
Szakcsoportunk megalakulása elé 
(A nyomdai tördelés ntán érkezett) 

Az Orvos-EgészségLigyi Szakszervezet úgy 
döntött, hogy megteremtődött a szükségessége 
és a lehelosége is annak, hogy Szakcsoportunk 
megalakuljon. A szLikségessége azzal, hogy a 
gyógyszerészi munka tudományos színvonala 
<emelkedjék és hogy a munkában levő V Ma
gyar Gyógyszerkönyv új és a r;ég'i Gyógyszer
könyvtől eltérő kJészílmény!eket és vizsgálati 
módszereket fcilyamalo's előadá~sokban :ismer·· 
!esse. A megalakulás lehetőségél pedig a 
gyógyszertár ak általános államosítása adta 

meg, ennek keretében az egyenlő munkafeltéc 
telek és a szacialista munka kiépülése, N agy 
vonalakban ez az alapja egy szakcsoport cél
tudatos műköclésének a közegészségLigyi terü
letén - a szocializmus építésében 

Az Orvos-EgészségLigyi Szakszervezet Ol·· 

szágos viszonylatban megkezdte Szakcsopor
tunk megalakításának előkJészítő munkáját 
E munka befejezése után a május 17-ére egybe
htvandó alakulógyűlés megválasztj a a Szak
c so port vezetőségét 
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Szakcsoportunk megalakulása elé 
Jelentettük, hogy az Orvos-Egészségügyi Szak

szervezet keretében Szakcsoportunk 1951. május 
17-én este 7 órakor tartja alakuló közgyűlését a 
Semme/weiss-teremben · 

Ez a közgyűlés választja meg a Szakcsoport 
vezetőségét. Ezzel a példamutató munkát végző 
orvosi szakcsoportok mellett a miénk lesz a tizen
kilencedik működő szakcsoport Ennek a Szak
csoportnak tagja lehet minden gyógyszerész, még 
akkor is, ha nem a mi Szakszervezetünk kötelékébe 
tartozik és bárhol is végez gyógyszerészi vagy 
tudományos kutatómunkát 

Az alakuló közgyűlés lezajlása előtt nagy 
vonalakban ismertetjük Szakcsoportunk célki·· 
tűzése it. 

A Szakcsoport legfontosabb feladatának te
kinti az élenjáró szavjet gyógyszerésztudomány 
ismertetését és eredményei beépítését a szakma 
tudományos életébe. Ennek keretében a Szakcso
port javaslatot tesz az Egészségügyi Könyvkiadó 
Vállalatnak szavjet gyógyszerésztudományi köny
vek lefordítására és kiadására. 

1951 végén megjelenik gyógyszerkönyvünk 
V. kiadása A VIIL Szavjet Gyógyszerkönyv alap
ján a kor színvonalán álló farmakópia készül, 
amely megjelenése után J{-Y2 évvel éleibekp. 
Közegészségügyi érdek, !rogy a gyógyszerellátást 
rendeleti eróvel szabályozó gyógyszerszabványt 
(lényegében gyógyszerkönyvelJ a gyakorló gyógy
szerész értse és tudatosan használja. Tehát már a 
közeljövőben országos jellegű feladat lesz az egész 
gyógyszerésztársadalom átképzése. Ez pedig csak 
didaktikai szempontból is alaposan átvitalatt 
munkaprogrammal, kellően megszervezett előadói 
gárdával és az ezzel összhangban dolgozó szak·· 
sajtóval oldható meg. A szakcsoport részére ezen a 

tertileten nyíiik a legmegfelelőbb alkalom arr a, 
hogy a sok határprobléma közül közös előadá
sokkal alakítsa ki az orvosok és gyógyszerészek 
kollektív együttműködését 

Ezzel egyszínten halad a gyógyszerészek terv
szerű továbbképzése és az egész szakma színvonalá .. 
nak emelése. Ezzel a Szakcsoport irányító szerepet 
is vállal, hogy a Gyógyszertár Vállalatoknál dol
gozó gyógyszerészek egyre jobb, magasabbrendű 
munkával, minóségi gyógyszerellátással szélesítsék 
ki a Gyógyíts Jobban-mozgalmat. De súlyt helyez 
a Szakcsoport az újítási, észszerúsitési mozgalom, 
tapasztalatcsere és általában minden olyan gyakof
lati kérdés tudományos alátámasztására, amely 
végső fokon szintén a közegészségügy nagy érdekét 
szolgálja. 

A Szakcsoport döntő feladatának tekinti a 
középkáderek kiképzését és továbbképzéset. Ezért 
szükségesnek tartja, hogy egy külön e célra válasz
tott állandó bizottság az eddiginél fokozottabban 
foglalkozzék ezzel a nagyjelentőségű kérdéssel. 
Abban a biztos tudatban, hogy a bizottságon 
belül és kívül, az egyre jobban képzett gyakorló 
gyógyszerészek még tervszerűbb gondoskodással 
támogathatják a középkáderek fejlodésének ügyét 

Lényegében a Szakcsoport hatásköre, . sőt 
hatóereje aszerint alakulhat ki, aszerint teljesítheti 
igazi hivatását, hogy tagjai miként zárköznak fel a 
gyógyszerésztudomány, a szakmai továbbképzés 
fejlesztése és teljesítése érdekében. Mennyire hozzák 
összhangba pártos következetességgel a szakma 
tudományos életének kialakítását az öntudatos 
szacialista munka erősítésével. Mennyit és hogyan 
használják fel mindennapi munkájukban a világ 
élenjáró tudományát és gyakorlati útmutatását 
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A GYÓGYSZERfSZ 

Ezen túl egy szakcsoport jóirányú működését 
csak tagjai lelkes, tudásukat gyarapító és tovább
adó munkája szabhatja meg ·- a közegészségiigy 
vonalán, a szocializmus építésében. Csak ez lehet 
és ez is lesz a mi szakcsoportunk útja is -- és ez 

a mi felajánlásunk május elsejére, amikor a munka 
ünnepén százmilliók állnak ki az emberi munka 
szabadságáért, az alkotó, a teremtő béke meg
őrzéséért és kiharcolásáért. Mindent elsöprő erővel a 
Szovjetunió vezette végeláthatatlan béketáborban. 

Gyógyszerkészítmény-ek analízise 
·- V álogatott feiezetek P e r e l j m a n és B r o d s z k i j könyvéb{fl -

Lapunk ez évi 3 számában Kun Ferenc bő ismertetést közölt Pereljmarz;-Br~d~zkij .• •>Oyógyszer
készítmények analízise<< clmű könyvéről. A vaskos könyv, melynek magyarra vala fordllasa most van folya
matban nemcsak tankönyv és gyakorlati példákkal megvilágított gyűjteménye a gyógyszervizsgálatban alkal·. 
mazott /nódszereknek, h1nem hű tükb"rképe annak a gondosságnak is, amit a Szavjetunióban agyógyszerek jóságát . 
biztosító ellenőrzésre fordítanak. 

Az említett ismertetés óta annyira fokozódott a könyv írán/i érdeklődés, hogy szerkesztőbizottsdgunk 
helyesnek tartja a teljes fordltds megjelenése előtt a könyv egyes fejezeteinek folytatólagos leközlését. 

· Lapunk korlátozott terjedelme és havonként egyszeri megjelenése egyelőre nem engedi meg, hogy a hoz .. 
Zánk beérkező erdeklődést teljes egészében kielégítsük. Ezért a leközlendő fejezeteket úgy válogattuk meg, hogy 
azok összefüugő képet adjanak az analitikailag egy csoporthoz tartozó gyógyszerkészítmények .. teljes vizsgdl~
tdtól. Közle/;zényeink összfállítdsánál tehát néha mellőznünk kellett a kb'nyv eredett beosztásanak so n end jet,. 
hogy a kiragadott gyógyszercsoport vizsgálata befejezett legyen. . . . .. .. . 

Elsőnek az alkaloidákról szóló általános rész fordítását közöljük. Ezután az alkalordák es a hozzaJuk 
hasonló vegyületek azonosítását és meghatározását vesszük sorra .. Végül átugorva a könyv harmadtk, gyakor_
lati példákra hivatkozó részére, olyan gyógyszerkeveréke/c elvdlasztdsát, továbbá az egyes alkatreszek azonos!··· 
tasdt és meghatározását ismertetjük, amelyek alkaloiddkat tartalmaznak 

Alkaloidák Az alkaloida-bázisok ~öbbsége vízben ~ehezen 
, , • , •• vagy egyaltalan nem oldodtk .. Szerves oldoszerek-
es hozzaJuk ha,oonlo vegyuletek ben (szesz, éter, kloroform, amilalkohol, ecetészter 

Altalános vizsgálati módszerek 

Az alkaloidák többnyire növényekből* kivont 
nitrogéntartalmú sze r ves vegyületek. Többé-ke
vésbbé házisos jellegűek és ennek következtében 
savakkal sókat alkotnak. 

Analitikai szempontból azonban ezt a meg
állápítást némileg ki kell terjesztenünk más vegyü
letekre is .. A nitrogéntartalmú szintetikus szerves 
bázisok reakciói ugyanis sok esetben azonosak az 
egyes alkaloidacsoportok reakcióival, eszerint tehát 
a szorosan vett alkaloidák közé soroltunk néhány 
alkaloidához hasonló vegyületet is (azofén, amid
azofén, kinozól atebrin stb.). 

A legtöbb alkaloida szénen, hidrogén en .. és 
nitrogénerr kívül oxigént is tartalmaz. Az oxrgent 
nem tartalmazó alkaloidák száma csekély, ezek 
rendszerint folyékonyak és illékonyak.. Csaknem 
valamennyi alkaloida a heterociklikus vegyületek 
közé tartozik .. 

Egyes alkaloidákat szintetikus úton is elő· 
állítanak 

Az alkaloidálc tulajdonságai 

A legtöbb alkaloida (a szabad bázis) kristályos 
és meghatározott olvadásponttal rendelkezik. Né
melyek azonban közönsE'ges hőmérsékleten olaj
szerű folyadékok, ezek többnyire illékonyak és víz
gázzel desztillálhatók. 

>!<Jsm~rünk állati eredetű alkaloidákat is mint pl az 
adrenalin. 
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benzol stb.) egyes alkaloida-bázisok könnyen, má· 
sok nehezebben oldódnak 

Csaknem valamennyi alkaloida keserúízú, de· 
többnyire szagtalan és· csak néhány, mint pl. , a 
koniin és a nikotin, áthatószagú Az alkalotdak 
többsége optikailag aktív. 

Amint .már említettük, az alkaloidák bázisos 
jellegűek, szabad állapotban többé-kevésbbé lúgos 
kémhatásúak Savakkal, az ammóniához és az 
aminokhoz hasonlóan víz kilépése nélkül, sókat 
képeznek: 

C11 H17 0N(OH)2 + HCI- >'C17H270N(OH)2 ·· HCL 

Az egy nitrogén-atómot tartalmazó alkaloida
molekula egybázisú savhoz kapcsolódik, mint pl. 
a sósavas morfin Míg a két nitrogén-atómot tartal
mazák néha egy vagy két molekula ~gybáz!sú sa':
val is Iétesíthetr;ek sót.. Ilyen pl. a kmm-Idorhtdrat 
(C20 H240 2N2 · HCI) és a kinin-hiklórhidrát (C22H,. 
0 2N2 ·2 H CI) 

Az alkaloida-sók disszociáció ját, éppen úgy, 
mint az aminok sóinak disszociációját, az alábbi 
képlettel tüntethetjük fel : 

Aik-·N · HCI·->-Alk · NH+-cJ--

Az alkaloidák nagyrésze harmadrendű a!llipo· 
bázis kisrészük másodrendű és csak nehany 
alkal~ida tartozik a negyedrendű aminobázisok 
közé. Az utóbbiak a sóképzésnél természetesen 
másképpen viselkednek, mint a többiek (pl. a 
berberin) 

A GYÓGYSZERÉSZ 

Mivel az alkaloidák gyenge bázisok, sóik már 
meglehetősen alacsony töménységű lúgokkal 
[NaOH, KOH, Ca(OH)2], úgyszintén ammóniávaí 
és alkáli-karbonátokkal is elbonthatók.. Ebben az 
esetben az alkaloida-bázisok felszabadulnak. 

mennyiséget adunk hozzá és újból melegítjük 
Kihűlés után a folyadékot Ieöntjük, a maradékra 
pedig ismét kétszeres mennyiségű szeszt öntünk 
A kivonást másodszor, sőt harmadszor is megismé
telJük 

Egyes alkaloidák olyan kémiai tulajdonságok
kal is rendelkeznek, amiket a bázisos jellegüket 
meghatározó nitrogénerr kívül más gyökök is elő
idéznek Ilyenek pl. a morfinnál és a szaiszolinnál 
az OH-, a Iobelinnél a co~, a kininnél a CH,~CH-, 
az ezerinnél a CH,NHCO-gyök stb 

A morfin molekulájában jelenlevő OH-gyök 
pl. a morfinnak fenol-jelleget kölcsönöz, miáltal a 
bázis morfinát alakjában lúgokban feloldódik 
Ugyanilyen jelleget ad az OH-gyök a szaiszolin
nak is A narcein lúgokban való oldódását a riloleku·· 
Jában jelenlevő karboxil-csoport biztosítja .. Ha a 
morfinsók oldataihoz Iúgot adunk, először kicsapó· 
dik a morfin-bázis, ez pedig további lúg hozzá
adására mint morfinát .feloldódik. Ez a morfinát, 
épúgy, mint a fenolátok, ammóniumsók hatására 
elbomlik és a morfin-bázis felszabadul. 

Egyes alkaloidákat szerkezetüket illetőleg ész .. 
tereknek tekinthetünk, ezek savak vagy lúgok 
hosszabb, illetve rövidebb ideig tartó hatására 
elszappanosíthatók (atropin, kokain stb.) .. 

Az alkaloidák elválasztása Stas--Otto szeríni 

Alkaloidák kivonására hullarészekből vagy 
kivonatanyagokban gazdag növényi anyagokból és 
készítményekből rendszerint a Stas-Otto-féle el
járást használják .. Ez azon az elven alapszik, hogy 
az alkaloidák savanyú borkősavas sói 80-90°-0S 
szeszben, valamint vízben oldódnak .. Eszerint tehát 
az alkaloidákat a vizsgálandó anyagból borkösavat 
tartalmazó szcsszel vonjuk ki. Ezáltal azonban a 
szeszben nem csak az alkaloidák oldódnak fel, 
hanem egyéb ballasztanyagok is kivonódnak (zsíros
olajok, zsírsavak, peptonok stb .. ). Az alkaloidák 
borkősavas oldatát ezektől az anyagoktól úgy 
mentesítjük, hogy a kivonalot szirupsűrűségűre 
párologtatjuk, majd az oldathoz vizet öntve meg· 
szűrjük, amikor a zsíros anyagok kiválnak. Ha 
ezután a vizes kivorratot ismét szirupsűrűségűre 
párologtatjuk és 2,--3-szoros mennyiségű legtömé
nyebb szeszt (vagy abszolút alkoholt) adunk hozzá 
kicsapódnak a fehérjeszerű anyagok. Az előbbi 
rnűve1eteket mindaddig kell ismételgetnünk, amíg 
az alkaloidák feltárását zavaró idegen anyagok 
teljesen kiküszöbölődnek 

Az elválasztás! tehát az alábbi módon végez
zük : A vizsgálandó anyago! felaprítjuk és lom·· 
bikba tesszük. Ha az anyag lúgos kémhatású, 
annyi borkösavat adunk hozzá, hogy kifejezetten 
savanyúan reagáljon. Abban az esetben pedig, ha 
az anyag kémhatása savanyú, először nátrium
karbonáttal semlegesítjük és csak ezután savanyít
juk meg borkősavvaL Az anyagra ezután 2-3-
szaros mennyiségű, 96°-0S szeszt öntunk és a lom
bikra visszafolyó hűtőként hosszabb üvegesövet 
kapcsolunk A lombikül néhány óra hosszat 60-
700-0S vízfürdőn melegítjük, majd kihűini hagyjuk. 
Amennyiben a melegités folytán a folyadék savanyú 
kémhatásából veszített volna, további borkősav-

9* 

Az egyesített kivonatokat megszúrjük, a szü
redéket porcellántálban 60°-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten vízfürdőn szirupsűrűségűre párolog
tatjuk, majd kihűlés után a maradékra meleg vizet 
öntünk és ülepítés után vízzel megnedvesített szűrő
papíron megszúrjük. A vizes szüredéket ismét 
szirupsűrűségűre párologtatjuk és kis részletekben 
3-4-szeres mennyiségű szeszt adunk hozzá .. Ülle-· 
pítés után megszűrjük és ismét besűrítjük.. A ki· 
vonat tisztitását vízzel és szesszel felváltva addig 
folytatjuR, amíg a maradék úgy vízben, mint 
szeszben átlátszóan nem oldódik.. Végiil a maradé· 
kot vízfürdőn való melegítéssel mentesítjük a szesz 
nyomaitól, 30-40 ml vízben feloldjuk és vízzel 
megnedvesített szúrőpapíron megszúrjük Ilyen 
módon a folyadék további kivonásra alkalmas. 

Fordította: Ugetí Viktor 

(Folytatjuk) 

[__ÉLEN-JÁRÓ TUDOMÁNY J 
''· ... csak a szocíalizmus szabadítja meg a tudo

mányt a burzsoá bilincsektől, a tőke rabságából, a 
borzalmas kapitalista kapzsiság érdekeinek szolgálatá .. 
tól. Csak a szaeia/izmus teszi lehetővé, hogy a társa
dalmi termelést és a termékek elosztását szélesen 
kit er j esszek és valóban alárendeljék olyan tudományos 
elgondolásoknak, amelyeknek célja, hogy a dolgozók 
életét minél inkább megkönnyítse és a jólétet számukra 
elérhetővé tegye .. << (Lenin MűveL XXI!l .. köt.. 41. 
old oroszul..) 

LENIN 

» . a proletárlátus pártjának gyakorlati tevé-
kenységél nem véletlen indítóokok, hanem a társadalmi 
fejlődés törvényei, a belőlük levont gyakorlatí követ
keztetések kell hogy irányítsák .. T ehdt a szocialízmus 
az emberiség jobb jövőjéért való ábrándozásból 
tudománnyá válik. Tehát a tudomány és a gyakorlati 
tevékenység kapcsolata, az elmélet és a gyakorlat 
kapcsolata, ezeknek egysége a proletariátus pártjának 
vezércsillaga .. << (A Szovjetunió Kommunista (boi· 
sevik) Pártjának története .. Szikra 1949., 123 .. old.) 

