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O, abb haladás a Pemcillin-therapiában l 

FONTACILLIN 
Ampullánként 300.000 E Procain Penicillin G-t tartalmaz 
vizes suspensióban, injiciálásra kész állapotban 

ELŐNYEI.: 

24 órán át hatásos vértükröt 2d és emellett az első 1-3 
órában 1-2 Ejkcm serum-concentratiót biztosít 

A készítményt ártalmatlan stabilisáló és retardálás! fokozó 
anyagok egységes di,pmióban tartják és dlpot-hatását 
növelik 

Ellizetes melegítés, rázogatás nélkül injiciálható! 

Csak intramu.ícularisan adhatól 

Használata után a fecskendő vízzel könnyen kimosható! 
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A felvilágosító niunka mindnyájunkat kötelez 
»Mindig szélesebb rétegeket kell tájékoztatnunk 

az egészségvédelem helyes módszeréről, a járvány 
védelméről, a kórházak és más egészségügyi intéz
méiiyek működésének előfeltételeit biztosító és nli.n
denkit kötelező tisztaság, fegyelem, rend betartásáról, 
a látogatás i idő szabályozásáról és egyéb fontos fel
adatokról 

A munka annál hatásosabb lesz, miTu!l inkább 
jópéldával járnak elől egészségügyi dolgozóink. 

A felvilágosító munka mindnyájunkat kötelez 
Tanulmányoznunk kell ezen a tér en külb"nösen nagy 
eredményeket elért Szavjetunió élenjáró közegészség
ügyét 

Meg kell keresmink mindazokat az eszközöket 
és le/zetőségeket, amelyek a lakossághoz való hozzá
ferést biztosítani fogjiík. 

Részletesen tanulmányoztuk már eddig is a 
Szavjetunió egészségügyi felvilágosító szervezetének 
munkáját Ennek alapján az EgészségLigyi Minisz
térium liiellett szükségesnek tartjuk egy Tudományos 
Módszertani Kb'zpontnak a szervezését, az >>E g és z
ségügyi Felvilágosítás Központi 
H ií z á«-nak megalakítását. 

Ezzel megteremtjük a biztos, tudományos alapját 
egészségügyi felvilágosító munkánk eredményes végre
hajtásának. 

Ez a központi intézet fogja irányítani, támogaini 
a megyei és járási egészségügl!.i osztályok egészségügyi 
propaganda munkáját, és ellátja őket megfelelőszakmai 
mzyaggal « 

Szándékosan közöljük Ratkó Anna miniszter 
elvtársnő nagyszabású, az országos egészségügyi 
tervet ismertető beszédéből éppen ezt a részletet 
De ugyancsak szándékosan emeljük ki a Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsának takarékossági 
határozatából az alábbi fejezetet : 
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>>A miniszertanács utasit ja az O T elnökét és az 
illetékes minisztereket, !rogy a kutató intézetek és az 
érdekelt vállalatok bevonásával dolgozzák ki az import 
anyagoknak hazai anyagokkal való pótlását biztosító 
módszereket, szélesitsék ki a műanyagok előállítását 
és felhasználását. Az Országos Tervhivatal elnöke a 
kísérle/ekhez, valamint a pátanyagok és műanyagok 
gyártásához szükséges beruházásokat soronkívül enge
délyezze. A minisztertanács felhívja az összes dolgozó
kat, különösen a mérnököket, teclmikusokat, újitókat, 
sctahanovistákat, t e g y e n ek j a v a s l a t o k .a t, 
d o l g o z z a n a k k i e l j á r ás ok a t a k ü l
t ö l d i e r e d e t ú a n y a g o k p ó t l á .s á r a. 
A könnyűipari, a belkereskedelmi es kalkereskedelmi 
núniszterek vizsgálják felül az egészben, vagy részbm 
behozott anyagból gyártott, illetőleg forgalomba hozott 
cikkeket és egy hónapon bellil tegyenek javaslatot az 
egyes cikkeknél a behozott anyagból való gyártás ki
kiiszöbb'lésére, illetőleg a behozott anyagoknak a hazai 
anyagokkal való helyettesítésére. « 

Egészségügyi miniszterünk az >>Egészségügyi 
Felvilágosítás Központi Ház«-ának megalakításá
ról beszélt, a Minisztertanács határozata pedig a 
minden tudományos területen működő kutatókhoz 
intéz felhívást 

Ez nagymértékben meghatározza ami munkán
kat is, a szakma egyetlen lapjának: »A Gyógy
szerész<< szerkesztésének és irányításánakmunkáját. 
Mert meg kell mondanunk, hogy a nem tervszerű 
munka következtében, a cikkek esetleges beér ke
zése és leközlése miatt - a mi szaklapunkban 
is sok volt a kiküszöbölendő selejt Az !951 évben 
elsősorban arra kell irányt vennünk, hogy sza)<
Japunk fokozottan álljon annak a hatalmas ügy
nek a szolgálatába, amit a szocializmus minél zavar
talanabb építése jelent Hogy mi is szigoni terv-
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szerűséggel és selejtmentesen kapcsolódjunk be a 
szacialista tervgazdálkodás mindent kiértékelő óriási 
hálózatába. 

Ezért köszöntjük olyan lelkesen a központilag 
megszervezett egészségügyi felvilágosító munka 
elindítását Mert elle a feladatra, az orvosok mel
lett, a legkisebb falvakban is megtalálható gyógy
szertári dolgozók feltétlenül alkalmasak és hiva
tottak És ezt a tudományos egészségügyi felvilá
gosítást szervesen be kell építenünk szaklapunk 
életébe is.. A miniszter azt mondja : >>Meg kell 
keresnünk mindazokat az eszközöket és lehetősé
geket, amelyek a lakossághoz való hozzáférést 
biztosítani fogják << 

·"Mi meg akarjuk könnyíteni ezt a keresést, 
amikor r ávilágítunk a gyógyszertár ak természetes 

· -adottságaira és az ott dolgozó gyógyszerészekre 
és gyógyszerésztechnikusokra. És ezzel arra is 
rámutatunk, hogy egyre komolyabb részt kérünk és 
vállalunk az · ország nagy egészségügyi munká· 
jából. 

A Minisztertanács takarékossági határozata 
idézett fejezetének szellemében már az elmúlt 
évben is közöltünk olyan kísérletes tanulmányokat, 
amelyek külföldi gyógys'\,erek hazai anyagokból 
való előállítását tárgyaltak. Ez a felhívás azonban 
fokozottabban arr a kötelezi Egyetemünket és 
kutató munkával foglalkozó gyógyszerészeinket; 
hogy vegyenek részt ebben a döntőjelentőségű 
munkában Állítsuk rá erre a vonaira tudományos 
munkásságunk súlypontját és ezt a súlypontot 
egyre céltudatosabban építsük be szaklapunkba is 
Vegyünk példát a Szavjetunió gyógyszerésztudo
mányi munkásságáról és a szavjet tudósok rend .. 
kivüli eredményeket felmutató búvárkodásáróL 

,Külön.ben pedig >>A Gyógyszerész«-nek vál
tozatlanul megmaradnak a maga alig néhány 
hónappal ezelőtt meghatározott új feladatai Igy 
mindenekelőtt a gyógyszerészek és gyógyszerész
technikusok továbbképzése. Ezt a célt szalgálják 
azok az ismeretterjesztő előadások_is, amelyeket 
Szakszervezetünk kezdeményezett és rendez. És 
ugyancsak ennek jegyében folyik á gyógyszerészek 
és gyógyszerésztechnikusok továbbképző - tan
folyama is 

Emellett rá kell mutatnunk arr a i's, hogy 
mennyire fontosnak tartjuk a munkaverseny-, az 
újítasi és a tapasztalatcseremozgalom kiszélesí
tését szaklapunkban És nemcsak úgy, hogy valaki 
egyszer csupán azért szálai meg, hogy felvetett gon
dolatát az eg~ szakma agyonhallgassa, hanem 
valóban azzal a szándél<kal, hogy minél öntuda
tosabban bekapcsolódjunk egészségügyünk új, 
szacialista kiépítésébe. 

EÚel együttjár a munka megjavításának 
állandó megtárgyalása Igy főként az, hogy gyógy
szerészek és gyógyszerésztechnikusok mind inkább 
szakmai otthonuknak érezzék >>A Gyógyszerész«-!, 
és minden gyakorlati tapasztalatukat itt adják át 
és itt öltsék magukr a 

Miniszterünk beszédének és a Minisztertanács 
takarékossági határozatának szellemében így ké
szülünk arra, hogy szaklapunk tartalma állandóan 
lépést tartson szocializmust építő országunk leg
sürgetőbb feladataival Hisszük, hogy ebben a 
munkánkban hamarosan megtaláljuk a legkomo
lyabb tá nogatást szakszervezeti szakcsoportunk 
megalakulásában és működésében is. 

Székely Jenő 

A Pártkongresszus tiszteletére 

Mai vezércikkünk, Ratkó Anna miníszter elv
társnő beszéde és a Minisztertanacs idézett taka
rékossági rendelete alapján, megszabja szaklapunk 
új feladatait A januári szerkesztőbizottsági érte
kezlet is foglalkozott ezzel a kérdéssel és úgy 
határozott, hogy a terv megvalósításának elő
feltételeit, a február 24·i Pártkongresszus tiszte
letére, egy általános szakmai felajánlási keretben 
valósítjuk meg· Ez elsősorban abban jut kifejezésre, 
hogy a szerkesztébizottság tagjai a március l-én 
megjelenő számban, krngresszusi felajánlásra, ínár 
ebben a szellemben írják meg közleményeiket De fog
lalkoznia kellett a sze r kesztó bizottságnak azzal a 
kérdéssel is, hogy >>A GyógyszerésZ<< február 24 .. éig 
valóban Qtt legyen minden gvógyszerész, núnden 
gyógyszettár i dolgozó munkaasztalán Szakszerve
zetünk legutóbbi felhívása értelmében versenyt 
hirdetünk, hogy >>A Gyógyszerész«, olvasótáborunk 
kiszélesítésén keresztül, minden gyógyszertári dol-· 
gozó szakmai otthona lehessen .. 

Nem elég azonban, ha járatjuk szaklapunkat, 
részt is kell vennünk annak kiépítésében .. Mert 
egy szaklap csak úgy lehet mindenkié, ha abban 

nemcsak az állandó mun.katársak írnak, hanem 
az egész szakma munkatársa lesz. Éppen ezért feJ. 
hívjuk az ország összes gyógyszertárainak felelős 
vezetőit, hogy indítsák el a kongresszusi munka
versenyt >>A Gyógyszerész<< előfizetőinek és munka
társainak megnövelése érdekében. Felhívjuk a 
Központi, a Nagybudapesti és a Megyei Gyógyszer
tár Vállalatokat, hogy vegyék kezükbe ennek a 
kongresszusi versenynek az irányítását és vállal
i ak ennek a komoly szakmai megmozdulásnak a 
kiértékelését is. Felhivjuk a Megyei Tanácsok szak·· 
előadóit, hogy a maguk területén ők is l<Qvessenek 
el mindent, hogy szaklapunk teljesitbesse azt a 
hivatását, amelyet a _szocializmus építése minden 
szakmától megkíván cJgazgatók és felelős vezetők, 
szakelőadók és gyógyszerésztechnikusok álljanak 
ki és vegyenek részt szaklapunk színvonalának 
emelésében és elterjesztésében. Mert ez a Párt
kongresszus tiszteletére tett felajánlás meg fogja 
mutatni, hogy a minctenkihez eljutó jó szaklap 
a legjobb irányító és segítség a selejtmentes munka 
elvégzésében, a második tervév sikeres végrehaj
tásában 
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Arzénvegyületeink szerkezeti képlete 

Az arzén vegyületeiben három vagy öt vegy
értékit Ennek megfelelően ismerünk arzéntrioxidot 
(As20 3) és arzénpentoxidot (As;O,). Az arzén
trioxid a különböző arzénessavak anhidridje,' míg 
az arzénpentoxidból vízfelvétellel' arzénsav kelet
kezik. 

Az arzéntrioxid a gyógyszerkönyvekben talál
ható legegyszerűbb arzénvegyület, n.eve helyesen 
tehát >>Acidum arser1icosHm anhy_dricum<< volna, 
ezzel szemben sokszor az >>Acidum arsenicosum<< 
(= arzénessav) elnevezést találjuk Ha tekintetbe 
vesszük, hogy az As203 vízben. is, lúgokban is 
velük egyesülve arzénessav, illetve arzénessavsó 
alakjában oldódik, megbocsátható ez a kis nomen
klatur ai pongyolaság 

Az arzénessav latin neve, mint láttuk : Acidum 
arsenicosum, az arzénsavé: Acidum ar senicicum 
Az arzénessav sóját arzenitnek vagy latinul: 
arsenicosum-nak hívják, míg az arzénsav sója 
az arzenál (arzeniát) illetve latinul: arsenjcicum. 
Kölönböző aJkaliarzénessav só (tehát háromértéktí 
arzén) alakjában van az arzén a különféle gyógy
szerkönyvek Solutio vagy Liquor arsenieaUs Fow
leri-jében .. Mindben annyi arzén van (Praescriptio 
intemationalis = P. L), hogy annak mennyisége 
arzéntrioxidban kifejezve pontosan I% 

Az ötértékú arzén nátriumsója (többnyire 
Na2HAs04 ) is használatos gyógyszerként Natrium 
ar senicicum néven. 3 

A felsorolt vegyületek szerkezete aránylag 
egyszer ú .. Tájékoztatásul nézzünk meg azért egy-két 
alapképietet : 

As20 3 

Arzéntrioxid 
O,;" As-0--As=O 

H3As03 

Arzénessav 

OH 
l 
As-OH 
l 
OH 

As20 3 +H 20 = 2 HAs0 2 

+ 2H20 = H4AS2Üs 
+3H20 = 2H3As03 

As2Ü 5 + H20 = 2HAs03 

+2H20 = H~:As2Ü1 
+3H20 '"' 2H,As04 

HAs0 2 

Metaarzénessav 

0= As-OH 

H3As04 

Arzénsav 
OH 
l 

O= As-OH 
i 

OH 

meta-arzénessav 
piro-arzénessav 
(orto )-arzénessav 

meta-arzénsav 
piro-arzéns-av 
(orto )-arzénsav 

3 Valamikor festéknek használták az ú. n Sclzeele-féle 
zöldet. Ebben házisos rézarzenítek mellett rézarzenit: 
Cu3(As03h és réz-metaarzenit: Cu(As02h van. Teljesen 
kiszorította az ú. n. Schweinfurti-zöld, a réz-arzenit: 
Cu(As0 2h és a rézacetát: Cu(CH3C00h keveréke. Ma már 
ezt se festéknek, hanem legfeljebb rovarirtónak használják 
A növényvédelemben ma is találkozunk arzénsókkal 
Igy pl. ólomarzenál : Pb 3(As04h, és kalciumarz~nát: 
Ca3(AsO,), 

/ 

3* 

lrta : Végh Antal dr .. 

Az anorganikus arzénvegyületek igen e'rősen mér
geznek, mert feJs,;ívódásuk a szervezetbe gyors. 
Az alifás vagy ar o más gyökhöz kapcsolódó As 
viszont nehezen hasad .. Lassan szívódik fel s ezzel 
lényegesen csökken mérgező sajátsága Ez a 
magyarázata annak, hogy manapság gyógyszer
ként az arzént legtöbbször organikus molekulába 
beépítve adják · 

Az organikus gyök bevitele nomenklaturai 
változással is jár. Igy pl. az arzénhidrogént (H3As) 
arzin-nek nevezzük azokban a vegyületekben, 
melyekben egy vagy több hidrogénjét alkil vagy 
aril gyök helyettesíti pl. dimetilarzin : HAs(CH3) 2. 

Ha ebben az arzénhez kapcsolt hidragént elhi!gyjuk 
a kakodil-gyököt [(CH3),As-J kapjuk "(A >>kakodil<< 
név alább fellelhető a kakodilsavban, melyben 
az arzénhez szintén két metilgyök kapcsolódik) 
A gyógyászatban azonban az ötértékű arzén! 
tartalmazó arzénsav hasonló származékait alkal
mazzák 4 Az arzénsav arzinsavra változtatja nevét, 

_ha benne egy vagy két hidroxil! szerves gyökkel 
helyettesítünk : 

OH 
l 

O=As-OH 
l 
OH 

Arzénsav 

OH 
l 

0=As-CH3 

l 
OH 1 

Metilarzinsav 
Na-sója=Arrhenal 

M on om et i l din atr i umarzená t 
I 

CHs 
l 

O= As-OH 
l 

CH 3 

Dimetilarzinsav 
>> Kakcdilsav« 

Na-sója: Natriumkakodilát 
II. 

Az Arr henal és a Na-kakodilát rnindmáig 
használt gyógyszerek 

Kevésbbé terjedt el nálunk az <>Elarson<< és a 
>>SolarsorH. Mindkettőben egy telítetlen, nyílt szén
láncú . zsírsav egyik szénatomjához kapcsolódik 
az arzén, amely az Elarsonban három-, a Solarson

'ban ötértékű. 

Az >>Elarson<< a behen.olsav' és az arzéntri
klorid addiciójából keletkező klorarzinobehenolsav 
stroncium sója (Il L). 

-* Két kakodil-gyök egy oxigénen át kakodiloxidot: 
(CH3hAs-0-As(CH3h alkot. A kakaditoxid ·oxidációra 
keU~szakad, az arzén ötértékűvé válik és két rhol ú. n 
J>kakodilsav<( lesz belőle 
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CH3(CH2),C_C(CH2)4COOH+AsCl3 -~~ 

+H20 
Beherrolsav 

CH3!CH2 ) 7 . C=C(CH2) 4COOH 
l l 

O: As Cl +2HC1 
Klor arzinobeheno1sav 

IlL 

Világosan látszik, hogy a beherrolsav képleté
ben levő hármas (>>acetilen<< kötésre addicionált 
rá az AsCl3, mely azután arzinoxidra (-As=O) 
hidrolizált. 

A »Solarsom a heptinkloroarzinsav mono
ammonium sója (IV). Képlete a heptinből5 vezet
hető le. 

Előbb AsCl3-mal addicionáljuk, majd hidrolízis 
után hiperoxiddal ariinsavvá oxidáljuk 

a.) CH3(CH,),C=CH + AsCl3-·· -> 

Heptin 

-··--> CH3(CH2) 1CCl=CH--AsCI2 

b) CH3(CH2 ) 4 . CCl=CH-AsCl2 + HOH-- -> 

-> CH,(CH2)4 CCl=CH-As=O +2 H Cl 

r) CH3(CH 2),CCI =CH--As= O + H20 2--· 

OH 
/ 

--> CH3(CH2)4CCI=C- As= O 
'-.. 

Heptinklor arzinsav 
IV. 

OH 

A heptinklororarzinsavban tehat ugyanr)gy he
lyettesíti az arzinsav: O=As(OH), egyik hidroxilját 
a klorheptin-rész, miként a metilarzinsavban a 
metilgyök A. megmar adt két hidroxil egyikén 
a hidragént ammoniummal (NH4) helyettesítve 
kapjuk a »Solarson<< képletét 

A következokben az aromáskötésú arzénvegyü
leteket n.em felfedezésük sorrendjében ismertetjük, 
hanem az lesz a szempontunk, hogy az egyszerűb
bekből haladjunk az összetettebbek felé.. úgy 
vélem, hogy szerkezeti képletük így jobban meg
érthető és megjegyezhető. Lehet, hogy ezért egyes 
esetekben előbb tárgyalunk egészen modern készít
ményeket s csak késöbb ismertetünk esetleg már 
elavult vegyületet. A didaktikai célzattal szándé
kosan felforgatott sorrend azonban bizonyára 
nem fogja megzavarni a kellő tapasztalattal 
rendelkező gyakorló gyógyszerész!. 

