
l(észítés: 169,0 g vizben (aqua destillata)· _ _ . hogy mindazon gyógyszertárban; melyek pincéiben f~~~}~.t0''~~r~~t 10,0 g _p~p&z~~t (pepsinum) -_oldti,n~,_. ,majd·_., __ :_ za ton gyógyszert! vagy más anyagot tárolnak es-~ 
10,0 g ghcennt (glycerinum) és -rázogatás 'közbet~ · vagy- gombásodás veszélye fennáll, e-zt -az ú}ítáSt 
10,0 g higított- sósaVa t· ( acidum ,hi)l'dr_oclJ.lqricunl · t_~il;lnul vezessék- be. 

. _ dilutum) és .. - . · -.. · · 
1 ,O g ~ö_iizetváló :--: oldato~ ·'(Sűlut_.io- conserv<.~ni) 

. __ , elegyítünk hozzá. · · · . , _: 

A Gyk~ elöí~ása szednt a pep.siin yízQ~TI Oldha.fó;higit'ó'h. 
sós<!vban _és_ glícerinben is jól: oldódik, mégis, hac a solutio 
p_epsin_i·t a fehti _előírás .• s.zeri_nt készítj~k, .-riem kapuP,k 
hszta olda tot. Az uveg al Jan mrnden esetben kevés·csapa_dék 
-~szl~lhető, -amely. állás közben r:ázogatva ·sem oldódik fel. 
Vizsgálat tárgyává te_ttük,_ hogy mi okozzá;_ezt a csapa~ 
dékot-. Elkészí-tettük az oldatot SolUtio_. Conserveius nélkül és 
a,kkÜr.-halvány-sá[ga színű ti,Szta kolloidáÍis oldatot kap_turlk. 
A · csapadék -a solutio cdnservans . hozzáadása_ pillanatában 
keletkez-ik és·. az pld~tD91. kfvál( nipagin ok,o!za. H3. _a -solutio 
p~psin!-t a Fo .. No. :előírása szerint készítjük,- a nipagill, 
;I)lf~itá~ az 0ldatbó_l kicsapódik, nél!l fejti~ ki- azt a 'konzerváló 
-hatast,. amelyet várunk tőle. . . 
, , .yizsgá!ci~a~~k s_zerint -~s~padék~enie:s, til}zta: llalvány
.sarga kpllmdahs oldatot -nyer.unk,- ha-_a solutio pepsini keszí-
t~Sé~·- a következő előírás sZerint végezzük. , · 

Kiszítés :· 10,0 g gÍicerinh~z (glycer'in) + 

1,0 g. konz.erVáló _oldato.t _,(solutio ~conservá,ris) 
_ , _ mérünk._ Az' elegyet- összerázzúk<és 

150,0 g vizet (aqua deslilla ta); majd 
_. 10,0 g hígított SósavaL ( acidum hydrOchloricúm 

diluturn), adunk hozzá' és az- elégyet ismé" 
_ _ . telten összefázzuk. Azután __ -. __ _ :-. ,_ 
10,0--g _pepszint (pep_sinum) mérünk ·hozzá. -vegiii 

, az üveg szájához .tapadt .pe:pszínt '-~-
19,0 g vízzel (a qua destillata) bemosva, az elegyet 

200,0 g ·ra' kiegészítjü~-- _ _ . . .· 

-Hűvös 'helyell tartandó'. éi_- használat eu:Stt. j~lr.ái<lid9 
fe1zésse1 _expediáljuk. : " . __ 
_ . Ha a: soltitio pepsini ~é_szité{ét a fehti döirás szefint 
v~ezzük, teljes ha!ásértékű, csapadékme;Tites, jó gyógyszert · 

.. adu_nk a beteg_-kezebe. .. -.· : :--' 
- ·ranay;lstván-dr.és:· 

Liptay Tibor~ __ 
-5/19. sz~ gyógyszertár,-Soph:ln: 

PINCEI FAALLVANYAINK TARTÓSITASA 
_ MESZELEssEL . 

pinLcéloöl. a fáállványzatot ·kihordju~, :a korhadt:résie· 
helyre állítva· alapoSan kiszárítjuk, majd 

·elkészített mésszel szükség szerint-2.:..:..:3.-~ ,_ - " ----

. _,_.,: ;,., , ___ _ Sártory_ Liljos __ , 
.gytár.·ve_zető,._ Kőröshegy 

Ehhez··. a körlevélben i'sm~r\Jtkú . ·újÍtá~hbz, ·a Somogy 
meg;rei Gyógyszertár Váll~at újítási előadója' az alábbi 
_J!!(:;gj~~__z~st -If!~i .ho_zzá_.:_ -Miy~~ .a .fenti újítást nép~zdasági 
szernpontOól __ lgen· -jelefltéisnek' tai'tj'uk,_ köt~!e~ő~~ _(e~~H.k, 

* 

- . ~ · ~zaksaJtő az;tal a: céllal közli, hogy- az otstá'gos i!;yóg-y-
s_zerhalozat tudomast_AzeJ;"ezzen róla. - , --'-

,. !. 
·',} 

VITA EGY GYóGYSZER ELKÉSZITÉSE KÖRüL 
- --·----·''f 

A következő vélly't húzt*kbegyógyszertárunkba (SZTK): . . . 
RP· 

Extr. bellad. 
_ Jodi puri. 
Acid. hydr. du. 
01: thereben th. 
Ichtyol 

o;so- g· (g semis)' 
1,00 g (g unum)· 

. 2,00 g -
4,00_g 

Camphor aa 6,00 g 
Ungv. diachylon. 60,00 g 
M. f. ung. Ds. kenőcs 

A vényt az egyik bőr~. és nemibeteggondozóban írták. 
A _vénr,-~ k;~s-~ítése; érdekes· _elsösorbJf~, _ mert jódof és 

terpenímolajat tar.talmaz ... Ha.~Jeledékenysegből a . .jódot-.és 
a , terp.~n~i_nt a,k~rjuk öss~_:d~lrz:;ölni, - könnye~ szeren
csetlenul Jarhatunk, m_er1 kozottuk oly_ gyors. reakció rn:egy 
végbe, 'hogy az ot. thereben_thinóe 1peg _is gyulladhaL Rec~pturai 
.szempontból is érdekes a vény elkés'zífése, mert -azt. több 
fázisra kell bontani. ~ · · · 

ElöljárÓban- vízfürdőn t!.z ungi;. diachylo~-t megolVasz
tottam-. és kihűlés_ .előtt ·_kevergetve felöldottam benne a 
kámfor~. · · 

A ,Míg az ungv. diaChyloll -metegedett, az· exfraktuniot 
egy. másik mozsárban- a jóddal és sósavval finomarr eldör~ 
·zsöltem és_ a megol-vasztott :kenőcsöt tészletekben hozzá~ 
öntöttem és eldörZsöltem. · · • -

... "_,.~-Eiü,Í~n résil~tekben h~zz.áadtam 

.!J.t?"'Ol. therebenthinae.t; · 
Siép, egynemű ke!Jöcsöt kaptam. 

az íchtíolt és végül 

Takács Dénes " 
g)rógyszertárvezetö,' 

Balatonszemes 

. . _ Taká~. -~~dársam· által beküldött vény több kémiaiJag 
I~Ikompahbihs· anyagot tartaJm.az. V. GyógysZerkönyvünk is 
:figyelmeztet qz -ol. therebenthmae és a jód inkompatibilis 
voltára, .de nem árt veszélyességére kartársaink és az orvosok 
figyeitTiét külön is felhf"Vni. A -vény elkészítésévei kapcsolat· 
ban meg kell jegyeznem; hogy a jód és az extr. belladonnae · 
köz:ös oldását nem tartom h~lyesnek. A helyes készítési 
móij szetintern az, hogy az extr. belladonnae-t a sósavval 
ddörzsölöm és felvétetem a kenőccsel. Ezután a jódhoz _a(lok 
l g kál. jodidot, !-"léháriy csepp VÍ;?;zel eldörzsöl ve ól dom es- ígY 
elegyítem a- k~nőccsel. _ -

· ·-- · · - Kotsy József 
.. ; . ·szakfeJügyeiö; 

Somogy megye 
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" . . SZOCIAUSTA. 
. • .. E<:j.Él>ZSÉ(iűC{YÉRT~MOZ(jALOI'VI . . . 

AZ EGÉSZsÉGÜGYI MINISZTERIUM VANDOR' •-.· 
Z <lSZ LAJ A T, • . . .. -· . - .. . . . ·,- - . . .. ·:·· 

. feÍeqül a lelk.~ k,;Úektíva telj~ együti;"űködése, A~irit . 
."! pat! ka ':.ezeÍOJe ffi?D~J}l, _!1effi :egy ·dolgoZó t, hanem il óg .• 
sz~rtar el{es.z k~_lle~hvaJaf erte az a~ kiÍTJagasló -rnegtiSzt!Jlet~. -
h~gy SZ_I,VOS •• oss~efoga!?Sal hazahozhattá_"{<: ac .. miniszleÍ"iiim. 
V~QdorzaszlaJat. Most ott.' van náluk, ott dí~ieleg a ffiérleg · •· 
k?z.elében. _Ak_i .~ejö~, mindep~i rp.!gcsodálja," a gyermekek , 
Vlraggal -~oszo~tik oket. Egy s· eves leányka :rigmust is"" 
mondott atnyuJtott ·'?'okrá· m.ellé :· · · . 1 • • • . _ arnint a miiliSzt~rium képyise_lő~e ·rnondotta,_ egyré· n~he~-~-~ · 

-Ie~z megs~erezm, me~ · szoctahsta · versenyrt10zgalmuilkb~n _. 
mrnd lelkesebben, mmd nagyobb · szaktudás:;al . küzdenelt A-- VIrágom- elhervadjori, · · · 
annak .einre_rés~,é~t ..•. !5ét olyan· gyógyszertárról !runk,! A ~zép_·zászló_.rnegmar~djon 1 
ahol ~ mtl2tsz.tenun:t . v-;ndorzáSzló hird~ti, hogy kitáifó - · 

. ~u.nkayal to!tek az ~.re-~- níinden akadályt leküzdve ·a leg· A . -közSégi 'l.'af!ács eltÍöke. elismeri> szavakkal. köSZöni 
JObb, kollektiv munkaval erdemelték ki a legmagasabb :elis- meg, hogy ezt a magas kitüntetést idehozták Íludakeszire. 
:nerest. .. De ez a -zás~ó áll~ndóap ·ngyehnezteti az élvomllba ~ .I~et_ten:~ártnari. ~eg~llJ?ak a 'vándorZászló elöh éS. együt 
J~t~tt. eyó~s~;tár ~olgozóit is, hogy csak a még f~nn~l!ó . targya!J~.k: miiyen- nagyon jól" kell dolgozniok. azoknak,. 

- htbak ktjavttasaval es az elért eredmények me@artásáV:al . a~t~. gyoztese13, ·keruitek_ ki.~· megl~ összes gyógySzertátai . 
s~eHz~eyk meg újrá·á jómunkának ézfa kiemelkedő meg.~. kozul.- Az elso napok valasagos unnepnapok voltak-- alig 
becsuieset · • · · · . .. · ~yözt~k- fogad_ni 3 sok .szí~bóltövő üd~özletet Nem . ;,oda;· 

_ . . . _ ... _ . a mar ,möst }ervez~et~K. a~g~ogyszertari dolgozók: ·hógyan. 
· ... A 908 .. sz. BlJDAPESTI GYóGYSZERTAR1T., · .. , IS tudnak meg az edd1gmel IS JObb munkával ezt a nagy . 

, ~ef~ec~üiést jelent? zászlót··. ~i~él .. tovább rn~gukn;3J t~r· · ~ . 
-amelyn~k Rubi Ernő a: vezeÚije·, -~.- Szirtte--faÍiÖjSág's~rű f · · · , 
eleve~s~gel szer.ke~zte~~ '{ersenyhíradó- i~terjúban,. rip:O~- . ·. ,,: A gyógyszertár dolgozói úgy -éfzlk~· liogy ~ vezetőség _ 

... ba~,-_- raJz~an,. ert~keJesb·eii .. olyan sokretűen bemutatt-a;. · gondos~odásának és megbecsülésének is nag)T. része van··· 
· liqgy · a szaksajtó csak ._ismételhetne. _ A ·rnunkaértekei1etek abb~an, ·.P~gy el!Jyerték a Vá~dorzás~lót. -_Bíztat ják, . segítik .-

. 4 ~étliet~nkénti megtartása: neni új, 4~ új', a szelÍ~fu .es 1Ji ~~ elreto~o~e!., es· ~ l.emar.a_(io~at egyaránt. Persze a harccit 
.a .. t~rta]o~;- amely. vez~ti a. ko1lektívát .éS· megtölti ·ezeke-t. · Ilr.~n nagy ~IJert~me~ts m;_ki~ !!J~gu.kna~ _kellett· végigküzde
_az. ~r~e~ezlete~et.~ Elsősorban az ösSzegyült.re~ptUr~i,·:.tech~ mo_k. Egym~~~ ~~tortt'-:a ~ rt"OSI~Ve,_ mtn{iig i!_ bett:gek jobb 

. -!]_?!ogtat problem<:j;k_ megbeszél~éveL. ·Következeteserr-bet~);f:.: gyogyszereiJatasaert l (sak -az allhatatos, kuzdelem· ezért-
~- J~~' hogy a gy~gys~er:k elkés,zítésE!kor Sófon_kj_vül cs·a~ az ~Y~.tlen célért ~ozhatja rn~g· a legúag'yűbb .. eredményt. 
. a, gyerrne~e_:> •. any ak, c~~ m;~gek va ey a . lázas betegek orVó'S~ E-b~?s~unetekben megtartott munkaér-tekezleteiken 'gyógy. 
. s~at.~inf!.lJ~k !"lleg. Az elore·elkészJtetf porok,,készítm~ny~ s~esze~, technika és. takarítQnö közösen·. megtárgyalják: 
_CI~k~Jere _mmd1g. .a~o_kna~ a nevét, neveit írják rá, akik.:az hol vannak rnég_n_yílt'és·rejtett hibák és hogy azokat-együtt 

. egyes. gy~g}'szerekef legu!?!Jár,a· »laborálták«. · Az' any)l.g- vagy .személyenként ·ki és hógyan javíthatja . ki·? ... 
. , gaz~alko~_<!st. ver~~nyt_ ya~ojabai? .azzal riyerték meg, rn~rt Kapc_solatt~k á beifgekkel az el.képzelhetö"legtökéletesebb. 
_ . a~ -~lfe,k~o : .. arut ont~vekti_I!yen a kerület' gyOgys~rtáraiy;al Qk maguk .. ~ondj~k, · hogy náluk nincs lejárt, gyógyszer, . 

egyutt.t;rukodv~ . fel~zamo1Jak. 'és -a .-iör~sk~zletet -Pontos·air ok nem kuldozgehk a betegeket,. mert az orvoSok mind 
'·· be~artJak; A .torzskeszi~t belyes,'betártásáfE:ülönbén- a ü-illii- · a_:"há:om_.,orv~s ·minden n3p ·bejár hozzájuk. Ha 'átni~netüeg ·co, , 

den_k-or! ~~ru~~ér~~.zés --~lőtt )S. rendS2ér~en ellenötzik.iA:z. van 'ts. hianyct~k; azt az o betegeik nem tudják és riern- érzik .. ' 
· . ~-ges~se?ugyt· 1\).mtsZ~~n!-'~ v:ándórzász4lját úgy ·.álHtoft~ A gyogy~zerrendeléseket is szinte együtt állítják össze az 

kt a ~Yoey?~erta~ pe1ytse~ebe!3,- ~ogy .minden vényt átnyu]tö prv~okkál.~ !"fa~gsp_Iyozzák : a gyópyszerészen múlik, hogy 
· bet_eg ;ra~y }10~zatar_tozo eloszor·-erre"lesz f.igye1mes. -Jgy a __ bc;tegek mtlyen allapotban hagyjak-el a patikát._Gyakran 

terjed, _Jgy ~elyul el" Igy ter~mt termék~ny közösségi'kap~· n~h~ny ~egnypgtató szó is·etég. A gyógySzerészek -és a betegek_ 
I.c:tot #a legJo_bb. rnunka-jelkt§_pe:. a iniitisztétiumi. v:áníldi'- ~nel kozvetlenebb kapcso1atáv_al; .a· bizalom éS a szeretet 

-z~.s~!o, a. gyógys~rt~ri d_olgozók és .minden szaRma. Qolgoi,_'iji. ktalakulásával, a. gyógyszer~z. még :a beteg gyógfuiásában ~ 
:_.ko~!t.. ft. ~zoctallsta· _g_yogysze.részet, -.<J,~ egyre_"j~v.ult1 bet~g. is komoly segítőtársa lehet .az orvosnak. · 
. _e~Jatas_ ut1~13 .. i. ~gy anya,. akt gond~s~n bepólyált cSecse,nQt . .Néhány percre ott áll körülöttünk az egész. __ kollektíva. 
t~rt .a kar1an, eppen most kapta riieg soronkívül ·á·vén)if-e -B<;I~Qgok és -~üszkék-a[r"a.a nagy dicsőségre, '41J1i öket érte." 
Jelirt szemcseppet., . . . - ·. · . · - · : Pel bk; szerehk ezt -a v~~do!z~s.zl~t. l'!agys~erü---égyüttes ! ·~· .. · 

h-apozgatufJk Farkas J ulla allamvtzsgas ·gyógyszerész munk'a· . 
A- "PEsTMEGYEI GYÖGYSZERTAIÚiALóZATBAN· •. naplójában .. Csupa· reális, gyakorlati tapasztalat. Amikor. 

._ - . . · · · · , -" megkérdezzük, hogy ök nem szégyelnek-e t8nu"lni ii egye: 
:- a _III. ·I}egye~.éVb~h, y~ya~c;?fik kitai--tD:mmlkajuk etedriiéiiYe- teniről t1_1~st kikerüli·. kartársnötől, a· vezető ·vá-laszol ; :._ · 
k~nt,~ ~ll~nd~. kqzd<?kepessegg~l, 'eddigi hibáik ·.köv:etk,el;~tes, Me@_I!.op~tuk •. ~eki,: ami~or. idejött-: ri~kt~d friss a szemed, 

. k~Ja:ntas~val, nem egy vonatkozásban-tnostoba körülmén)Tek a kemtai ·tudasod Te t d d - k- k bb k' ' · 
- ko_z_ o_ tt, .. a . . B.ud. a. keszi gyóayszertár: koiiekl-l'va·J·a nye.rte ·e·J~-::--a· z·. . • . . : . a .a, o ne _.un a n~gyo emt_at E ''"' o. , _tudasGdat, mt. pedJg megtamtunk teged a mi 18 éves gyógy: 

~-!"\tmszt.~num ván'd<;>r~ászlaját. Vezetője: BarabásQézápé.- szertári ~apasztalatunkra·. ... · . . ; · 
. Vt~~kt· pahk~-. -(Szelle~eben és ös-szet~t_elé~en m~is_ er:9'@11 .Es me~i~t ~ak -tervezgetnek, szé,tosztják_ a feladatokat. 
. eli!lékeztet a _b1.1dape·stJ · 104. ·sz: Attíla~utcai. gyógyszertártil-; '9-ondosan ugyeJpek arra; hogy mindenütt őrt álljon közülü~ 
a~ely ~ elJE:Ult. ev~~gyed~en n.Xerte_ ~l- ~<őrizte·_ flleg.~liz- . valaki az eddigi-jó munkájuk megöq:ésére és-megtartására .:. < '·· 

:,~-~~· Mmtszt~~~~:~ ~andorzaszlajat.-) s~~~~~,. ~~-t~a-- .. ~~~~,~; · , · (sz~)· 

·. F~lhívtis ~lofitzétőbrikh~~~ 
D~.c~rrib~r, 15-ig:~~;ikü~djük tájé~oztatónk~t a m~gr~ndelt folyóiratok 
elpfizelesenek "leJarali határidejérőL - · • · ·. · 
Kérjük a~ befizetesi la pon á folytatólagos előfiz~tési díjat . . 

leglu~sőhh fl.ee~IÜh~r 28.-ig_· átutalni, 
. hogy a me/irendelf lapok folyamatos küldését biztosítani ftidjuk .. 

.E LOFIZETE.SÍ 'OSZTALY. 

