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BISMOCILLIN INJ. 

5kcm 

intragluteális alkalmazásra! 

Összetétele.: Procain-penicillin G 
Bismuth subsalicylicum .. 
Aluminium monostearat. 
01. Helianthi ad . „ 

'.""""" 

1,200000 E 
0,20 g 

'0,15 g 
5 kcm 

Elónyéi.: L Egy BISMOCILLIN-adag beadásával a szervezetben 5-6 napon 
-......_ át egyenletes bactericid hatású penicillin-tükröt 'biztosíthatunk. 

2„ A készítmény bismuth-tartalma a szervezet immunanyagát termelő 

reti.culoendothel rendszert hathatósan aktiválja„ 

3 A készítmény előzetes melegítés, hosszas rázogatás nélkül injiciálható. 

4. Teljesen fájdalom- és mellékhatásmentes. 

javallatai.: Fulminans fertőzések, primaer, secundaer lues stb. esetén. 

Csomagolása: 1x5 kcm-es üvegcse dobozban. 

Ára: Ft 40,50 
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VII. ÉVFOLYAM 1952. JANUÁR 1. 1. SZÁM 

A harmadik tervév küszöbén 

Ezzel a számmal a szakma egyetlen lapja először 
jut el az ország valamennyi gyógyszertárába, minden 
gyógyszertári dolgozóhoz. Első eset, hogy amit a gyógy
szerészek tervszerű továbbképzése, a gyógyszertári minő
ségi munka megjavítása érdekében, az V. Magyar 
Gyógyszerkönyv előzetes kommentálásával a szaksajtó 
közzéad, azt minden gyógyszertári dolgozó elolvassa, 
megtárgyalja, kiértékeli és számontartja. 

Ez a régen várt lehetőség komoly feladatok elé 
állítja az egész szakmrít Megnőtt »A Gyógyszerész« 
olvasótábora, ki kell szélesednie annak a munka
közösségnek is, amely mind tevékenyebben bakapcso
lódik a szaklap életébe. Nemcsak úgy, hogy olvassuk 
és megbeszéljük a lap anyagát, hanem szóljunk is 
hozzá a felvetett tudományos kérdésekhez Nemcsak 
azzal, hogy tudomásul vesszük a szaklap tartalmál, 
de építő, ösztanző bírálatunkkal járuljunk hozzá, hogy 
»A Gyógyszerész« valóban az egész szakma lapja 
lehessen. Mindenkié, aki tanulni és fejlődni akar, a mi 
területünkön a szocialista egészségügy országos háló
zatában. Csak így érhetjük el, hogy számról-számra 
jobb, tartalmasabb, minden gyógyszertári dolgozót 
érdeklő szaklapot küldhessünk szét az ország gyógy
szert áraiba. 

Most kezdjük meg felemelt ötéves tervünk har
madik tervévét Az a lzatalmas lendrilet, amivel 
hazánk minden öntudatos munkása a második terv
ben dolgozott a szocializmust építő terv teljesítéséért 
és túlteljesítéséért, a harmadik tervév küszöbén tőlünk 
is új, az eddiginél is komolyapb feladatok vállalását 
és elvégzését követeli. A magunk lehetőségei szer int 
fokozottabban be kell állnunk az országos verseny
mozga/omba, még mélyebben ki kell építenünk a 
»Gyógyíts jobban«-mozgalmat, hogy minél több és jobb 
gyógyszerrel segítsük vissza a beteg dolgozókat a ter
melő munkába. 

Erre azonban csak úgy leszünk képesek, ha szak
mailag állandóan képezzük magunkat Ennek a célnak 

a szolgálatában áll a gyógyszerésztovábbképzés, a 
gyógyszerészteclmikusképzés. Erre képezték ki az 
ország gyógyszertári munkáját ellenórző szakfeliigye
lőket Ezért jelentkeznek szakvizsgára azok a gyógy
szertári dolgozók, akik bármilyen minőségben leg
alább tíz éve működnek gyógyszertárakban. Ezt az 
átfogó célkitűzést erősítik irányító támogatásukkal az 
Egészségügyi Minisztériu1n, az Orvos-Egészségügyi 
Dolgozók Szakszervezete, a Gyógyszertári Központ és 
a Gyógyszerészek Szakcsoportja !gy álltak a tanítás, 
a továbbképzés vonalára a legkiválóbb előadók, 
egyetemünk és a szakma legjobbjai. Ezért gyűlnek 
össze llavonként a gyófyszertári dolgozók, hogy ter„ 
melési értekezleteken vitassák meg .: a tapasztalatcsere 
kiépítésével észszerűsítésekkel és újításokkal miként 
teljesíthetjük még jobban közegészségügyi feladatunkat 
Ennek érdekében keressük, gyakorló gyógyszerészek 
a betegek minél zavartalanabb gyógyszerellátására a 
kollektív együttműködést a gyakorló orvosokkal. 

Az egész szakma arculatát átalakító nagyjelentő
ségű munkának csak a szaksajtó lehet a krónikása. 
Csak az egész szakma szócsöve továbbílhatja tudomá
nyos és gyakorlati közleményekben azokat a megol
dandó feladatokat, amelyek a gyógyszertári minőségi 
munka megjavítására vezetnek.. Számítunk az egész 
szakma megnövekedett munkaközösségére, az or szá
gosan megszervezett tapasztalatcserére .. És hogy mun„ 
kánk még eredményesebb legyen, folyamatosan kó'z
lünk fordításokat és ismertetéseket az élenjáró, példa„ 
mutató szovjet gyógyszerésztudományból és a népi 
demokráciák gyógyszerészi szaklapjaibó/.. 

Hívjuk és keressük a fiatalokat, akik nem régen 
keniltek ki az egyetemről .: vegyenek részt a szaksajtó 
minőségi munkájának megjavításában. Keressük az 
új embereket.: a jövő gyógyszerésztudományának elő
harcosai! De hívunk és várunk mindenkit, aki eddig 
csak magának búvárkodott és nem gondolt rá, hogy 
csak a közösség számára végzett munkánkkal segít-
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hetjük elő a szocializmus építését, felemelt ötéves ter
vünk sikerét. 

"A Gyógyszerész« csa~ úgy fe!elhet meg _igazi 
hivatásának ha az olvasok megnovekedett tabora, 
minden olv~só megmondja és megírja .: milyen tar
talmú rovatok és tanulmányok mozdítják elő a szo
cialista egészségügyi dolgozó mielőbbi kialakulását ? 
Azé/a dolgozóé/, aki pártunk és kormányunk irányt-

lásával, a Szovjetunió vezeti[' beláthatatlan béketábor
ban, a legnehezebb feladatok elvégiését is lelkes mun
kával vállalja. 

A harmadik tervév küszöbén ennek szellemében 
kiván "A Gyógyszerész« Sze1kesztőbizotlsága az egész 
szakmának jobb és több munkára mozgósító, harcos, 
fegyelmezett, ismetetekben, szocialista öntudatban gaz
dagodó boldog újesztendőt. 

A gyógyszerek minőségének ellenőrzése 
a gyógyszertárban lrta: P .. L Oszadcsenko. Ismerteti: Kun Ferenc 

(Vnutdaptyecsnij kant10ll kacsesztva lekarsztv) 

Pereljman és Brodszkij szovjet szerzőknek a 
gyógyszerek vizsgálatát összefoglaló »Gyógyszer
készítmények analízise« című könyve egyes részle
teit lapunk hasábjain már ismertettük Ebből össze
foglaló képet nyertünk arról a hatalmas fejlődésről, 
mely a gyógyszertudomány és szakirodalom terüle
tén a Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta 
a Szovjetunióban végbement, és a gyógyszervizsgá
latot szinte önálló tudotrányággá fejlesztette. 

P !. Oszadcsenko »A gyógyszerek minőségének 
ellenőrzése a gyógyszertárban« című könyve gya
korlati kézikönyv, amely ennek a tudományágnak 
a gyógyszerészi gyakorlatban alkalmazott részét 
tárgyalj a.. · 

A könyv külön értékét egyszerú és világos 
közlési módja adja meg és ezért különösképpen al
kalmas arra, hogy a tár a mellett dolgozó gyógy
szerészekben érdeklődést keltsen a kémiának olyan 
területei iránt, melyek eddig, mint .a kémia magas-
iskolája éltek bennük, messze elvonatkoztatva 
gyakorlati munkájuktól. Ezek közé tartozik pl. 
a cseppanalízis, papírkromatográfia és a mikro
eljárások egész sora, melyekre a gyógyszer minő
ségének gyógyszertári belső ellenőrzése fel van 
építve. 

Érdekes a könyv kiadásának adata is .. 
A moszkvai Állami Orvostudományi Lapkiadó 
(MEDGlZ) kiadásában 1951-ben 237 oldalon, 
20 .. 000 példányban jelent meg és ár a 7,60 rubel.. 

A szerző előszavában beszámol arról, hogy 
a Szovjetunióban a gyógyszerkészítés minőségének 
állandó javítása és az ellenőrzési módszerek töké· 
letesítése egyik legfőbb célja a gyógyszertári 
igazgatás kísérleti és analitikai laboratóriumaiban 
folyó munkának 

A kapitalista államok gyógyszertári rend
szerétől eltérően a Szovjetunióban a gyógyszertári 
belső ellenőr .munkája nemcsak abban áll, hogy 
az asszisztenseket a gyó'gyszer elkészítésére vonat
kozólag kikérdezi, továbbá az elkészített gyógy
szert külső tulajdonságai alapján érzékszervi 
(organoleptikus) vizsgálattal ellenőrzi, hanem mun·
kájában egyre inkább az ellenőrzés leghatásosabb 
módját, a kémiai analízist alkalmazza. 

Ez utóbbi az egyes köztársaságok és tarto
mányok területén múködö gyógyszer ellenőrző ana
litikai laboratóriumokban, a gyógyszertárak ana
litikai laboratóriumaiban és vizsgáló asztalain tör
ténik 

A kémiai ellenőrzés szélesebb területen való 
bevezetése céljából Központi Gyógyszerészeti Tudo
mányos és Kutató Laboratórium (CANIL) még 
1941-ben, az ellenőrző analitikai labor atóriumoktól 
távol fekvő gyógyszertárak munkájának ellenőrzé·· 
sér e, hordozható ellenőrző analitikai felszerelést 
konstruált. "Hordozható ellenőrző laboratórium« 
címen vezérfonalat állított össze a gyógyszertárban 
készülő gyógyszereknek a helyszínen történő kvali
tatív és kvantitatív vizsgálatára.. A vezérfonal ösz„ 
szesen 123 vizsgálati módszert tartalmaz, melyből 
51 gyógyszerkészítmények, 72 pedig gyógyszer
alakok : mixtur ák, kenőcsök és porok - vizsgá
latára vonatkozik 

A hordozható laboratórium jelentékeny terje
delme és súlya (8 kg) az aránylag bonyolult vizs
gálati módszerek, a vizsgálathoz szükséges anyag 
viszonylag nagy mennyisége és maga.az időpazarló 
vizsgálat, szükségessé tették új kémiai ellenőrző· 
módszerek kidolgozását, és ezzel a gyógyszerek 
gyors-analízisének megoldását 

A gyors-analitikai módszerekkel történő kvali
tatív vizsgálathoz a vizsgálandó oldatból 2-3 csepp, 
porból 0,01-0,005 g, a kvantitatív vizsgálathoz 
1-2 ml oldat, vagy 0,05-0,15 g por szükséges„ 
A kvalitatív vizsgálat átlagideje 1 perc, a kvanti
tatív vizsgálaté 15 perc. 

A Központi Gyógyszerészeti Tudományos és 
Kutató Intézet a gyors analízis pozitív előnyeit 
megállapítva, kézikönyveket adott 1d, melyeket 
A. 1. Simanko és P '! Oszadcsenko »A gyógyszerek 
minőségi ellenőrzése gyógyszertárakban«, B. A 
Kljacsklina és P ' !.. Oszadcsenko "Kvantitatív 
gyorn-analízis a gyógyszertárban« címen állítottak 
össze .. 

Az ex tempore készült gyógyszereknek ezek
ben a kézikönyvekben leírt vizsgálati módszerei 
alapján P J. Oszadcsenko olyan kisméretű hordoz-

r--_ 
ható laboratóriumi felszerelést konstruált, melynek 

·súlya kémszerekkel együtt 3,5 kg (1. sz .. ábra) 
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csíkok használatán, a vizsgálandó anyagnak vagy 
reagenspapírnak a vizsgálandó anyag illó gőzé
vel, vagy a reagens hatására képződő gázokkal 
mikrógázkamrában történő kezelésén alapulnak 
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Az ex tempore készült gyógyszerek, koncent-
rátumok1 és a gyógyszertárban készletben tartott 
egyéb gyógyszeralakok kvalitatív és kvantitatív 
vizsgálatának gyors-analitikai módszereit gyakorlati 
tapasztalatok alapján dolgozták ki (ellenőrző analiti
kai laboratóriumokban, gyógyszertári analitikai 
laboratóriumokban és vizsgáló asztalokon, hordoz
ható laboratóriumi felszereléssel, gyors-analitikai 
módszerek alkalmazásával). 

A kémiai gyors-analízis módszereinek ismer
tetése előtt a szerző összefoglalja a gyógyszertári 
belső ellenőrzés egyéb módszereit, melyeket már 
korábban G. D. Korenblat »A gyógyszerészet szer-
vezeti felépítése« című könyv erre vonatkozó feje
zetének e lap hasábjain megjelent magyar fordítá
sá-ban ismertettünk 

A szűrőpapíron keletkező színes foltok elő·· 
idézésére olyan érzékeny módszereké! alkalmaz
nak, melyek elenyészően csekély anyag: 0,001--
001 g por vagy 1--5 csepp folyadék felhasználásá
val történnek 

A sziírőpapíron kapott reakciok fokozott érzé
kenységét a kapillaritás, a felületi feszültség, az 
adszorpció és diffúzió jelensége teszik lehetővé 

űlyan esetekben, amikor a folyadék néhány 
oldott alkotórészt tartalmaz, az oldott kompo
nensek diffúziója különböző lehet és ennek követ-
keztében csapadékfelhalmozódás képezhető a szűrő
papír közepén folt alakjában, vagy szélein, gyűrd 
alakjában. 

1 sz ábra Hordozlzató laboratórium a kémiai kvalitatív és kantitatív 
gyors-analízisnek a helyszínen történő elvégzéséhez 

A következőkben a szerző a kémiai gyors
analízis feladatait abban foglalja össze, hogy ez 
adja meg a lehetőséget mind az ex tempore készült, 
mind a készletben tartott gyógyszer alakok és 
koncentrátumok kvalitatív ellenőrzésén kívül, azok 
kvantitatív ellenőrzésének, azoknak a követelmé
nyeknek a figyelembevételével, melyek a gyógy·· 
szertári belső ellenőrzés alapfeltételei : gyorsaság, 
pontosság, minimális anyagveszteség és az ana·· 
litikus munkateljesítményének fokozása 

A kvalitatív gyors-analízisre áttérve, megemlíti 
valamely anyag felismerésének általános mód
szerét, mely a legtöbb esetben abban áll, hogy az 
anyagot egy másik anyag segítségével, melynek ter
mészetét már ismerjük, egy új, világosan kifejezett 
sajátságokkal rendelkező vegyületté alakítjuk át 
Az ilyen átalakulást reakciónak, magát az anya
got, mely ezt előidézni képes, 1eagensnek nevezzük 
A reakció során csapadék képződik, színváltozás 
következik be, gáznemú anyagok keletkeznek 

A kvalitatív gyors-analízis módszérei szűrő
papiroson, üveglapon vagy porcelán-csónakocskán 
kapott színes foltok, óraűvegen előidézett csapadé
kok, impregnált (reagenssel átitatott) szúrőpapír-

1 törzsoldatok 

Ilyen módon lényegesen fokozható a reakció 
érzékenysége és a keverék alkotórészeinek felisme
rése könnyebbé válik. 

A szerzö ezutan a papírkronatográfia techni
káját írja le, majd a mikroszűrés módszereit ismer
teti. utána rátér a mikrogázkamra leírását a, 
bemutatja annak eszközeit és néhány példán alkal
mazását 'is. Az általános műveletek közül még a be
párlás mikromódszereivel foglalkozik és annak 
jelentőségével a gyors-analízisben 

Ezután a csoport-reakciókra tér át és meg
említi, hogy bár a gyógyszertárban előforduló anya
goknak az ellenőrzés szempontjából történő rend
szerbe foglalása az első pillanatra nehézségekbe 
ütköző feladatnak látszik, ez a különböző anyagok 
kémiai és fizikai sajátságai alapján mégis lehetsé
ges .. Kivételt képez a növényi drogokból készült 
gyógyszerek (tinkturák, extraktumok) nem túlnagy 
csoportja 

Az anorganikus anyagok felismerése a kvali·· 
tatív analízis szokásos módszereivel történik 

Az organikus anyagok · meghatározására a 
molekulájukban szereplő funkcionális csoport ad 
lehetőséget. A gyögyszerkészítésnél leggyakrabban 
előforduló organikus anyagok a bennük foglalt 
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funkcionális . gyök általános re~gen,sével, csopor
. tokra· bonthatók. Ismerve a "./Zs_ga!ando anyag 
molekulájában a funkcionális gy?kot es ann:~ ;~a-
ensét az analitikus vagy ellenor gyorsar; aie o

g. dh t kvalitatív vizsgálatnál. Az etoxr-cSOP_Ort 
zo k~ .. a 1·· i"odoform képiődésén alapul. A vrzs
rea croia P · •t 1 • 1 ' 1 2 epp álandó anyag 3 csepp na.ron ugga es ·-,cs 
fódoldattal melegítve !odof?rmszagot. araszt 
Ezzel a reakcióval azonosrth~to pl.: a~ etrlalkohol! 
anesztizin, eukinin, novoka1n, d.1on1n .. Ha~.o~.lo 
csoportreakciók szerepelnek az acetrl-, f~ml-gyokot, 
mint funkcionális csoportot tartalmazo orgamkus 
anyagok felismerésénél.. Más reakciók ismét csa
padékképzcdé~en alapulnak A halogéneket tar
talmazó vegyületeket (bromkámfor, bromurál, klo
rálhidrát) lángreakcióval ismerhetjük feL Egyes 
vegyületek oxidáló és redukáló képessége rs módot 
ad felismerésükre .. Az alkaloidákat a Márki- és 
Frede-féle reagensek hatására keletkező színreak
ciókkal azonosít.iuk. 

A két vagy több alkotórészből áUó gyógyszer
alakok gyors-analitikai .módszere, az egyes alkot.ó
részek elválasztását, mely hosszadalmas és nagy 
anyagveszteségvel jár, olymódon kerüli meg, hogy 
olyan reagenseket alkalmaz, melyek>e nem hat 
zavarólag a másik alkotórész jelenléte és a reakciók 
egymást követ6leg vigezheték eL Más esetben egy 
reagenssel két anyag felismerése olyan módon 
történik, hogy a reagens először az egyik alkotó
résszel lép reakcióba és csak ennek lezajlása 1Jtán 
a másikkal. Ilyen esetek közé tartozik az, amikor a 
keverék egyik alkotórészének reakcióterméke a 
reagens alkotórészévé válik és ezzel alkalmassá teszi 
a keresett másik alkotórész kimutatására .. Egy rea
genssel felismerhető egyidejűleg két alkotórész 
abban az esetben is, ha a reagens az egyikkel szín
változást ad, a másikkal gázt fejleszt. Vagy egyik
kel színváltozást, a másikkal csapadékot idéz elő. 

Ha egyik-másik gyógyszer alaknál különböző 
gyorsanalitikai módszerek alkalmazására van lehe
tőség, úgy a legrövidebbet és legmegbízhatóbbat 
kell választani. 

A kvalitatív gyórs-analízis elveinek és mód
szereinek ismertetése után jó tájékoztatást nyujtó 
és vezérfonalként szolgáló táblázatok következnek 
Az első táblázat Márki- és Fröhde-féle reagenseket 
alkalmazva, az alkaloidák felismerésére vonatkozó 
színreakciókat adja meg. Ezután 155 alapanyagnak, 
ill gyógyszerkeveréknek a gyors-analízisnél hasz
nálatos kvalitatív reakciója van táblázatba össze
foglalva .. A táblázat a gyógyszer nevét, a vizsgálati 
módszert és reagenst, a reakció eredményét és a 
lezajló vegyfolyamatot tünteti fel a következő cso
portosításban : kationok, higanyvegyületek, ani
onok, organikus vegyületek, morfin csoport (morfm, 
heroin, dionin, kodein differenciálása), szulfanil
amidok, gyakran előforduló gyógyszerkeverékek, 
kenőcsök és paszták, golyók és kúpok, mixturák 
és cseppek. A táblázatot a kvalitatív gyors-analí
zisnél alkalmazott reagensek és reagens papírok fel
sorolása követi. 

A kvantitatív gyors-analízis ismertetését a 
szerző a gyógyszerek kémiai ellenőrzésének álta
lános szempontjaival vezeti be .. A gyógyszerek 

kémiai ellenőrzését a gyógyszertári ellenőrök és 
analitikusok benn a gyógyszertárban a g)'.ó~yszer · 
elkészítését követőleg, az ellenőrző laboratonumok 
analitikusai pedig időközönkénti mintavétel alap
ján végzik. 