SZ T ÁLlN 

•>M ár 1919-7 920-ban megalakult a Gyógyszer
vegyészeti Tudományos Kutató Irrtézet, melynek 
főfeladata a külföldí importtól való függetlenltés volt 
Harmincéves munkával ebben az intézetben kikfsér
/etezetek és megvalósítoitak olyan ipari eljárásokat, 
melyek lehetővé tették száz meg száz gyógyszer elő
állítását : ezzel nagy mértékben elősegítettük a leg .. 
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különbözőbb betegségek gyógyítását Az intézet speciá/is 
expedíció! felkutattak a Szavjetunióban több, mint 
ezer növényt, jelfedeztek és megvizsgáítak több, mint 
száz új alkaloidát Ezek a kutató munkák melyeket 
A P Orehov akadémikus irányitotl, a Szovjet

-uniónak vezető helyet szereztek az alkaloida-kutatások 
terén ~\ 

DUBINYIN 

Készill a terv 
Lázas muPka folyik a gyógyszerü\rakban és 

a rnegyei Vállalatoknál országszerte. Készül a terv, 
az ország első gyógyszerfogyasztási terve 

Amikor a >>Gyógyszerész« hasábjain először 
mutattam rá arra, hogy milyen fontos az, hogy 
a gyógyszerészek adatokat gyüjtsenek arr a vonat
kozóan, hogy a gyógyszertárakban egy-Egy anyag
ból mennyi fogy el, a kartársak még nem tudták 
kellően felinémi ennek a szükségességét és fontos
ságát. A cikk megjelenése után, arnikor a Gyógy
szertári Kezpont a gyógyszertárakban ezt a munkát 
elrendelte, több oldalról hallottam, hogy a kar-
társak felesleges adminisztrációs munkának veszik 
és a beérkezett adatok is azt mutatták, hogy a 
gyógyszerészek nem rninden esetben fektettek 
az adatgyüjtésre kellő gondot 

Ugyancsak a >rGyógyszerész<<·ben írtam Ie 
a tervkészílés fontosságát és mutattam r á arr a, 
hogy a szacialista gazdálkodási rendben nem 
lehet másképpen, mint hogy minden egyes gyógy
szertár fehr:érje a szükségletét s ezt a szükség
letet megyénként, majd országosan egyesítve adjuk 
át föiöttes hatóságunk útján azoknak a hatósá· 
goknak, akik illetékesek arra, hogy a szükségcs 
gyógyszertermelésnek az elöfeltételeit létrehozzák 

Március 16-án kapták meg a gyógyszertárak 
felelős vezetői vállalataiktól a tervnyomtatványo
kat és a tervkészítési útmutatót Az útmutató 
áttanulmányozása és a tervnyomtatványok át
nézése után a gyógysze,.)szek már tisztán látták 
a feladatok körvonalait, részleleiben azonban csak 
lassankint merültek eL 

A gyógyszerfogyasztási terv készítését főható
ságunk, az Egészségügyi Minisztérium, a Gyógy
szertári Központ és a Gyógyszertár Vállalatok is 
a munka országos közegészségügyi fontosságának 
megfelelően súlyponti kérdésnek tekintette és 
ennek megfelelóen szervezték meg a kivitelezés! 
Brigádok alakultak minden megyében, sőt váro
sokban is, akik felkeresték a gyógyszertárakat, 
minden gyógyszerésszel részleteiben beszélték meg 
a problémákat. Ezután már a legtávolabb eső falu
ban dolgozó kartárs is nagyobb látókönel rendel
kezett, jobban megértette a tervkészítés fontos
ságát. Hogy a gyógyszerész kartársak ezzel az 
újszerű és számukra teljesen szakatlan és mégis 
hivatásukhoz a legszorosabban ·hozzátartozó sza
cialista gazdálkodási rendbe tartozó munkával 
mennyit ·foglalkoztak, azt legjobban az bizonyítja, 
hogy a következő menetben, amikor már megyei 
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A szavjet biológia eddigi sikerei csak az első 
lépések a r dnk váró hatalmas feladatok megoldása 
felé. Nem kétséges azonban, hogy mát az első lépések
nél is kirajzolódtak a biológia jövendő kb'rvonalai. 
Ez a tudomány mindinkább megismeri majd az élő 
természet fejlődési törvényeit és a természetet aláveli 
a kommunizmust épilő ember akaratának .. 

OP AR IN 

írta : Ligeti Ferenc 

értekezletek voltak országszerte, ahol a felelős 
vezetők részvételével, a Gyógyszertár i Központ 
kiküldöttjének jelenlétében tárgyalták meg a ter
vek részmunkálatait, egész sora merült fel 
a problémáknak. Ezeken az értekezleteken kitűnt 
az, hogy a gyógyszerészek a tervkészítési igen 
komolyan fogták fel. Kitűnt az, hogy hivatásuk 
teljesítését látják abban, hogy a dolgozókat kellő 
mennyiségű gyógyszerrellássák el. A felvetett kér
dések Iegtcbbször olyan irányúak voltak, amelyek
ből az a törekvés csillant ki, hogy gyógyszertári 
dolgozóink úgy akarják a terveket elkészíteni, 
hogy a tervkészítés alapelveinek eleget téve min
den tekintetben gondoskodjanak arról, hogy gyógy
szergyár ainkkal, behazatali szerveinkkel a gyógy
szer olyan mennyiségét tudják a dolgozók ren
delkezésére bocsátani, amely a hiánytalan ellá
tásra elegendő. · 

A tervkészítésben gondoskodás történt arr a, 
hogy ezen a téren se a jóakaratú kartársak el 
ne kalandazzanak a tervezés helyes vonaláról 
azzal, hogy csak gyógyszeranyagban számítva, 
túlméretezzék terveiket, se a rosszindulatúak, 
akik úgy gondolkoztak volna, hogy csupán körül
belüli anyagmennyiségeket írnak be a terveikbe, 
hisz az úgyis ellenőrizhetetlen 

Mindezeknek elejét vettük a pénzügyi vásár
lási tervek felállításával A megyei gyűléseken 
kitűnt, hogy felelős vezetőink majdnem hiány
talamil helyesen megértették a tervkészítés menetét 
és fontosságát. A fontos közegészségügyi érdeknek 
megfelelő gondossággal és lelkiismeretességgellatol·
gatták a tervnyomtatványban nem szereplő egyes 
cikkek rávetitésének Iehetőségét Kitűnt azenban 
az is, hogy még mindig van sor ainkban, ha kevés 
számmal is, olyan kartárs, aki nem tudja vagy 
még inkább nem akarja megérteni, hogy helyes 
gyógyszerellátást .csak tervszerű termeltetésseilehet 
véghezvinni De ezeknek a száma igen kevésnek 
bizonyult 

A megyei gyűlések után kezdődött meg a kivi: 
telezés munkája Ezen munka közben úgy a rnegyer 
Vállalatok, mint a Gyógyszertári Központ dolgozói 
és az Egészségügyi Minisztérium is, sorba felkeresték 
a gyógyszertárakat és a helyszínen .tekintették 
meg a munka részletes kivitelezését Ezen ellen
őrzési utunkon tapasztaltuk, hogy a gyógyszerészek 
megértették a rnunka menetének minden részletét 
A brígádok általában jó munkát végeztek. A pr igád
tagok végigkísérték a hozzájuk beosztott gyógy-

-~-----:-~---

· szertára~ _ minden ,munkafázisát. s _már az egyes 
munkafazrsoknal ramutattak a hrbakra. Igy nagy
iában és egészében zökkenőmentesen ment végbe 
a gyógyszertár akban ez a hatalmas munka 

Magam is láttam sok tervet, amely jó át
gondolás :redr'!énye . volt: Láttam fiatal gyógy
szereszek ;e! vert, .. akrk ~onnyebben értették meg 
a tervkesZilest Lattam oreg gyogyszerészt aki 70 
éves kora ~llenérc jól átgondolva kédzítgette 
a krs falusr gyogyszertar egyedi anyagtervét 
Voltak azonban olyan esetek is, amikor a brigád
tag~kna]< kellett részleteiben is olyan segítséget 
nyujlanrak egy-egy kartarsnak, ami a tervkészítés 
nagyobb részét jélentette. 

Legnagyobb gondot és problémái két kérdés 
okozott 

Az első volt a pénzügyi tervnél a várható 
fejlődés fdmér~se Időbe telt, amíg a gyógyszere
szek megertettek azt, hogy a rendelkezésükre álló 
té!l~szám?k és a_tervezett időszakra eső forgalom 
kozott_telte.seg? ev kresés van, hiszen tényszámaink 
az 19~0. evbol szarrnaznak, a terveket viszont 
az 1952 .. évre készítjük Itt azt a feflődést kellett 
h~lyil;g felmérni, amely békés szacialista építésünk 
kove!Kezteben arra az egy gyógyszertárra vonat
kozik. 

A második nehézséget az okozta hogy a terv
nyomtatványba nem -minden cikket' vettünk fel 
l?Y sok olyan _gyógyszer, amely ma a gyógyszer
tarak forgalmanak Jelentős részét képezi, nem 
v_olt a terveten~ők között Fölösleges volt ugyanis 
tobb azonos osszetételű vagy hatású anyagat 
tervezm. Igy az azonos hatású vagy összetétellí 
gyogyszerből csak egyet vettünk fel és erre kell 
a megadott lista szerint rávetíteni a kimaradt 
gyógyszerek. forgalmát. Országosan· ez meafelelő 
adat~~ szolgaltat, _a _gyogyszerészek azonbano meg
lehetosen ertetlenul alitak ezelőtt a probléma elót! 
mindaddig, amíg a megyei értekezleteken vagy 
a brrgadtagok magyarázata után végül helyesen 
értelmezték 

A GYÓGYSZÉ:RÉSZ 
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· Megyei látogatásaink során a kartársak i~en 
sok új problémát és szempontot vetettek feJ 
~ok olyan hiányosságát ismertük fel a tervkészítési 
u~mut~tónak, ~rnelyet a jövoben, a tapasztalatok 
butokaban, _;n~r el fogunk kerülni. Hiányok és 
zokk~!lok ne1kul nem mehet végbe terinészetesen 
egy rlyen nagyjelentőségű és nagyméretű munka 
~k1kor ',aJ;: ik o~· a~ ~nég járatlan utakon, tapasztala .. 
to.< nelkul tortemk Az első gyógyszerfogyasztási 
terv tapasztalatait fogjuk a jöveben felhasználni 
arr a, hogy a következőt már könnyebb munkával 
JObban el. tudjuk készíteni. A gyógyszerészeknek 
sem les~ a JOYoben mar ilyen szakatlan ez a munka. 

M?r mo.st hozzá kell kezdeni ahhoz, hogy 
ameiyrK gyogysz:rt~rban még nincs megfelelő 
es cerszeru adatgyuj les, azt haladéktalanul vezessék 
be,· mert adatok, tényszámok uélkül helyes tervet 
készíteni, már tapasztaltuk, nem lehet 

A kartársak terveiket már beadták. Sok kar
társban vetődött fel az a gondolat, vajjon jók 
leszr_l<:k-e a gyogyszerfogyasztási tervek, eléri-e 
a cel) at az a nagy munka, aníely úgy a gyógy
szertar akban, mmt a megyer Vállalatoknál és a 
Gyógyszertári Központban is ezzel kapcsolatos. 
Aggodalommal gondolnak arra, helyesen rnérték-e 
fel a szükségletet és ami ezzel egyenlő, Irsz-2 elég 
gyogysze~: Megnyugtatom a kartársakat, jó lesz 
a terv jonak kell lennie annak a tervnek, amely 
olyan lelkusmer~tességgel készült, mint arnilyet 
tapasztaltunk latogatasarnk soran. Jonak kell 
le.nn!e anna~ a tervnek, ameiyet a kartársak úgy 
ke.sziteHek, hogJ:' nemcsak a cikkféleségeket, hanem 
mmden egyes erkkelemet szinte ujjaik közé véve 
méreget!ek, súiyoziak, fontosságuk szerint Jonak 
kell lenm a, tervnek, mert meggyűzödtünk arról, 
hogy a kartarsak megértették és magukévá tették, 
rnrnek az érdekében készül a terv. Ez a ieiki
is;neretes, hivatástudattal eltöltött, gondossággal 
vegzett munka brztositéka annak, hogy jó lesz a 
t~rv, a magyar gyógyszertári dolgozók elsó fogyasz
tasi terve. 

Az V. M'agyar Gyógyszerkönyv galenusi részét ismertető, 
1951. I. 25uén meo-tartott előadás ~" - , ~ Eloadta: Jhozsony1 Sándor dr 

I I I 
Az injusum laxativum-hoz a küliöldi manna 

helyett - amelynek kiilönösebb jelentőséae amúay 
~me~ - Seignette-sót ajánlottunk adju~ánskér~t, 
eppugy, mrnt az újonnan felvételre javasolt in· 
fusur:z (nem decoctum) frangu/ae esetében, amely 
ha~~~ oxrmetrla~tr akino.n tartalmú drogból tudva
levol eg az Orszagos Kozegészségügyi Intézet által 
kozolt hatarozat szerint négy készítmény: a de
coctum p~rgans,. a prlulae purgantes, a _pulvis 
frangulae composrtus és a sirupus purgans állít-
Irato elő ~ ' 

Az elixir ium thynu composilum extractum 
thymi fiuidumbóí rendeléskor készíthető el. 

!O 

Az emulziók közott ríj a gyakran hasznait 
emulsw parajj1111 wmplzmolphtlwleino 

Az_ ext~yctumok közül azok) amelyeknek ható
a~lyagal .. hovcl ;1;cmben érzékenyek, csökkentett 
legnyomasan suntend6k .be, a vizes kivonatok 
30 mm, a szeszesek pedig .50 mm légköri nyomás 
me ll ett. Ez eg)_' ben azt jelenti bocn;_r az· ilyen 
1 ' '- ' . ' ' • ~ ' hJ_ KeSZitmenyeKet altalahan csak gyarüzemben fau-
ják elóáilítani, minthogv a uyóaysZertárban vákuur~ 
készülék nincs. Ez a!mal h~lyesebb, mert úgyse 
gazdasagos az extiaktumok ayo2'vszcrtári eV
állítása. · " '·· · " 

Az extraktwnok közül kimarad az extr. pomi 
fe1ratum, amely ily alakban ritkán 11asznúlatos1 s 
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ezért csupán a tinctura pomi ferrata felvételét 
javasoljuk, mert nincs értelme annak, hogy elóbb 
extraktumnak besűrítsük s azután linkturának 
ismét felhigítsuk a készítményt, mint ahogyan a 
IV Gykv azt előírja 

Az· extr. secalis comuti fluidum IV. Gykv 
szelinti elóállítása sok tekintetben hibás A drog 
alkaloida-tartalmát ugyanis nem határoztatja meg, 
így tehát sokszor hatástalan a készítmény, pláne 
a spissum és siccum extraktumok, amelyeket magas 
hómérsékleten sűrJtenek be, holott az· anyarozs 
hatóanyagai 40° fölött gyorsan bomlanak A kellő 
alkaloida-tartalmú drogból, borkösavat tartalmazó 
kétszeres mennyiségű 50%-os szcsszel perkoláll és 
semmiféle hőhatásnak ki nem tett fluidextraktum, 
kiváló,- teljeshatásli gyógyszert ad e fontos, élet
mentő készítményböl. 

A mucilago gummi arabici előállításában 
más változás, mint az, hogy a konzerválása 
egymásutan következő napon fél-félór ai ruu"-o•: 
melegítéssel történik, ami egyben az enzimák el
pusztítását ís célozza, amelyek az oxidációvaL 
szemben labilis gyógyszerel< hatásértékéi jelentő
sen csökkentik Ilyenek pl az alkaloidák, az· 
A- és C-vitamin, a morfin, a foszfor stb. 

A pilulák általános fejezetével kapcsolatban 
csak annyit kell megemlítenünk, hogy a faex sic
cata és a fa ex spissum, mint régen ismeretes és. 
jól beváll pilula kötő- és alakítóanyagok is felvétet
tek a javaslatba, amelyek közül különösen az 
utóbbit kell kiemelnünk, minthogy az glicerin
tartalmánál fogva nemcsak jó kötőanyag, de a 
pilulák kisziu ad asát is megakadályozza. Ez a . 
hosszú ideig raktározott labdacsoknál igen fontos, .. 
mert így könnyebben szélesnek . 

Az extr. stramonii a datura siramonium gyom
növényből készűl, amely jóval olcsóbb a sokszor 
nehezen beszerezhető belladonna levélnél. A gyógy
szerkönyvbe való felvétele azért is indokolt, mert 
alkaloida-tartalma teliesen megegyezik az extrak
tum belladonnae-vaL Organikus savat tartalmazó 
vizes kivonással készítve sok értékes szeszt lehet 
megtakar í tan L 

Az ínjekciók száma csaknem 40, ezért hely
szüke miatt még azok eimét se sorolhatjuk itt feL 
De azt meg kell mondanunk, hogy e cikkelyek 
Sperge/y Béla kiváló munkájának eredményei. Az 
általános részben e készitmények elélállításának 
módjáról, az izotoniás és izohidriás injei,ciók készí
téséról és az ehhez szükséges eszközökról, a sterile·
zésról, az egyes fontosabb anyagok fagyáspont
csökkenéséról, a különböző gyógyszerel< höálló 
képességéhez mért sterilizálási idoról stb van 
részletesen szó E több évtizedes tapasztalatokon 
nyugvó megállapításoknak a gyakorló gyógyszeré
szek is nagy hasznát veszik majd, a magiszhálisan 
rendelt injel<ciók elkészítésében .. 

A linimentwn saponatum camphora/nm az 
egyik OKI határozatban is közölt módon hideg 
úton készül, ,,mivel nemcsak hőenergiát takarítunk 
meg, de igen egyszerűvé válik az eloállítás és elejét 
veszi a tűzokozta baleseteknek is. 

A linimentwn calcis régóta ismert szer égés 
ellen, amely .~ bár az újabb terápia racionáHsabb 
kézelést ír elö -,kisebb jelenti:iségú bórégések eseté
ben hasznos 

A liquor ferri albumina ti saccharatus mellett, 
a liquor ferri caseinatit is felvételre ajánlotta az 
albizottság, minthogy elöállítása egyszerű, alap
anyagai olcsók, mindig könnyen hozzátérheták s 
amelicit saVi kö;cegben sem csapódik ki belöle a 
casein, mint pl. a sirupus hypophosphorosus com
positussal együtt rendelt liquor ferri albuminali 
saccharatus esetében a fehérje 

A liquor jormaldehydi saponatus IV. gykv.-i 
előirata megmarad, de mellette olcsóbb anyagok
MI crudum készítményt is javasoltunk felvennj, 
amelyboi a kórházakban, - különösen kórtermek 
felmosás3.ra és dezinficiálasára ~igen nagy mennyi
ségek fogynak s arra kár volna a drágább anyagat 
használni 
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A Fo-No-ban szereplő pilulae pwgantes-t, 
amely fr angulakéreg-poron kívül diacetildioxidi
fenilizatint is tartalmaz, ugyancsak érdemes fel
venni az új gyógyszer könyvbe 

A porok közül a hosszúnevú >>Pulvis ad aquam 
alkalino suifata salinam<< helyett, a rövid és már 
úgyis el ter jed t pulvis carolinus elnevezést java, 
soljuk. A pulvis ad aquam alkalino salinam 
mitiorem és fortiorem pedig elmaradna a gyogy-· 
szerkönyvből, minthogy azokra ritkán van szükség 

Az újabb szakirodalmi megállapítások szerint 
a fogszuvasodás '-- eme fontos népbetegség -, 
megelőzésére beváll a diammonium hydrophospha-· 
tot és car b amidat tartalmazó fogpor, ezért ezt és 
egy szájöblítésre való hasonló összetételií tablettát 
is érdemes volna népszeriísíteni, minthogy ezek 
racionális voltuk mellett, rendkívül olcsó fogápoló-
szerek 

A szappanok között a sapo stearinicus új készít
mény, amely az unguentum stearini és a supposi
toria glycerini egyszerű és gyors elkészítésére alkal
mas anyag .. 

Szirupok Eltérően a IV. Gyógyszerkönyvtől, 
amely a szirupok konzerválására a sterilizálás! 
írta elő, a szerkesztbbizottság elnöksége magáévá 
tette azt a javaslatunkat, hogy vegyi anyagok is 
felhasználhatók legyenek a szóbanlevő célr a és 
erre a paraoxibenzoesavas-metilésztert jelölte meg 
A kémiai konzerválással a szervezetbe ker ülő cse
kély fenti anyag, semmiféle egészségi ártalommal 
nem jár, viszont sok értékes anyag romlását aka .. 
dályozza meg. 

A narancsszirup elkészítése egyszerúsíttetett 
olymódon, hogy Iinetura aurantii pro syrupo néven, 
vízzel zavarosodás nélkül elegyíttretö készítményt 
vettünk fel, amelyhez csak a cukrot kell hozzá
adni. Megjegyzendő, hogy narancshéjolajból is 
igen jóízű és illatú narancsszirupot lehet előállí
tani a IV Gykv syrupus citri fejezetének elóírása 
szerint 

A syrupus jerri c/rlotati ferrochloridot tartal-
mazó készítmény, amelyről ismeretes, hogy jól 
felszhódik és a racionális vasterápjiilnak legalkal-

( F ulrtatjuk) 
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A szemészeti oldatok korszerű készítése 
--:. B~számoló !(edv~ssy GyJrgy dt egyeterm magántanauwk eloadas~orozat keleleben 19J1 mátcr·ris ho' 8-·a'n tal··tott a szakmat tsmoetter Jeszto előadásá, ól _ 

Be,vezetőben az előadó rámutatott arra hog 
a sze~eszetr ~ldatok készítése a receptúr ában' gyal
ran ~lofo;dulo m,uve,Iet, ezért tarthat számot a g a

. korlo gyo?~szeresz €rdeklódésére az a kérdés, hlg 
ezek _keszrtese az V Gyógyszerkönyvben kictol ~ 

. zott pvaslat szerint milyen módon történik g 
· A IV.I\Iagyar Gyógyszerkönyv és más régebbi 

gyogJ:szerkonyvek nem foglalkoznak részletesen a 
szemeszett oldatokkaL Az iiodalomban található 
ad~tok sok esetben ellentétesek egyihással éppen 
ezer t latszott szükségesnek ennek a kérdésn~k meo
vrzsgalasa. Az analitfkai vizsgálatokat az elŐadó 
SzeP,eS)l Angela dr. egyet. tanársegéddel végezte a 
!dimkar, krpróbálást pedig Grósz István dr egy~t . 
m tanar, honvéd-alezredes. 