'Felelős szerke'sztő :.;SzékelY Jenis · 
- ~. t· 

·' ·~--~z.é_rkesz~6flizott.Úf4 ·:. ~nd~~~a József ~.; _ ~~i&:gÓ '.8-~~d~l-, ~~ár· Tib o~ ~r.: Ifedy.;ssy ~ G·y~~ ~r .. ~ . Iiliály ·Ilona dr., 
· · - · . ~ovács Lás$16 dr., ~un Fer~_nc;4Jgeti V~o;r, N6grád1 LásZJ.6né,.Veg4 Antal_dr. . . . . . -~ 

. . . .. .. l - ' • 

Sertiirner Frigyes Vilmos 
· ~ A morfin felfedei~se - • 

. A motfirt felfedezése SertÚnir iFrigyesVihhos mind a győgys~erés;nek. Nehéz volt ai ópiunios 
_gyógyszerész•nevéh.ez fűZődik.J8()4,ben, H50.évvel · készítményekkel a kívárit eredményt elérni, mert 
· ezelátt. neki • sikerült ets!Jnek az ópiumból előállítani egyenlő mennyiségek adagolá~a mellett is sokszor · 
a rrwrfini. Az első alkaloida. felfedezésének;másfél · ·te)j.esen különböző. volt ·a hatásuk. .E háfrányos · 
százados.·évfotdtilója alkalmából mi. gyügyszerészek. jel~nségre ekkor még nem ·találtak magyarázató t .. 
büszkén emlékszünk-meg-a ·hírneves.gyógyszerési, .. Sertürner a kutató lázas szorgalmával.és teljes · 

. a·nagy tudós életéről- éi.kulatásairól. · . · · odaa·ctásával folytatja kísérleteit hiányos labora-
.. _Sertürner Frígyes .Vijmos 1783-ban .sz.ülef~tt' tóriumi felszereléssel, . leljesen m?gára h?gyva,, .· · 

. a vesztfáliai Neuhaus közs\igben. Apja, az. akkorJ · minden támogatás, . útmutatás ·nélkül. Megfigye-
mllg vitági h~talmat is, gyak:n'ló piisp_ök _szolgá!il- Jései során mindiilkább arrq a meggyőződésre jut, 1 

• -

· tában állott, . rnint · fölclmérö és: útépítő-mester. · hogy ai ópium olyan anyagat tartalmaz, melynek 
.· Sertiirüer: !6 .esztendőt töltött szűkös körülmények fájdalomcsillapító hatását köszönbelL . . . 
.köz t .a . többgyermek.es szülői házban.· Alapfokú ... , Vimgálalainak első eresimény ei a >>Journal. 
iskoláinak. elvégzése . után . a.· tudás ·.után _vágy.ó der Pharmacie« cím ű. száklapban 1805,ben. közzé- · 
ifjút.,nagyművelts~ű ·apja vezette_· be. a· műszaki tett két kö:dernényében jelentek meg. Első dolgoza
és természettudomáuyokba, .. hogy a püspök kilá- tában az ópiumban !.evő szabad savről tesz említést, 
tásba.helyezetU~m<:>gatásával m:.~jd.müszaki tanul- . l);JÍg!a másodikbim m~r ennek ré,<;zlétes vizsgála tá-. 
inát).yokat. foly!-atha~son. A. püspök váratlan halála .ról számol be. Arra követj{~ztel; hogy valószínűleg · · 

. -azonban . lehetetlenné • telte a k.ö!.tséges . ·tanul' egy .eddig . i~rileretlen savval ált szemben és. azt 
mányok. megkezdését. . Ez ·kényszerítette· az. apát, iípiurhsavnak. nevezi. E~ évvel k~sőbb. ugyanssa~ 

. hogy fiának. más hivatást válasszon. · · :l>>Journal der PharmacJe«-ben szamal be lovabb l. 
"' · - : Sertiirner 17~9-ben, . l~ éves koraban · lép - ~7 kísérletének eredJ:Jiényé(ől, amikor már a morfin 

bé. mint; gyakornok a páderbörni püspöki. udvari felfedezéséről ír. .A közlemény· címe: . >>A tiszta 
gyggy§zerlárl?a. Négy évi:kiMpzése alat( <!Z ifjú ml)ksav (ópiumsav) előállítása az ópium kémiai 

. gyógyszetéSzjl'lölt teljes odaadással saj-átitotta el · vizsgálatával kapcwlatban, külpnös ·tek.infettel a 
.. ·a szüks~ges.· gyak.odati:. és.·. ~lmé,leti ismereteket. benne .újonnan felfedezett. anyagra«. A feJfedezett 
Nagy~· szorgalómmaL · tanulmányozza a. rendelke~ . anyagat ,Principium somniferum,nak, . álomokozó 
zésre álló szakköryveket és níár ezidőben is .végez ~nyagnak nevezi. Részletesen köz]j az ·opwm 
kisebb. kísérleteket. a gyógyszertár·laboralóriumá- analízisét, foglalkozik a. »máksav«. el{í'állításával . 
ban. Fő)eg·olyan kérdések foglalkozta~ják, melyekre és .Jeírja az új. anyag. felfedezését. . 
szakkönyveilien· ·nem • talál -kielégítő választ. :. · Néz:i.ük meg milyen úton jutott· Sertürner 
. .. A gyógyszerészsegédi · vizsga · sikeres · tetétele i! nagyjelentőségű. és már előtté is· oly sok.kl)ta tót 

útán még.mihtegy két és, fél evig működik a pá der- foglalkoztat:ó felfedezéséig. , . Sertürner az. ópium. 
·borni·gyógyszertárban: :Itt kezdi_·nieg_ áz ópium· híg; vizeli kivonáfához lúgol adva, abban csapadék 
első·.Vizsgálatait és ehhez az időhöz fűződik kl)ta, képződését észleli: ·A csapadék forró vízben· nem, 
.tásainak legk'iemelkedöbb eredménye :·.a -morfin· -de ecetsavpau oldódik. maj-d ammónia hozzá-
felfe(lezése. . ·.. . . . . . . . . éj~dására ismét leválik. E leválaszth~tó anyagban -

Kísérle!i munkájábim a .növényi_ drogok .gyó- véU -felismerni. az ópium hatóanyagát és feltevését 
. gyító hatásának akkor még tisztázatlan kérdései .állat,kísérletekl{éJ igazolja. Az így kapott anyago! 
vorizották. '.Vajjon a drog. egészében, vagy egy, alkönojban oldva adago_lja kutyának és meggyő
esetleg t!ibb •alkotó része útján !ejti kLhatását? zödikannak hatásáról, Ezután. a levált-cs&padéköt~' 
E kérdés tisztázására indul eL a kot egyik !eglon- · tőbbsz(iri · alkoholból történő átkristályosítással 

· to.sabh ,_gy§gygzerének,. az .ópium. vizsgálatának }is,ztítja és előállítja a~nak <;c~t:sav~s sój~f.;.,J3zul~? · 
.útján. Hogy vizsgálata tárgyául éppen az ópiumot mar ezzel . folytalja állat-ktserlele!l. Míg az elo, 
vála~ztja,magy.médékben az a körülmény i~.vezeti, .állított anyag .. kis mennyiségei is igen erős ha.tást ,. 

· hogy ebbén az. időben annak válto;.;ó. minősége . váltanak ki a . kísérJeli · állatokon, ugyanakkór 
···és ·hatás~) sok rielJ.ézséget okoz. mind .az orvosnak, a kicsapás után visszamaritdt ópium .vizes olda ta • . 
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hatá.stalannak. bizonyult. Ezzel beigazol ja· előre
·látó, · helyes feltevését, · mely szerinf ~z 6pi1,1m·· 
'hatóanyagát a talált .ktistályosítható anyag z a 
Principium saniniferum tartalmazza.. · 

. További kut~tásai soráll . megállapítja,.· hogy 
a talál~ hatóanyagat az ópium főleg máksavhoz 

' kötve tartalmazza. A morfin előállítását tökélete' 
. síti, mikófis az ·ópium vizes ·kivonatából riyert 

. szürkésfébér kristáfyosanyagot vízzel massa és 

• .c . 

pítja meg elsőnek, 
oxigén-vegyületek. 

nyilvánosságra hozatalát. a »J~~~~;~at~~~~~i:!r :! s~erkesztője azzal utasítja el, 
öen foglaltak valószínűtlénnek 
Jései helyességél azonba:n··igazolta .a ru•V<uuet 

· ismeretessé vált, ugyancsak á gyógyszerészi 
ról felkerült Davy. hírneve~ angol kémikus ezlráriyu 
felfedezése. · · · 

.annak kérisavas sóját állítja elő. Eit oldatából Einbeckben Sertürner nemsokára egy második 
ismét kicsapjá ammóniával, majd szeszből történo gyógyszertár felál!ftásárakap.jogosítvá!lyt. Fár;td' 

' átkristályosítással · csaknem színtelen· kristályú · hatatlanul folytatja munkájál a gyógyszertárban; 
. . anyagat állít elő.·Megállapítja az így nyert anyag annak I,aboratóriumá,ban. és, íróasztala rnellett. 

tulajdonságait és mindenekél.őtt lúgos. termé- · Ezidőben megjel~nő közleményei további értékes · 
.szetéL A .felfedezett anyag bázikus tulajdon,.'- és sokirányú kutató munkájáról'.siámólpak be. · 

.. ságának felismerése, megfigyeléSeinekegyik "leg' 1817-ben tudományos munkásságának eli$meréséül_ ,. 
- fontosabb· eredménye, mert ezzel megnyílt az ~~ a jémii egyete~\! bölcsész-tudományi kár!! tisztekt-
. a gyógyászat fejlőd~se t_eréri oly nagyjelentőségű beli doktorrá fogadja. Ugyaneowl> ezidőben .számos . 
alkaloida-kutatások irányában. belföldi és kül!öldi tudomanyos társulat tiszleletc 

· Az ópit!mMJ' l!ymódon riyerf morfin-bázis . beli tagjává válásztja. c · · 

birtokában .Sertürnec. előállítja annak különboző 1820-b.an 3( éves koráb'an Ser!ürner kénytelen 
· ·· ·sóit;. többek -köz! a. napjainkban is leginkább elhagyni Einbeck várósát, mert a francia:veszt-

használt sósavas sóját is. · . fáliai kormány által adományozott gyógyszertári 
, · ·. Az emberi szervezdre gyakatolL hatásár!Ílk jogosítványát az azt' követő hannoveri kormány 

megismerésére saját magán és barátain végez nem ismeri el és vissÚlvon ja .. Ezzel egyúttal lez~rul 
kísérleteket. (Egy ilyén kísérlefeesakneni végzetes tu4ományos munkáss\1gán~l> 'legtermékenyebb sz_a- · 
eredménnyel végződött.) Leírja a moffin hatását kasza. . . Hamein városban . telepszik )e, ahol 

· az emberi szervezetre és azt >> borzalmasan ható« . gyógyszertár vásárlására kap engedélyt;· Hamein i 
méregként jeiöli meg. Felísmeri, hogy sói m~g tart6zkodása alattgyógyszerészi tevékenysége·mel
erősebb, de már kis adagjai is er(ís fájdalom- letta~ért még továbbra is )oglalko~ik kutatp 
csillapító hatásúak . . .· · · ·.. .. . , • munkával; a. gyógyászat, fizika és kémiir tárgy

Sertürner. ktttatásait és eredményeit korl:ársai körébe tartozó dolgozalai jelennek meg. Ismétel-
.· kétkedéss-el., .tartózkodással. fogadták. Elismer;és · · ten többször rámutat az' általa felfédezett · Ínorfih 

helyett nem egyszer alaptalan .támadások érilt gyógyászati)elhasználásánáklébetőségére ~-jelen-· · 
Hosszú· időn át ·vitatták a morfin felfedezésével tőségére. Felszólítj~.· kortársait, kíséreljék meg . 

· foglalkozó német - és Ji,ülföldi közleményékbeJl, más növényi·· drogokból ls azok· hatóanyágainák, 
hOgy ·a felfedezés.· elsőbbsége Sertürnert/ Vagy-· izolálását. · · · · · · · ··· · ' 
pedig ugyancsak az ópium .. vizsgálatával fog! al' Sertürner sokoldillúságát' és nagy tehetségél 

.. kazó kortársa t, Derosne francia gyógyszerészt bizonyítja az is, hogy időközönkérit a Iö.védékek 
. ·. ilLeti-e. Ez ösztönözte Sertürnert, hogy hosszú · · és Jöfegy,verek tökéletesítésével ls/foglalkozott. 
· Idő után ismét foglalkozzék élső és legfontosab p E téren sikerült egy' új, nagyobbAfüt5 képességű · 

""'·,. -... felfedezéséveL !817 -ben az >>An11a)en der, Physil~« · -Iövedékotvözetet előállíbnia; ·amely h ef" egy .l!átul, 
.· 55,ik kötetében megjelent közleményében újból töltő Jolegyvert is konstruál t. · · · 

leszögez1;e még nagyrészt Páderbornban ·1806'ig A. fizik. a :és.· kémia. terén.·.· v_._e_'g· zett.i tovább. i. végzett kísérleteinek eredményeit és ezzel még- .. 
védte· tl1egfigyeléseirúek helyességél és e!sóbb- fiunkássága ·során. később sok e9etben helytelen· · 
ségéL J\özlernényében az eddig Princípiuhz somni- nézeteket vallott Kortársaitól elszigetelődve, erre 

· ferum-nak jelölt · · n1ost már modih-riák vonatkozó közleményeit most már maga adja ki .. 

~?~·······'········.•·i~~~~ie~I,;~~r~t~~~:~i;,b~;4~~~;f:~~~~~rr~t~~~~:~~~~·-····· ~1~~:··~18~~31~b~. Európában . fellépő . kolerajárvány · azonbán ismét megmutatkozik.Serfürner 
eiU,rei.eLu kutató sz~llemének teljes:l)agysága: Ser-

tuuUI"'""'YU> vjlág · türner Jelismerte a . fenyegető veszélyt b; saját 
traJ1Crilk vonták kétSégbe költségén . kiadott ·.két közleményéóen fot:(la1kózik 

e)sőbbségét, .·a későbbiek folyamán épperi fránda · a ·megbetegedés leírásáVal; a11nak · kórakózójával 
.részről részesül. a megérdemelt elismerésben. Gay- . . ·és a védekezés kérdésével. Korábbari ai orvos-· 
· Lussac a hírneves francia ·tudós a ínorfirifé!fede- tudomány még a Jegkülöhbözőbb m6don magya

·"' zéset igen fontos lépésnék tartja a növényi eredetű . rázta a kolerajárványok keletkezését és a betegség 
bázisok tóváobi előállításának és, azok gyqgyászati okát. Akkori' nézetektől eltérően, csodálátraméltó . 
alkalmaZásának terén. .. · · · :előrelátással rámutat-e betegségokozójára; 'saját 

. :s;rfüi'ner lsD6-ban elhagyja Pádenbom(és . szavai szerint az >)egy mérges, élő, tehátÖnl)1agát 
Einbéck .déH1annóveri .város gyógyszertárába lép továb\>·. szaporító, ·vagy előállító lény«. J:Iélyes 
alkalmazás ba, TudonJányos . kutató inunkájáf itt. meglátása. azonban, mint töobízben, . ezúttal. sem 
a Jégkűlönbőzőbb irányokban .folytatja. (j álla- ·talált megértésre.. ·. • • 

Sertürner nem végzett egyetemi tanulmányo- . tétlellségrekárhoztatta. 1841-ben, 58 éves·korában 
kat, sajátszorgalmáböl képezte magát. J<.iemelkedő halt meg. · · ... · · ·. 
tehetsége és kiváló megfigyelő képessége révén Sertürner a morfin felfedezésével felbecsül-
jutott el.nagyjelentőségű felfedezéseihez. Kortár- hetetlen kinccsel ajándékozta meg az emberiséget. . 
saitól sokszor meg nem érfve, magárahagyottan, Súlyos és csillapíthatatlan fájdalmak enyhítésére, 
de Ja'nkadaflan szargalommal végezte kutató mun- kutató munkájának eredményeivel hathatós fegy
káját ... Utolsó éveiben súlyos betegsége időnként vert adott az orvos kezébe. Bölcs Béla dr. 

Digitalis· 
II. 

Jrta: FR J T Z G US Z T A V d r. és B A Y E R IS T V A N d_ r. 

. Az egyéb szívglikozidák kémiájáf és
1 

farrna- ··során · képződő · vizet vagy ·valamilyen erősen 
kologiáját .nem kívánjuktárgyalni és csak a teljes- . higroszkópos anyaggal, vagy azeotrop de5ztilláció: 
$ég kedvéért említjük .meg, hogy a Strophanihus- .. 1val· távolítják el. A képződött glikozida-acetil
glikozidák - melyeknek egymás k(izötti öss.ze- · származékokról az acetil-csoportokat bárium
függésérőimát szó volt-:--a digitálisz-glikozidáktól · metiláttal vagy .nátriummetiláttal távolítják el. 
elsosorban az agiukon-részben különböznek.. . Nem óhajtunk részletesen foglalkozni a digi
• · Az V. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben tálisz és digitálisz-készítményei} analízisével és a 

·hivatalos g-strofantin (ouabain) agiukon ja az · biológiai éttékmeghatározásokkal, mivel erről egy 
ouabagenin. (I 6) . . ·•· egész különálló tanulmányt kellene írni. Az érték-

A k~strofantin-sorozat glikozidáiban az aglukof\ meghatározás szempontjából digitálisz-levél ese
a strofantidin. A strofantidin a többiszívglikozida · tében ma még a legbiztosabb támpontot a biológiai 
agiukonjától abban különbözik, hogy a .lO"es ínérés adja .. A digitálisz-Jevél esetében ugyanis 
C-atomon mégszakott anguláris meti!-csopott he- különböző glikozidák különböző arányú keverékei
Jyén egy aldehid-csoportot visel ; · vel állunk szemben és a biológiai meghatározás 

az egyetlen út arra, hogy ezeknek együttes ható-
'co 

6 

HO 

,Strofanfidin 

erej éről tá j ékoztasson. . 
A kémiai analitikai mó\lszerek .között vannak 

olyanok, amelyek. kristályos vagy tiszta készít- . 
mények értékének megállapítására alkalmasak. . 

. Igy pl. a Keller-Kiliani-színreakción alapuló 
· digitoxoz-meghatározás útján~ a biológiai mód
szerrel azonos értékeket kaptakmagyar kutatókis 
(21) Janatozid, Ianatozid q és digitoxin esetébe~. 
Ezenkívül még más kolorimetriás módszerek IS 

vannak, amelyek vagy a _cukor-komponensek, 
vagy az agiukon-rész meghatározásán alapulnak 

A strofanÚdin sierepel a Convallaria majalis és kristályos vagy tiszta készitmények ér!fk
(gyöngyvirág) glikozidáiban . is. Igy strofantidin mérésére alkalmasak. Azonosság és tisztaság eidon
az aglukonja a gyógyszerként többször próbált ·-tése szempontjából nagy jelentősége .van a papír
konvallatoxinnak is (17). Akonvallatoxin szerkezet- 'kromatográfiás eljárásoknilk, továbbá az ellen

. vizsgálata során R.eichstein ezt a glikozidát félszinte- áramú megoszJáson alapuló megoszlásos módsze-
.. tikus úton is előállította (18). reknel>. 

· A strofarttidin, valamint más aglukóríoknak a · Az analitikai módszerek fejlesztése útján érhet-
megfelelő cukrokkal való reagáltatása útján még , jük el azt, hogy egyrészt egy digitálisz-levél vagy 
néhány más g!ikozidát is sikerült előállítani (pl. készítmény értékéről kémiai úton tudjunk véle
honghélin). A természethen előforduló glil>ozidák · :ményt 'nyilvánítani, másrészt, hogy betekintést 
mint a konvallátoxin, szintézisén kívülmegpróbál- .· nyer_ jünk a glikozidáknak a növényben játszott 
koztak természethén elő nem forduló glikózidák, szerepébe. · 
előállításával is. Igy Elderfielii és munkatársai .. . A_súvhatékony glik. ozidák az előző közlemé-

. a strofantidinból (19) strofantidin-arabinozid, 'xilo-
zid, -glukozid és -galakiozidot, és más aglukonokból, nyűnkben említett vértelítés után, amennyiben. 
pl. digitoxigeninből (20) digitoxigenin-glukozidot a vérplazmába jutnak, elsősorban a szívizomzathoz 
állítottak elő; . kötődnek. Egyéb szerveink is tudnak glikozidát 

R.eichstein és Elderfield is a természetes és kötni (vese), azonban a szívizomzat affinitása 
természetben elő nem forduló egyszerűbb szív- , messze meghaladja egyéb sz1iveteink glikozid
glikozidákdőállítására az ú. n.'. Königscc-.Knorr. · kötő képességéL Kiterjedt állatkísérletekben be
szintézist ,-alkalmazták kisebb-nagyobb módosítá- igázolódott,.hogy á szívizomzat 10%-át köti meg 
sokkal. M.ódszerük abból áll, hogy ·egy vízmentes. a bevitt glikozida mennyiségének. 
szerves oldószerben reagáltatják az agiukon t a • . · A glikozidák kötődése · a. szívizomhoz két 
meglelelő cukor . (glukoz stb.) acetobróm-szárma- · fázisban történik. Az első fázis fizikális adszorbei ó 
zékáva1 ezüstkarbonát jelenlétében. A reakció és eztköveti a hatás szempontjából tulajdonképpen 
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fontos kémiai kötődés. A különböző glikozida' · oly rendkívüli mértékben jellemző kumuláció (hal.' 
változatok ebből a szempontból is különböznek mozódás). jelensége. Ezt a digitalis terápiában 
egymástól éS így adódik az a tény; hogy a ·halá?· különösen fontos jelenséget legkönnyebben egy 
kezdet (fizikális adszorbció) · és a teljes hatas példával magyarázhátjuk meg. 
kifejlődése (kémiai kötődés) közölt az egyes gli~o.:· Tiszta kristá!yos digitoxinnal kívánjuk egy 
zida-féleségek adagolásakor rövidebb-hosszabb 1do szívizome!égtelenségben szenvedő betegen a kumu
telik eL Jáció-jelenséget megfigyelni, hangsúlyozva, hogy 

Hasonlóan változatos a kötődés intenzitása. ez a kísérletünk tulajdonképpen a betegünk cél
és ebből adódóan a hatás időtartama is. Igen erősen szerű gyógykezelését is jelenti. A digitoxin hatását 
és tartósan .kötődik a digitox{n, míg a lanatozid C· .. a betegség egyik jellemző tünetén, a pulzusszámon 
és a strofantinok kötődési ideje rövid. Ezeket figyeljük meg. Kezeletlen betegünk pulzusszár:,ra 

·a viszonyokat érzékelteti az alanti táblázat, amely- betegségére jellemző módon igen szapora 1 tegyuk 
nek számadatait eredményező kísérleteket úgy· fel, hogy percenként és állandóan 120. Naponta 
végezték, hogy macskáknak az előre kiszámítoit .·. 0,2 mg digitoxint adagolunk perorálisan. A kezelés 
halálos adag 50%-át adagolták a . kísérlet első első napjaiban ez a pulzusszám alig változik, majd 
napján. ,24 óra eltellével ismert töménységű ol~at, . az 5-6. napon lassan ritku!ni. kezd. l'lz első hét. 
ból lassan intravénásan adagolva annyi g!ikozidát, végén a pulzusszám 100-ra, a második hét végén 
vittekaz állatok egy részéilek.szervezetébe, amennyi ·· 85're, majd a harmadik hét végén 80-ra csökkep 
elegendő volt a szív megál!ásához. Ugyanezt a · és ezen az ütemen kitartva állandósuL Ezzel a 
kísérletet 2-3-4 stb. 24 óra rriúlva is elvégezték· jelenséggel egyidőben a betegség egyéb tünetei is 
a kísérlet be beállított többi álliüon. A szív megá!lá- megjavulnak. . . 
sához szükséges mennyiségből ki Iehetett számítani,·. Kísérletünkből világosan megmutatkozik, hogy 
hogy a kísérlet napján az első alkalommal beadott az önmagukban hatástalan adagok lassan teljes 
50%-riyi halálos adagbólmennyivoltmég a, szív.' gyógyhatás kiváltására alkalmas adaggá szaporod
izoinzathoz kötve. Ezek a kísérletek a következő. tak fel a szívizomb.an. Világos, hogy a digitoxin 
eredményeket adták. / halmozódásába komponensként belejátszoltak 

' . T-á b l á'zat 

l Előadago~ Jásbim 
halálos !'ny ag 

mindazok a tényezők, melyekről már előzől_eg 
szólottunk (vértelítődés, fizikális fixáció, kémJai 

j Az előadagolt anyag-, ' kötődés, kiürülés, elbomlás) és ezek eredőjeként 
1 ból a szervezetben adódott a harmadik heten a szükséges gyógyító 

l 
marad % . • . adag kumuláfódása. 