5 A hét szénatornból álló nyilt szénláncü telített 
szénhidrogén neve: heptan. Ebben minden szénatom 
csak egy Vegyértékkel kapcsolódik a másikhOz. Ha egy 
helyen két szénatom két vegyértékkel kapcsoléctik egymás
hoz: heplen a neve, ha viszont a kapcsolódás három vegy
értékkel történik (acetilen kötés), lieplin a neve 

Induljunk ki az arzénsavbóL Azt már láttuk, 
hogy ha az arzénsavban egy vagy két hidroxil! 
nyílt szénláncú szerves gyökkel helyettesítettük, 
a kiilönféle, arzinsavakat (Arrhenal, Solarson, Na
kakodilat) kaptuk Aromás győköt is bevihetünk 
hasonlóan s az így kapott vegyület neve szintén 
arzinsav. Egyik legfo!)tosabb ilyen alapvegyület 
a fenilarzinsav, amelyben az arzénsav egy hidroxil
ját a_fenil-gyök helyettesíti. Ha a fenilarzinsav 
benzolgyűrújébe para-állásba egy amino (-NH2 ) 

csoportot is beviszünk, a másik fontos alapvegyület, 
az arzanilsav képletéhez jutunk 

OH ' / 

l l 
' HO-As-OH HO~ As-OH 

ll ll 
o o 

Arzénsav Fenilarzinsav 
C, H 5As0(0H), 

NH, NH, 
l i 

/'- /''.. 
! 
'../ "/ 

l ! 
HO-As-OH O=S=O 

ll ' l 
o OH 

Arzanilsa\é SEttlfanilsav 
H,N C6 H4 As0(0H)2 

(A szulfanilsav képletét csak összehasonlítás 
kedvéért közöljük) · 

Az arzanilsav mérgező tulajdonsága már csak 
kb l/40-ed része az arzénsavénak Az arzanilsav 
mononátriumsója >>AIO.<Jl« (= mem mérgezih<) né
ven, annak idején elterjedt gyógyszer volt Még 
kevésbbé rnérgező a vegyület, ha aminocsopnrt
jának egyik hidrogénjét acetil-gyök helyettesíti. 
Az acetilált arzanilsav mononatrium-sója >>Arza
celill« néven volt ismer~tes. Mindkét készítmény 
lassan feledésbe merül. A fenilarzinsavnak velük 
egyidőben előállított (>arbamid s.zármazéka, a 
>>Catbarsoll«, aionban újabban sikerrei nyer alkal
mazást, még inkább az utóbbiból továbbfejlesztett 
»Tryparsamid<< 

»A Carbarson<< képletéhez úgy ~jutunk, hogy 
a fenilarzinsavat négyes szénatomjánál (para
állás) bekötjük a karbamid egyik aminocsoport
jába. Ennek martonátrium sója az »Arsuran«. 
A »Tryparsamid« egy metilen csoporttal ( =CH2 ) 

többet tartalmaz oldalláncában ; pontos kémiai 
neve : N-fenilglicinamid-par aarzinsav. 6 

6 A glicinamid részt a következő képletek teszik 
érthetőbbé: · 

CH3 CO . OH ecetsav. 
.. H2N CH::: CO OH alfa-aminoecetsav, glikokoll vagy 

gllctn _ 
H,N .. CH,CO . NH, glicinami d. 

OH 
l /-'-.. 

O=As-, /--NH2 l , __ 
OH 

Arzanilsav 
Marronatrium-sója: »Afoxyl<c 

v. 
-NH .. CO .. CH, 

Acetylarzinsav 
Marronátrium-sója: >>Arzacetin<<. 

VL 

-NH.CO. NH2 

Carbarsan 
Kar baminofenilar zinsav 
Mananátrium-sója : >>Arsuran« 

VIL 

-NH . CH, .. CO . NH2 

Glicinamidfenilarzinsav Na-sója: 
>> Tryparsamid. 

VIII. 

Ha a fenilarzinsav képletében az amino 
(-NH,), illetve az acetilamino (-NH .. CO .. CH3) 

vagy a formilamino (--NH . CHO) gyökkel egy
idejűleg a hidroxil győköt is bevisszük a benzol
gyűrűbe, a következő gyógyszerel< képletéhez 
jutunk: 

OH 
l 

Í'-..f-NH .. CO.CH3 

'-../ 
l 

HO-As-OH 
ll 
o 

3-acetilamino· 
4-oxifenilarzinsav 

»Spirozid<< 
IX. 

OH 
l 

NH. CO. CH3 

l 
/'-., 

l)-oH 
l 

HO-As-O Na 
ll 
o 

4-acetilamino 
2-oxifenilar zi n savas 

nátrium 
>>Orsanin« 

x. 

íi--NHCHO 

'-../ 
l . 

HO-As-ON a 
ll 
o 

4-oxi-3-for milamino
fenilarzinsavas nátrium 

>>Treparsol« 
XI. 
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Térjünk vissza megint a fenilartinsav képle
téhez .. Redukáljuk benne az arzénsav csoportot : 
a fenilarzinoxid képletéhez jutunk. (Az arzinoxid 
gyökkel (--As=O) találkoztunk már az >>Eiarson« 
képletében) .. 

/'-.. 
! l 
'-.,/ 

l 
HO-As--QH 

ll 

/'-.. 

l l 
'-../ 

l 
As 

ll 
o 

Fenilarzinsav 
o 

Fenilarzinoxid 

A feni! ar zinoxid egyes származékai a modern 
gyógyászat egyre fontosabb gyógyszerei : 

OH 
l 

í!-NH,.HCl 

'-../ 
l 

As 
ll 
o 

4-oxi-3-amino-fenil-arzinoxidhidroklorid 
>>Mapharsen« 

XII. 
OH 
l 

í!--NH2 • HCl 

'-.,/ 
l 

Cl-As-Cl 
>>Diklor mapharsen<< 

(Chlorarsin) 
XIIL 

A Mapharsent erőteljesen tovább redukálva 
arzénjéről az oxigén leszakad és két molekulája 
az oxigének helyén kettős kötéssel egyesül s előt
tünk a szalvarzán-bázis képlete : 

OH 
l 

íi-NH, 

'-../ 
l 
As=O 

As=O 
l 

/'-.. 

l)--NH2 

l 
OH 

+4,H' 

OH 
l 

íi-NHa 

'-../ 
l 
As 
ll 
As 
l 

/'-.. 

l)~NHo 
1 
OH 

&Mapharsen« i>Sálvarsan« (bázis) 
(Folyt aljuk.) 
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Anyagterv készítése a gyógyszertárban 
. Ligeti Ferenc el6adása 

szedárak államosítása után 6 hónappal semmi 
akadálya nincs annak, hogy a tervek helyesen, 
alulról felfelé épülve készüljenek 

Ezen- előadássorozat célja, hogy a gyógyszer
tári dolgozókkal megismertesse azokat az új irány
elveket, új utakat, melyeken járni kell, hogy a 
szadalizmus felé haladó állam gyógyszertárában 
a közegészségügyet úgy szolgálhassa, ahogy azt 
a dolgozó nép tőle jogosan elviuja. Az előző elő
adásban Schu/ek professíortól hallottuk azokat 
az új elveket, amelyeket az V Gyógyszerkönyv 
követ a tudományban élenjáró Szavjet Gyógyszer
könyv ismeretében Ismértette azokat az új- vizs
gálati módszereket, amelyek hivatva vannak arra, 
.hogy a gyógyszerellátás minőségét minden téren 
a modern tudomány követelményeinek megfelelővé 
tegyék Az V Gyógyszerkönyv, ha az majd rész.évé 
válik törvénytárunknak, mindenki számára köte
lezővé teszi, hogy eZekhez az új elvekhez igazed jék. 

A gyógyszertár funkciója közegészségügyi. 
jellegél illetően a közegészségügyet ellátó szolgál
tató üzemek sor ába tartozik Működése közben, 
legelsőrendű célja .és feladata dolgozó népünket 
hiánytalanul ellátni_ a törvény által előírt minő
ségi gyógyszerrel. Ezt az elsőrendű célt csak úgy 
töltheti be ·maradéktalanul, ha annak gazdasági 
feltételei is megvannak 

A szacialista társadalmat gazdasági téren a 
tervszerűség jellemzi, a kapitalista rendszer anar
chisztikusságával szemben .. Gyógyszertáraink zöme 
6 hónappal ezelőtt került állami kezelésbe. Terv
szerű munkáról előbb beszélni sem lehetett Ugyan
akkor a gyógyszert termelő gyár, a behozatal és 
közvetítő nagykereskedelem, már mind hosszabb 
idő óta tervkötelezetterr állami szektorban dolgoz
nak. A tervkötelezett szektarak nem építhették 
fel helyesen terveiket, nem rnérhették fel kellő
képpen a szükségletet, rnert az ő szempontjukból 
fogyasztónak számító gyógyszertár tervszerútlenül, 
anarchisztikusan jelentkezett igényeivel 

A telvgazdálkodás népi demokráciánkban tör
vény, De ha még nem is volna törvénybe iktatva, _ 
rninden gyógyszertári dolgozó az utolsó hónapok 
tapasztalataiból meg kellett hogy tanulja, hogy 
túl a törvényen mindenkinek, aki hivatását be 
akarja tölteni, tervszerű gazdálkodási rendszerre 
kell áttérnie, Elég, hogyha itt az október 1-i taksa
változásnak arr a a kihatásár a utalok, amikor az 
árváltozás kihalásaképpen egyik napról a ,másikra 
a magisztrális receptura rovására a kiszN~lt gyári 
készitmények forgalma megnövekedett-,· Ez nem 
volt betervezve, így a gyári készitmények rövid 
idő alatt hiánycikkekké váltak Olyancis,',arni az
előtt, mint elfekvő- áru volt a nagykereskedelemben 
nyilvántartva.. . 

Az elmult idő tervkészítését >>A Gyógyszerész<<
ben ismerteHem A tervkészítésnek aia !llódja, 
arnikor a nagykereskedelem, vagy a gyáripar adja 
meg a termelés adatait, helytelen. És )Ja.· ma ha
zán~ ban egyes gyógyszerekből hiány niufatkpzik, 
annak oka túlnyomó részben az, hogy á tervéknem 
alulról, a gyógyszertár661 iridúltak ki. A gyógy, 

A gyógyszerellátás helyesen a következőképpen 
épül fel A gyógyszertár vállalatok a gyógyszer~ 
tárak felelős vezetőin.ek megadják a gyógyszertárak 
egyévi anyagvásárlást a fordítható pénzösszegét 
Ezután. a felelős vezetők munkatársaik bevonásá
val felbontják a pénzkeretet cikkféleségekre és 
megállaiJítják cikkféleségenként az anyagrnérleg 
tárgyát képező gyógyszerekből a gyógyszertár 
egyévi· szükségletét, és ezt j egyzék be felveszik 
Ezzel tehát anyagvásárlási pénzügyi tervet állí
tottak össze 

A gyógyszertárak anyagterveiket megyei válla
lataikhoz továbbítják A rnegyei vállalatok azt 
összesítve a Gyógyszertári Központhoz juttatják 
A Gyógyszertári Központ összesíti az ország összes 
gyógyszertár aiból bejött adatokat és az Egészség
ügyi Minisztériurnhoz továbbítja Ide fut be más 
oldalról, pl kórházivonalról, stb fellépő igény is. 
Gyógyszer szempontjából az egész országra vonat
kozóan az Egészségügyi Minisztérium végzi az 
anyaggazdálkodást Az Egészségügyi Minisztériurn 
anyaggazdálkodási osztálya az anyagterveket fel
bontja rninisztériurnok szerint, akik azzal az anyag
gal gazdálkodnak (lásd 1!070fl950 (X, 12.)0., T. 
számú rend.,) Igy a Bánya- és Energialigyi Minisz
térium, Könnyúipari Minisztérium, Külkereske
delmi Minisztérium stb felé továbbítja a terv
részleteket. Az illetékes rninisztéritírnok a felügye
letük alá tartozó gyár akhoz, a gyárak ai üzemekhez 
juttatják a tervet. Az üzemek felmérik a teljesítés
hez szükséges anyag, munkaerökapacitás, csoma
golóanyag stb szükségletüket, tehát rnindazt, 
ami szükséges ahhoz, hogy a tervben megadott 
igény szerinti mennyiséget elkészítsék A Külkeres
kedelmi Minisztérium gondoskodik arról, hogy ha 
valamilyen alapanyagat külföldről kell rnegszerezr1i, 
azt kellő időben importálják és eljuttassák a vegyé
szeti gyárakhoz. 

Az üzemek és gyárak termelvényeiket ütem
szerűerr szállítják a Gyógyáruértékesítő Vállalat 
raktár aiba. 

Az Egészségügyi Minisztériurn a gyáraktól 
nyert értesülések szelint felméri· a termelvények 
mennyiségét, és rnost mái a termelvényekkel gazdái, 
kodik Az egész országra vonatkozóan gyógyszer 
vonalon az Egészségügyi Minisztérium, a rnegyék 
területén a Megyei Tanácsok egészségügyi és nép
jóléti osztálya az anyaggazdálkodó. A rninisztériurn 
értesíti a Tanácsokat és a Gyógyszertári Központot 
a kiutal t gyógyszermennyiségekről, a Gyógyszer
tári Központ a megyei vállalatokhoz továbbítja, 
a rnegyei vállalatok a Megyei Tanácsok utasítására 
intézkednek az illetékes Gyógyáruértékesítő Vál
lalat fiókjánál a gyógyszereknek a gyógyszertárba 
való juttatásáróL . 

Minden egyes szektor tervszerűen dolgozik, 
tehát csak akkor várhatunk kellő időben pontos 
tervteljesítést, amely tervteljesítés ez esetben a 
gyógyszertárban mint kész gyógyszeralapanyag, 
vagy kiszerel! gyógyszer jelentkezik, ha a nehéz
ipartól, vagy behazatali szervtől a gyógyszergyára
kon és a nagykereskedelmen át egész a gyógyszer
tárig, rninden faktor pontos időre teljesítette a 
tervét EIJen.kező esetben, ha nem rnértük fel jól 
a szüksé~letet, vagy h-a nem kellő időben tájékoz
tattuk a szükségletről azokat, akikne\< azt el kell 
készíteni, úgy nem is várhatjuk,· hogy megfelelő 
időben kellő gyógyszer álljon rendelkezésre Ez 
pedig gyógyszerhiányt j elen L 

· Az ehnondottakkal, azt hiszem, rninden gyógy
szertári dolgozó! meggyőztern arról, hogy ha· hiva. 
tásának lelkiismeretesen akar eleget tenni, hogy 
a gyógyszertár jól lássa el közegészségügyi funk
cióját, hogy ne küzdjünk a jövőben is állandó 
gyógyszerhiányokkal, minden erőnkkel, szaktudá
sunk · igénybevételével most már nekünk is át kell 
térnünk a gyógyszertáranként történő gyógyszer
anyagterv készítésre 

A legtöbb kartárs kételkedik abban, hogy egy 
. gyógyszertár anyagfogyasztását helyesen meg lehet 
előre adni, fellehet azt mérni, hogy egy-egy gyógy
szerből a jövőben mennyi lesz a szükséglek Arra 
hivatkoznak, hogy nem lehet előre tudni rnit ír 
fel az orvos, milyen betegségek lépnek fel, eset
Jeges orvosváltozással nem változik-e meg a gyógy
szerszükséglete a gyógyszertárnak, és különösen 
nem lehet kiszámítani előre a járványokat 

Nevezzük meg ezeket az ellenvetéseket egyen
ként. A gyógyszerelés a tudományok előrehala
dásával, újabb gyógyszereknek a bevezetésével 
időnként változik Ezt a változást jó szakképzett
ségií gyógyszerész is fel tudja mérni, de rninden,
esetre számításba veszik azok az összesítő szervek, 
amelyek az országos anyaggazdálkodásra vannak 
hivatva Egy példával fogom megvilágítani Minden 
gyógyszerész fel tudja mérni azt, hogy egy idő
egységre, a kezelése alatt álló gyógyszertárban 
mennyi az Adigan-szükséglet Ha lépést tart a 
haladással, tudja azt, hogy az Adigant egy idő 
mulva a Neo-Adigan, mint modernebb, jobb gyógy
szer, ki fogj a szaritani Amikor gyógyszerterveit 
készíti, az ilyenfajta változásokat már számításba 
veszi, E helyen kell rámutatnom arra, milyen nagy 
fontossággal bír ez, esetben is az orvosok és a 
gyógyszerészek jó együttműködése 

Ezúttal is felhívom kartársaim figyeimét arra, 
hogy építsék ki az orvosokkal a legjobb összrnűkö-

Gyógyszertár száma : 

A GYÓGYSZERESZ 

dést Használjanak fel minden alkalmat arra, 
hogy az orvosokat tájékoztassák a gyógyszerek 
beszerzésének lehetőségeirőL Ezzel a mostani hely
zetben., amikor egyes készitmények éppen a terv
szerűtlenség rniatt hiánycikkenként mutatkoznak, 
elkerüljük azt, hogy az orvos azokat felírja és a 
beteget kiteszi annak, hogy gyógyszertárról gyógy
szertarr a szaladgálva igyekszik rnegszerezni, míg 
végül is vissza kell térnie az orvoshoz, mert nem 
kapta meg a felírt gyógyszert Ha az orvos tájé
kozva van a lehetőségekről, válogathat a korlát
lanul kapható, azonos hatásértékií készitmények 
között 

A gyógyszerészek anyagterveiket egy normális 
gyógyszertári forgalomra méretezzék Minden jó 
szakernber fel tudja rnérni a kezelése alatt álló 
gyógyszertár egy időszakr a eső gyógyszersiükség' 
letét, egész megközelítő pontossággal. Természe
tesen itt csak a normális átlagszükségletre gon
dolok. A gyógyszerfogyasztásban a készitmények 
száma igen nagy. De ha azt nézzük meg, hogy 
azok közül rnennyi azoknak a száma, ami napicikk, 
állandó fogyasztás tár'gya és valóban nélkülöz
hetetlen; .akkor a szám nagy"on összezsugoradiL 

Ha ezeknek az adatait országosan összesítik 
és annak megfelelő gyógyszert, gyártanak, vagy 
szükség eselén importálnak, imnak felhasználási 
helye az országon belül már nem változtatja meg 
a globális terv helyességéL Ha az orvo.s más helyre 
költözik, vagy a beteg változtatja helyét, arra a 
gyógyszerrnennyiségre rnindenképpen szükség lesz. 

Előre nem látott járványok esetére gyógyszert 
tervezni nem kell, mert annak mennyiségét a fő
felügyeleti hatóságok, az Egészségügyi Minisztériurn 
Gyógyszerügyi Osztálya, szakértő közegek bevoná
sával külön tervezi meg. 

Utoljára hagytarn a helyes tervezés jelenleg 
legnagyobb akadályát, az utóbbi időkben hiányzó 
egynéhány gyógyszerkészítrnényt. Ezekben a cik
kekben minden gyógyszertárban jelenleg nagy 
kereslet uralkodik Felületes szernlélő úgy vélné, 
hogy ezeknek a szükséglete most nagyobb, mint 
máskor volt. Természetesen ez a nagy kereslet 
abbán a percben rnegszünne, amint az a cikk min
den gyógyszertárban korlátlan mennyiségben ren
delkezésre állna Ez után a kereslet után gyógyszer
tervet készíteni rner6ben hibás volna A terv
készítésnél a gyógyszertárban dolgozó kartársak 
azokat a mennyiségeket állítsák be szükségletként, 
ami akkor jelentkezne, ha a gyógyszer minden 
gyógyszertárban korlátlan mennyiségben rendel
kezésr e állna 

Gyógyszertári váll. helye: 
Tervfelelős: ; . 