. A s,zakirod~lom fejlődése a szemészeli oldatok 
t~ren har~m nanyt mutat: az izotoniássá-tétel a 
!Jidrogé~krtevő kérdése és a konzerválás. ' 
Izotamas az ~Idat,, ha á ':énel, könnyen eg enlő 
ozm,ozrs-nyor11asu es fagyaspontú Néhány ~vvel 
ezelott a ~on ny fagyáspontját még -O so-nak 
!r~or~dta a~ rrod~Jom, amelynek izolonia szempont
J.abol l 4~o n~t!rumklorid-oldat felel meg. Az 
UJabb meg!llaprtas?k szerint a helyes érték --O 56o, 
amely O 91%;os natnumklorid-oldatnak felel meg .. 
Ha az rzotomat nem biztosítják, a szemészeli oldaf 
alkalmazasa kellemetlen csípő érzést okoz . 
. A szemészeli oldatok hidrogénionkoncentráció
pr ~. von~tkozó tapa~z~alatok, az egyes kutatok 
n~~"allaprtasai - kulonosen régebben __ igen 
k~lonbozok voltak Régebben a kónny pH-ját a 
ver p_H-vai !7 2-;-7 4) kózelmegegyezónek találták 
Az UJabb vizs~alatok szelint annál kissé lúgosabb
nak (8-8 5). b r~~ nyult Egyes szerzok a szemészeli 
oldat?k opt,nnalrs pH-jának a 6-6 8 pH !okot 
apn!Jak Masok viszont megállapították, hogy nem 
lehet a szemes~et! oldatokat egységesen ugyanazzal 
a pH fokkal keszrtenr, hanem figyelembe kell venni 
az oldott alkatrészek kémiai tulajdonságait is Igen 

• jelei;tosek. ~ teren a hatóanyag bomlására vonat
k~zoa~ kozolt vizsgálatok Szemészeli oldatok kóztil 
kulonosen fontosak az alkaloidtartalmú oldatok 
~mely~k kémiai szempontból a 2-3 pH-nál a leg: 
~llandobbak Ilyen .savanyú oldatok aionban a 
szemeszelben nem Jóhetnek számításba A se1 -
leges.ség fel~ közeledve az oldatok hidrolitikus~:, 
bornianak e~ szabad bázis keletkezik Például a 
Pilokarpm sosavas vagy salétromsavas sói oldat
b~n pilokarpmwnr,a és savmaradé-kiama disszo
c~alnak .(! ) Gyengen savanyú, semleges vagy kissé 
Iugos ~ozegben a pilokarpinion hidrolízis folytán 
elvesztr . elektromos töltését és ;filokarpinbázis 
keletkezik (ll.) 

l Pilokarpin · H Cl...,-': pilokarpinH++CI-
ll PilokarpinH+ +HOH =<·-:.>- pilokarpinHOH+H+ 
, /" prlokarpinbázis egyes szerzők megállapítása 
szennt kellemetlen mellékhatásokat "okozhat 
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A,z ~j~bb gyó~yszerkönyvek a szemészeli olda
t~k k~s~rteset stenl desztillált vízzel írJák elő, ami 
b~ztosriJa a~t, hogy az oldat a készítéskor bak
terqm~-szegeny Ez azonban nem elegendő, mert 
hasz?,alat kozben a dugó felnyitásakor és a csep
pentenek az oldalba juttatásakor az oldat könnyen 
szennyeüidhet és megromolhat Ezért sztiksé,ges a 
k?nz~rvalo szerek alkalmazása. Leggyakrabban 
nrp~esztereket használnak, amelyek azonban csípős 
erzest. okoznak M(:gfelelőbb a zephiran, zephirol 
(alkddrmetrlammonrumklorid) Az irodalom adatai 
szerrn~ l :50 OOO hi~ításban meggátolja a mikro
organrzmusok . mukodeset A vizsgálatok során 
a7o~ban ezt tulhígnak találták és ezért 1 :20.000 
h1grtasba~ alkalmazták. Jó konzerválószer a .mer· 
phe~ ífenrlmerkurrnitrát vagy -bora!) is. 1 : 5.000 
sterrlle teszt az oldatot, l : 50.000 pedig bakt · -
sztatrkus hatású erro 

"' J;z, e}őadó ezutan szemészeli oldatok cé lszeni 
eloallrtasara vonatkozólag végzett vizsgálataikat és 
azok eredményét ismertette. Elsőnek a szemészet: 
ben le~gya,kra?ban használt l %-os atropinszulfát
oldat vizsgala~a';'al foglalkozott Bórsav-bórax put
fe~; alkalmazasa_val készítettek 5~9 pH kötött 
l ;o atroprnszulfatot tartalmazó oldatokat Az olda
t~kat, natnumklond hozzáadásával tették izoto
nr,as~a Az ol_dMot 1.: 20:000 zephyr anna! konze1-
valtak. A klmrka~ ~Izsgalatok során a szubjektív 
n;egflgyeleseken k1vul az oldat a pupillatágító hatá-
sat mertek , 

A nagy?bb szamú beteganyagon végzett kisér
letek eredm.enye szennt a pH növekedésével n övek· 
szrk a puprlla tágító hatása is (pH 5=24 mm, 
pH 9oc= 3 7 mm). Igen crdekes megállapítás, hogy a 
gl:engen Iugos kozegben (pi-1=9) eltartás közben 
csokken. az oldat Iratása (3· O mm) Ellentétben az 
rrod,almr adatokkal, kellemetlen mellékhatások 
egyrk oldatnál sem mutatkoztak. A vizes oldat 
amely nem volt izotoniás, csípős érzést okozott' 

Az .a~ahtrk~i vizsgálatok az atropin teljes 
rnennyi~egei~ek es .az atropin-bázis tartalomnak 
megh~tarozasara rranyultak. Az atropin-tartalom 
vizsgalat a Sclz~Ilei<-Szegllő módszerrel történt 
Ugyanezzel a n~odszerrel határozták meg a bázis
ta;talmat, de lugositás nélkül A vizsgálati ered
meny~k ~zt mutatták, hogy alacsony pH-nál 
elta;tas kozbe~l az atropin mennyiségének a csök· 
kenese altg szamottevő. Nyolc pH·nál az atropin-
szulfattartalom az eredeti 9401-ról 86o' -ra · 

ld tb 80 01 
'" !o , vrzes 

o a, _an 1o-r a, 9 p H-nál 78~~-r a csökken 
A bazrstartalorn a gyengén savanyú és a seml"aes 
kémhatásu oldatban (pH=5, 6, 7) csak kicsiny ~oe~ 
alig_ val;ozott az eltartas során Csaknem teljesen 
bazrsala«b~~ volt a~ atropin a 8-9 pH-jú oldatok
ban (~0-9:J /'0 ), an~ r az eltartás sor án a vegyület
boml~sanak ara.nyaban fokozottan csőkkent. A 
vrzsg~l~tok sze.rrnt az atropinszulfát-bázisi a val o 
bomlasanak me1téke az idő függvénye. Az iroda 
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lomban található, egymásnak ellentmondó egyes 
adatok azzal magyarázhatók, hogy a vizsgálók 
nem közölték : az oldás után mennyi idövel végez
ték vizsgálataikaU 

A pilokarpin a szemészeli gyakorlatban rend•· 
szerint kétféle só alakjában, úgymint sósavas és 
sa!étromsavas pilokarpin használatos Az atropin
nal antagonista hatást fejt ki1 amennyiben . a 
szemen pupillaszúkületet idéz elő .. A klinikai vizs
gálatok során nem volt mód a hatás mérésére, 
illint az atropin esetében, így a megfigyelés csak a 
szubjektív panaszokra terjed ki. A vizes oldat 
erésen csípés, az 5 és 6 pH-ju kissé csípés hatású 
volt. · · 

Az analitikai vizsgalatok itt is az alkaloida 
teljes mennyiséginek és a bázistartalomnak meg
határozására irányultak A pilokarpin teljes meny
nyistge az 5, 6, 7 pH-ju oldatokban egy hónap 
alatt alig változott. Nyolc pH-nál az értékcsökkenés 
már határozott, 9 pH-nál pedig nagyméltékű 
(96%•-ról 52%-ra csökkent). A pilokarpin bomlása
kor hatástalan pilokarpinsav keletkezik és ilyenkor 
az oldat optikai forgatókÉpessigében is változás 
következik be. Az oldat készítésehor annak optjkai 
forgatókcpess(ge +3° volt, egy hónap alatt a 
9 pH-nál lecsökkent l 4°·ra .. A bázistartalom az 
5, 6, 7 pH-ju oldatokban kezdetben alacsony .és 
eltartás közben kissé növekedett. 8, 9 pH-nál 
nyomban magas a bázistartalom és eltartás köz
ben csökkent, ami az alkaloida bomlásával kap
csolatos .. Ezekkel a vizsgálatokkal sikerült meg
határozni a szemészeli gyakorlatban azt a régóta 
tapasztalt megfigyelést, hogy az l %-os pilokarpin 
só ol data nem bizonyult cL g gé hatáso&nak. Ezért 
kívánták a szemorvosok több esetben az oldat 
koncentráciojának növelését Minthogy a vizsgá
latok szerint a 7 pH-jú oldat stabil, a kisérleti meg
állapításnak komoly anyagmcgtakarítási jelentö
s{ge is van. Vizes oldatban is jelentés a pilokarpin
savvá való átalakulás és a kezdetí magas bázis
tartalom magyarázza a szemcsepp fájdalmat okozó 
hatását. 

A fizosztigmint tartalmazó szemészeli oldatok 
igen könnyen színeződtelc Kisérletek alapján bór
savval 5 pH-ra beállított (10 g oldathoz 0·22 g bór
savat adunk), O l% nátriumhidroszulfitot is tar
talmazó oldat egy hónapig változás nélkül eltart
ható .. 

Az adsztringensként alkalmazott ezüstnitt át-, 
rezorcin- és cinkszúlfát-oldatok készítésében is 
jelentes változás következík be .. Az ezüstnitrát izo
tonlássá tétele káliumnitráttal jelentésen csökken
tette a fájdalmaL Az oldathoz külön konzerváló
szer használata nem szüks(ges. A V Gyégyszer
könyv rÉsztre kidolgozott javaslat szerint az elő
ir at a következo : 

Aq:;ent. nitlic ~ 
KaL nitric .. 
'\qt1a dcst ad 

o l g 
0·11 )) 

10 00 )) 

A rezorcint tartalmazO oldatok a vegyület 
oxidálódása következt(ben gyorsan, már nehány 
nap alatt megbarnulnak Ez a bErnulás O l% 
nátJiumhidroEZu!Íit hozzáadasavai 5-6 hétre meg
akadaiyozható Konzerv áiás itt sem szüksE:ges, 

. 10± 

. - - - , ' ~ 

---~-~ 

mert a- rezorcin antiszeptikus hatású. Az oldat 
pH-ja 75, tehát izohidriás. Összetétel: 

Resordnum 
Natr. chiorat 
Natr. sulfui-osum 
Aqua dest steril ad 

o l g 
o 05 l) 

O Ol l) 

lO o )) 
A IV. Magyar Gyógyszer könyvben szereplő 

collyrium adslringens lut. fájdalmat okozott. Alkotó-· 
részei közül a sáfráí1y, a kámfor és a szesz hatás 
szempontjából nem jelentosek Megfelelébbnek . 
mondható 025% cinkszulfatot tartalmazó, nátrium-. • 
kloriddal izotonlássá tett oldat. Az oldat savanyú-. 
sága nátriumacetáttal jól tompítható. Célszerú az 
oldatot gyengén savanyú kémhatással (pH 6 25) 
készíteni, mert a teljesen semleges vagy kissé lúgos 
oldatban bázisos cinksó keletkezése közben csapa
dék képződik Eidirat: 

Zincum sulfuricum cryst 
Natr. chioratum 
Natr aceticurU 
Nipagin 
Aqua dest ad 

o 025 g 
o 06 l) 

o 05 l) 

o 0'1 J) 
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Zephirannal az oldat nem készíthető el, mert 
ez csapadékot okoz. Az oldat teljes hatásértékű és 
csaknem fájdalommentes. 

A gyakorló gyógyszerész feladatai a szemészeli 
oldatok elkészitésével kapcsolatban Az V Gyógyszer
könyvbe hétféle szemészeli oldat felvételét j ava, 
solták (l %-os atropinszulfát-, l %:os pilokarpin-, 
O 25 és 0·50%-os fizosztigminszalicilát-, l %-os 
ezüstnitrát-, O ~5% cinkszulfát- és 1%-os rezorcin
oldat.)" Az általános fejezet elbírja, milyen oldatok 
teheták izotoniássá, és ú .. n. nomogrammok segít
ségével egyszerű módon leolvasható lesz az izolonia 
elerésére szükségcs nátriumklorid mennyisége olyan 
csetekben is, amikor az orvos a gyógyszerkönyvi 
cikkelytöl eltérő koncentrációt rendeli, a ható
anyago! (pL O 5%-os zinkszulfát-oldat). Az alka·
loiela-oldatok készítéséhez 7 pH-es puffer-oldatot, 
ü. n szemészeli alapoldatot használunk, melynek 
összetétele a következő : 

Acid boric 
Natr. bowcic 
N atr, chiorat 
Zephyran 
Frissen kifona!t &s lebütött víz ad 

ll 56 g 
l 14 )) 
2 20 l) 

o 05 )) 
1000 ml 

A Zephyrant cé!szeníen O J'){, .. os oldatban tart
hatjuk készen, melyból 50 ml-t használunk 

Ez az alapoldat készen tar t ható és rendeléskor 
az eddigi desztillált víz helyett ezt használjuk lly
módon a nélkül, hogy a gyakorló gyógyszerésznek 
a munkája megnövekedne, sikerült az alkaloida
tartalmú szemészeli oldatokat a korszettí követel· 
ményeknek megfeleloen megoldani úgy, hogy egy
ben az oldatban lévó alkaloida stabilitása is bizto
sitva lesz. A konzerválás pedig biztosítja azt, hogy 
az oldat nem romlik meg, tehát nem kell idő el6tt 
megújítani, ami viszont anyagmegtakarítással jár 

Az alapoidattal készíillelo el az aethylmor pili
num hydiüchioricum-, atropinum sulfuricum-, co
cainum hydrochloricum-, dicainum hydrochlori
cum-, ephedrinum hydrochloricum-, homatropinum 
hydrobormicum- és methylbromatum-, pilocarpi · 

.. num hydrochloricum- és sulfuricum-, a procainum 
· hydrochloricum· és a scopolaminum hydrochloii-· 

wm-tartalmú szemészeli oldat. 
A szemészeli oldatok kiadása aikali-szegény 

üvegben történjék Habár a javasolt összeteteJű 
oldatok tartósak és nem romlékonyak, rnigis ren
deléskor készítendók, azzal a megindokolással, hogy 
az egy hónapos idő alatt, melyben a legkevesebb a 
bomlás, a gyógyszer már a betegnél legyen. 
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Előadása vegen Kedvessy tanár összefoglalta 
az eredményeket, melyek alapján nem fájdalmas, 
stabil, mikroorganizmusoktól védett készitmények 
állíthaták elő. Majd a nagy érdeklcdéssel és tet
széssel fogadott előadást azzal a közléssei fejezte be, 
hogy már előrehaladottak azok a munkálatok is, 
amelyek a szemészeli gyakorlatban eddig nehezen 
nélkülözött kenőcsalapanyag hiányát akarják ki· 
Küszöbölni, Szepesy Angela dr, 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv farmakognóziai részéről 

ll 

A következökben néhány számszerú adatot 
köZlök: 

A IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben 
96 növényi és állati származású drog volt hivátal os. 
Nem számítom bele a Butyr. cacao, Camphora, 
Cera alba, Cera flava, Cetaceum, Gelatina albis
sima, Lana gossypii, Olea aetherea, Olea pinguia, 
Pix betulae, Pix fagi, Pix juniperi oxycedri cikke
lyeket, melyek tágabb értelemben szintén ide' 
tartozhatnának 

Ebből a 96 drogból ellragyandónak javasolt a 
szerkesztőbizottság 21-et: Adonis vernalis herba, 
Amygdala amara, Angelieae radix, Anisi steilati 
fructus, Balsamum tolutanum, Cardamomi fructus, 
Chenopodii herba, Comdurango cortex, Croci 
stigma, Euphorbium, Galeopsidis herba, Gummi 
ammoniacum, Hydrastis canadensis rhizoma, 
Iridis rhizoma, Lobeliae herba, Nucis mosehatae 
semen, Podophyllinum, Punicae granali cortex, 
Resina p ini burgundi ca; Zedoariae r h izo ma és 
Zingiberis rhizoma. A kimaradottak közölt három 
olyan drog szerepel, amely új volt a IV Gykv-ben. 
Ezek a következők : Adonidis herba, Chenopodii 
herba és Galeopsidis herba. Elhagyásuk azzal 
indokolható, hogy alig szerepeinek a hivatalos 
gyógyászatban, részben teljesen elavultak, részben 
pedig hazai származású drogokkal helyettesít
hetök 

Mielótt a szerkesztőbizottság megállapodott 
a felveendő drogok jegyzékében, felhívást intéz
tünk az akkori gyógynövény és drognagykeres-
kedőkhöz, néhány nagyobb forgalmú gyógyszertár 
vezetőjéhez és a~szaklapon keresztül valamennyi 
gyógyszertári dolgozóhoz, hogy közöljék a bizo.tt·· 
sággal vagy intézetünkkel azoknak a drogoknak 
a jegyzékét, amelyek a IV. kiadású Gykv-ben 
hivatalosak, az orvosok azonban nem rendelik, 
a kézieladásban és így a népgyógyászatban nem 
szerepel, ezért elhagyásukat javasolják, továbbá 
azoknak a drogoknak a jegyzékét, amelyek a IV. 
kiadású Gykv-ben nem szerepeinek és javasolják 
felvételüket az V kiadású Gyógyszerkönyvbe, 
mert használatuk, ilL alkalmazásuk elterjedt. 
Ezekre a felhívásokra sajnos nagyon kevés válasz 

Ir ta: Halmai Jáncis dr. egyet m .. tanár 

érkezett; de a beérkezett adatok kellő figyelemben 
részesültek. 