· l '/ 213 l 5./I.O 114,. , Az 1tt ismertetett mennyileges halmozódással 
1nap oap napjnaprnapjnap· szemben a kumul~ciót úgy is igyekeznek magya- . 

-----'-;....,-..;_·+,---'--'--\-l...o.:----T-1--tl--'l;.....,t, ~. rázni, hogy az önmagukban hatástalan adagok 
Digitoxin , 36 35 35 '31. 14/. ll a szívizomzatban többé-kevésbbé maradandó funk-

l · ciós, illetve morfológiai elváltozást hoznak létre, 
, 25 22

1 
2

·1j c-i --i. - aminek következtében egy Ijjabb adaggal szemben 
!21 9·-, ·--1 J.~-: .. a szívizom érzékenyebberí-reagáL Bizonyos ido 

adag -% 

l 50 
l 

Digilanid i 50 
i 

K -Str.ophan~o.c::id !: 50 
mulva ez oda fokozódik, hogy az eredeti adag 

A fenti táblázat' adataiból jól látható az'a. teljesértékű farmakodinamiás hatást v;'ilt ki. A 
riagy különbség, arni pL a digitoxin és a !(-stro- szívizomnak ez az állapota bizonyos í.dőre fixáló( 
plumtin szívizomzathoz való fixálódásában mutaF. hat. A halmozódásnak itt ismerlelett andiciós 
kozik. A digitoxinból még .a J lJ.. napon is I I% van. és funkciós lehetősége élénk vita tárgyát képezi 
jelen· a ,;zívizomzatban abból a mennyiségből, és a kérdés véglegesen eldöritve nincs. . · · 
amit :a kÍSérlet kezdélén adagoltak az á!latokiíak, De térjünk vissza betegünk · megfigyelésére 
viszont .a 1(-strophantin már a 3, napon telje~, és 10-12 heti jó eredménnyel járó. kezelés, után 
egészében.· eltűnt. . ' . .. , .. · vonjuk meg a digitoxint. A hatás nem szűnik meg 

A fenti összefüggésekből eredően a szervezetbg,, azonnal, mint ahogy azt más gyógyszer esetében 
került szívglikozidák kiürülésében·is jelentős különb- látjuk. A pulzusszám lassan kezd emelkedni és 

mutatkozik. természetesnek látszik , kb. 3 héttel a megv()nás! kővetően fogja elérni 
~ .............. i'':·F:;·!o1A~~~~t.~~~o~~:~itt~~~~·:~ ai erősen fixáló do' a 120:as. ütemet percenként. Ez idő alatt természe-

tE (digitoxin) lassan, míg a gyengén lesen a betegség egyéb tünetei is jelentkezni 
fixálódóak (lanatozid C; strofantinok) gyorsan . fognak A halás tehát tartó,, lassan fejlődik ki és · 
távoznak a· sze,vezetből. lassan szűnik meg. 

· Azeddigi kisérleti adatok mind arra mutatna~, A szívglikozidák ebből a szempontból nem 
hogy a szívizomhoz fixálódott glikozida 1negkötött- egyformán viselkednek Erősen kumulálódik a 

. ségének ideje alatt nem szenved kémiai átalakulást. . digitoxin és természetesen a purpuréa-drog készít
Ezzel szemben a Siívizomzatból, illetve az. egyéb mények is, miután ·ezek hatóanyagát legnagyobb
kötődési helyekről. felszabaduló glikozidák ki ürü- fészt a digitoxin -teszi kL Gyakorlatilagnem kumu
lésük kapcsán· ugyannyira elbomlanak, hogy .,a · lálódik a strofantin, . mert · hatása az adagolás 
vizeletből, változatlanul maradt hatóanyaga!. még. megszüntetése után 24 órán belül megsz(ínik, · 
nyomokban is csak nehezen lehet kimutatni. . A strolantinnál valamivel jobban kumu!ál a lanatli' 

A fixáció IJlértékébőJ.' egyrészt, a kiürülés C glikozida, míg a többi ismert glikozida' halmozó' 
üteméből másrészt adódik a ,digitalis glikozidákra dási viszonyai kevéssé vizsgáltak · . 

A GYÓGYSZERÉSZ 

A digitalis gliko:oidák hatása a szfvifomra, nyiiván ul meg. A ~zív szaporán és gyorsan húzódik 
ideértve a strolantint. is, .azonos. Különbségek össze. · · . . . 
csak a hatás intenzitásából, a hatás bekövetke?és'ének · 3., 4., 5. A szívizom, ha inger éri, teljes·ener
idejéből és a kumulációs viszoli!fokból adódnak. Per- giával és maximálisan húzódik össze. Az összehúzó
sze ezek a tisztán kvantitatív tulajdonságviszonyok dást követően a siívizom teljesen refrakter álla c 
egy-egy glikozidában összegezőcive a minőségi potba kerül, amikor egyáltalán nem ingerelhető, 
hatáskülönbség látszatát is kelthetik. · ez a stádium a szívizom pihenése. Egy ilyen periódús 

Hogy a digitalis glikozidák. fartnakodina- azonban rövidebb ideig tart, rríint amilyen sor
miáját megértsük, rövidéri fogJalkóintink kell a rendben a szinusz-csomók ingerei termelődnek, 
szívizom jellegzetes tulajdonságaival, valamint a innen van az, hogy a szívizom minden ilyen ingerre 
szívbetegség röviden összefoglalt kór-. és tünet- teljes en&giával húzódik .össze. Az összehúzódás 
tanával. . · kapcsán kifejtett mechanikai hatás annál nagyobb 

" . lesz, minél nagyobb az öss~ehúzódó izom rövidü-
A szív szervezetünk legnagyobb mechani~al lése. Ez az izom mindenkori feszülésétöl, tónusától 

munkát végző. része. Az egész életen át szakada!' függ . .Minél megnyúltabb az izom abban a pilla-
. lanul, egyenletes ütemben hajtja a vért előre.· nat ban, amikor az inger éri, annál nagyobb lesz 
Hogy ez a végzett munka milyen hihetetlen nagy, a rövidülése. A szívizom ingerelhetősége és össze
azt néhány adat világítja meg legjobban. Egy, 7.0 húzódó képessége önmagában rejtett tulajdonság, 
éves ember szíve .az élet tartamaalatt kb~. két és a tónus, azaz feszültség azonban külsö inger
félmilliárdszor húzódott őssze; miközben negyed- hatások befolyására változik. Vagus-izgalom csökc 
millió köbméter vért lökött ki magábóL Ha kifíoic kenti a tónust, tehát az izomsejtek megnyúlnak 
tett energiájával saját súly át emelni' tudná,· úgy Accelerans-izga!om a tónus növelésével az izom
az egy. óra alatt 300 _méter magasra emelkednék. sejtek megrövidülését vonja maga után. 
Aszíve rendkívüli munkabírását· különleges izom' .Megismerve a szív által végzett hatalmas 
zalának _köszönheti, mely saját tulajdonságai és mechanikai munkát, természetesnek fog feltűnni 
anatómiai szerkezete miatt nerrí hasonlítható szerc 1 vezetünk m. ás izomszövetéH.e .z. A 'szív. ·fo.lyton_ .05 e öttünk, hogy a szívizom anyagcseréje a végzett 

. munkának' megfe!elően ugyancsak nagy. A szív J 
és egyenléles munkája a következő tulajdonságai- anyagcseréJ'ében a .szívizom te!J'esítőképességének 
ból ered: szempontjából a legfontosabb szerepet az oxigén 

L ingerképzés, játssza. A szívizom oxigén- és , egyéb tápanyage 
2. ingervezetés, . · _ sziikségletéről a szív saját erei, az ú. n, koszorÚS' 
3. ingerelhetőség, . , erek vagy coronaria-rendszer gondoskodnak A 

. 4. összehúzódól}épesség (contnicti.bilitás)., · szívizom rendkívül érzékeny oxigénhiánnyal szem-
5 .. a, szívizom feszültsége· (tonus). ben és e szempontból lényeges különbség áll 
L, 2. A szív az automatikus összehúzódásaihoz fenn a szívizom és a szervezet törzsizomzatát 

szükséges ingerek képzésére szoigáló apparátusokat · képező harántesikola t ú izom közölt .Maga a törzs
. önmagában hordja. A szívizomzat összehúzó.dásá- jzomzat Yérkeringés, tehát oxigénellátás nélkül 
hoz szükséges elsőleges ingert a nagy vénák bet or- egyideig dolgozni tud, míg a szívizomzat elégtelen 
Kolásának környékén elhelyezett; ú. n, sinus vagy oxigénellátás esetéil igen hamar elfárad, az izom
·más néven l(eith-"-Flackccsomók termelik, .mely sejtek megnyúlnak (elvesztik tónusukat), inger
inger kb: 1 m;sec sebességgel terjed tova egyrészt . lékenységük megszűnik és a szív megálL Ez a nagy 
a pitvarok izomzala felé, rriásrésit .a pitvar-kamra érzékenység a szívizom tulajdonsága, mert a szív 
határán levő ú..n. atrio-ventricularis vagy Tatpafa' ingerkeltő dúcrendszere sokkal ellenállöbb az oXi
csomókra. Ez utóbbiak. az ingert a 'His-kötiigeknek génhiánnyal szemben, úgyhogy az a szívizom 
továbbít ják, melyek elvezetik a kamra izomzatáho:\ fulladása eset én is megtartja még egy ideig működő
Normális k&rülmények közölt az atrio.ventricularis képességéL .Mint .]átjuk, a szívizom oxigér1ellátása 
csomók és. a JUs-kötegek csak ingervezetőkként ' elsősorban (eltekihtve a vér kellő oxigéntartal
szerepelnek Az inger kb. 0,15 másodperc alatt mától) a kellő vérellátástól függ, ami pedig követ
halad végig ezen a vezetéken, tehát kb, ennyi idő · kezményesen a szív saját ereinek tágasságától 
telik el a pitvarok és kamrák összehúzódasá'lrózötl.- függő. Ha ez az érrendszer valami oknál fogva 
Az összehúzódásokat szünetkövetL Normális körül- (eldugulás, érgörcs) nem tud kellő mennyiségű 
méilyek között 70-80 ingerperiódus .esik percen" vért szállítani, ez oxigénhiányt és következmé
ként. Bár az ingerképzés és ingervezetés a szív · nyesen a szív izommunkájának gyengülését és 
automatikus mííködése, mégis befolyás.olható az. megszűnését vonja maga után. A szívizom zavar
idegrendszer részérői.A szív kétféle külső beideg- talan működése az oxigénszükséglet fedezésén 
zést kap, éspedig a paraszimpatikus vagycholin- ; kívül másodsorban függ a tápláló vér kémiai 
ergias vagus részéről, valamint a sympaticus vagy ősszetételétőL E szempontból elsősorban a vér 
'adrenergia-s accelerans részérőL A vagus' a szív anorganikus kompoJ!lenseit képező. ionok (Na, K, 

· gátló idege. Izgalma eseténaz ingECJ'lerrnelődés Ca, Mg) egyensúly a mérvadó. Ha az egyensúlyi 
ritkul a iziniisz:csoínókbim és re1lyhéhb 'lesz áz állapot megbomlik, az a szívizom munkájában 
ingervezetés. A szív ritkábban és renyhébben mindig zavart okoz. Különösen érzékeny a szív· 
húzódik őssze, sőterős vagus-hatás során lnegis. izomzat a Ca-ionok megfogyásával és a K-ionok 
áll h :J t Ai accelerans a szív serkentő illege és tzgalma szaporodásával szemben. Az egészséges sz ív munká
az, iri.gertermelőd~s és ingervezelfts fokozódásá)Jan jának fokmérője az a vérmenn~iség, amit az 
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időegysegben önmagából kilök, illetve a ' ban, ' különösen · a perifériásan levő · testrészek 
Utőéren (aorta) át a.szervezetbe továbbít. A (lábfej) vénáiban pangó vér hiányozván a kerin~ ·. 
által egy pete alatt továbbított gésből; ·a vese vérellátása is. lökéletlén lesz, · 
percvolumen-nek ne,vezzük és ezzel folyományaként a szervezet nem tud kellő módon 
munkaképességét. . . . . ... . megszabadulni. fölös vízmennyiségétől és anyage 

A szív működési zavarai részben az inger- cseretermékeitőL A felszaporodott vízmennyiség. 
keltés és vezetés, részlien pedig a szívizomzat a pangó vérből átlépve az erek falán, a szövHek 
munkavégző I,épességenek megromlásából •ered;- · közé jut és létrehozza a vizenyőket, oedema-kaL· 
nek. Az okokat és lehetőségeket, melyekből a szív A vérpályából kilépő folyadék a hasüreget is · 
teljesítőképességének csökkenése eredhet, részle' heti. A felszaporodó folyadék mechanikus "?."'."" 
tezni túlnő ez ismertetésünk kereten, d~ a káros folytán összenyomja az ereket és ezzel újabb 
szíVmunkából eredő általános keringési zavar vázo, akadályt gördít az úgyis végkimerülésseJ fenyege-

. !ása. mégis szükséges, hogy. a szí'<re ható gyógy- tett szív elé. . . . 
szerek mechanizmusán'ak lényegél megértsük. . •· · A. digitalis-t szívelégtelenség (insufficieniia) 

· A megbetegedett szív valami oknál fogva' esetért adagoljuk Szívelégtelenség aztjelenti, hogy 
nem tud kellő erővel összehúzócini és ennek követ; a szív egyes részei különböző erővel• dolgozilak 
keziében képtelen. tökéletesen kiürülni. A szívben és ennek következtében a szervezetben a vér 

. • visszamera dó vérmennyiség akadály a beáramló eloszlasa ·· egyenellenné válik. Ezt az . állapotot 
vér előtt, aminek következménye az tesz, hogy mesterségesen elő tudjuk idézni és tanulmányozni 
a- vénás érrendszer ben. emelkedni fog• a nyomás, a 'szív-tüdő preparátumon. Kutya vagy macska 
A tökéletlenül öcszehúzódó szív az időegységben szívét és tüdejét a kis vérkör épségben hagyásával 
kevesebb vért hajt ki magából, vagyis más' száVai. kipreparáljuk,' a nagy vér.kör helyére pedig az 
tökéletlen percvolumennel dolgozik Ezén a kifeje, aorta, után a h?jszáléreket pelyettesítő illester
zetten 'dinamikus elégtelenség~ kívül.igen jeléntos séges ellenállást, a vena cava elé pedig a vérrak- -
tényező a siívizom energetikai elégtelensége, vagyis tárakat helyettesítő - változó magasságra és ezzel 
~z a tény, hogy a szív oxigénfogyasztása sokk?.! . változó kinálatra beállítható-üvegedényt kötünk 

. nagyobb, mint a munkaleljesítménye. Az elégtelen be. A csőrendszerbe megfelelő helyeken beiktatott 
sZívmunka következménye elsqsorban ·a vér áram· manométerekkel regisztr-álni lehet· a vénás, illetve 

._]asának megromlása olyan értelemben, hogy: a az artédás nyomás változását és egyben megmér-
· tökéletlenül hajtott vér nehezebben jut el a szöve.~ hetjük a percvolumen t. . .. 
·tekhez, illetve a ·szív hiányos befogadóképessége·. Ha normáJisan működő szívné! növeljük ·á 
fólytán· a vénás rendszerllen pang .. Akóros:állapot 'befolyó vénás vér rnennyiségét, a vénás-nyomás 
kifejlődésének kezdetén a szív nagy alkalmazkodó - bizonyos határokon belül ~ változatlan marad, 
képessége folytán a szükséges vérkeringés! bizonyos_ . a percvolumen pedig emelkedni fog. A szívizomzat 
ideig fenn . tudja tartani.. Ha a káros e!válto~ás rnesterségesen inszufficienssé téve, nem tudja a 
ném rosszindulatú és nem gyorsan súlyosbodó, akkor befolyó vér mennyiségének növelésével párhuza• 

. ez a kiegyensúlyozott, ·vagy más riévet;I kompenzált-. mósan emelni a percvolumen t,. a befolyó vér 
szjvbetegségi állapot éveken át fennállhat súlyosalj }e egyrésze visszamarad a szívben,. ·ez nem tudja 
megnyilvánulási ti'netek nélküL Az idő előre- továbbítani, és a 'éénás nyomás emelkedik. Sztro
haladásával azonban a szív- alkalmazkodó képés- lantint adva a szív munkája lj1egjavul; a systole-k 
sége is csökken,· a folyamat· súlyosbodik és egy és diastale-k nagyobbak lesznek, á percvolumen 
napon az eddig kompenzált szíVbajból a vérk~ringés növekszik, a pangás megszűnik és a vénás nyomás 
csődje, az inkompenzólt szívbaj fejlődik ki.· •. -.·. · visszasüllyed a normálisra. .. . . . · · 

A tökéletlen' hajtóerő folytán az egyes szervek Ez a kísérle\ bizortyítja azt, hogy a digitaloidok 
.vérellátása romlik, arninek természéles követke~.- irikompenzált szívrnűködés eselén hatásuk idő: 
mértye, hogy azoknak.o_xigértellátása és anyagcsere' . tartamára helyre tudják állítani a normális kerin' 
termékeinek elszáilítása is tökéletlen lesz. . ... gési viszonyokat. Ugyanezzel a kísérJeli rnódszertel" 

A tüdőben lassan· keringő kevesébb vér nem bizonyította be Anicskov orosz tudós azt is; 
a -szervezet szükséges gázc a digitaloidok fenti hatásukat csak im,ufj"ici.~(ltiia 

~;;.~-----•:•7,1~~::~~~:~~1~-~~~n~ttl~ez~~~-y·~;.a~~-lesz,. hogy · eselén fejtik ki, norm?lisan inűköd5 perc-
i·. felhalmozódik a CO;. Ez a· széndioxld- volumené-t a szokásos terápiás adagokban 

tó hatású lesz a.Iégzőközpontra, aminek fokozzák: 
viszont a központ izgálma folytán kifejlődő lég" Ha békaszívhez ádunk 
szornj (dyspnoe) lesz a folyománya; A légszomjból tal juk, hogy a diastole-k 
ered5 · fokozott légzőmozgások céltalanok, mJ!rl több vért fogad .be, a 
hiábá telítődik a tüdő oxigéndús levegővel,. a tüdő" elszíntelenedik, azaz az enélves(ebb 
ben keringő kevés vér csak kevés oxigént tud fel" 1következtében jobban ki:szorít_ 
vemíi és kevés C02 -t leadrii. A vérben felhalmozódó Tehát a digitalis növelte az 

CQ2 a légző központon kívül az érmozgató közponc képességét, összehúzódó ~~ff~~~~~;;1~i~~~~\~ tot is ingerli, arninek folyománya ·lesz, hogy a digitalis glikozidák izgatják a 
periferián az erek szűkülni fognak. Ez a. folyamat· nek következménye a digitalis oly 
természetesen· a vérnyomás emelkedéséhez vezet, pulzusszám ritkulás. . .· 
ami ú jabb akadályt gördít az amúgy is renyhén· Ezek szerillt a gyógyító digitalis hatás i\""'~c 
működő szív elé, rontani fogja a helyzetet. A véqák- tett jelenség, ami a hatóányagoknak a szív izc>rh·',.·, . ' ' " 

. .· .' '·-;:- . 
za tára gyakorolt ingerlő és a szív gátló berendezését 
ugyancsak ingerlő hálásából teVődik össze: 

A terápiás digitalis hatás a légértékesebb · 
gyqgyszerhatásök közé tartozik. Hatásának ered-

. mértyeként két jelenség figyelhető meg a beteg 
szíven : egyrészt a szapora pulzus ritka lesz, -más' 
részt a szív 'iZ időegységben több vért lökld magá
ból. A szív tehát úgy működik, mint egy szívó
nyomó kút, melynek dugattyú já rhilgasabb.ra száll 
és mélyebbre süllyed, azaz szakkifejezésekkel élve 
a systole-k tökéletesebbek, a diastole-k. pedig 
kiadósabbak lesznek. . -. - . 