" helye: 
Felelős vezető · .. 
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A gyó~~:yszertár 
anyagvásárlási pénzügyi terve 

Célja, megállapítani azt az összeget, amelyet 
a gyógyszertár cikkféleségenként anyagvásárlásra 
használhat fel úgy, hogy a raktárában megfelelő 
gyógyszer legyen .. Abban' se raktárfeltöltődés feles
legesen, se kiárusítás nem kívánt mértékben ne 
jöjjön létre. 

A pénzügyi .terv a pénzforgalmi kimutatás 
tényszámaira van felépítve 

A pénzforgalmi kimutatás cikkcsoportok sze
riuti rovatait összegezzük (féléves adat áll rendel
kezésre) .. Az összegeket egész évre vetítjük Az 
egyes cikkcsoportokból származó bevételek össze
gét megszorozzuk a cikkcsoportra jellemző szorzó
számmal 
(szorzószám= l 00- felülről számított haszonkulcs) 

100 
Igy megkapjuk azt az összeget cikkféleségenként, 
amit vissza kell vásárolnunk ahhoz, hogy raktá
runkat kezdő raktárra töltsük fel. 

A szorzószámok a következök: 
gyógyszeralapanyagok és galenikumok 
Ezen belül: 

acid .. acetylosalicyl 
spir .. conc · 
kiszerelt gyári készitmények 
tápszer, kötszer és egyéb átlag 

= 0)85 

= 026 
= 050 
=0 735 
= 080 

Az egyes cikkcsoportoknál a forgalom alaku
lásának megfelelöen a cikkcsoportok összegert a 
gyógyszerész a tényszámoktól eltéröe.n pl~sz vagy 
mínusz tervezheti, pl. kevesebb magrsztrahs alap
anyag, több kiszerelt gyári készítmény, több for
gaimat tervezhet globálisan, ha az indokolt, az 
indokolást megjegyzési rovatba tünteti fel. 

A vásárlási pénzügyi tervét, annak cikkfélesé
genként megállapított összegeit, az anyagterv szennt 
tölti ki áruval. 

Anyagterv készítés a gyógyszertárban 

A gyógyszertári anyagtervet az e célra előre 
elkészített nyomtatványou készítik (nyomtatvány 
mellékelve ).. 

1.. rovat A sor száma .. 
2 .. rovat A cikkelem neve (gyógyszer neve). 

E helyen a gyógyszereknek adagelását is fel kell 
tüntetni 

3. rovat. A gyógyszerek csomagolása, pl, 10 
darabos tabletta, 20 darabos tabletta, 6 ampulla, 
10 ampulla stb.. 

4. rovat. A tervezett mennyiség .. E rovat 3 al
rovatra oszlik: 

a) rovat: A tényszámok alapján tervezett 
mennyiség. E rovatba a gyógyszerész azt a meny
nyiségét írja be a gyógyszerekrtek, amit az eddigi 
extrahálás alapján évre vetítve mint tényszámot 
vehet be a tervébe 
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b) rovat: A kalkulált mennyiség plusz vagy 
mínusz. A gyógyszerész e rovatba írja. be azt .a 
mennyiséget, ami az előző rovattól. eltérő mennyr: 
ségként szerepel anyagtervében. E rovatba veszt 
fel a hiánycikknek azt a mellnyiségét, amely véle
ménye szerin.t elegendő lett volna a tényleges igé
nyek kielégítésére, vagy levonásba helyezi a tény
leges fogyasztásból azt a mennyiséget, ami v.ala
milyen rendkívüli körülmény folytán ezen cikkből 
előzőleg szükségletként mutatkozott.. Pl. időleges 
munkálatok fogyasztása, esetleges más hiánycikk 
pótlására elhasznált mennyiség, pl. Alucol eseté
ben Magnesia usta kiesése miatt stb 

c) rovat: A tervezett ,mennyiség összesen. 
Az a) 'és b) rovat összege vagy esetleg különbsége. 
Ez a rovat tartalmazza tehát a gyógyszerész által 
tervszámonként beállított mennyiségét a gyógy
szernek 

5. rovat. Egységár beszerzési áron .. Magisztr á
lisnál a 70%-ot a végösszeghez adjuk 

6 rovat Összeg ft-ban (filléreket nem kell 
feltüntetni), a mennyiség és egységár szorzata .. 
Ezen összegek összesítése, hozzávéve a nem terv
kötelezett anyagok beszerzési értékét, összesen bele 
kell hogy fér jen a gyógyszerész által készített azo
nos cikkféleség pénzügyi tervébe. 

7. rovat.. Négy negyedre osztott rovat, a ne
gyedeken belül két részre osztva : 

L rész: Az igényelt mennyiségrovat. E ro
vatba írja be a gyógyszerész az évnegyedre igé
nyelt mennyiségét a gyógyszernek akkor, amikor 
az igényét benyujtja. 

Il. rész: A teljesítés rovata. E rovatba azt 
a mennyiségét írja be a gyógyszernek, amit a terv
időszak alatt abból ténylegesen megkapott 

8.. rovat Megjegyzés. E rovatba azokat az 
indokokat írja be a gyógyszerész, amelyek a ter
vezést indokolttá teszik Megokolja a kalkulál! 
mennyisége)< nagyságát és azok plusz vagy mínusz 
értékét 

A gyógyszertárak éves terveiket a kijelölt 
cikkre vonatkozóan megyei vállalatukhoz adják be. 
Első alkalommal f. évi április 30-ig .. A megyei 
vállalatok összesítik azokat május 15-ig .. Az egy
ségesített megyei anyagterveket eljuttatják a 
gyógyszertári központhoz és a _megyei tanács ille
tékes ügyosztályához.. A Gyógyszer tár i Központ 
a megyei' vállalatok anyagterveit összesítve mdjus 
31-ig eljuttatja az Egészségügyi Minisztérium 
Gyógyszenigyi Osztályához. 

Tanácsadás szakkétdésben. A budapesti Egye
temi Gyógyszerészeti Intézet dolgozói a >>Gyógyíts 
jóbban!« mozgalom keretében felajánlották, hogy 
szakintézmények és gyógyszerészek részére bár
milyen szakkérdésben tanácsadással, felvilágosí
tással szolgálnak .. Az Intézet címe: Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet, Budapest IX, Hő gyes 
Endre-utca 7,. Telefon : 185-297. 

--~---~------------~---~· 
A GYOGYSZER~SZ 

Amiről a gyógyszerésznek tudnia kell 

Az új gyógyszerészképzési reform a szakmai 
és a természettudományi tárgyak mellett, ugyanúgy 
mint a Szovjetunióban, nagy súlyt helyez a bio
lógiai és orvosi studiuruokra is 

A négyéves úgynevezett gyógyszerészprovizor· 
képzésünk orvosi vonatkozású tárgyai a követ
kezők: 

I J. tanév .: biológia, anatómia, élettan, első
segélynyujtás gyakorlatokkal 

l l r tanév,: gyógyszer ha tastan és toxikológia, 
mikrobiológia gyakorlatokkal, orvoslaboratóriumi 
vizsgáló módszerek 

IV.. lanév .: közegészségtan gyakorlatokkal és 
egészségügyi propaganda .. 

A régi, kétéves kiképzésben részesült dolgozó 
gyógyszerészek láthatják, mekkora a különbség az 
ő tanulmányaik és az újrendszeríí kiképzés között 

A cél, hogy a gyógyszerész munkájával és 
tudásával minél eredményesebben állhasson a 
közegészségügy és a beteg dolgozók rer1delkezésére. 

Ezt a színvonalbeli különbséget mielőbb ki 
kell küszöbölniök főképpen azoknak, akik mint 
gyógyszertárvezetök a fentemlített provizor-képzés·· 
ben részesülő okleveles gyógyszerészekkel azonos 
feladatokat végeznek Különösen a falusi gyógy
szertárak vezetőinek, akiknek sokszor önmagukra 
utalva kell minden vonatkozásban helytállaniük 

A szakismeretek pótlásához nagy mértékben 
hozzájárul!, hogy budapesti kartársaink részt
vehettek az 1950. év első felében Szakszervezetünk 
rendezésében a budapesti Egyetemi Gyógyszeré
szeti Int-ézetben tartott gyógyszerész továbbképző
tarifolyam előadásain .. Az októqer hó folyamán 
lefolyt beszámoló megbeszéléseken pedig tanu
bizonyságát is adták annak, hogy valóban komo
lyan foglalkeztak az előadások anyagávaL Fontos, 
hogy minden módon igyekezzenek tudásukat 
továbbfejleszteni. Ezért szükséges, hogy »A Gyógy
szerész« szaklapunk ·- amely mrként az október 
hó l-én megjelent számban a szerkesztőbizottság 
közölte, új irányt vett a gyógyszértári dolgozók 
továbbképzésére - valóban >>ott legyen minden 
gyógyszertári dolgozó munkaasztalán<<, mert az 
abban megjelenő közlemények bőségesen módot 
adnak a szaktudás bővítésére és fejlesztésére. De 
ezen túlmenőleg még bizonyos szakkönyvek is 
szükségesek a gyógyszertárakban, ezek közül ki
emeljük lssekutz: >>Gyógyszer ek és gyógyítás« 
című kitűnő könyvének L kötetét 

Vidéki kar(ársaink, akik a továbbképzőtan
folyamot -amely a Szakszervezet terve szerint 
l 95 L januárjában újból megindul -nem látogat
hatják, csak ilyen szakközlemények és könyvek 
segítségével állhatnak helyt a gyógyszertárban s 
végezhetik eredményesen a gyógyszerészi tevékeny
séget jellemző felelősségteljes munkájukat Ene 
csak egy példát hozunk fel. A 3.220/1947 .. M. E 
s;:ámú rendelet 2 §-a (2) bekezdése szelint : 
>>Eletveszély, vagy más sürgős esetben : >>cilü<<, 
>>statim<< yagy >>periculum in mora<< jelzéssel rendelt 
gyógyszer helyett, ha az a gyógyszertár készleté-

ben nincs meg, a rendelt gyógyszernek megfelelő 
más gyógyszerkészítmény is kiadható.. Ilyen eset· 
ben azonban a közforgalmú gyógyszertár felelős 
vezetője köteles az orvost még a kiszolgáltatás 
előtt szóbelileg, ha pedig erre nincs lehetőség, a 
félnek a gyógyszerrel együtt átadalt levélben 
értesíteni, a kiszolgáltatott gyógyszer megjelölését 
pedig az orvosi vényre rávezetni« Eszerint tehát a 
gyógyszerés~ főleg faluhelyen gyakran kerülhet 
olyan helyzetbe, hogy magának kell döntenie vala
mely gyógyszer helyettesítéséről, amivel esetleg 
emberéletet menthet meg. De ezenkívül is mind .. 
untalan szüksége van gyógyszerhatástani tájé· 

- kozódásra, hiszen, nem is szólva más, tisztán 
szakmai dolgokról, akárhányszor az orvos is a 
gyógyszerésztől kér és kíván felvilágosítást ilyen 
vonatkozású kérdésekben 

Egyes gyógyszer ek használatának módja tekin
tetében ugyancsak gyakran a gyógyszerésznek 
kell felvilágosítást adnia. Nemcsak abban a ritkáb· 
ban előforduló esetben, amikor az orvos szóbeli 
utasítását a. beteg elfelejti (például nem erőshatásó 
szerek rendelése eselén az orvos csak >>rendelet 
szerint<< jelzést ír a receptre), hanem leggyakrabban 
az úgynevezett kézieladási gyógyszer b~,szerzésekor 
kérdezi meg a beteg a gyógyszerészt, hogy miképpen 
használja. E tekintetben, a gyógyszerész sokszor 
tájékozatlan és ezt szintén ki kell küszöbölnie. 

Itt említjük meg, hogy olyan esetekben, ha a 
szakkönyvekben nem talál a gyógyszerész meg
felelő felvilágosítást problémáira, készséggel állunk 
segítségére Ismételten felajánlottuk kartársaink
nak, hogy a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti 
Intézet dolgozói mindennemú szakmai kérdésben 
szívesen tájékoztatják az érdeklődőket, elsősorban 
a gyógyszertári dolgozókat. Ezt a felajánlást -
amelyet eddig is sokan vettek igénybe - e helyen 
is megismételjük és kérjük szaktársainkat, hogy 
bármilyen szakmai ügyben, amelyet nem látnak 
elég tisztán, levélben, távbeszélőn vagy él szóban 
forduljanak hozzánk Ez a rovat főként ezt a célt 
szolgáija 

A másik felajánlásunk az, hogy >>A Gyógy-· 
szerész« hasábjain, főleg a hazai gyártmányú új 
gyógyszerekről és gyógyszerkülönlegességekről, to· 
vábbá e közleményünk címének rnegfelelően -
esetleg állandó rovatban - az időnként felmerülő 
olyan fontosabb kérdéseket ismertetjük a gyógy· 
szertári dolgozók előtt, amelyek az orvosi szak· 
irodalomban. megjelennek, és fontos, hogy azokról 
a gyógyszerészek is tudomást szerezzenek 

Az alábbiakban néhány ilyen kérdést tárgya
lunk. 

Nemrégen jelent meg az ))Orvosi Hetilap<<-ban 
a budapesti I. sz. Gyermekklinikának az a figyel-· 
meztető megállapítása, hogy ricinusolajat csecse-· 
mőknek adni gyakran igen súlyos, esetleg halálos 
következményekkel is jár hat. Bélhurutak eset én 
a bélcsatorna kitisztítását előszeretettel végezték 
és végzik ma is ricinusolajjaL Ennek a kézieladás· 
ban is kiadható, teljesen ártalmatlannak vélt szer·· 
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nek az adagolása igen gyakori, nemcsak hasmenéses 
állapotok, hanem majdnem . minden csecsemő· 
megbetegedés esetén; Miért veszélyes a ricinus a 
csecsemők gyógykezelésében 1 . .. . A csecsemők 
hányással és hasmenéssei sok folyadékot és sókat 
veszítenek, ezáltal ·vérük besúrűsödik, vérkerin
gésük romlik, amit még súlyosbít, hogy a folyadék
felvétel is csökkent, vagyis az »exsiccosis<< (kiszá
rádás) néven ismert súlyos betegség léphet fel Ily 
esetben, ha ricinust adunk, újab b további folyadék
és só- (bélnedv) veszteség éri a csecsemőt, ami 
már igen súlyos állapot A csecsemőnek tehát ne 
adjunk ricinusolajat, hanem ily esetben - kellő 
felvilágosítás után- küldjük orvoshoz az anyákat 
Ezzel a kérdéssel függ össze az is, hogy akár kézi
eladásban kiadható, akár receptre felírt _ gyógy
szerről van szó, a gyógyszerésznek mindig tájé
kozódnia kell aziránt, hogy milyen korú a beteg 

Egy másik tudnivaló a ricinusolajjal kapcso
latban a következő : Többször merült fel vita az · 
orvos és gyógyszerész között akörül, hogy az 
extr. filicis maris alkalmazása után szabad-e 
ricinusolajat használni hashajtóként! Néhány év
tizeddel ezelőtt valóban úgy tanították, hogy ez 
tilos .. Issekutz könyve szerint azonban ez az ada
golás nem veszélyes, csak persze fontos, hogy 
olyan adagot adjunk, ami feltétlenül hatásos. 

A hashajtókkal kapcsolatban meg kell emlí
tenünk az e célra gyakran állandóan használt 
parraffinolajat is újabb vizsgálatok kiderítették, 
hogy ez a >>par(um) affin(is)« gyógyszer nem is 
olyan ártalmatlan, mint a neve mondja. Huzamos 
használata esetén u. L avitaminozis léphet fel, mert 
kiold ja a béltraktosból a zshban oldódó A, D, E, K 
vitaminokat. Ugyancsak ártalmas lehet orrolajok
ban való állandó használata is, -- különösen ha 
nincs· eléggé megtisztítva -· amikor karcinogen-

. anyagokat is tartalmazhat De mindez - ismétel
jük - állandó használatra vonatkozik 

Egy injekcióval kapcsolatos eset a következő : 
Fiziológiás konyhasóoldatha nátriumklorid helyett 
tévesen 5% kalciumkloridnt tettek, melynek bőr 
alá fecskendezésio után nekrozis, szövetelhalás 
állott be, a legsúlyosabb következményekkeL A tájé
kozatlanok bizonyára csodálkoznak azon, hogy az 
ártalmatlannak Játszó kalciumklnrid - amit csak 
intravénásan szabad adni - ilyen bajt okozhat 

Itt említjük meg egy másik, főleg kórházak
ban gyakran magisztrálisan rendelt injekciós készít
mény, a novokain helyes sterilizálásának módját, 
amit ha nem tartunk szem előtt, akkor a gyógyszer 
hatásértékéből sokat veszíthet A novokaint a IV 
Magyar Gyógyszerkönyvnek az >>Ampullae steri
les fluidis medicaminibus repletae« címú fejezeté
ben foglaltak szerint 60--'70°-on tindallozva, 3 
egymást követő napon egy-egy óráig kell sterili
zálni. A vizsgálatok megállapították, hogy 3 pH-ra 
beállítva 100°-on hidralitikus bomlás nélkül jól 
sterilizálható ez a gyógyszer. 

Ugyancsak az injekciókészítés körébe tartozó 
hasznos tudnivaló az is, - ami szintén többször 
volt vita tárgya orvos és gyógyszerész között :
hogy a sósavas morfin injekciót 5%-os konc~ntrá-

cióban is el lehet készíteni úgy, hogy n/1000 só
savban oldjuk feL 

A következő eset jó példa arra, hogy a gyógy~ 
szerésznek mennyire ismernie kell a specialitásokat, 
amire az Országos Tervhivatal által nemrégen 
kiadott >>A Magyarországon forgalombahozataira 
engedélyezett, törzskönyvezett gyógyszerkészitmé
nyek hivatalos jegyzéke<< cím ű vaskos, kék könyv 
bőséges lehetőséget nyujt : 

A Chinain-gyár által gyártott Medobis-t (ben
zylalcoholos olajban oldott diallylecetsavas bis
muth) lues és tbc-n kívül tonsillitis (torokfájás) 
ellen is eredniényesen használják Utóbbi esetben 
kúpalakban is hatásos. Minthogy nagy különbség 
van a felnőtt- és gyermekdózis között, ezért a gyár 
már régebben >>Laryngobis« néven felnőtteknek 
való, két kúpot tartalmazó csomagoláson kívül, 
amely egyenként O. !35 g hatóanyagat tartalmaz, 
gyermekeknek való csomagolást is forgalomba hoz 
torokfájás ellen. Az utóbbi az előbbinek körülbelül 
1/10 részét (O . .ül7 g-t) tartalmazza. Előfordult, 
hogy kellő ismeret hiányában a gyógyszerész fel
nőttnek valót adott ki gyermek számára, holott 
15 éven aluliaknak csak a gyengébb adható ki. 

A specialitásokkal kapcsolatban megemlítjük, 
hogy nem törzskönyvezett, tehát nem ellenőrzött 
ily készítményeket ne adjunk ki Különösen fontos, . 
hogy közvetlenül a felszabadulás után nagymennyi
ségben külföldről behozott ilyen készítményeket 
már csak azért se expediáljunk, mert az azok cím
kéjén feltüntetett idegennyelvű, sokszor igen fon
tos használati utasítást, esetleg se az orvos, se a 
gyógyszerész nem érti meg. Ilyen például az Arsphe
namin, vagyis a régi Salvarsan, amely savi kém- · 
hatású anyag lévén, csak nátronlúggal semlegesítve 
injiciálható, enélkül súlyos ártalmat, sőt ·halált is 
okozhat. 