)VIás néven szerepeinek a készülő új Gykv-ben 
a következő drogok: Aurantii cortex helyett 
pericarpium, J alap ae radix helyett tu ber, Valerianae 
radix helyett rhizoma et radix. A Thymi herba 
cikkely kettéválasztását javasoltuk A Thymus 
vulgaristól származó drog Herba thymi vulgaris, 
a Thymus serpyllumtól származó pedig Serpylli 
herba néven szerepel. Az elsőt nálunk termesztik, 
a második vadon bőven előforduL A IV kiadású 
Gykv-ben a két faj és számos változa tuk, keverékük 
Thymi herba néven szerepelt Ez volt az egyike 
azoknak a cikkelyeknek, amelyeket a külföldi szak
irodalom erős kritikával illetett 

V. kiadású Gykv-ünkben újonnan felvételre 
javasoltuk a következő .15 drogo t: Agar, Amylum 
maydis, A. solan i, Card ui benedieli herba, Cynosbati 
fructus, Uni placentae farina, Menthae crispae 
folium, Millefolii herba, Primulae radix, Quercus 
cortex, Serpylli herba, Tormentillae rhizoma, 
Strophannli semen, Veratri rhizoma; Gumi lacca 
(Sellak). Ezekkel együtt· a drogok száma 90 lesz .. 
Az új drogok felvételét indokolja hazai származá
suk, vagy újabban Biterjedt alkalmazásuk, fontos
ságuk népgázdasági szempontból, nehezebben 
gyüjthe(i k pótlása, állatgyógyászati fontosságuk 

A készülő Gykv általános részének a drogokta' 
vonatkozó fejezete szélesebb köríí érdeklődésre 
és hozzászólásra tart számot 

Alapelvek .: A növény neve megelőzi a felhasz. 
nál t rész elnevezését, a drogok neveit egyesszámban 
írjuk, a drog magyar neveként a leghasználatosab
bat vettük fel. Pl. Althaeae folium, zilizlevél 
Az egyes cikkelyekben a következő sorrendben 
tárgyaljuk az anyago! : a növény tudományos neve, 
családja, magyar neve, elöfordulása, rövid leírása, 
a hazaiak részletes leírása, a dr~g külső jellemző i, 
szaga, íze, sejttani, szövettani mikroszkópos vizs
gálat, derített készítmény vizsgálata, porának 
mikraszkópos vizsgálata, azonosság!, tisztasági vizs. 
gálatok, .hatóanyagának meghatározása, idegen 
anyag, hamu, homok mértéke, szenn.yezés, el
tartás 

Általános rész. A drog a Gykv-ben elé írt 
időben gyüjtött, megadott jellemző színű, szagú 
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és ízú növényi rész legyen. Ettől eitérőt: romlottat, 
idegen anyago! tartalmazó! használni nem szabad. 
Az idegeri anyag fogalma .. Beszerzéskor és féléven
ként a drogot a V. szitán át kell szitálni Rovarok 
eltávolítása Mintavétel Vágott áru felhasználása. 
Porítás 

Droaok vizsgálata. A metszetkészítés módja 
a sejttartalom és a szöveti szerkezét vizsgálatának 
céljaira A derítés mód ja 

új rész a derített levél míkroszkópos vizsgálata 
Igen fontos segítséget nyujt a levelek diagnoszti
zálásában Alig szerepel még külföldi Qykv-ekben 
Az adatokat Sárkány professzor intézetében vég
zett munka alapján vettük fel Ismertetjük az ér
szigetszám, az érszigetág, a határoló tracheídák 
száma, érvégződés, tracheidapár, tracheidatölcsér 
fogalmát Hasonló a helyzet a sztömatípusok és 
sztómaszám bevezetése terén is. A sóskasavas 
mészkristályok elhelyezkedésének a módját is 
közöljük Ebben Rom és mások is nyuj~ottak 
értékes adatokat 

A mikroszkópos mérést részletesebben és 
illusztrálva adjuk. Új a mikroszublimáció beveze
tése A nedvességtartalom meghatározására el
járásf írunk elő, ugyanígy a kivonattartalomra 
vonatkozóan is -

· Módosult a hamulai talom meghatározása, 
elöbb a port szesszel leöntve égetjük, azután hevít
jük, üvegbottal a szénrészecskéket eldörzsöljük, 
szesszel öblítjük, elégetjük és ismét hevítjük 
Elmarad a körülményes és veszélyes salétromsav 
alkalmazása. Izzítóedényül rozsdamentes a cé J .. 
csészét alkalmazunk Ezt a módszert az idén a 
pharmakognóziai gyakorlatokon a hallgatók is 

használták és jól bevált. Más oldalról is ez a 
mény. · _ 

új a homoktartaloín meghatározása. A hamu 
sósavban nem oldódó részét mérjük meg és minden 
droonál előírjuk mennyiségét Igen ériékes és jel
lem~ő adat. Felvilágosítást nyujt a gyüjtésre, 
szárításra, raktározásra, esetleg eltartásra. Ez
a két módszeit Rom tanár javaslata alapján , 
vettük feL Az előírt adatok alapját az ő meghatá
rozásai képezik 

A drogok miktoszkópos vizsgálatának technikája 
címú fejezet a V llL kiadású szavjet Gykv alapján 
készült Ez az igen célszerű újítás nagy hasznára _ 
lesz a vizsgáló gyógyszerésznek Keményítő és 
poralakú drogok, level,ek, . hajt~sok és_ virá.go_k, 
tennések és magvak, kergek, gyakerek es gyoker~ 
törzsek porának, aprított és egész drogjának 
vizsgálatára ad útmutatást, közli az eljárásokat, 
összefoglaló áttekintést nyujt Nemcsak ennek 
a fejezetnek a megírásában, ·hanem számos rr:ás 
esetben is igen értékes segítséget kapunk a szovJet 
Gykv szövegében · 

Külön jegyzék foglalja magában a drogok 
vizsgálatával kapcsolatban szükséges reagens olda
tokat 

jelenleg folyamatban van a beadott nyers 
szöveg revíziója. E munkával párhuzamosan folynak 
még egyes hatóanyagok meghatározására . wnat
kozó vizsgálatok, az adatok egyeztetese, potlasok, 
javítások Mindez még jelentős időt és rgen gond~s 
munkát igényel. Igy készül gyors utemben es 
érik nyomdára készre a szöveg. Munkank folya
matos lezártnak nem tekinthetjük, mert számos 
megoldandó kérdés még a jövő feladatát fogja 
képezni. 

A digitá]iszgJukozidák kémiai szerkezete 
Irta : Bayer István dL és Bittner Emil dr, 

ll. 
A Digitoxigeninnek rilás funkciós csoportjai, 

mint a 3 és 14-es szénatomon levő OH-csoportok 
és a C (!7)-·en levő laktongyűr(i, nincsenek Bizo
nyított tény, hogy a Digitoxigeninben ezek a cso
portok a projekciósík előtt helye~kednek el, tehát 
,3-helyzetűek Az A és B gyűrúk, mint a természetes 
epesavaknál, a cisz-dekalin módjára kapcsolódnak. 
(A Digitoxigenin* a Digilanid A, purppreaglukozid 
A és Digitoxin geninje, azonkívül a Tevetin-, Nerir
folin-, Cerberin~, Tevebiozid-, Odorozid- A és
Szomalin-molekulákban is hasonló szerepet tölt be.) 

A Oitoxigerzin, a szterinváz 3(~), !4 (~) és 
16 (p) C·atomjain visel OH-csoportot, az A és B 
gyűi•ű itt is ciszhelyzetben van egymáshoz viszo
nyitva (A Purpureaglukozid B, Digilanid B, 
Gitoxin, Digitalinum verum, dezacetiloleandrin 
és oridigin [D orientalis] geninje.) 

~~< Elméleti_ jelentősége és érdekessége van Meyer és 
Reichstein munkájának, akik lebontott Digitoxigeninb61 

· Dezoxikortikoszteront építettek fel. 
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Digoxigen in a geni n ekre kar akter_isztikus 
laktongyűrűn kívül (C (17)), a 3 (a), 12 (~)es l 4(~) 
helyzetben tartalmaz OH .. t (Digilanici C, Dezacetil-
digilanid C és Digoxin gen in je ) . . . 

A D purpurea és D. lanala glukozrdarban 
egyaránt a cukorrész kapcsolódási pontjának .. a 
geninváz C (3) helyén levő OH-csoport tekmtheto 
Mannich és Botkowsky (7) szerint a D lanala 
glukozidok cukorrészének helyzete a következő : 

COCtl" , 
l . 

_C 6 H,(OH),O]--O-iC6H9(0)0j-O-
glukoze acetiláll digitoxoze 

-C,H,(OH)OJ-0-!C6H,(OH)OlOH 
digitoxoz digitoxoz 

Ezt .a cukorrészt tartalmazzák a D lanala gluko
zidái, az egyes glukozidák között különbség ;sak 
a geninrészben van. Hidralitikus lebontasuk 
alkalmával geninre, 3 digitoxozra, egy glukozra 
és l ecetsavra bomlanak : 

Digilaníd A+5H20 = Digitoxigenin + 
+ 3 Digitoxoz+Glukoze+CH3COOH. 
Digilanid B+5H20 = Gitoxigenin + 
+ 3 Digitoxoz-t0lukoze-tCH3COOH. 
Digilanid C+5H20 = Digoxigenin + 

+ 3 Digitoxoz-t0lukoze+CH3COOH 
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Ez a kép a teljes hidrolízis! mutátja. Ha csak 
az acetilcsoporttól fosztjuk meg a' Digilanid
molekulákat, akkor a megfelelő dezacetildigil
anidokat nyerjük, melyek közül az A és B a Pur
pureaglukozid A és B-vel azonos .. A növény enzi
matikus úton bontja le a genuin glukozidákat 
Ezek az enzimek számunkra ismeretlenek,- csak 
annyit tudunk róluk, hogy éjjel bontják le a gluko .. 
zidákat, melyek a napsugarak hatására az asszi
miláció folyamán a mezofillum sejtjeiben napközben 
újra megjelennek. Az enzimek alkoholgőzökkel 
inaktiválhatúak Az enzimbontás eredményeként · 
a glukoz is lehasad a vegyületekről és az alábbi 
képet kapjuk: 

említjük, hogy a közelmult eredményei nagy
jelentőségűek részben a genu in glukozidák meghatá
rozására vonatkozóan, részben az egyes glukozidák 
szélválasztása terén Ebben a szélválasztásban 
nagyjelentőségű Cvfett (8) orosz botanikus felfede
zése (!906), a kromatográfiás analizis, amelynek 
egyik ága, az ú. n papírkromatográfia lehetövé 
teszi a genuit) glukozidák egyu1ástól és bomlás
termékeiktől való megkülönböztetését, sőt bizo
nyos mértékú mennyiségi tájékoztatást is szolgál- · 
tat A kémiai úton való meghatározás azért lénye· 
ges, mert a biológiai érték megállapítását erősen 
befolyásolják idegen anyagok (pl. szaponinok), 
azonkívül a lebontott glukozidák különböző erős
ségű élettani hatása megnehezíti - a gy&gyszer
hatás szempontjából fontosnak tartott - genuin 
glukozida tartalom kiértékelését 

J ó összefoglaláBI és munkánkban irányitó segit
seget nyujtott Szenov (9) közelmultban megjelent 
Gyógyszerészi kémiája, amely a digitálisz glukozidákat 
is részletesen tárgyalia. 

Dezacetildigilanid A-Glukoz = Digitoxin = 
= (Digitoxigenin+3Digitoxoz). 

Dezacetildigilanid B - Glukoz = Gitoxin = 
= (Gitoxigenin+3Digitoxoz). 

Dezacetildigilanid C - Glukoze --, Digoxin = 
= (Digoxigenin+3Digitoxoz) .. 

A további bontáskor a tiszta geninekhez 
jutunk 

Anélkül, hogy a Digitálisz glukozidák analitikai 
meghatározásával foglalkozni kívánnánk, csak meg-

Irodalom, 
L Wilhering; An Aceunt of the Forglove and of its 

Medical U se; wi th Piactical Remarks on Dropsy and other 
Disseases. í 785 - 2. Colella: Arch -d. exp. PathoL u 
Pharmacologie 1912, 261 (1926). - 3 Manuic/z Mohs. 
Maus.· Arch. d .. Pharm.. 435 (1930) - 4. Stoll-Kreis c 
Helv. Chim Acta 16 , 1071 (1933). - 5. jacob~: J biol 
Chem. 108, 497 (1935). - 6. Heuser (L Zechmeister): 
Fortschrítte d Chem. org. Naturstoff (1950). -7. Mannich, 
Borkowsky c Arch d. Pharm. 236 (1938) .. - 9. Szenov c 
Farmaceutiszkaja Himija (1950) .. ~- 8. Cvjett .~ Kromo·
fillol< az állati és növényvilágban (Varsó !910) 

Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránáJ 

(4. közlemény) 
9 Rp 

I-lyd10gen hypeioxyd. cane 
g 20 o 

Aqu destillat 
adg. 100·0 

M DS 1 kávéskanállal 1 pohár vízbe 
szájöblícéshez 

Keszités .•. Az oldat elkészítéséhez lúgmentes 
üvegből készült sötétzöld vagy sötét sárgásbarna 
üveget használunk. Az üvegbe előbb óvatosan 
Jemérjük a 20 g koncentrált hidrogénhiperoxid
oldatot, majd rázogatva 80 g lepárolt vizet adunk 
hozzá. Az üveget paraffinnal átitatott parafadugó
val zárjuk le, de csak tektúrával kötjük le -

A · készílés magyarázata . A Gykv .. ben a 30 
súlyszázalékos liquor hydrogenii hyperoxydati con .. 
centtatus és a 3%-os liquor hydrogenii hyper
oxydali merca1is hivatalos Az orvos előlrásából 
világosan kitűnik, hogy az oldat készítéséhez 
,a 30%-osat kívánja felhigíttatni úgy, hogy a száj· 
öblítésre rendelt oldat 6% hidrogénhiperoxidot 
tartalmazzon. A hidrogénhiperoxid -nem állandó 
vegyület. Különösen gyorsan bomlik lúgok, por, 

Ir ta: Csipke Zoltán dL egyet. c. rk. tanár 

mikroorganizmusok, valamint fémnyomok jelen· 
létében. A bomlást gyorsítja a fény k\izvetlen 
behatása. Ezért kell eltartásához és kiadásához 
olyan üveget használnunk, amelyből gondos ki· 
öbiítéssel a port vagy a kimosásból esetleg vissza
maradt mosószódát vagy szappannyomokat eltá
volítottuk.. Itt említjük meg, hogy a rnikor az 
üveg lúgosságáról beszélünk, általában az üveg
gyártás folyamán feltár!, vízben oldódó alkáli .. 
szilikát-szennyezésekre gondolunk. Különösen gya
kori ez a barnakővel (rnangándioxiddal) sötétsárgás
barnára festett gyógyszeres üvegeinknéL Tapasz
talatunk az, hogy a terrovegyületektől sötétzöldre 
festődő közönséges palacküvegeknél ritkábban for
dul elő a lúgosság s éppen ezért helyesen ezeket 
alkalmazzuk barna üvegek helyett Az üveg lúgos
ságának a megítélésénél, ha lúgra feltűnően érzé· 
keny . gyógyszerekről van· szó, figyelembe kell 
vennünk még azt is, hogy a visszahozott üvegek 
gondos kitisztítására nátriumkarbaná tot vagy szap
pani használunk, amelynek nyomai a tökéletlen 
kiöblítés folytán visszamaradhatnak Az ilyen 
üvegeket desztillált vízzel gondosan utánaöblítjük, 
vagy még helyesebb, ha l %·os sósavval kifőzzük 

107· 



A GYÓGYSZERÉSZ · 
----~~--~~~---~---

A l)idrogénhiperoxid bomlását ~ mint fent 
. is említettük - különösen oxidálható anyagok 
jelenlétében a fény katalizálja. A fény káros 
behatásával szemben a sötétzöld palacküveg. -

·· mint azt fotokémiai ellenőrzö vizsgálatok igazolták 
·-a barna üvegekkel azonos értékű védelmet nyujt 
Ra lepárolt vízünk régi, azaz feltetelezhető, hogy 
nagyobb mennyiségben tartalmaz mikroorganiz
musokat, úgy azoknak elpusztítása céljábólfőzzük 
ki a vizet és kihűlés után használjuk fel a hiperoxid 
felhigítására. 

Ra az oldat elkészítésekor, illetve kiadásakor 
a fent elmondottakat nem vesszük figyelembe, 
úgy az oxigénfejlődés gyorsan megindul s a fejlődő 
gáz a dugót hamarosan kilöki, s ezzel egyidejúleg 
a készítmény ha tasértéke is gyorsan csökk.en. 
A hidrogénhiperoxid a parafadugót még nagyobb 
hígításban is megtámadja s ~záltal törékennyé 
válik Ezért ajánljuk a paraffinnal impregnált 
dugó használatát, amelyet azonban nem célszerű 
pezsgőkötéssel rögzíteni, mert már a rázogatás, 
avagy a hé'mérséklet emelkedése megindíthatja 
az oxigénfejlcMst, amely az üveget szélvetheti 
A gyógyszer átadásakor a beteg figyeimét erre 
a körülményre is hívjuk fel és oktassuk ki a helyes 
el tartásra 

A hatóanyag fonlosabb tulajdonságai : Mint 
már fentebb is említettük, a IV kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyvben a hydrogenium hyperoxy
datum (H20 2 ) kétféle töménységben fordul elő. 
A 30 súlyszázalékost szokás még helytelenül 
100, illetve a 3 stilyszazalékost 10 térfogatszázalé
kosnak is ielölni Ez a megjelölés nem a R20 2 
tartalommal függ össze, hanem csak a belőle fejlődő 
oxigéngázra vonatkozik Közelebbről azt jelenti, 
hogy a 30 súlyszázalékos hiperoxidoldat l gramm
jából közel 100 ml (pontosan 98 7 ml), a 3%-osból 
pedig 10 ml (pontosan 9·87 ml) oxigéngáz keletke
zik. - A Gykv-ben >>Concentratus<<-nak jelzett ké
szítmény H 202 tartalma 29-31% Színtelen, szag
talan, sűrúrrfolyó maró folyadék, amely csak külön
leges (lúgmentes) vagy belül paraffinnal egyen
letesen bevont üvegekben tartható el hosszabb 
ideig bomlás nélkül. Vízzel, szcsszel és éterrel 
minden arányban elegyedik. A bőrt erősen meg
marja sa marás helyén fájdalmas fehér foltok kelet
keznek.. - Igen erélyes oxidáló és egyben erélyes 
redukálászet - A liquor hydrogenii hyperoxydati 
concenttatus minden idegen anyagtol, tehát kon
zerváió anyagtól is mentes A IV." Gyógyszerkönyv 
rendelkezése szerint, ha az orvos >>hydrogenium 
hyperoxydatumol«, vagyis a rendszerint haszná
Jatos 3%-os hiperoxidoldatot rendeli, ~azt a kon
centrált oldatnak kilencszer annyi desztillált 
vízzel történő hígításával kőzvetlenül rendeléskor 
készítjük · 

A liquor hydrogenii hyperoxiaati mercalis: . 
közelítőleg 3 súlyszázalék hidrogénhipewxidot tar
talmaz Ennek a készítménynek a tattósítására 
kismennyiségű savanyú anyagokat ha~ználnak. 
(Pl. kénsava t, foszforsava t, bórsavat, szalidlsavat,-
bar bitursavat vagy acetanilidet, fenacetint, niN
zolt stb ) A Gyógyszerkönyvünk csak az oxaTsav 
alkalmazását tiltjá. A konzervaló szerek közu] 
gyógyászati célra elsősorban a foszforsav jöhet szá- . 
mításba. -- A 3%-os >>nletcalis« hidrogÉnhiperoxid . · 
színtelen, szagtalan, kissé kesernyés ízű készítmény, 
amely a szájban erősen habzik. Ezt a készítményt 
csak abban az esetben szabad kiadni, ha az orvos: 
kifejezetten >Hnercalis«-t rendel, vagy ha a Fo. No·-ba. 
is felvett »dosim<< készítményt írja feL "Ennek az · 
óvatosságnak az a magyarázata, hogy a seb 
kezelésében, de különösen a testápolásban (pl haj
szőkítésnél stb.) a savanyú konzerváló szer (külö
nösen kénsav) jelenléte nem közömbös 

A hidragenhiperoxid összeférhetetlen alkáliák
kal, oxidáló szerekkel, nehéz fémekkel, finom elosz
lású .anyagokkal (szénnel, organikus és anorganikus: 
porokkal), amelyek katalitikusarr bontják a per
oxidoL - úgy a koncentrált, mint a merkálisz 
készítmény a tartósítás ellenére lassan bomlik 
és ezért időközönként I-LO., tartalomra ellen
őrizni kelL Ez okból tellat i h.iJZtartásban sem cél
szerű készletben tartani, hanem a gyógyszertárban 
esetenként kell beszerezni 

Készitményer · Ismertebb gyári kfszítményei 
a Peroxygowl és a Perhydrol, amelyek azon.osak 
a Gykv-ben hivatalos, idegen anyagtol mentes 
30%-os oldattal -A ffvperol 35% hidrogenhiper
oxidnak karbamiddal (trreum) képezett konden
zációs vegyülete. Voltaképpen szilárd hidrogen· · 
hiperoxid készítmény, amelyből oldáskor nem oxi- . 
gén, hanem a hidJogénhiperoxid válik szabaddá 
Porban, tablettában és mentával illatosított szájvíz· 
tablettaban kerül forgalomba.. - A magnesium 
lryperoxydatum medicina/c azonos a gyári Magnazon 
és Magneswmperhyárol készítményekkel. A Gykv.
ben hivatalos a 25%-os és a 15%-os magnézium
hiperoxid. Belsőleges célra szolgál. A gyomorban 
sósav hatására ]lidrogénhiperoxid szabadul fel, 
amely a tápcsatorna erjedéses folyamatainál enyhe 
dezinficiáló hatást fejt ki ' 

Gyógyhatás A hidrogénhiperoxid mint oxidáló 
és redukáló szer fejti ki gyógyhatását Minden 
sejtben jelenlévő kata'Iáz (peroxidáz) enzim hatá
sára statu-nascendi oxigén szabadul fel, amely 
erélyes dezinficiens l-3%-os oldatanak hatása 
az oxigén fejlődésének pillanatában erélyes ugyan, 
de minthogy az oxigénfejlődés csak rövid ideig 
tart, a baktériumok nagyrésze nem pusztul el. 
Fertőtlenítő hatása tehát nem tartós Dezinficiáló 

Szakcsoportunkalakuló közgyűlése: 1951. május 17=én este 
7 órakor a Semmelweis=teremben ( S;!entkirályigutca 21.) 
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hatásán kívül a sebkezelésben előnye az, hogy az 
elhalt szövettörmelékeket roncsolja,. a sebet szag-

.· talanítja s a habzásszerúen fejlődő oxigéri a pörkö
I,et oldja, a sebet tisztítja s a vér alvadását gyor
sítja. !gen alkalmas továbbá arra, hogy a sebbe 
beragadt kötözőszert előzetes beáztatás után köny
nyen el tudjuk távolitani Nem mérges ! 3%-os 
oldatat 10-30'-'-100-szoros hígításban torok és 
szájöblitésre, füi és orrcseppnek használják. Test
üregek öblít~sekor, valamint artériás vérzéseknél 
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a gázembólia (érelzáródás) veszélye miatt óvatosan 
kell használni és az oxigén szabad eltávozását 
biztosítani kell. Használják ·még anyajegyek 
(naevus) elhalványítására és hajszókítésre is .. Itt 
említjü_k meg, ~og>: nemcsak ~ laikusok, -de gyógy
szertan dolgazok es orvosok rs helytelenül >>hidro
gén es k~zelésről<\ ;>!Jidrogénes hajfestésről« avagy 
»~rdr?g.en kradasaror« beszeh;ek. Ez a megtéveszW 
rovrdrtes nem helyes, s amennyib_en rövidíteni 
akarunk, jelö!iük a készítményt peroxidnak. 