A terápiás digitalis hatás követke~ménye .. a 
szívbetegség tüneteivel . kapcsola t ban elmondo!
takból önként következik. A tüdő tökéletesebb 
vérellátása folytán a szervezetben kórosan felhal
mozódott szértdíoxi.d kiszellőzik és .ennék követ" 
keztében .megszűnik a légző kőz]Jontokra és. áz 
érmozgató központra kifejtett izgató hatása .. A 
kínzó és_ céltalanlégszomj elmúlik és, megszűnik 
a kórosan ·emelkedett vérnyomás is: A táguló 
hájszálerek az időegységben több vért engednek 
át és miutána hajtóerő is emelkedett, a vivőer~k' 
ben pangó vérmennyiség ismét a kedngésbe kerüL 

._ A vesék. tökéletes vérellátása·. I~he!Ővé. te!Ízi, 
hogy a fölös mennyiségben felszapóroooft · víz 
eltávozzék. A vizenyők Iecsapolódnak, eltűnnek. · 
Ilyen értelemben a digitalis-nak vizelethajtó hatása 
is vati. · _·. · · 

Á GYÓGYSZERifSz 

. A digitalis"szerűen'ható anyagok adagolásában 
elővigyázatosaknak kell lennünk. Túladagol~suk · 
súlyos veszedelmet jelent: Digitalis-kúra aiatt 
álló beteg állandó orvosi felügyeletet igél'!yel , 
és a rnérgezés első jel eine~ mutatkozásakor azon'rtal 
meg kell vomii a gyógyszert. Az első jel, amely 
a közelgő mérgciésre figyelmeztet, a pulzusszám
nak anorrnális alá (60-70 alá) szállása. Legtöbb
ször már azt megelőzően panaszolnak a betegek 
olyan tüneteket, amelyekből a közelgő digitalis
mérgezésre lehet köyetkeztetni. Ilyen tünetek 
a kínzóan keserű sziijíz és· a_z ú. n. szikralátás, 
amely a sze)11 ideghártyájának vérellátási zavarából 
ered. · • 

A digitalis glikoiidák, de csakúgy valamennyi 
digitaloid, erős méf·eg, ami rendkívül erős farma
kodinamikai aktivitásukból következik. IMreg
intenzitásuknak sorrendjét el5ző közlernényfinkben 
láblázatosan közöllük. 

Terápiás használhatóságuk szempontjait a kli
nikusok pontosan lefektették és ezért ennek tárgya
lása már az orvosi szakirodalom feladata. Mégis 
szükségesnek tartjuk, hogy a ma használatos 
hatóanyagok fő jellemzoi! röviden összefoglaljuk. 
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I. V; küidású · M2gyar Gyógyszerkönyv Il I. 56. - 2. V. 
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J. Pharmac. Chim. 9, 255 (1869.). - 4. Giceita: Arch. exp . 
Pathol. Ph anna col. 88, 113 (1920.).- 5. W indaus és Schwarte: 