Egyelőre talán elég is lesz ennyi annak bizo
nyítására, ·-·amit sokan nem hajlandók elisríiern.i
hogy a gyógyszerészi tevékenység mily sokoldalú 
és széleskörű tudást és gyakorlatot igénylő, komoly 
és felelősségteljes foglalkozás .. Ezért kell a négyéves 
egyetemi kiképzés a gyógyszertárvezetőknek, pro- · 
vizoroknak --ezt a Szovjetunióban nemrégen 5 évre 
emelték feL 

úgy véljük, hogy talán nem fölösleges; ha dol
gozó gyógyszerészszaktársaink figyeimét felhívjuk 
az ilyen és ezekhez hasonló esetekre .. Ezekből sokat 
tanulhatunk, és minden egyes ilyen eset nagyobb 
figyelemre, körültekintőbb munkára serkent ben
nünket 

Végül még egy a mindennapi gyakorlatból 
adódó fontos gyögyszerész-technólógiai eljárásra 
kell ráirányítani a dolgozó gyógyszerészek figyei
mét a penicillin-kenöcsök elkészítésével kapcsolat
ban Ezt a kitűnő gyógyszert, skarlatinás (sarlach) 
megbetegedések eselén is kiváló eredménnyel hasz
nálják és ezért gyakran elöfordul, hogy az orvos 
magisztrálisan rendeli azt, például kenőcsalakban. 
Sokszor alkohollal és glicerinnel együtt írják fel az 
anyagot, ami pedig nem helyes, mert például az 
utóbbi jelenléte 24 óra alatt mintegy 50%-kal 
csökkenti a penicillin hatását. 

Az alkohol semindifferens anyag e tekintetben, 
mert az is nagy mértékben bontja a penicillint 

Fontos tehát, hogy a gyógyszerész erre figyel
meztesse az orvost, hogy valóban tartóshatású 
készítmény jusson mindig a beteghez. 

A gyógyszerésznek azt is tudnia kell, hogy a 
szabályszerű elkészítés módja az, hogy a kenőesőt 
aszeptikus úton állítsa elő. Ez- mint ismeretes~ 
azt jelenti, hogy a kenőcsalapanyagot (többnyire 
vazelint) gyógyszerkönyvünk 26. oldaJán leírtak 
szerint a tégellyel és fedelével együtt két óra 
hosszat !20° -on st er ilizál juk szárítószekrényben, 
majd a kihűlt vazelinnal apránként eldörzsöljük, a 
steril gyapot segitségével, szesszel, majd éterrel 
alaposan kitörölt mozsárban, a steril kautélák 

Csenzij A. T.. és Padojnikova K V..: 
Kénmeghatározási mödszer nővényi és állati anya
gokban. Biohinlija XV/1950 .. !34---136 .. o 

A kén leginkább elfogadható meghatározási 
módszere növényi és állati anyagokban, BaS04 át
alakítás alapján a súlyszerinti meghatározás. Ennek 
a módszernek az a lényege, hogy a vizsgálati anya
got nátriumszuperoxid és szóda keverékében eloxi
dáljuk Ennél az átalakításnál a kén oldható 
szulfáttá oxidálódik, melyet azután, kilúgozás után., 
báriumklorid segítségével BaSO, alakjában kicsa
punk A többi módszer i·s a kén szulfáttá való 
átalakításán, majd a szulfát súlyszerinti, térfogatos 
vagy más úton történő meghatározásán alapszik 

Ezekn.ek az eljárásoknak azonban közös 
lényeges fogyatékossága az, hogy a szulfáttá 
oxidált kén eltávol!tását feltétlenül nagyon lúgos 
vagy nagyon savanyú közegben kell végezni, 
és ezzel kapcsolatban kisebb-nagyobb. mértékben 
az üvegből lekötött szulfát vonódik ki. 

Ennek következtében pontos eredmények el
éréséhez elengedhetetlen a vak-meghatározás. En
nek lényeges· hibája, hogy hosszadalmas és vesződ
séges munka 

A kén meghatározására ajánlott eljárás, állati 
és növényi anyagokban, azon alapszik, hogy a kéil 
összes alakját átalakítjuk kénhidrogénné, azután 
jodometriásan meghatározzuk 

Kisérleti tész 

Az általunk ajánlott eljátás lényege a vizsgá
landó anyag hevítése, széósavatmoszférában, 750-
8000-on, sóskasav és fémkalcium-reszelék jelen
létében Ennél az összes kén átalakul kvantitative 
kénhidrogénné, rnelyet miután ecetsavas kadmium
és zinksókkallekötöttünk, jodometriás úton nagyon 
pontosan meghatározhatunk.. Az égetést porcelán
vagy kvarc-csónakocskában hajtjuk végre, elektro, 
mos égetőcsőben, amelyet elemi analíziseknél szok
tak használni. Az égetési folyamat és a kén kiválasz· 
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mellett kivett penicillin!. Természetesen a pisztil
!ust és a spatulat (amely lehetőleg ne legyen fém
ből) szintén vagy !60°-on szárítószekrényben, vagy 
szesszel és éterrel kell sterilizaini és azután vissza
helyezni a már e!Obb sterilizált tégelybe 

Penicillinnek orrolajokban rendelése eselén a 
paraffinuru liquidumot ugyanígy alkalmazzuk. 

A jövőben igyekszünk hasonló példák felhozá
sával felhívnL szaktársaink figyeimét arra, hogy 
munkájukban soha nem lehetnek eléggé elővigyá
zatosak Tehát állandóan képezniök kell magukat, 
hogy szakmai dolgaikban mindig a Jegnagyobb 
gondossággal és megfelelő er.edménnyel járhassa· 
nak el. 

Mozsonyi Sándor dr. 

tása kénhidrogén formájában maximum 10 percig 
tart, az egész meghatározás pedig mindössze 15 
percig. 

Munkamódszer 
Az előzetesen kiszárított O 5 g mennyiségű 

vizsgálati anyago! mozsár ba helyezzük, hozzá
teszünk 2-3 g előzetesen 60°-on víztelenített 
sóskasavat és 1-2 g fémkalcium-reszelékeL 
A mozsár tartalmát pisztillussal eldörzsölve össze
keverjük, a keveréket porcelán- vagy kvarc
csönakocskába helyezzük át. A mozsarat száraz 
sóskasavval tisztítjuk ki, melyet a csónakocskában 
levő alapkeverékkel egyesítünk A csónakocskát 
porcelán- vagy kvarc-csöbe helyezzük és elektromos 
égetőcsőben felmelegítjük A csővet így előkészítve 
750-800°-ra kell hevíteni Ezután· a csövecske 
végét, ahol a csónakat behelyeztük, gyorsan elzár
ink egy gumidugóval, melyen nyílás van, ebbe 90° 
alatt meghajlított üvegesövet helyezünk, ezt pedig 
gumicső segítségével összekötjük a szénsavas tar
tállyai A szénsavat két egymassal összekötött 
mosópalackon vezetve át kell mosni, melyek közül 
az első rézszulfát-oldatot, a második tiszta vizet 
tartalmaz. 

A csövecske másik végét, a kísérlet kezdete 
előtt, ugyanígy hozzácsatoljuk kimosás céljából 
egy mosórendszerhez, és a kénhidrogén felfogására. 
Az első mosópalackba, mely 300 ml űrtartalmú 
Erl.enmeyer-lombik, egyharmadáig sósavval meg
savanyított vizet öntünk, két másik 200 rnl űrtar
talmú Erlenmeyer-lombikba pedig 50~-50 ml kad· 
mium- és cinkacetát-oldatoL A . kadmium- és 
zinkacetát-oldat 5 g kadmiumacetát és !5 g éink
acetát I lit 15%-os ecetsavban oldásával készül. 
Az egész rendszert a kísérlet kezdete előtt, vagyis 
mielőtt a csónakocskát a csőbe helyeznénk, gondo
san átmossuk áramló szénsavgázzal 10 perccel 
a kísérlet megkezdése után a kénhidrogén! felfogó 
mosópalackot elkülönítjük, tartalmát átvisszük 
áz egyik lombikba, majd bürettából megfelelő 
térfogatnyi titrálóoldatot adunk hozzá, nevezetesen 
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Néhdny dllali és növényi anyag análizisének iisszehasonlltó adatai 
~ l(özép-" Az anyag !(én-i:~ Súly a Talált kén Hiba értékek 
·~ s meg- (g-ban) tartalom (%-ban) (%-ban) hibája _", 

nevezése (%-ban) .>:N (%-ban) <" -

--,-
l' bab 05 031 
2· bab 02 o 31 
3 bp b • o l 031 

4 börsó 05 o 40 
5 borsó 02 040 
6 borsó o l 040 

7 kazein 05 084 
8 kazein 02 084 
9 kazein o l 084 

ll tojásfehéije 05 !45 
12 tojásfehérje 02 l 45 
13 tojásfehérje o l l 45. 

14 hús 05 123 
15 hús 02 l 23 
16 hús o l 1·23 

O Ol n jódoldatot és 20 ml 2 n sósavat Az oldatot 
sötétben néhány percig állni hagyjuk, majd a fölös 
jódot hiposzulfitoldattal, szokás szerint, vissza
titráljuk Az analízis előtt a vizsgálati anyago! 
ki kell száritaní és szokás szerint lisztfinomságúra 
el porítani 

Az ajánlott eljárást különböző növényi és 
állati anyagokon ellenőriztük. 

javasolt módszerünket ellenőrizve különböző 
mintákon és különböző kéntartalmaknál alkalmaz
tuk, melyeket előzetesen súlyanalízissel BaSO, 
alakjában meghatároztunk, a vizsgálandó anyag
nak Na20 2 és Na2C03-tal történt oxidálása után 

Szemléltetésül ismertetjük az összehasonlító 
analízisek adatait, melyeket mindkét módon nyer
tünk. Helyesnek a súlyanalízissel talált kénmennyi
séget vettük 

A táblázatban megadott analízisek adataiból 
kitűnik, hogy a vizsgálati anyag O 5 g,-0 I g-ig 
való alkalmazásánál a meghatározás hibájának 
középértéke ±44-től ±2 0%-ig ingadozik 

Ha a vizsgálati anyagat O 5 g súlyban alkal
mazzuk, a hiba középértéke --2%, megadott kén
tlutalomnál, ez különösen jó hányadosnak látszik, 
mert a térfogatos analitikai meghatározás keretein 
belül, megadott komponens meghatározásánál, pon
tosabb eredményt nem lehet elérni 

Bayer Antalné 

H a i t G.: J : A morfin kolorimetriás meghatá
rozása ópiumtartalmú gyógyszerkeverékekben (Megyi
cinszkája promislyenoszt Sz. Sz. Sz. R !949 5 sz. 
32-33. o.) 

A V I l L kiadású szovj et gyógyszer könyv az 
ópiumtartalmú készitmények meghatározására ko
Iorimetriás módszert ír élő, amely a morfinnak 
diazotált szulfani!savval való reakcióján alapszik. 
Miv-el ehhez a meghatározáshoz szükséges oldat 

- elkészítése az eljárást túlságosan megnehezíti, a 
gyógyszerkönyv szerkesztőbizottsága megbízta a 
szerzőt, hogy egyszerűbb eljárást dolgozzon kL 
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l 
o 30 -33 ) 032 +33 ±44 
034 +66 

o 41 +25 ) 038 -50 +42 
o 38 --5 o 
086 +25 ) 082 -20 ±25 
087 +40 

143 -2·0 ) 143 --20 ±l o 
l 48 +22 

l 20 --25 ) !26 +25 2' 5 
l 27 +33 

Tekintettel ana, hogy a morfin kis mennyisé-
gekben csak kolorimetriásan határozható '?eg, _új 
módszerét a szerző ennek alapján dolgozta kr, a regr 
eljárást azonban Ieegyszerűsítette. Az alkaloidákat 
először Mayer-reagenssei kicsapja, a leszúrt csapa
dékot barit-vízzel kezeli, majd a báriumot nátrium
szulfáttal való kicsapással eltávolítja. A szüredék
ben a morfint savanyú közegben nátnumnitrit~el 
reagáltatja, az oldatot meglúgosítja s ezutan 
kolorimetriásan méri 

A fénti módon nyert oldat színárnyalata azon-
ban a tiszta morfinétól kissé eltér, ezért a vizsgá
landó oldatot két kémcsőben egyenletese!'l elosztja 
s az egyikhez meghatározott tartalmú sósavas mor
finmértékoldatot ad. Ezután a kémcsöveket áteső 
fényben nézve, az oldatok színét kiegyenlíti oly
módon; hogy a színesebb oldathoz apránként vizet 
önt. A morfintartalmat a töménységek és a tér
fogatok közölti arányból számítja ki 

Eljárását ópiumfestvényre alkalmazva a kö
vetkező módon végzi : I ml ópiumfestvényt pi pettá
val olyan 50 ml űrtartalmú kónikus lombikba mér, 
amelyet előzőleg egy 5-6 cm átmérő jú sima szűrő
papírral együtt Ietárált.. A festvényhez 2 ml vizet 
önt, majd a folyadékot a szesz elpárologtatása vé
gett vízfürdőn 2 g-ra bepárologtatja Kihűlés után 
az elegyhez 4 ml. Mayer-reagens! ad, a lombik tar~ 
talmát körbelóbálva elkeveri, majd 2 perc mulva a 
fent említett és vízzel megnedvesített szűrő-
papíron, enyhe szívást alkalmazva, megszűri. A szű
rőn maradt csapadékot, valamint a Iombikot három
szor 2-2 ml vízzel kimossa, majd a szűrőpapírt 
bedobja abba a· Iombikba, amelyben a ki csapást 
végezte. Ezt leönti I 5 ml barit-vízzel s annyi d esz-. 
tiliáll vizet ad hozzá, hogy az elegy súlya 25 g 
legyen. A Iombikot bedugaszolva 2 percig rázc
gatja, mialatt a morfin mint bárium morfinát fel
oldódik, a mellékalkaloidák pedig a csapadékban 
visszamaradnak. A folyadékot 5-6 cm átmérőjű 
száraz redősszűrőn ismert súlyú, 100 ml űrtartalmú 
lombikba szűri és kiszámítja, ho~y a szüredék 
súlya mennyi ópiumfestvénynek felel .meg .. A szüre-

dékhez 5 ml 10%-os nátriumszulfát oldatot ad és 
vízzel annyira higít ja, hogy töménysége ópiumfest" 
vényre számítv? I : 100 legyen·, vagyis 5 ml folya
dék O 05 ml ópiumfestvénynek feleljen meg. 

Az el egyet összerazza, majd 10-15 perc mulva 
a folyadékot a csapadékról óvatosan Ieöntve, száraz 
redősszűrón megszúri Ebből 5-5 ml-t két egyenlő 
átmérőjű, 25-c-30 ml űrtartalmú, színtelen üvegből 
készült kémcsőbe pipettáz. Az egyik kémcsőben 
foglalt oldathoz 2 ml olyan sósavas morfinoldatot 
ad, amely O 2 mg morfin-bázisnak felel meg .. Ezután 
mindkét kémcsőbe 10-10 csepp higítort sósavat, 
1-1 ml 10%-os nátriumnitrit olda tot, majd 5 perc 
mulva 2-2 ml 10%-os ammania-oldatot önt 
A folyadékokat összekeveri és 5-!0 perc mulva 
mindkét kémcsőbe 3c-4 ml vize.t önt, végül a szín
árnyalatok kiegyenlítése végett az erősebben színe
zett mértékoldatot vízzel megfelelően felhigítja. 

A színösszehasonlítást fehér alap előtt áteső 
fényben végzi.. Ezután megméri az oldatok térfoga
tát s figyelembe véve a mértékoldathoz ·adott 
morfinmennyiséget, valamint a kolorimetriás mé-
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réshez használt vizsgálandó anyag mennyiségét, a 
két oldat térfogatának arányából kiszámítja az 
ópiumfestvény morfintartalmát 

Hasonlóképen jár el egyéb ópiumtartalmú 
készitmények vizsgálatánál is Példaképen közli 
egy ópiumkivonalot és xeroformot tartalmazó 
végbélkúp morfintartalmának meghatározását, majd 
a módszerhez szükséges reagenseket: I. Mayer
reagens, 2 .. barit-víz, 3. 10%-os k,istályos nátrium
szulfát oldat, 4 higított sósav, 5. 10%-os nátrium
nitrit oldat, 6 .. 10%-os ammonja oldat, l sósavas 
morfin oldat, amely I ml-ben O I mg, vagyis O Ol% 
morfin-bázist tartalmaz .. E célból 0·1318 g sósavas 
morfint I 00 ml-s mérőlombikban vízben felold, 
majd vízzel a jeiig feltölti Az így készült oldat 10 
ml-éhez 100 ml-es mérőlombikban l csepp higított 
sósavat ad és vízzel a jeiig feltölti Ez az oldat 
O Ol% morfinbázist tartalmaz. 

Dolgozatának végén táblázatot közöl, ebben 
galenusi készitmények és a recepturában gyakran 
előforduló elegyek vizsgálatainak eredményeit is· 
merteti. · Ligeti Viktor 

' A szalep-gumó szöveti szerkezetéről 
Dolgozat a budapesti Eötvös Lóránd Judományegyetem Gyógyszerismereli Intézetéból 

Ir ta: Halmai János dr. egyetemi m .. tanár 

A szalep-gumó, vagy ritkább nevén kosbor
gumó, illetőleg gyökér, igen régen szerepel gyógy
szereink között. Hivatalos volt az eddig megjelent 
négy magyar gyógyszerkönyvben és felvétele tervbe 
van véve V. gyógyszerkönyvünkbe is. Hivatalos 
a VIL és VIIL szovjet, valamint számos külföldi 
gyógyszerkönyvben is. 

Mint hivatalos drog szövettani vizsgálata sze
repe!! a gyógyszerismereli gyakorlatokon, így bő
séges anyago! vizsgáltam át A szalep-gumóban 
számos, primitív edénynyaláb van, melyek néhány 
traheájukkal tűnnek fel. Több esetben az edény
nyaláb körül jól kivehető, egysoros, vasta
gabb radiális falú szövet túnt elő, hason
lóan a vidraeleeke-levél szövetében látható 
edénynyalábok szerkezetéhez. Az egyetemen akkor 
használatos tankönyv erről a szövetről nem tesz 
említést A most készülő V.. Magyar Gyógyszer
könyv előmunkálatai ezt a problémát ismét idő
szerűvé tették, ezért behalább vizsgálat tárgyává 
tettem a szalep-gumó szöveti szerkezetét, különös 
tekintettel az edénynyalábokra. A következőkben 
számolok be az erre vonatkozó irodalmi adatokról, 
megfigyelésekről és a vizsgálatok. eredményeiről. 
Egyes szerzőket részletesebben idézek, mert nem 
mindenki tud az irodalomhoz hoz_záférni. Célom, 
hogy mások is száljanak hozzá a kérdéshez és a 
lap hasábjain megjelent cikkekről térmékeny vita 
induljon meg és ezzel a gyógyszerkönyvszerkesztés 
egyes kérdéseinek nagyobb nyilvánosságot adjunk 

* * * 

A magyar gyógyszerkönyvek szalep-cikkelyeit 
átvizsgálva megállapíthatjuk, hogy szövettani szer· 
kezetről az első két kiadás még nem tesz említést, 
a harmadik kiadású a nagy nyálkasej tekkel, a sóska
savas mésztűkkel, elesirízesedett keményítőrögck
kel telt kisebb parenhímasejtekkel és jóddal végzendő 
mikrokémiai vizsgálattal foglalkozik, továbbá arra, 
hogy pora 50 rész vízzel forralva kocsonyává lesz .. 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyv szöveti szer .. 
kezetet és mikrokémiai kémlést közöl tömören .. Az 
edénynyalábokról mindössze ennyit közöl : »a 
szérszórtan fekvő edénynya/ábok aprók<<.. 