,Jdátum- á tik um -- itózum" 
Egy. régmult tanfolyamon tudatosították ben

nünk először, hogy a gyógyszerész számára a 
gyógyszen;evek zűrzavarában két biztos irány 
van : egyrk a gyógyszerkönyvi latin név, másik 
a tudományos elnevezés. A szinonimákkal abban 
az idóben nem sokat törődtünk, úgy látszott 
akkor, hogy azoknak bealkonynl. Az alkímiát 
túlélt gyógyszernevek használata az első világiráború 
után csaknem teljesen megszűnt. Akkor még 
gondolni sem mertünk arra, hogy a szegény gyógy
szerész csak pillanatokra jutott levegőhöz, mert 
azóta a modern gyógyszerek számos vagy 
inkább számtalan neve borit el minket. A változatos 
soi<szor fantasztikus gyári fantázia (védjegyzett) 
nevekben nem mindig találni logikát, annál gyak .. 
rabban olyan mély szimbolikát, melyet többnyire 
csak a név alkotója ért meg. Ezért kell még fokozot
tabban őrködnünk a tudományos és a latin elneve-
zés tisztaságán és még ennél is éber ebben a kettő 
cgymásközötti össz_efüggésén 

Szép, fiatal tavaszunkon bosszankodva vettük 
iudomásul, hogy ami tudományos nevén ))-id«-re 
végzed ik, annak a latin jelzős ·neve >>-atunl«-mal 
fejeződik be (például · káliumklorid = »Kalium 
chloratun1«; káliumjodid = » Kalium jodatun1«; 
bariumszulfid = >>Barium sulfuratum<< stb.), vi
szont ezzel szemben az »-al<<-tal befeieződő tudomá~ 
nyos nevek latin jelzője »-icum<< sz6tagokkal zárul 
(például káliumklorál = >>Kalium chloricum<<; ká
lium jodát = »Kalium jodic_um<<; báriumszulfát = 
''Barium sulfuricum« stb .. ). Nem is nagyon csodál
koztunk, mikor végül anál értesültünk, hogy az 
))-il<< végzedésil tudományos név latinul jelölve 
»-asum« végzödésil jelzővel bír (péld~ul nátrium" 
nitrit = »N atrium nitrosum<<; kalciumhipofoszfit = 
>>Calcium hypophosphorosum<<) .. Morogva magoltuk: 
l)··id<< egyenlő >>atum<<, >>at<< egyenlő dcum<í s l>it<< 
egyenlő »OSUnH<. Addigeaddig ismételgettük, míg a 
végén valami abrakadabra szerű varázsszó: ddá
tum- átikum- itózunH< kerekedett ki belőle. Dehogy 
is gondoltunk arra, hogy a sok tanulni való között 
ez egyike lesz azoknak a fogalmaknak, melyek a 
szó szatos értelmében mindennapi gyakorlatunk 
állandó velejáróL Most már megvallhatjuk, erősen 
gyanakodtunk akkor, hogy az egész csak holmi 
szigorlati csapda a· szegény . diák megfogásár a, 

v~gy I~gjobb esetben csak arra jó, hogy elmeélünket 
CSrSZO]ja .. 

Tagadhatatlan, hogy gyakorlati használat szem 
pontjából nem a legszerencsésebb ez a megoldás 
Az >Hd-_atum<; é~ "at-icurm közölti különbség 
elmosodrk azaltar, hogy az >>al« szócskát mind
kettőnél r;Je~találjuk(vagX a tudományosnév végén 
vagy a 1atrn nev jelzojeben). Elemktól kaptuk 
terhes örökül, aminváltoztatninem tudtunk Pedig 
a .. gyakorlatb~n tapasztalhattuk, hogy a kettő 
koztr kulonbseg a receptírás során csaknem tel
jesen megszűnik. Az ősi forma szerint az orvos a 
kívánt gyógys~er mennyiségét jelölő szám elé 
genr_trvuszban rqa a gyógyszer nevét : »Recipe 
Kal~r. lOdatr grammata decerm. A genitivusz »Í<< 
betuje sokszor elkenődik, még többször egészen 
elsrkkaa. Ra pcdrg a leggyakrabban hasznalt fe'• 
írási módra gondolunk, >>Kal jodat grta 10,0<< 
lattrr.k nem egy esetben, hogy a ».Jodat<< után is· 
neha elmaradt a pont A felületes ember aztán 
egybeolvassa a két szót: káliumjodát-nak s mivel 
nap mmt nap ezt véli látni, így alakul át benne a 
káliumjodid ~lr~evezése_ káliw;1jodátta s a jodid 
JOdat megjelolest a vegen szmonimának tekinti 
Ehhez hozzájárulhat, hogy néha az orvos siettében 
még ezt a rövidítést is hosszúnak találja s .a fennti 
receptrészletet ~ követke~őképp írja: i>Kal. jod 
grt~ 10,0« Feluletcs baratunk, ~zentril meg -van 
gyozodve, hogy a JOd. rov1drtes a "jodal<Hlak 
!eleJ meg.' mé~ jobb, ha csak azt hiszi, hogy a >>KaL 
J Od.« a ,''J?dkalr<< !atm os alak p. Egyszóval elveszti 
brztonsag~t a -~on~enklatur~ban _s )tt _ szűnik meg 
ez a kerdes szorszalhasogatas !emu Ha titkábban 
felírt gyógyszer neve kerül elébe, nem, tud tájé
kozodnr s nem tudja például eldönteni, hogy a 
~ocke-oldat ?kaL chiorat «-ja káliumkloridot (KCi) 
jelez~e (>>Kalrum chloratum<<) vagy pec!ia kálium-
kloratot (>>Kalium ch!oricunJ«) ·o 

És mert nem tudja a gyógyszer nevét tehát 
esetleg nem is azt a gyógyszert adja, amit·a~· orvos 
megkívánt Szerencsére az ilyen eset ritka, mint a 
fehér holló, az utóbbi évtizedben nem émlék
szen~ egy!~ sem, n;égis. csak Li?_Y. tudj uk megelózni, 
ha allanaoan naprrenaerr tarquK a nomenklatura 
fontosságának kérdését. Ha e pár sorral csak 
egyetlen egy mérgezést is sikerül megakadályozni, 
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nem hiábavaló rajta elmélkedni De elmélkedjünk 
tovább Abból, az egyetlen tényből, hogy valaki 
"káliumjodát«-ról beszél, mikor káliumjadidról van 
szó, már is látjuk az illetőről, hogy : 

tudja a különbséget a jódtinktura és a kálium
jadid-oldat között, éppen ó ne juttassa ezt 
különbséget kifejezésre és beszél jódtinidura mellet:t 
jódkáli-oldatról, sőt >>brómot« szaigatat ki idegesség · 
ellen. (Nem hisz?m, ho.gy különösebben meg
nyugtaina az anurgy ts tdeges beteget, ha szín-· 
brómot itatnának vele, illetve örökre megszüntet' 
nék a beteggel együtt az idegességét is.) A rádió 
és az atombontás koraban a >>Halotti beszéd« 
bevezető sorai az >>isa por és homu vogmuk<< jutnak 
es.zünkbe a: blómkali, jódkáli és hasonló avultságok 
ballatára. Hopp, itt álljur;k csak meg még egy 
prllanatra Hallottam en mar olyat rs, hogy valaki · 
»klórkitli<<·l mondott a gyógyszerkönyvi »Kalium . 
chloricum« (KCI03 ), a káliumklorát helyett Itt 
megint veszedelmes talajra értünk Eszerint a 
ddórkáli<> az káliumklorál (KCI03 ), de a >>brómkáli<< 
az káliumbromid (KBr) ? Ejnye, ejnye, ez már 
megint összékonfundálta a nómenklaturánkat, adott 
esetben szintén súlyos tévedésre adhat okot Az 
ilyen embert, ha megkérded : a kalciumkloridot 
szemrebbenés nélkül klórmésznek fogja dekla
rálni. 

· l nem tudja, hogy a káliumjodid (KJ) és a 
káliumjodát (KJ03 ) két különböző anyag és 
hatása is más (és itt vedd tudomásul, hogy újabban 
a káliumjodátot [•>Kalium joclicum<<] is rencl.elik 
injekciókban); 

2. fogalma sincs arrol, hogy a káliumjadici 
gyakorlatilag leginkább előforduló veszedelmes 
szennyezése éppen a káliumjoelat (ha együtt és 
egyszerre kerülnek a gyomorba, a gyomorsav 
hatására egymással reakcióba lépnek és szín jód 
válik szabaddá); 

3 sejtelme sincs arrol, hogy gyogyszerköny
vünk éppen ezért a kaliumjodidot meg is vizsgál·· 
tatja káliumjodát szemiyezésre ; 

4. mindezekből önként következik, hogy az 
illető ezt .a vizsgálatot soha el nem végezte, 

Jó pár évtizede már, élesen megkülönböztetik 
a >>jód<< névvel az elemi, a színállapotú jódat, anrtak 
a sószerű kötésben levő ionos alakjától, a »jodid
tól<< És pont a gyógyszerész, aki hatástanílag is Magister 

A gyakorló gyógyszerész műhelyéből 
Le/1ef·e kinin-tannátot kinin-bázisból előállítanil 

A kinin-tannátot kinin·bázisból a V I I L kiadású 
Szavjet Gyógyszerkönyv az alábbi módon állíttatja 
elő: 

17 rész kinin-szulfátal 29 rész higított kénsav 
és 200 rész desztillált víz keverékében feloldunk 
Az oldatot keverget és közben 30 rész 10% ammania
oldatból és 200 rész desztillált vízből készült elegybc 
öntjük; ekkor kinin·bázisból álló csapadék kelet
kezik 

A csapadékos folyadékot egy órán át állani 
hagyjuk, azután a csapadékról a folyadékot leönt
jük és a csapadékot desztillált vízzel szulfátmentes
ségig mossukl vagyis addig, amíg a mosóvíz barium
nitrát·oldattal már nem zavarosodik meg. A nyert 
kinin-bázist előbb szobahőfokon, majd 50°-on meg
szárítjuk, végül 6 rész kiszárított kinin-bázist 12 
rész tömény szeszben oldunk A szeszes kinin-oldat
hoz ezután 100-105°-on kiszárított csersavat 
adunk (6 rész kinin-bázisra 13 rész csersavat) és 
azt 100 rész desztillált vízbe öntjük A csapadékos 
keveréket pisztillus segítségével többször átgyúrjuk, 
a vizet róla leöntjük és a csapadékot vékony réteg
ben kiterítve szabahőmérsékleten megszárítjuk és 
porítjuk 

A készítmény vízmentes kinin•tannátra szá
mítva 30-32% kinint tartalmaz 

Hogyan állitizaijuk elő a liquor jerri albuminatr 
sacchatatus helyett alkalmazott liquor feni kazeinati 
sacchar atust? 

A készítmény eloállítását >lA Gyógyszerész<• 
1950. évi február hó 15·i számában ismertettük 
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Készrthető-e llquo1 jomraldehydi saponatus káli
szappanhal? 

.. Igy állíttatja elri a V II l. Szavjet Gyógyszer· 
konyv >>Lysoformium<< néven hivatalos készítmé
nyét a következőképpen : 

400 r ész kb. 35% .. os formaldehid .. oldatban 
400 rész káliszappan! oldunk, majd a szappan
oldathoz 200 rész tömény szeszt adunk. A keveréket 
48 órán át fénytól védett helyen állni hagyjuk és 
azután megszűrjük A készítmény 14-16% formai· 
dellidet tartalmaz 

Megjegyezzük, hogy a káliszappan a forma] .. 
elehid-oldatban nehezen oldódik, ezért célszerű az 
oldás! jól záró edényben végezni, hogy párolgás 
folytán formaldehid-veszteség ne álljon elő. 

Hogyan készitire/ő el az oleum hlasciami napra
forgó-olajból ammania-oldat segítsegével? 

Az említett készítmény a V lll. Szavjet Gyógy· 
szerkönyvben hivatalos Készítése a következő : 

100 rész kiszárított és durván aprított beléndek
levelet átnedvesítünk 75 rész 95°-osszesz és 3 rész 
10%-os ammonia-oldat elegyével A keveréket 
szobahőrnérsékleten, gyakori keverés közben, zárt 
edényben 12 óráig állani hagyjuk Ezután a keve
réket vízzel vagy gőzzel melegíthető üstbe tesszük, 
hozzákeverünk 1000 rész napraforgó-olajat és 50 
rész víztól men.tes nátriumszulfátot, majd a keve
réket nyitott edényben állandó kever getés közben 
addig melegítjük, amígaszesz és ammania elpárol
gott belőle . Ezután a drogot ki préseljük és a még 
meleg olajat száraz szűrőpapiroson megszűrjük .. 

Igen célszerű a szdrésre vízzel melegíthetö tölcsért 
hasZnálni · . . 

A szesz és ammonia-oldát alkirlmazása az 
;!lkaloida-bázisok gyors kioldódását célozza, a víztől 
mentes nátriumszulfát pedig az olajat vízmentesiti 
s ezzel az olaj avasadását gatölj a. A készítmény így 
tiszta, átlátszó lesz 

. Helyettesithető-e a saponatiae radix, quillaJae 
kortex-el és fla igen, 1 g szappangyökér Ireivett mennyi 
kvi/laja-kéreg veendő a dekoktumlwz? 

A fennálló rendelkezések szerint az orvos által 
felírt saponariae radix helyett -- megfelelő OKJ 
határozat hiányában - a gyógyszerész kvillaja' 
kérget nem adhat ki, mert csak a gyógyszert ren
delő orvos határozhatja ezt meg s ez esetben a 
készítmény összetételét is ő fogja előírni 

Milyen töménységű szeszt adunk ki abban az 
esetben, ha orvosi vény en >>Sze sz<< van rendelve? 

>>Szesz« felírása esetében 90 térfogatszázalékos 
spititus concentratust kell kiadni, miként ezt a 
hivatalos gyógyszerkönyvünk is előírja. 

A GYÓGYSZERÉSZ 

H ogy an készrit á »V asolimentwm elnevezésű 
gyógyszer? 

A készi!meny a Vlll Szavjet Gyógyszer· 
könyv előírása szerint a következő módon készül: 
30 rész olajsavai 10 rész szeszes ammonia·oldattal 
(l O% ammoniát tartalmazó tömény szeszes oldat) 
enyhe rázogatás közben elegyítünk és ha a keverék 
föltisztult, 60 rész sárga vazelinolajat keverünk 
hozzá. A készítmény átlátszó, olajszení, lúgos kém· 
hatású, sárgásbarna színű folyadék, amelyet jól 
záró üvegekben tartunk el. · 

Mi a különbség a kristályszóda és az ammanidk
szóda kiizött? 

Mindkettő ná tr iumkarbonat A kristalyszóda 
10 molekula vizet tartalmaz, képlete Na2C0 3 ·· !O 
H20, mol~kulasúlya 286 Az ammoniákszóda ~·bár 
a készítmény nem egységes kr istályvizet tartalmazó 
sók keveréke - többnyire egy molekula vizet tar
talmaz, Gyógyszerkönyvünk ezét t a n atrium car
bönicum siccatum nevtí készítménynél, amelyet 
ammoniákszódának is neveznek, nem ad sem víz
tartalmat, sem képlelet Némedy Imre dr 

A chinidinurn sulfuricum és a strichninurn nitricurn érték
meghatározása dikáliummerkuritetrarodanid segítségével 

A különböző államok gyógyszerkönyveit át
vizsgálva, azt láthatjuk, hogy a kinidin- és sztrich
nin··sókat egyesek csak annyiban vizsgáljákmennyi•· 
legesen, hogy a nedvességtartalmukat állapítják 
meg (pl. I Csehszlovák, VL Román, VI. Német 
Gykv .. ·ek), mások közvetlenül az alkaloidához 
kötött savat titráltatják olyan módön, hogy a víz
ben oldott alkaloida-sót kloroform vagy széntetra
klorid hozzáadásával fenolftalein jelenlétében, O l n 
alkálilúggal bontjak el rázogatás közben, s az el
llasznált lúgból, illetve az ezzel egyenértékú sav
mennyiségből következtetnek az alkaloida-sá szá .. 
zalékos értékére. Ilyenkor a lúg által felszabadí
tott alkaloida-bázis oldódik az organikus oldószer
ben s a sav pontos közömbösítését nem za>~arja, 
mert ez a titrálásra'használt']úg megfelelő sójává 
alakulva, a vizes oldatban marad Igy vizsgáltatja 
a V J I J. Szavjet Gyógyszerkiinyv a sztrichniniritrátot, 
az V svájci Gykv. a kénsavas kiniciint és a salét
romsavas sztrichnint, valamint a IV magyar 
Gyógyszerkönyv a kénsavas kinidint 

Más gyógyszerkönyvek viszont, elbontva az 
alkaloidasót, a felszabadult alkaloida-bázist külö
nítik el és ezt titrálják O l n savval (pi. IX. Dán 
Gykv., 1948-as Brit Gykv .. ) Az alkaloida-bázis el
különítésére alapított eljárások túl körülményesek 
és hosszadalmasak ahhoz, hogy a gyógyszertári 
gyakorlatban alkalmazhatók legyenek 

Ezen okok miatt látszott indokoltnak, alka
loidasók értékmeghatározására egy olyantérfogatos 
eljárás kidolgozása, mely egyrészt magát az alka
Joidát méri, másrészt fölösleges a bázist a sóból 

h ta: K6szegi Dénes dL és Salgó Éva dr 

körülményes és hosszadalmas múvelettel felszaba
dítani és elkülöníteni 

Figyelmünk egy komp l ex-sor a, a dikaiiurn
merkuritetrarodanidra terelődött, mely vegyület -
megfigyelésünk szerint - több nitrogéntartalmú 
szerves bázissal és alkaloiciával vízben oldhatat
lau csapadékot létesít, mely a kémszer feleslegé· 
ben sem oldódik s így alkalmasnak látszott egyes 
alkaloidák térfogatos meghatározására* . 

A dikaliummerkuritetrarodauidnak -- K2-Hg 
(SCN)4 - érdekes tulajdonsága, hogy molekulájá
ban csak a káliumhoz kötött két rodan.-alkatrész 
titrálható eziistnitráttal, de ha a reagens! kálilúg· 
gal. elbontjuk és a higany! merkurioxid alakjában 
Jevalasztjuk, a szüredékben a teljes rodan-mennyi
ség titrálhatóvá válik Volumetriás oldatok készi
tésénél tehát csak a két titrálható rodán-alkatrészt 
vesszük figyelembe 

A kinidinszulfát és a sztrichninnitrat az alabbi 
egyenletek értelmében reagálnak a dikaliummer
kuritetrarodaniddal : 

( Kinidin),H2SO ,+ K2Hg(SCN)4= K,SO,+ 
(Kin id in )2H2Hg(SCN), 

2 Sztrichnin. HNO:r~K2Hg(SCN),1 . 2 KN03 -r~ 
(Sztriclmin )2H2Hg(SCN ), 

Mindkét alkaloidának komplexe keletkezik 
lehat .s minden molekula sztrichnin, illetve kinidin 
egy titrálható rodán .. alkatrésznek felel meg. Egy 
molekula sztrichninnitrát (397 4 g) a reagens 

* Zeitsch1 f ana! Chemie 130 Band. 5 Heft 1950 

lll 
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c! OOO ml n oldatáv al, l ml O 05 n reagens-oldat 
pedig O 0!98'7 g sztrichninnitráttai és 0"•019562 g 
kinidinszulfáttal egyenértéktí. 