Digitalis folium _ Jól szívódik fel, hatása lassan mutatkozik, erősen i kumulálódik, lassan-
Tincturd: digitalis - ·ürü1-J5:i._ Csak perorálisan alkalmazl:ák. A drog titrál~ -pora végbélkúpban 
Digitoxin (Carditalin)_ is ·alkalmazható. · · ' 
~~~--~~~--~~--~-~-~~==· 

1

LasS~~ szívódik fel, valamivel kevésbbé kumulál, mint ·a digit_öxin. Lanatozid ~ 
(digilanid, Neoadigari; Lanaclarin) 

Acetildigitoxin Jól- ·oldódil~: Per-oráliSfln és parenterálisan egyaránt ~d-~~olh~tó. Jól 
a Ianatozid A-ból glukoz.tehasítással_ ilyerik ·· szfvódik -f~l, kevésbbé erősen kumulál, mint a digiicxin. 

.~ST · . -· -- - " · -· 
Digoxin_ . · . . . 1 . Jól szívódik fel, gyengén 'kumulálódik. 

az acetildigoxin dezacetilez~ével álJitható elő J 

.~~=í-~~~~~-~~~~~ 

A.ceÜ!dijjoXin TulajdOnságaiban közel áll a digoxinhoz. 
a ·lanatozid: C-ből glukoz-lehaSításSa'I--'nyerik 

t~..-:-__ 

· LanatoZid C ,.1 P:foráUs3n és parent_erálisan adagolható. A bélQOl 'lassan szívódik fel. 
-'("'di'<>gl:::-'Ia..,n:::-id=--=C'-, ..:lz:::o:cla=n=:id=''~C:::e::d--:il:canc;_i:::-d)'---.--.-c~ le:-·'-iA"'lig.,__ ·..:-.k:::umuláL G;~orsan ürül. ·--. -----~--- . 

0-Strcf'Jntin és· j Perorális _adagolásuk célSzerűtlen, mert nagyon rosszul szívódr.ak fel 
K-Strcfantin ·-, · --a-.~él·~ői.. InJr_avénásán adva azonnal kifejtik hatásukat. Nem kumulálnak. 

Hatásuk rövid. (g~ 

. A szervek tökéletes vérellátása fölyt~n á szer
vezet erőbeli állapota annyira javul, nagy a súlyos 
szívbeteg egészséges ember benyomását keltheti. · 
Jegyezzük meg azonban jól, hogy a betegség: 
nem gyógyult meg, csak a tünetei múltak .eJ. arra• 
az időre, amíg a digitalis hatóanyagok kellp mennyi
ségben jelen vannak a szervezetbén. · . . · .. 

·. Hailyeilkora digitalis-kezelés(megszakftjuk, 
úgy a hatás még bizonyos ideig fennáll,· mert 
tudjuk, hogy. a szívizom a digitalis hatóanyagokat 
visszatartja. Lassan azonban 'távozni fognak .és 
a hatás intenzitásának .csokkenésével arányosan 
a súlyos kórtünetek.ismét visszatérhetnek. 
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A J.oeeeptura Jdőszeríí kérdései 
N J l( O L J CS K-A R O LY -d r. előadása, az 1954~ okt. 8-10-i Gyégyszcrész Szakcsoport Nagygyűlésén 

··A gyógyszerész elsőrend ü feladata a gyógy
szerkészítés. Ennek keretében a magisztrális recep

- turai tevékenység az utóbbi időben újra :széles 
körben-- kezd kibontakozni. Ennek oka ' többek 

· közt az orvos-gyógyszerész kap<;sqlatok javulása,. 
az -új formulae Normales megjelenése, de ehhez 
gyakran a gyógyszerkülönlegességek pótlása is 
hozzájárul. A magisztrális re~tepturaimunka növe, 
kedésével s általában a szakmai feladatok előtérbe-

. jutásával azorfJan nem tudott lépést . tartani -
a. munka,erők számáriák növelése, A gyakorló 
gyógyszerészek igyekeztek - kényszerűségből ---' 
munkájukat megkönnyítepi, egyszeríísíteni, hogy 
mü1den feladatuknak eleget· tudjanak· tenni. Ezt 
a célt sZl;Jigált~k. <'L gyakrabban fogyó előiratok 
késtletben; vagV· féligkész állapotban' való tar-

. tása, hígítások,- törzsoldatok előkészítése. Emellett 
"'!násik szempont is közrejátszott az előkészített 
magisztrális előiratok számának szaporodásában, 
ez az azonos orvosi .vények gyakori ismétlődése. 
Az előkészített gyógyszerek ellarthatósága azop, 

;.",,_bán nem minden es.etben volt· biztosított, .s elő, 
" fordult, hogy _-olyan vényelőiratot _is. tartottak 

készletben, amelynek hatóanyagtartalma hama
~osan csökkent. Ilyen esetről a szaklap hasábjain 
is • alvaithattunk q~ár. 

.. Az eltarthatóság problémáját két ésfél évé, 
Gyéír\itf tartott Gyógyszerkönyv-ismertető elő

-adás6n'>vetettük fel· először s azóta kísérleteket js 
folyt'\ttunk :eziránybart Most a receptura számös 

. .problémájából több okból ismét ezt kív<[lujuk 
. fe!~zínre hozni :. V. Gyógyszerkönyvünk ezzel k~p
. csalatos ''fe!ildelkezéseinek ismertetése és az.- új 

· ~""'""formulae Normales előiratainak áttekin'tése ilyen 
-·. .szempontból időszerű> De fontos a gyógyszer-ek 

eltarthatósági határidejének ismerete minden eset
ben a gyakorló gyógyszerész és az e1lenőrző közegek 
számára egyaránt. A legfontosabb szempon t, hogy 
a beteg -megfelelő gyógyszert kap j oh s ez akár_ 
előkészített, akár rendeléskor készült, J!iegtartsa 
ha tásértékét addig, amíg elfogy. 

Lássuk most először az V. Magyar Gyógy" 
· -_- szerköriyv -e témakörbe tartozó· fontosabb· intéz

kedéseit az általános részbőL 

hígításának készletbentartását is megengedi. Ezek 
a következők : 

Acidum arsenicosum anhydricum 
Atropinium _ sulfuricum. ' 
Codeinium hydrochloricum 
Diaéethylmorphinum -hydrochloricum 
Dihydrocodeinonurn bitartaricum 
1-Iomatropinum -hydrobrornicum 
Methylhomatropinium bromati.tm 

. Morphiilum hydrochloricum 
Scopolaminum . hydrobromicum_
Strychninum_ nitricuru 

A poralakú triturációkkal való munka így 
újból el fog 'terjedni s a gyakorlat bizonyára 
szük&égessé fogja tenni a készletben tarthaták 
számának emelését. Mi a !)zerkesztő Bizottságnak 
a· Codeinium phosphoricum felvételét · javasoltuk, 
mivel 0,05 g alatti mennyiségeket gyermekgyó
gyászatban éppen ebből rendelnek gyakrabban, 
nerh a Codeinium hydrochloricum-'Qól. Egyébként 
is az V. Gyógyszerkönyv előírja, hogy ha az orvos 
csupán kodeint rendel,_ a fqszfátot . kell kiadni. 

Az általános fejezetegy másik fontos rendelke
. zése ugyanezen részben : >Nízzel vagy· más oldó

szerrel készült hígítások készletben nem tarthatók, 
hacsak a Gyógyszerkönyv az egyes cikkelyekben 

. másként nem rendelkezik« Ez a 111oticlat világosar1 
rendezi ezt a kérdést, se több, se kevesebb törzsoldal 
nem tartható készletben, csupán a következők, 
<helyek a . részletes részben falálhatók: . 

Acidum trichloraceticuin- 50% 
Alurninium_ sulfuricum 25% 
CaÚ;:ium bromatum 33,3% 
Caldum chlo'ratuin 50% 
Ferrum sesquichloratum· sol. 50~1Íl 
Hydrogenium Peroxydatum di]. 3~'Ó 
Na1.rium bromatum 33,3~'Íl 
Ziricum chiora-tum 5QJú. 

Mint látjuk, olyan anyagok törzsolda t~! enge
délyezték, me!yekből•- nedvszívóvoltuk miatt
nem• tudunk pontos bemérést eszközölni, pl. Calc. 
chloraium, Zinc. chloraium, másrészt:· az oldat 
kvantitatív. ellenőrzésével ·a hatóanyagtartalmat 
biztosít!tatjúk,'pl. a bromidoknáL Ezek a beállí' 
tott és szükség eseten megszűrt törzsoldatok meg

.-· g'il'Ííl- · gyorsítják és biztonságossá _teszik az expedíció L 
rendelt gyógyszereket mg Szóljúnk pár szot egyes törzsoldatok készí-

!~t~~=i~~I~:~sY:~f~~t yagy e gyógyszerekből a tésérőL A Calcium chloratum. sol. és a Zincum biztosítása céljából hígítá- chiorafutn sol. eddig is haszhálatos voll a gyógy-
A hígításokhoz csakis hatástanilag s'lertárakban. Pontos · oldatot úgy készíthetünk 

közörhbös szet, cukorpor, tejcukorpor vagy víz . ezekből, ha a raktárból érkező üveg teljes tartalmát 
használható.« .Mjp.t látjuk, a mérés pontos~ágának oldat ba visszük s ennek kétszeresére 
emel'ése fonto~ szempont K_ézimérlegen 0,05 g ki. - A Nairiurn bronudutn l +'2 
alatt ,$ohaserh tudunk. olyan pontossággal . .mérnl, készült oldatának készítésekor. üg:yelniink 

, mintnagyolYb mennyis\igeket, mert a mérési hiba- a só nedvességtartalmára, melyc. --~~~ih~a~~~~~e~iá,i'" 
határ nágypbb volna. Analitikai médegen. viszont magasabb. Mivel az · előírt p 
hosszadalmas'' és körülthénves .,,volná a mérés. meghatározásta a gyógyszertárak · 

triturációkat készítünk "1 +9· ·arányban. nem' rendezkedteK be, legegyszerubb a törzS' · 
· Gyógyszerk@i'yv a munka megkönnyítése · oldatot hővel; vagy exszikkátor)lan kiszárított 

~~c'i''1l'!'~i:~IÍti~iábÓl,dO gyakrabban előforduló· anyag por- sóból készíteni, 
,t,_ > 

-- -"-·- --~--:' -



f~ll!y .··· .. · Tehát ~z elegy. csupán .rövid időre készít- a betegek panaszolják, hogya porok sokkal hama
h.?c" o. . · . . rabb megnyirkasodnak, mint az előző előirah1ak 

* · . indennapi red!pútrai gyakorJa t régi problé- s a cer át kapszulák pár. nap mulva vörösbarmín 
mája a szirupokhoz rendelt poralakú hatóanyagok. • pettyezettek lesznek. Mivel a dózis 20 pora egy 
oldása. Jliár a régi Gyógyszerésztudományi értesí, hét vagy. tíz nap alatt szakott elfogyni, megfigyel

. tökben találkozunk több megoldással "s azóta is tük a por viselkedését tíz .napon át, különböző 
felmerül.! a koncentrált szirupo"k bevezetése, melye~ körülmények közt. eltartva :- Az új Formulae 
o;egítségével a. fennmaradó vízben oldhatjuk az Normales pora 3--4 nap alatt a cerát kapszutákat 
azoki!óz rendelt porokat. Ennek a megoldásnak pettyezette tette, rriaga a por csak nyirkos lett,. 
előnye· az, . hogy az orvos ·által felírt gyógyszer tehát a kapszula tartalmazhat olyan anyagot, · 
100%-os lesz. -Az V. Gyógyszerkönyv az inkom- amely színváltozásával - mint egy indikátor jelzi 

.patibilfs gyógyszerek készítésének fejezete alatt · a por bomlását. .Egy hét alatt ezek a tünetek erő
viswn!",f!gy intéz~edik, hogy a vízben jólold?dó. södtek. Jobb minőségű kapszutában ezeket a válto
alkatr.es~k oldáli<lra .1Jr. sz1ruphoz · +5% v1zet zásokat csak később tapasztaltuk. Ugyanez a por 
adjunk, t'Oiát ezzel ~őzi a koncentrált sziru- égetett mész feletteltartva száraz maradts a.kap
pokat.• Ez "a megoldás csak a vízben jóloldódó szulák sem színeződtek el. Az új előirat a TheobriJ
alkatrészeknél alkalmazható, de pl. az amidazo' min. nair. Salicyl .. bevezetésével egy lúgos kém
Iént nem J::Zj.k ilyen kevés vízben oldatha vinni. hatású anyagat kívánt a porkeverékbe tenni, 

· Ennek o ~ volna félkész. koncentrált ·· illivel savanyú közegben a nátrium nitrit bomlik. 
sziru~ok, pl. Sir"':""'íli{ii guajacolsulfonici és Tinct. Viszont a nedvességtartalom károsan befolyásolja 
q.urafdii pro sirupo kombinációja, mivel utóbbi a por eltarthatóságát, amit a mész felett eltartott 
3"5%'os szesz tartalmával a vízben és szeszben por is bizonyít. Az V.· Gyógyszerkönyv a Theo
oldódó alkatrészeket egyaránt oldaná. A Gyógy- bromin. purum-nál 0,5% nedvességet enged meg, 
szerkönyvi Bizottság azóta foglalkozott ezzel a. míg a Theobromin. na tr. salic'yl.-nál 10%-ot. 

.. kérdéssel és' az Addendum részére az 5% víz mellett A mi Theobromin. nair. salicylicum-unk 3,5% 
'."i%. szeszt javasblt __. szükség esetén - oldószer- nedvességet tartalmawtt, de úgy látszik, már ez 
·ként, rríivel ebben az amidazofén is oldódik. A kér-· is túl sok. Ezért megpróbáltuk a porkeveréket 
dés ilyen általános szabályozásához szükséges lesz · fele mennyiségű Theobromin. purum-mai elkészí-. 
még megszabni a szes.z-koncentrációt is, olyan !eni. Ezek a porok 10 nap alatt sem nyirkosodtak, 
esetekre~ tekintettel, amikoramidazofén illellett a kapszulák nem változtak. Célszerű volna ezért 
p;j.:.J,mdein és fe.nobarbiturálnátrium; is van. Végüt az előírill ilyeténképpenvaló módosítása. · 
c.mzerű itt• a mellé az Elixír. thymi 'i!!mp, A keniícsök közűl ·az V. Gyógyszerkönyv 
bes. ()r .• <lilii.... . ez n. em kifejezetten swrup,_.· két gyakran fogyó s eddig rendeléskor készíte.pdő-· 

· porok oldásánákhasonlóM".~JPen nél egy hónápi készlet eltartását engedélyezi. 
:'!!'.;;,"_J:!F. Ezek :, az Ung. aluminii ace! ici és az Ung. argetúi 

hogy a kifejetetten. nitrici. Emellett az előző Formulae Normales 
recepturai megoldá' · Ung. pro infatúe c. készítményét Ung. infatúum · 

útján - ezek felírásának néven hivatalossá teszi s már nem készítteti 
s a gyakorló gyógyszerész rendeléskor. Ennél a kenőcsnél áz a tapasztalát; 

. együtt sok olyan vényelőiratot dolgoz: hogy hosszabb állás után kiválik az .olaj, ezért 
• hát' ki; ·amelyik . nemcsak hatástanilag, hajíem a Gyógyszerkönyv· szükség eselén Íjjból felkever-

. technológiailag is kifogástalan. . · teli. ' Emellett, a készítmény állás közben kissé 
· A porkeverékkel kapcsolat ball, i"'..a Formúlae avas szagúvá is válik .. Célszerű volna ezért . az· 

N'órmales néhány előiratával sze!'l!i~ék foglal' Ung. infantum:ot is egy hóriapi e1tartásra korlá-
!<ozni. . .· . '•: tozni, az előbb említett két kenőcshöz hasonlóan. 

k Puluis combinafui a~ régi előirat szerinti Az állás közben homogenitásukban csökkeirt 
kacizái helyett most acizállal készül .s az esetleg kenöcsök felkeverése általában fontos. Pl. a 

' felszabaduló ecetsav megkóitésére magnézíurrtoxi4ót Vaselin. borafum-nál nyári hónapokban h!g, úgy
It:.~ ..... : .. l~:~~1i~~tÍtEzzel a gyógyszerészek régi kívánsága szólván folyékony részeket láthatunk. Megfigyei
F ·s· ezt" a gyakran· fogyó készítményt•· tük-mikroszkóp alatt, hogy az i,Jyen hígabb részek

ké,;zletbEm lehet tartani. Az ugyancsak magnézium- ben alig lehetett bórsav részecskéket látni, míg 
oxiddaL készülő Pulpis dtúirheumaiicus-t awnban a kenőcs' többi részébl'!l többé,kevésbbé egyen
továbbra iS rendeléskor kell készíteni, noha organo' letesen eloszlott bórsav volt található. 
leptíkusart nem észlelhető rajta változás. Célszerű. Az új Formulae Normales egyes O/eum jecoris 
volna legalább bizonyos ideig való készletben tartalmú készítményeivel szerelnék még foglal-
tartásiti enged&ll!limi. . .. · . . kozni. Ismerttény, hogy a csukamájolaj A-vitamin•." 

Aflllputu. qiftril. nitrosi .. ft!/; theobromini • comb. tartalma főleg fény és oxigén hatására bomlik. 
nedvszítJS volta mia.tt feltétfenüJ.re.nde!éskor· készí- Az A-vitamin u. i. erősen telítetlen, szekundér 

!'tendő. Ez a régi l"ulv. antistenocard.-tól annyiban alkohol csoportot tartalmazó vegyüleL Készít-
. különbözik, hggy Atid. nhenylaethylbarb. helyett ményeit a Formulae Normales. is rendeléskat 
. ·. ·· nátriurií" sóját, Tteobromin. pur, helyett készítteti. Csupán az Emu/sio o/ei. jecoris-nái hiáriy
nzeo.5romin. 1wir. salícyl.-t tartalmaz. Ez a változ-. zik ennek előírása. A készítmény a kovetkező 

te,chnológiai szempontból nem volt sz~ren' . anyagokat tartalmazza: A qua ca/cis, O/eum jeco• 
~~oklgyógyszertárban tapasztalták maf és'< fis, St;u;charin tabletta és Oleum foeniculi. A .szak-

irodalomban a gumiarabikummal, tnjgakantával 
stb. készült csukamájolaj emulziókálfalában ren
deléskor készülnek, csupán egy hélyen laiáltunk 
olyan előirato t, amely szinültig töltöt( üvegekben, 
sötét és hűvös helyen raktároztatja. ,Célszerűnek 
találnánk, ha ezt a készítményt is ex tempore 
készítenénk, mivel · a bomlási lehetőség akkor .is 
fennáll, ha a meszesvíz megköti .a szabad savaka t. 

· Másrészt ennek az e.mulzión.ak. elké.s~ítése Jiem 
nehéz feladat s az V .. Gyógyszerkönyv is előírja, 
hogy az emulziókat általában rendeléskor készít
sük.. 

Csukamájolaj-tartalma miatt rendeléskor ké
szítengő az Ung. neonaior.um, amely az új ForÍllulae 
Normales megjelenése óta kedvelt gyf!mekkenocs 
előira t. 8 féle anyago t tartalmaz s kéSzítése hosz, 
szabb időt vesz igénybe_ Megpróbáltuk \1 készít
ményt féligkész állapotban, 0/eum jecoris nélkül 
elkészíteni, így rész.ben a Buraw-kenőcshöz hasonló 
kenőcsöt kapunk s ez hetekig jól' eltartható ""olt, 
rajta semminemű változást nem észleltünk.,Eizel 
a félkész kenőccsel ~ amennyiben engedélyezik ""'"" 
munkánkat nagy médékben meggyorsíthatjuk s a. 
csukamájolajat expedíció előtt hozzákeverve hatá
sos készítményt kapunk. · · 

Néhány kiragadott. példával· kívántam meg
világítani, hogy a rendeléskor és készletben tart
ható gyógyszerek kérdésével behatóbban ·kell· fog
lallwznunk, ·. nemc;;(lk . a · gyógyszeré~z . munkája, 
"hanem. a beteg gyógyulása érdekében. Kell, ,hogy 
egy intézet kézbevegye a receptura ezerii időszerű 
k~rdésének ir*nyítását és ez folyamatos kutatás 
tárgyát képezze. Gyüjtse. be a szakfelügyelők 
útján országos viszonylatban az előforduló kész, 
vagy féligkész gyógyszerék előiratait s a. tapasz' 
talatokat .azirányban, vajjon·. meddig állnak el 
a rendeléSkor készítendő gyógyszerek s melyek 
bomlanak el hamar. Az így Összegyf,íjlött adatok 
eltarthatóság szempontjából felülvizsgálandók A· 
gyógyszertárak bekapcsalódása egyrészt organo
Ieptikus megfigyelésekkel, másrészt egyes kvali
tatív és kvantitatív vizsgálatokkal számós. esetben 
hasznos kísérle ti illUIJkát eredményezhet.. A kérdés 
felülvizsgálása a gyógyszerész munkájának meg
könnyítéséhez vezethet "-. néhány készletben tart
ható any~g . engedélyezésével . --. • természetesen 
korlátozott mértékben,.mert .. túlzásba menve mtin
kánk teljesen gépiessé válnék .Ugyanakkor a sok 
kísérle ti adat hozzájárúina a recepturaLtechnológia · 
egységes irányvonalának kialák.ításá1ioz: Másrészt 
a gyógyszerek hatásosságát biztosíthatjuk; ha 
bomlékony, .el nem tartható vényeket mindig 
frissen készítünk, vagy szükség eselén elOiratuk 
megváltciztat;ísátjavasoljuk, ·!egyén ez akár. szab
vány előirat, akár egy orvos gyakori vényform{t-
lája. .. . . . 

A gyógyszerkészílés ellenőrzéSét i a szakfel
ügy el(;íkyégzik s a készílés d át gm_ a alapján,·. vala
mint helyszíni vizsgálatokkal megállapllhatj~k az 
előkészített gyógyszerek hatásosságát. De magnk 
a gyógyszerészek is komolyan keZelik ezt .a kérdést 
s tapasztalataik közlésével ,eredrríényessé tehetik 
az ezirányú kísérleteket. 

Kü.del n~zSó-:cJ.it. -lioZiász6lása-

A kiváló elméleli szakemb-eiek' előadásai 
üdyö::Iöm _NikolicS dr •. -gyakorló _gyógysierés~ 
adasat1 akt a recepturai rt;mnka fOntosságának 
zá~~a több érvvel okolja· meg azt a tényt, hogy a!~::.!f,~;k 
tralis r~ndelés- a legutóbbi időben_ ismét terjed. E 
.elfogadasa mellett meg kell még említenem, hogy a mu•tal:ós' 
·c~m~golásban forgalom.bakerülö_ specia:litások lén-yegesen 
dragabbak a hasonló munkaigényes magisztrális vényeknél, 
különösen főzetek, pilulák; stedl_oldatok stb.' terén. Továbbá 
az· ·utóbbi idők sorozatos gyógyszerkivonásai _Tiem lát- · 
szanak megerősíteni azt a hitet, hogy a specialitások eltart
hatósága és adagolása megbízhatóbb a magisztraliter, múr-

. denkor okl. _gyógyszerész által készített gyógy~zernél. Végül, 
de nem utolsó sorban csak magisztrális gyógyszer felífásáv3.I 
tudja biztosítani az orvos az individuális gyógyszerada
goláSt. _ _- - :· -- < 

Ennek előrebo~sátásával kiili:)nösen hibáztatható az, 
hogy nálunk a gyógyszerészeti technológia az utolsó harminc 
év folyamán sem módszereiben, sem eszközeiben nem· mutá
tott fel komoly fejlődést. Sőt a régi rendelkezések részbeni 
elévülése folytán, valamint új rendelkezés hiányában theg 
kell vallanunk, hogy nálunk a recepturai tec.hpológia mUSza
bályai szájhagyományként szállnakúgMPgysZereszröl gypgy
szerészre, egyéniségükben gyakran pélkülözve a megköVetel-
hatő szabálvszerűséget. · 

Meg keÍl vallanürik, hogy a fiatalgyógyszerészekkétségen• 
;kívül színvonalas elméleti kiképzésük _mellett többször· 
nagyfokú tájékozatlanságot árulnak el a gyógyszerészeti 
technológia terén, ami részben az egyetemi kiképzés hiányos
ságául, de nagyrészt az egyéves »praxi«-idő eltörlésének 
_tudh:ató be. SajnoS elméleti vonalon dolgozó szakemberek
től nem egyszer azt az érvelést hallhatja az ember erre a v· 

.panaszra, hogy fő az elmélet, ·»mert azt a kevergetést a gyógy
szer~z a gyógy-szertátban két hét alatt úgyis elsajátítja«. 
Ennek a véleménynek ellentmondani látszik az a· tény, högy 
az egész világon kiváló szake~berek óriási költs~gg~l meg
teremtett 'intézetekben sikerrel dolgoznak. szisztitftlatikusan 
a gyógYszerészi technológia fejlesztésén. . _ .. _,h"~ .<;· 

A világviszonylatban korszerű és jólszerkesztett. V. 
Gyógyszerkönyvból kiérződik az 

1
a cél, hogy a gyógy&zerész

böl_ gyógyszerszakértőt nevel jen, de biz~myos fokig érthető 
a. gyógyszerkönyv átlapozásakor a táfa -·-mellett ,.,dolgozó 
gyógyszerész kérdése: vajjon a gyógyszerészet csaknem· 
kizárólag gyógyszervizsg-álatból áll? 
, Egyesek szerint vitatható ugyan, hogy;-~, __ ,a recepturai 
tnűszabályok a Gyógyszerkönyvben szögezeíidők-e le, ._vagy 
egyéb szakkönyvben, de p.z V. Gyógyszerkönyv e cél- érd&,>"'"'·.··-·'" 
kében sorközti utalásokban gyakran kitér technológiai áJta
lán'os szabályokra. Összefüggő . utasítást azonban csak az 
ö~szefér~etetlenségek tárgyalásánál ad alig ·egy oldal terje- ,;, 
delemben, meglehetősen _ vázlatosan_; . 

Meg -kell az.onban jegyeznem, ·hogy az ott felsorolt 
' összeférhetetlenség-ek nagyrészt inkább előállítási műsza

bályok-. így_ alig érthető; hogy ezek keresztülvitele miért van 
a lehetőség· határain belül, az orvoss-al való előzetes rnegbe
széléshe~ kötve, holott· ez csak a teljes elkészíthetetlenség 
_esetén volna indokolt. · 

Kinőttünk már az orvosok gyámkodása alól és el kell 
jutnunk oda, hogy az elméletileg. _és· gyakorlatilag .igazolt 
recep-turai technológiai szabályok ne legyenek egyes orvosok 
Változó véleményének al-ávetve. ·A két testvértudomány 
a technika lökésszerű fejlődése folytán m·ás utakon jár. 
Az -orvos is a maga vonalán napról napra többet kell hogy 
tanuljon, így nem kívánhatjuk, hogy egyszersmind gyógy:~ 
szerész-technológus legyen és a gyógyszeralak elkészítéséPen 
iS- felelősséget vállaljon. Kétségtelen tény, hogy a gyógysze
rész a gyógyszert minden körűlménYek között_ abban a.hatás
erősségben és fo-rmában köteles elkészíteni, ahogy az orvos 
előírta, de mennyiben tartozik az orvOsra a lényeget nem 
:érintő, de az adagolás vagy eltartás szempontj ából"' fontos, 
technológiai kérdés? · 

Gyógyszerszakértőknek kell lennünk a készftés és a , . 
vizsgálat terén egyaránt. Túlvagyu_nk azon a problémán, 
hogy a túlbuzgó retaksátorokkal azon vitatkozzunk, hogy 
egy pilnlához hány. g vehicuium-ot száiTiHhatunk, de túl
vagyunk a IV. G);ógyszerkönyvnek orvosok túlzott akti
vitásából származó azon vaskalapos elvein is, hogy a vény 

c·előiratán tnég lényegtelen változás sem ·eng~dhető me*i>!l0' 
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_ Sajnos -ezen- -a téren -·az -egyébként ·tökéletes- -és 

szelletpű V. Gyógyszerkönyv i~s~· ~tu~·lgk~o~n:ze~r~v~a~tí~vt.i [~~~~~~ akkoi _ nézzük mi a -helyzet a gyakorlatban? 
lq!nt említem meg a .Natrium 
hypophosph. comp:-szal való 

__ ~_zítésénei a gyakorlatban az Acid~ 
~·pendálása válik··be_ a legjobban. 
_ Nem tartom: szabálytalanságnak, Jia _a_ N atr. phenyl~ 
aelhJtlbarb. és Aethylmorph.- hydr. 2-4%.-os vizes oldatának 
felírasa .esetén: Acid. phenylaethylbarb. szészes és Aethyl-

-~morjJh. hydr. vizes oic;lalát elegyítve kb. 45% -os szeszes oldatot 
expediálunk cseppek formájában. 

·-.,- Nikolics qr.-nak a szirupokba a hatóanyagok oldá
sara vonatkoiólag írt -véleményéhez annyit kívánok meg,. 
legyez~!-, ~ogy 1 akái_ szesz, akár-_víz legyen' _az oldószer,' annak 

___ mennyis€igét helyesebb volna az előírt szirup mennyiségéből 
·- levonni,-_hogy a .. kérdéses_ hatóanyag az orvos -ál·tal kívárit 

%-ban legyen a gyógyszerben,_ különöS tekintettel az· -erőS
. hatású szerekre:. Ezért 'tartom- jó megoldásnak a- koncentrált 
szirupok _és_ Elix~_-- thymi comp. _bevezetését. 

A Nikolic:;;· dr: által felhozott. Pulv. ·natr. nitrqs.- cwn 
-: Theobr.· comh. vén'ynél tapasztalt kapsZula barnul-áS' a 
. Theqb_r._ 1zatr. sal. nátriumteobrominát részének karbonátC
sodása és ellnek necivszívó tulajdonsága révén beálló 'lúglÍá-, 

-fáSnak tudható bé!'' Ainit legjobban az_ bizonyít, hogy ·Jó· 
cerát-bevonatú kapszuiánái- -a lúg· késöbb jut a papírhoZ-. 
M!vel_ Nátr~ nitros._. .esetén a_ bomi8.s _megakadályozására 
_fontos a lúgos közeg biztosítása, így ez esetben· a megfelelö 
pH biztosítása :magnesium 'oxyd. hozzáadásával .válna lehe-,. 
tövé és-ez esetben Theobr. pur. alkalmazandó. _ , - _;_:. 

A N atr. nitros.~umos gy.ógyszerek _prob!émájához.'hozziÍ
f_űzötTI,_ hogy vizsgálataim eredményeképpen- javas._olom.:: 
·oJdatb.an való rendeléSkor minimális- normál nátrönlúggM 
tmyhén_ lúgos_ közeg biztosílását, ~mí a gyomorban káros 
hatást hem fejt ki, de méggátolja a Natr. nitrosurh bomhíSát-. 
E~en lúgos kémhatás-- N atr._ hydrocarbonattal nem. mindig 
biztosítható .. Erre az vezetett. rá, hogy N atr. nitros'um-. 
1(a/!~ttil .jo4atum-mal _ .. vizes· old~tában·. az elkésZítés. utáh 
ne_hány _-órával -·egyre: -érősböd_ö sárguiás- -tapasztalható .. --E~
esetben. a·.jóclkáli indikátorként ·jelzi a Natr. nitrosum-nak 

_:_a _ _-.levegő, 'szénsavja -következtében. beálló bomlását. Termé
·:szet-SZérűleg a ·N atr. mifrOSum nemcsak,jódkáli melletf bomli)<, 

_--ezér L_ bármilyen kombinációban · mfiszabályként . javaslOm· · 
at 'enyhe· 'l~gosítást. . - _ · -.--. · 
_- ·' T ov~ bbá szüksege.Snek _tartom a "szuszpenziók és enitil~
ziók- _alkalmazását és készítését- ·precizirozni, .-sőt esetleg 
a kuz;micei '·bentonit- térhódítása .esetén ·azok hasznáicitát 

. egyiégeSí ten i. 
Nik.olics di-. előadásában több 

Olda t engedélyezését 
_a . gyógy&zerészi 
nak tartom~ 

·ariyag-öldatban- Való 
. mé.rhetők és _ kezelhetők, 

· ká_mfor, szalicilsav.· Ezen 
):l ·páioigástól 
'tartásuk 

A 

Ragettli János dr. hozzásZó~n:a 

Engedjék meg, hogy a Nikolics dr~ által felvetett 
mákhoz ne csak a gy8.k01ló gyógyszerész~ hanem 
őrzés és a szakmai irányítás szempontjából is 

- Végh Antal dr. egyetemi docens egyik 
mával azt a 
ott ~v<í~v·. szer·ész 

Ehhez 
professzor 
taljuk, hogy a fiziko-kémiai sze~~f!,~,~j·"v.ak<>~n 
szeink nagy-számából hiányzik, 
szerészi technológia -félévszázados \~~~~,~~~ 
technológiai- szakkönyvek El<ekiJntethen l< 

segítséget- a- vállalaut;i, ,d";~~;~'!;?;~'''i~~ri~fii ~tí!~~~b~J~~~;; ságot pótolja a r1 

melynek-·legközelebbi' ·feladata re~~ln~~~;t~~~lc/;f~~ 
felölelése. A recepturai és galemisi 
megjelenését az egész gyógyszerészi 
várja és követeli. _ _ _ 

A . gyrikor-ló gyógyszerész .rengeteg . problémái közül 
Nikoiics dr. azokat a problémákat emeli ki, rilelyek--a-rnuhka
erőfeszültséggel vánnak összefüggésben és célja az, hogy 
megfelelő szám ú félkészgyártmány segítségével a receptorázó 
g_yógyszerész munkáját gyorsabbá tegye. Az- V. Gyógyszer-· 
konyv _'a készleJben_ tartható triturációk megálla'pításával 
továbbá-a készletben tartható oldatok bevezetesével a pontC~
gyógyszerkészítés biztosítása mellett a recepiurázó 
szerész részére könnyífést is j_elenL Az U nguentúm 
acetici, továbbá- az Unguentum argenti nitrici egy 
tartó készletbentartásának engedélyezésével --ami 
liberalizmust jelent~ már kifejezetten a 

-szerész munkájának megkönnyítését szem 
A Gyógyszerkönyvnek említett engedékenységét a ·-most 

kiadott -Fo-No további készletbentartható- készítményekke)_ 
egészitette ki. Nem .lehet feladatom ezek· felett bírálatot 
gyakorolni, ezeknek. számát ·azonb,an különöSen oJyán -kéSzít
ményekkel, félkészítményekkel szaporítani,- mely_eknek el-
tarthatósága korlátozott (pl. amidazofen~oldat), azt a ve.<7éfvf 

.rejti magában, hogy a készítmények .neni kerülnek .,· ,uuen·. 
selejtezésre, ebben az esetben pedig a beteg ha nem is 

-de csökkentértékű gyógyszert.. kap. A kérdés 
nem is· olyan egyszerű, mert ilyen 
a nem ·szívesert végrehajtött 
nem utolsósorhan ellenőrzési-

A recepturáió, 
jának megkönnyítése 
ményem szeriht nincs megoldv.a. 
kis gépek hivatottak megoldani, 
a recepturai höpalackot, melynek 
illesztve bármikor rendelkezésre áll az a 
pl. az amidazofen oldásához szükséges. De r~~;;;;,~Ir~!s~1~f 
az ú. n. bugie-prés is, mellyel a· szuppositóriumok 
nek hosszas művelete Ieegyszerűsíthetö, és recepturai. kisgép 
a H unfa!vi-féle porosztóké..o;;zülék is, melynek beVezetését 
gyakorló gyógyszerészeink türelmetlenül- várják.--- A re<;ep--

t~i .. ~ .:~~1~~~;~~;~;.~~1~~~~~~~~f:~~~;;~;~~~:~:i;;~;: turai kisgépek számát- hosszú volna felsorolni,- különösen 
akkor, ha -a Wülföld ilyenirányú tapasztalatait és enedrnéiJY<'il 
hazai yonatkozásba_n is átültetnénk.: __ Es_ .ha. 'g~····~~:J'ill~.; 

---,--tovább is mehetünk, az ülő: táraasztalok, ~még 
· preblámát minünális Cera-és Adeps székek alkalmazása is recepturai :kisgép, :mely a rnunka-

megoldhatónak- gondoln_ám. · · , . · lehetőségek megjavítása és a munka megkönnyítése- érdeké-
A számt-alan megoldásra. vár'ó -probléma· közüi -kiragadO.tt ben áll. __ _ __ _. _ _ _ --~ . _ " ___ . 

néhány példával azt kívántam bebi2'önvítani, Inennvire A koQcentrált szirupok alkalinazásária'k be~;:.'k~;r 
sür$.ŐS- a, technológi?i- müsza]Jályök ·tisztázáSa_. "E rnűszabáJy::. talán az egyetlen helyes kezdeinényező ·tépés. Az 
gymtemenyt, a. gyakadati és-:elméleH szakemberek-minél készítésével járó magasabb hőhatás viszont .a <c;~u~~k,~oÍr:v~;oo:~j~ 