Aránylag a külföldi gyógyszerkönyvek sem 
sokkal többet közölnek A VI I. szovjet gyógyszer
könyv a szalep-gumó metszetéről a következőket 
írja : Az alapszövetet vékonyfalú parenhímsejtek 
alkotják, bennük csiriz- és keményítőcsomókat 
láthatunk, továbbá nagyobb nyálkasejteket kis 
rafidokkal. Edénynyalábok a külső részben egy 
örvben helyezkedtek el, középen is ilyenek foglal· 
nak helyet.. Porvizsgálatát a következőképpen írja 
Ie: Mikroszkóp alatt látunk elesirízesedett kemé
nyítőrögöket, sok nyálkasejtet, amelyek apró rali
dokat tartalmaznak, parenhímarészleteket és edény
nyalábokat Klotálhidrátos készítményben jobban 
megfigyelhetők az edénynyalábok és a rafidok. 
A VIIL szovjet gyógyszerkönyv szövegéből meg· 
tudjuk, hogy szilárdító (mechanikai) elemek a 
gumóban nincsenek. Egyébként a V I L szövegét 
veszi át, kibővítve vizsgálatokkal, így a nyálkát 
metilénkékkel festeti, majd a tus--vizsgálatot is 

· előírja. Azonassági vizsgálatként megszab ja, hogy 
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l gpor. 100 ml fonóvízben sűrű, csaknem színtelen 
nyálkát adjon, amely kihűlés után egy csepp jód
oldattól kékszínű lesz. Hamuját 3%-ban, nedves-
ségtartalmát 14%-ban engedélyezi · 

A szakirodalomban A. Meyer dolgozala tit
törő .. ő közölte a Közép-Európában honos Orehi
sok gumójának összehasonlító szövettanát Vizs
gálatainak eredményét tankönyvében is részletesen 
leírja. Erre később visszatérek 

R A. Tihomirova a gumó edénynyaláb
jainak radiális szerkezetét hangsúlyozza (2--4 
sugarú) ; a xylem-csoportok spirálisan és hálósan 
vastagodott edényekből állanak és az ezekkel válta
kozó floern (szitáscső és kambiformsejt) teszik a 
radiális felépítést Hivatkozik (ő először) A. Meyer 
dolgozatára 

Tschirch igen részletesen ismerteti a szalep· 
gumó anatomiáját, kiegészítve a porvizsgálattal, 
főként Meyer adatai alapján. Ojat a gyökerek endo
trot mikorriza tartalmán kívül és néhány méretnek 
a megadasán túl nem találunk. 

Kiegészítésül megemlítem Damirov I. M. 
közleményét, melyben Azerbajdzsán nyálkatar
talmú növényeivel foglalkozik és a kubáni kerület· 
ben gyűjtött Orehis masculata és Anacamplis pyra
midalist ismerteti .. Megállapítja, hogy ezek éppen 
olyan jól megfelelnek gyágyásúti célra, mint a 
hivatalos szalep-fajok. Részletesen közli a drog mor
fológiáját, kémiái analízisét, mikrokémiai vizsgá·· 
latát. Szövettani szerkezettel nem foglalkozik 

Wasiczky elég részletesen közli a szalep
gumó szöveti szerkezetét : >> .. Az epidermisz 
az endodermisszel együtt és az igen keskeny kéreg
rész gyakran hiányzik. A parenhimában el
szórtan kb. 30 gyenge, endodermisszel körülvett 
edénynyalábol látunk spi r á lis és hálós edények-
kel stb .. « · 

. Amint az elmondottakból láthattuk, A Meyer 
vrzsgálatának eredményei hosszú időn keresztül 
feledésbe mentek, csupán a szavjet és néhány 
ú jabb német forrás hivatkozik rá, míg a gyógyszer
könyvek teljesen megfeledkeztek róla. 

A szalep-gumó szöveti szerkezetének ismer
tetését a következőkben foglalom össze : 

Az Orehis-gumó teljes kifejlődésében megvas
tagodott gyökérből áll, melynek csúcsán kicsiny 
rügy is található. A drogo! túlnyomórészt leány
gumák szolgáltatják Ezek alapjukon gyökérgumók, 
felső részükön olyan felépítésűek mint egy szár. 
Általában a földalatti raktározó szervek jellemző 
felépítését láthatjuk bennük: apró, szórt edény
nyalábak és erősen kifejlődött, dús raktározó pa
renhima. Ha a gumó csúcsáról, alapjárórkészítünk 
keresztmetszetet, akkor itt megvastagodott gyökér 
szöveteit és gyökérszőröket viselő epidermisz! talá
lunk. Ezen belül nagyon keskeny kéreg látható 
mindössze egy sejtréteg alakjában, majd endo
dermisz következik Az epidermisz az endoder
misszel együtt és így az igen keskeny kéregrész is 
gyakran hiányzik A drog előkészítésekor ledörzsö
lődik Kiásás után ugyanis a gyökérrostokat eltá
volítják, il gumókat mossák, letörlik és azután a 
csírázás meggátlására leforrázzák, majd szárítják, 
esetleg felfűzik Ez a magyarázata részben annak, 
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hogy külső rétegül egyesek epidermisz!, mások 
vékony par át írnak le, mert az erősen redukálódott, 
csupán egy sejtrétegű kéreg után elparásodott falú 
endoder misz következik Az endodermrszen belül 
a középen egy radiális edénynyaláb helyezkedik el, , 
általában az egyszikű gyökerekben Itt az Orchis- .•. 
gumó eseté~en _má~ a gyökér~ész?~n nem _egy, .·•. 
nem többnyrre mkabb a gumo szelen lefuto szamos 
- mintegy 30 - radiális edénynyalábol találunk; : 
melyek a nyálkát és keményítő! dúsan tartalmazó 
parenhimasejtek közé vannak beágyaz::a: , . ·•·• 
kihangsúlyozom, hogy minden egyes radralrs edeny-.. 

I sz ábra. Keresztmetszet a szalep-gumó drogjából. 
R = raphid, Ny = nyálkasejt, E = endordermis, 

F := fasugár, H = háncssugár. 

nyalábnak külön endodermisze van, melynek 
easpary-pontosan vastagodottak, vagyis a seJnar::cl 
középső része parásodott, ráncolódott és 
metszetén a radiális falak feketén pontc>zottnak 11. 
látszanak >;Mivel mindegyik nyaláb saját 
endodermisszel rendelkezik, melyek kisebb kornen 
r adi.ális edénynyalábol zárnak be, ezért 
úgy vélik, hogy itt nem egy gyökér, hanem 
mással. összenőtt gyökerek kötege szerepel. « 
(Tschirch) 

Lejjebb a gumó epidermisze táblaalakú, esetleg,! 
parásodottfalti sejtekből áll, egyesek közülük 
kérszőrré alakultak Az epidermisz alatti 
szintén táblaalakúak, az endodermisz radiális 
parásodott és jellemző hullámos. Az alatta 
külső réteg - miként említettem - számos 
nyalábol tartalmaz és összeesett, 

keményitől tartalmazó l'~';~\~~~~~~:~~IJe~ 
sejtekből áll, me! y '""'u u'~" 1< 

savas mésztúkből álló k~J;y;~:J~~~f~-~~~ Junk A többi parenhimasejt uélcnnV' 

fal ti ; olykor a 30 mikron 
korban tojásdad vagy ker·ek·edö 
csékkel sűrűn teltek, alakjuk és . ~vsa~urk 

fajokon belül változó. A drogban természetesen a 
keményítőszemek már megduzzadtak, elcsirízese
dettek és a nyálkasejtekben is rögöket, illetőleg 
csomókat találunk A nyálkasejtekre jellemző, hogy 
keresztmetszeten az edénynyaláb körül sugarasan 
szaktak elrendeződni. A többi nyálkasejt egyen
letesen oszlik eL A gumó keresztmetszetén a nyálka
sejtek hosszabb fallal érintkezve ritkábban fordul· 
nak elő, hosszmetszeten azonban több nyálkasejt 
fekszik egymás felett egy-egy sorban ; átlag 200-
35ú mikron nagyságúak, de elér hetik a 700 mikront 
is .. A nyálkasejtek vékonyfalúak, pontszerűen gö
dörkések, faluk tiszta cellulozéból áll, plazmájuk 
részben hálózatos szerkezetű és fal melletti tömlőt 
képez .. A nyálka a plazmán belül helyezkedik el, 
tehát nem a sejtfal nyálkásodott el Egyes plazma: 
zsákocskákban - főként a gumó szélén fekvő sej
tekben - kis, sóskasavas mésztűkötegek (rafidok) 
is fellelhetők. 

A gumóban található valamennyi edénynya
láb sugaras szerkezetú, 2--4 fasugár váltakozik 
ugyariannyi háncssugárral Tipikus a diarchikus 
nyaláb. A tracheák aránylag szűküregúek, sp ir ál is 
vagy hálózatos vastagodásúak, a háncscsoportokat 
apróbb üregű, vékonyfal ú sejtek teszik ; nem ki
fejezettek. Minden edénynyalábol külön endoder
roisz vesz körül (1. sz. ábra) .. Fontos ismertetőjel 
a mechanikus elemek hiánya. 
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Vizsgálataim eredményei Meyer adatait meg
erősítik és ezek alapján javasolom, hogy készülő 
gyógyszerkönyvünkben részletesebben tér jünk ki a 
szalep-gumó szöveti szer kezetének ismertetés ér e. Az 
elmondottak alapján szükségét látom annak is, 
hogy a szalep-gumó szöveti szer kezetével, főként 
a szállító szövetrendszerrel és az edénynyalábokat 

- körülvevő endodermisszel a drog vizsgálatakor 
részletesebben foglalkozzunk és a jövőben annak 
oktatására és ismertetésére is lényegesen nagyobb 
súlyt helyezzünk. . 

A drog vizsgálatára nem elegendő a Pharm. 
Hung .. IV-ban előírt jódos próba (a keményítőrögök 
kékre, a nyálkarögök vörösesbarnára festődnek), 
hanem célszerű a V lJJ. szovj et gyógyszerkönyv 
mint<íjár a a metilénkékkel festett nyálka vizsgálata, 
továbbá a tuspróba bevezetése, melyek egyszerűen 
és gyorsan elvégezhető biztos kémlések. Ajánlatos 
még előírni, hogy l g por 100 ml forróvízben sűrű, 
csaknem színtelen nyálkát adjon, melyben kihűlve 
egy csepp jódoldattal keményítőre kémlelhetünk 
Porát alkoholba téve, a nyálkasejtek világos cso
méknak látszanak, ha vizet adunk hozzá, akkor 
megduzzadnak, majd világos, kerek hólyagokká 
alakulnak A viszkozitás meghatározásának kér
dése még szélesebbkörű megvitatást kíván .. Hamu·· 
tartalomnak 3%, nedvességtartalomnak 14%-a 
jó, közép határérték 

A középkőszénkátrányolaj toxicitása 
OMM l budapesti állategészségligyi osztálya .. (Igazgató · Hiri Géza dr .. egyet. m .. tanár.) 

A juhrühösség kezelésére használatos közép
kőszénkátrányolaj tartalmú (káliszappanos) gyágy
szerek alkalmazása után a közelmultban elhullások 
fordultak elő. Ennek okát a szabad karbolsavnak 
és a krezolok közül legmérgezőbb, nagyobb orto
krezoltartalmának tudták be. Az évtizedek, óta el
terjed tUy kezelés után (kreolinos, bükkfakátrányos, 
majd koptinas fürösztésekkell hazánkban hasonló 
mérgezési esétek nem fordultak elő. A küJföldi iro
dalomban leírt néhány esetben az előírtnál tömé
nyebb oldatot használtak, vagy pedig olyan kreolin 
»pótszereket<<, melyek főleg fenoltartalmúak 

Vizsgálataim a hazai mérgezések oktarrára ir á
nyultak. A juhok kezelésére (fenti esetben) felhasz
nált 35° C-os 2 5%-os olajvíz emulzió felül etén, 
néhány mm vastag, az oldat elkeverése után is 
megmaradó, szürkésbarna, olajos csapadék volt lát
ható, mely a 3 percig fürösztött juhok gyapjához 
tapadt és vízzel nem volt lemosható. A kezelésnek 
alávetett juhok kb. Y" óra.mulva kollabáltak, majd 
tonikoklonikus görcsök közepette néhány órán 
belül elhullottak A boncolással tüdőoédémát, oltó
gyomor- és bélgyulladás!, a parench'más szervek 
elfajulását lehetett megállapítani, ami mellett né
hány juh bőrén gyulladásos elváltozások voltak 
felismerhetők A kémiai vizsgálattal a parenchimás 

Írta : Balázs Tibor dr .. 

szervekben és 'a juhok gyapját borító anyagban 
fenolszármazékokat mutattunk ki 

A gyógyszer toxicitásának vizsgálatár a juh
fürösztési próbát végeztünk. A budapesti vezetéki 
vízzel készített 2 5%-os szürkésfehér emulzió, 
melynek tetején csak pár csepp szürkásbarna olajos 
bevonat volt, teljesen ártalmatlannak bizonyult 
Ha a fürösztővizet keményvízzel (meszes víz) ké
szítettük, akkor szemben a lágy vízzel készített 
oldattal, annak felületén néhány mm vastag szeny
nyes, szürkésbarna, egységes csapadék volt látható, 
mely nem egyéb, mint ai emulgens lekötése foly
tán kicsapódott kátrány. 

Pohl szerint a krezolok melegvérű állatokra 
épp oly mérgezők, mint a fenolok A bőrön keresztül 
j ól felszívódnak, így a máj élettani méregtelenítő 
szerepe (glukuron savval való párosítás) kiesik, 
és a krezol l'poid affinitása révén az idegrendszert 
támadja meg .. 

A kátrányolaj toxikológiai elemzésére 2 5%-·os 
meszesviz emulziójával végeztem fürösztéseket 
kisérleti állatokon Kb 50 g-os békákorr egy perces 
fürösztés után rövidesen narkózisszerú állapot je
lentkezik Majd kb. Y" óra mulva érintési ingerekre 
merevgörcsök válthatók ki, melyek a n ischiadikus 
elvágása után elmar adnak Néhány ár a mulva a 
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gyengén és lassan működő szív diasteiéban megáíl, 
A par enteralisan adagolt halálos dózis O l-O 2 
mg(g kátrányolaj, mely Poh! vizsgálataival egyező. 
Fürösztéseket végeztem kb .. 100 g-os patkányokon 
e szer 2 5%-os keményvizes oldatávaL Az állatok 
Y2 óra mulva merev végtagokkal, bágyadtan fe
küsznek, felállítva összeesnek, hőmérsékletük sub
normális (33-34° C), a kötőhártyák sápadtak, 
szívverésük szapora és gyenge, légzésük nehéz és 
szabálytalan. Epileptiform görcsök között 5~6 
óta mulva hullanak eL 1-1 Y2%-os oldattal végtett 
ily fürösztés után az állatok csak 5-6-ik napon 
hullottak el A 2 5%-os oldattal fürösztött és alko
hollal lemosott patkányok é\etben maradtak Ez 
utóbbiaknak a sympathikomimetikus és központi 
izgató aktedront is adagoltam, a sokk kivédésére. 
Az elhullott patkányok hasüregének megnyitásánál 
kátrányszag volt érezhető .. A bél nyálkahártyája 
erezetesen belövelt, a máj zsírosan elfajult, a vese 
duzzadt, bővérű, a tüdő oedemás. A kórszövettani 
vizsgálattal a máj és a vese parenchimájában 
vörösvérsejtes beszűrődés!, az agy- és ge(incvelő
ben pedig bővérűséget lehetett megállapítani. 

A középkőszénkátrányolaj hatóanyagai (főleg 
krezolok, kevés fenol, naftalin és piridin) az állat
or vosJásban használatos für ösztéseknél, lemosásoknál 

, a keményvízzel készült 2 5%-os olajvíz emulzióból 
kicsapódnak és a karbolsavhoz hasonló toxicitásúak 
A centrális idegrendszer izgaimát (rángógörcsök), 
majd bénulását (merevgörcs, subnormális hőmér
séklet) idézik elő. A nyúltvelői életfontos centr\1-
mokban ( vasomotor, légzőközpon t) bénulást és így 
halált okoznak. A centrális : atáson kívül a sokk 
kiváltásában (Ooodman) periferiás érbénító és ne
gatív direkt szívhatás is szerepel Hidegvérű álla
tokon a folyamat centrális bénulással kezdődik 

A mérgezés megelőzhető, ha a fürösztővizet 
lágy, vagy lágyított vízzel készítjük Tekintettel 
arra, hogy e szerek (koptin stb .. ) gyógyszertárban 
orvosi rendelet nélkül is kiadhatók, célszerű, ha a 
gyógyszerész a.z emulzió szabályszerű elkészítesére fel
hívja a gazdaságok figyelmét. A mérgezés gyógyítá
sár a az állat lemosásán (lúgos szappanos vízzel) és 
a tüneti kezelésen kívül (collapsus elleni szerek) 
kémiai antidoturnak is ajánlatosak. A vérérbe 
natrium sulfurosum, szájon át pedig calcaria sijccha
rata adandó, mely beavatkozás a krezolok meg
kötésére és kiürülésének elősegítésére szolgál 

IRODALOM : Fröhner .: Lehrbuch der I oxicologie 
für Tierar zte. - Pohl .: Gifte der alifatischen Be-nzol und 
Naphtalinreihe. ·- UnderhiU-Koppányi .: Toxicology 

Néhány szó a szappangyökér-kérdéshez 
Íita : Rácz János 

Mennyi értékes valutát adtunk a multban a 
szenegagyökérért, <jmikor itthon temérdek első
rangú köptető nk terem a majdnem használhatatlan, 
rossz homokbuckákon. A mult tudósai divatba 
hozták a szenegát, és mi egyszerűen átvettük a 
külföldi recipe-könyvekből a szenega használatát 
Ez azután hosszú időkön át divatban is maradt 
Kényelemszeretetböl, megszokásból, konzervatíviz
musból, így volt a közelmultig. Az új idők szele 
sok mindent elsodort, ami elayult és korhadt volt, 
hogy helyette úja!, jobbat adjon. Igy került 
háttérbe a szenega és jött helyébe az igazán kitűnő 
szaponária. Ezért nem kell valutát adni, sőt ha 
kissé ügyeskedilnk, valutát kaphatunk érte. 

Az átmenelek azonban nem történnek minden 
zökkenő nélkül Túlgyors volt a térhódítás, ez 
kisebb zavarokat okozott Az elmúlt télen nem állt 
elég drog rendelkezésünkre. 

A szappangyökér az ország legrosszabb földjén, 
ott ahol már semmi másnem terem, a Duna-Tisza 
közi homok buckáin díszlik Ez a valamikor magyar 
szaharának nevezett sivatag lassan mindjobban 
kultúrálódik. Mind több és több a szőlő és gyümöl
csös. Azelőtt a szél volt az úr itten, ami néhány év 
alatt valóságos hegyeket hordott össze a homokbóL 
Ezeken a hegyeken, mint első pionír, megjelent a 
szappangyökér. Nagyon mélyen járó gyökerével 
megkötötte a futohomokot, nem engedte a buckát 
továbbfújnL A bucka évek során megrokkant, 
megszilárdult és így a garázdálkodó szél sem 

tehetett benne annyi kárt. Csak azután jött a 
kultúrálódott ember a gyümölcsfákkal, erdőültetés
sei, remek szölőtelepítéssel. A szargos kezek mun
kája gátat vetett a szél szörnyű pusztításának 
Az embenel és a kultúrával együtt jöttek a lege
lésző háziállatok, éspedig a települések szaporodá
sával arányosan mindig nagyobb és nagyobb 
számban A legelésző marha nem tanult drogisme
retet és nem ismervén a szappangyökér fontosságát, 
bizony könyörtelenül lelegelte annak levelét, virág
ját Ennek következtében a szappangyökér a szél
hordta mag útján nem szaporadhatott oly bősé
gesen. Tehát már is kevesebb lett s szappangyökér 
A telepítésekkel mindjobban fogyott a szappan
gyökér ősi birodalma, mindjobban kiszorult a leges
legrosszabb homokra, olyan helyekre,. ahol még ez a 
koldusszegény igényű növény is alig tud megélni 
Legkisebb területen és rosszabb földön kevesebb 
termést is hozott a beteg emberiség számára 

Minél kevesebb termett belőle, annál nagyobb 
lett az értéke, anna! jobban keresték. Valóságos 
rablógazdálkodás indult meg. Nyakrafőre ásták a 
szappangyökeret, nem törődve a jövővel Ezek 
nem gondosan valagatott vastag gyökereket szed
tek, nem hámozták ineg, nem szeletelték vékony 
szeletekre, hanem úgy, ahogyan kiásták apraját
nagyját, piszkosan, sárosan vitték a kereskedőhöz, 
ahol rövid szárítás után vagy a szűcsökhöz került, 
vagy nagy tömegekben külföldre szállították. Első
rendu gyógyszerészi áru nem igen került ki belőle. 