A kvantitatív kémiai ellenőrzés úgy a gyógy
szertárakban, mint az ellenőrző laboratóriumok
ban, kevés kivétellel, a klasszikus makromódszerek
kel történik. A kidolgozott makromódszerek leírá
sát a kézikönyvek egész sor a ismerteti, ezért a 
szerző ezekkel nem foglalkozik A makromódszer 
azonban nem felel meg teljes egészében azoknak 
a követelményeknek, melyek a gyógyszertári belső 
ellenőrzés alapfeltételei : az analízis gyors elvég
zése, a vizsgálathoz szükséges minimális a~yag
mennyiség, és hogy az analízis lehetőleg mmden 
elkészitett gyógyszernél elvégezhető Jegye!' Ezért 
váJik szükségessé a gyógyszertáron belül! ~yógjl
sZerkészítés ellenőrzésénél a gyors-ána!itikar mód
szerek alkalmazása. 

Következő fejezetben a kvalitatív gyors
analízis feladatait és elveit tárgyalja a szerző. 
Az ismertetett elvek alapján az analitikus maga 
is kidolgozhat eljárásokat, a munkahelyén előfor·· 
duló gyógyszerkeverékek elválasztására és meg
határozására.. 

Az egyes gyógyszeralakok kvantitatív gyors
analitikai mikromódszerekkel való vizsgálatához 
minimális anyagmennyiség szükséges (az esetek 
túlnyomó többségében 0,05-0, 15 g por, vagy 
1-2 ml oldat). 

Ennek érdekében a gyors--analízis alapját a 
következő elvek képezik: 1. olyan egyszerű mód
szerek alkalmazása, melyek a gyógyszerkeverék
ben foglalt anyagok kémiai és fizikai tulajdonsá·· 
gain alapulnak (lehetőség szerint kizárandók olyan 
hosszadalmas eljárások, mint pl. az elszappanosí
tás, szűrés, kivonás, bepárologtatás) és az analízis 
eredményének pontosságát, a megengedett eltéré
sek normáin belül biztosítják; 2. az analízis egy
szerű, komplikált eszközöket nem igénylő tech
nikája; 3.. egyszerű számítások alkalmazása. 

A kvantitatív gyors-analízis •a térfogatos meg
határozáson, mint gyors, egyszerű és pontos mód
szeren alapul. 

A kvantitatív gyors-analízis technikája nagyon 
egyszerű és abban áll, hogy a vizsgálandó anyaghoz, 
a megfelelő higításban, egyik vagy másik mérő
oldatból olyan mennyiséget adunk, mely az egyik 
esetben valamivel kevesebb, a másik esetben vala
mivel több, mint amennyi a reakcióhoz teoretiku
san szükséges, azaz az elhasznált mérőoldat meny
nyisége a tartalmi eltérésre vonatkozólag megálla
pított normák határain belül van .. A reakció effek
tusát az oldat színváltozása mutatja, melyet a 
megfelelő indikátor alkalmazása tesz lehetővé 

Az analízisnél 0, 1 n és 0,02 n mérőoldatok 
és 0,05 ml osztású pipetták vagy büretták haszná
latosak Nagyon alkalmas erre a célra egy auto
matikusan tölthető, tartályos büretta (2 sz .. ábra) 
A készülék 100 ml-es üvegből áll, melynek gumi
dugóján egy, csaknem az üveg fenekéig érő 3 ml-es, 
0,05 ml-es beosztású büretta halad keresztül. 
A bürettának az üveg gumidugója feletti részén 
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üvegcsap van ·és a bürettának az üvegcsap feletti 
részéből egy gumitömlővel összekötött, hajlított 
leeresztő pipetta ágazik le, melynek gumifömlőjé
ben egy üveggyöngy van elhelyezve .. A büret~a fent 
csatlakozásban végződik, melyre egy gumrballon 
vagy gumitömlő illeszthető .. Titrálás előtt a csapot 
megnyitva, a bürettába a gumi ballon vagy_ gumicső 
segítségéve] felszívjuk a mérőoldatot, maJd a csa-
pot elzárjuk és az oldal pipetta segítségével a büret
tában lévő mérőoldat meniszkuszát 0--ra állítjuk 
be. Közben ügyelünk arra, hogy a leeresztő pipet.: 
tában és az összekötő gumicsőben levegő ne marad
jon Ebben az állapotban a büretta titrálásra 
kész. 

·A fent leírt büretta a hordozható laboratórium 
céljaira alkalmas .. De ellenőrző laboratóiiumokban 
és gyógyszertárak analitikai laboratóriumaiban vég
zett munkánál az egyszerű mikrobüretta haszná
lata ajánlatosabb. 

J 

' 
l 

2 sz ábra. Titráló büretta, a mérőoldat automatikus után
töltésére szo/gdló készlet-tartállyal. 

A titrálás két kémlőcsőben és egyben is elvé
gezhető .. Két kémlöcscben az eljárás szemlélte-
több az indikátor színváltozása jobban érzékel
hető: viszont nagyobb anyag- és reagensveszteség-
gel jár Az egy kémlő csé ben való titrálás akkor 
szükséges, mikor két alkotórész közül az egyiket a 
kapott eredményből, a különbség ala~já~ .számít·
juk ki. Ebben az esetben azonban a t1tralast pon·
tosan és nem a megengedett eltérés határértékeinek 
figyelembevételével végezzük el 

Két kémlőcsöben titrálásnál a vizsgálandó 
oldat meghatározott mennyiségéhez hozzáadjuk 
az indikátort és a mérőoldatból a két kémlócső 
egyikébe olyan men~y_iséget adun_k, mely va!a
mivel kevesebb, a masrkba valamivel tobb., mmt 
amennyi teoretikusan szükséges, a megengedett 
eltérés százalékától függően. Az első kémlöcsóben 
így határozott negatív, a másikban határozott 
pozitív reakciót kell kapnunk 

Egy kémlőcsőben végezve a titrálást, a vizsgá-

Iandó oldat meghatározott mennyiségéhez, az 
indikálás után, a mérőoldatból először valamivel 
kevesebbet adunk a teoretikus értéknél, s így a 
reakció határozottan negativ marad .. Utána hozzá
adva a teoretikus értéket meghaladó rnennyiségú 
mérőoldatot, a reakció határozottan pozitív lesz 

Ha két alkotórész közül az egyiket a titrálás
nál kapott eredményből, a különbség alapján kell 
meghatározni, ebben az esetben pontos eredmény
hez úgy jutunk, hogy a vizsgálandó oldathoz hozzá
adva az indikátort és a mérőoldatböl a teoretikusan 
szamított mennyiségnél valamivel kevesebbet, 
vagyis annyit, hogy a reakció még határozottan 

. negatív marad, majd a titrálást a határozott 
pozitív reakcióig folytatva, annak végpontján 
leolvassuk a mérőoldat fogyasztást és elvégezzük 
a megfelelő számításokat. 

A szerző ezután áz egyes gyögyszeralakoknál 
megengedhető és az Sz. Sz .. Sz.. R Egészségügyi 
Minisztériuma által jóváhagyott mennyiségi eltéré
sek normáit adja meg. 

A vizsgálatra kerülő gyógyszerek ellenőrzésé
nél a következő eltérések engedhetők meg : 

1. Porok szétmérésénél,* az alkotórészek meg. 
határozásánál: egy porban, porkeverékben, olda·· 
tokban, kenőcsökben és szuppozitóriumokban: 

Poroknál és szup-1 Oldatoknál 

Az előírt 
pozitoriumoknál és kenőcsöknél 

az eltér~--1----"'. eltérés __ mennyiség 
abszolút jo/c-ban a?szolút )o/c··ban l súlyban ° sulyban °_. _ 

0,1 g 1 0,015 ±15 0,02 
0,1-0,2 g-ig 0,020 ±10 0,03 
0,2-0,3 >) 0,025 ± 8 0,04 
0,3-0,5 » 0,030 :!: 6 0,05 
0,5-0,8 >) 0,040 ± 5 0,06 
0,8-1,0 • 0,050 ± 5 0,07 
r,0-2,0 0,080 ±4 0,12 
2,0-5,0 0,15 ± 3 0,25 
5,0-10,0 >) 0,20 ±2 0,50 

2. Eltérések a kenccs ösmúlyánál: 

A kenőcs sl'.ilya 

5,0 g-ig 
5,0-10,0 )) 

10,0-20,0 )} 
20,0-30,0 !) 

30,0-50,0 )f 

1 

Az eltérés 

g-ban 1%-ban 

0,8 r5 
0,8-1,0 10 
0,8-1,6 8 
1,6-2,0 7 
2,0-2,5 5 

3 Eltérések a folyadékok összsúlyánál 

A folyadék súlya 

5 0 g-ig 
10,0-20,0 
20,0-50,0 
50,0-100,0 !) 

100,0-200,0 !) 

200 g felett 

1 

Az eltérés 

g-ban /%-ban. 

0,5-1,0 10 
1,0-1,5 8 
1,5--·2,5 5 
2,5-3,0 3 
3,0-4,0 2 

2,0 1 

±20 
±15 
±r2 
±10 
±8 
± 7 
± 6 
±5 
±5 

*A Szovjetunióban az adagolt porok készítése nem divi
dálá.ssal, hanem szétm·éréssel történik 
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A koncentrátumoknál a jelzett súlytól való 
· eltérés (a bennük oldott anyag súlyára vonatkoz--
tatva) a következő : 

a) 20%-os koncentrációig . „ . ± 2% 
b) 20%-on felüli koncentrac10i;a1 .±.1% 
Az eltérés mértékének meghatarozasat ugyan

olyan gyógyszertári mé_rlegen. ~~ll "'.é~ezn_i, ~t;1i
lyenekkel általában a gyogyszertan meres tortemk 

Az eltérések kiszámításánál a következőket 
kell figyelembe venni : , . 

. L Mixturáknál és 1 oldatoknal a megengedett 
eltérés nem a koncentrációra vonakozik, hanem 
a bennük foglalt alkotórészek súlymennyiségére. 
!gy pL 6,0 g káliumjodid. Iemérésénél a megenge-
dett eltérés ± 5%, függetlenül attól, hogy milyen 
vízmennyiségben van feloldva a káliumjodid„ 
Következésképpen az analízisnél elegendő megál
lapítani, hogy a mixtura legalább 5, 7 g és legfeljebb 
6,3 g káliunijodiddal készült. 

2. Porok készítésénél pedig a megengedett 
eltérés az alkotórészek dózisától és az adagok szá-

mától függ, miután ebből a két faktorból adódik az 
asszisztens által lemért súlymennyiség. PL : 

a) Luminali 
Sacchar. alb. 

0,01 
0,3 

d. taL dos. No. X 
b) Luminali 

Sacchar.. alb 
d. tal dos No 

0,02 
0,3 

x 
e) Luminali 0,02 

Sachcar. alb„ 0,3 
d. tal. dos. No. XX 

Az első esetben 0, 1 g súlynál ± 15%, a máso„ 
dikban 0,2 g súlynál ± 10%, a harmadikban 0,4 g 
súlynál ± 6% eltérés engedhető meg. 

Ilyenképpen, a recept alapján tájékozódva, 
a gyors-analízisnél elegendő megállapítani azt, 
hogy az első esetben legalább 0,085 g és legfeljebb 
0,115 g, a másodikban legalább 0,18 g és legfeljebb 
0,22 g, a harmadikban pedig legalább 0,376 g és 
legfeljebb 0,424 g luminált tartalmaz az elkészített 
gyógyszer.. (Folytatjuk) 

A Rhizoma filicis maris és a Rhizoma filicis feminae 
összehasonlító vizsgálata 
1. A két drog megkülönböztetése makroszkópos és mikroszkópos ismertető jelek alapján 
(3 közlemény) 

hta: Király Ilona dr. egyetemi tanársegéd 

·- Közlemény a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gy6gyszerismereti Intézetéból -

. A vizsgálatokat elvégezve, a következőket 
tapasztaltam (1. 1 L táblázat). . 

A táblázatból látható, hogy általában minden 
reakciónál a színárnyalatok a két drog metszeteinél 
azonosak, csak a színintenzitásban és a reakció 
lefolyásának idejében van eltérés .. A F .. mas rhizo
májának és levélnyálmaradványának metszete álta
lában lényegesen gyorsabban és sötétebb árnyala
túra színeződik. A F.. femina rhizomájának és levél
nyélmaradványának metszete viszont lényegesen 
lasabban színeződik és valamivel halványabb árnya
latú„ Az !., 2 .. , 4„, 5 .. reakciónál pedig a F. femina 
esetében általában ibolyásrózsaszín árnyalatú színe
ződés keletkezik, mely a F. mas esetében nem 
tapasztalható„ Különösen élénk a különbség e tekin
tetben a F. femina levélnyélmaradványainak 
keresztmetszetén az !.. reakciónál 

Tehát az elvégzett mikrokémiai vizsgálatok 
eredményei és tapasztalatai alapján a F .. mas és 
femina gyöktörzse valószínűleg hasonló hatóanya
got tartalmaznak, amely kérdést a két drog kémiai 
vizsgálatával és meghatározásával foglalkozó kísér
letek hivatottak eldönteni. 

Az elvégzett makroszkópos, mikroszkópos és 
mikrokémiai vizsgálatok alapján az Aspidium Filix 
mas. és Athyrium Filix femina teljes gyöktörzse, 
továbbá levélnyélmaradványai, mellékgyökerei és 
pelyvapikkelyei makroszkópos ismertetőjelek alap-

6 

ján, szöveti szerkezeti különbségeik alapján egy
mástól jól és biztosan megkülönböztethetők. 

összefoglalás .. 
Makroszkópos vizsgálat.:· A F. femina teljes 

gyöktörzse majdnem gömbölyű, esetleg tojásdad,· a 
talajban függőlegesen álL Ezért a levélnyélmarad
ványok a gyöktörzzsel párhuzamosak, ellentétben 
a F .. mas gyöktörzsével, amely hosszúkás henger-
alakú, a talajban ferdén vagy vízszintesen helyez
kedik el és a levélnyélmaradványok a gyöktörzsre 
majdnem merőlegesek. A F.. femina gyöktörzse 
lényegesen kisebb, sötétebb színű, majdnem fekete .. 
feltűnő eltérés, hogy a F. femina teljes gyöktörzsén 
alig láthatók vörösbarna színű pelyvapikkelyek, 
melyekből a F. mas gyöktörzsén igen sok van. 

A F.. femina levélnyélmaradványai kétélűek, 
plankonvexek, nem húsosak, nyélre erősen elkeske
nyednek, keresztmetszetük tompa háromszögalakú; 
törési felületük világosbarna, melyen szabadszemmel 
is látható a két súlyzóalakú edénynyaláb . .Jellem
zők a levélnyél két élén kiemelkedő kis fogacs
kák, melyeken gyakran pelyvapikkelyek láthatók 
Az egész gyöktörzs 77%--át levélnyélmaradványok 
alkotják. 

A F .. femina gyöktörzse, különösen frissen a F. 
maséhoz hasonlóan átható szagú, íze először édes
kés, később fanyar, végül keserű. A F. femina 

gyöktörzsén lényegesen több (kb. kétszerannyi), 
vastagabb mellékgyökér van, amelyek sötétbarna 
színűek, hullámos lefutásúak, egyenetlenül vasta
gok, ízük a gyöktörzshöz hasonló. A F. femina 
gyöktörzsén lényegesen kevesebb pelyvapikkely van, 
melyek sötétebb, vörösesbarna színűek, kisebbek, 
fénylők, nem olyan selymesek, mint a F. mas 
pelyvapikkelyei. 

Mikroszkópos vizsgálat. 

A két drog mikroszkópos megkülönbözteté
sére alkalmas a levéln)lálmaradványokból készített 
metszet és a paleák preparátuma 

A F. femina levélnyélmaradványának középső 
részéből készített metszet feltűnően különbözik 
a F.. mas Ievélnyélmaradványának metszetétől, 
alakjában és az edénynyalábok számában, alakjá
ban és elrendeződésében .. A F. femina levélnyél
maradványának keresztmetszete tompa három-
szög, esetleg trapézalakú, benne két súlyzó vagy pis
kótaalakú edénynyaláb van, melyek amfikribrális 
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szer kezetúek s melyeket keményítős hü\lely és 
endodermisz vesz körül. Az edénynyalábok a levél„ 
nyél homorú (belső) oldala felé erősebben kiszélesed
nek, hossztengelyükkel a háromszögalakú kereszt~ 
metszet kétoldalával párhuzamosan helyezkednek 
el. Az edénynyaláb farésze főleg tr acheidákból és tr a
cheákból áll, melyek ellipszisalakúak s keresztmet-
szetük hossztengelyével az endodermiszre merőle
gesen helyezkednek el, az edénynyaláb közepén 
egy, a két kiszélesedő végén 2-5.sorban. Az edény
nyaláb háncsrésze szitáscsövekből és háncsparen
chimából áll, 7--8 sejtsoros. Az alapszövet négy-, 
öt-, hatszögalakú, aránylag vastagfalú parenchima
sejtekből áll, köztük intercelluláris űröket és mirigy
szőröket nem látunk A levélnyélmaradványt kívül 
egysejtsoros epidermisz borítja, melynek sejtjei 
sötétbarna, majdnem fekete színűek és tangenciális 
irányban kissé megnyúltak. Alatta 7---8 sejtsorból 
álló hipoderma következik, melynek sejtjei kívül 
apróbbak, sötétbarna színűek, belül nagyobbak, 
erősen vastagodott falúak, világosabb barna 
színűek 

/l Tdbldzat 

„ 

Vizs-1 
gála! 

Filix mas 
-----~ 

Gyökértörzs Levélnyél 

Filix femina 

Gyökértörzs Levélnyél 

2 

3 

4 

5 

A lecseppentés pillanatában 

1 

Alap-plazma.: 
narancsvörös, utána 
azonnal égő-, majd 
meggyvörös 
Hipoderma és e. ny. 
farésze: azonnal barna, 
majd fekete. 

i Alap-plazma · 
1 narancsvörös, 

hipoderma és e 
farésze : barna, 
fekete 

ny. 
majd 

, _______ . _______ , ____ _ 

Alap-:plazma · 
narancssárga, 
lzipoderma és e. ny. 
farésze · vörösesbarna, 
barna 

Ö t p e r. e m u l v a 
-

Plazma:· vörösbarna. Plazma· Plazma; narancsvörös, 
Kristályképződés nincs vörös. hipoderma, e ny 

Kristályképzőctés nincs„ farésze : barna, fekete 

1 

Háncsrésze égő vörös 
Kristály nincs 

10' 1 Világos rózsaszín Kezd tózsaszínűvé válni. 

~I Kifejezett rózsaszín Halvány rózsaszín 
-

~I Sötét rózsaszín: Rózsaszín 
-

~1 Cseresznyepiros. Kifejezett rózsaszín 

l ó. Sötét meggyvörös Meggyvörös 

Feketészöld Szürkészöld 

Alap-plazma 
citromsárga, 
hipoderma, e ny 
farésze · narancsvörös 

Plazma.: ibolyás rózsa· 
szín, ibolyás barna 
Hipoderma, e. ny. 
vörösbarna A szövet-
részek feloldódnak 
Kristály nincs 

1 Kezd rózsa:fnűvé válni 

1 Halvány rózsaszín 

Rózsaszín 

1 Világos meggyvörös 

Szürkészöld 

L ecseppentéstől szám.ított 5 perc Lecseppentéstől számított 15 perc 
~--~---~----~------~--------

Alap.szövet· sárga, rózsaszín, ibolyás rózsaszín (F. femina háncsrész narancsvörös.) 
Hipoderma · narancssárga, vörösessárga, Vörös, vörös~arna. 

Ferriklürid hozzáadására 

Sötet feketéMöld Szürkészöld 

Aqua calcis hozzáadására 

Világoszöld • 

Barna, barnásvörös, vörös 1 Barnás rózsaszín, vörösesbarna 
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Ha a Ievélnyélmaradványnak közvetlenül a 
gyöktörzsből kiinduló réSZfből készítünk metsze!e!, 
a ron'!buszalakú keresztmetszetben csak egy, szeles 

_ kiflialakú edénynyalábot látunk Ha. valamivel 
feljebb készítjük a metszete!, akkor ~meg romb~~z

·. alakú keresztmetszetben ket elhpsz1s- vagy to1as
alakú edénynyalábot látunk, melyeknek hossz
tengelye a rombusz oldalával pár huzamos. 

A F. mas és F. femina paleáinak alakja 
hasonló : hosszas Jándzsaalakúak, alapjukon szív
szerűen kiszélesednek s nagyon finom, hosszú 

hegyben végződnek Alapszövetük hosszirányban 
megnyúlt, téglalap,, trapéz-,. rom?~idalakú _sej
tekből áll. A F .. femina parench1mase1t1e1 vastagabb 
falúak és kevésbbé megnyúltak. .Jellemző különb
ség, hogy a F. mas paleáinak szél~n számos, szabály
talanul alakult, gyakran meghajlott, vagy ide-oda 
hajló legtöbbnyire két egymásmelletti sejtből ala
kult fogacska van s ezek mellett, továbbá a palea 
elkeskenyedő hegyén mirigyszőrök láthatók. A F 
femina paleái ezzel szemben épszélűek, rajtuk fogacs
kák és mirigyszőrök nem láthatók. 