Ha tehát az alkaloidasó oldatából a reagens 
fölöslegével leválasztjuk az alkaloida--komplexet, 
a csapadékot szűrjük s a salétromsavval savanyí
tott szdredéket Volhard szerint titráljuk, az SCN 
szaporulatból az alkaloida-bázis mennyisége meg
állapithato 

A meghatározás gyakorlati keresztülvitele cél
jából célszer(í úgy a komplexsónak, mint az ezüst~ 
nitrátnak, valamint az ammoniumrodanidnak 
O 05 n-o Idatait használni s mindkét alkaloidából 
O 25-0 35 g-nyi mennyiséget mérünk be 

A lemért anyagat 50 ml-es mérölombil<ba 
visszük és 20 ml vízben, melegítve oldju(<. A lehű-

- tött oldathoz a reagens* fölös mennyiségét (25 ml 
005 n-oldatot) csurgatjuk, majd vízzel a jeiig 
feltöltjük a lombikat Szdrés után a szüredék 
a!ikvot részét, 25 ml-t, kipipettázzuk és titráló
lombikba visszük, majd fölösmennyiségú, 20 ml 
O 05 n ezüstnitrátoldatot adunk hozza .. A csapadt
kos folyadékot híg salé!tomsavval savanyítjuk és 
az ezüstnitrát fölöslegét feninitrát indikátor jelen
létében O 05 ammoniumrodanid-oldattal 'vissza
mérjük 

Az eredményt a köv.etkjíző egyenlet szerint 
szamítjuk ki : 

X=a-(b-c. 2). f, 

ahol X="a talált alkaloida-mennyiséggel grammok
ban kifejezve, a=O 05 n K2Hg(SCN),, b=0'05 n 
AgN03, C=Ü 05 n NH,SCN oldatok ml-einek szá
mával, f=az alkaloida O 05 n oldatra vonatkozta
tott faktorával 

Eredményeinket a következó táblázatok Hin
telik fel : 

Ben,ért l !Alkaloida! . . l Különbözet 
- ' H S , 1 , _ ·· , Talalt sztnch-· · , sztr~chnin- N 4 CN-, alta! ko-- . ninnitrát 

1 

a bemert cs 
mtrát l oldat ml l tött SCN: talált anyag 

.. g ml [ , g , között 

o 2500 
ó2700 
o 3125 
o 3476 
o 3004 

Bemért 
kinictin
szulfát 

g 

o !500 
o 2000 
o 2500 
o 3000 

l 

ll 13 79 12 58 

1

- !430 1360 
1536 1572 

0·24996 
o 27023 
o 3Í2:i!í 

l 1625 1749 
i 1505 !510 

o 24752 
o 30003 

-O Q4~~o 
+-O· 10~{) 

--O 07~;; 
-003% 
----O 13% 

l '!Alkaloida j T J'Jt l Különbözet 
; NH4SCN- által kö- .. fl_ a . a bemért és 

l 

oldat ml tött SCN lkuud~n,s~ulfat. talált anyag 
l m! g i között 

ll 30 
!2 61 
13 84 
15 16 

7 60 
!O 22 
!2 78 
!5 32 

o Í4865 
o 19992 
o 24804 
o 29968 

--093% 
-005% 
-080% 
-0·13% 

* A diká!iummerkudtetrarodanid-óldat előállításához 
21 6 g sárga higanyoxidat dörzsölünk péppé. 39 g kálium
szulfocianid és 200 gr víZ oldatával. Ezt a pépet 1000 ml-es 
mérőhengerbe visszük, s addig adunk hozzá híg salétrom
savat, míg' a merkurioxid majdnem tökéletesen feloldódott, 
majd az oldatot 1000 ml-re higítjuk. Az oldat kémhatását 
lakmuszpapírral ellenőrizzük, mert a közegnek kissé lúgos
nak kell maradnia. 
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Meghatározásunk, amint a táblázatokból ki
túnik, az analitikai hibahatárokon belül jó · •. 
ket szeigáitaL Egyik előnye az, hogy a meg~ 
határozások kismennyiségú alkaloidasókat igénye], 
nek, másrészt az eljárás keresztUivitele kb, egy órát
vesz mindössze igénybe 

Talan célszerúnek látszik, ha közöljük azok
nak a vizsgálatoknak adatait is, amelyeket azért 
végeztünk, hogy eljárásunkat a föntebb emiltett 
és a különböző gyógyszer könyvekben előírt mód" 
sze r ekkel összehasonlíthassuk 

Az l 948-as brit Gykv, a következő eljárást 
írja elő a strychninum hydrochloricum érték
meghatározasár a : _ ' 

... 1rKb O 5 g pontosan lemért anyagat választó~ 
tolcsérbe visziink és 40 ml vizet adunk hozzá, majd 
12 5 1111 híg an~moniát é~ 25 ml kloroformot; jól 
osszerazzuk s allm hagyjuk, míg a két folyadék-
réteg elkülönüL Az alsó réteget leengedjük és a 
kivonast folytatjuk 25-25 ml kloroformmal min.d
addig, míg az alkaloidát teljesen kivontuk Az 
egyes kloroform-mennyiségeket egy másik választó
tölcsérbe engedve 20-20 ml vízzel mossuk A 
kloroformos oldatokat összeelegyítve kis térfogatra 
pároljuk be, 5 ml alkoholt (95%-os) adva hozzá 
elpárologtatjuk és_ félóráig l00°on szárítjuk' A 
maradékot l ml 95%-os alkohollal megneilvesítve 
20 ml O l n kénsava t adunk hozza és O l n nátron
lúgga!, rnetilvörös jelenlétében titráljuk lviincten 
ml O· l 11 kénsav O 03343 g sztrichninnel egyen
értéktf (( 

Ez az elő ír ás a sz tr ichninnitr a t1 a mindcn 
tovabbi nélkül alkalmazható 

Két párhuzamos vizsgalatot végeztünk ezzel a· 
módszerrel, s a talált érték a számítottólmindössze. 
:-O 17%-kal tér el Ez a jó eredmény tennészetes · 
rs, tekrntve, hogy itt magát a felszabadított és 
gondosan izoJait alkaloidát mérjiik térfogatos úton 

De mint már rámntattunk, ennek az eljárás
nak, speciáJisan a gyógyszertari gyakorlat szem'. 
pontjából, llibdfa a kbiülményes és tb"bb órát igénybe
vevő izolál!isi miívelet, amely kisebb analitikai gya
korlatlal rendelkező gyógyszerész kezében anyag
veszteséggel járhat - -

Az alkaloidahoz kötött sav nrérésén alapuló 
módszert alkalmazza a IV. . Magyar Gyógyszer
könyv, a kénsavas kinidin esetében, a következő
képpen: 

l>Oldj O 392 gr kénsavas kinidint kb. 50 kcm--es 
üvegdugós palackban 20 kcm szénsavtól mentes 
meleg vízben. Az oldat lehtílése után tégy á 
palackba 10 kcm széntetrakloridot és l kcm szeszes 
fenolftalein-oldatot, csepegtess azután rázogatás 
közben a folyadékba annyi karbonáttól mentes 
O l n-natrönlúgoi, mig a vizes folyadék éppen 
maradandóan. rózsaszínüre nem festődött.. E célra 
a O I n natronlúgból 98-100 kcm fogyjon el.« 
A O 392 g a O l n oldatr a számított szabályos
mennyiség tizedrésze, tehát a titralásta elfogyott 
9 8-100 kcm O i n nátronlúg azt jelenti hogy 
a vizsgált anyag 98-100%-os · ' 

A svájci gyógyszerkönyv szirichninnitrát meg-

határozása a IV. Magyar Gyógyszerkönyv kom
mentárjában is szerepel, mely szerint : · >r0-40 gr 
anyagat enyhe melegen, 10 kcm szesz és 5 kcm 

_ kloroform elegyében oldunk 2-3 csepp szeszes 
fenolftalein-oldat indikálása mellett O l n--NaOH-

• oldattal titrálunk l kcm O l n-NaOH-oldat= 
. =Ü 03972 gr salétromsavas sztrichnin " 

- E médszenel is két párhuzamos meghatáro-
zást végeztünk, me ly ek eredményei egymás közölt 
jól egyeztek, de a szamított alkaloida-tartalomtól 
középérték ben +3 5%-kal tértek el. Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy a O 40 g salétromsavas sztrich
nint az elöírt mennyiségű o!dószerben, enyhén 
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melegítve oldani nein tudtuk, csak az oldószer 
kb kétszeres mennyiségében 

Megállapítható tehát, hogy eljárásunk, bár 
nem olyan gyors, de exaktság tekintetében jóval 
felülmúlja azokat az eljárásokat, amelyek az 
alkaloidákhoz kötött sav titrálására vannak ala
pítva. 

Az alkaloida-bázis felszabadításával dolgozó 
eljarásokkal szemben az egyszer(íbb keresztülvitel 
és az időnyereség jelentkezik előnyként és e mellett 
ugyanolyan pontos eredményekhez juthatunk. 
Tudományegyetem Gyógyszerészi I(émiaJ Intézet, Szeged 

Igazgató: Kőszegi Dénes dr, ~gyetemi tanár 

Scserbacsov: "Gyógyszertan'' 
Könyvismertetés 

Il. 

Az altató és csillapítószetek alialános jellem
zése után először a klorálhidrátot, majd sorjában 
a barbil1Jr~av vegyületeit ismerteti .. A csillapító
szerek kozui hosszabban a brómsóknál időz, majd 
az eprlepszra kezelesevel kapcsolatban megemlíti 
a Diphedánt és az Antisacert A btómtartalmú 
altaták közül a Sombént említi, majd a nálunk 
használatos brómkészitmények közül az Epibrolt, 
Polybrom eff er veseens t és a Sedatin szirupot. 
Foglalkozik tovabbá a valeriána-gyökérrel és a 
belöle készült gyógyszerekkel (kivonat; tinktura, 
Legatin drazsé) Végül megemlíti a nyugtató 
hatással rendclkezó magnéziumsókat 

A fájdalomcsillapitók közül elsősorban a 
morlil\( tárgyalja .. _ Megcmliti rendkívül erős faj-
dalomcsillapító hatását, adagolása!, mellékhatásait 
de nem mellőzi a figyelmeztetést sem arra a ve~ 
szélyre, amelyet a mar fin megszakása és káros 
élvezete okoz .. Ugyanebben a fejezetben ismerteti 
az ópium többi alkaloidáit (kodein, e1tilmorfin, 
papaverm), majd a tisztított ópiumkészítménye
ket (domopon, pantopon, opium concentratum) 
Végül megemlékezik a morfin hatásához közel álló 
szintetikus készítményról: a DolantinróL 

A hőcsökkentó és egyben fájdalomcsillapító 
szerek általános jellemzése után rátér az azofénre 
amidazofénre és a fenacetinre, azután visszaté; 
a már korábban tárgyalt acetilszalicilsav-származé
kokra lvlegemliti, hogy a felsorolt szetek fájdalom
csillapító hatás~ altatókkal_ vagy koffeinnel lénye
gesen fokozhato A szmergrzmuson_ alapuló fájda
lomcsillapító készitmények közül megemlíti többek 
közölt a Demalgont, Karilt, A11talgint, Barbamidot 
Germicidet, Palergint ' 

A központi idegrendszerre ható izgató szereket 
aszerint csoportosítja, hogy a központi idegrendszer 
rnelyik részén fejtenek ki hatást Kiemeli közülük 
a koffeint, kámfor t, Tetracor t, l o belint és a sztrich
n_int Majd ismerteti a zAktedron előnyeit és hátrá-
nyait. .. 

__ ,A yegetativ idegrendszerre ható anyagoknál 
kulonvalaszlja a paraszimpatikus és a szimpatikus 

rendszeríe hatókat Jv\Índkettőnél külön-külön tár: 
gyaija az illető központra izgatólag és bénítólag 
ható szereket A paraszimpatikus idegrendszert 
rzgato szerek közül megemlíti a pilakarpint és a 
fizosztigmint A paraszimpatikus rendszert bénító 
szerek közül pedig az atr op int és készítményeit 
(Novatropin, Troparin, Nea-Traparin stb) vala-
mint a szkopolamint ' 

A vérzés! csillapító és méhet összehúzó szetek 
közölt behatóan tárgyalja az érszűkítő és vérnyo-
mást emelő adrenalint Ugyanitt emlékezik meg 
az adren.alrn_hoz szerkezetileg és hatástanilag hasonló 
készítményekről (Sympathomim, Pulsoto11, Epherit) 
Az anyarozzsal és készítményeivel szin.tén tüzetesen 
foglalkozik és itt emliti meg az ergotami11 lridrált 
szárm~zék.át a dihidroergotamint, amelynek nincs 
mehgorcsot okozó és érszükító hatása, hanem 
értágítónak haszrráljálc · 

A méh összehúzódását előidéző anyarozskészit
mények mellett kitér az agyfüggelék hátsó lebeilyé
ből előállított szerekre és ismerteti a Glandu
itr i11t 

A vér alvadást elősegító szerek közül megemlíti 
a ferriklorid, kalciumklorid és a zselatin hatását és 
alkalmazási rnódját 

Az értágító szeteknél az amilnitrittel és a . 
nitroglicerinnel találkozunk Utal azonban más 
hasonló hatású szerekre is. 

A szívreható szeteket tárgyaló fejezetben 
a gyúsz(ívirágra és a sztrofantinra vonatkozólag 
találunk értékes tudnivalókat 

A következő fejezetbe11 a vizelélhajtó szereket 
írja le A közvetlen vizelethajták közül a purin
származékok csoportjához tartozó teobromint és a 
teafillint. ismerteti, a higanyos lrúgyllajtók közül 
a Novuntat és a Dilurgént A közvetett vizelet
h~jtókat jenemezve visszater a már targyait digi
talrszra, maJd emlitést tesz a tengeri hagymáról, 
valammt az erre a célra hásználatos sókról és 
11övényi drogokróL. 

A hashajtókról szólo fejezetben először a has
hajtók l1~tásmódjának leÍrását taiá!juk, majd 
sorban kovetkeznek a ricinusolaj, parafinolaj és 
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a h~shajtó sók. Az utóbbiakkal · kapcsolatban 
ismerteti hazánk keserűvizeit Az ant.rachinon
származékokat tartalmazó hashajtók közül kiemeli 
a rebarbarát, szennát, franguJat és az aloét. Ismer
teti készítményeiket, adagolásukat és hatásukat 
A fejezetet a fenolftaleinnel és a kalomellel zárja le 

A hánytatószetek bevezető ismertetője után 
az apomorfint, ipekakuánát, cinkszulfátot és a 
rézszulfátot tárgyalja. A köptetők közül pedig meg
említi az antimonszulfidot, szenegagyökeret, szap
pangyökeret, kankalint, jód- és ammóniumsókat, 
zilizgyökeret, kakukfüvet, benzocsavat stb. Ismer
tetését kiterjeszti a legelterjedtebb gyári készít
ményebe is (Expectin, Radipon, Pilka) 

Az emésztést elősegítő szerek tárgyalását 
a keserűanyagokkal kezdi ( tárnicsgyökér, vídra
eleckelevél, kínakéreg stb ), majd rátér az emész
tést előidézd termentumokra (pepszin, pankreatin ), 
felsorolva az emésztő fennentumokat tartalmazó 
készítményeket (Acidolpepsin, Betacid, Dipancrin, 
bukullin). 

A vérképzőszetek között első helyen a vas
készitmények 'állnak Ismerteti a szervetlen és a 
szerves vasvegyületel<et tartalmazó szereket s végül 
kitér az arzén- és a foszforkészitmények szerepére. 

A köszvény elleni szerek közölt tárgyalja a 
jódsókat, kiemelve a szifilisz harmadik szakaszában 
mutatkozó szövetdaganatok jódsókkal való keze
lését. A heveny izületi gyulladások elleni szerek 
közül az atofánt említi 

~ könyv utolsó két fejezete a vitaminokról 
és a hormonokról szól. Ismerteti az egyes vitaminok 
előfordulasát, l1atását és a Jegismertebb vitamin
készítményeket.. A hormonokkal kapcsolatban 
eléggé részletes leírást találunk az inzulinról, pajzs
mirigy- és mellékpajzsmirigy-készitményekről, az 
értágító hormonokról (Paditin), májkészítmények
ről, az agyfüggelékekről és az ivarhormonokról és 
készítményeikről 

Az elmondottakból láthatjuk, hogy a kb. 
200 oldal terjedehnű könyv megírásával a szerzö 
alapos munkát végzett Megtaláljuk benne ugyanis 
gyógyszerkincsünk legismertebb tagjait Tenné
szetesen ilyen sziík keretek között részletes leírást 
adni nem lehetett, De nem is volt célja a szerzőnek, 
hogy mindent felölelű gyógyszertant írjon. Éppen 
itt kell rámutatnunk a fordítás egyik hibájára. 
A szerzö, annak tudatában, hogy a középfoku 
oktatás r észére írta, könyvének helyesen a >>Na
csalynij kursz fannakologiji<< cimet adta. 'Ez pedig 
magyarra úgy fordítható le, hogy >>A gyógyszertan 
alapfogalmai« vágy esetleg >>Bevezetés a gyógy
szertanba<< Szeriotünk a fordító által választott 
»Gyógyszertan<< cím ennél többet fejez ki, vagyis 
a tárgy teljes kimeritését jelenti Ezt pedig még 
egyetemi tankönyveknél is nehéz elérni 

Ettől eltekintve a fordító munkája a lege . 
nagyobb elismerést érdemli Az ismeretlen szavjet 
gyógyszerel< - bár ezek is nagyon érdekelnek 
bennünket --magyar készítményekkel való pótlása 
által a magyar kiadás rendeltetésének jobban meg
felel Egyet azonban itt is megemlíthetünk ... 
Az acetilszalicilsav-származékok között szer · 
>>Hydropyrint« már régóta kivonták a forgalombóL 
(Sajnos az orvosok még most is előszeretettel 
rendelik és ezáltal a gyógyszerészt és a beteget 
is nehéz helyzetbe hozzák) A kisebb hibák pedig, 
mint pl. Epibrol helyett »Epibronl<~ Legatin 
helyett >>Degatin<<, Laxoptin helyett >>Laxatin<<, 
valamint az, hogy a Dannal és a Purgo azon 
hashajtók közé vannak sorolva (166 old.), 
amelyek növényi eredetű hatóanyagokat tartalmaz
nak fenolftaleim).el együtt, elkerülhetők lehettek . 
volna azzal, hogy a fordító a korrektúrát gyógy
szerésznek is kiadja.. Kifogásolható még az is, 
hogy a Tápszerek cím ú fejezetben egyedül a csuka
májolaj szerepel, bár ennek inkább a vitamin
tar:talmú készítrnények közölt volna a helye. 
Ha már a fordító a könyvet magyar készítményekkel 
egészítette ki, érthetetlen, hogy a magyar tápszer
ipar termékeimiért nem kerültek be ebbe a fejezet
be, annál is inkább, mert ebből a csecsemőgondozó 
személyzet értékes útmutatásokat szerezilelne 

Függetlenill a felsorolt néhány jelentéktelen 
hibatól, a· könyv rendeltetésének tökéletesen meg
felel. Különösen a gyógyszerekkel igen gyakran 
foglalkozo ápoló személyzet talál benne úgy elmé
letileg, mint gyakotlatilag értékes tanácsokat 
De nagy segítségéte lehet a könyv a gyógyszerészek
nek is, különösen azoknak, akik egyetemi hallgatók 
és technikusok kiképZésében részt vesznek A gyógy
szertári dolgozók előtt ugyanis a hatástan ma már 
nem tiltott terület A gyógyszertári· dolgozóknak 
ma már nemcsak az anyagismerettel és a gyógy
szerkészítéssel kell tisztálJan lenniök, hanem a· 
gyogyszerek hatástanával is. Az egyetemről újonnan 
kikerülö kartársaink ilyen irányú ismeretekkel 
már rendelkeznek Az idősebb kartársak a gyógy
szerhatástanból azonban legfeljebb csak magán
szargalomból szerezilettek némi fogalmat A gyógy
szerésztechnikusok helyzete ezen a téren még 
nagyobb kívánalmakat igényel, pedig a gyágy
szerek hatásának ismerete nagyban fokozná szak
munkásaink felelősségérzetét Éppen ezért a könyv 
egy gyógyszertárból sem hiányozhat 

Végül meg kell említenünk, hogy a könyv 
kiadásának érdeme az Egészségügyi Könyvkiadót 
illeti, nem csak azért, mert egy régótanélkülözött 
tankönyvet bocsátott ki, hanem azért is mert 
olyan csekély áron ( 10.- Ft) tette közkinccsé, 
hogy minden egészségügyi dolgozó könnyen meg
szerezheti 

Ligeti Viktor 

Éljen népiink vezetöje~ a Magyar Dolgozók Pártja! 