Az elsőrendű gyógyszerészi árut a gyüjtés helyén 
szakták meghámozni és kiválogatni ·Csak szép 
vastag gyökerek alkalmasak erre .. Szárított gyökeret 
már nem lehet hámozni, csak a friss gyökér engedi 
szépen lehúzni a héját Nem is volt nagy kereslet 
a hámozott gyökérben, mert azelőtt a gyógyászat 
m~g nem használt ilyen nagy mennyiségeket, 
mrnt most 

A szappangyökér részben az egyre szaporodó 
keresle!, részben a mindnagyDbb kultúrált terü
letek igénybevétele miatt, mindig kevesebb lett. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy a kiásott, feltúrt 
területen a homok meglazult, és így a szél újból 
nagy pusztítást végezhetett az egyszer már meg
keményedett buckában. A par asztok felfigyeltek a 
pusztításra. Ezért szigorúan tiltották a szappan
gyökér ásás át A mezőőr ök is utasítást kaptak a 
kártételek megelőzésére, üldözték a szedőket Ma 
már ott tartunk, hogy a szűcsök megbízattai orv- . 
vadász módjára, az éj sötétjében, lopva ássák ki a 
számukra szükséges anyagat .. 

Régen, ha egy valamirevaló szélvihar száguldott 
végig a kultúr álatlan rónán, olyan tömegű homokot 
kava.-t fel, hogy a rohanó homokfelhő fényes 
nappal elsötétítette az eget Ilyen vihar nemcsak 
homokot szállított messze területre, hanem magával 
ragadta a szaponáriamagvakat is Le is tetté 
valahol azokat, sőt be is takarta homokkal. Igy a 
mag el volt vetve. Ez hamarosan kikeit es idők 
multán tovább szaporodott 

Az emberi kultúra sokat változtatott a 
szélvihar romboló munkáján is, ezzel együtt sokat 
a szaponária életlehetőségein. Kevesebb a szapo
niniamag is, a szél gyérebben arat, kevesebbet 
szállíthat tovább. A magot hamarosan leteszi, 
mert ákadályba ütközik. A sűrű települések házai, 
erdők, szőlők, gyümölcsösök hamarosan leszállásra 
kényszerítik a szelek szárnyán repülő magot 
A magvető szél munkája bizony sokszor kárbavész, 
mert a kulturált területre hullott magot és a magból 
kikeit palántákat gondos kezek a legközelebbi 
kapáláskor bizony kik'!lpálják. Igy az amúgyis 
kevés magból még kevesebb jut megfelelő életlehe
tőségek közé .. Sőt nagy része keményebb talajra 
hullva nem tud úgy kikelni, mintha laza, szél
tépázta homokra jutna .. A szél munkájára jellemző 
az a tünet, hogy a települések palánkja mögött, 
ahol a szélfújta homok megrekedt és nem takarí
tották el, tele van szaponária,hajtásokkaL Ugyan
így a buckák oldalán és a vasúti töltések mentén, 
árkok, partján 

Ugy tudom, hogy egyedül Kiskunhalason az . 
elmult évben 2000 kg szappangyökeret gyüjtöttek. 
Ha ezt mind feldolgozták volna gyógyszerészi 
minőségnek, Magyarország 2000 patikája kapott 
volna 1-1 kg szappangyökeret Dehát nemcsak 
Halasan terem szappangyökér, hanem sok más 
helyen is:. Hát akkor miért nem volt szappangyökér 1 
Erre próbálok megfelelni. 

A szappangyökeret télen ássák. Fentebb emlí
tettem, hogy a gyógyszerészi árut ott a hely~zínen 
hámozzák és szeletelik Márpedig hidegben nincs 
kedve a szedőnek olyan munkát elvégezni, amiért 
csak néhány fillérrel kap többet A másik ok, 
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hogy a hámozatlan áruba beleteheti a vékony 
gyökeret is, míg a gyógyszerészi áruból ezt ki kell 
szedni, mert nem lehet megllámozni, viszont a 
beváltó a túlnyomóan vékony gyökérből álló árut 
nem veszi át, mert az rontja az áru minőségét 
Igy aztán nem bíbelődik vele .. Fizessünk többet a 
hámozott áruért, akkor majd lesz elegendő A sok 
tilalomfa is elkedvetleníti a szedőket A szappan
gyökéi oly ritka lett, hogy napi munkája úgy
szólván kereséssel telik eL Reggeltől estig igen 
keveset tud gyüjteni, nem keresi meg a legszeré
nyebb napszámot sem. 

. Amint látjuk a vadontermő szappangyökér 
mar most sem tudja kielégíteni ipari és gyógyászati 
szükségletünket Belenyugodhatunk-e ebbe, amikor 
mesterséges termelése nem olyan nagy feladat! 
Szabad-ekülföldről szenegál behozni, mikor itthon 
rendelkezésünkre áll a jobb és olcsóbb szaponária 1 
Szabad-e lemondanunk annak mesterséges terme
léséről, amikor a mesterséges termeléssei előállított 
szappangyökér termelési költségei kisebbek, mint a 
vadonten11őé? Ugyanis a vadontermő gyökér 
szétszórtan terem, minden egyes gyökeret külön
külön kell körülásni, míg a termelt nagy tömegben 
egy helyen terem, sorjában van ültetve. Egy sor 
kiemelése sokkal kevesebb munka, mint minden 
gyökeret külön-külön megkeresni, körülásva ki
fejteni, mindenütt nagytömegű föld kiemeléséveL 
Maga a keresés is óriási munkatöbblet és időveszte·· 
ség, hát még az egyenkénti kiásás .. 

A szappangyökér sokkal jobban terem a laza 
homokon, mint a kötöttebb, fekete földön Bár a 
kötött talajon is megterem, mégis a laza homokban 
könnyebben terjeszkedik mélyen járó gyökere. 
Tehát a termeléshez válasszunk laza, homokos 
talajt · 

Szaporíthatjuk magvetés útján vagy tőosztás
sal. A niagvakat szabadágyba június-július hó· 
napban vetjük, ahonnan szeptember-október hó· 
~apban. kiültetjük Vethetjük a magot tavasszal 
rs A krültetés 60-80 cm tő- és l méter sortávol
s.ágban történjék A tőosztás útján való szaporítás 
egyszerűbb. Ene is a tavasz alkalmas .. Csakis 
frissen ásott szaponáriagyökereket, kisebb dara
bokra aprózva eredeti helyükre ültet jük. A kihajtott 
palántákat gondosan kapál juk, nehogy a felburjánzó 
gaz termésünket elnyomja és tönkretegye. 

A talajelőkészítésre igen nagy gondot fordít
sunk. Rosszul előkészített talaj vékony és kevés 
gyökeret ad Legalább l méter mélyre forgassuk 
meg a földet, még pedig ne aláásással döntsük a 
homokot, hanem valódi fordítással, hogy annak 
minden legkisebb része is laza legyen .. Az aláásással 
forgatott földben keményebb részek is maradnak, 
a kemény részben nem tud elég jól terjeszkedni a 
gyökér, miáltal termésünk gyenge lesz. Ha nem 
akarjuk, hogy telepítésünk mindjárt az első évben 
kárbavesszen, a megforgatott földet a fordítás után 
azonnal szalmázzuk be bőven. A kiszórt szalmát 
ásóval a földbe kell szurkálnL Ha ezt nem tesszük, 
a meglazított homok a szél szabad zsákmánya lesz, 
képes azt telj esen egy méter mélységig is elhord ani, 
úgy hogy az egész telepítés tökremegy .. Abeásózott 
szalma megköti a homokot, sőt korhadása révén 
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némileg trágyázza Ís. Legközelebbi ősz~n, ism~teljü,k 
a szalmázást mert a legnagyobb pusz!Itast telen es 
tavasszal végzik a szelek Tr~gy~zást ,ne?l i~ényel a 
szappangyökér, de a szalmas rstallotragyat meg
hálálja 

A vadontermő gyökér nagyon lassan nő, 
6--8 év kell egy jól fejlett gyökér növekedésé_nek 
A jól meglaútott földben könnyeb~en hat?! melyre 
a gyökér és könnyebben vastagszrk, tehat hama
rabb hoz termést is. 
. j-la a gyökér kellő vast~g~ág_úr a. me&!lőtt, 
soronként felásva az egész teleprtesbol krszedJuk a 
gyökereket 

A kiásás munkája nemcsak a kiszedett gyökér 
értékével térül vissza, hanem ·azzal, hogy ebbe a 
meglazított talajba azonnal szőlőt_ vagy grümöl
csöst telepíthetünk, nem kell kulon forgatassal a 
földet újra előkészíteni Sőt némi trá~yázással 
újabb szaponáriatelepnek is meghagyhatJuk 

Tanuljunk a nagy Szovjetuniótól, ahol tudá~" 
sal szorgalommal sikerült idegenből egészen mas 
éghajlati viszonyok közöt_t élő ~övényeket áttele
píteni és csodásan termelni. A mr feladatunk sokkal 
kisebb, mert csak egy igénytelen, nálunk nagy
szerűen termő növény termelési viszonyait kell 
megjavítanunk 

A mi halottunk 

F i r o n B é l á n é gyógyszerész elvtársnőt 1950. 
december 28-án temették el a rákoskeresztúri temető
ben. A kommunista temetésen a szakmát egyedül 
H a r tm a n ri Tivadar elvtárs képviselte H artmann 
elvtárs a sírnál elmondta, hogy Fironné elvtárs szinte 
a Felszabadulás első napjától harcolt a kishitűekkel, 
hogy a gyógyszertári segédmunkásokat kiemelje a 
tudatlanságból és a profitra dolgozó magángyógyszer
tárak elnyomó, csak munkájukat kihasználó gépeze
téből. 

Mi is tudjuk, milyen fáradhatatlanul kereste és 
nevelte a fiatal nemzedéket, azokat, akik most lelkesen 
az ő tanítása szellemében, mindig a Párt, a Nép 
szolgálatában építik a szocializmust 

F iron Béláné volt az első, aki mint hatósági 
gyógyszertárkezelő, a Szent György-gyógyszertár nevét 
miniszteri engedéllyel Dózsa György-re változtatta 

Fironnémozgalmi ember volt, törhetetlen harcosa 
a kommunizmusnak A mozgalomból kenilf be a Szak
szervezet vézetőségébe, ahol mint lelkes kommunista, 
tnindig első vonalban tevékenykedett. De ezenkívul 
mint szakember is állandóan képezte magát. Kiváló 
gyakorló. gyógyszerész volt. 

Közel két éve már csak szanatóriumi betegágyá
ból figyelkette az ország és vele a mi szakmánk egyre 
lendületesebb újjászületését. 

Szabadság, F iron elvtársníll 

.~-~~------

Munkafelajánlások a gyógyszertárakban 

Az országban folyó lelkes munkafelajánlások
hoz most az államosított gyógyszertárak dolgozói 
is csatlakoztak 

A kÖzegészségügy állandó fejlesztése érdeké
ben vállalták a jobb, a pontosabb, figyelmesebb 
gyógyszerellátás biztosítását, valamint a dolgozók 
egészségének védelmére az áruellátás zavartalan .. 
ságát 

A munkafelajánlásokat a kialakult verseny
szellem alapján a diósgyőri kohászat, a Rákosi 
Mátyás Művek vasmunkásai, a komlói bányászok, 
a niezőgazdaság dolgozóinak, valamint az ország 
valamennyi dolgozójának példamutatása indította 
el szakmánkban. 

A gyógyszertárainkban kibontakozott mu.nka
felajánlási mozgalomnak hatalmas lenduletet 
adtak a világ valamennyi békeszerető emberének, 
Magyarország nagy barátjának, ~ forrón ,szere~~tt 
Sztálin elvtársnak december 21-r szuletesnapJara 
tett munkafelajánlások 

Csongrád megyében a munkafelajánlásoka~ _a 
hódmezővásárhelyi 13/3: számú ~ossuth:ten~ 
állandó szolgálatot tarto gyogyszertar dolgozor 
indították i!! szeretetük és hálájuk jeléül nagy 
felszabadítónk, Sztálin elvtárs iránt · 

Ehhez a munkafe!ajánláshoz csatlakozott 
Csongrád élenjáró ,g_yógysiertára~~ak a tö_bbség,~ 

A gyógyszertan munkafelaJanlasok Jelentos 
előrehaladást hoztak vállalatunk fejlődésében. 

A kiértékelésk.or elsők lettek a makói 13/34. 
számú állandó ügyeletes gyógyszertár dolgozéi, 
mert vállalásukat a felelős vezető, a beosztottak, 
a segédmunkások köz2s kollektív munkájáva! 
129%-ra teljesítették Ok üz~nté~ meg. ~ _helyr 
sajtón át a megye valamennyi gyogyszertan dol
gozójának: »Azért teljesítjük vállalásainkat, mert 
tudjuk hogy ezzel is a Sztálin elvtárs vezette béke-
tábort 'erösítjük, és a béke megszilárdításával meg
mutatjuk a háborús uszitóknak: hiába gyilkolnak 
Koreában, hiába provokálfiak minden~tt, a, ~o_I
gozók összefogása megakadalyozza alJaS ce!Jark 
megvalósitását 

A munkafelajánlási mozgalom újult erővel 
bontakozott ki a február 24-i Pártkongresszus 
tiszteletére. 

Ez a Kongressws, - írják dolgozóink ,--: m,i
ként a többi Pártkongresszus rs, hosszu rdore 
megszabja feladatainkat, utat fog mutatni békés 
építő munkánkban, valamint a nehézségek leküz
_désében., jövőnk védelmében, ezért akarjuk azt 
jobb, pontosabb munk~va~ megünnepel~L , 

A szegedi 13/51 szamu volt OTI-gyogysz_ertar 
dolgozói vállalták, hogy a Partkongresszus trszte
letére a gáz·- és a villanyfogyasztást 25%-kal 
csöi:ckentik, hogy a dolgozók gyógyszerellátását 
fokozottabb mértékben kielégítik, hogy a gyógy
szertárakat február· 24-ére méltóan dekorálják, 
hogy a »Szabad Nép<< előfizetőinek a számát 70%
ról 95%-ra emelik, és hogy 100%-ban részt vesznek 
a politikai oktatásban. .. 

A szegedi !3f57. számú >>Kígyó«-gyógyszertár 
dolgozói vállal ták, hogy a receptek készítésére vára-

kOZÓ munkástársaik várakozási idejét 10%-kal csök
kentik Vállalták, hogy bevezetik a gyógyszertárba 
a népnevelő. felvilágosító _munkát és t~ lhívjak az 

• orvosok figyeimét a hiányzó gyógyszerekre, egyben 
\özlik, hogy milyen hasonló készíiményű gyógyszer 
van raktáron Vállalták a takarékosság fokozására 
a rezsi-költség újabb 5%-kal való csökkentését 

A Pártkongresszus tiszteletére elindított munka
felajánlási mozgalomba bekapesolódtak a megye 
valamennyi gyógyszertárának dolgozói.. , 

A felelős vezetők, a beosztott gyógyszereszek, 
technikák, labor án sok, pénztárkezelők, takarítók, 
a minőségi munka bevezetésével mind részt kíván
·nak venni a nagy nap méltó megünneplésében, a 
békéért folyó harcban.. . 

A kiértékelés! a Központi Munkaverseny BI
zottság, a Szakszervezet, valamint az érdekeltek 
bevonásával végzi el ' 

Csongrád megye gyógyszertárainak dolgozói is 
a Párt vezetésével, a Párt iránymutatása mellett 
sorakoznak fel abban a hatalmas építőmunkában, 
amely a tartós békén át megvalósítja a szocializ-
must Somogyi Aladár 

Gyógyszertár Vállalat 
Csqngr á d megye 

A gyógyszertári 
munkavers.-,ny bekapcsolása 

a "Gyógyíts jobban"-mozgalomba 

Olvastam Büchler jenő kartársam -a 4/22 
gyógyszertár felelős vezetőjének ilyen című köz
Ieményét Ebben azt írja, ho~y ilyenállandó r?v~t
nak sok munkatársa lesz, és Javaslatot tesz, mrkent 
kapcsolódhat be a gyógyszerész ebbe a komoly 
mozgalomba, - munkaverseny stb. 

Mi, a Baranyamegyei Gyó,gyszertár Vállalat 
· dolgozói is részt veszünk a >>Gyógyíts jobban<<

mozgalomban, és most leírom, hogyan, azzal a 
célzattal, hogy ezt más megyékben is igyekezzen.ek 
megvalósítani Mert mi Baranya megyében. már 
nagy hasznát látjuk mozgalmunkn.ak, ~e nemcsak 
mi gyógyszertári dolgozók, hanem amr ~ legfon
tosabb a gyógykezelésre szoruló betegek rs. 