A Magyar Tudományos Akadémia Nagygyűléséről 
P V.. Nyikityin : 
A szovjet tudósok szilárdan meg vannak győ

ződve arról, hogy a Magyar Népköztársaság tudósai, 
akiket a szocializmus építésének nagy célkitűzései 
lelkesítenek, minden erejükkel hozzá fognak járulni 
a termelő erők és a kultúra fejlesztéséhez hazájuk
ban és új felfedezésekkel és találmányokkal gazda
gítják a tudományt · 

A V Pallagyin · 
Minél nagyobb közös sikereket érünk el tudo

mányos munkánkban, békés alkotó munkánkban, 
annál eredményesebben járulunk hozzá a kommu
nizmus építéséhez hazánkban, önök pedig, kedves 
magyar tudós társaim, a szocializmus építéséhez 
Magyarországon, annál erősebb lesz a béketábor, 
annál biztosabb lesz a béke híveinek győzelme és a 
háborús uszítók veresége. 

* 
A Magyar Tudományos Akadémia Vegyész„ 

csoportjának ünnepi előadássorozatát folyó hó 
10-én, hétfőn délután 3 órakor a Vegyészcsoport 
elnöke, Schulek Elemér kétszeres Kossuth-díjas 
akadémikus, a magyar gyógyszerészet legkiemelke
dőbb alakja, nagyszabású beszédben nyitotta meg. 
Beszámolt az Akadémia Vegyészcsoportjának míí
ködéséről és átfogó képet adott a magyar vegyészeti 
tudományos és kutató intézetek munkájáról. Az Aka„ 
démia felszabadulás utáni átszervezésével kapcsolat
ban rámutatott arra a nagyhorderejií átalakulásra, 
amely az Akadémiát és az akadémiai életet az utóbbi 
években jellemzi. A Magyar Népköztársaság ország
gyűlése és kormányzata felismerve a természet„ 
tudományok egyre növekvő jelentőségét, a Szovjet
unió példájára az Akadémián keresztül nagyvona
lúan biztosította a természettudományok széles
körű művelésének lehetőségét Ez szükségképpen 

· maga után vonta az Akadémián eddig háttérbe szo
rított természettudományos jelleg fokozottabb érvé·
nyesülését Több albizottságból álló Vegyészcso
port alakult a lI !. (matematikai és természet
tudományok) és a VL (műszaki tudományok) osz„ 
tályek tagjaiból, Ennek a csoportnak átalakulása 
önálló "kémiai osztállyá most van folyamatban 

Az a nagyvonalú anyagi támogatás, amiben a 
Magyar Dolgozók Pártja kezdeményezésére kor
mányzatunk a tudományos kutatást az elmult 
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években részesítette, nemcsak új ihtézetek létesí
tését, a meglevők korszerűsítését és kellő felszere
lését tette lehetővé, hanem kutatóinknak közvetlen 
ösztönzést és elismerést is adott a Kossuth-díjak 
adományozásával, valamint az Akadémia útján jut
tatott segítségével. Nagyszabású fejlődés és nálunk 
eddig még nem tapasztalt méretű kutatómunka 
indult meg a nép szolgálatában .. Ehhez nem kis 
mértékben az is hozzájárult, hogy Akadémiánk 
komoly tudományos eredményeink megfelelő publi
kálását a külföld felé is megoldotta. Az J>Acta 
Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae« méltó 
reprezentánsa kémiai tudományos kutatásaink szín
vonalának és eredményeinek. 

Beszéde további során Schulek akadémikus 
tudományos intézeteink mú'ködésé1 ől számolt be 
részletesen .. Ebből csak az afabbi, a gyógyszerésze
ket is érintő részleteket említjük meg: 

A Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Intézete 
megoldotta a Diginalid-C leválasztását a Ianata
glukoZidák keverékéből, aminek gyógyiparunk 
szempontjából van nagy jelentősége. 

A Debreceni Tudományegyetem Szerves Kémiai 
Intézete megoldotta az Alkalóidgyár eddig veszen
dőbe ment melléktermékeiből a tiszta narkotin ·és 
tebain leválasztását 

A Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetében az 
adszorpciós indikátorok működésének-új elméletét 
állították fel, továbbá halogénvegyületek analiti
kájával kapcsolatban értek el molekulaszerkezeti 
szempontból is jelentős eredményeket (Nagyrészt 
ezekért a munkákért jutalmazta az Akadémia két
ízben is Kossuth-díjjal Schulek akadémikust. 
Szerk.) 

A Gyógyszeripari Kutató Intézet a kloromicetin 
szintézisére dolgozott ki új üzemi eljárást és meg
javithatta a B1 vitamin gyártási eljárását 

A Chinoin Kutató Laboratórium és a Köbikula 
pedig a hazai penicillin- és sztreptomicin-gyártást 
oldotta meg. 

A beszámoló, melyet az akadémikusokból és 
szakemberekből álló nagy közönség állandó érdek
lődése és helyeslése kísért, természetesen nem ter
jedt ki tudósaink és kutatóink folyamatban levő 
munkáira, - csak az eddig elért eredményeket 
ismertette. 

A GYÓGYSZERÉSZ 
··-··-------~--. .;..-·-· -. -·---------___ _. 

A „Kalium jodatum" minőségi kvalitatív vizsgálata 
- A Ph Hg .. V. idevonatkozó szövegtervezetének magyarázata -

A mult alkalommal megisnlerkedtünk a káliumjodid 
1> Tájékoztató gyorsgáliitaival<j (»A . Gyógyszerész« VI. évf. 
266. oldal.) Most azokkal a minőségi kvalitatív vizs
gálatokkal fogl~lkozon1, ~mely_ek~t laboratóriumi ellen~~~ő 
vizsgálatok soran kell elvegezn1 s nem fordulnak elő a_ taJe
koztató gyorsvizsgálatok közö_tt 

}\önnyebb tájékoZ;ódás. és áttekintl:letőség érdekében 
az v. Gyógyszerkönyv szövegteryezete a különböző cikke
lyekben - így a káliumjodid esetében is - a kvalitatív 
analitikai kémia beosztásának megfelelő sorrendben tár
gyalja az egyes szennyezéseket Az oldódás, illetve savasság 
és lúgosság ellenőrzése után a kation szennyezésekre való 
vizsg.álatok következnek osztályok szerint csoportosítva 
(nehézfém, Pb, Así Fe, Al, Ba, Ca, Na stb.),. majd_ az anionok 
hasor).ló csoportosításban, végül a különleges vizsgálatok. 
A szennyezések ilyet). következetes csoportosítása alapján 
a vizsgáló gyorsan tud tájékozódni a vizsgálatok felől 

A káliun1jodid minőségi kvalitatív vizsgálatait tanul-
1nányözva, először a tájékoztató gyorsvizsgálatoknál meg
ismert próbákkal találkozunk; é~pedig c) Oldhatatlan és 
szinező anyagok, d) Lúgosság, e) Nehét fém 

A e) pontra röviden vissza kell térnünk, mert az itt 
leirt 'módon elkészített oldat segítségével végezzük a vizs
gálatok egy rászét. 

»C) Oldhatatlan és színező anyagok. 3 g só 57 ml 
frissen kiforralt és lehűtött vízben maradék nélkül, 
tisztán és színtelenül oldódjék. 

Ezt az oldatot használjuk a d), h), i), k), l), 
m) és p) alatti vizsgálatokhoz.« 

A fentiek alapján a vizSgálatokhoz 5<]~-os oldatot 
használunk, azaz az ol_dat minden ml-ében 0,05 g kálium
jodid van. Ezt azért szükséges megjegyezni, mert a szennye
zés mér.tékének kiszátnításakor ezt kell alapul venni 

J>/) Ólom A vizsgálatot 1 g sóval az I kötet 
(Általános rész xy lap 1 /a pontja szerint végezzük 
A változás megengedett mértéke grammonként 10 rPb.:« 

Az Általános Rész idevonatkozó előiratában 
ezt olvashatjuk : »~ vizsgálandó anyagnak az egyes 
cikkelyekben megadott mennyiségét kevés vízben old
juk, ha savanyú, semlegesítjük, majd vízzel 11 ml-re 
kiegészitve 2 ml R-nátronlúggal és 1 ml frissen készült 
5%-os káliumcianid-oldattal elegyítjük. Az ol!(atot 
összerázzuk és szükség esetén 6 cm átmérőjű papiros
szűrőn megszűrjük. Ezután az oldathoz 1 ml kén
hidrogénes vizet öntünk s a kémcső tartalmát ismét 
összerázzuk. 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékú 
lehet, mint amit akkor észlelünk, mikor 1,00 ml 
ólom-mértékoldathoz (=10 r Pb) 10 ml vizet öntünk, 
2 ml R-nátronlúggal és 1 ml frissen készült 5°/o-os 
káUumcianid-oldattal elegyítjük, végül 1 ml kénhidro
génes vizet öntünk az oldathoz s a kémcső tartalmát 
összerázzuk 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az ész
lelt változásokat 5 perc elteltével hasonlítjuk össze .. « 

Az V. Gyógyszerkönyv, a IV. Gyógyszerkönyv elő
ír atától eltérően az első osztályba tartozó fém-szennyezé
sekre nem savanyú, hanem lúgos közegben végezteti a 
vizsgálatot; azzal a céllal, hogy érzékenyebbé tegye a 
reakciót. Az ól_orn a lúgfölöslegben komplex képződés közben 

Irta: Kovács László dr. 

oldódik, ez a komplex azonban nem annyha erős, hogy a 
kénhidrogén hatására ne válna le az ólomszulfid 

PbJ,+4NaOH ->- Na,(Pb(OH).)+2Naj 
Nµ,(Pb(OH) 4)-1-2H,S ->- PbS+Na,S+4H,O 

Lúgos közegben az- ólom szulfidos reakciója nem jel·· 
lemzö, hisze_n a többi neh_éz fém szulfidjai is hasonló színe
ződést adnak. Hogy mégis' jellemzően tudjui< alkalmazni_ a 
reakciót, a kénhidrogén hozzáadása előtt káliumcianid
olQatot elegyí,tünk_ hozzá A káliumcianid a zavaró\ vas- és 
rézionokkal színtelen komplexet alkot, s ezek szulfidjai már 
nem válnak le, az elszíneződés tehát az ólom jelenlétét 
mutatja 

J>g) Arzén. A vizsgálatot 1 g sóval az I. kötet 
(Általános rész) xy lap 3/b pontja szerint - .arzén
mérték-oldat nélkül -- végezzük. A só arzent nem tar
talmazhat.« 

Az Általános Rész elöirata: J>b) Ha sósav/ól 
kiváló sót kell vizsgálnunk, úgy az illető cikkelyben 
megadott sómennyiséget 3 ml vízben oldjuk és 7 ml 
R-legtöményebb sósavval elegyítjük. A kivált só leüle
pedése után a folyadék tisztájából 5 ml-t másik kémlő
csőbe öntünk, majd utána 5 ml R-kalciumhipofoszfit
oldattal elegyítjük és az elegyet 15 percig vízfürdőn 
melegítjük. 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű 
lehet, mint amit akkor észlelünk, amikor 1,00 ml 
arzénmérték-oldatot (=10 r As) 1 ml vízzel, 3 ml 
R-legtöményebb sósavval és 5 ml R„ kalciumhip'ofoszfit
oldattal elegyítünk és az elegyet vízfürdőn 15 percig 
melegítjük 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt 
változásokat az előírt 15 perces melegítés után /zason
lítjuk össze.« 

Az arzén-szennyezés kitnutatására az V. Gyógyszer
könyv is a redukciós próbát alkalmazza„ Eltérés csupán az, 
hogy a IV Gyógyszerkönyvben alkalmazott ón(ll)klorid 
sósavas oldata helyett a kalciumhip()foszfit sósavas oldatát 
(tehát hipofoszforossavat) alkaln1azza. A hipofoszforos sav 
vízfürdőn történő nlelegités közben erélyesen redukálja 

. az arzén-vegyületeket s a kolloidálisan kiváló színarzén 
sárgásra vagy barnásra színezi az elegyet A redukció abban 
az esetben érzékeny, ha haloidok is vannak jelen, mert az 
arzénnek a halaid vegyületei (pi arzénklorid) a könnyen 
elbomló vegyületek„ 

AsC1 3 +3H3P02 -\---3H 20 -~ 2As+3H3 P03 -f-6HC1 

(A hipofoszforossav oxidációja csak foszforossavig nlegy, 
mert a hipofoszfit van fölöslegben) 

A gyógyszerkönyv a vizsgálatnál utal arra, hogy a sósav 
hatására az oldatból.só válik le Első pillanatra ez talán meg
lepő, hiszen a készítn1ény nem tartalmazhat nagyobb meny-

. nyiségben olyan kationt, amelyik a klorid-ion hatására 
leválna. A sósav hatására jelen esetben káliumklorid válik le, 
mert a tömény sósav annyira visszaszorítja a ká!iumklorid 
disszociációját, hogy az finom fehér kristályok alakjában 
leválik. - · 

A vizsgálat elvégzésekor összehasonlító oldatot nen1 
alkalma.ztink, ezáltal a megengedett szennyezettség mértékét 
csökkentjük, mert az előirat szerint a készítménynek annyi 
arzént sem szabad tartalmaznia, amennyi 1 g anyagból még 
éppen kimutatható. Jelen esetben tehát az oldatnak 15 
perces melegítés után_ is színtelennek kell maradnia. Ha 
összehasonlító oldatot alkalmaznánk, csak azt láthatnánk, 
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hogy 10 T'-nál több vigy keveseb arzént tartalmaz a készít
mény. ._ . _ 

A soronkö_vetkező vizsgálatokban már nem találunk 
Utalást az általános részre mert ezekre a szennyezésekre 

\vagy kevés készítménynfl kell vizsgálni vagy pedig kimuta
tásuk esetenként változó metodikát igényel 

»h} Bárium 5 ml c) szerinti oldatot 1 ésepp 
R-kénsavval savanyrtunk. Az oldat 5 perc mulva is 
kristálytiszta maradjon « 

A bárium--ion a szulfáttal savban is oldhatatlan bárium
sZulfát csapadékot alkot A báriumszulfát kemény· kristály, 
könnyen képez túltelített oldatot, illetve nehezen válik le, 
ezért kell 5 percet várni az észlel_éssel. Ennyi idő elegendő 
ahhoz, _hogy am~nnyiben a káliumjodid nagyobb mennyi
ségű bárium-iont tartalmazott, a báriurnszulfát Ievá~jon 

»i) Kálcium, magnézium .. A vizsgálatot 10 ml c) 
szerinti oldattal az !. kötet (Általános rész) xy lap xy 
pontja szerint végezzrlk A reakció elegy nem változ
hat .. « 

Az Általános Rész előirata : »A vizsgálandó 
anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, 
ha más utasítás nincs, 12 ml vízben oldjuk, majd 
1 ml R-ammóniumklorid-oldattal, végül 1 ml R-diam
móniumfoszfát-oldattal elegyítjük, és a kémlőcső tar-
talmát néhány másodpercig hevesen rázzuk. A reakció 
elegy 10 percen belül nem változhat Ellenőrzésül 12 
ml vízJzez 1 ml R--ammóniumklorid-oldatot, 1 ml 
R-ammónia-oldatot, végül 1 ml R-diammónium' 
foszf<jt-oldatot elegyítünk, és a kémlőcső tartalmát 
néhány másodpercig hevesen rázzuk. 

Miután sók jelenlétében a Ca és Mg szennyezés 
mértékének megállapítása bizonytalan, mértékoldatot 
nem használunk. E vizsgálat csak akkor jellemző, 
ha a foszfáttal azonos körülmények között csapadék 
alakjában leváló más fémek nincsenek jelen.« 

A vizsgálat kritikáját már a szövegtervezet is közli 
azaz ez a vizsgálat csak megfelelő körülmények között jel~ 
lemző. Ha olyan fémszennyezést tartalmaz a készítmény 
amelynek a foszfátja oldhatatlan (pl. ólon1 1 yas stb.), abba~ 
az esetben nem lehet megállapítani, melyik ion okozta a 
zavarosságot 

A vizsgálat alapja a magnézium-ion azonosítására is 
használatos foszfátos reakció. Ammónium-sók jelenlétében 
ammóniás közegben a magnézium-ammóniumfoszfát kettős 
só képződik : 

MgJ,+NH,OH+(NH,),HPO,~ MgNH,P0 4 +2NH,J + H,O 

A csapadék először pelyhes zavarosodás formájában jelent
kezik, ami nehezen észlelhető. A rázás következtében a 
képződött magnézium-ammóniumfoszfát átkristályosodik 
és így a zavarosodás könnyebben észlelhető A kris
táiyosodás megindulásával a csapadék leválása is tökéle
tesebb l~sz. 

Ellenőrzésnek vakpróbát alkalmazunk, amikor a reagen
seket ugyanolyan arányban desztillált vízzel elegyítjük s az 
így nyert eleggyel hasonlítjuk össze a vizsgálatnál kapott 
oldatot 

»j) Nátrium .. A só porrá dörzsölt és vízzel meg
nedvesített kis próbája előzetesen_. kiizzított platina-
dróton, nem világító lángba tartva, azt legfeljebb múlé
konyan fes_thetí sárgára .. « 

A nátrium-ion intenzív sárga lángja elnyomja a káliun1 
ibolya lángját Ha kismennyiségű szennyezésről van szó 
akkor nem látható az élénksárga láng, hanem csak rövid 
ideig éppen felvillanó sárga színeződést észlelünk. A vizsgá
latnál ügyelni kell arra1 hogy a platinát előzetesen jól kiizzit
suk, mert az esetlegesen megtapadt nátrium··szennyezés 
megtéveszthet , 
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»k) Tioszulfát 10 mlc) szerinti oldathoz2csepp 
!-keményítő-oldatot és 2 csepp R-sósavat elegyítünk 
Az oldat 0,05 ml 0,01 n kálíumbijodát-oldat hozzá
adása után megkékrll és színét összerázás után is 
megtartja.« 

Ez a vizsgálat nemcsak kvalitatív mutatja ki a szennye
zést, hanem annak mennyiségéről is tájékoztat Savanyú 
közegben a bijodát hatására egyenértéksúlynyi jód válik 
szabaddá, ami a kem~nyítővel k~k színt ad 

HJ0,+5HJ --> 3J,+3H,0 

l ml 0,01 n bijodát oldat 1,27 nlg jódot szabadít fel 
0,05 ml 0,01 n bijodát oldat 0,06 mg jódot szabadit fel 
A szabaddá váló jód az esetleg jelenlevő tioszulfát-

szennyezéssel reagálva azt eloxidálja tetrationáttá, maga 
pedig jodiddá redukálódik 

21(,S,O,+J, _,_ 2KJ+K,s,o, 

Az egyenértéksúlyokból következik, hogy [127 g jód 
151,22 g káliumtioszulfátot (112112 g 820 3) képes oxidálni. 
A vizsgálatnál 0,06 mg jód szabadul fel, ez tehát O 07 
mg= 70 T K2S20 3-t (illetve 0,05 ·mg=50 'Y 820 3 tud ~x
dálni.. A gyógyszerkönyv azt kívánja, hogy az oldat kék színe 
megmaradjon. A vizsgálathoz használt oldat 5%-os, így a 10 
ml részletben 0,5 g káliumjodid van. Ezek alapján tehát a 
káliumjódid grammonként 0) mg~IOO T S,O,-nál többet 
nem tartalmazhat · 

i>l) Szulfát. A vizsJJálatot a c) szerinti oldat 
4 ml-évei az I. kötet ( Altalános Rész) xy lap xy/a 
pontja szerint végezzük. A változás megengedett mér
téke grammonként 250 r SO 4 .. « 

Az Általános Rész előirata: "A vizsgálandó 
anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, 
ha más utasítás nincs, 13 ml vízben oldjuk Más_ik 
kémlőcsőben 2 csepp szulfátmérték-oldatot 1 ml 
R-báriumklorid--oldatot és 1 ml R-sósavat elegyítünk, 
s ezt a keveréket Yz percig rázogatjuk, majd a fent 
elkészített vizsgálandó oldatot a kémlőcső tartalmához 
öntjük s a folyadékot ismételten összerázzuk. 

A bekiivetkező változás legfeljebb olyan mértékű 
lehet, mint amit akkor észlelünk, amikor 1,00 ml 
~zul~át-mérték-oldathoz (=50 y SO.J 7 ml R-bárium
klond-oldatot, 1 ml R-sósavat elegyítrlnk s Yz perces 
rázogatás után 12 ml vizet adva hozzá, a folyadék-
elegyet újból összerázzuk. 

A két vizsgálatot egyidejűleg végezzük, és az ész
lelt változásokat 5 perc elteltével hasonlítjuk össze.« 

A bárium vizsgálatánál már említettem, hogy a bárium
szulfát kemény kristály és könnyen képez túltelített oldatot 
Ez a lehetőség itt is fennáll, még fokozottabb mértékben. 
A, túltelítettség leküzdésére a gyógyszerkönyv. »beoltást« 
vegeztet, vagyis előbb kevés báriumszulfátot állít elő s 
ehhez adja a vizsgálandó oldatot. Ha szulfát szennyezést 
tartalmaz a készítmény, abban az esetben a minimális bá
riumszulfát kristályok, mint kristályosodási gócok szerepel
nek, s elősegítik a báriumszulfát leválását. A beoltáshoz 2 
csepp szulfátmértékoldatot alkalmazunk, amelyben kb. 
5 T, SO 4 va~„ A szennyezés mértékének megállapitásilkor a 
gyog)Cs_zerkonyv nem számol az 5 T 804 többlettel. A mérték
reakc1ok nem kvantitatív, hanem csak fél-kvantitatív vizs
gálatok, melyeknek pontossága nem éri el a 10%-ot. jelen 
esetben a vizsgálatot 50 r 804-el végezzük, teháf az 5 T 
el!Janyagolása nem éri el az általános pontosságot. A vizs
galathoz 4 ml 5%-os oldatot1 azaz 0,2 g anyagot haszn~Iunk, 
1 g anyagra átszámítva tehát a szennyezés mértéke gram-
monként 250 1 so.,_. . 