-szé~esebb rétegének bevonásával, ·mielőbb olymódon kellené ·-sának, helyesebben elkarameliiálódásának v 
:összeállítani, hpgy az gyógyszerészi, kémiai, t~chnológiai tpagában, mely a. gyógyszerkészítés 
'és ·-gyógyszerhatástani szempontból egyaránt megfeleljen. . gyógyszeralapanyagok k<Jtalitikus 
A vázolt gyakorl-ati is elvi szemPontok szellemében kellene Ez a probléma további vizsgálatra 
munkálkodnunk a Gyógyszerkönyv· V._ köteteként kiadandó rint a helyes megoldást az; _V •. , 
AddenOumon, ·ami gondos gvakorl.citi és.tudomáriyos _alapos- és -az azt- követő Adrlendum fogja 
sagban meg kell, hogy közelítse a világvisrortylatban tudo

.. mányo~ _ érté}(et képviselö V. Gyógyszerkönyv\) már :meg
je!ei_lt _köteteit. 

!(üttet Dezső dr• p:takfelügyelő, 
Szomba'fh<>I.~e • 

' 

A GYÓGYSZERESZ 

Kitüntetés 

Az egészs~ügyi níiniszter az áryizvédelemben leküzdésében, ez a kiállás- a gyógyszerek, arnuÍ1-
végzelt kiváló munkájuk elismeréséül Turek Gézá- kahely védelme mellett a betegek zavartalan 
nak, Bogcha Novák Zoltánnak, Garam Ernőnek és gyógyszerellátása - ez az elvtársi segítség ,volt 
Teuisch Ottokárnak, a Győr-Sopron Megyei Gyógy· a legkiemelkedőbb teljesítmény a gyógyszerészek 
szertár Vállalat ctolgqzóinák ' ' mind lelkesebb közösségi működésében.. Bizo· 

nyitja, hogy úgy vigyázunk .népünk vagyonára, 
>>Az Egészségüj[y kivlí/ó Dőlgózója<< népünk egészségének megvédésére mint szemünk 

kitüntető jelvényt adományozta. A kitüntetést világára: Taniisítja, hogy mi gyógyszertári dolgozók 
lelkes ünnepség keretében nyujtották át október szívvel-lélekkel gazdái vagyunk nemcsak az orszá-
23-án a Gyógyszertári Központ ban, amelyen az. ·gos gyógyszertár hálózatnak, hanem magának a~ 
Egészségügyi- Minisztérium' képviselője is meg- országnak is. Erről győz meg a négy kitüntetett' 
jelent. . . . . . kartárs ll,lagas miniszteri kitüntetése. 

· A szaksajtó mult számában hírt ado !t a most Itt ~mlítjük meg, hogy kiváló munkája elis-
kitüntetett kartársak áldoza tos, példamutató maga- meréséül miniszterünkBö/cs Béla dr.-nak, á Pest
tartásáról az árvízvédelem ,egészségügyi· munká· megyei Tanács gyógyszerészfel ügyelőj ének, ugyan
lataiban. cJsmerjük el.: a hivatásszeretet hősies csak az »Egészségügy Kiváló Dolgozója« kitüntető 
megnyilvánulása óta a ta-valyi inf!uenza·járvány jelvényt adományozta. 

. . ' 

Tudományos gyógyszerészetet a gyakorlatban 
• ' j. . ''. . . 

X GyóiYszerész; szakCsoport első I'lagy'gfűiesei-iék 'íneg
i1\'itó ·ünnepségén Dr. Schulek Elemér: professtor a gyágy
sierész f{!ladatát úgy jelölte meg, hogy a gyógys!erész ))a szűk 
praktici~muson túl. a gyógyszei,"észeti tudomáf!yok . művelője 
'is legyen«·. A- Nagygyűlésen láttuk _a- _gyógyszerészek -nagy 
érdeklődését a különböző gyógyszerészeti tudományok; de 
elsősorban a ·gyakt:;:~rlaíi gyógyszertári munka tudományos 
-problémái iráb.t. Több felszálaló .hangsúlyozta,-· hogy a_ gyógyo 
Szerészef t(idómányos· problémái' a· táraasztalon: és -a -gy_ógy
szertári állványedényben megtalálhatók-; _ csak hozzá kell 
azokhoz .. nyúlni. _ :_ _ _ · ", -· 

Eddigi-. rtmnl<;ánk kapcsán is már- több aJkalOmmal 
tapasztaltuk, hogy egyes gyógyszertár'IJ< foglalkoztak a 
gyakorlati gyógyszerésZettei- összefüggő tudományos .:problé

. mák kal, melyeknek megoldására k:ellő irodalom és segítség 
hiányában -nem mindig került sor. Ezen ·a helyzeh~n, . ezen 
a. hiányosságon kí-vánunk a 'jövőben a -gyógyszerészet tudo
mányOS·· fejlődésének- érdekében;--.· a ·gyógyszertári.-· --szakmai 
munka siínvonalának emelése érdekében_ az _alábbiak szerint 
változtatni -: 

G)iógjszertáraink egyrészé ·á ·szakfelügyelői ·_ vizsgálatok 
alaj.Jján ·.,m~r- megszürlteite azokat at évek óta -fennálló h iá

-nyosságókat,.- melyek a _szakma~ 'fejlő(ésnek ·. kerékkötői 
voltak~---Gondolunk itt- .elsősorban a gyogyszereltartás_i, a 
készítéSi, eXpedíció_ -és egyéb· .területeken fennálló lazasá
-gokra:. E--gyógyszertárak szakmai -munkája _ma .már n;eg
felelőnek .nevezhető .. és tapasztal-}uk, hogy.· további . celok 
eléréséért, új feJadatok; megvalósításáért kbJ:ánnak dolgozni. 
A Nagygyíílé$_en_·_ elh~ngzott?k ?zellefl1ében· __ és ~!l J~_nti _~u~ o-~ 
-mányos jell~gű igények- kielégítése -érdekében -az--ar-ra :-alkal
mas gyógyszertárak ml.mkaközösségének vagy. egyes ·munka
tárSaknak tervfeladatokat adunk ' ki.·- A feladatokat-- előre 

"':§ meghafárpz_ott irányelvek szerint; megfel~lö:íro~ahni_ -adatok 
és útmutatás· közlése mellett adjuk. Minóeili::~kelöft ·a-vény
készítés legsürgősebben megoldandó _kérdéseit--_vesSzük --elő, 
mert at eredinénYek közlésével, remélj-ü}5, qathatós segí-t
séget tudutik nyujtani. Az egyes tervfeladatok_ eredményeft 
_fontosság-u~ -figYelembevételével termel~si értekezletekert, 
versen'yhíradóban; körlevélben,- ill. _a_ s~aksaj~óban tesszük 
közzé,-az-a\ra érdemeseket felettes szerveinkhez és az illetékes 
intéz~,tek_pez :_eljuttatju~: . Feladatterv_ei~~ -~I4olg()zása- álta
lában -fJ4:...::_1/~- éV "il-alt "meg:vrilósítható. és- -Bz is ·előfordul, 
hogy eg)'::problérnávai egyidejűleg 2-3 gyógyszertár is fog
lalkozik 
_ Ezen miuikák·-- elvégzésénél az egyes gyógyszertárakat 
rtem kívánjuk olyan mértékben terhelni, _hogy ez_ az eddig 

,. "Cl ért eredményeknek, a gyógyszertár szakmai színvonalának· 
süllyedésére :vezessen. Nem célunk, hogy egyes gyógyszer~ 
tánik és azok dolgozói a 'mindennapl gyógyszertári munkát 
elhanyagolva csak az általunk megjelölt feladatokkal foglal
kozzanak. Több gyógyszertárunk már foglalkozik tervfel- ll 

' adatok kidolgozásával. Ilyen kiadott feladattervek pl. : 
·Barbitursav és a sósavas papaverin oldhatóságának kivizs
gálása víz é~ alkohol Oldószerekben . . . Barbitursav · és 
hipofoszfitszirUp-tart~lmú gyógyszerek legmegfelelőbb -eiké- -

· szítési módjának kísérletes megoldása. . A Fowler-oldat 
· elkészítésének-értékelése a magyar, szovjet, amerikai, angol 
-éS nemzetközi _gyógyszerkönyvek alapján._ A készítmények 
::eli arthatóságának vizsgálata ... Az egyszerű szirup elkész~- ,
:·tési módja és az eltarthatóság közötti összefüggés vizsgálata ... 
,-A sze~zes jódoldatok,..stabilitására vonatkozó megfigyelé..~ek. 
(Az analitikai vizsgálatokat a szakfelügyelő végzi.) Külföldi 

· szaklapokban megjelenő cikkek és referátumok magyarra · 
fOrdítása stb. 

A tervfeladatok kiadásánál mindig figyelembe vesszük 
a gyógyszertár kollektívájának _teljesítőképességét. AzoknaK 
a gyógysiertáraknak, ahol a -SZ9-kmt~i munka hiányos, leg~ 
feljebb olyan tervfeladatot adunk ki, mely szorosan- ö~sze
függ a gyógyszertárban fennáló legkirívóbb hiányossággaL 
Pl. .Abban a gyógyszertárban, ahol sok hiányos:cág mutat

·kozik a gyógyszerck eltartása terén, ott felszólítjuk a gyógy
"'_szertárvezetőt, hogy a gyógyszerkönyv idevonatkozó cikke~ 
Jyeit tanulmányozia át, a gyógyszertárban valósítsa . meg 
-és számoljon be a fentiek végrehajtásáróL 

Fent í kez-deményezéssei t' j_ területelrel lúvá1runk bekap
csolni a gyógyszertári munkaversenybe. Versenymozgalmunk 
egyik célja tehát az, hogy bebizonyítsuk.: a .mi pályánkra 

" is érvényesek azok a megétllapítások, melyek szenni a szaktudo
mányok fejlesztése serkentőleg hat a gyógyszerészi gyakorlatra 

\és viszont . . Az elmaradt technológiánkat csak tudományos
értékű vizsgálatokkal fejleszthetjük Ezért ki kell alakíta
nunk ad a nézetet, hogy a jó gyógyszerkészítési munka, 
a jó gyógyszerellátás éppolyan tudományosjelleglí feladat, 
mint akár- az orvosi gyakorlat. 

. Át kell- éreznünk, hogy gyógyszerellátásunkat az eddi
. gieknél hatványozottabban csak úgy fejleszthetjük, ha 

megteremtjük a tudományos gyógyszerészetet a gyakorlat
ban . 

Budapesti Gyógy§iedár -váll.alat 
sza.kfeliigyelőinek- múnkaközÓssége 



. Szemelvények a 

A gaienuSr készHmények előállítására a gyógyszer"_ 
kön)rvekb~n poptosarr megszabott _módszereket találunk._' 
Ezek- a módszerek az-onban rendszerint· csak. a rnegadott,
az 1000 g-ot jóformán sohasem meghaladó m~nnyjségekre 
alka}masak, általában tehát a· gyógyszertárakban _Végzendő_ 

._ laborálásokra _ vonatko~nak. · 
_ · -Egészen más a helyzet· a galenusi készítmények nagy. 

üzemi .. gyártásánáL . Itt a gyártás óriási mennyiségekkel 
folyik, _ a nagy mennyiségek, pedig az egyes. folyamatok 
gépesítését és -ezáltal teljesen más .módszereket követelnek.
M~vel ·az-. egy~ gyárak gyártási eljárásai egymástól 'külön·:. 
bozhe_tnek- és-- _sok :-esetben_--szabadalmakkal védettek,- nagy~_-
üz_t:mi eléí~llításokrá .a. gyógysz~rkönyvek nem. is- térhetne~-, 
~i._. J\z -v~ Gyógy·szerkönyv éppen ezért ineg is _engedi, hogy: 
uzemiméret_ű gyártások . a gyógyszerkönyvtől eltérő mód
szerekkel, _Sőt technikai minős~gű nyersanyagokkal is végez'": 
Jhető_k, -ha a végtermékek a gyógyszerkönyv követelményei~ 
nek' rpJp.den- tekintetben megfelelnek. __ . _ . . _,_ ,-. 

A gyógyszertári laborálás és a nagyüzeini gyártás köZött
-~lnííkődnek a jelenlegi galenusi labor~tóri'umok, mert bár _ 
ezekbe,n i_s .aránylag: nagymennyiségű ariyag kerül feldolgo~ 
zásra,_ a gépesítés nem o_lyan nagymérvű, mint a _gyáripar~:· 
ban. A gyártás_ folyamán tehát itt is 's'Ok es~tben er kell tér-ni 
a gyógysZerkönyv módszereitől. , _. . 

laboratórium munkájából 
VIKTOR 

A készítmény nagyb"ai:ti gyárt.ásának megoldásáv~ ,.,,,, ····· 
ratóriumunkban Karsai Károly foglalkozott. Az ő j~~i)j;}~.·.··· 
alapján már több tnint _egy· év€ -az alábbi módon J 
a házisos ólomacetái~cldatct: -· 

Egy-egy ballonra 15 kg kristályos ólomacetátot és -5 
ólomoxidat véve, épzománcú fazékban 10 kg. forró ví;ozeí:,.; 
leöntünk és fakanáHar jól elkeverünk. Amikor 
nagyjából kifehéredett és a kristályok nagyrésze szetmall<Jtt, 
a fazék tartalmát hideg Vízzel kissé lehűtjük 
frissen desztillált vízzel ballonba- "öblítjük. 

kiegészítjük. A ballont jól ~·!::J~!:f~;~~~~m~:a;!j~dl;z~~~~~~~~~ >: hagyjuk.~ Ezután a .tisztáját másik 
üledéket pedig a folyadék kisebb . 
fazékban alaposan felfo~raljuk; majd a ballonban . 
oldattal összekeverjük. Mivel az ólomsók ·nagyrésze ·a foí:ió 
vízzel való elkeverésnél, majd a 2 napi állás alatt inár' fel
oldódott, aránylag kevés el nem reagált anyagat tartalmazó 
elegyet kell rnelegítenünk. A ballont ezután jól összerázz'uk, 
majd ülepítés után a_ ti~zta oldl:}tot lefejtjük, a csekély üle-_ 
dékes részt pedig megszűrjük, vagy félretesstük és a követ
kező gyártásnál használjuk fel. 

Ezzel_ a· módszerrel az érnlített mennyiségü ólomsókból 
átlagosan 69~69,5 kg oldatot nyerünk, míg más inóclszerek
kel csak úgy értük el· aZ előírt sürüséget, ha 4-:--5 _kg-mal 
kevesebb ·vizet vettünk, miáltal ·kitermelésürik is csak 64-65 
kg lett. · 

Módszerünkkel _ tehát kiküszöbölj-Uk a J)orítást és az· 
ezzel járó mérgezési veszélyt, csökkentjük ·a rnelegítes idő
tartam-át és~az előírt sűrűségű készítmény jObb kitefmelését-
érjük ei. · 

* * * 

· A- Budapestr Gyógyszertár, VáÍlálat Gal~llusi. Labora~-
, tóriumában éppen azért,- mert nagyniennyiségű anyagOf 
-~olgo_z~nk _fel, csaknem_ valamennyi-, készítményünkre -a~:' 
~dotf~ lehetőségeknek megfelelően, p. gyógyszerköny.\rtől 
eltérő_ ·modszert kellett -kidolgo,z-nunk, . hógy feladatainkat' 
megoldhassuk és a hl,vatalos gyógyszerkönyvnek megfelelő 
minös_égü kés,zítményeket·- gyárthassurtk. Az alábbiakqilh 
néhány készítményünk nagybarii: . előállításánál felmerült · 
problémáinkról és azoknak megoldásáról számolok be. · Amióta pályafutását megkezdte, sok viSzoh!agsago~ 

, _-- LegegyszerUbb peidája · annak,·_ hogy_ a· gyÓgys~efkönV;i · rnent keresztül· .a hipofoszfitos szirup .. A jónéhány ·évtizedde1 
-elOiratot _ üzemi _gyárt8sban· módoSítani .ke~l, a plumb·Uff!. ~zelőtt specialitásként -népszerűvé vált »F_ellcW_ -~yr_up« _ 

, ilceti(:um-.basicwn solutwn. Készítésére vonatkozóla'g mind asszetétele egymást -követő gyógyszerköny'vi élőiratok -és 
-~ ~V.,.'mind-.'az V._· Gyógyszerkönyv· úgy rendelkezik, hogy_: OKJ-határozatok ,következtében teljesen megváltozott, .A 
az_ óloÍnox~dot az ólomácetáttal gondosan 'el. kell dörzsölni,· jelenlegi, szintén "OKI-határozattal hivatalossá tett syrupus 

" .. rnajd.a _porkeveréket frissen kifon;alt meleg vízzel v~zfürdő!l_ hypoplwsphorosus compositus- mely_öss~etételében egyezik 
. · ____ a_ddig_ --keil 'melegíte~t_ míg a ke)rerék sárgás színe __ feh_érr.~ · az- V. g'yógyszerkQnyvi készítménnyel - a_ sOkszor kifogásoJt 

· 'vNtoiik~ Ezután hozzá- kell adni -m ';lőírt ll}ennyiségű ki- minöségű vaslakt1it helyett vils(II)kliJridot tartalmaz. Ehriek 
forralt ·forró vizet és ülepítés,.után- meg kell szűrni. a vegyületnek vasterápiás 'hatása· lipojdŰkbBn való ·old-

- előirat szerint hatósága miatt, jelenlegi ismereteink szerint 

sebb, . rnint a 'könnyen háromvegyértékű ~~~~~!;,;~:~:i!8 vaslaktáté. Ezáltal a készítményben a 
hipofoszfitsó rnellett- jobban érvényrejut/ a 
vas. 

Mint --ismeretes a vas(II)kloridot 
redukálással vas(IIl)klorid-oldatból kell 
teni. A-z elegy a oeakdó befejezése -után 
nált vasportól és az ebben levő széntől 
előírás szerint vattapamatón át kell 

:~'-~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- azonban arra, hogy-laboratóriumunkban 
mennyiségű szirupot készítünk, a "~i~Y~~~~:~~~J:•g~,J~6~:;z);~~; rid-oldat szűrése v:attapamaton· nem· 
át -pedig huzamos;:tbb idöt· vesz igényb_e.. "':J~ll(:;5a:~~:~•.·•.! 
'Vas(II)~vegyület szüredéke hidrolizis __ folytán· k1 
kloridtól már a szűrés elején megzavaf9sodik. 
,keztében az előre megszürt szirup a_ vasas l ~~i~~~~l~:: .. ;;, 

séges. után kissé zavaros ha
1

_pe_dig_ a" ,;'~i.~~,:1v;;~,: Az_ említ€;tt nehézségek kiküszöbölése ~végett,- nagyobb után szürjük kéSz -"' 

menn~iségű házisos, ólomacetát:oldatot _·általában -hideg_.:- ~:tt~~:a~;~·~éJs·~~~~;]~li~~~~~r;~~,~~;;~(r~i;;;j~~i~ás<tantUag··• út.on~ szaktak készíteni. Ballonba mérik a kiforralt _vizet\ . 
;beieszótják: az_ ólomsókat s az elegyet Ílapon ,vagy meleg Az 
_helyiségben több napig; néha-egy hétig is rázogatják, ezután hogy 
ülepítik -éS- végül a tiszta- oldatot leszivornyázzák. EZ az a gyártást az alábbi 
egyszerű módszer azonb.an ·csak akkor alkalmazható, -ha az A 100 kg hipofoszfitos szirup készíteé·,,~é·h~:e:;ztt'~,~ts~~:~~~.j 

.,.óloriloxid _nem ·.,tartalmaz rnlniumot. -De- még jóminőségű-· 500 g-citromsav helyett_ a -többi·-· anyaggal :P 
anyaggal-is.a készítésnek ez a módjasokáig tart; a kész ·oldaL g.ot oldunk fel. Ebben -az_-oldatban enyhe 
Sűrűsége pedig- a legritkább esetben felel meg a_-gyógyszer·. oldjuk a cukrotsa még:meleg szirupot 
köny:r·-- követelményének. -Megfelelő sűrűségű készítmény' után hozzáadjuk a sztrihnosz-tinkt-urát és 
nyerése _végett rendszerint az előírt vízmennyiségnél keve- annyi vízzel, amennyi a kiegészítéshez 
se_bbet kelJ felhasZnálni-, miáltal a készít~s -egyszerűsége" szeteserr figyelembevévé; hogy. a 
a_ kit~rmelés rovására· __ megy. · vasas ---oldat még., hiányzik belőle. Ezután 

. elkészítjüka vas(ll)klorid-oldatot s a f~nnmaradt 2\fi cÚ
romsavat _az_ oldat szűrésénél a-felfogó edénYbeszórjuk -és 

-erre szűrjük ·rá az· ól da tot· A -·s:liifedék elSő_ résiletéberi_ a 
citromsava t feloldjuk és. a" szűrést folytatva az oldat_ telJes 
mennyiségét _a megsavanyított s?üredékhez siűrjük. ·A szű-

.:. rés( vattapamat · helyett szűrőpapíron -nuccsal. végezzük. 
Ilyrhódon a megsavanyított szüredékben a hidrolízist vissza
szorítva- teljesen tiszta, átlátszó, zöldszínű olda tot-- nyerünk. 
A nuccsolássrl·a szűréSt- is meggyorsítjuk, a szüredék pedig 
több órai állás köZben sem zavarosodikmeg és nem is oxidáló
dik. A-- kristálytisz-ta- -vas(-I-I)klor-Í-d·oldatot- ezután.-'a- teljesen 
kész Szirilphoz öntjük. Jómif!ős~gű cukorral kés~_ítve a s~!rup\ 
kisebb rétegben csaknem ·vizüszta sa vasvegyuletet l:uany
talanul tartalmazza. .. 

* * 
Lapunk hasábjain többször- sze;epelt ·a solutio jodi 

spirituosa. Többen is-·tnegállapitották, hogy az előírt_ jód
ruennyiség feloldásához KJ 2 alakjában nem elegendő a kálium
jeidid Ínennyisége, a fennmaradó. jód_ pedig a· kb. _50% -os 
szeszben csak huza'fno'sabb idő . mulva oldódi-k. fel. Készí
tésére· számos ·javaslatot olVastUnk, de azért nem Jesz talán 
teljesen érdektelen, h~ él! is megír'om, --hogyan ké52!ítjük 
Laboratóriumunkban riagymtmnyiségben ezt- a sokat vttatctt 
készítményt. .- _ · _- --:. _ · 

Magától érletődik, hogy- a ·hivatalos előirathoz ennél 
a __ :készítménynél. kürönösképpen nem _alkal~azko~hatunk~. 
E helyett' mi is más rnódszert dolgoztttnk ki. A konnyebb 
kezelhetőség- kedvéért egy _.ballonban mr 40 kg-ot szoJdunk 
készíteni. Ehhez_·a mennyiséghez szükséges jódat és· ká1ium
jodidat· 10-15 kg-Os jólzáró üvegbe szórjuk:·Ieöntjük 1000 g 
vízzel s az_ üves:et néhány percig rázogat juk~. Az Igy_ kelet~ 
kezett _tömény káliu~jodi?-óldatban ,'a~ jód n-ag~rés~e fe!~ 
ofdódik. Az. elegyhez_ ezutan- kb:· 3000 g szeszt ontunk .es 
ismét néhány percig rázogatju~ ai üveget. -A töményoldatot 
ezután ismert súlyú ballonba. öntjük, ügyelve arra, hegy a 
ballorrba feJ _ riem oldódott -jód _ne kerüljön.·· Az . -uvegben 
visszamaradt jódra szesz_t öntünk és néhány perces rázogatás' 
után a jód~oi.datot a ballonba:- öntjüko Ezt a- _műveletet 
hlegisméte1jűk, amíg a. jód t~lje~e_n re~oldódik. A. b<:II<:n.~~-n 
egyesített oldatot ~zt;t<'lii ~·meg h! any.~~ szes~zel-kl:geszitJu,k, 
majd·alapos-összerazas utan hozzamer]uk a vrzet,_frgyelemba-

. véve, hogy ·a Palionban már 1000 g víz yan. _ · . 
Meg ~ell. még emlitenem, hogy. ballont_ nag_yon- nehez 

úgy. összerázni,- hogy az oldat telJesen homogen legyen . 
Gyakran tapasztaltuk, hegy alap-csnak~- vélt -ö~sz~r~~ás- -utJ.n 
is az alján töményebb volt az. o~d-at. ~zert kell~ v,~dom-;szKot
használva_ két ballon tartalmat '100 Irteres savailo zornanecal 
bev·ont e-dénybe .öntjük,- ·az ·oidatot ·vastag· üvegbottal--jól 
megkevefj-ük és gyorsan :-vis"szaőntjük- a _ballonpkba.:_ Készíi
.ni~nyünk Jódtartalma 50 minta -al_apján ,átlagosa~ ·4,95%, 
sűrűsége· pedig átlagosan 0,~67. · · _ . , _ _ .- •' .. 

Fenti ·módszerünkkel ·aranylag--gyorsan, nagymennytsegu 
és keUő-- mirlőségű--kéSzífrilényt nyerünk• -]\1\égis- az·: a __ Véle
mény link, hogy. célszerű yolna ·a. készítmény összetételét 
az_ anyagok_ sztöhiometriai arányának_ megfelelően meg
változtatni.: úgyszintén növeini kéllene szesztartalmát 1 is, 
hogy~ ez;által a. bőrfelül~tröl- -gyorsabban_ pár:ologj9n ~_el. 

.:;.- * 

AGYÖGYSZER.ÉSZ 

. ' .í. . 
'tett anyagokból;3,5%-ot, illetve 55%-ot, vaslaktát helyett 
-/pedig vas(II}kloridot tartalmaz. A készítményt tehát _meg 
::kellett javítani, hogy a népgazda'ságot károsodás __ ne é;je. 
'llletékes szerv a készítmény forg,alombahozatala~oz---":ugy 
járult hozzá, hogy azt laboratóriumunk 2% kalcn:mhtpo~ 
faszfit hozzáadásával a IV._ Gyógyszerkönyvb~n h!vatalos 
összet€telüre állítsa be. A feladatot készségesen elvallaltuk, 
mert · a_ kés~tménY megjavításával kapcsolatosan s~m az 
illető vállalat, Sem mi .különösebb nehézséget nem lattunk. 

A készítményt meg is kaptuk úgy, ahogy a~~ e~ég régen 
·- az előállító -gyár ból ballonokba töltve kikerillt. Mrvel l)em 
tartom fontosnak, h'-lgy a labűratóriumu!lkban le~y~r!ott 
készítmén_yek mennyiségéről pontos _adato~·at koz~l]ek. 
a megjavítandó készítmériy mennyiségét egy' altaiam kJgo~
dolt számban:· 1135 kg-ban adom meg. Ehhez a mennyi
sÉghez kaptunk 22700 g kalciumhipofoszfitet és 57 kg cukrot._ 

·Az illető vállalat ugyanis az -engedélyezés alapján úgy kalku
lál!, hogy a két anyagból az 1135 kg 2%-át, illetve 5%-át 
kell még hozzáadni. 

Amikor az anyagokat átvettük, mi is bele"estünk ebbe 
a hibába és- a küldött mennyiségeket helyesnek vél ve, elfo-· 
gadtuk. Csak amikor munkához ak~_rt~?k látn~_, kez.~tf!:nk ~ 
a mennyiségek felett gondolkozni. Ragton szemunkbeotl?tt, ....
hogy ha 100 g megjavítandó sziruphoz, amely erede~rle~ 
1,50 g kalci-umhipofoszfitot és 50 g cukrot tartalmaz, tovabbt 
2 g. kalciumhipofoszfitot .és 5 g tukrot adunk, akkor a kéSz 
szir'up súlya 107 g lesz. Ebben a IDennyiségben ·pedig a két 
anyag százaléka nem lehet 3,5%, illetve 55%, hanem csak 
3,27% és 51,4%~ De akkor seui érjük el a kívánt célt, ha a 
két anyagból 93 g sziruphoz adunk 2 g-ot ~ 5 ~-ot. ~~-így. 
nyert 100 g szirupban is csak 3,39 g kalcrumhtpofoszlrt es 
51,50 g cukor lesz. Ilymódon tehát a feladat nem oldható 
meg, mert ha az egy-ik alkatrész -hozzáadás~ va~ el _is érj~k 
a kívánt koncentrácfót, a másik anyeg ,hozzaadasa utan 
ei a konceniráció csökkenni fog. Az irodalomból istnert 
beállítási képletek ebben az esetben nem al~alma~_hatók, 
mivel ezek egy ismeretlenre vonatkoznak, a m1 esetunkben 
pedig két ismeretlent kell kiszámítanunk. 

A problémái egyszerű matematikai logikával a követ
kező módon kíséreltük megoldani : 
. ·wo g sziruphoz, amely 1,50 g kalciumhipofoszfitot, 

ilÍetve 50 g cukrot tartalmaz,_ hozzá kell adnunk még. x g 
cukrot és" y g hii_Jofoszfitot, hogy az igy nyert siirup -wo 
g-onként 55 g cukrot és 3,50 g kalciumhipofoszfitot' tartal

. mazzon. Megoldás végett az alábbi aránypárokat állítot
tuk fel: · 

(!00 +x+ y) o (50 .f- x) = !00: 55 
(!00 +x+ y): .(1,50 +.y)= lOO: 3,50 

Az egyenleteket szabályszerűen levezetve az alábbi 
. eredményhez jutottunk: 

x= 14,27 g cukor, 
y= 2,59 g kaiciumhipofoszfít. 

A galenusi_ lalJoratóriuni dolg9zóinak --m~mcsa_~--:~~chnoló_
giai problémákat kel)" megoldani uk, han~m, igen_ ~ya~ran 

'sz8.mtani feladatokat ts. Igaz -ugyan, -hogy e szarutam muve'
letek nagyrésze egyszerű higításokkal·_ kapcso~atban m~riil fel, 
különös nehéZséget ·tehá.t ·nem _·okoz;-_ -hi_szen =8-,-Karlovitz~·- · 
Mittelmann-féle brosúrában· és a· szakirodalomban található 
képletek segítségével könnYen mégoldh~tó. Előfordul_ aion
ban néha, hogy egészen egyszerűnek látszóJeladatok zavarb~· 
ejtik, sőt-meg is téveszthe_tik még az·akat is, akik-a-matematika 
és a logika területén otthonosnak érzik magukat. -Az alábbi
akban egy i·lyen példát mutato~ be, amely lab0ra~óriumunk-
ban néhány hónappal ezelőtt előfordult,. _ _. 

Ha ezéket .a mennyiségeket' 1135 kg szirupra vonatkOz
tatjuk, akkor a rendelkezésünkre bocsájtott anyfl.gmennyi
ségekhez viszonyítva meglepő számokat kapunk: a beállí
tandó sziruj)ho:i hoZzá kell adnunk 162 kg cukrot és 29,4 -~ 
kalciumhipofoszfitot. A számok· nagysága. további -meg
gondolásra késztetett bennünket. Vajjon -helyesek-e a fenti 
egyenletek? ~ Kétségtelenül helyesek. Erről megfelelő ellen
próbával meggyőződhetünk. De jelen esetben ezt a számítási 
módot mégsem alkalmazhatjuk, mert ha -100 g sziruphoz 
14,27 g cukrot és 2,59 g hipofoszfitot adunk, a szirup súlyát 
csaknem 17%-kal megnöveljük. Ilyen nagymérvű sz.apotulat
nál pedig n_em hanyagolhaták el a szirup- egyéb alkatrészeL 
Ezeknek százaléka természetesen csökkenni fog és nem is 
kismértékben. Mi pedig mindenkor minden tekintetben 
kifogástal<:In készítményt igyekszünk készíteni.· A fenti Szá
mítás teh'át jó és minden olyan készítménynél alkalmaz
ha:tó, ahol a vivőan)(agon (oldószeren} kívül csak. k~t anya-• 
go t kell beállitani. A hipofoszfitos. szirup pedig hét anyagat 
tartalmaz. 

Az -egyik·· gyógyszer kereskedelmi-- .vállalat---azzaL- forduli 
hozzánk, hogy·raktárában nagyobb mennyiségű Ch~ 1400/195·1. 
számú OKI-határozat szerint készüLt syrup·us calcii hypo
pho~phórosi cbniposjtuS maiadt _viss·za; amely mii;lt ismeretes 
l 5% k31ciumhip_ofoszfitot és 50% cukr9t tart?lmaz.-Akészlet 
f~tgaiomba· nem volt -hozhatój mert az_,-érvényben lev(? 
újabb --OKI-hatáFozat szerirtti .hipofoszfitos .szirup az emlí-

Az a körülmény, hogy a fenti módon beállított sz~rup 
súly3 kb. 17%-kal fog növekedni, figyelmünket_ azo~nal 
a helyes megoldásra irányította : meg kell növelnünk a SZirUp 
súiyát a 17-hez JegközeleQb eső magasabb kerek számmal, 
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1362 kg-ban kell lenni a IV. Gyk. 
szerint · van az OKJ-előirat 

szerint Pótlandó 

l .. 
55% cukor ............... ----.- 749lOOg 150% 

3,5% kalc. hi poloszfit :. - ....... · 47670 g ll,5% 
567:000 g 

l 
. ............. 181600 g 

17025 g i . . . . . . . . . . . . . . . 30645 g 

.... ·-·' ............. ~ .... . 

t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

0,5% vaslaktát .... -'.l ......... : 6810 g j0,5% 

0,5% citromsav .. '............. 6810 g j 0,5% 
. i 

, .0,5% mangán,klorid ..... : ... · ... ,· 2724 g j 0,2% 

O, i% só~a_Vas kinin .. -.......... ; , 1362 g r 0,1% 

• l 0,05%_' sitrihn.·-_kivon_at ..... ·;-,.. 681 g . 
(681 :g kivonat~ 54,48 g -. 

I ,5% tinktura ........ : ....... . 

5675 g i 1135 g .. ········ .... 
i 

5675 g i .............. . 1135 g 

l 2270 g .............. 454 g 
' 

1135 g 
1
- ........ ······· 227 g 

i 
17025 g l ki vonal ······ 149 g 

(149·g kivonat ~ 

·-~---~··················· 

alkaloida) 

546843 g .. _._! 

(17025 g Uriktura ~ 42,56 g' 
alkaloida) l 11,92 g alkalci<!a) l 

V,ÍZ_. -. • • • • •.• • • • •• ' •• • ..•• 

1362000 g i 

518695 g l - . , l 1655 g VIZ •• .- • · • •• • • • 

1135000 g i 227000 g 

víz .. ' ...... ~ ........... -"--:==-"--

. a'számoiás~gyszerűsége kedvéért pl. 20%-k~l, vagyis 1000 g "küzdhetö. A Ch. Í 400/951. számú OKI-határozal szerint 
szir~phoz mindenegyes anyagból, -még a ·vízből i_s, pótol~ szirup sztrihriosz~tinkturát tartalmaz, a IV. gyógYszerkönyv 
ilunk-ken még annyit, hogy a kész szirup súlya 1200 .g legyen~:. készítmény pedig_ száraz ki vonatot. A megjaVítandó szirup
és- ·hogy ei a -mertrtyiség az összes· alkatrészeket az előírt · ban .-levő tinkfurát át kell siárnítanunk alkaloidára és annyi_ 
százalékos ösSzetételben tartalmazza. Ki kell tehát ·számí-_,_. alkaloidát tartalmazó száraz kivdnatot kell hozzáadunk_, 
tánun_]5.-,_ hogy at egyes anyiigokból 12ü0 g kéSz-siirupmi.k·;- arnennyinek a 20-%-kal ·növelt_.szirupbati a IV. Gyógyszer
mennyit- kdl tartalmaznia, -majd ezekből a ·mennyiség"'ekböi-:.. könyv- szerint lennie kell. . .. . 
ki:_kell _Vonn unk az- .1000 g. beállítan dó s:úrupban)evö_ anyagok A hozzánk szállított szirupot-·a. fenti sz~rnítáS alapján 
-rhemiyiségét. Igy -rnindenegyes anyagra vonatkozóan _meg- készítetfük el több tételben. Az egyes tételek sűrűsége !,300-
kapjuk a hiányzó mennyiségeket. .. -. _ . _ . 1,304. lett. A' IV. Gyógysie,rkönyv_ a· sürűséget l,30-J,31 

· . A számítás_így.egészen egyszerűvé-válik :·1135-kg szirup-. között szabja meg. __ 
ból, ha :aZt 20%-kal, vagyis 227 kg-mal nö_veljük, nyer-ünk Sajnos a szirup .-sötét" színe v:áltozatlanul megmaradt, 
1362_ kg" szirup.ot. A·pótlandó anyagokat a fenti· táblázat- ezen nem __ tudtunk segíteni._ Ezekután azok _a kartársak, 
ban_ .felt-Qntetett mennyiségekbeh kell hozzáadn unk, ~:~ ak_il<: ebb öl a szirupból kaptak és sötét színét a rrii rovásunkrá 

·:--.Neh€z-Ség- ugyan igy_ is -feJrnerüJ, tie ez is l{önnyen te~ ".-írták,' be fogják ·látni, hogy- ezért nem rni vagyunk- felelősek. 

. - . 

thymi composhum concentratnm" kés;~~ítése 
és receptural alkalmazása 

lrtr: TA NA Y: ISTVAN dr. 

, »A .. Gyóg)iszerésZ« 1954. é\rf 5. számában gyará~ható; )l ogy az -illóOlaj egyrésze ki'váias~-" 
»IÜkaloidasók, amidazofen és Jenobarbiturálnátriurn tódik a hörgökben, .ott helyi- .. izgátást okozva 

. recepturei oldása gyógyszeres szitupokban« c_ köz- _ csökkenti a váladéktermelés t, másrészt érvényesül 
lernényben (l) a Kedvessy állal ajánlott finetura a timo! és karvakral erős antiszeptikus hatása, 
auran.lii pro sirupo, minf egységes recepturai tehát a kórokozók fejlődésének a megakadályo-
oldószer bevezetését javasoltuk. Ismertettük a· ·zásával is elősegíti a. gyógyulást. · 
sirapus. kalii guajacolsulfoniéi . és a sirapus hypo- ·· Az V. Gyk. a Tinetura thymi készítését perko-
phos(Jhorbsus concenlraius előállítá.sát; :,]álás helyett · áztatásos kivonó eljárással írja •elő; 

·és ulaitunk az elzxtrtU~l thymz romP_o- _"Ez a gyakorlógyógyszerész szempontjából előnyös, . 
~~~~--'·"--~~.~~;~:11~-s: ~ _ . ,:c~!r~. k.ol3c.~!ltLal_t __ ~m~rJ az .áztatás· a ... perkolálásnál .egyszerűbben es 
~ modJal k1vanJuk az.·'' könnyebben végezhető rnűvelet. . · ·. . , 