Mlnden.ekelőtt kapcsolatot teremtettünk a 
pécsi Gyógyáru Vállalattal és a pécsi SZTK oryosi 
vezetőségéveL Ez egy komoly értekezlet kereteben 
indult el, amely igen ·nagy mértékben meghozta a 
várt eredményt A Gyógyáruért Vállalat kétheten
ként értesít bennünket, Baranyamegyei Gyógy
szertár Vállalatot és egy listán közli velünk, milyen 
gyógyszerkészítményekben mutatkoznak kis.ebb
hagyobb hiányok. Mi ezt sokszoiosítva elküldjük 
az SZTK vezetőségének, amit ők továbbítanak az 
SZ TK orvosai felé .. Ez volt a megindulás, később 
javítottunk ezen a médszeren és nemcsak azt kö
zöltük, hogy .mit nem lehet kapni, hanem, hogy 
mi írható fel a hiányzó gyógyszerek helyett 

Ezzel a munkával két célt értünk el : 
L Ami a legfontosabb, a betegnek nem kell 

gyógyszertárról gyógyszertárta járnia, hogy végül 
is visszamenjen az orvoshoz, hogy az más gyógy
szert írjon feL 
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2. Politikai háttér.. Ez abban mutatkozik meg, 
hogy az ellenség ezt a gyakran céltalan gyógy
szerkeresést nem hasznáihatja fel arra, hogy a 
betegek közölt pánikhangulatot idézzen elő. Ter
mészetesen e kapcsolatok megt€remtésének csak 
úgy van értelme, ha az orvos kartársak tudomásul 
veszik tájékoztatásunkat Megállapítj uk, hogy orvo
saink legnagyobb része szívesen fogadta felhívá
sunkat és biztosak vagyunk abban, hogy orvosok 
és gyógyszerészek hamarosan együtt menetelnek 
a »Gyógyíts jobban<<-mozgalom szociális kiépí
tésében Sólyom Mihály gyógyszerész 

szakelőadó 

Gyógyszertári adatszolgáltatás 
- A felelősvezetői értekezlet anyagából -

A gyógyszertárak adminisztrációjával kapcso
latban meg kell állapítani, hogy lényeges javulás 
mutatkozik, de az adatszolgáltatás pontossága 
még mindig nem kielégitő .. Tudjuk azt, hogy a 
tervgazdálkodás csak a tényszámok birtokában 
lehetséges, ezért kérjük a felelős vezetőket, hogy 
a nehézségek ellenére is igyekezzenek az adatszol
gáltatásukat még pontosabban és a határidők 
Iegszigor ú bb betartásával eszközölni. A leltározás
sal kapcsolatban felmerül! az egyJeti számlázás 
kérdése is.. Engedélyezzük az egyJeti számláknak 
számlán belül való heti számlázását, természetesen 
ilyen esetben az egész havi for galmat egy közös 
összesítőben kell feltüntetni A felelős vezető 
kartársak szóltak az áruvásárlási százalékróL Ki
fogásolják a százalék szűk voltát, mégis gyakran 
elófordul, hogy áruvásárlásként tüntetn.ek fel rezsi
tételeket Kérjük, hogy a jövőben fokozottan 
ügyeljenek, hogy a rezsiben csak rezsitételek 
és készpénzáruban csak készpénzáru vásárlása 
szerepeljen. jelentős többletmunkát okoz a köz
pontban a megrendelések helytelen csoportosítás
ban való feladása. Kérjük, hogy a jövőben szigo .. 
rúan tartsák be a központ által előírt csoportosí
tást Ugyancsak a korábbi körlevélben eliíírt 
csoportosítás szerint adják Ie az átmenő raktár 
felé is rendeléseiket Az egyJeti számlákkal kapcso
latban előfordul, hogy újraszámlázás végett az 
egyletek a gyógyszertárba- küldik vissza a vériy
számlákat llyen esetben a felelősvezetők azokat 
újra számlázzák és minden megjegyzés nélkül 
újra beküldik, ebből kifolyólag előfordul, hogy 
azonos tételek kétszer lesznek Iekönyvelve .. Kérjük, 
a jövőben az újraszámlázás. miatt visszaküldött 
számlát >>storno« megjelöléssei küldjék be, hogy 
a megfelelő könyvelés! elvégezhessük. Megálla
pítást nyert, hogy az 5°/00 felárat igen sokan nem 
számolják feL Tekintettel arra, hogy a fel nem szá
molt 5 ezrelék felár jelentős összeget tesz ki, a jövő
ben a központ meg fogja ezt a kérdést vizsgálni 
és a rendelkezést be nem tartó felelős vezetők ellen 
a megfelelő intézkedést meg fogja tenni Kérjük 
továbbá a kartársakat, hogy a napi bevétel belize
tésére használt lapra a gyógyszertár bélyegzőjét 
ininden esetben olvashatóan nyomják rá .. Az olvas
hatatla!l bélyegzők jelentős többletmunkát jelen
tenek Stéger józsef 
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A magyar gyapottermés feldolgozása kötszerekké 

I I 

' Előző közleményemben a hazai sebészeli gya
pot előállítását ismertettem ; most az alábbiakban 
a IV Magyar Gyógyszer könyvben, hivatalosgyapot
ból készült kötszerek (gaze), továbbá az impregnált 
kötszerek és sebészeli varróanyagok stb. előállítási 
módjait tárgyalom 

Vizszivó szövet (Te/a depurata) 
Gyógyszerkönyvünk előirataszerint: »Gyapot

fonalakból szőtt, gondosan megtisztított, zsírtala
nított és fehérítet't, csaknem szagtalan fehér szövet 
Szélessége 80 cm és egy négyzetcentiméter területén 
együttesen 21 lánc- és vetülékfonala van. Aszövet 1 
folyóméterének súlya 24-25 g legyen. A 341,888 
1941. B .. M .. számú rendelet L §-ának értelmében 
a vízszívó szövet (Tela depurata) és az ebből 
készült sebészeli kötözőszerek fonalszáma és folyó
méterének súlya úgy módosult, hogy a Gyógyszer
könyvben elöírt minőség megtartása mellett az 
említett kötözőszerek egy négyzetcentiméter ter.ü
letén legalább 18 lánc- és vetülékfonalat tartalmaz
zanak és a szövet folyóméterének súlya legalább 
21 g legyen. Ezeket az adatokat a kötszer csoma
golásán fel kell tüntetni 

A vízszívó szövet előállítására felhasznált 
gyapotfonalakat a fonóipar állítja elő, megfelelően 
tisztított gyapotszálakból, amelyekről azt kell 
tudnunk, hogy e fonalak gyártására hosszabb 
gyapotszálakat használnak fel, mint amilyenekből 
a vattát készítik. A gyapotszálak fonalakká való 
feldolgozása erre a célra alkalmas gépek segítségé .. 
vel, sodrással történik Hogy a gyapotból előállított 
fonalak egyenletesek legyenek és fel ne bomol
janak, illetve kellő »tartó szilárdságot« mutassanak, 
ezért a feldolgozásra kerülő vattát előbb úgynevezett 
>>irező<< anyagokkal (keményítő) kezelik · 

A megfelelő vastagságban sodrott fonalakat 
gépi erővel orsókra csavarják fel, amelyeken a 
szálak vastagsága, hossza stb. fel van tüntetve 
Ezeket az arsóra csavart fonalakat dolgozzák fel a 
kötszergyárak vízszívó szövetté (gaze vagy mull). 
A vízszívó szövet készítésére kétféle fonalat hasz
nálnak. Az egyik az úgynevezett láncfonal, amely a 
sz?vet hosszában fut végig és az erősebb, tartósabb, 
mmt a keresztben futó, úgynevezett vetülék· 
fonalak A szövet előállítására szolgáló szövőgépek 
az orsókról lehúzódó láncfonálnak páros, illetve 
p~ratlan számú fonalait emelik, vagy sülly<!sztik, 
mrkozben az arsóra felcsavart és alkalmas fa- vagy 
lémtartókban elhelyezett vetülékfonalat a gép a 
felemelt láncfonalak között átveti .s ilyen módon a 
fonalak szövetet képeznek Az elkészült szövet 
Jíossza körülbelül 150 méter, amelyet gépi erővel 
egyrnéleres hosszúságban hajtogatnak össze .. Kor
szerű gépek a gyártott szövet hosszát önműködően 
jelzik. 

A méteres hosszúságban összehajtogatott szö
vetet a Gyógyszerkönyvben előírt alábbi, vagy más 

Írta: Némedy Imre dr .. egyet. magántanár 

megkívánt hosszúságú darabokra vágják fel, ame. 
lyeknek további feldolgozása (sterilizálás, csoma
golás, jelzés stb .. ) azonos a sebészeli vattánál ismer
tetett műveletekkel 

· Gyógyszerkönyvünk előírása szerint a sterili
záll yízszí':'ó szövetb~l előírt csomagolásban %,, 
Yz, l es 2 meter hosszusagu d ar abakat kell a szükség·· 
hez' mérten állandóan készletben tattanunk 
. A vízszívó szövetet a sebészetben tamponálásra, 
rlletőleg úgynevezett tupfereknek használják (ame
lyekkel a sebész segédje az operált területen a vért 
szivatja fel) s ezért sterilizálásra, illetve a már 
sterilizál! csomagokban forgalomba hozott kötöző·· 
szer szabályszerű gondos eltartására külön gond 
fordítandó ! 

Mull-pólyák ( Fasciae e tela paratae) 
Gyógyszerkönyvünk meghatározása szerint : 

»Vízszívó szövetekböl készült pólyák« Ez a meg'· 
határozás nem fedi teljesen a jelenleg sebészeli 
célokr a. alkalmazott mullpólyákat, mert gyártásuk 
ma mar nemcsak a felcsavart vízszívó szövet· 
rudak felvagdalása által történik, hanem szövéssel 
úgynevezett szegett pólyákat is gyártanak a gézek 
készítéséhez hason.lóan A szegett pólyák - bár 
az úgynevezett wágott<< pályáknál drágábbak, 
de sokkal szilárdabb kötést is biztosítanak ~ mos· 
hatók, regenerálhaták és így gazdaságosak, ezért 
használatuk igen elterjedt. Gyártásuk, mint már 
említettem, a vízszívó szövetnél leírt módon 
történik 

Gyógyszerkönyvünk szerint a sterilizál! mull· 
pályákból előírt csomagolásban 5 és 10 méter 
hosszú és 6, 8, 10, 12 és 15 cm széles darabokat 
kell a szükséghez mé!len állandóan készletben 
tartanunk. 

A mullpólyák sebészeli alkalmazása azt a célt 
szolgálja, hogy a sérül! testfelületen elhelyezett 
vízszívó . szövetet és gyapotot rögzítse. 'Egyes 
esetekben a fenti előírásoknál keskenyebb 
pályákat antiszeptikus anyagokkal átitatva 
tam ponálásr a is alkalmaznak. 

Keményltett, úgynevezett >>organtin« pólyák ( Fas· 
ciae e tela amylo imbutae paratae.) 

Gyógyszerkönyvünk leírása szerint : »Főtt 
keményítővel átitatott, 80 cm széles, fehér vagy 
kékes árnyalatú, fehérszínű, csaknem szagtalan, me
rev szövet. Aszövetnek l négyzetcentiméter terüle
tén együttesen 19 lánc- és vetülékfonal van A kemé
nyítő csak a fonalakat takarja, míg a fonalak 

.közötti nyílások jobbára szabadon maradnak<< 
E szövetből szabályszerű csomagolásban 5 és 10 
méter hosszú és 6, 8, 10, 12 cm széles pólyákat 
kell a szükséglethez mérten készletben tartani. 
A keményített szövet impregnálása elesirízesített 
keményítő vizes oldatával történik. E11e a célr a 
néhány százalék keményítő! kevernek el hideg 
vízzel, majd lassú melegítéssel a keményítő! el-

csirizesitik Fontos, hogy a keményítqcsiriz híg 
oldatot képezzen, hogy ezzel a szövet átnedvesít-

. hető legyen A nyert oldattal erre a célra alkalmas 
gép segítségével történik a szövet impregnálása 
Ezt olyan módon végzik, hogy egy külön tartály
ban elhelyezett keményítőoldaton vezetik át a 
szövetet, amely így átnedvesítve előbb két henger 
közé kerül, amely aszövetről a fölösleges keményítő
oldatót eltávolítja, majd a már impregnált szövet 
két melegített henger között megy át, amely azt 
kiszárítja. Az így_ megszárított szövet már merev 
és felcsavarás után elóírt nagyságú darabokra fel
vágható .. Ezeket a pólyákat, a sterilizál! kötöző
szerektől eltérő en, csupán pergamenszerű papirosba 
és ezt követően hézagmentesen leragasztott, ke
mény papirosból készült tokokban helyezik el. 

Céljuk, hogy merevítő kötést biztosítsanak. 
Használatuk ma mindinkább háttérbe szarul és 
helyettük az úgynevezett gipszpótyákat alkal
mazzák 

Billrotlz-batiszt (T ela sec' Billrot!z) 

Gyögyszerkölryvünk előírása szerint: >>Víz
hatlan anyaggal átitatott, világos vagy sötétebb 
sárga színű, sajátos szagú kissé érdes tapintású 
szövet. Szélessége 80 cm és ha a bevonóanyagat 
eltávolítjuk, a fonalszámláló-lupa · látámezejében 
együttesen mintegy ötvenhat lánc- és vetülék· 
vonalat számlálhatunk << 

A fenti szövet célja, hogy vízhatlan és ezáltal 
úgynevezett párakötésekre használható legyen. 
Keszítésére használt batisztszövetet régebben 
megolvasztott ólomtapasz segítségével impregnál
tak. Erre a célra lenolajat használnak Az impreg
milás úgy történik, hogy a szövetet lenolajba vagy 
lenolajkeneébe mártják s átitatás után a szövet 
felületéről a fölös olajat eltávolítják (leggyakrab
ban hengerek között vezetik át az olajos szövetet, 
amely a szövetből kisajtalja az olajfelesleget). 
Az impregnált szövetet végül portól mentes helyen 
kiteregeti!<, így a szövetbe ivódott telítetlen len
olaj a levegő oxigénjét felvéve telitetté válik és 
így megszilárdulva a szövetet vízhatlanná teszi.. 
y., Yz és l méteres darabokban, a keményített 
pályákhoz hasonló csomagolásban kell készletben 
tartani Helyette ma inkább az olcsóbb és cél
szerűbb cellofánlemezeket vagy gumivászon-féléket 
alkalmaznak 

fodoformos gaze (T ela jodoformiata). 

Halványsárga színú, erősen j odoformszagú szö
vet, amelyet régebben mint antiszeptikus sebkötöző 
anyago! gyakran alkalmaztak Sebészeli alkalma
zása ma csaknem teljesen háttérbe szorult, így 
készítését csak egészen röviden tárgyalom 

A Gyógyszerkönyvben eléírt sterilizál! vízszívó 
szövetból készítik úgy, hogy 10 méter szövetet 
(_amelynek súlya körülbelül 240-250 g) az alábbi 
osszetételű oldattal átitatják : 

l 75 g éter, 
225 g tömény szesz, 
25 g glycerin, 

-25 g jodofo11n. 
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Az átitatott szövetet pormentes helyen meg
szádiják és %,, Yz és l m-es darabokban előbb 
pergamenszerű papirosba, majd hézagmentesen 
leragasztott kemény papirosból készült tokokba 
helyezik · 

Aszeptikus bélhúr (Chorda asepti~a) 
qebészeti célra alkalmazott varróanyag, ame

lyet egészséges juhok beleiből készítenek megfelelő 
előzetes tisztítás után .. 

Az aszeptikus bélhúr feldolgozása hazánkban 
csak néhány évre vezethető -vissza ; azelőtt ki
zárólag külföldi árura voltunk utalva. A hazai 
készítmény kiváló minőségű anyago! szalgáltat 
és így behozataira nem szarulunk 

E varróanyag feldolgozására a már említett 
egészséges juhok beleit használják feL A gyártás 
első fázisában a belet hosszában felhasítják, ·ki
mossák és belső felületéről eltávolítják a bél belső 
részén található, úgynevezett bolyhokat Az ilyen 
módon nyert lemezeket, helyesebben szalagokat 
kémiai sterilizáló eljárásnak vetik alá s evégből 
4-5 napig l% jódat tartalmazó jód-jódkáli vizes 
oldatában áztatják.. Ezután a szalagokban a fölös 
jódat kémiailag lekötik, vízzel kimossák, majd gép 
segítségével a szalagokat összesodorják és meg
szárítják. Száradás után a nyert húrokat előírt 
vastagságúra lecsiszolják és ·2 5 méter hosszú 
darabok~a vágva,papirostartókra csavarva perga
menszertí tartókban hozzák forgalomba. 

Gyógyszerkönyvünkben ez a varróanyag 0-6-
számú vastagságban hivatalos. Használat előtt 
Billmann-oldatban (jód-káliumjodid,. formaldehyd 
vizes oldala) 5 napig áztatják a forgalomba kerülő 
húrokat Az oldat pontos előírala a húrok vastag .. 
ságának figyelembevételével meg van adva a Oyógy
szerkönyvben. A húrok eltartása tömény szeszben 
történik Az aszeptikus bélhúr gyártásánál igen 
fontos a törékenység elkerülése, továbbá az, hogy 
ez a varróanyag meghatározott időn belül (körül
belül 8 nap) szívódjék fel. 

Szublimátban ázó selyem ( Filum sericeum hyd-
rargyro bichlorato madens) · 

E varróanyag- melyet a belső varrásta alkal
mazott bélhúrral szemben a legtöbb esetben ktilső 
varrásra alkalmaznak - selyemszálból tisztítás és 
fehérítés után sodrással készüL Vastagsága külön
böző, amelyet Gyógyszerkönyvünk 0-4 számmal 
jelez. A már tisztított, fehérített és sterilizál! 
selyemfonalakat O l %-os szublimátot tartalmazó 
kis üvegcsövekbe zárt, úgynevezett »bobiná<<-kban 
hozzák forgalomba, amelyek gumidugóval és fém
kupakkal vannak lezárva .. A gumidugón a fonal 
végén át van húzva a célszerű felhasználás végett. 

Karbolos draincső. (Tubulus aqua carboiica 
madens.) . 

Leginkább vörös gumicsövekből készül, amelyek 
oldalnyílásokkal vannak ellátva abból a célból, 
hogy a sebbe helyezett cső a seb váladékait (gennyet 
stb ) levezesse.. Sterilizálását hatheti áztatással, 
5%-os vizes fenol-oldattal végzik. 

-Végül röviden meg kell emlékeznünk a sebé-
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szeti kötözőszerek (főleg a vatta, mull és pályák) 
egységesítéséről vagy úgynevezett szabványosí
tásáról, amelynek szám os előnye van úgy a gyártás, 
mint a felhasználás tekintetében. A Magyar Szab
ván.yügyi Intézet jelentéseszerint: >>A sebészetben· 
használatos kötözőszerek szabványosításának gon-

dalatát először a Budapesti T u dományegyetem 
Gyógyszerészeti Intézete vetette fel << Az erre . 
von.atkozó tanulmányokat és javaslatokat szintén 
az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben dolgozták 
ki. A szabvány - tudomásunk szerint ·-- a közel
jövöben lép életbe 

A tinktúrák szesztartalma meghatározására 
vonatkozó összehasonlító vizsgálatok 
A pécsi Tudományegyetem Gyógyszertárának közlenrénye. 

A tinktúra jóságára befolyást gyakorló ténye
zők: a felhasználandó drog jósága, a kivonó fulya
dék megfelelő volta és az előállitás módja. Szerző 
ezekkel részletesen fogl~lkozott a Magyar Gyógy
szerésztud Társaság Ertesitője 1935. l. szám, 
1935. 5. szám, 1937. 3 szám és 1938 évi 6-os 
száma' ban 

A gyógyszerkönyv a tinktcrák helyes előállí
tásának ellenőrzésére bizonyos fizikai állandókat : 
száraz kivonat-tartalmat és sűr úséget ír elő. E stem
pontból a szárazmaradék-tartalom meghatározás 
helyes, de nem megfelelő a sűrűség meghatározása 
A festvény sűrusége a felhasznált drog milyenségé
től függ, így tehát a kölönböző helyen, kölönböző 
időben szüretelt és termesztett, valamint a gyógy
szertárban raktározott kölönböző nedvességtar
talmú drog sohasem fog azonos sűrúsegű festvényt 
eredményezni .. A drog nedvesség-tartalmát tekintve 
e téren jelentős eltérések lehetnek, amennyiben az 
3-12%-ig is váitozhat. A gyógyszerkönyv a 
drogok egyöntetű kiszárításáról nem gondoskodik, 
éppen ezért sókkal célszerűbb a -sűrűség helyett a 
festvény alkoholtartalmát megállapítani, ahogy azt 
sok újabb kiadású gyógyszerkönyv megköveteli 

A tinktúrák szesztartalma megállapításának 
különösen akkor van jelentősége, ha a gyógyszerész 
nem maga állítja elő festvényeit Az említett fizikai 
állandók közöl a szesztartalomnak nagy jelentősége 
van azért is, mert a tinktura előállítása és eltart
hatósága na;;y mértékben függ a kivonó folyadék 
(alkohol) töménységétől, s nem hagyhatjuk figyel
men kívül az alkohol meghatározását aszesz magas 
ára miatt sem. 

Lássuk röviden az irodalomban talaiható alko
hol meghatározási mód;zereket 

Kémiai- eljárasok közül ismertebb a Schulek 
és Rózsa'-féle módszer, mely etilalkohol meghatá
rozást az alkoholgőzöknek adszorpcióval való elő
zetes tisztítása után végezteti 

E módszert alkalmazta Zbory Bertalan dr 
és Hlavats Evelyn' a hivatalos linktrirák alkohol
tartalmának meghatározásár a Tíz-féle hivatalos 
tinkturát állítottak elő, s e módszerrel meghatá
rozták ezek alkoholtartalmát súlyszázalékban 

Kémiai módszer a Kern W. és Lüchov G. 5 

eljárása, melyet az alkoholkoncentráció és kivonat-

46 

Írta: Bari Zsigmond dr: 

tartalom meghatározására dolgoztak ki .. Szerzők 
egy mikroeljárást alkalmaznak, amely Widmark
a vér alkoholtartalmának - meghatározási eljá-
rasán nyugszik ' 

L W Winkler' abból ind].!l ki, hogy a 
kloroform vízmentes alkohollal minden arányban 
keverhető .. A víztartalmú szeszből ellenben a kloro
form oldásához annál több szükséges, minél több 
vizet tartalmaz. 