"m) }odát .. A vizsgálat menetét lásd a tájé
koztató gyorsvizsgálat között (>A Gyógyszerész« 
V L évf.. 268. oldat) 

--'-"----------·-----
m) Klorid, bromid. 1 ml e) szerinti oldatban 

o 2 g káliumnitrátot oldunk és 3 ml R-ammónia
oidatot adunk hozzá, majd 3 ml R-ezrlstnitrát-oldattal 
és 4 ml vízzel elegyítjük A csapadékos folyadékot 
erősen összerázzuk és 6 cm átmérőjű papirQsszűrőn 
megszűrjük. A szűredék 5 ml-él az I. kötet ( Altalános 
Rész) xy lap xy/a pontja szerint R-ezüstnitrát-oldat 
hozzáadása nélkül vizsgáljuk A változás megengedett 
mértéke grammonként 1 mg Cl .. « 

A klorid és bromid szennyezések kimutatása az ezüst
haloidok ammóniában való oldékonyságának , különbségén 
alapszik. Az ezüstklorid igen ·könnyen oldódik ammóniá
ban, mint ezüstamminklorid ; az ezüstbromid már nehe
zebben, de még mindig jobban, mint az ammóniában gya
korlatilag oldhatatlan ezüstjodid. Ha tehát a három ezüst· 
haloid egymás mellett van, ammóniával a klorid és a 
bromid kioldhatók 

KCI + AgNO,-->-AgCI + KNO, 
AgCl + 2NH,OH->-[Ag(NH,)2]Cl + 2H,0 

Az ezűstamin-oldatból rriegsavanyitáskor újból leválik 
az ezüstklorid, illetve ezüstbromid·. 

[ Ag(NH,),]Cl + 2HNO, ->- AgCl + 2NH,NO, 

A gyógyszerkönyv az ezüst sót ammóniás közegben 
választja le, hogy így megak~dályozza az esetleges zár"."ány~ 
képződést. Fel~ehető ugyanis,. hogy nagy?bb mt;n~y.1séga 
ezüstjodid Ievalásakor a keves ezüstklor1d bezarodtk az 
ezüstjodid csapadékba, és az ammónia nem tud hozzáférni 
A reakciós elegyhez káliumnitrátot is adunk ; ennek az a ~élj~, 
hogy jobban szűrhető csapadékot nyerjünk„ Az ezüstjodtd 
ugyanis gyakran kolloidálisan válik ki és ilyenkor nem ka·· 
punk tiszta szűredéket.. A fölöslegben alkalmazott ezüst
nitrát, illetve az elektrolit (a káliumnitrát) hozzáadásával 
jól tömörülő és szűrhető csapqdékot nyerünk. 

Az ezüstamminkloridot tartalmazó oldatot salétrom
savval megsavanyltva, az ezüs.tklorid ú~ra, It;válik .és z~va
rossá teszi az oldatot. A szennyezés n1erteket az altalanos 
rész klorid vizsgálata szerinti klorid„mértékoldattal hason
lítjuk össze 

Az Általános Rész előirata: i>A vizsgálando 
anyagnak az egyes cikkelyekben megadott mennyiségét, 
ha más utasítás nincs, 13 ml vízben oldjuk és 1 ml 
R-salétromsavval megsavanyítjuk .. Az oldathoz 1 ml 
R-ezütnitrát-oldatot adun'k és a kémlőcső tartalmát 
összerázzuk_ 

A bekövetkező változás legfeljebb olyan mértékű 
lehet mint amit akkor észlelünk, amikor 1 ·00 ml 
klorld-mértékoldathoz ( = 25 r Cl) 12 ml vizet, 
1 ml R-salétromsavat és 1 ml R-ezüstnitrát-oldatot 
elegyítünk, majd a folyadékot összerázzuk 

A vizsgálatot egyidejűleg végezzük és az észlelt 
változásokat 5 perc elteltével hasonlltjuk össze « 

A jelen esetben a vizsgálandó anyaghoz nem 
kell újra ezüstnitrátot elegyíteni, hiszen az oldatban 
már ezüstamminklorid van. 

i>o) Bromid A b) szerinti vizsgálatnál a klóros 
vizet fölöslegben alkalmazva, a kloroformos rétegnek 
el kell szítztelenednie. « 

Az n) alatti vizsgálatkor a klorid és bromid között nem 
tudunk különb.séget tenni. A broinid-szennyezés jellemző 
kimutatása oxidációs úton történik. Klór_os vízzel oxidáljuk 
a jodidot szín- jóddá, majd fölös klóros víz hozzáadásával 
színtelen jódsavvá. A klórosvíz a bromidot _is oxidálja, de 
csak szin brómmá és ennek barnás-vörös színe a jód elszin-_ 
telenedése után látható (Részletesebbe_n a káliumjodid 
azonossági vizsgálatánál.. »A Gyógyszerész« VI.. évf.. 267. 
oldal.) 

. "P) Cianid. 10 ml e) szerinti oldathoz 2 csepp 
frissen készült 1%-os vas( I !)szulfát-oldatot és 5 csepp 
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5%-os nátriumhidrogénkarbonát-oldatot elegyítünk 
és ifsszer ázzuk A folyadékot 2 perc . m!-1lva. 5 cse~p 
R-kénsavval, majd 5 csepp 0,1 n natnumt1.oszulfat
-oldattal összerázva, az nem színeződhet se kekesre, se 
zöldesre .. « 

Lúgos közegben a cianid a vas(Il)ionokkal (Fe(CN),)•
komplex-ionokat alkot, amelyek va~(III)1on hatásá;a .a 
jellemző berlini kék színeződést adják„ A vas(II)c1an1d 
komplex-képződéshez elegendő a hidrogénkar~onát lúgo~: 
dága, sőt erősebb lúgosság károsan befolyásolja a. r eakc10 
érzékenységét Savanyításhoz azért alkalmaz.un~ kepsayat, 
mert a sósav hatására a színes vas(III)klond is kepződne 
és ennek színe zavarna, a vas(III)szulfát pedig színte}en. 
Vas(III)sót külön nem adunk az elegyhez, rry.ert a lugos 
közegben képződik annyi vas(Ill)ion, amennyi elegend? a 
berlini kék képződéshez. Nagyobb mennyiségű va~~IIl)ron 
oxidálja savanyú közegben a jodidot, s ilyenkor a JOd színe 
zavar, Ennek megakadályozására adjuk az oldatho~. a 
tioszulfát-oldatot, ez az esetleg képződő jódot redukalJa, 
elszín telení ti. 

6KCN + FeS0,->-1(,[Fe(CN),] + K,SO, 
3K,[Fe(CN),] + 2Fe;(SO,),->-Fe,[Fe(CN),]2 + 6K,SO, 

i>q) Nit~át, ammónia. A vizsgálatot 1_ g sóval 
az I. kötet ( Altalános Rész) xy lap xy/b pont1a szennt 
végezzük A változás megengedett mertéke grammon
ként 70 r NH3 , illetve 36 r NO,« 

Az Általános Rész előirata: i>A nitrát kimuta
tására az ábrán feltüntetett kis készüléket használjuk. 

A készülék 50 ml-es főzőlombikjába egyfuratú parafa
dugó segítségével derékszögben kétszeresen meghajlí
tott 3--4 mm belső és 5----0 mm külső átmérőjű, 
kapillárisban végződő üvegcső erősíthető. A cső lehaj
Utott része 18-20 cm hosszú 

A vizsgálandó anyagnak az egyes cikkelyekben 
megadott inennyiségét a készülék lombikjába 10. ml 
R-nátronlúgban oldjuk és a folyadékba 0, 5 g R-cmk
darát szórunk A lombik nyakába vattapamatot helye
zünk, majd az egyfuratú dugóval beleerősítjük a két
szer meghajlltott üvegcsövet s ezen át a fejlődő g~zt 
10 percig kémlőcsőben foglalt 5 ml vizen. vezet1u_k 
keresztül. A lombik tartalmát szlikség eseten enyhen 
melegítjük. 

Ezután a kémlőcső tartalmához 5 csepp R-Ness
ler'-Winkler-oldatot elegyítrlnk s a folyadékot össze
rázzuk. 
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A ~ekövetkr;ző változás legfeljebb ol;ian mértékű 
lehet, mznt amzt akkor észlelünk amidőn J 00 ml 
ammónia-mértékoldatho~ ( ,10 /NH,, iUetdleg = 
=~6,4 r NO,) 4 ml vzzet es 5 csepp R-Nessler
Wznkler-oldatot elegyítünk, majd a folyadékot iissze
r4zzu~ Az R-N~~sler~Winkler,-oldattal végzett két 
vizsgalatot egyzde1uleg vegezzuk es az észlelt változá
sokat 5 perc elteltével hasonlítjuk össze. « ' 

, . Lóg?s ~özegben a nascens hidrogén ammóniává redu
~a1Ja ~ nitra~o!? ezt pedig az enyhe melegítéskor a meghaj
lított uvegcsovon keresztül vízben fogjuk fel s a Nessler--
Winkler-oldat segítségével azonosítjuk. ' 

. Lúgos közegben a cink.hidrogén fejlő-dés_ és cinkát-
h1droxonium só képződés közben oldódik; 

Zn + 2Na0H + 2H,O-->- Na,[Zn(OH)
4
] + 2H 

. , (\t így képződött hidrogén redukálja a nitrátot arhtnó'· 
n1ava 

NaNO, + 8H->-NH, + NaOH + 2H,O 

Az a1n.móniát vízben fogjuk fel és a mennyiségére a 
Nessle~~Winkler-oldattal nyert színeződés alapján követ-· 
keztetúnk 

~H,+2K,(HgJ,)+3KOH->Hg0 HgNH,J+ 7KJ+2H,O 
'· Osszehasonlításnak az ammónia-mértékoldatot alkalmazzuk. 

A molekulasúlyok alapján kiszámolva 10 T NH 36 4 -{ 
N03-nak felel meg 3 

' 

. ~ J!fájékqztató gyorsviz~gdlatok« is; a ))minőségi kvalitatív 
VlZS~alatok<1„ I~ csak a keszítmény kvalitatív elbírálását 

. tes~tk lehetove. A_ mennyileges adatok ellenőrzését szolgáló 
előiratok .. »Minőségi kvantitatív vizsgálatok<( gyűjtőnév alatt 
va?nak osszefoglalva .Az egyes vizsgálatok 1nagyarázatáról 
mas alkalommal lesz majd szó 

Cirokkóró felhasználása 
parafadugók helyett 

- Mozsonyi Sándor dr --újítási javaslata -

A. FöJdműve!ésügyi Minisztérium segítségével sikerült 
kfsér!ett ~elra sz~raz cirokkórót kapnunk, amelyből meg
állap1tása1m szerint a parafa pótlására alkaln1as dugókat 
lehet készíteni az alábbi módon. 

, A szár~z cirokszár héját lehánt.iuk„ Ha a cirokszárat 
'nehány percig .forrásban lévő vízben áztatjuk, akkor a héj 
lehántása gy?rsabban és könnyebben megy. A különböző 
vasta9ság~ c1rokszárakból ilymódon éles késse( tetszőleges 
hosszuságu darabokat vághatunk le Kiszárítás után üve
gek , lezárására alkalmas, rugahnas, könnyen alakítható 
dugokat szolgáltatnak 

Mint~o~y a cirokdugók csöves szerkezetüknél fogva 
hossz~bb I~ő mulva a folyadékot felszívják és részben át
eresztik, ez;rt természetes állapotukban csak olyan esetben 
használhatok fel, amikor a dugó nem érintkezik hoSszabb 
ideig a folyadékkal.. 
. _ Meggá,tolható a;.onban a folyadék felszívása és a dugó 
a~nedvesedese olymodon, hogy a nyers cirokbelet kollo
d~umi,nal yagy. val_amely .vízá!Jó lakkal bevonjuk, amikoris 
v1zs~alata1nk szennt teljesen megfelelő, jól használható 
dug~kat nyer~hetünk. Elérhetjük ezt a célt úgyis, hogy a 
dugora c.~llofan, esetleg vraszpapír-alátétet teszünk 

A ctrokdugók előnyei a par afadugókkal szemben a 
következők. 

. 1. Haz~i termék a cirokdugó, tehát bevezetésével 
export-valutat lehet megtakarítani. 

. 2 .. A jelenleg forgalombanlevő parafadugók meglehe· 
t_ösen rossz minőségűek és azokból sok parafapor hull a 
folyadékba .. 

3. A cirokdugó_ rendkívül olcsó lenne számításaink 
szerint a parafadugónál jóval kevesebbe kerÖine 

~· Olcs?s~ga f?l~~á!1 a dugókat csupán egy alkalommal 
hasznalnák es 1gy h1g1en1kus szempontból is előnyösek a sok
szor fertőzött állapotban ismételten felhasznált parafa
dugókkal szemben. 
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_,__ _____ ..... 
Az „ad" szócska 

Gondolkozzunk, mit jelent a dJlgozó gyógyszerész 
számára ez az »ad<( szócska, amikor munka közben kiszá
mítja, hány gram lanolint, desztillált vizet, higított szeszt 
vagy egyebet keH mérnie, hogy pontosan készítse a receptet 
1nelyet az orvos )>ad« jeizéssel rendelt? Hány inunkaperceÍ 
áldoz fel, amikor kiszámítja a sok töredékszámból össZe
tevő ő kombinált anyagok árát? Egy-két példa: Eleo·
sacharum menthae 5,0, Pulv laxans )rad« 50,0, más: Codein 
lzydroc~l~r 0,20, Aqua ~estillata, Syf. simpl. aa 5,0,-CacisGl 
4,0: Elixir: kal. sulfogua1acol~ ad<( 200,0 Ilyesmi is előfordtil : 
Aczd. bpnc„ 0,30, Ung. Mikuliczi-Ung. ad granulationem aa 
partes aequales »ad« grammata 12 O. Ilyenek és hasonlóak 
naponta ismétlődnek ' 

Ha. kis számvetést csinálunk, rájövünk, hogy átlag
?an n~p1 39-40 percet töltünk az ilyen egészen külöi11eges 
es kevesbbe extra, de sok számítással járó úgynevezett szab·· 
ványos vény számításaival. _ 

~api 30-40 percet számítva átlagban_: évi 22 és fél, 
nyolcorá~ munka1:1ap. Ha ,m?st 4000 dolgozó gyógyszerész 
(a ret~?'_ator?kat IS _beleszam1tva) ilyen feleslegesen végzett 
munkaJat osszeadJuk: 90.000 munkanap Forintban_ 
2, 700„000, kereken csaknem három millió. 
„ , Megengedheti-e a dolgozó ország azt a felesleges fény
u~est, ~ogy 90.009 munkanapot haszontalansággal töltsön'? 
Kivetni ezt a selejtet, semmi szükség<rá ! A sztahanovizmus 
nem abban áll, hógy mindenki világr~ngető dolgot talál 
fel, ha!1em sokszot egészen apró fogásokkal viszi előbbre a 
termelest. Ne hagyjuk mi sem veszni ezt a sok jobb munkára 
fordítható munkaidőt! 

.. f:íogyan kelétkezett ez az )>adí(-csökevény'? Van-e rá 
szukseg? Hogyan szabadulhatunk tőle'? 

A régi taxában az edények ára határokhoz volt kötv~, 
H~ csak egy grammal is több volt a gyógyszer, mint a határ 
mar másik üveget szá1nítottunk. Az akkori, a dolgozókkaÍ 
szemben szűkmarkú betegpénztárak védekeztek ez ellen 
Behozták az )>ad<( divatját. Ennek következtében már a 
recept-minták mind i>ad{( jelzésre voltak beállítva. ·A fiatal 
orvosok beleszoktak ebbe a formulába. Ma amikor eltűnt 
az üvegtaxa, miért kell még 1nost is az »ad:i jelzéssel -ennyi 
f~l,esleges m_unkát és b_ossZúságot okozni? Ennyi munkaener
g1at elvonni a termelestől? 

Kára ~bből senkinek sem lesz. Bár az újításként aján·· 
!ott tax~modszer szerint esetleg fillérekkel drágul a gyógy
sz,er, ami a kerekftésekkel elenyészik, de a beteg ellenérték
k~ppe;i 1!.gyan.~nnyi gyógyszertöbbjetet kap. Egészen cse
kely ~rkulonbozet ez Ezzel szemben sok eltékozolt munka
~nerg1a szabadul. ~el, melyet a gy9gyszerész a >)Gyógyíts 
JObban<(-elv alapJan a dolgozók Javára használhat fel. 

Azt hiszem, többezer kartársam nevében szólok 
an;iko: „arr~ ké;em . Vállalatunk vezetőségét: járjon eÍ 
egeszs~g1;1_~y1 hatosága1nknál, hogy ez a felesleges csökevény 
megszűn]on. 

Rdcz János 
(Kiskunhalas) 

A Gyógyszerész-Szakcsoport hlre!. Úgy az összbizo.tt
sági értekezleten, mint az egyes bizottságok összejövetelein 
az egyéves munkaterv első negyedéves beü ternezése a súly· 
ponti kérdés. Elhatározták továbbá, hogy pesti előadókkal 
már februártól kezdve havonként rendszeresítik a vidéki 
vándorgyűléseket. Ugyancsak sor kerül három hónappal 
az V Gyógyszerkönyv megjelenése után arra a nagygyQ
lésre is, amely már a gyógyszerkönyv tudományos kiértéke„ 
{ésével foglalkozik Schulek Elemér kétszeres Kossuth··díjas 
tudós lesz a nagygyűlés előadója. A vidéki vándorgyűJé„ 
sek anyagát is az V. Gyógyszerkönvy új vizsgálati módszerei 
szellem~ben áll~pították meg. A vidék számára jelent köny
nyeb?seget ~z ts, hogy rövidesen megkapja minden gyógy·· 
szertar a gyogyszerész-továbbképzés brosúráit -
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A Budapesti Gyógyszertár Vállalat mérlegbeszámolója 

A szakrha újabb komoly eseménye a Budapesti Gyógy
szertár Vállalatnak második tervünk_ harmadik ·negyed
évéről megtartott mérlegbeszámolója november 25-én a 
Váci-úti Autója-vítóüzem k:ultúrterm_ében. Kun Ferenc 
kiváló munkás gy_ógyszerész ~el_nökölt és ott volt az emel
vényen Ruzit~, a Gyógyszertári Közporít igazgatója, Várnai 
Erzsébet, a B„ Gy. V. új h. igazgatója, Ligeti Ferenc, Kolozs
vári Pálné, a V. új pártvezetőségének tagja és Horányi 
János, a V. főkönyvelője. Bakanek Lajos igazgató elvtárs 
átfogó beszámolójában kiemelte, hogy_ úgy a gyógyszer
tárak, mint a központ munkáját az el.1nult_ évnegyedben 
komoly fejlődés és tervszerűség jeHemzi. Megemlítette, hogy 
az élenjáró szovjet eredmények felhasználásával most készül 
Budapesten az elsö tervgyógyszertár. Ezután részletesen fel· 
vázolta a gyógyszertárak és a V. központjának eredn1ényes 
m.űködését. Az elhangzott beszédet részleteiben nem jsmer
tetjük, mert a mindent építő bírálattal kiértékelő, utat 
mutató beszámoló röviden összefoglalva benne van abban 
a határozati ja".aslatban, amelyet az értekezlet végén -.Kun 
Ferenc terjesztett elő. 