alábbiakban ismertetni. . Az V. Gyk, az. Elixirium .fhymi; GOmpositum 
Az orvosi_ kakukfű, ,a' Thymus vulguris Le, '-készítését » Tinetura thymi,bő]:a· következőképpen 

értékes i]lóolaj-tartalmú félcserje_ Virágzó, meg- írja elő: · 
<. szárított ágvégét használjuk gyógyszerül. A drog 

: 2'---'3%' illóolajat · tartalmaz, amelynek főható- l g fűszeres tinkturá! (tinc!ura aromatica) 
anyaga a timo] és a karvakraL . '300 g kakukfű-linkturával (tinctura thymi) és 

- - G54 g narancs-sziruppal (sirupus aurantii) eleg)IHünk. 
Az V. Gyk. (2) szerint két galenU$i gyógyszer A .folyadékhoz . · 

]<:~stül orVosi kakukfűből-: ·a -Tinctura thymi és az --- 45 g -33,3%-os nátriurnbromid'-oldatOt (na.iriUm bromatwn ·_ 
Elixirium· thymi compósitum:- _Az orvosok mind-~ solutum; 33,3%)_'·"öritürrk:--_·és·---a_- késZítiriéiJ')if- -JYaPiroi·--

. ketlot kiterjedten alkalmazzák pertussis és hörg- _szűrön megszűri_~k- _ _ . _ < 

hurut-ellen és a magisztrális recepturábangyakran Az Elixirium __ thymi compasitum tehát_ az· 
rendelik. · · ·calkofőrészek _ egyszerű elegyítése útján készül: 

Agyógyszér· hatásmechanizmusa (3) azzal ma~' Kb .. 40% cuhot, 4,,5% .. szeszt,. 1,2% _gliceril,JL 

!li'?:~~·- ,._:,,--_ •• 

• 

és l 5% nátriurnbromidot tartalmaz. A készífll1ény 
· sötetbarnaszínű, fűszeres, édes és sósízű folyadék, 
amelynek íze más gyógyszerek keserű ízét jól fedi. 

· Az orvosok elixirium thymi compositum·hoz 
a hatásérték emelésére gyakran rendelnek más 
gyógyszereket, pl : alkaloidasót, amidazofent va~y 
fenobarbiturálnátriurnot. A leggyakrabban elo
forduló vények előírása a következő: 

I. Rp. 

2. Rp. 

3- Rp. 

4. Rp. 

Codeini hydrochlorici 
centigrammata_ triginta"· (0,30) 

Eli'xirii lhyrni compositi 
- grammata duce!1fa (200;0) 

Codeini hydrochlotki · 
cehtigrammqta viginti -(0,20) 

Amidazofeni 
grammata quattuar ( 4,0) 

Elixir ü thyrni · compositi 
. grammata ducenta (200,0) 

Codeini h)idrochÍodci 
Phenobarbi turainatrii 

aa: centigrammata viginti (0,20) 
·Aniidázopheni 

grammata-_. quattuor (4,0) 
EliXirii thynii compositi ' _ 

:. grainmata ·ducenta- (200,0) 

Codeini hydrochlorici 
·centigrammata viginti (0,20) 

Amidazophe'rii -_ . , 
·- grammata- quattuor (4,0) 

EÜxirii thymi- com p~ · 
Sirupi kalii guajacolsulfonici 

aa. grammata centum (100,0) 

A GYÓGYSZERESZ 

O g -talkummal (tal cum} 10 _·perCig· ~áiogatunk. A JOlya
dékot szűröpapiroson megszűrjuk ·é~ ·-

5 g konzerváló oldatot (solutio conservans) rnérünk -hozzá. 
A folyadékot ezután · -

600 g cukorból (saccharosum) 
200 g vízzel (a qua destillata) -rnelegítéssel __ készített és kb. · 

50 fokra lehűt-ött sziruphoz ke:yerjuk. 
A szirupot végül' vízzel (aqua 'destillata) 1000 g-ra 
kiegés:,dtjük és szűrjük. 

Ha a narancsszirup készítését gyógyszerészeti 
technológiai szempontból vizsgáljuk, a köJ~etkező 
hibaforrásokat ·észleljük : 

·. J. A tisztított narancshéjtinkturát a Gyk. 
ex · tempore készítteti anélkül, hogy a lecsepegő 
tinkturát a talkumos szűrőpapírnak a spiritus 
diluius és aqua destiltata egyenlő arányú elegyével 
történő átmosásával 195 g-ra kiegészíttetné. A 
talkum és a szűrőpapír a ballasztanyagokkal 
együtt értékes szín- és aróma-anyagot is megköt, 
amely veszteség a lecsepegő folyadék kiegészítésekor 
a szűrőpapír átmosásával a rninirnumra csökkentc 
hető. -... · _. 
' 2. A Gyk. két edényt használtat a narancs~· 
szirup készítéséhez. 1\ülön edényben készítteti 
a tisztított narancstinkturát, és ezt egy másik 
edényben készített egyszerű sziruppal elegyítteli 
anélkül, hogy az anyagveszteség elkerüléséről átmo
sással gondoskodnék. 

- Ezen hibaforrások elkerülését úgy érhetjük 
el, ha a narancsszirupot Kedvessy közleménye (4) 
alapján előre elkészített, illetve készenlétben tar, 
tott tisztított narancshéj-tinkturával, finetura 
aurantii pro sirupo-val (amelynek előállítását lásd 
A Gyógyszerész 19.54. V. 87) a következőképpen 
készítjük: 
600 ·g cukorból (saccharosurn) ._ 
200 cr vízzel (a qua destillata) melegítésser készített és kb. 0 

50 fokra lehűtött 'sziruphoz 
1!=)5 g szirupkészítéshez való narancshéjtin,~.turát (tínctura 

aurantii pro sirupo) és ~· 
5 g konzerváló oldatot (solutio conservans) mérünk. 