Hellmuth Schrader dr. a linktúrák értéke. 
meghatircz6sua a viszkozitasmérést is felhasz
nalja. A tinktúra súrűségét, viszkozitását, kivonat
tartalmát és alkoholszámát figyelembe véve a'z 
a'ábbi végkövetkeztetést vonja le: 

J. Sűrűség magas (például O 905) - alkohol
tartalom alacsony 

2. Surúség alacsony (például O 893) -alkohol-
tartalom magas vagy kivonattartalom nagyon 
sokszor csekély 

3. Sűrűsége helyes, - azonban a viszkozitás 
magas - kivonattartalom magas. 

4 Sűrűsége helyes, - a viszkozitás alacsony 
- kivonatt~_rtalom alacsony 

5. Sűrűség helyes, - viszkozitás helyes a ti nk· 
túra megfelelő. 

Szerző szerint a viszkozitás-vizsgálat ezen mact
szere egyszerű és biztos, úgy hogy ezzel sok időt és 
anyagat lehet megtakarítani. 

F. Wratschko, J Kovarz' néhány hivatalos 
tinktura refraktometrikus vizsgálatát közli A 
Wratschko-féle refraktodenzimetria hármas elegy
rendszerek például víz, alkohol és kivonatanyag 
fizikai vizsgálatával foglalkozik, a sűrűség és törés
mutató mérésével grafikus vagy tabelláris úton a 
linktúrák alkohol-, kivonatanyag- és víztartalmát 
határozza meg 

Walter Meyer7 és F Wratschko8 módszerei 
kiegészítéséhez az alkohol- és étermegha:ározást 
közli a spirítus aethereus-ban és tine!. valerianae 
aethereaban 

Koljakava G. K 9 szerint az alkohol koncentrá- · 
ciój2nak meghatározása higított szesszel készült · 
tinktl·raban desztillációs eljárással hosszadalmas 
Különösen érvényes ez sorozatos meghatározásokra 
A szerző egyszerű és gyors eljárást ajánl. A meg
határozás refraktometrikus úton történik,- s 

következő képlet segítségével számítható ki az 
eredmény : 

X=I000P+360C 
melyben X = az alkoholtartalom térfogat %-ban 

kifejezve. 
P= a tinktura törésmutatója és a víz 
törésmutatója közötti különbség (n !5°
I 33 345). 
C= a víz fajsúlya és a ti«ktura fajsulya 
közölti különbség (1-d) 

A szerző !3-féle tinktura alkoholtartalmá
nak adatait közli, melyeket gyógyszerkönyvi és 
refraktometrikus módszerrel határozott meg. A 
két módszer közötti eltérés l% 

Payer Dénes10 gyógyszerészdoktori értekezésé
ben közli az általa kidolgozott centrifugáló möd
szert E szelint !em érünk cg-nyi pontosságga\ 5 g link
tur át 1/10 ml-re beosztott centrifugacsőbe Adunk 
hozzá O 5 ml 40%-os KOH-oldatot és Yz percig du
góval elzárva rázzuk Ezutim teszünk hozzá jól 
porított káliumkarbonátot 2 g-ot és 1-2 percig 
rázzuk Az egészet centritugába helyezzük és egy 
percig 1500-2000 fordulatszámmal centrifugáljuk 
Majd a centrifugacsővet 10 percig 209-os vízfürdőbe 
helyezzük, s leolvassuk a felső alkoholos rész ml
einek a számát. Az így kapott számot 2-vel 
szorozzuk s ebből levonjuk (vagy hozzáadjuk) a 
megadott korrekciós számokat, majd 743-al meg
szorozva megkapjuk a vizsgálandó anyag súly 
%-os szesztartalmát, melyet térfogat %-ra könnyen 
átszámíthatunk az alábbi képlet segítségével : 

, . 
1
, súly % x észlelt fajsúly 

ter fogatszaza ek = · ·- - .. · · o 794 7 
Megadott korrekciók: tinctura absinthii camp 

O 40, amara bizonytalan, aromatica - O 05, 
aurantii - 045, aurantii cont. - O 65, bella
donnae-O !5, cantharidis - O 30, cap si ci - O 30, 
chamomillae - 035, chinae com p 0 + O 20, cinn
amami 0+ O !5, digitalis-O 05, gallarum 0+ 040, 
genlianae - 040, ipecacuanhae - O l O, op i i -
O l O, r athaniae 0 O 20, strychni - O 05 .. Szerző 

• szerint a körrel jelzett tincturák szesztartalma 
csak 1-2% hibával határozható meg 

Dávid L 11 könyvében ismerteti a tinkturák 
és borok alkoholtartalom meghatározását, mely 
tulajdonképpen a Ph. Hg .. l I I. >>Vin a medicamentosa« 
- és a Ph Hg. IV »Vinum Szamorodni« cím ú 
cikkely alatt közölt alkoholmeghatározás tinkturák
ra való alkalmazása E meghatározás szerint 
temérünk 25 g festvényt 2/3-át átpároljuk gondos 
hűtés mellett. A párlatot isme'rt súlyú I 00 ml-es 
mérőlombikba fogjuk fel, vízzel kiegészítjük 100 
ml-re. A 100 ml párlat súlyát elosztjuk 100-zal, 
megkapjuk a párlat fajsúlyát. A fajsúlynak meg
felelő alkoholtartalmat a Ph, H g II L es Ph .. Hg. 
lV-ben közölt -· Wíndisch adatai szerint készült
táblázatból leolvassuk Az így nyert alkohol
tartalmat neggyel szorozva megkapjuk a tinktura 
alkoholtartalmát súly-, illetve térfogatszázalékban. 

A VL Német Gyógyszerkönyv (D A B. 6) a 
tinkturák alkoholtartalmának meghatározására a 
J Gadamer és E. Neuboff n:ódszerét alkalmazza 
Az azbesztes dróthálóra helyezett forr aló lombikba 
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a vizsgálandó linktúrából IO-g-ot mérönk, melyet 
5 g vízzel felhigítunk A lombik alá bunzen-lángot 
helyezve, a dróthálót úgy hevítjük, hogy vörösen 
izzék A forrás megindulásakor a lángot úgy szabá
lyozzuk, hogy a folyadék erősen, de egyenletesen 
forrjon. Higított szesszel készített tinkturákból 
körülbelül ll ml-t, tömény szesszel készített link
turákból körülbelül !3 ml-t- a tine! apiiból körül
belül 9 ml-t - lepárolunk Az üveghengerben fel
fogott párlathoz annyi káliumkarbonátal adunk. 
hogy összerázás után a túltelített oldatban legalább 
· Yz cm magas rétegben maradjon a kálium· 
karbonát feleslegben. Higított szesszel készített 
tinkturáknál a káliumkarbonát mennyisége körül
belül 6-7 g, az .ópíumtinkturánál valamivel több, 
tömény sz esszel készített linktur áknál 3-4 g 
Yz órai 20°-os vízbeállítás után a fehő alkoholos 
réteg ml·einek a számát leolvassuk, Az így kapott 
érték az alkoholszám.. Az alkoholszám 7 43-al meg
szorozva adja a tinktúra súlyszázalékban kife
jezett szesztartalmát. E gyógyszerkönyvi meghatá
rozásnak hibája, hogy a tinkturákban levő sa lepárlás 
alkalmával átmenő illóolajok jelenléte a szeszmeg
határozás pontosságát zavarja s az alkoholtartalom 
.a te01 etikus értéknél 2-3%-kal magasabb 

Az V Svajci Gyógyszerkönyv (Pharm. Helv, V.) 
alkoholtartalom meghatáro,zó módszere hasonló a 
magyar gyögyszerkönyvi eljáráshoz, de. itt 
nem súly-, hanern térfogatszerinti mennyiséget 
méret le a linkturából (25 ml-t). s a párlat sűrűségé
nek meghatározását piknométerrel végezteti A 
sűrúségnek megfelelő térfogatszázalék szesztartal
mat táblázatból olvassuk le. A talált alkohol
tartalmat még néggyel szorozzuk. 

Jermstad és Östby12 szerint a német, svajci és 
angol gyógyszerkönyvek módszereivel a linktúrák 
alkoholtartálmát elég pontosan meg lehet hatá
rozni 

Schlemmer F, és Siegert M.13 szelint alkohol
eltúnés állhat elő a tinkturáknál, s emiatt az 
alkoholszám értéke az egyes linktur áknál külön
böző Schlemmerék azonban az alkohol eltúnésére 
vonatkozó véleményüket vizsgálatokkal alátámasz
tani nem tudták 

Megcafolja Schlernmerék ezen kijelentését 
Meyer W 14 Szerinte megmagyarázhatatlan alkohol
eltűnés nincs, mert anyag nyomtalanul el nem 
tűnhet. 

Elméleti meggondolás alápján feltehetnők, 
hogy egyforma töménységú alkoholla!, azonos fel
tételek mellett készűlt tiqkturák alkoholtartalma 
megegyező. A vizsgálatok azonban az elkerül
hetetlen hibákon túlmenő eltéréseket mutatnak 
Ennek oka- rnint Meyer is rámutatott- a drog: 
ból a linkturába átmenő extraktiv anyagok, 
melyek a szesznek 5-10%-os felhígulását is okoz
zák Egy másik figyelembeveendő dolog - mely 
szintén a szesz felhígulását eredményezi, mint azt 
Payer Dénes is megemlíti - a drog nedvesség 
(szárításí veszteség) tartalma. Ezeket a tényezőket 
tehát meg kell határozni, a kapott értékek összegé
nek alkohalra eső részét le kell vonni a kiindulásta 
használt szesz súlyszázalékos alkoholtartalmából, s 
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így kiszámíthatjuk "a tinktura teoretikus szesz
tartalmát 

Payer Dénes10 közöl a tinktura teoretikus szesz
tartalma kiszámítására egy képietet: 

hol 

X=y(IOO-z) 
100 

X = a számított szesztartalom 
Y :::_= a felhasznált kiVónószer súlyszázalékos szesztar

talnia. 
Z = 100 g tinkturában levő szárazkivonat-tartalomnak 

és a 100 g tinkturához felhasznált drog. nedvességtartalmánaK 
(szárítási veszteség) összege 

Az összes lepárlással végezhető meghatáro
zások közül egyike a legpontosabb eljárásoknak a 
Schulek-féle meghatározás .. Schulek az illóolajok 
zavaró hatásának figyelembevételével az alábbi 
eljárást ajánlja: 20 g linkturához kevés horzsa
követ adunk és tömény kalciumklorid-oldat 5 ml-ét 
öntjük hozzá. .· . · 

A tinkturát körülbelul 1/6-ra pinologtatjuk be. 
A párlatot kis választótölcsérben fogjuk fel és 5 ml 
tömény kalciumklorid-oldattal elegyítve kétszer 
5-5 ml pentánnal rázzuk ki. A pentán! 2-3 ml 
tömény kalciumklorid-oldattal visszarázzuk és .a 
folyadékot elegyítjük a szeszes oldattal. A folya
dékot ismét 1/6-ra pároljuk be és a desztillátumot 
50 ml-es mérőlomblkban 15°-on a jeiig higítjuk 
desZtillált vízzel. Az oldat sz esztar talmát refrakto
metriásan vagy fajsúly alapján határozzuk meg.. 

Vizsgálataimnál a következő szempontok vezet
tek: szereltem volna megtudni, hogy a tinkturák
hoz használt drogok rnész felett s;cárítása, illetve 
n~;dvességtartalmának a minimumra redukálása 
Alfa! mutatkozik-e különbség a belőlük előállított 
tinkturák meghatározott - és teoretikus alkohol
tartalma között Rendelkezésemre állott !5-féle 
14 évvel ezelőtt általam a Ph. Hg. IV szerint -
két hétigmész felett szárított drogból-előállított 
tinktura, s tudni akartam, hogy ezen hosszú idő 
alatt történik-e veszteség a tinkturák alkohol
tartalmában, s ha igen, milyen mértékií az. Ugyan
ezen tinkturáknál tanulmányozni akar tam a gya
kor ló gyógyszerész szempontjából a különböző 
alkoholmeghatározási eljárásokat is .. Vizsgálataun
nál tehát e három kérdésre óhajtottam feleletet 
kapni (Fól)'tatjuk) 

PÁLYÁZATI HIROETMÉ.NYEK 
78/7951. iktsz 

Az Eszteraarn Váro.si Közkórháznál _újonnan szervezett 
gyógyszerészi t>ál!ásra pályázatot hirdetek 

A pályázathoz a népjóléti miniszcérium 71 367}1945 
VIII sz rendelkezése alapján csatolni kell a számlista 1-12 

sorszám alatt feltüntetett okmányokat. Ha a pályázó 
szaigálatban áil, úgy a 2-3-4-5. és 11. számban 
okmányok helyett törzskönyvi iapjuk hiteles másolitta c 
csatolandó. A pályázati kérvényhez csatolandó az es~tieges 
tudományos dolgozatok hiteles másolata - . 

Pályázati határidő a l>Gyógyszerész<i-lapban · 
megjelenés_ől számított 28 nap 

Az állás javadalmazását a 40/1950. M T. számú ren.-· 
delet szabályazza A pályázni kívánók kérvényüket a fent: 
jelZett ha~áridő. alatt a Komárom Mcgyei Tan;ícsl1oz.i 
Esztergom cím~Zve hozzám ·nyuj-::sák be 

Esztergom, 1951 január 5 
Major György dr 

kórházigazgató főorvoS 

Ismeretterjesztő előadások 

Szakszervezetünk rendezésébeE 
sen foiytatódnak az ismere!terjesztoőf!~~~:~~:'~;~: 
Február 8-án Halmai János dr e 
tanár az V Magyar Gyógyszerkönyv 
kokgnóziai .. · részét ismerteti. február 22 
ragó Sándor gyógyszerész »il kábítósz<?rren,ielet 
helyes értelmezése« címen tart előadást, . 
csütörtökön este 7 ó r ai kezdettel az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet . előadótermében. . 
lemző az általános, egyre lokozódó érdeklődésre, 
hogy Ligeti Ferenc gyugyszerész előadását 
legalább négyszázan hallgatták végig Ligeti · 
elvtárs világosan, komoly, meggyőző érvekkel 
mutatott r á a gyógyszerészek és gyógyszer" 
tárak megváltozott hivatására és szerepére ~ 
a s.zocialista tervgazdálkodás egészségligyi ki
építésében »A Gyógyszerész<<. főként vidéki 
szaktár sa ink ismeretter j esztése ér dekéberi, min
den előadást teljes terjedelemben, vagy bő ki
vonalakban közöl A szerkesztőség címére ér
kező írásbeli hozzászólásokra az előadók szak 
lapunkban válaszolnak 

Szerkesztőség: III , Zeyk Domokos-u 5· I el.: r 62-8,56 

Kiadja: Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V 
Budapest, V, Akadémia·-utca r. I el. : 129-sSo, 97 m á 

~I2gyar :Nemzeti Ba-nk E·gysz8mlaszám 936.545 
Felelős szerkesztő : Szék<. ly J E nr\ .. 

Felelős kiadó: Kobzos Ferenc, 

• 

az Egészségügyi Könyv- és lapkiadó Vállalat vezetője 
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MACiVAR PHARMA CiYÓCiYÁRU RT. @ Budapest, XIV,, Telepes-utca 53, TeL: 496-334 

Február hónapban jelenik meg a 

MAGYAR, 
RADIOLOGIA 

I .. száma. 

Eredeti közleményei felölelik a 
magyar orvosi radiológia leg
újabb kutat8sait. Rendszeresen 
ismerteti az élenjáró szovj et tudo
mány eredményeit. Közli a radio
lógus szakcsoport tudományos 
üléseinek anyagát és vitáit, 
komoly útmutatást nyujt a 
továbbképzés kérdéseiben 

Megrendelhető: 

az Egészségü~yi Könyv- és laf;kiadó Vállalatnál 
BudapeJ, V., Akadémia·u.,1. Telefon 129 580, 97. mellfikill. 

M. N. B. egyszámlaszám: 936 545 

Előfizetési ára r évre Ft 48 -

Az Orvosegészségügyi Szakszervezet Gyermek·· 
gyógyász Szakcscportjanak lapja a 

GYERMEKGYűGYASZAT 
A »GYERMEKGYÓGYÁSZAT <<-ra nemcsak 
a gyermekgyógyásznak, hanem valamennyi 
belgyógyásznak, védcintézeti, körzeti, járásí, 
községi orvosnak feltétlenül szüksége van, 
mert főleg a vidéken, de a fővárosban is 
általános gyakorlatot folytató orvosainknak 
gyakran kell gyermekgyógyászattal foglal-

kozniok. 

Megjelenik havonta. 

Megrendelhető .: 

az EaészsÉgügyi Könyv- és Lapkiadó Vállalalnál 
Budapest, V, A1adémia u, 1. Te'efon: 1;g.;so, 97. mellék<ll. 

M. N .. B egyszámlaszám : 036. 545 

Előfizetési ára r évre Ft g6-

Március r-én jelenik meg az Orvosegészség
ügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoport
jának lapja, a 

JJIAGYAR __ 

j BELORVOS~ 
~HCHIVUl!_j 
I .. száma. 

Közli a magyar belorvosi experimentális 
kutatások és klinikai megfigyelések ered
ményeit, a szakcsoport tudományos ülései
nek jegyzőkönyveit 

Állandó mellékletei: 

az IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 
a TUBERKULÓZIS KÉRDÉSEI 

Megrendelhető .: 

az Egészségügyi Könyv- és lapkiadó V állalatnál 
Budapest, V,, Akadémia· u, l. Telefon; 129·580, 91., mellékáll. 

M N B. egyszámlaszám : 936. 54.5 

Előfizetési ára r évre Ft 48-

Legkiválóbb nőorvosaink tollából hoz nő
gyógyászati, szülészeti és a nőgyógyászat 
területét érintő endocrinologiai cikkeket a 

MAGYAR 
" 

NO ORVOSOK 
LAPJA 

Megjelenik havonta az Orvos-Egészségügyi 
Szakszervezet Nőgyógyász Szakcsoport
jának szerkesztésében, 

Megrendelhető : 

al EgeszségOgyi Könyv- és lapkiadó Vállalatnál 
Budap:sl, V., Akademia-u. 1. Telelon: 129-[80, 97. mlllékaii 

M .. N .. B .. egyszámlaszám: 936 .. 545 .. 

Előfizetési ára r évre .. Ft IZO-



BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U.l 
TELEFON: 129-580, 97. MELLÉKÁLL 

-----------------------------~. 

Most ielent meg! 
SCSERBACSOV: 

GJ!ÓG~SZERTilN 
Az egészségügyi szakiskolák tankönyve 

(Egészségügyi Kcnyvkiadó) 

Ár a fúzve 10 - Ft. 

Kapható 

A SEMMELWEIS és ORVOSI 
könyveshollokban 

Budapest, VIli., Budapest, V., 
Baross-utca 21. Nádor-utca 32. 

valamint 

a Könyvesbolt Kiskereskedelmi V állalal és 
a SZIKRA könyvesboltjaiban 

OBERLANDER GYULA Állványedényzetét, gyógyszertári 

és laboratóriumi felszerelési 

cikkeket raktárról száll í t. 
BUDAPEST, VII KER., KERT~SZ-UTCA 31 

Telefon: 222-~85 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

VI. ÉVFOLYAM 
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1951. MÁRCIUS l. 3. szÁÍ-1. 

Ez a szárn a Magyar Dolgozó!-;; Pártja 
II. Kong1·es.<;zusának tiszteletére készült. 

T A R T A L o M 
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Felhívás a szaktanfolyamot végzett gyógyszerésztechnikákhoz és 
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