A hozzászólók (Réti 1\1.Círton, id„ Sándor _Imre, Benedi!k 
István, Tankó Imre, Kövér T'i!Jamér, Berényi István, Szol·· 
!1oki András, Fésűs ·Arnold és mások) általában--ugyan-
1lyen szellemt;>en beszél_tek Főként az anyagéllátás kérdését, 
a vezetők és beosztottak viszonyát, a rendelés adminisztrá
ciójának megkönnyítését, a taksahibák kijav_ítására a 
retaksáló osztállyal való szorosabb együttmliködést tették 
szóvá Róna Béláné elvtársnő kiemelte az új nyugdíjtörvény 
jelentőségét, majd válaszolt egy felszólalásra. Hogy a 
gyógyszerészek a nyilvántartási lapokon mint kereskedelmi 
alkalmazottak szerepelnek, az puszta formaság, és abból 
következik, hogy a Gyógyszertár-Vállalat ma még kereske·· 
delmi vállalat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem köz
egészségi intézményekben dolgozunk és munkánk nem 
egészségügyi funkció Ezt különben szakszervezeti tag
ságunk is bizonyítja 

Ligeti Ferenc elvtárs, .a Gy. K. osztályvezetője, felszó
lalásában szakmai kérdésekre válaszolt és rávilágított néhány 
komoly hiányosságra is Megállapítja, hogy a B · Gy .. V 
hivatásának megfelelően a szakmai kérdésre fekteti a fősúlyt. 
Az természetes, hogy az első időben a gazdasági vonal állt 
előtérben .. Elsőrendű feladatnak tartja a sovinizn1us kineve
lését a gyógyszerészekből.. Meg kell értetni a kartásakkal, 
hogy helytelen, ha ritkán használt gyógyszereket, vagy olyan 
cikkeket, amelyekből valamilyen ok 1niatt ma még nem 
tudunk minden igényt kielégíteni, egyszerűen elfektetünk 
Éppen ezért a Gy. K. arra vesz irányt, hogy ezekből á gyógy
szereknől n1inden kerületben súlyponti gyógyszertárakban 
tartsanak készletet.. A gyógyszerész pedig, főként ezen a 
területen, ne legyen soviniszta. Ha ilyen gyógyszerekért 
jélentkezik valaki, mondják meg a betegnek, melyik gyógy
szertárban szerezheti be Ezenkívül tervbe vették, ·hogy 
minden gyógyszertárat megfelelő tartalékkészlettel is ellát
nak .. Elsősorban a súlyponti patikákat, de sor kerül a töb
biekre is. Ez l·ehetővé teszi azt.is, hogy a i·endelések határ
idejét is n1eghosszabbítsák Az észszerű takarékosság vonalán 
a betegek nünél jobb gyógyszerellátása érdekében az 1952 
évi tervkészítésbe bevonták az SZTK-t is azzal a céllal, 
hogy a várható gyógyszerszükségletről az ipart minél pon
tosabban tájékoztassák. Az 1952-es terveknek n1ár irányító 
tényadatokat kell tartalmazniok a gyógyszeripar 1953-as 
terve számára. Gyógyszertárakban a jó tervkészités előfel
tételét csak az extrahálással teremthetjük 1neg. A minden 
tekintetben felhasználható 1952-es tervet csak pontos ada
tok Qirtokában készíthetik el a gyógyszertárak Bejelen-· 
tette : felhívták a szakfelügyelőket, hogy szigorúan bírálják 
el a gyógyszerészek munkáját, a gyógyszerek elkészitését és 
eltartását. Ha valamelyik gyógyszertárban nincs meg
felelő szabványüveg egyes· gyó"gyszerek eltartására, zacs
kókat akkor sen1 szabad használni erre a célra. Inkább szig
náljanak át használatban nem levő üvegeket, vagy ezek 
hiányában szerezzenek be patentzaras beföttesüvegeket. 

Bakanek elvtárs válaszolt tnég néhány felvetett szem
pontra, majd Kolozsváry Pálné elvtárs a v. pártszervezet 
nevében beszélt: · 

Szeretettel köszöntöm Vállalatunk uj pártvezetősége 
nevében a kartásakat 

Bakanek elvtárs a beszámolóban részletesen foglal·· 
kozott a vállalat gazdasági 1nűködésével. A felSorolt adatok 
bizonyítják, hogy vállalatunk-dolgozói mindinkább megértik, 
hogy ma alapjában más viszonyok közö-tt dolgoznak, mint 
régen, amit a mai beszámoló és a nyereségvisszatérítés kiosz
tása is bizonyít. Míg a régi gyógyszertárakban a tulajdonos 
a nyereséget saját céljaira használta fel, addig a népi de1no
krácia különböző formákban visszajuttatja a dolgozóknak. 
A mi munka területünkön azonban nemcsak ezeken lehet és 
kell lemérni eredményeinket, hanem elsősorban azon, 
hogyan látjuk el beteg dolgozóinkat és hogyan segítettük 
őket vissza a te1melő munkához. Éppen ezért a gyógy-szer
táraknak, mint közegészségügyi intézménynek, elS"ödleges 
feladatuk, hogy eleget tegyenek ennek a hivatásnak 

Bakanek elvtárs felsorolta az eredményeket, beszél
nQnk kell azonban arról, hogy még komolyabb eredménye
ket tudnánk felmutatni, ha a vállalat vezetése kezdettől 
megfelelő kezekben lett volna Mindannyian tu'djuk, hogy a 
vállalat fennállása óta háro1n igazgatónk volt, akik, nyugod
tan állíthatjuk, hogy visszaéltek a párt és a dolgozók bizal
mával. Ne1n a vállalat érdekét tartották szen1 előtt és 1neg
bízatásukat egyéni .céJjaikia használták fel Az a tény, hogy 
sikerült őket leleplezni és eltávolítani, bizonyítja a párt 
erejét, és ·ez mindannyiunkra 1negnyugtató keJI hogy 
legyen. A pártot csak ideig-óráig lehet félrevezetni . 

Az új pártszervezet szorosan együ_tt fog dolgozi1i az 
átszervezett vállalatvezetéssel, ami biztosíték arra, hogy 
az esetle'ges felmerülő hibái< idejében felszámolha1.ók legye
nek.. De nemcsak a vállalatvezetéssel akarunk szoros kap
csolatot tartani, hanem elsősorban dolgozóinkkal, n1ert a 
szocializmus építése nemcsak a párttagok feladata, hane111 
111inden becsületes dolgozóé A Magyar Dolgozók Pártja 
ennek az építésnek vezetö e1eje, és hivatását csak úgy tudja 
betölteni, ha tnindig a dolgozók széles rétegeire tud támasz
kodni Ezt a szempontot tartottuk szem előtt akkor, amikor 
azt mondottam, hogy szoros kapcsolatot akatunk teremteni 
dolgozóinkkal 

Végül pedig további jó 1nunká1. kívánunk a kartársak
nak„ A pártszervezet vezetősége ígéretet tesz arra, hogy 
minden erejével támogatni fogja a kar tát sakat, hogy a követ
kező időben még jobb eredményekkel járulhassunk hozzá 
a szocializmus építéséhez 

Kun Ferenc elnök ezután kiosztotta a betétkönyveket 
azoknak a dűlgozóknak, akik az igazgatói alapból 200-400 
forintos jutalmat kaptak Ezek a következők: 

Geszti Károlyné, Jakab László, Bányai Károly dI., 
Wustner Lujza, Csölle Gyula, Marosvölgyi Jánosné, Morsics 
Ferenc, id. Sándor Inue, Kun Ferenc, Német Klára, Stocker 
Erzsébet, Szabó Ernő, Nagy Lajosné, Szolnoki András dr, 
Ambrus György, Fésűs Arnold, Solt Endre dr , Zádori Gyula, 
Kőkúti Jenő, Dudás Kálmánné, Csiszér Irén, Groma Gizella, 
Sasi Nagy László, Kovácsoczi István, Fástánc Ilona, Rotter 
Elemérné, Szili József, Botlik B.éláné, Markó Istvánné, 
Cservcny Erzsébet, Valigurszki René, Fischer Pálné, Bánó
czy Kálmánné, Potyanek Ferencné, Bakó Béláné, Tötök 
Karola, Orbán Antalné, Urányi Ágostonné, Papp Györgyné, 
Horváth Mária, Komjáti Ottóné, Tíedrenczel Sándorné, 
Szijjártó Erzsébet, Erdős Istvánné, Reichenfeld Dénesné, 
Virágos Eszter, Böszörményi János, Tóth Ferenc, Haller 
Mária dt , Csathó József, Petró Imre, Fölkl Ottóné, László 
Rózsa, Szijjártó Gyula, Gáll Éva, Hübner Endre, Szibert 
Margit, Gaál Antal, Erdős .Józsefné, Csontos Mátyás, 
Vi.ola .Józsefné, Hengerle Magdolna, Horváth Dezsőné, 
Stéger .József, Hemző Mária és Guti Györgyné. 

Könyvet kaptak a pártszervezettől: Molnár László, 
Molnár Istvánné, Papp Anna, Sacher Pál dr és Pércsv 
Lajos. · 

Oklevelet kaptak az Üzemi Bizottságtól: Fehér Miklós, 
Bán Krisztina, Ambrus Júlia, Fischer Márta, Kubecz 
Lászlóné, Bertalan Pál, özv Belohorszky Lajosné, Schiller 
Ernő, Zoltán György dr., Bernolák.János dr., I-iatvani Géza, 
Kis Valéria, Szabó Gyuláné, Sándor Imre, Móra László, 
Knoll Győzőné, JVlaszlik Gyuláné, Gergely István, Német 
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Imréné, Csérnochné, Szabó Benedekné, Drahos Lajoy: és 
Czinke Jánosné: .. . , . , .. 

Majd ugyancsak az elnok felolvas_ta az alab~1 hataro
zatr javaslatot, amelyet a részvevők egyhanguan elfo-
gadtak. . . . .. . . t' , k , 

• 1. Gyógyszertáraink köze&esz~e&.ug~1 in ez~eny~ es 
gyógyszertári dolgozóink, közeg,eszsegugyt f~nkcrot vegez
nek. Hogy a dolgozó nep egeszségvédelmet megfelelően 
szolgálhassák, szakmai színvonalukat állandóan emelve, 
lelkiismeretesen készüljenek fel az V. Magyar Gyógyszer
könvv megjelenésekor rájuk váró feladatokra. 

· 2. A minőségi munka megjavítására szorosabb kapcso
latot kell kiépíteni a szakfelügyelők, az anyaggazdálkodási 
osztály, valamint gyógyszertáraink között. Ennek további 
elősegítése érdekében a V„ vegye fel a kapcsolatot a szállító
üzemek dolgozóival, hogy az ő munkájuk megjavításán 
keresztül javuljon a gyógyszertáraink minőségi mun-
kája is . . 

3 .. Megjavfrandó és továbbfejlesztendő vállalato"n belül 
·a szakmai és számviteli dolgozók kapcsolata. Irányt kell 
venni arra1 hogy az adminisztratív dolgozók minél nagyobb 
számban megismerkedhessenek a szakmai kérdésekkel. 

4. Ötéves népgazdasági tervünk sikeres teljesítése elő
feltéte\eként vállalatunk külső és belső dolgozóinak egy
arápt meg kell javítaniok tervezési munkájukat. A munka 
tervszetűsége érdekében és hiányosságainak kiküszöbölé-

sére is fontos, hogy vállalatunk külső és belső dolgozói az 
eddiginél szorosabb együttműködést valósítsák meg. 

5. A jobb gyógyszerellátás teljesítésére űgy az anyag
gazdálkodási osztály _munkája, mint a gyógyszertárak eizel 
kapcsolatos adatszolgáltatása megjavítandó. 

6._ A hibák jobb feltárására és a szorosabb kapcsolat 
előmozdítására kéthavonkint egyszer felelősvezetői értekez
letet tartunk. 

7. Gyógyszertári dolgozóink aktívabban működjenek 
közre a i>Gyógyíts jobb3.n<(·mozgalomban és fokozzák az 
egészségügyi felvilágosító propaganda-munkát A »Gyógyits
jobban«-mozgalomban elért eredmények nyilvánosságának 
biztosítása 

8. Meg kell erősítenünk újítómozgalmunkat Ennek 
elérésére fokozottabban foglalkozzunk úgy szakmai, mint 
adminisztratív vonalon az észszerűsítésekkel és újításokkal. 
Vállalatunk teremtse meg a gyors és bürokráciamentes 
elintézést. 

9. Az észszerű takarékossági mozgalom további kiszé
lesítésére fel kell használni a Gazda-mozgalom jó tapasz
talatait E cél eléréséért gyógyszertári dolgozóink áUjanak 
el6 minél több kezdeményező javaslattal .. 

10. A Vállalat jó munkája csak úgy biztosítható, ha 
a fegyelem minden vonatkozásban megszilárdul Az állami, 
valamint a munkafegyelemben mutatkozó lazaságokat fel 
kell számolni A szolgálati út betartása mindenki számára 
kötelező„ 

A Solvay-szóda hidrokarbonáttartalma 
Irta: Kőszegi Dénes di. 

- Előzetes közlemény --

A mult év folyamán egy olyan Solvay-szóda 
került mint vizsgálati anyag a kezembe, amely 
jelentékeny mennyiségű nátr iumhidrokarbonátot 
tartalmazott Rendes körülmények között a víz·· 
mentes szóda nem tartalmaz hidrokarbónátot, s 
éppen ezért az analitikai tisztasági vizsgálat sem 
terjeszkedik ki erre 

Sem a különböző gyógyszer könyvek, sem a 
Merek: Prüfung der chemischen Reagenzien auf 
Reinheit, tisztasági követelményei között nem sze
repel a hidrokarbonáttól való mentess,ég 

A kémiai-technikai anaHtikai módsz€reket tár
gyaló szakmunkák és közlemények azonban rámu
tatnak arra, hogy a Solvay-szóda tartalmaz .. 
hat hidrokarbonátot.. !gy pl. a Berl-Lungel 
Böckmann-r a hivatkozva megemlíti, hogy az ammo„ 
niákszódában lehet hidrokarbonát, de csak csekély 
m€nnyiségben 

Dubovitz2 is szükségesnek tartja a bikarbonát
tartalom meghatározását.. A nátriumhidrokarbonát 
mint ismeretes, 100 co fölötti hőmérsékleten teljesen 
átalakul normális karbonáttá .. Ezt a gyártási fel
tételt nagyon könnyű kielégíteni.. Ha tehát az 
ammoniákszóda készítése kellő gondossággal tör
ténik, hidrokarbonátot nem tartalmazhat, ha azon
ban a hevítés nem történik a szükséges gondosság
gal, vagy éppen szándékosság esete forog fenn, 
több-kevesebb át nem alakult hidrokarbonát marad 
az anyagban. !gy kerülhet a kereskedelmi forga-

1 Chemisch-technische Untersuchungsmethoden 8. 
Aufl, II. L 753 old, 

• Chem Ztg .. 45, 890 (1921), 
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!omba olyan ammoniákszóda, amelynek hidrokar
bonát tartalma jelentékeny mennyiségű is lehet 

Ez a körülmény azután az alkalmazás terén 
zavarokat okozhat Különösen a kristályszódát elő
állító üzemeket éri kellemetlen meglepetés, mert 
nem tudnak kifogástalan kristályokat nyerni, 
azonkívül az anyalúgban, amelyet az újbóli kristá„ 
ly:osításkor oldásra használnak, lassankint annyira 
felhalmozódik a hidrokarbonát, hogy végül is a 
lehűlt anyalúg kásás tömeggé alakul. . 

!gy viselkedett az az ammoniákszóda is, 
amelyre fentebb hivatkoztam, s amelyet egy kris
tályszódát előállító üzem vizsgáltatott meg, · 

Ez az ammoniákszóda az üzem állítása sze·· 
rint, lukováci eredetű volt s feltűnően sok hidro
karbonátot tartalmazott, amint azt az alábbi elem
zési eredmények mutatják : 

Na2C03 . 52· 57% 
NaHCO, 29·06% 
NaCI 0 36% 
N edve_s_se.:;' g'--'·"-· .;.· ·.,;·,;;.· .;.· ·;,,;·,;;.· _.:..17;_6.;.l;,,;'Yc;:;o 
Összesen 99·60o/0 

A vízmentes neutrális nátriumkarbonát a 
Solvay-szódagyártás bevezetése előtt, mint isme
retes, a Leblanc szódagyártási eljárással készült, 
s hidrokarbonátot, a gyártási folyamatok természe-
ténél fogva nem tartalmazhatott · 

A.z ilyen egyszerű, közönséges és régen ismert 
vegyuletekre vonatkozólag természetesen az összes 
tisztasági problémák és az erre vonatkozó anali
tikai módszerek ismeretében nem látszott szüksé
gesnek, hogy a Solvay-szódagyártás bevezetésével 

revízió alá vegyék a tisztasági követelményeket 
Mert ha a Solvay-szóda az előírás szerint gondosan 
készül, hidrokarbonátot nem tartalmazhat, mint.
hogy a gyártás e közbeeső terméke a kalcinálás 
következtében kvantitatíve normális karbonáttá 
alakul 

Nem valószínű, hogy gyógyszertári használatra 
beszerzett, vagy éppen analitikai célokra forgalomba 
hozott tiszta, vízmentes nátriumkarbonát hídro
karbonátot tartalmazzon, de minthogy a lehetőség 
mégis fennáll, a vízmentes nátriumkar bon át vizs
gálatánál figyelembe kell venni a hidrokarbonát 
szennyezés lehetőségét, s ennek jelenlétét úgy minő
ségileg, mint mennyiségileg meg kell állapítani 
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A Magyar Gyogyszerkönyv most készülcí V 
kiadásának a »Natrium carbonicum siccatum«-ra 
vonatkozó vizsgálatait természetesen ajánlatos az 
elmondottaknak megfelelően kiegészíteni. 

Legcélszerűbb volna, hogy a Gyógyszerkönyv 
írja elő a karbonát és hidrokarbonát egymás mel
letti meghatározását Cl. Winkler eljárása szerint. 

A CL Winkler - és a. War der-el jár ás eredményei 
között ugyanis számbavehető különbség van, ami 
exakt vizsgálatok esetén jóval meghaladja a meg
engedett hibahatárt, amint az egy közeljövőben 
közlésre kerülő kritikai dolgozatoniból kiderül 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerész Vegytani Intézete 

„Magisterium bismuthi" 
- !. N éhciny szó a bázisos sókról .és azok keletkezéséről 

A savanyú só elnevezés (lásd részletesebban az 
»A Gyógyszerész« 195L évi novemberi és decemberi 
számban), annak a sónak az összetételét jelenti, 
amelyben még maradt fémmel helyettesíthető, 
tehát savi hidrogén. PL 

OH <ONa ü=c(ONa 
O=C<OH O=C 

OH ONa 

sav savanyú só szabályos só 
(szénsav) (Na-bikarbonát) (Na-karbonát) 

A savanyú só tehát ugyanakkor, amikor só, 
egyidejűleg sav is. Hasonlóképpen két-funkciós 
vegyület a bázisos só, amely egyidejűleg só is és 
bázis is, mert benne viszont olyan hidroxíl van, 
amelyet nem helyettesít savmaradék PI 

/OH 
Zn, 

'OH 
bázis 

( cinkhidroxid) 

Zn <Cl 

OH 
bázisos só 

(bázisos cinkklorid) 

/Cl 
Zn, 

'Cl 
szabályos só 
(cinkklorid) 

Ismerünk azonban olyan bázisos sókat is (pL 
bizmutoxiklor id, bázisos vas( 1 l !)szulfát stb.), 
melyekben a fémnek a savmar adék által le nem fog
lalt vegyértékéhez nem hidroxil-csoport, hanem 
oxigén kapcsolódik Ezeknek a szerkezetét nem 
fémhidroxidból (példánkban Bi(OH)3 vagy Fe(OH)3 
stb.) vagyis a bázisból, hanem a fémoxidból (tehát 
Bi20 3 vagy Fe20 3 stb.), másszóval a bázisanhidrid
ból vezetjük le oly módon, hogy utóbbiakban az 
oxigéneket csak részben helyettesítjük savmara
dékkal 

0 /Cl 

Bi=O Bi( Bi-CI 

)o Cl ".Cl 

/Cl /Cl Bi=O 
BI~O Bi-CI 

"Cl 

bizmutoxiklorid 

Ee<(so, 
/0 

Fe=SÜ4 

bázisos vas (III) Szulfát 

A bizfnutoxklorid és a bázisos vas( 1 ! !)szulfát 
tehát olyan két-funkciós vegyület, amely éÓ és 
egyidejűleg bázisanhidrid is. A bázikus jellegen ez 
mit sem változtat, éppen ezért elnevezésükben ezt 
a szerkezetben mutatkozó és a lényeg szempont
jából árnyalatinak mondható különbséget nem is 
mindig juttatjuk kifejezésre, mint azt a bázisos 
vas( 11 !)szulfát elnevezésénél is látjuk 

A különbséget »árnyalati«-nak mondottam, 
mert a bázis és annak anhidrídje között, mint 
utóbbinak neve is elárulja, a különbség mindössze 
annyi, hogy a bázisanhidridből vízfelvétellel bázis 
lesz, illetőleg utóbbi vízveszteséggel bázisanhíd
ríddé alakul. 

Bi20,+3H20 -< >- 2Bi(OH), 
Fe20 3 +3H20 -( ,.._ 2Fe(OHL 

(bázis anhidrid) (bázis) 

jó példa a »Bismuthum subnitnwm« össze
tétele, melyröl gyógyszerkönyvünk tájékoztató 
képlete azt mondja, hogy dihidroxilbízmutnitrát: 
Bi(OH)2N03 és bizmutilnitrát: Biü(N03) keve· 
réke. A szabályos bizmutnitr át hídrolizisekor, 
mint azt alább látni fogjuk, dihidroxilbizrnutnítrát 
keletkezik, azonban az előállítási műveletek során 
(főleg a szárításkor) részben vizet veszít és bízmutil
nitráttá alakul (A bizmutil-gyök képlete :-Bi=O; 
hívják bizmutoxi-gyöknek is, mint pl. bizmutoxi
klorid). 