Éljen a magyar nép első békeharcosa, szeretett vezérünk, 
Rákosi Mátyás% 
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Vitéz István dr.: Az injekciós 
fecskendők sterilezéséről 

(Orvosi Hetilap, 1951 9 sz) 

Ebben a cikkben rámutat aszer~ö mindazokra 
a káros hatásokr a, amelyek a fecskendők helytelen 
sterilezésével kapcsolatban jönnek létre. Rendes 
szokás szerint csapvizben, vidéken pedig kútvízben 
szakták a fecskendőket kifözni és a főzési időtartam 
15--30 perc. Ilyenkor azután a főzés folyamán a 
vízből kiváló mész- és magnéziumsók rátakódnak a 
fecskendőtestre -és a dugattyúra, azon finom bevo~ 
natot képeznek és ilyen módon a fokozottsúrlódás 
nagymértékben megrövidíti a fecskendők élet-
tartamát Ez az eljárás egyútta! a tűk hegyét is 
tompítja a korrodálódás folytán 

Az ilyen vízköves fecskendökön azután úgy 
szioktak segíteni, hogy híg sósavoldatban áztatják 
A sósav Ie is oldja a vízkövet, de közben a fecs-
kendő a súrlódás következtében már annyira meg
kopott, hogy nem tömít kellőképpen és hamarosan 
javításra szarul 

Ez az eljarás sterilztds tekintetében sem meg-
felelő, mert az egyszerű vízben való főzés nem 
steJilez még órák alatt sem. Az ene vonatkozó 
igen nagyszámú kisérleti vizsgálatok egybehangzóan 
bizonyítják, hogy a spórátlan alakú, az ú. n. vege
tatív baktériumok ugyan már ötperces főzéssei is 
elpusztíthatók, de a spórák, főleg a talajban élő és 
onnan a levegöbe, tárgyakra kerülő, ú .. n. -natív 
talajspórák többórás, sót egyesek többnapos főzés
sei sem teheták tönkre. Ezek a rendkívül ellenálló 
talajspórák, amelyek közölt kórokozók is vannak, 
mint pl a tetanusz és gázödéma elóidézöje, szintén 
rákerülhetnek a fecskendökre-az úttest, a kert, az 
udvar porából A szél ugyanis nagyobb távolságra is 
elviszi őket és így könnyen bejuthatnak a rendelő, 
kórterém, műtó levegójébe, sőt ruhával, cipővel a 
betegek és orvosok maguk is bevibetik Az elmon-
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dattakboi érthető, hogy a 15-.. Jo perces vízbeú 
való kifőzés tehát semmi biztosítékot nem nyujt a 
fecskendők sterilitása tekintetében, 

A kórokozó spórák elpusztítását is biztosítja 
azonban- I. Q. Rutanov szavjet sebész megállapJ .. 
tásavai egybehangzóan - a fecskendők 30 percig 
tartó főzése 1-2%-os nátriumkarbonát-oldatban 
Ez a módszer visszaszorítja a korrodálódást is, 
de csapadék így is létrejön. Ezért a helyes kifőzési 
eljárás csapvíz vagy kútvíz eseién az, hogy egy
szerre nagyobb mennyiségű, esetleg több liter 
l 5-2' 0%-os nat r iumkarbonát-oldatot készítünk, 
ezt felfőzzük, másnap papírszűrőn megszűrjük és 
ezt a tiszta oldatot tartjuk készenlétben fecskendők 
kifőzésére Még egyszerűbb és jobb azonban, ha 
desztillált vízzel készül a karbonát--oldat. 

E modszer helyességének bizonyítására a 
szerző kerti földból származó talajspórákat főzött, 
egyfelől csapvízben és csapvízzel készült l 5%-os és 
2·0%-os nátriumkarbonát-oldatban, másfelől desz
tillált vízben és desztillált vízzel készült l 0%-os és 
l 5%-os ná tr iumkarbonát oldatban. A kisérleti 
eredmények azt mutatták, hogy egy ó r a alatt sem 
a csapvíz, sem a desztillált víz nem ölte el a sp ó r á
kat, a csapvízzel készült l· 5%-os nátriumkarbonát
oldat azonban már 15 perc alatt, a 2 0%-os oldat 
pedig már 10 perc alatt elpusztította azokat A 
desztillált vízzel készült l 0%-os száda-oldat !5 
perc alatt csak az aerob spórakat ölte el, az 1·5%-os 
desztillált vizes szóda-oldat azonban már 10 perc 
alatt elpusztította az aerob és anaerobspórákat is 

Ezekből az eredményekből az a következtelés 
vonható le, hogy tisztán csapvízben, vidéki viszo, 
nyak közölt pedig kritvízben 15-30 percig tartó 
kifözése a fecskendöknek nemcsak anyagi kdnal 
jár, amely nagymértékben terheli népgazdaságun
kat, hanem azok sterilitását sem biztosltja, ezáltal 
az orvosi köteles gondosság elmulasztását is jelenti ; 
így műhibárzalc tekintendő Biztos stetilitás elétése 
céljából tehát a fecskendőket 1 5% nátriumkarbonát 
tartalmú desztillált víziten ke.fl kifilzni. 

Egyszerű eljárás arzén és foszfor kimutatására 
O M M I budapesti Á!lategcszségzigyi Osztálya (Igazgató H irt Géza dr egyet m tandr) 

Írta: Abonyi Lajos dr., BalázA Tibor dr,. és Geőrch Felene d1 

Mezőgazdaságunk szacialista fejlóctése és a 
kétéves állatt~nyésztési terv megkÖveteli, hogy 
különös gondot fordítsunk az állattenyésztés alapját 
biztosító állategészségügyünkre. Jóllehet hivatott 
szakembereink munkássága az állatorvosi gyakorlat 
államosításával jelentős előrehaladást eredn1ényez, 
mégis a falu minden dolgozója előtt még igen sok 
feladat és lehetőség áll 

A vidéki gyógyszerész sem él elszigetelve 
a falu termelési és politikai problémáitól, sőt 
naponta találkozik állategészségügyi vonatkozású 
kérdésekkel is, melyre sokszor ő adhat feleletet. 

Abb ol a sok lehetóségból, mely a falusi gyógyszerész
nek ilyirányú kötelessége is, ahol szakmája mód
szereivel érvényesítheti szaktudását, e sorokban 
csak egyet emelünk ki, háziállataink egyes rnérge
zéseinek megelőzését Ezek az igen gyakori mérge-
zések nagyrészt a gazdaságokban növényvédelmi 
célra vagy vadirtásra használt főleg arzén- vagy 
foszfor-, illetve faszfid tartaimri anyagoknak a 
takarmányba keveredéséMI származnak 

!gy a takarmányban a szénsavas takarmány
lllésszel együtt tartait Darsin (Ca-arsenát) fel
cserélése okoz gyakran mérgezéseket Nem ritka 
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a külső paraziták ellen használatos Hungaria 
Matadornak a Datsinnal való összetévesztése és 
az. áliatoknak Darsinnal .való beporzása vagy 
lemosása sem. Mindkét esetben súlyos heveny arzén
mérgezések zajlottak le. A mérgezési esetek egy 
másik jelentős részét a vadirtásra szánt sárga
foszfor tartalmú anyagok és az egeürtásra szánt 
faszfiddal vagy arzénvegyülettel mérgezeit ~lemes
takarmánynak a feJvétele okozza Különösen 
baromfiakon jelentkeztek tömeges mérgezések 
Minthogy mindezek a mérgezések legtöbbször 
gondatlanságból erednek, így megelőzésükben a 
felvilágosító munkának jelentős szerepe van s 
ebben kell hogy a. gyógyszerész is az áBatorvos 
segítségére legyen. Mérgezés gyanújára az állatok 
gyors, esetleg tömeges, látszólag . oknélküli meg
betegedése vagy elhullása hívja fel a figyelmet 

. Az állatok az utolsó etetésnél még jól esznek 
,s már néhany óra mulva súlyosan betegek, sőt 
rövid ideig tartó betegség után el is hullanak. 
Több fertőző betegség (pl. baromfikolera, sertés
orbánc) hirtelen kirobbanása is hasonlóan jelent
kezhet, ezt azonban az állatorvos kórboncolással, 
esetleg bakleriologiai vizsgálattal megállapítja 
Hevenym~rgezések klinikai módszerekkel vagy kór
boncolással végezhető vizsgálata nehezebb. A mérge
zés klinikai képe ugyanis sok tényezőtől függően 
változatos, a kórbonctani ielet pedig jórészt nega
tiv .. Ennélfogva a mérgezésre csak a kórelőzmények 
s a környezet gondos átvizsgálásával gyanakod
hatunk, a kórismét biztonsággal csak a kémiai 
vizsgálattal lehet megállapítani 

Jóllehet a gazdasagak a mérgeket altalában 
elkülönítve tartják és a vadirtásnál szereplő 
mérgekkel kapcsolatos rendeleteket is végrehajtják, 
mégsein végzünk felesleges munkát, ha a gazda
ságok vezetőivel alkalomadtán e kérdésekröl a 
gyógyszertárban elbeszélgetünk s felhívjuk figyel
müket a mérgekkel való szükséges elővigyázatas
ságra 

A mérgezésekkel kapcsolatos feladatainkhoz 
tartozik az elsősegélynyujtás is. Szájon át felvett 
mérgeknél elsősorban annak az emésztőcsator
nából való eltávolítására kell törekednünk Kutyá
nál, macskánál, sertésnél hánytatókat (a rézszulfát 
foszformérgezésnél antidotum ís), lónál és szarvas
marhánál (minthogy ezek nem hánynak) sós has
hajtókat alkalmazhatunk A további kezeléseket 
már az állatorvos végzi el 

Az arzén és a foszformérgezések gyakoriságára 
való tekinlettel szükségesnek látszott olyan vizs
gálati módszer követése;mellycl mindkét mérgezés 
egy próbából gyorsan és megbízhatóan kimutat
ható. A foszformérgezett állati huilákban, ha azok 
többnaposak, rendszerint az elemi foszfor már 
eloxidálodott és így a Mitschcrlich-féle módszer 
már nem követhetó .. Dusart szerint az elemi foszfor 
és a primér oxidációs termékei hipofoszforossav, 
foszforossav, valamint foszfidok nascens hydrogén
nel (cink+higított kénsav) foszforhidrogénné .redu
kálódnak Ugyanilyen körűlmények között az arzén 
akár három, akár öt vegyértékű is lehet, vagy 
arzenit, akár arzenát ion, arzénhiclrogénné redu-
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kálódik. Ha a keletkezett foszforhidrogén! 
arzénhidragent igen híg ezüstnitrát-oldalba 
zetjük, akkor az arzénhidrogén reagál az ezüst
nitrát oldattal, finom eloszlású, feketeszínií 
fémes ezüst válik ki és azénsav keletkezik 
Ugyanakkor a nascens hidrogén hatására kele{ 
kez ő foszfor hidrogén az ezüstnitrátoldatból ezüst-· 
foszlidot választ le. Tehát ha foszfor- és 
tartalmú anyagokat nascens hidrogénnal ""''"'lUK 
savanyú közegben, akkor foszforhidrogén és arzén-· 
hidrogén keletkezik, melyek neutrális, akár am111o: 
niás ezüstnitrátoldatban fekete cs·apadékot ered
ményeznek. A csapadék fémesezüstöt és ezüst~ 
foszfidot tartalmaztwt, míg az arzén arzénessav 
formájában az oldatban van. Az elreagált ezüst
nitrátoldatot, mely már ezüstfémet és ezüstfoszfi, 
dot, vagy pedig arzénessavat tartalmaz, meg-. 
szűrjük. A kiszúr! és megmosott csapadékot 
néhány csepp tömény salétromsavban oldjuk, . 
am r kor faszláttá alakul; szükség szerint üvegszűrőn 
megszűrjük Kevés ammon.-nitrátot ·tartalmazó 
molibdénsavoldattal a foszfor! kimutatjuk. A szii
redék arzéntartalmát pedig BeHendorff-féle rea
genssei mutatjuk ki Az esetek zömében ajánlatos 
a szüredéket lúgosan bepárolni és a netán kivált 
Ag2Q .. t kiszúrni, mert a BeHendorff-reagens. 
híg sósavas közegben nem reagál 

A leírt módszerrel még O l mg alatti foszfor:, 
illetőleg arzénmennyiségek is jól kimutathatóK. 

Vizsgálat alkalmával a kérdéses anyagból 
bizonyos mennyiséget, mely lehet begytartalom, 
zúzógyomortartalom, bendő-, gyomor-, béltarta
lom, vagy takarmány a Schulek-féle desztilláló 
lombikjába tesszük A lombikba néhány darab 
As- és P-mentes fémes cinket dobunk, majd a desz
tilláló feltéthez illesztjük Egy normál kémcsőbe 
20·-25 ml desztillált vizet öntünk és néhány csepp 
5% ezüstnitrátoldatot adunk hozzá A desztilláló 
híítőcsövét a kémcsőbe helyezve a desztilláló 
csapos tölcsérén keresztül 10-50 ml 15-20%-os ·· 
kénsavat folyatuqk a vizsgálandó anyaghoz. Élénk 
hidrogénfejlődés közben megindul a redukció és a 
kémcsőben buborékok szállnak fel. Néhány perc 
mulva a méreg jelenlétekor a kémqő tartalma 
sziirkülni kezd, majd rövidesen be is feketedik. 
A finomeloszlású csapadék tömörül és összeálló 
fekete csapadék gomolyog a kémcsőben.. 10--!5 
percnyi járatás után a folyamatot leállítjuk 

A vizsgálati anyagok zömében megtalálható · 
a szulfát, vagy hidrDszulfid, mely kénhidrogén 
formájában megy át az ezüstnitrátoldatba ·Ebben 
barna színeződést okoz, mely szintén nem zavarja 
a további vizsgálatot. 

Sokszor előfordul, hogy a vizsgálati any a.g, 
különösen akkor, ha a desztilláló lombikját mele-

.· gítjiik, erősen habzik Ezt úgy akadályozzuk meg, 
hogy a desztilláló csapos tölcsérén kereszttil 1-2 
ml amilalkoholt juttatunk a lombikba 

Ha a vizsgálando anyag 20 g-jában O l mg-nyi 
arzén vagy foszfor volt, azt a módszer helyes 
betartásával minden kétséget kizáróan ki is tudjJlk 
mutatni 

Mennyileges kiértékelésre a módszer nem 

alkalmas, de Tközelítő pontossággal meg tudjuk 
ítélni a keresett anyagok mennyiségét. 

T öbbszáz eset kapcsán megállapítottuk, hogy· 
ez a módszer háziállataink arzén- és foszformérge
zésének megállapítására igen alkalmas. Gyors, 
veszélytelen s a legkisebb laboratóriumban is 
minden kétséget kizáróan elvégezhető .. A positív 
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reakció tapasztalataink szerint mindig mérgezést 
is igazol 

IRODALOM: I Dusort, Compt. rend. 43 (1856) ll 26 
2 Mars-Liebig, Zeiíschr angew Ch (1905) 416 3. Ch. 
Ztg. (1912) 1465. Billetter,Morfurt, Helv .. Chim Acta 6 
(1923) 771 4 Outzeit, Phorm. Ztg. (!879) 263 

Takarékossági mozgalom a gyógyszertárakban 
A mínisztertanács takarékossági határozatá-· 

nak vég~ehajtására a gyógyszertári dolgozák is 
bevezettek a munkaverseny egyik központi fel
adatát, a dolgozó nép vagyonának gondosabb 
kézelését, a fokozottabb takarékosságat 

A mozgalmat a kongresszusi verseny indította 
el és a Pártkongresszus tiszteletére történt munka
felajánlásokban bontakozott, szélesedett ki. 

GY.?gyszertári segédmunkásaink, értelmiségi 
dolgozomk megmutattak és megmutathatják: 
mennyire ötletesek és találékonyak, rnen.nyi kez
deményezés, készség és alkotó erő rejlik bennük 

Milyen tartalékokat tár fel a takarékossági 
rnozgalom a gyógyszertár akban 1 T íz és száz ötlettel 
helyes kezdeményezéssei találkozhatunk, köztük 
nem egy olyannal, ami különös figyelmet érdemel 
Elsősorban a selejt ellen kell harcolnunk. Igy a 
gyógyszertárba érkező áruk betöltésénél a porok, 
a folyadékok, kenőcsök, drogok tökéletes, maradék
nélküli áttöltésére, elszóródás, elfolyás nélkül. De 
gondolnunk kell a párolgó anyagok helyes kezelé
sére és táralásár a is, a gyógyszervizsgálatoknál a 
a, vizsgálandó és vizsgáló anyaggal való takarékos
sagra, a helyes és pontos mérésre, az elkészített 
szirupok és a gyógyszer ek figyelmes raktározására, 
táralásár a, a törések megszüntetésére, a figyelmes 
á~uátvételre, az elfekvő inkurrencia megmozgatá
sara, a hulladék anyagok begyüjtésére. Tudnunk 
kell, hogy minden megtakarított fillér a dolgozók, 
a közössé g érdekét szolgálja és ezek a fillérek vissza
kerülnek a dolgozókhoz. 

Számos gyógyszertári dolgozó felismerte már, 
mílyen nagy szalgálatot tehet az ötéves tervnek, 
ha bekapcsolódik a takarékossági mozgalornba. 
Igy a szegedi 13/51 szám ú volt OT I-gyógyszertár 
dolgozói bevezették a gyógyszertárban a Nazarova
mmgalmat és megfogadták, hogy azt a tárát, ahol 
dolgoznak, fokozott médékben gondozzák, karban
tartják, a hozzátartozó felszereléseket használat 
után tisztábban, nagyobb szeretettel teszik el. 

Nekünk az a feladatunk, hogy kellő felvilágo
sító munkával, a reánk eső tervek mielőbbi teljesí
tése érdekében, még jobban kiszélesítsük a takaré-· 
kassági mozgalmat. Hogy rninden gyógyszertári 
dolgozó magáévá tegye és megértse : a magáéból 
pazarol, ha nem takarékoskodik, anyaggal, fel
szereléssel, idővel, a bútorok edényzet karban-
t . ' artasával, a gázzal, villannyal, a rezsi csökkentésé-
v~l és önmagát gazdagítja, ha vigyáz a nép vagyo
nara. 

A Gyógyszertári Központ takarékossági fel
hívása a csomagoló papirokkal, kart0nokkal, vala, 
mint a hibás, törött üveg és edényzet, az elhasznált 
celluloid poradagoló kártyák, a kenőcskészítésnél a 
p atentulákban visszamaradó kenöcsfelesleg, a papír·· 
hulladékok gyüjtése, máris folyamatban van .. 

A csongrádmegyei vállalatnál az ellenőröle is 
bevették munkatervükbe a takarékossági mozga
lom figyelemmel kisérését és a felhívás végrehaj
tását. Innen indult ki az a kezdeményezés is, hogy 
az időmegtakarítás végett a gyógyszerel< elhelye
zése úgy történjen, hogy azok lehetőleg kéznél 
legyenek, az officina feltöltésével feleslegessé tegye 
a sok hiábavaló szaladgálást a pincébe, a szer
kamrába, a laboratóriumba, a raktárhelyiségbe stb. 