/OH 
Bi-OH ->- Bi(go, -~ H,O 

".NO, 

Bi(OH),NO, ->- Biü NO,+H,O 

A bázisos só szerkezeté_ből vaslogikával, de 
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talán. helyesebb úgy mondani, hogy »Vaklogikával«, 
az következnék, hogy a vegyület kémhatása lúgos, 

;mivel egyidejűleg só is, meg bázis is .. Azonban a 
savanyú sók tárgyalásánál (lásd az idézett cikke
ket) világosan láttuk, hogy a sók kémhatását nem 
a formális szetkezet, hanem annak a bázisnak és 
savnak a természete szabja meg, amelyekből az 
iJlető só tValamint savanyú só,.illetőleg bázisos só) 

: k,épződött A savanyú sók .esetében nem egy példát 
lattunk (natrmmb1karbonat, szekundér nátrium
foszfát stb ), amikor a kémhatásuk lúgos volt s 
enn.ek a. láts~~lagos ellentmondásnak a magyará
zata! a h1drohz1ssel adtuk meg. A hidrolízist multkoii 
cikkünkben elsősorban a disszociációs állandóval 
hoztuk kapcsolatba A hidrolízis mértéke mint 
láttu~, annál nagyobb, minél kisebb a 'disszo
ciációs állandója anriak a savnak, illetőleg bázis
na.k (es~tleg mind~eHőnek), amelyből a só képző
dott. Viszont azt 1s lattuk, hogy a só oldatának 
kémhatását a nagyobb disszociációs állandóiú 
al!\atrész szabja meg. A bázisos sók kémhatását 
(~nienhyiben az egyáltalán oldódik) ugyanúgy ·kell 
megmagyaráznunk, tehát a bázisos só kémhatása 
alkotórészétől függcen az egyik bázisos só esetében 
lehet lúgos, a másik bázisos sónál esetleg savanyú 
!gy pL gyengén lúgos a higany( ff)oxicianid, ·de 
gyengén savanyú a bázisos ólom acetát. A többértékü 
fémek bázisos sói azonban többnyire nem oldódnak 
és vízzel rázogatva, a még oldhatatlanabb bázisra 
hidrolizálnak, miközben sav szabadul fel s ezért 
lesz savanyú vizes rázadékuk PI, a vízben oldhatat
lan antimonoxiklorid az alábbi értelemben hidro
lizál tovább : 

SbOCI + HOH-< >-sbo OH + HCI 

A bázisos sók általában oldhatatlanok s szinte 
kivételesnek kell tekintenünk azt az esetet amikor 
oldódnak E ponton tehát lényegesen kŰiönböz
nek a savanyú sóktól. Az oldhatatlanságuk azon
ban nagymértékben elősegíti hidrolízisüket, mint 
azt azonnal látni is fogjuk 

Miként a savanyú sók hidrolizisének tanulmá
nyozására a közép vagy gyenge savak (pL CH3COOH 
H,PO,, H2C03 , HCN) voltak legalkalmasabbak, a 
bázisos sókat is a középerős vagy gyenge bázisok 
sóin vegyük szemügyre. A 2.. sz. táblázatban 
(A Gyógyszerész 1951 december, 276. oldal) a 
disszociációs állandókat szemlélve, két dolog azon
nal ?zembe~zö.kö E~yik, hogy a középerős és gyenge 
bázrso~ kozott ~mlyen sok a szerves vegyület 
(alkaloida), a másik, hogy a kis disszociációs állan
dójú szervetlen vegyületek főleg többértékű bázi
s~k: Utó~biak tehát erős savakkal olyan szabályos 
bazrsos sokat alkotnak, melyek savanyúan hidro
lizálnak Vegyük pi a szabályos bizmutnitrát 
esetét : 

Bi(NO,), + HOH-< '"Bi(NO,),OH t HN03 

Bi(N03),0H + HOH'.<>-Bi(OH),NO, + HN03 2 

Bi(OH),N03 + HOH~Bi(OH),+HN03 3 

· Előbb jegyezzük jól meg, hogy mind a 2. egyen
let szerint keletkező Bi(OH)2N03 (ez van a »Bis
muthum subnitricum«-ban), mind a 3 .. egyenlet 
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jobb oldalán szereplő Bi(OH)3 oldhatatlanok 
Amennyiben tehát a hidrolízis annyira előrehalad 
hogy a 2 .. egyenlet is lezajlik, az oldatból a bázisa; 
b1zmutsó csapadék alakjában kiválik. A 2. és 3. 
egi;e~l~.tek azonba,n r;re,gfordithatók és kellő nieny
ny1segu sav hozzaadasara az alsó nyíl irányában 
haladva, a képződött csapadék oldatba vihető. 
Bennünket most a felső nyíl irányában lezajló 
reakciót elősegítő tényezők· érdekelnek A hidra„ 
l!zist , elsősorban azzal növelhetjük, ha a hidro-
1Iz1snel keletkező savat lesemlegesítjük A tapasz
talat _az?nban azt mutatja, hogy a szabályos biz
mutmtrat .. oldatából l'.emcsak az esetben fog 
l~_valm baz1sos brzmutmtrát, ha lúgot csepegte„ 
tunk hozza, hanem akkor is, ha forró vízzel erősen 
folhigitjuk A hi.gítás maga is részleges semlegesí
tesnek tekmtheto abbol a szempontból, hogy csök
ken'.1 az oldat savanyúságát De a szabályos bizmut
mtrat-oldathoz nem elég egyszerüen csak vizet 
hanem fo.rró vizet kell öntenünk, hogy csapadék 
hletkez.z~k Ennek az a magyarázata, hogy a víz 
d1sszocrac1os állandoj a a hőmérséklet növekedésé
vel erősen megnő : 

23°-on Kviz = 1 IQ-14 

Ezáltal a víz bontó ereje megsokszorozódik 
és képes lesz a hidrolízist a 2. egyenlet értelmében 
is végrehaj.tani, tehát le tudja győzni 2. egyenlet 
lobb oldalan fellépő ;av oldó !iatá;at is. 

A bevezett ben a bázisanhidrid-bázisos só 
bemutatását a. példának hoztuk fel a bizmutoxi
kloridot (bizmutilkloridot). Ez már akkor is leválik 
ha a szabályos bizrriutklorid oldatát a csak hideg 
vízzel higitjuk (A bizmutklorid tehát sokkal inkább 
hajlamos a hidrolízisre, mint a bizmutnitrát aminek 
kézenfekvő magyarázata az, hogy-a Biüc'i oldha· 
tatlanabb, mint a Bi(OH)2N03 ) · 

BiCl, + HOH-.-~Bi(OH)CI, + HCl 4 

Bi(OH)CI, + HOll'.<>-Bi(OH),Cl + HCl 5a 

azonban vizet veszítve, önKént és azonnal átalakul 
bizmutoxikloriddá : 

Bi(Oll),CI-< >-BiO Cl+ H,O 

tehát az 5/a. egyenlet helyesebb alakja: 
Bi(OH)CI, + llOH-. >-s;oc1 + HCI + H,O 5/b 

illetőleg a 4 és 5/b egyenleteket összevonva : 
BiCJ, + HOH-< '"BiO Cl+ 2HCI 6 

a 6. egyenlet fejezi ki legjobban a végbemenő vál
tozást. 

Mind a 2 , mind a 6 .. egyenletben a hidrolízis 
t~rméke oldhatatlan vegyület Az oldhatatlanságuk 
viszont azt .relenti, hogy keletkezésükkor az oldat
ból, mint oldott vegyület, eltünnek, mikor csapa
dékká válnak Ez pedig a 2 .. és 6. egyenlet egyen
súlyának erősen a jobboldalra eltolódását vonja 
maga után. A bázisos sók esetében tehát a hidro
lízis mértékét nemcsak a disszociációs állandó meg
felelő kicsiny volta, hanem a hidrolízis termékének 
oldhatatlansága is megnöveli. Ez az a pont, amiben 
a bázrsos sók lényegesen különböznek a savanyú
sóktól. Annyira általános a bázisos sók oldhatatlan
sága, hogy a kémiai »szleng« az ez esetben vízzel való 

~ 
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\ 
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hígításra bekövetkező csapadékképződést egy
szerűen »hidrolizis«„nek nevezi, tehát az ok nevével 
jelöli meg az okozatot Ez annyiban nem is kifogá
solható, mert tényleg a viz bontó hatása az, ami a 
csapadékot Létrehozza .. A felületes szemlélő azon
ban a hidrolizis fogalmát teljesen összekapcsolja a 
csapadékképzödéssel és nem látja be első pillanat
ban, hogy a nátriumbikarbonát savanyú só oldatá
nak lúgos kémhatása ugyanúgy hidrolízis erédmé
nye, mint a bizmutoxiklorid leválása. 

Másik közleményben szándékozom összefog
lalni a gyógyszerként használatos bázisos sók és 
nomenklaturájuk ismertetését, most csak egy-kél 
jellemző esetet ragadok ki a mindennapi gyakor
latból, annak igazolására, hogy a bázisos sók kér
dése gyógyszerészi ténykedés során sokkal több
ször előfordul, mint azt az első pillanatra hinnénk 

Ha az 1 , illetőleg 4 .. egyenletet megfigyeljük, 
azok jobboldalán vízben oldva maradó bázisos só 
mellett sav keletkezését olvashatjuk ki. Világos 
tehát, hogy a szabályos só csak gyengén savanyú 
közegben lehet csapadékmentes, mert ha az L, 
iJletve 4 .. egyenlet jobboldalának savanyúságát 
elvesszük, a hidrolizis a 2., illetve 5/b. (vagy még
inkább a 6..) egyenlet értelmében tovább haladva, 
az oldat megzavarosodásához, csapadékossá válá
sához vezet Az ilyen vegyületek oldata tehát elvi
leg nem készíthető semlegesre, sőt célszerű, ha az 
oldásukhoz használt vizet már eleve gyengén meg
savanyítjuk Mivel a hőmérséklet emelésével a víz 
hidro!izáló ereje megnövekszik, az ilyen vegyületek 
oldásánál lehetőleg ne gyorsítsuk meg a feloldást 
melegítéssel, ami az elmondottak után magától 
értetődik 

Hasonlóan kell gondolkoznunk az alkaloida
sókr ól is .. Igaz ugyan„ hogy az alkaloida-bázisokat 
nem szoktuk többértékűeknek tekinteni, mivel 
azonban vízben igen rosszul oldódnak, fenti szem
pontok reájuk is vonatkoznak. Mivel általában 
gyenge bázisok (lásd az idézett 2 táblázatban 
disszociációs állandójukat) az erős savval képezett 
sóiknak oldata gyengén savanyú. Ha ezt a kis 
savanyúságot elvesszük, a hidrolizist segítjük el_ő, 
amire a szabad bázis oldhatatlansága miatt külön
ben is megvan a hajlamuk 

Elég az alkaloida-só oldatot csak rossz
ininőségű üvegben (lúgot leadó üvegben) tárolni 
ahhoz, hogy az oldat állás közben magától megz~va
rosodjék; amint az üvegből az oldatba ment rge.n 
csekély lúg lesemlegesítette azt a kicsiny savanyu„ 
ságot, amit az alkaloida-só hidrolízise okozott 
Fokozottan ügyelni kell erre a szempontra abban az 
esetben, mikor az alkaloida„sóoldatot huzamosabb 
ideig tároljuk pL ampullákban injekciós .c~lra. 
Az injekcio-készitésnél azonban a h1droltz1ssel 
kapcsolatban még egy szempont felmerül : az injek
ciót, ha csak lehet, magas hővel sterilizálják 
A hőmérséklet emelkedésével a víz hidrolizáló ereje 
megnő. Most nem térek ki arra, hogy ez éppen az 
all>:aloidák esetében -a molekulán belül is végezhet 
rombolást (pl. elszappanosítással),. elég ha a csa„ 
padék keletkezésének fokozott lehetőségére utalok 
Nem szabad ugyanis azt hinni, hogy ez a csapadék-
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képződés könnyen megfordíthato, vagyis teljesen 
reverzibilis folyamat A hidrolízis révén forrón 
levált csapadék kih(ílé,kor nem fog visszaoldódni, 
legfeljebb csak egy töredéke. Sok gondot okot ez az 
alkaloida-oldatok sterilizésénél, s ahol lehet (sajnos, 
nem minden esetben lehet ezt megtenni), a steri
lizés céljára az alkaloida-sót eleve gyengén megsava·· 
nyitott vízben oldj11k 

Gondoltunk-e arra, hogy bázisos só képződése 
lehet az oka annak, hogy desztillált vizünk klo„ 
ridos, sőt sósavas? Természetesen nem arra az 
esetre célzok, amikor gondatlan eltartás követ
keztében kerülhet bele HCI (pL akkor, ha sósavat 
hígítunk és a füstölgő sósavba öntjük a desztillált 
vizet, a desztillált vizes üvegbe HCI gáz jut), 
hanem amikor a desztilláció révén lehet a víz 
sósavval szennyezett, ha a desztilláláshoz haszRált 
víz sok magnéziumk)oridot (vagy esetleg kalcium· 
kloridot) tartalmaz, Ez az üstben bekoncentráló
dott oldatból az üst felső részébe felfreccsenő csep
pekben beszárad és beszáradás közben, de még, 
inkább a félette áramló vízgőz hatására az alábbi 
folyamat megy végbe: 

MgCl,+HOH -~>- Mg(OH)Cl+HCl 

A bázisos magnéziumklorid mellett képződött 
HCI gáz azután a hűtőbe jutván, a desztillátumba 
kerül. Ezért fontos tehát, hogy adott esetben a 
desztillálandó vizet előbb szekundér foszfát hozzá
adásával lágyítsuk, a magnéziumot (kalciumot) 
lecsapva belőle. (A kazánkő felszaporodása szintén 
elősegíti a fenti szennyeződés lehetőségét..) 

· A bevezetőben, a bázisos sók szerkezetének 
magyarázására példának a bázisos cinkkloridot 
hoztuk fel. Ez is oldhatatlan vegyület s mindannyi
szor a gyógyszerész kezében van, valahányszor nem 
sikerül híg cinkklorid-oldatot kristálytisztán készí
teni .. Ez esetben annyi sósavat szokás az oldathoz 
adni, míg a zavarosság el nem tűnik az alábbi 
egyenlet értelmében: 

Zn(OH)Cl+HCl -< >- ZnCl,+H,0 1. 

Ezzel az egyenlettel, ha azt az alsó nyíl irányába 
fordítjuk, meg is magparáztuk, miként képződik a 
cinkkloridban a gyártás során (beszár ításkor) bázi
sos só. (A szárítás gondosságától függ, hogy sok 
lesz-e vagy kevés.) A gyakorló gyógyszerész azon
ban nem a szilárd cinkkloridból, ebből a mérés 
szempontjából nehezen kezelhető anyagból szokta 
a híg oldatot elkészíteni, hanem a készletben tar -
tott 50%-os cinkklorid-oldatböL Akárhá~y~zor 
megtörténik, hogy ez a tömény oldat knstaly· 
tiszta, de ha higitást készítünk belőle megzavaro„ 
sodik, jeléül annak,hogy az eredeti cinkklorid, 
amiből az 50%-os oldat készült, mégis bázisos 
cinkkloridot tartalmazott Miért nem vált ki ez 
a bázisos só már a tömény oldatban 1 A kérdésre 
a választ a 7 .. egyenlet adja meg, ha azt oly érte-

. lemben módosítjuk, hogy a baloldalon levő sósav 
helyébe egy hasonlóan erős más savat képzelünk 
(A sósav oldó hatását sem a HCl molekula fejti ki, 
hanem az abból felszabaduló hidrogén--ion (H+,) 
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tehát bármely erős sav a felső nyíl irányába 
fordítja. a reakciót és a bázisos só feloldódik) 
A tömény, de csakis az egészen tömény cink
klorid,oldat esetében a cinkklorid a vízzel úgy 

·reagál, hogy egy erős sav, egy komplex vegyület 
ú. n. hídroxó-sav képződik: 

illet6Ieg 

ZnCI, + H,o..., ,._H[Zn(OH)CI,] 

ZnCl2 + 2H,O..., ,._H2[Zn(OH)2Cl2] 

az a hidroxó-sav, mint sav tényleg olyan erős 
h?gy a. bázisos. cinkkloridot (amely csak egy cse'. 
kely resze a crnkkloridnak) oldatba viszi. Ez a 
hidroxó,komplex sav azonban mint komplex 
gyenge, higításkor az alsó nyíl irányában széthúll, 
tehát savanyúsága is megszűnik Ezzel azonban a 
7 , ~g!'enlet (ai;ielynek a_z egyensúlya a nagy sava
n:l'.usa.gtol tolodott a JObb?ldafr a),, az alsó nyíl 
rranyaban fog lezaJlam, s ezert hrgítaskor a bázisos 
cinkklorid leválik 

A bázisos sók képződésének ismertetése s az 
ezzel kapcsolatban kiragadott egy-két példa élesen 
rámutat arra a szoros kapcsolatra, ami a gyakorló 
gyógyszerészet mindennapi problémái és a' kémiai 
isme_retek között fennáll.. Azt igazolja, hogy még 
egy rlyen látszólag elvont s elméletinek minősíthető 
téma is mennyira hasznos á gyakorlatban felmerülő 
kérdések megvilágítására A csak »gyakorlati szak
ember«, aki nincs tisztában azzal, hogy egyes vegyü
letek hidrolízis révén oldhatatlanná válnak, és arról 
sem tud, hogy a hidrolízis megakadályozására 
eleve egy kis sav hozzáadása mennyire célravezető, 
adott esetben az első hibát már ott követi el, hogy 
savanyítás nélkül fogja az oldatot elkészíteni. 
A hidrolízis következtében nem kap tiszta oldatot 
s ekkor a »gyakorlati szakismeretére« támasz„ 
kodva, ami szerint az anyagok oldódását az oldószer 
melegítése meggyorsítja, megnöveli, a zavaros 
oldatot elkezdi r;,ieleg.íteni és kétségbeesve látja, 
hogy az oldat ettol meg zavarosabb lesz, hiszen a 
melegítés a hidrolízist csak fokozza. Ekkor eszébe 
jut, hogy talán sav hozzáadása segíthet, de ekkor 
már _bizonyos értelemben többnyire késő Késő 
annyiban, hogy lényegesen több sav szükséges a 
már egyszer levált csapadék oldásához, mint a levá
lás meggátlásához Ez a szabály még az esetben is 
érvényes, ha az oldatot nem melegítette s az csak 
hidegen is zavaros lett. Helyesen úgy járt volna el 
ha az i!Mő anyaghoz ~lóbb azt a bizonyos kis sav'. 
mennyrseget ad1a hozza, az oldószerből pedig csak 
annyrt vesz, amennyi a teljes oldódásához szüksé
ges, s csak ennek megtörténte után higít fel a meg-

_ kívánt térfogatra.. 

Ahhoz tehát, hogy valaki gyakorlatilag is jó 
s;;ak~mber .legi;en, ele.n~edhetetlen az anyag saját
sagarnak es vrse]kedesenek beható ismerete ami 
viszont némi elméleti tudás nélkül el nem s~j átít
ható. A tisztán elméleti ismeret kellő gyakorlat és 
megfelelő alkalmazás nélkül ugyanígy terméketlen. 
Ann~k „a .. gl'.ógyszerésznek. tehát, aki gyógyszer
szakerto oha1t lenm, egyarant szüksége van gyakor-
lati és elméleti ismeretekre. · 

Magister 

18 

A gyógyszerészi dokumentációs 
munkáról 

Ai elmult év folyan1án szervezési vonalon jelentett 
változást az, hogy Szakcsoportunk megalakulása után 
mint annak egyik bizottsága, a Szakcsoport keretében is 
működünk A szakcsoport és a dokumentációs bizottság 
jelentősen előSegíti munkánkat Meg kell jegyezni, hogy a 
munkához szükséges anyagi fedezetet (kiadványok kibocsá
tása, fordítások díja stb ), valamint az adminisztrációs 
munkát továbbra is az Orvostudományi Dokumentációs 
Központ biztosítja, amelynek keretében bizottságunk már• 
hannadik éve működik. 

Célunk, hogy a külföldi, el_sősorban a szovjet és a népi 
demokratikus gyógyszerészi folyóiratok anyagát és megálla
pításait a szakemberekkel ismertessük, E célból a fontosabb 
közleményeket te1jes fordításban, másokat pedig hosszább
rövidebb referátum alakjában közöljük. Az 1951. évben 
8 sokszorosított kiadványt tettünk közzé, számonként 35--40 
oldal terjedelemben 

Időközben változott a kiadvány formája. »Gyógysze
részeti referáló szemle« címen közöljük a dokumentációs 
anyagot. A kiadvány felelős szerkesztője alulírott 

Jelenleg 20 külföldi folyóiratot dolgozunk fel rend
szeresen. Ezek közül szovjet és népi demokratikus' szak·· 
lapok a következők: Zsurnal obcsej himii, Zsurnal anaU.· 
ticseszkoj himii, Uszpehi himii 1 Farmacía Polska, Casopis 
Ceského Lekarnictva, Revista stiintelor medicale, Slo
vensky Lekarnik, Pharmazie, Pharmazeutische Zentral
halle 

Ezeken kívül angol, amerikai, francia, holland, német, 
osztrák és svájci gyógyszerészi szaklapokban megjelent 
szakközleményeket is ismertetünk A kiterjedt szervezetben 
minden szaklapnak van felelőse, akik szükség esetén munka
társak bevonásával, legnagyobbrészt önzetlenül, társadalmi 
munkával végzik az anyag feldolgozását Ezt az alkalmat is 
megragadom, hogy az Orvostudományi Dokumentációs 
Központtól több· alkalommal kapott elismerést a folyóirat
felelősök és a többi munkatárs felé továbbítsam és köszö
netet mondjak jó munkájukért.. 

Kiadványaink anyagát szakosítva közöljük a követ;. 
kező rovatok szerint: Gyógyszerészeti technológia, Attalá
n9s és gyógyszerészeti kémia, Szerves kémia, Gyógyszer
vizsgálat és analitika, Gyógyszerhatástan és biológiai vizs
gálatok, Antibiotikumok, Általános és gyógyszerészeti 
növénytan, végül vegyes rovat 

_Munkánk megindulásától (1949 .. okt..) eddig összesen 
18 ~1adványban tettük közzé a dokumentációs anyagot.. 
A kiadvány kb. 300 példányban jelenik meg és minden érde
kelt intézménynek, intézetnek, de kérésre sok gyógyszertár
nak és kartársnak is díjtalanul megküldi a Központ Akik 
a »Gyógyszerészeti referáló szemle{( megküldését kérik, 
inert munkájukat elősegíti, közöljék alulírottaI (Bp., IX,, 
Hőgyes Endre-u 7 ). 

~orábban »A Gyógyszerész«-ben állandó rovat volt 
a »Oyogyszerésztudományi beszámoló<(, amelyben a doku., 
mentációs anyag egy i:észét, főleg a gyakorló gyógyszerészt 
érdeklő közleményeket ismertettük. Amióta a szaklap csak 
havonként jelenik meg, a szűk keret mip.tt niucs lehetőség a 
dok~mentációs anyag közlésére. A lapterjedelem bővítése 
eseten mód lesz a jelenlegi hiányosság pótlására. 

... További célunk és tervünk az 1952. -évre, hogy bővít" 
Juk a feldolgozandó külföldi folyóiratok számát, így a bolgár 
szaklap bekapcsölásával. -Az összegyűlő fordításokat és 
referátumokat az év folyamán 8 kiadványban tesszük 
közzé. 

Munkánkat abban a reményben folytatjuk, hogy ezzel 
elősegítjü~ a tudományos és a gyakorlati gyógyszerészettel 
foglalkozok, de a rokonterületeken dolgozó szakemberek 
munkáját is 

Kedvessy Oyör~ dr. 

A GYÓGYSZERÉSZ 

Gyógyszerkészítmények analízise . „ . . 

_ &Alkaloidák és az alkaloidákhoz hasonló vegyületek« cimu fe1ezet Per el J ma n 
és B r o dsz li i j könyvéból - · 

V 111 közlemény. 

4 I ndolszármazékok 

p h y s o s ti g m i n u·m sali e y l i e u m1 

(Eserinum salicylicum) 

CusH21N30 2 „ C7H(IOa 
(mol. súly 413 2) 

Azonosítás 
J. Ha néhány milligramm fizoszti~n;int pár 

csepp 10%-os ammónia-oldatban melegrtessel fel
oldunk az oldat sárgásvörös lesz .. Az oldat egyrk 
részét s~árazra párologtatjuk. Ha a mar a~ékot szesz
ben feloldjuk, kékszínű olda~o~ _n:l'.eru~k, an_rely 
ecetsav hozzáadására · megvorosodrk es erosen 
fluoreszkál · . 

A folyadék másik részét is vízfürdőn szaraz.ra 
párologtatjuk A maradék tömé~y kfosavban ~.old 
színben oldódik de szesz hozzaadasara megvoro
södik A szesz elpárologtatása után az oldat ismét 
zöld lesz. . . d tt, 1 2.. A só oldata higított fernklond-ol a o 
Jilaszínt ölt (szalicilsav). 

Meghatározás 
A készítmény 0, 1 g-nyi menn:l'.iségét ~ml ~zesz 

és 3 ml kloroform elegyében feloldjuk, majd mrkro
bürettából fenolftalein-indikátor jelenlétében ~-1 n 
nátronlúggal addig titráljuk, amíg az elegy rozsa
szinűre . változik 2 

1 ml O, J n nátronlúg 0,04132 g szalicilsavas 
fizosztigmint jelez. 

Strychninum nitricum• 
C21H22Ü2N2 . HNO, 

(mol súly 397,2) 

1 CH3 

p'--.,_.,_CH 
CHN,HCO--ül 11 CH lcH' vyy, 

1 1 
CH, CH, 

A fizosztigmin·-bázis 
két modifikációban 
kristályosodik. Olv. p : 
150-106°, illetve 86-
870. (a)D= -75'8° 
Vízben nehezen, szesz
ben, éterben és kloro
formban könnyen oldó

dik. Könnyen elbomlik, különös~." .. ~~d~tokb~n. Fény ~s 
levegő hatására hamarosan megvorosod1k, majd megkékül. 

11 A recepturában használatos kis mennyiségek megha
tározására ez a módszer nem alkalmas 

• A sztrichnin-bázisszeszből szín
telen négyoldalú hasábokban kris
tályosodik Vízben és éterben 
nehezen, benzolban és szeszben 
könnyebben oldiídik Olv p. : 
286-288'. (a)D= -104' (ab
szolút alkoholban) és (a)D= 
-139 3° (kloroformban) 

Azonositás 

L A vizsgálandó anyag néhány m!l!igrammjá
nak oldatát nátronlúggal meglúgosr!Juk, m~Jd 
kloroformmal kirázzuk Az oldószer elparologta!asa 
után a maradékot tömény kénsavba_n felold_1uk 
Ha az oldatba kristályka káliumbikromat.ot teszunk, 
körülötte gyorsan eltü_nő gy~r.űk jelennek ~eg 

A sztrihninbázis szrnreakc101t lasd »A Gyogy· 
szerész« 1951 6. sz. 130. oldalán lévő. táblázatb~n 

· 2. A só kristályát vagy az L modszer szennt 
leválasztott bázist füstölgő salétromsavval meg
nedvesítjük és szárazra párologtatji;k„_ Ha. a. mar a
dékot szeszes kálilúggal megn.edves1t1.nk, !rla_r,:; .szí
neződik (E reakció az atroprn Vrtatr-reakc101aval 
analóg.) . . . 

3.. A készítmény vrzesoldatahoz ugyan.~~~yr 
tömény kénsavat adunk, majd az ol?atot Jehut1_nk 
Ha a folyadékra óvatosan feroszulfat-old~l?,t rete
gezünk, érintkezési felületükön barna gyuru kelet-
kezik (nitrát-ion) . . . 

4. A nitrát-iont drfenrlammnal is kimutat-
hatjuk• 

Meghatározás 

J. Közvetlen titrálása az _etilmo.rfinnál leírt 
módon végezhető. 1 ml 0, 1 n natronlug 0,03972 g 
salétromsavas sztrihnint jelez. . . 

2. Meghatározása a bázis alapján a kodemnal 
leírt módon végezhető. . 

3. Szobolyeva kolorimetriá; r;iódszere k1smeny
nyiségü sztrihnin meghatarozasar~ alkalmas 1. ml, 
0,001 g alkaloida sót. tartalm~zo .. oldatot vrzzel 
4 mJ„re higítunk, maJd hozzáontunk 4 ml .1. 12 
fajsúlyú sósavat és 1-2 g. frnom cmkre~ze!_eket 
A heves reakció lezajlása utan az ~leg,vetv1.zfi;rcto;1 
addig melegítjük, amíg a hrdrogenkepz~~e: rsmet 
megindul.. Ezután a reakcióeleg,vet krhulesrg állnr 
hagyjuk majd vízzel megnedvesrtett vat.tapamaton 
2 ml l ,'i2 fajsúlyú súsavat t~rta.lmazo . 5? ml-es 
mérőlombikba szűrjük A vatta! v1zzel nehanyszor 
kimossuk, majd a szüredékhe~ 1 c.sepp !0%-os 
nátriumnitrit-oldatot cseppentunk es a .ielzesrg 
vízzel feltöltjük (A-oldat). . .. 

Az A-oldat 5 ml-ét vízzel 20 ml-re hrgit1uk 
(B-oldat) s színét koloriméter.ben standar?-old~ttal 
hasonlítjuk össze. Standardkent a fent lerrt modon 
kezelt salétromsavas sztnhnmoldatot, vagy az 
alábbi oldatok elegyét használjuk : 

a) 2 2 ml kobaldklorid-oldat (0,0059436 g 
COCl . tlH,O a ml vízben oldva); 

b J 0,8 ml káliumbikromát oldat (0,002 g 1 ml 
vízben oldva) ; 

e) 17 ml víz. , 
A standard-oldat 1 : 200.000-re higitott 0,001 g 

salétromsavas sztrihnin színének felel meg 

'0,5 ml tömény kénsavval készült difenila~in-oldathoz 
óraüvegen 1 csepp vizsgálandó oldatot cseppentunk„ Az oldat 
kékre színeződik. 
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Pavlov és Malkina szerint az ampullákba töl
tött; megsavanyított sztrihnin-nitrát oldatot úgy 
határozhatjuk meg, hogy az oldatból forralassal 
elűzzük a széndioxidot, majd kihűlés után meti.1-
vörös-indikátor jelenlétében a szabad savat nátron
lúggal megtitráljuk Ezután az oldathoz klorofor·· 
mot adunk és fenolftaléin-indikátort használva, 
közvetlen kisíorítással meghatározzuk a salétr'om
savas sztrihnint. 

5. Imida;:o/származékok 

Pi l o e a r p i n u m h y dt o eh l o r i e u m .. • 
C11H1c02N2 • HCl 
(moL súly 244,6) 

Azimosítiis 

1 0,01 g sósavas pilokarpin 5 ml vízzel készült 
oldatát 1 ml benzollal rázogatjuk Ha az elegyhez 
1 csepp higított kénsavat, 1 csepp hígított hidrogén
peroxid·-oldatot (0,3% H20 2) és 1 csepp kálium 

bikromát,oldatot adunk? a benzor· kékesibolya 
színt Olt. 

2 .. A pilokarpin és a kalomel kb. egyenlő arány
ban készített keveréke szesszel megnedvesítve 
megfeketedik 

Meghatározás. 

1. Közvetlen titrálása az etilmorfinriál leírt 
módon végezhető . 

2. A bázis szerinti meghatározására Schulek és 
Szeghő módszere használható. 

Fordította: Ligeti Viktor 

• 
c,H,-CH CH. . . ' /CH, 

1-1-· CH,-TI-. N~CH 
CO CH, CH-N 
y 

A pilok.:irpin-bázis 
kristályai taalakúak 
Olv. p. : 34° (rendsze
rint sürü olaj alakjá-

Ieuinéterben neheien oldódik .. 
(o)D,= --100,5°. 

ban) .. Vízben, szeszben 
és kloroformban köny
nyen, éterben és petró-

Forráspontja 260° (5 mm) 

A Winkler Lajos szerinti gravimetrikus 
széndioxidmeghatározó ·készülék módosítása 

Írta : Hatos Géza dr. 

A Winkler1 -féle gravimetrikus széndioxid
meghatározó készüléket az eneműek legjobbjának 
tartom, mert ezzel a munka egyszerű, gyors és 
minden efféléhez képest jóval pontosabb eredmé
nyeket ad .. Az ezzel a készülékkel kapott eredmé
nyek pontossága eléri azt a precizitást, amit drága 
gázanalitikai készülékekkel nyerhetünk 

A Winkler-féle széndioxidmeghatározó készü
lék és a vele váló bánás ismertetését elhagytam, 
mivel nálunk Winkler rendkívül ügyes és gondosan 
szerkesztett eszköz.e eléggé ismeretes a kémiai 
analitikával foglalkozók előtt. Winkler eszközét 
gyakran használtam s ezzel igen jó tapasztalatokat 
szereztem. Közben azonban szükségesnek láttam a 
Winkler által leírt készülék néhány módosítását és 
egy kis kiegészítését, ezeket a következőkben 
írom le: 

L A bontóloinbik méreteinek megváltoztatása 
nélkül célszerűbbnek láttam a bontósav bevezeté
sére szolgáló csapos tölcsér szárának megrövidí
tését.. Elegendő, ha a tölcsér szára csak 3-4 
cm-re nyúlik bele a bontólombik nyakába. Ha a szár 
vége ferdére van lecsiszolva, akkor abból a sav 
cseppenként nyugodtan esik a vizsgálati anyagra 
és nem történik meg ez utóbbi felfreccsenése .. 
A szár megrövidítése előnyös azért, mert nem érve 
a folyadékba, a szénd.ioxid abból a hidrogén által 
feltétlenül kiöblítődik, másrészt pedig a készülék 
szétszedése is kevesebb vigyázatosságot kíván 

1 L„ W. \Vinkler Ausge\vahlte lJntersuchungsver
fahren f d chem Laborat 19öl. 81 old. 

• Chem Ztg .. IQ36. évf. 469 .. old 

\ 

2 .. A bontolombik-nyakára Winkler olyan szé• 
lesebb csőtoldatot készíttetett, ami a bontólombik 
függőleges helyzete esetén lefelé lejt.. Mint isme
retes, ez a szélésebb csőtoldat a széndioxidnak 
fon alás helyetti kiűzésére szolgáló hidrogén fej• 
lesztéséhez, a granulált cink elhelyezéséré, illetőleg 
a toldathoz forrasztott vékonyabb cső a levegős 
széndioxid és hidrogén továbbvezetésére való .. 
Azonban· az így .készített toldatos bontólombikot 
a függőleges helyzetéből nagyon" ki kell lendíteni, 
hogy a !oldatból a cinket a lombikba ejthessük, 
kivált akkor, ha a cink már átnedvesedett. Ezért 
én a cink felvételére szolgáló toldatot a· lombik 
nyakához képest nem lejtősre, hanem merőleges 
helyzetűre készíttettem, így a cink könnyebben 
beleejthető a lombikba.. · 

3. A szélesebb csőtoldatba a szükséges (2--'-3 g) 
granulált cink betétele nehézkesen, bottal vagy' 
pincettával való tologatással történhetik Ezért 
cinkadagolót készítettem, amit bárki, ha az elemi· 
üvegtechnikában kissé járatos, ugyancsak elkészít- · 
het magának. 10-12 mm átmérőjű, 8-9 cm 
hosszú. üvegcső egyik végét gömbölyűre (kémcső 
módjára) beforrasztjuk, · másik végét pedig jól 
kiperemezzük Ennek a csőnek természetesen bele 
kell illenie a bontólombik nyakába, peremezése 
olyan legyen, hogy a cső a lombikba bele ne eshes
sék. Ezután· a csövön -· hogy .a lombik nyakán 
lévő toldattal kommunikálhasson -,-· jókora (7-,--8 
mm) átmérőjű lyukat fúvunk, ezzel készen is van 
a cinkadagoló.. Némi figyelemmel' a cinkadagolót 
úgy készíthetjük el, hogy abba az oldalán lévő 

lyukig a szükséges men;iyisé~ű. (?-3 g) cink férj~n 
bele, így a cink mencskeleset IS megtakant-
hatjuk , •. b t. 

· A cinkkel megtöltött adagolocsovet a ?'.1 o-
lombik nyakába eresztjük, majd ú~y forditJ1;1k, 
hogy az oldalán levő lyuk a lombik tolda'.ar.a 
kerüljön ezután az adagolócső peremezett. veget 
ujjunkk~l befogva, a bontólombikot yízszmtesen 
és toldatával lefelé tartva, kissé megr azzu~, ;zzel 
a cinket már a helyére is tettük Kevesebb probal~o
zással és a változó méretű cink?arai;io~r ~ t.~km
tettel az adagolón a szükséges töltes mer~ek_et u':'~g
ironnal vagy papiroscsíkkal IS I:!eg1el?lhetJU.k 
Sorozatos munkánál a leírt egyszem segedeszkoz-
nek igen jó hasznát vesszük .. 

4. A Winkler által leírt széndioxid abszorpc10s 
készülék helyett egysz~rű~bet. sz~rkesztettem, 
1-3 méretes rajza az 1 abran lathato„ Ennek for
mája nagyjában hasonlatos a Wagenmann2 által 
leírt de csak szilárd abszorbeáló szerekre (Ca Cl,, 
nátr~nmész stb.) használható készülékh~z A_ Wagen
mann-féle abszorpciós készüléket ugy modos1tottam, 

„_ 

7 dbra 

hogy annak alsó részébe KO_H-oldato~, felső ré?zé~e 
pedig szilárd KOH-ot tehetm;k _a ?zend10xid es VI'.; 
teljes megkötésére. Ezt a keszuleket - egi:sze~u 
formájánál fogva - fe_lületén .. könnyű tisztan 
tartani, munkak~zben val? ~ez_el~ser.e ~sak egydl~~1 
csapot kell elforditam a nyitasra es zarasra. A keszu
lék alsó részébe 25 ml 1 sr KOH+2 sr .. H,O oldatot, 
felső részébe pedig üveggyapot közé szilárd KOH
darabkákat (»in rotuiis.«) .. te?zünk. A megad~tt 
méretű készülék egyszen toltess~l 2~ es~tben bI~
fösan használható, ha egy megh~t~rozasnal 0, ! g-nal 
nem több széndio id elnyeletesevel kell szamolm 
(1 ml megadott KO H-oldat .40 ml = o,9s,g CO,-~t 
biztosan abszorbeál) Kezelese egyszeru es form~
jánál fogva jóval kevésbbé törékeny száma.? mas 
efféle készüléknél 

Felmutatva tudásom legjavát 
- Pallos Ferenc levele Szigetvárról -

A szigetvári gyógyszertár technikus~ ír ön?knek 
Fiatal dolgozója vagyok a Vállalatnak. iyt1nden _vagyarn 
hogy további tanulással, több és jobb rnunkaval se71thessem 
hazánkban a szocializmus építését . , , .. 

l>A Gyógyszerész<( november havi .~zama v;!e~len~l 
került a kezembe, s utána alig tudtam tole megvalnt, bar 
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sok, saJnos még igen sok r~sze v~n_, af!lelyet megér_teni ne1n 
tudok. De tanulni szeretnek, mrnel tobbet tanulni, hogy a 
munkahelyemen jobban elvé~ezhessem a .rámbízott f~l
adatokat és olvasás közben mind kevesebb ismeretlen kep
Iettel találkozzam »A Gyógyszerész<(-ben. A novemberi szám
ban Fehér László elvtárs ír a vidéki gyógyszerésztechnikusok 
vizsgájáról. Cikkében megemlít bizonyos jegyzetekt;t. 
amelyeket azok a vidéki technikusok, akik nem h~H&at~attak 

·az előadásokat, a vizsgák előtt megkaptak„ A pecs1 kozpon·· 
tomhoz fordultam ebben az ügyben, ahol azonban nem tud
tak kielégítő felvilágosítást adni. Ezért kéren: az elv!ársa
kat segítsenek eoy vidéki· technikuson, akinek minden 
vág'ya az, hogy ta~ulhasson .. Kér e~, válaszoljanak az .. elv
társak: kaphatnék-e jegyzeteket, beuatkoz~ato1n··e a lcovet
kező tanfolyamokra, és vizsg~zhatom-e-1n;:1-Jd - fel~u~atva 
tudásom legjavát? Nagyon keren1 az elvtarsakat, kuldjenek 
mielőbb jegyzeteket, hogy nekikezdhessek a rendszeres 
tanulásnak· 

Hová nyujtsam be tanácsomat 
_ Meisels Irén gyógyszerésztechnika levele Fésűs A111oid 

előadóhoz -

Ne tessék haragudni, hogy soraimmal za\: ::n·?m:_ ~~ 
azért teszem, mert tudom, hogy a tanfolyanvJr i__s n1.Ji1d15 J: 
volt hozzám és törődött előmene_telemn!:·,. En ugyanis 
»A Gyógyszerész<(-t szoktam olvasni, és. a?~,ol ~udoll"!, hogy 
a vidéki gyógyszerészek továb~kepz, ~~r~! t,s szo yan. 
Azt ajánlanám, hogy fel kellene kerni ~~ ,eloadokat,_ak1k a 
budapesti gyógyszerész kartársakat tiJ.;-11tJak, ~ogy M1s~olcra 
is jöjjenek le, a miskolci gyógyszeré~~.::kct ta111tap1 . .f\mtk,o_r a 
Gyógyszertár Vállalatunk rnel?tudnct, !logy az eloa~o tana1?k 
lej.önnek, a vidéki gyógyszereszeket.1s be:endeln~„ J?.z aze~t 
is nagy könnyebbség lenne, mer ( b1zo~yara a, kemtab~n _1s 
lesznek bonyolult részek, an1iket a ,gy:ogyszercsz k~r~arsak 
csak űgy fognak 1negérteni, ha egv kem1a-szako~. t~~ar 1sn1er
teti meg velük„ járjon utána Fé~Js elvtárs és_kozolJe vel,em: 
hová nyujtsam be ezt a tanácso11~at s hogy milyen formaban 
írjam meg? 