A ma~ói 13/34 számú gyógyszertár dolgozói is 
helyesen vrszonyulnak a mozgalomhoz akkor, ami
kor a padJáson lévő nagymennyiségű üveget kimos
sak és az ott ezerszámra heverő alumínium tégely! 
felhasználják 

Jelentős kezdeményezést indítottak el a sze
gedi 13/72 számú gyógyszertár dolgozói is, amikor 
a zsíros, olajos edényekből az avas olajat össze
gyüjtik, amiből 'beszolgáltatás esetén szappan 
készül. Vagy a hódmezővásárhelyi 13/3 számú 
gyógyszertár dolgozói, akik megfogadták, hogy 
soronkívül visszaküldik a Gyógyszeráruértékesítő
nek a faforgácsot, az ü r es ládákat, a használható 
kartonokat stb 

Gerő elvtárs a Pártkongresszuson elmondott 
beszédében rámutatott nagy országépítő munkánk
ban a takarékosság hatalmas jelentőségére és 
nekünk, szervezett dolgozóknak fel kell figyelnünk 
erre a tanításra. Még éberebbeknek kelllennünk az 
ellenséggel szemben ésnem utolsó sorban : még 
jobban, az eddiginél sokkal jobban kell takarékos
kadnunk 

Munkamódszerátadás, tapasztalatcsere, 
munkafegyelem a gyógyszertárakban 

A közegészségügy fejlesztése érdekében a 
gyógyszertárainkra háruló tervek teljesítésére, igen 
fontos feladat, hogy felszámoljuk a hiányosságokat 
A munka jó megszervezésével, szakinai tovább
képzés biztosításával, a munkamódszerek átadá
sával, a tap-asztalatcsere-mozgalom széleskörű meg
szervezésével, a munkafegyelem megszilárdításá
val hassunk oda, hogy ötéves tervünk ránkeső 
részét, a dolgozók gyógyszerellátásának biztosítá
sát mielőbb teljesítsük. 

117 



A GYÓGYSZERÉSZ 

A munkamódszerátadási mozgalom kiszélesíté·· 
sét kell elsősorban elősegítenünk. Fokozatosan kell 
fejlesztenünk a technikák, a gyógyszertári segéd-
munkások szakmai tudását, átképzését, gyógy
szerismeretét 

A ·régi, képzett szakmunkások, a tapasztaltabb 
gyógyszerészek adjanak át legjobb tudásukból 
többet, mint azelőtt 

És tanítsák meg a gyógyszertári felelős vezetők 
a beosztott okleveleseket a gyógyszertár admi
nisztrációjára, a vezetés és az irányítás minden 
gyakorlati munkájára is .. 

Igen fontos ezzel kapcsolatban, hogy vala
mennyien tanulmányozzuk a mindenkori újabb 
szakmai irodalmakat, hogy figyelemmel kísérjük 
a napi eseményeket, mert ezek nélkülözhetetlen 
segítői munkánkn.ak, tudásunk fejlesztésének So
kan vannak még szakembereink közül, akik a 
fenti két szempontot figyelmen kivül hagyva 
tanítják új kádereinket Sokan vannak, akik még 
nem tanulmányozzák eléggé a fejlett szovjet 
gyógyszerészetet és az élenjáró szovjet gyógyszerész 
tudományt 

Ezeket felismerve indította el a szegedi Orvos
Egészségügyi Szakszervezet a 6 hónapos technika
és laboránsképző tanfolyamot Ezzel nemcsak a 
szakmai továbbképzést biztosították, ha'nem a 
mintegy 25 részvevő ideológiai képzésben is 
részesült. Megismer hették a tervgazdálkodás jelen
tőségét, a fejlettebb munkamódszerek alkalmazásá-· 
nak fontosságát, tanultak üzemgazdaságtant, ké
miát, növénytan!, gazdaságtant és betekintést 
nyerhettek a gyógyszertári adminisztrációba is 

A tanfolyam sikerrel zárult és a hallgátók, 
amint visszakerültek munkahelyeikre, látható ered
ménnyel folytatták munkájukat. 

Itt elkövettük azt a hibát, hogy nem foglal· 
koztunk tovább ezekkel a kartársakkal, bár az 
állandó fejlődés ezt megkövetelte volna tőlünk 
A hiba mellett megemlékezhetünk arról az ered
ményről, hogy elindult a második tanfolyam 
amelybe tervszerűen beépítettük a munkamódszer
átadás tudatosítását is .. 

Helyesen bontakozott ki a munkamódszer
átadási ·mozgalom Csongrád megyében, ahol a 
szegedi 13/58.. számú gyógyszertárban előadás
sorozat indult el a szovjet gyógyszerészetről, úgy
szintén a 13/3, a 13/4, 13/6, 13/20, 13/30, 13/47, 
13/54, 13/56, 13/57, 13/76 .. számú gyógyszertárak
ban is igen élesen megnyilvánult a mozgalom jelentő
sége, ahol volt gyógyszertári takarítónők, mint ifjú 
munkáskáderek olyan szakmai képzést kaptak, 
részben a felelős vezetőtől, részben a munka
társaktól, a munkamódszerátadási mozgalom segít· 
ségével, hogy ma már mint technikák a táramellett 
segítkeznek 

A kibontakozott mozgalomnak köszönhető, 
hogy a pénztárkezelők nagy része is részt vesz 
már a gyógyszertár adminisztrációjának elkészí
tésében, valamint a technikai munkák elvégzésé-
ben ·is. 

Nekünk csak az a feladatunk, hogy tovább·· 
fejlesszük a gyógyszertári munkamódszerátadási 
mozgalmat, hogy tovább segítsük a feltörő ifjú 

munkáskádereket, hogy széles teret 
a tanulni vágyók előtt. főkép a 
erők neveléséről van szó .. El kell 
feladat, .de a feladatok 
támogatásért az Orvos-Egészségügyi' ~z:ak:sze:rvezet 
hez, hogy ne legyen fennakadás 
nagyobb sikerrel segítsük gyóg~rszertánrinÍ<b1tn 
munkamódszerátadási u>e>Lt,atvtu 
d és ét. 

A tapasztalatcsere kiépítése, és; ~a~f''~~~,:~~~~;~.\ 
kiszélesítése a Csongr ádmegyei 2 
között most van kialakulóban. 

A felelős vezetők felismerték ugyan a m<>zg_,,_ 
lom jelentőségét, de annak a megvalósítása 
lőre csak a közös értekezleteken, gyűléseken 
megbeszélésre szorítkozott Még nem történt 
hogy egyes gyogyszertárak dolgozói a ra~,~~;~~:t 
csere-mozgalom keretén belül kollektíven 
volna egy másik gyógyszertárba a gyakorlatok 
sajátítására Történtek ugyan kezdeményező lépé
sek a gyógyszertárak dolgiJZói között, az itt elért · 
eredményeket azonban még tovább kell fej 
tenünk 

A munkafegyelem megszilárdítása gyógyszer
tárainkban az államosítás óta fokozottabb fejlő-

- dést mutat Igen nagy segítség a munkafegyelem : 
megerősítésében a Szakszervezet által elindított 
szemináriumok népszerűsége, valamint a JYttmka <. 
Törvénykönyvének tudatosítása a dolgozók 
körében.. · 

Elég gyakran előfordultak ugyan az 
időben is késések, ezek azonban a jelenléti 
bevezetésével a minitrtáiisra csökkentek. A mumka
fegyeiem rovására megy az utóbbi időben siír 
előforduló váratlan, szinte rapszódikus, egy--két 
pos »megbetegedés«, és az ezzel kapcsolatos igazo
latlan mulasztás Ezeket a jövőben ki kell küszö
bölnünk 

Megfigyelhettük, hogy azokban a gyógyszer
tárakban, ahol a munkafegyelem jó, ott élenjáró 
a kollektív szellem is, jó a termelékenység, rende· 
sebb, tisztábba gyógyszertár .. 

Nekünk, szervezett dolgozóknak fel kell figyel· 
nür1k ezekre a jelenségekre és a mindennapi mun· 
kánkban előforduló hiányosságak kiküszöbölésévél 
kell hozzájárulnunk azoknak a feladatoknak meg
valósításához, melyeket győzelmeink szervezője, 
a Magyar Dolgozók Pártja vezet. 

És becsülettel kell kivennünk részünket a 
béke védelméből is .. 

Ebben a nagy építőmunkában legyenek a 
kommunisták az elsők, a példamutatók, a verse· 
nyek megszervezésében, a munkamódszerátadás 
kiszélesítésében, a· tapasztalatcsere fejlesztésében 
és a munkafegyelem megszilárdításában, de legye- . 
nek éJenjárók a kezdeményezők felkaralásában 
és az elmaradók kartársi támogatásában 

A kommunista és pártonkívüli dolgozók össze
fogása forrassza össze dolgozóinkat a béke, a szo
cializmus ügye, hazánk iránti forró szeretet, 
a Szavjetunió iránti hűség szellemében. 

Somogyi Aladár 
Gyógyszertár Vállalat 

Csongrád megye 

A GYÓGYSZERÉSZ 

A tinktúrák szes~tartalma meghatározására 
vonatkozó összehasonlító vizsgálatok 
A pécsi Tudományegyetem Gyógyszertárának közle ménye 

Írta: _Bari Zsigmond dr. 

1 r 
Az első kérdés tisztázása céljából !5-féle a 

Ph. Hg .. IV szerint hivatalos tinkturát állítottam 
.elő pontosan a gyógyszer könyv elői~ a ta szerint, 
tehát kivonófolyadékul 70 térfogat-, rlletye 62·14 
súlyszázalékú alkoholt alkalmazva, s a tmkturak 
előállításához haszná_! t kellően porított dr ogot két 

tüntettem fel. E táblázat adataiból kitűnik, hogy 
különbség van a tinkturák teoretikus szesztartalma 
és meghatározott szesztartalma között, mely körül
belül 1-3%-ot tesz ki, csak két esetben éri el a 
4 23%-ot, illetve 5· 62%-ot 

A második kérdés tisztázása céljából a Ph. Hg. 
IV előírala szerint - de két hétig mész felett 
szárított drogból - készített tinkturákat· 14 évi 
raktározás után vettem vizsgálat alá. A raktározás 
hűvös (körülbelül 10-15 °C hőmérséklet-ú) helyen, 
parafadugóval jól elzárt üvegekben, fénytől védve 
történt Ezen 15-·féle régi tinktura mellett még a 
kétféle módon előállított tinct. valerianae spir. és 
tine! tormentillaet is vizsgálat alá vettem. Ismerve 
az L táblázatban e tinkturák teoretikus alkoho!
tartaimát, meghatároztam ötféle eljárással a link
turák alkoholtartahnát, arra kívánva feleletet adni, 
hogy 14 évi raktározás után észlelhető-e alkohol
veszteség és ha igen, milyen fokú .. 

mésztoronyban szárítottam. Előállítottam 
még a Ph Hg .. IV.;ben nem hivat~los t.inct. vale
rianae spir-t egyreszt hat napr aztatassal - a 
két hétig mész felett szárított drogból -- 70 térf. 
')\-os szesszel, másrészt perkolációval, szintén 
s;árított drogból, továbbá tine!.. tormentillaet, 
részint légszáraz drogból hat napi áztatással, 70 
térf .. %-os szesszel, részint két hétig mész felett 
szárított drogból hat napi áztatássai, 70 térf 
%-os szesszel 

Ezen tinkturáknak készílés után azonnal 
meghatároztam a szárazkivonattartalmát, 100 g 
tinktura előállításához felhasznált drog, illetve 
drogkever ék nedvessésta~talmát,. a D ~· B .. , 6 
előzőleg ismertetett elJarasa szennt a tmkturak 
súlyszázalékos alkoholtartalmát, s ezen adatokból 
kiszámítottam a Payer Dénes által megadott kép
let segítségével a tinktura teoretikus alkoholtartal
mát Ezen vizsgálat ada,ait aL L táblázatban 

A gyakorló gyógyszerész érdekét szem előtt 
tartva a legegyszerűbb meghatározási módszereket 
alkalmaztam e tinkturák alkoholtarta:ma meghatá
rozásánál - az egy Koljakova refraktometrikus 
módszerét kivéve, mely eljárás egyszerű és gyors, 
de a gyóayszertárak nemigen rendelkeznek refrakto
méterret s így ezen eljárás ott kevésbbé alkal
mazható 

l szdmú tdbldzat. 
2 hétig mé.sz felett szdritott drogból a Ph Hg. IV. előirata_ szerint lcész.itett tincturák számított. s~l'Jt és _térfogatszázalik alkohol-· 

tartalma· és meghatározott súly- és terfo(}atszdzalek alkoholtartalma a keszlfes utan 

l. finet 
2.. 'Iirtct 
3 . Iinct 
4. Tinct 
5.. Tinct 
6. Iinct. 
7, Iinct 
8 Tinet 
9. Iinet 

10 Tine! 
ll Tine! 
12 Iinet 
13. Tine! 
14 Tinet 
.15. Iinct 
16 Iinct. 

ra ti o 
17.. rinet 
IS Tine! 
19 Tine! 

A tinctura neve 

absinthii comp 
amara 
aromatica 
aurantii conferta 
cantharidis 
capsid .. 
charnomilla e 
chinae comp 
cinnamomi 
digitalis 
gallarum 
gentianae ... 
ipecacuanhae 
opii simpl 
strychni . . .. 

valerianae sp ir, 6 napi mace-
. . . .. . . . . . . " ' .... , .. 

valeríanae spir. percolatio 
tormentillae légszáraz drog •... 
tormentillae 2 hétig mész felett 

szár It ott drogból 

l 

l 
l 

l 
' i 
l 

b 
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4 20 20 g= 10461 
6 48 20 g= 0 892 
l-82 20 g= 1266 

19 87 50 g= 250 
217 lOg= 0 466 
3 31 !Og=lll6 
435 20g= 1012 
708 275g=H7 
063 20 g= o 732 
317 lOg= 035 

I 437 20 g= 0 966 
840 20 g= 098 
2 27 lOg= 0422 
520 10 g= 035 
l 61 l0g=019 

230 20 g= o 5461 
240 20 g= 05461 
610 20g=235 

660 120 g= o 7461 

Számított 
alkoholtartalom 

súly l térfogat 
%-ban %-ban 

l 
29 28 6 711 
!707 2092 
61 51 6912 
484 7 56 27 l 

60 79 68 45 
l 59 63 67 34 

59 09 l 66 80 ' 
65 09 ! 5729 ' 606! 68 27 l 

6024 6792 
l 5282 6072 

56 60 6442 l 
6076 68 42 

l 
58 97 66 70 
6032 68 00 

6066 6832 
6060 6826 

l 
5716 64 96 

5 785 65 62 
l 

D A B .. 6. szerint 
meghatározott 

alkoholtartalom 

súly 
%-ban 

l térfogat 
i %-ban 

6092 68 57 
16 34 20 09 
6055 6822 
4979 5762 
63 53 l 71 02 
5944 6716 
58 32 6608 
5795 6662 
624! 6998 
6055 68·22 
5573 63 55 
5684 64 55 
60 93 68 58 
55 72 63 54 
64 64 72 06 

58 70 6644 
5498 6282 
60 93 6858 

56 10 63 92 
l 

"'' ·ro • -"' "~ ~- ' o·~ 
<ll .C :t: 
<1.1 O tO 

:t:i:U:L 
o"-" 
::::~E 
E~o' "--N,- 1.\:l, 

(J)[;;...., 

+16 
-07 
-09 
+13 
+27 
-O l 
·-07 
+06 
fiS 
+0· 3 
+2·8 
+o:z 
+Ol 
·-32 
+43 

-l g 2 
2 
7 

-56 
+37 

-l 7 5 
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A GYÓGYSZERÉSZ 

A .14 évig raktározott tinkturáknak meghatá-· _ 
roztam az alkoholtartalmát a következő eljárások 
szerin t : 

l. Ph Hg. IlL, illetve Ph. Hg. IV módosftott eljárása 
2. D. A. B. 6 szerínti rnódszer. 

_ 3 .. Payer Dénes centrifugáló eljárásával (villanyhajtású 
ctntrifugát és korrekciót alkalmazva) 

4. Általarn rnódosított Payer Dénes-féle _ centifugáló 
eljárással-kézzei forgatható centrifuga- és korrectió alkal
mazásával. 

5. Koljakava refraktometrikus eljárása (az Abtié-féle 
refraktométerrel) 

(Folytat j uk) 

Változások a IV .. Gyógyszerkönyvben 
Az Országos Közegészségűgyi Intézet Ch l 400/1951 szán1t'1 

határozata. 

A 470/1943. M E. számú rendelet l §-ának (l) bekez
désében, valamint a 2.420/1948. Karm. számu rendelet 
L §-ának (l) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
gyógyszer ek és gyógyszerkészítményele pótlása, valamint a 
IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv és a Ch. 1.200/1951 
szám ú OKI-határozat (a továbbiakban: Határozat) ren
delkezéseinek kiegészítése, illetőleg módosítása tárgyában 
a következőkben határoztam 

1. A Határozat L pontja, 1 1>Aqua Cinnamami spiri
tuosa. Szeszcs fahéjvíZ<< cikkelyének előiratában szereplő 
tömény szesz (Spiritus concentratus) mennyisége 200 g-ra, 
a desztillált víz (Aqua desti!lata) mennyisége 800 g-ía 
változik. -

2 A Határozat I l. pontjában közölt táblázat 2 rova
tában szerepléi 1>Syrupus Calcii phosphorici compositus<( 
helyébe •>Syrupus Caldi hypophosphorosi compositus<< lép 

3. A Határozat III. pontjában közölt táblázat a követ
kezőkkel egészítendő ki: 

l 2 
Coffeinum na ü ium 

benzoicum Ph. Hg. IV. 
Ephedrinum hydrochloricum 

Ph Hg IV 

Coffeinuru natdum 
salicylicum Ph. Hg. !V 

l-Ephedrinum hydrochlo
ricum 

·1. A Határozat IV. pontja, l 1>Acidum oleinicum 
Olajsav.<< cikkelyének negyedik sorában a wilágossárga<< 
szövegrész törlendő. 

5. A Határozat IV. pontja, 2. i> Acidum phenylcincho
ninitum. Phenylcinchoninsav << cikkelyében megadott olva
d_áspont 210-214°-re javítandó. E cikkely 15-16 sorának 
szövege a következőképp.en módosul: 1>űldjunk O 249 g 
phcnylcinchoninsavat pheno!phtalein indikátor mellett 
eidzetesen semlegesített, 50 kcm. meleg szeszben . <( 

6. A Határozat IV. pontja, 3 l>Caseinum purum. 
Tiszta casein.<( cikkelyének negyedik sorában a I>Vagy nem 
átlátszó<( szövegrész törlendő. 

7 .. A Határozat IV pontja a következő cikkellyel egé~ 
szitendő ki: 

5. l>++ 1-Ephedrhmm hvdrÓchloricum Balla 
forgató sósavas ephedrin.<< - , 

Olvadáspontja 218-221°. Vizes ol data a poláros fény 
síkját balra forgatja. Minden egyéb tekintetben a Gyógyszer
könyv Ephedrinum hydrochloricum cikkelyében előírtak 
irányadók <i 

--·-------
8. A Határozat IV pontja, 5-17 cikkelyének számo· 

zása 6-!8-ra változik. 
9 .. A Határozat IV pontja, eddigi ll. 1>Syrupus Caléii 

phosphorici compositus .. Calciumphosphatos szirup. (( cik
kelye helyébe a következő cikkely lép : 

12. l>Syrupus Calcii hypophosphorosi composftus Cal. 
cium hypophosphitos szirup_ (( · 

15 g hipofoszforsavas kalciumot (Calcium h)- PD-
phosphorosum), 

.5 g ferrolaktátot (Ferrum lacti'cum), 
5 g citromsavat (Acidum citricum), 
2 g n~angánkl?~iqot (Ma~g~num chloratum) és 
1 g sosavas 1001nt (Chmmum hydrochloricum) 

enyhe melegítéssel feloldunk 
400 g desztillált vízben (Aqua destil!ata), majd az 

oldathoz 
.500 g cukrot (Saccharum) adunk és a folyadékot a 

cukor teljes oldódásáig melegítjük A kissé 
lehűlt sziruphoz 

15 g ebvészmag festvényt ( Tinetura Strychni p I.) 
öntünk és súly át desztillált vízzel (Aqua destil
lataj 

1000 g-ra egészítjük ki. Végül a kész szirupot papiros 
_ szűrőn megszűrjük 

Sárgasz_ínű, kissé fluoreszkáló, keserű, vasízü, gyengé-n 
savanyu sz1rup 

A készítményt viiágosságon tartjuk. 
IO. A Határozat VII. pontja, 2 .. cikkelyének első inan

data helyébe a következő szövegrész lép: 1>0iyan T ela 
depurata (Vízszfvó szövet) is használható, amely 1 cm2 
területen együttesen Jegalább 18 lánc- és vetülékfonalat 
tartalmaz és folyóméterének sülya 80 cm szélesség esetén 
21·-22 g, IOO cm szélesség esetén 26-27 g .. 

. 11. A Határozat VIII. pontja- olyan értelemben vál
tozik meg, hogy a fentiek szerint módosított és kiegészített 
Határozat 1951 évi julius hó 1-én lép kötelezően hatályba, 
de az abban foglaltak e módosító határozat közzétételétől 
már alkalmazhatók. 

Budiipest, 19.51 áp!ilis hó l-én 
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