Lesz-e továbbképző tanfolyan1 részünkre'? Ha .. l~sz1 
tessenek rám gondolni Munkánk nagyon ~ok van, de 0~·01!1;
mel végezzük Nagyon sokat tanultunk a tJnfolyamon es,.101 
fel is tudom használni gyógysz~rtári mu~k~n1ban. Ugy 
étzem, hogy 111ég nagyobb szakm,at továbbk_epzes~cl az.eddi
ginél is eredményesebben tudnek dolgozni. Ezert varom, 
hogy gyarapíthassatn ismereteimet a második tanfolyamon 

Termelési értekezletek„ Novetnber végén és decen1b~_r 
elején megtartották termelé~i ér!.e~_ez_leteiket azok a ker~~ 
letek, ahol tnár -tnegalakult es mukod1k a megvá.Iasztott UJ 
szakszervezeti vezetőség. Igy tudomásunk szeru:it, a III., 
v., VI., VII és IX. kerület Ezeken,~ ternlel~~t erteke~
leteken jelen voltak a B. Gy. V. tennelest felel?se11s. ,f\ k~ru
leti és vállalati termelési felelősök b,eszámol?t .és elotef]esz
tései komolyan hozzájárulnak a gyogy_szert~r~ munka egy
ségesítéséhez és a minőség} mun~a. n:egJa';'.ita,s~hoz A ta~o
gatódzó és helyenként meg egyen,1 ]ellegu bualatokat m19-
denütt elnyomta az a lelkes szandek, hogy tapas~talatcsere·
vel, újításokkal é,s észsz~rűsíté~e~kel ezeken az, ertekez~ete
ken n1eggyorsítsak az UJ s.zocrahsta ~unkamo,d.~zer ktal!'l
kítását Egymásután teszik meg a gyogyszert~rt dolgozok 
új felajánlásaikat és szélesedik a mi vonalunkon }S a rnunk~
verseny a )>Gyógyíts jobban<1-mozgalom. ~e_reteben. Kíva
natos volna azonban, ha egy-egy terme!es1 erteJ;-e.zlet ere?
ményeire és hiányosságaira maguk a gyogyszertart dolgozok 
mutatnának rá szaklapunkban Nemcsak, Pe~ten, h~nem 
vidéken is, különösen olyan hely~ke.n, ahova meg nem ert el 
a szervezés. Számoljanak be arrol 1s, hogy gy!'lkran he~yes 
egyéni kezdeményezéssel, a Szakszervezet, a Vall0;I,atok es.~ 
szakfelügyelők biztos irányításával ho,g~an adJ,ak át JO 
tapasztalataikat városból fa!ura, megyerol megyere. Sz,a~
lapunk várJa a, gyógys~ertán munka szervezett megJavita
sára vonatkozo eszreveteleket 
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A csipkebogyó magas C-vitamin tartalmának hasznosításáról 

Altalánosnak vehető az az orvosi felfogás, 
hogy a betegség idején és a rekonvaleszcencia alatt, 
a szervezet vitaminszükséglete fokozott Ezzel a 
fokozott szükséglettel szemben nagyon sok betegség
nél az étvágytalanság, illetve a diétás megszorítások 
miatt, csö~~ent. vitaminfelvétel jár együtt. Külö
nosen a teh honapokban ez a vitaminszükséglet 
meg fokozottabb Eppen ezért orvosaink gyakran 
rendelnek különböző vitaminkészítményeket, mint 
a betegségre. ható. adjuvá~s?kat, a speciális gyógy
sze;ek melle Ko~tudoma~u, hogy a magisztrális 
gyo_gy~z.er.ek. egyr_esze! ~z u. n. kanalas orvosságok 
elkesz1tesenel kulonbozo sznupokat, legtöbbször az 
egyszerű cukoroldatból álló szirupot használ íz1· avító-
ként · 

Felmerült bennem a gondolat : nem készíthet
nénk-e ezt a szirupot olyan hazai gyümölcsből, 
me_Iynek . magas . vitanyintarla!ma egyszersmind 
gyogysz'.r zs?. Ny1lvanvalo ugyams, hogy nagy köny
nyeb?seget Jelentene, ha ugyanabban az orvosság
for maban kerülne a beteghez a fő gyógyszer (pl. 
kodein, amidazofen, ipekakuána stb ) és mellé 
adjuvánsként a vitamin 

Ilyenirányú vizsgálataim folyamán behatóbban 
fo~Ialkoztam a c_sipkebogyóyaI A csipkebogyó 
( Fructus cynosbatl) a gyepú- vagy kutyarózsa 
(Ro?a canina) áltermése, mely főleg erdős, csezjés 
v1deken, erdőszéleken meglehetősen közismert gyü
mölcs. Nevét előfordulási helye (gyepű) és a gyökér 
kérgének a régi feljegyzések szerint kutyamarás 
ellen való. alkalmazása (canina) magyazázza (!). 

.. {;- csipkebogyó áltermése tojásdad vagy göm
bolyu, kb .. 1 ,5 cm nagy, sima, bíborvörös, húsos, 
benne a magocskaterméskék, melyeket a közéletben 
magnak neveznek, fehérek vagy sárgásak, csúcsu
ko.~1 „szőrösek, úgyszintén a csipkebogyó belseje is 
szoros. A cserje május végén és júniusban virág-
zik (2). · 

, Hatóanyagtartalmára vonatkozólag sok adatot 
talalunk az irodalomban. C-vitamin tartalma a 
különböző szerzők közléseinek megfelelően 100 g 
szárított csipkebogyóra vonatkoztatva 400--1500 
m?-í~ terjed. Bu~agjan (3) szerint a jól kezelt, píros
sz~nu cs1pkebogyo 1500 mg% C-vitamint tartalmaz, 
m1g. a rosszul kezelt gyümölcsé 100 mg%-ra is 
leszallhat. A hegyyidéki csipkebogyó Sabalitschka 
és M1chels (4) szermt háromszor annyi C-vitamint 
t~rt~In:az, mint. a síksági. Terls (5) vizsgálatai kü
lonbozo hazai cs1pkebogyó-.fajoknál a szár az bogyó
ban 0,5---4,3%-1g találta a C-vitamin tartalmat. 
A Szovjetunióban termő csipkebogyóban, a hazai 
atlagértékeknek két-, sőt háromszorosát találta 
E~, v~Iami~t az a tény, hogy a hazai csipkebogyók, 
faJta es Jelohely szermt a C-vitamin taztalmat ille
tő~n ily _nagy ingadozást mutatnak, jelzik, hogy a 
m1cs_ur,m1 el\.'.ek fel~asználá~ával bizonyos terv
szerus~~gel konnyen 1uthatnan_ak a jelenlegi átlag
nak JOVal magasabb C-v1tamm tartalmú csipke-
bogyóhoz. 
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A csipkebogyó értékét az export-piacon a 
C-vitamin és karotin (A-provitamin) tartalom 
szabja meg 0,5% C-vitaminnál alacsonyabb és 
8-!0%-nál több nedvességtartalmú csipkehúst 
nem fogadnak el A C-vitaminon kívül a húsban 
100 g-ként 5 mg karotint és 0,25 % mg K-vitamint 
találtak (2). 

A gyógyászatban főleg magas C-vitamin tar
talma miatt rendelik Podjapolskaja (6) szerint 
jóhatású féregűző Taenia ellen.. Madaus (7) szerint a 
gyümölcs vizes kivonata a »bacterium coli-val szem-· 
ben baktericid hatású .. Ivády (8) sikerrel akalmazta 
csecsemők és kisgyermekek hasmenésének kezelé
sénél. A népgyógyászatban (9) vesekő és hólyag
hurut esetében alkalmazzák e 

A bogyókat dércsípés előtt szedik, amikor azok 
m_ár .~zé~ pir.osak és kemények Bennünket a mag
nelkulI aru erdekel, amelyet úgy nyerünk, hogy a 
b?gyók~t hosszában kettévágjuk, a magvakat 
k1kapaquk A kézzel és nem géppel kimagolt 
csipkebogyó a szép, értékes áru A C-vitamin tar
talom a szárítástól függ A kézzel kimagolt bogyóból 
házi szárításnál egy tepsirevalót veszünk, a tepsit 
papírral béleljük és legfeljebb 50°-on levegővel jól 
átjárható sütőben kiszárítjuk 

Ipari feldolgozásnál a szárítás, porítás gépek 
segí_tségével történik Nagy figyelmet kell fo1dí
tam arra, hogy a mlíveletek során a hőmérséklet 
az 50° Celsius fölé ne emelkedjék, mert különben a 
drog vitamin{artalma és ezzel értéke is erősen 
csökken 

Mi szirupkészitéshez csipkebogyö-pe1kolátu
mo_t_ has:n~I~unk 1:' perk~Iátum ú,gy készült, hogy 
a JOI krszantott arut dorzsmozsarban aa kvarc
homokkal (sósavval tisztított) eldörzsöltük, elke
rülve lehetőleg az anyag felmelegedését. Utána a 
perkoláció szabályai szerint desztillált vízzel kivo
natot készítettünk. IOO g-nyi anyaghoz 150 g 
desztillált vizet vettünk. · ,, 

A 100 g-nyi szüredék C-vitamin tartalmát 
Búzás Géza dr -ral dikló1fenol-indofenol eljárással 
meghatároztuk · 

Metódika · 1 g (cg pontossággal mért) finoman 
porított csipkebogyót porcelánmozsárban· 10 percen 
h~e.~ztül a~aposan eldörzsöljük 2%-os HCl-el és 5 g 
elozoleg sosavval mosott finom kvarchomokkal 
amíg egynemű kása keletkezik. Ezután a mozsá; 
tartalmát 2%-os sósavval egy 100 ml-es mérő
lombikba kvantitatíve átöblítjük, és ugyanavval a 
savval a jelig feltöltjük A leülepedett tiszta folya
dékot vattán száraz lombikba szűrjük olymódon, 
hogy ~z első 10- -15 ml szüredéket elvetjük, a követ
kezobol 10 ml-t 3-szor annyi vízzel felhigítunk, 
hozzaadunk 5 ml 1 %-os kaliumjodid-oldatot és 
ken;ényítőt jelzőül hasznalva, 0,004 n. kálium
JO,dat (Kj03 ) oldattal addig titráljuk, míg az indi
kator kék színe el nem trínik és 30 másodpercen 
belül már színeződik vissza. Megállapításunk sze 

i 

rint 1 ml 0,004 n. káliumjodát--oldat 0,352 mg 
aszkorbinsavat mér.. 

A különböző vidékről nyert áruban, az irodalmi 
adatoknak megfelelően, 1-1,8%-nyi C-vitamin 
tartalmat találtunk 

Táblázat 

Anyag 
(maximál. 15Sfi 

nedvességtar t ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

C-vitamin <;1~ 

1,236 
1,123 
1,314 
1,763 
1,352 
1,193 

A perkolátumot 5% alkohol és 0,01 g >ma
trium benzoicum«-mal konzerváltuk. Ebből a szüre
dékből készítéttük el a szirupot (50 g cukor, 50 g 
perkolátum, per 100 g), még pedig úgy, hogy a per·· 
kolátum C-vitamin tartalmát esetleg víz hozzáadá
sával, minden esetben I %-asra standardizáltuk 
(A IX. dán gyógyszerkönyvben hivatalos »Syrupus 
C-vitamin« ugyancsak perkolációval készül, de a 
kivonófolyadék szesz és víz elegye ) 

IOO g szirup ebben az esetben 500 mg C-vita
mint tartalmazott ; ez azt jelenti, hogy minden 
kanalas orvosságban, melynek 100 g-ja az előírt 
20 g-nyi mennyiségben »syrupus cynosbati«-t tar
talmaz, egyúttal 100 mg C·vitamin is van. 

100 g oldatot a beteg, a minimális napi három~ 
szar 1 evőkanalas adagolást véve alapul, körülbelül 
2 nap alatt fogyaszt el, tehát az orvossággal együtt 
megkapja a napi C-vitamin szükségletet jelentő 50 
mg-nyi vitaminmennyiséget. 

Természetesen, ha az orvos terápiásan nagyobb 
-adag C-vitamin bevitelt tart szükségesnek, úgy azt 
pótlólag rendelheti, de mindenesetre megnyugtató 
és hasznos, ha az orvos biztos lehet abban, hogy 
függetlenül a tápláléktól, a („vitamin felvétel szük
séges minimuma az orvosság szedésével egyidejűen, 
automatikusan biztosítva van a beteg számára. 

A C-vitamin tartalmú szirup készítésének 
gyakorlati kivitelezését úgy képzeljük, hogy a 
Gyógyért N. V 100 g-os lezárt üvegekben 1 % 
C-vitamin tartalomra standardizált »Syrupus cynos„ 
bafü-val látná el a gyógyszertárakat Ugyanakkor 
mind a gyógyszerészek, mind pedig a Gyógyszer„ 
ismertető Orvostudományi Iroda útján az orvosok 
felhívást kapnának, hogy az ú. n .. kanalas orvossá„ 
goknál az egyszerű-, málna- és narancsszirup 
helyett, lehetőség szerint a »Syrupus cynosbati«-t 
rendeljék 

A csipkebogyó-szirup gyári készítése azért 
indokolt, mert nézetünk szerint nem volna helyes, 
a C-vitamin meghatározást, a perkolálás elvégzé
sét, a megfelelő felszereléssel és szükséges idővel 
nem rendelkező gyógyszerészre bízni A Gyógyért 
azonban nagy mennyiséget készíttethetne egyszerre .. 
lezárt, teletöltött üvegben, a fentemlített konzer
váló szerek segítségével a szirup hosszú ideig nem 
veszít értékéből A 100 g-os üveget viszont - ha 
felnyitja - a gyógyszerész 1-2 nap alatt feldol
gozza és így nem áll nyitva sokáig. 

A szirup, gyógyszeres oldatokba való alkalma-
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zásától függetlenül, üdítő italként egészségeseknek 
és betegeknek - akár málnaszörp szódavízzel 
higítva -· kellemes, savanykás íze miatt kiválóan 
alkalmas. Ez esetben természetesen egy pohár ital 
maga 100--150 mg ,,C-vitamint tartalmaz Enyhe 
obsztipáló hatását az orvos figyelembe kell !rogy 
vegye. 

úgy véljük, hogy a csipkebogyóban rejlő 
magas C-vitamin tartalmat helytelen volna kiakná
zatlanul hagyni, s reméljük, hogy fenti javaslatunk, 
a kihasználásnak célszerű, népegészségügyünket 
szolgáló és gazdaságos módját tartalmazza. 

Köszönettel tartozom Buzás Géza dr. tanársegédnek, 
aki munkám menetét értékes tanácsaival elősegítette 
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A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ 
MŰHELYÉBÖL 

Egy porkeverékben O· 5 g mentol »pro dosi« volt 
felírva .. Bár a receptet mentol hiányában nem expe
diáltuk, érdekel, hogy e szokatlanul nagymennyiségű 
adag nem elírásból származik-e? 

. Issekutz.: »Gyógyszerek . és gyógyítás« című 
könyve l. kötetének 432 oldalán az alábbiakat 
olvashatjuk: »Mentholum a· menta piperita illó 
olajából kikristályosodó terpenalkohol. A bőrön 
át felszívódva, a hidegérző végkészülékeket izgatja, 
ezért a homlokra kenve (ú. n. migrénkúp) a fejfájást 
csillapítja. 1---2%-os szeszes oldatban a bözön 
kellemesen hűsít, viszketést csillapít és enyhén 
érzéstelenít Rovarcsípésre, pruritusra használják 
Olajos oldatban náthát. enyhít Kisgyermekeknek 
azonban veszélyes, mert az orr- vagy gégenyálka·
hártyának izgalma reflektorikus sziv- és légzés
bénulást okozhat ! Belsőleg 30%-os szeszes oldat
ban cseppenként hányás, csuklás, kólikás fájdalom 
ellen « Mint a fentiekből látható, belsőleg igen kis 
adagokban alkalmazzák (a 30%-os szeszes oldat 
I cseppje kb. csak 0 0045 g mentolt tartalmaz); 
így tehát - úgy hisszük - hogy a szokatlanul nagy 
adag csupán »elirás«-ból származhatott A rendelő 
orvossal lépjen érintkezésbe a gyógyszerész és vele 
tárgyalja meg a kérdést 

Mi a »Benzidinum« elnevezésű gyógyszer? 
Csipke dr : »Nem hivatalos gyógyszerek és 

vegyszerek vizsgálata és használata« című köny
vének 64. oldalán a következőket olvashatjuk: 
»Benzidin Diphenyldiamin (NH2 . C0H4CsH4NH2. 
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A GYÓGYSZERÉSZ 
------------------·----
m?L ~úly 184, 1 !.) Fehér, vagy kissé vöröses színú, 
knstalyos por. Olvadáspontja 127-128• Hideg 
vízben nehezen, forró vízben, szeszben aetherben 
könnyen oldódik Alkalmazása. AnalitiÍ<ában szul
fát ·- meghatározáshoz, to\ábbá oxidáz kimuta
tására, az iparban pedig festék készítéséhez hasz
nálatos.« 

Milyen anyaggal szárittatja ki és tartatja el az 
V _Magyar Gyógyszerkönyv a szár(IZ vízszívó kivo·-
natokat? · 

A vízszívó száraz kivonatok kiszárítására és 
eltartására az V. Magyar Gyógyszer könyv j avas
lata 105°-o_n ki_szárított búzakeményítő port alkal
n~~ztat. M.mt JSmerdes, a IV. Magyar Gyógyszer
konyv e celra dextrmt hasznaltat.. A keményítőpor 
- a kísérletek szer int - erre a célra jónak bizo
nyult és olcsóbb is a dextrinnél. 

Megemlítjük, hogy a keményítőpor átlag 
8-10% nedvességet tartalmaz, ezért a fenti célra 
csupán kiszárítva alkalmazható 

Mit ír elő az V Magyar Gyógyszerkönyv szöveg
tervezete a »dextrines«, Illetőleg keményítővel beállított 
szár azkivonatok kiszolgáltatásáról? 

. Az említett javaslat a száraz keményítő
porral eltartott vízszívó szárazkivonatok kiadá
sáról úgy rendelkezik, hogy minden .esetben a fel
írt súlyú szárazkivonatot kell majd expediálni, 
függetlenül attól, hogy a szár azkivonatot orvosi 
rendelvényre adjuk ki, vagy azzal gyógyszerkönyvi 
galenrkumot állítunk elő Az V. Gyógyszerkönyv 
ezzel a rendelkezéssel a külföldi gyógyszerköny
vekkel egységesen oldja meg a szóban levő kérdést 

Kérek rövid ismertetést a »Naftalan«-ról 
Csipke ~r .: »Nem hivatalos gyógyszerek és 

vegyszerek vizsgálata és használata« című köny
vének 146 .. oldalán a fenti kérdésben a következő
ket olvashatjuk: »Naftalanum (Naftalán Nafalan 
Lanaftal. l afanal.) A nyer s nafta desztillációs 
maradványából kb .. 2,5·-4% vízmentes szappannal 
készült, gelatinszerű egynemú tömeg. Sajátságos 
szagú, sötétbarna, kissé zöldes árnyalatú kenőcs. 
Teljesen egynemű legyen. Szeszben, vízben nem, 
chloroformban oldódik, zsíros olajokkal minden 
arányban keverhető. Megolvasztva áteső fényben 
sötétzöld, ráeső fényben barnásfekete és fluoreszkál. 
Olvadáspontja 65.-70. 

Alkalmazása 10-50%-os kenőcsben különö„ 
sen akcémátiál használatos. Hozzá hasonló készít
mény a » Vaselinum adustum saponatum« ( Vaseli
num saponatum adulteratum), amelynek meg kell 
felelnie a fenti »védettnevÜ« készítményeknél fel-
tüntetett követelményeknek..« · 

Milyen felelősség terheli a steril kötözőszerekkel 
kapcsolatosan a gyógyszerészt? Mit kell a gyártónak 
a steril kötözőszer címkéjén feltüntetni az V. Gyógy-
szerkönyv szerint? · 

Az V Magyar Gyógyszerkönyv javaslata 
(illetve a IV kiadású Magyar Gyógyszerkönyv 
érvényben levő rendelkezése) szerint: »A sebészeti 
kötözőszerek steril voltáért, illetőleg a minősé)Sért, 
az egyes csomagban foglalt mennyiségért és a bur
kolat szabályszerűségéért a készítő üzem, gyár 
felelős .. A gyógyszerész az egyes csomagok épségé-
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ért éB a kötőiőszerek szabályos eltartásáért felelős.« 
Az V. Magyar Gyógyszerkönyv javaslata szerlnt: 
»A sebészeti kötözőszerek csomagolásán a kötöző
szer nevét, méreteit, illetőleg tiszta súlyát, a steril 
jelzést, a sterilezés időpontját és mindazokat az 
ad_atokat kell feltüntetni, amelyeket az erre vonat
kozó joghatályos rendelet elő.ír..« 

!f og~an _kell a tinktúrák színét »Szabályszerűen« 
megallapztam? Van-e erre vonatkozó rendelkezés, 
mert vastagabb rétegben a szín sötétebbnek, vékonyabb 
rétegben világosabbnak látszik. 

A feltett kérdésre ad választ a most kiadás 
elött álló V Magyar Gyógyszerkönyv javaslata, 
~ sz~r~~~- a hnktúrák színmegálla~ítása egy 16 mm 
atmero.iu es 160 mm magas kemlőcsóbe öntött 
tinktúrával történik, amelynek színét átnézetben 
állapítjuk meg 

.Bár a színek megállapítása nagyon egyéni, 
mégrs fontos egységesítést közöl a fent leírt vizs„ 
gálati mód, _mert ezideig erre egységes, meghatáro„ 
zott, a fentihez hasonló előírás nem volt. 

Milyen borból állíttatja elő a borkészítményeket 
az V. Magyar Gyógyszerkönyv javaslata? 

Az említett javaslat szerint - szemben a IV 
Gyógyszerkönyvben előírt Szamorodni borral -
a gyógyszerkönyvi borkészítmények 13 súlyszázalék 
alkoholtartalmú, vagy 13 súlyszázalék alkoholra 
beállított iiúgynevezett« fehérborral készülnek _ __:_ 
ez jóminőségű, hibátlan óbor -, amely a boitör-· 
vénynek megfelel .. 

Némedy Imre dr .. 

Nógrádmegyel Központi Gyógyszerraktár, December ele
jén kezdte meg működését Balassagyarmaton a Nógrád
rnegyei Gyógyszertárvállalat kötelékébe tartozó Központi 
Gyógyszerraktár A megyében országos viszonylatban most 
állították fel a harmadik ilyen gyógyszerraktárt. Ez lehetővé 
teszi, hogy a megye területén levő gyógyszertárak gyógy
szerszükségletüket ne Budapestről, hanem közvetlenül a 
megye gyógyszerraktárából szerezzék be. A korszerü 
tnegyei gyógyszerr aktár tervezésében és szervezési munká
lataiban a Gyógyszertár Vállalat és a gyógyszertárak igen 
sok dolgozója részt v.ett, és Medve József igazgató vezetésével 
odaadó, lelkes munkát végeztek 
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