A szirupot végül vízzel (aqua _destillata} 
rooo gra kiegészítjük és :Szürjiik. 

Az így készített szirup a Gyk kővetelményei
riek rnindenben megfelel. 

. Arnint látjuk, 1000 g narancsszirup készíté
séhez a Gyk. 195 g tisztított narancshéjtinkturát 
vétet; 1000 g elixirium thymi compasitum készí
téséhez pedig 654 g narancsszirupot ír elő. Ha ezt, 
a 654 g narancsszirupot a fentiek szerint ex tempore 
készítjük, akkor a következőképpen járunk el: 

. Ha az orvos ai eliXirium thymi compositum'hoz 
csak fenobarbitlirálnátriumot rendel,azt a készít
ményhez egyszerűen h?zzáadJ~k, · rnert a fen~
barbiturálnátriurn a kesz ehxtrben gyorsan es 
jól oldódik. Ha alkal~id~sót ~ a't;idazofentis ;~1_1del . 
hozzá, a vény nem keszltheto el ugy, hogy a gy~gy- · 
szeres üvegbe rnért elixirhez a rendelt aJkalmda
sót vagy amidazo.fen~ egys~erűen hozzáadJI!k, 
ezeka gyógyszerek a. kesz el~x1;b;'t; n_eheze!l qldo_?
nak. Az ilyen gyógyszerek keszltesenel a VJZfurdon 
való rnelegítést lehetőleg kerülnünk kell, rnert 
a hőhatás nem közöinbös az elixirium thymi coll!pd: 
situm hatóanyag1i szempontj ából. Ezen recepturai 
probléma megoldása celjából vizsgálat tárgyáv_á 

·tettük hogy az . elixirium _ thymi compostium-boi 
is kés;íthető-e a Gyk. előírásának lényeg~s '_Ilegyál· · 39Z,4 g cukorból (saccharosum) 
toztatása nélk_ül olya_ n kon_cen-trált __ kesz!lmeny, 130,8 g vízzel (aqua destillata) melegftéssel készített és kb. 

· _ 50 fokra o lehűtött sziruphoz , · 
amelynéLa Kedvessy ~Ital ajánlot~ iincfuraaurgniii 127.53 g szirupkészftéshez való narancshéjtink!urát (tinctura 
pro sirupo o)dószerkentfelhasznalhato.: .... _ aurantii ,P;o sirupo) és . 

~ . · 1000 g l' · ium thymi composit/1m készítéséhez 3,27 g konzervalo oldatot_ (solut•o conse~vans) mérünk-
e lXLr _- • ,_ .. - -, _ . ·-:_ A szirupot végül v1zzel (aqua deshllata) 

a Gyk. 654 g narancssz1rupot 1r elo. _A nar~ncv\ 654 g-ra kiegészftjük. 
sziiup lényegében tisztított. narancs-tmktura13a~, 
finetura auraniii pro sirupo-nak, ex'ternpore ~es~l
tett egyszerű sziruJl'pal történő, elegyítésével keszul. 

·. Az V. ·Gyk, a sirupus aurantil készítését a 
következőképpen írja. elő: · · 
wo- g törnény nararicshéj_-Ílnktur'ái. (tindura 

ferta) 
95: g_.vizzel (aqu~ destillatar eleg)rítüqk ~s 

ailr'antii c_on:. 

(A fenti számadatok a Gyk. adatainak átszá-
mításai kerekítés nélkül.) · 

Ha az elixirium thymi compasiium kés~ít~s~!_léj 
az előírt narancsszirupot ex -tempore kesz!lJUk, 
és !28 g tine t ura aurantii pro sirupo helyett 50 g-mal 
kevesebbet, csak 78 g,ot használunk fel, ilyen 
qtódon 950 g elixirium thymi compasitum · concen-



· tratum-ot nyerünk anélkül, hogy a Gyk. 
lényegesen megvá1toztattuk voliüL ... 

Az elixirium thymi composttum concentratum 
készítését _tehát a következőképpen végezzük': 
392 g cukorból (saceharosumf . . · 
l3i g vízzel (aqua d~fillata) melegítéssel készített sziruphoz 
'45 'g 33,3%-os nátriumbromid-oldatot (natrium bromatum 

s?lutum;.; . '. . 
. 33,3% = 15 g natrium bromatum + 30 g aqua 
. destillata) ·mérünk. , 

A kb. 50 fokra lehűtött oldathoz 
, 78 g szirupkészítéshez való narancshéjtinkturát (tiitctur~ 

aurantii pr::o sirupo) . 
_ 3 .. g konzerváló oldatot (sohitio conservans) 

309 g kakukfű-tinkturát (tinctura thymi) és 
· 1· g fűszeres tinkturát (tinctura aromatita) mérünk. 

.A készítményt vízzel (aqua destillata) 
950 g~ra kieg'észítjiikés szűrjük.. . 

· Az így készített elixit:_ium thyrni compasitum .concen~ 
· iratutp sürlísége: 1,195 

A koncentrált elixirböJ a Gyk. előírásánaR 
megfelelő készítményt úgy kapunk, ha 5 g tinctufá 
(lUrantii pro sirupo-hoz 95 g elixirium thymi compo: 
situm concentrotum-ot mérünk. · 

A finetura aur,antii pro sirupo sűrűsége: 0,985. 
A készítmény sűrűsége kiegészítés után: 1,183; 
A Gyk. sűrűség-adatai: 1,170-1,185. ·i 

Tin~fura thyrni _ 

Táb.lázat 

.Sűrűség Szárítási marzdék 

vizsg. l Gyk. vizsg. l Gyk .. 
szeri~t. szer~nt szerint l szerinl. · 

0,997 !,OOO , 7,8% , 4;5% c 

l 0,992 !0,985-16,7% ·Jlegal.\ib 

l .l ' Tilletura aurantii pro 0,985 1 1

1 

9,3% . 
sirupo 0,988 1 9,5% 1 i l l 

1,190 l . ll ! 1,195 ' 
Eli~i~ium thymi ~~ómp. 

conc. 0t 

Élixirium thymi camp. 1,178. i 1,170-1 
1,183 II,I85. i 

A koncentrált elixir alkalmazásávaÍ a közölt 
vények (1-,--3.) egyszerűen, gyorsan és pontosan 
az orvos előírása ·szerint a következőképpen készít
hetök el: · · 

mények alkalmazása ellen azt hozzák fel 
hogy bevezetésük eselén a gyógyszertárban kétfé],ec 
szirupot és elixirt tartunk készletben, ami .. 
cserélésre adhat lehetőséget. Ez az ellenvetés nem 
helytálló, mert hasonló elgondolás alapján össze
cserélésre böven van lehetőség a gyógyszertárban 
tárolt 2-3 ezer cikk között. Három új anyaggal 
több vagy kevesebb ennek a valószínűségét igen 
kis mértékben változtatja meg . 
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KöNY V lS ME R T ET!: S 

V. G,..Ögy.ze:rk3n)'Viink alapelvet és általá.._os 
tudnivalók 

- Végh Antal dr. és Mozsonyi Sándor dr. brosórája -

Az V. Gyó'gyszerkönyvvel kapcsalatÓsan a gyakorló 
gyógysz€részek általában szívesen látnak minden cikket,. 
mert segítőtársuknak érzik az új gyógyszerkönyv meg. 
ismerésérec vezető úton. Igy különös örömn1e1 foga~juk 
a gyógyszerésztovábbképzést :Célzó új brosúra sorozatot, 
mely az V. Gyógyszerkönyvet ismerteti. 
• A régebben megjelent továbbképző, füzetek a legfonto

sabb alapiSmeretek felújítását, kiegészítését és fejlesztését 
siolgálták. Az új sorozat célja, miként az első füzet bevezető
jében olvaShatjuk, hogy az v. Gyísgyszerkönyv nagy terje
delméből azqkra a terül~telq-e mutasson rá, melyek a gya~ 
korlá gyógyszerészt kifejezetten érdeklik és rnindennapi 
ténykedésükhöz szarosan kapcsolódnak. Ez~n új sOrozat 
első füZetét: »V· Gyógyszerkönyvünk alapelvei és általános · 
tudnivalói« ·című brosúrát, - a gyógy,szer~önyv szerkesz~ 
tésében is résztvett, tehát a legilletékesebbek tüllából szár
mazik, a,· napokban kapták meg gyógyszertáraink. · 

E füzetet olvasva két új ki~ejezés a szembetűnő. A IV. 
és V. Gyógyszerkönyv rövid jelölésére a »Quarta<{, illetőleg 
a. »Quinta« kitételeket .használja. Remélhetőleg ~z az iigyes 
megjelölés szakirodalm unk egész' területén érvényesülni fog. 

Az ElŐszóból megtudj uk, hogy az alapelvekrőL s ennek 

t~,~~;,;,~:!~l~~!~~rJ!~!~~1r~~!~~:.~:~~~::~~~~::~;~;~J~du~~:~]-···-•· során a gyógyszerkönyv beosz.tásárói, nomenklaturájárói, ortográfiájáról és az általános, tudnivalók egy részéről Végh 
Antal dr. számolt be. A galenusi gyógyszerek fejezetét, 
közelebbről az általános tudn'iv'alók erie voriatkozó részeii 

kb. a gyógyszerek. hatáserősség sierinti megjelölését, adagolását, 
felmelegítjük (vagy az üveget -1-2, percre a »Quarta«-ból át nem vert galenu~i cikkelyeket, valamint 
fokos·, vízbe mártjuk): . összerázás után ··tiszta a »Quinta« új galenusi cikkelyeit Mozsonyi Sándor dr. írta. 

ld t t k k l h h ~ ~ ···k 190 Az alapelvekről írt részben Végh· dr~ hangsúlyozza . 
. o a o· apun , ame Y ez ozzamequ a -g a gyógyszerkönyv szabvány )ellegét, melynek célja az ország 
koncentrált elixirt, \'agy á (4. sz.) vény rendelése gyógyszerellátásának egységesítése. Végigkíséri a »Quinta< 
.esetén a 95 g koncentrált elixir! és a 95 g koncentrált a gyógyszer útját a gyártól a gyógyszertárig. Igy termé
gl:lajakülszulfonáto.s szirup'Ot. szetesen a háromkötetes nagy mü rninden fontos alapanyagat 

A koncentrált szinipok és elixir r€,ce:pturai felölel, még olyanokat 'is, melyek mint magisztrális szerek 
gyógyszertárainkban alkalmazásra. sohasem kerülnek. Ezért 

alkalmazása megoldja a gyakorló ,gyógyszerészek: a kötelezően készJetben tartandó gyógyszerek jegyzékét 
lj,ek hosszú idő óta fennálló,azokat. a problémáit, _egészSégügyi kormányzatunk az új gyógyszerkönyv· életbe

\•hogy -miként készítse el egyszerűen, gyorsan és léptetése előtt külön fogja megadni. A brosúra külön felhívja 
·p\::mtosan az olyan vényeket,· amelyeknél áz orvos· figyelmünket e lényeges különbségre a »Quarta«-val szemben, 

melyszerint minden hivatajes szer tartása kötelező volt. 
_§jzyógyszerek :ha tásértékét más gyógyszerek hozzá o Majd a »Quinta« másik alapvető jellegzetességével a » Tájé-
adásávaL kívánja , fokozni> A koncentrált készít- koztató gyorsvizsgálat< lényegével ·ismertet meg, mely a. 

(t 

. gyógyszerkönyvi. világirodatomban teijesen-'Ójszeiü,~s-a~.m3ga ( »A gyógys~erany3gok eltartása éS feibasználháfÓság~k 
kettősSégével re*lis. követelményt. áHít· a gyógyszerés~ elé. ·~határideje« a címe a »G j ágyszerész továbbképzés« kiadvimy
A továbbiakban az új gyógy~z~.rkönyv · b~osz{á~áról.: szól, :sorozat Hunfalvi Géza· tollaból !llegjelent -8. füzetének. l;.:i:eket 
s helyesli, hogy annak 81.9 cikK~lyét' ,nern·folyamatos:»abc(i· ~a· szép ·kék kiadVányokat m1. már: minden gyógyszerész. 
bf:m, hanem 8 csoportra· osztva t~rgyalja. Példák bemuta- . érdeklődéssei várja, mert minO~n egyes ilyen lüzet :úja'bb 
tásával teszi szemléltetővé, milyen helytelen lett v.olna a fegyverrel egészíti ki szellemi fegyvertárát,, úja bb fegyvert 
merev betűsoros .beSorolá~. Az· egyes dkkelyek tágelását. ad kezébe népünk . ·gyógyszereli á tásának megjavításáért 
a gyógyszerköilyv következetesen. viite ke~eszt.ül. .Enne~ ; vívott harcához. · 
úttörő, jellege a farmakognóziai részre is kiterjed. Ismerteb · »A gyügysZerek helyes vagy helytelen eltartáSá leg- . 
~ »Quinta«-ban,alkalmazott legkurtább rövidítéseke t, melyek~ :·alább olyan mértékben befolyásolja. a_ jó ·gyógyszer ellátás~, 

· .. kel az illető ,anyagot az1lfvos .a:vényre.,még felírh;ltja., JJgyeS; mint magának a gyógyszernek helyes vagy helytelen, ille
példák felsorolásával láthatjuk e fü~et elolvasásakor, he,~y · töleg pontos vagy pontatlan elkés~ítése« - _mo~dja __ a 
a gyógyszerkönyv szerkesztői ezt nem sablonosan oldottak könyvecske egytk mondata. Arnennyire helyes es Jelentos 
meg, s hogy mennyire szükség volt már e kérdésnek Világos 'ez a megállapífás, annyira meglepő, hogy ·a gyógyszerek 
rendezésé~e. ., · ··eltartásának a tárolás folyamán esetleg végbemenő válto"-

. · kl t • 1 f 1 Ik · "k : zásŰknak és' azok okainak, 'Valamint a változások megelő-
. A következő féjezét a: nomen a !J-rava og a ozt . ; zésére aliÚllmas módozatoknak, továbbá ·eZzel kapcsolatlJan 

Megindokolja a ~Qllarta« ~zóh3sznál~tában. történt változá- '·az eltartás hafáddej"ének mindezideig arányt~.lanul kevesebb 
sokat, a ·nyelvtánilag . kjjavítoU. elnevezéseket. A brosúra ch 1• . ~ 1 • • r 1 ~t figyelmet szenteltek, mint a gyógyszerészi te ,no o~1a egyljl} 
<;l." jó pedagógus módsz€réve11épésről ep_esre veze l az ·o vaso '.területeinek. Eppen ezért úttörökén_t ü~vözölhetjuk ~u~~ 
-~ód~~ftkozón.yel:t~~f0~~:b~l)~~t~kr e~l~!<::k~;~~n D~:~f~~~~ · · falvi Géza munkáját, mint olyan k1advanyt, mely eloszar 
seken alapuló névhasználat.ig. A névváltoztatáwk miértjét foglalkozik kizárólag

1 
azb. ide vona_tktokz? kr~nde}~ezé?ekkel 

. ige.n behat6an tárrrvalja .. Jól áttekinthető képi etekkel, le~ , éS már megjelenéséve Is .tzonyos mer e Ig reme r az I~mer:-
:"_, t t· -k · · ~ k · tetett tárgya t eddigi me119zöttségéből. , . 

vezetésekkel segíti elő a 11évváltoz a as szu sege.ssegene t A IV~ Gyógyszerkönyv _:. mint a szerző megállapíl:J3 -. 
megértését." Részletesen foglalkozik a terder és, kVaterner n3gyon kevés és meglehetősen vázlatos utasítást_ ad a gyógy
ammóniurri-sók, lényegévél, az új nomenk!at'tlrába való be- szerek eltartására. Jóval részletesebb rendelkezeseket tart~l
vezet~sével. Jól . sze.mlélteti a. brosúra az ú( elnevezés és maz új Gyógyszer könyvünk. Ezek <:~.z uta?ítások azonban 
tudományos név egymás mellé állítá::;,áyal, . a névalkotás. szükSégképpen eíszórtan találhatók meg mmd a »Qua!ta«, 
logikáját. A kémiai név megfelelő szótagjáinak kiemelésévE:l, .mind .a »Quinta<{ á1talános ~fejezeteiben, ill. cikkelyeiben, 
egyszerű leolv~sásával előttünk áll az új gyógyszereJnevezfs.. ezért nehezen tekiiÚhetők át. A kiadvány elsőSorban ezeket 
Fogfalkazik a -láz~sillapítók,, hely( érzéstelenítők,,, valamint . az elszórt rendelkezéseke t, ill. főként ezek ~ltaiánosíiható 
barbitursav származékok új elnevezésével. Vég~l. a savanyú-

. ·· t •t k" k • · • J · f tt · , réSzét foglalja egybe.· · , . ~ . SOk nómenklaturáját Ism~ ·a sz~vi egy. Js . ernJai e !.fl~.u- a- . A »Quinta« szellemében, .részben .. annak anyag_ab.ol 
táS'. Biztosra vessziík, hogy a brosuranak ez a kuionosen J E M t t t 
J"Ólsikerült "fej"ezete gy_a korió g· v ___ óg_l_'s.zen',:_z_eink. s.z.ámára a. z.- szerkesZtették illeg ~ ~36~~ 2 1.945. ~- · sz.: !:1 ~si. as 

· d kb a közfOrgalmú és mtezetJ gyogyszertarak mukcdesenek 
új. nevek és új ·vegyuletek. kozotti · ta]ekozo asu an: ]O szabályoZására: A. szer.~ő nagyo,n céisz~rgen állítj? párhu
támpontul.,fog·SZt;llgálni:· . ·: . . . . zamba , a gyógyszerko,nyve~. es utas~t~so~. gyogyszerel~ 

A brosúra to"vábbf része a »Quinta« ortográfiáját·taglalja eltartásara és felhasznalhatosaguk hatandeJere vonatkozo 
s kifejti a . magya_r, PelyesíráS szaO~_Jya'i.t ,követő. l~n.et~~us rendelkézéseit és--.:. ahol szükséges, ill. ahol erre tapasztalatok 

. írásmód .elOnyeit a szaknvelvben. IroJa aniTak a remenye11ek .alaPJán szerz~tt ismeretek és~ iro.daliTJi. a,d~~?k illódet !1yuj~ 

. ad kifejezést~ hogy ·.·a »Quiilta«:'ortcgrá~iájáP~ik .irányinufa~ tanal{ .,........ megfelelő magyarazattal· v!lag1tJa meg a4okat. 
·. tása foi}rtán megszfinik szakcikkeink ír~smódjának követ- Persze nem szabad elfelejte1;1ünk, hegy a köryyvecske 

kezetlensége. , · . · , · :· , a gyóg}7szerészi technqlógiá_n.ak olyan terül~t~vel fo?lalko~i)~. 
. -.... A következö.fejeze.t az »Általáno~· tud.r:rival.ók·J.«-címet melyen ezek'az ismeretek es adatok rendk1vul korlatozo~tak 
viseli. Ebben Mozsonyi dr. foglalkozik,. a »Qumta«-ban fel és csaknem kizárálág empirikus jellegűek. lgy például tudjuk, 
nem veti gyógyszerek vizsgá.Jafára vonatk07ó ·utá~ít~~~al, , hogy a· gyógyszere'k eltarthatóságára nem. k~zömbö.~, ~ogy 
a íninőségi követelinényekkel. s ezzel kapCsol·atban ·a gy.ogy~ milyerl kísérőanyágokat tarialma~nak:. !'et~egt~len,ul. alt.~
szerész feielösségével. A továbbképző füz~t másodi!{ része Jában annál igén;'esebb az eltartas koruimenyel tekmtete

. a· gyakorló· t{y<}g.ysze_részeket. kül~nQse_n fqgja:. érdekel ni, ben az a:qyag, minél több ismeretlen kisérő anyago t tartal-
mért a· galenusi gyógyszerekről szál. ·''fagialja az ezz~I ~ap- maz, tehál illinél kevésbbé tiszta. 
csalatos 'általános tudnivalókat, meghatározza a gal~n~k"4- Mindnyájan emlékszüp~ pé!dául az ~.m.?rf ~sárga« 
mok és ·néogatenikumok fogalmát.. Megin~ókolja, · h.ogy a. penid!linre, rnelynek hatokepess.ege csak h~toszekrenyb~p 

· galenikumok elöiíllítását miért kelleft felosztani· a ,gyógy- .és ott is csak aránylag röv.,id ideig maradt valtozailan_. ~~JI 
· szertár és· gyár'ipar-·között. · · . . . ·a· tisita kr:istályos penicillinsók szob.ahömérséldeten l~ JOl 

Ismerteti ·a· kötélezően készidben tart3ndó.-gyógysierek · eltarthatók. Ez tnindnyájunk által ismert tapasztalati tény·; 
kérdését, a ga.lenusi gyógyszerek viz~gálafát, .s- iH Schulek hogy azonban· az amorf penicillin nagyoh_b érzékenységének 
·prOfesszor ·kezdeményezésére ·beVezetett .»Tájékoztató ·gyors- mi a közelebbi oka, mi az az anyag, vagy m1k azok az anya.§!~k, 
Vizsgálat« elvégzésének ·fontosságára i)ívja :fel .a gy6gysze~ melyek a bomlást sjettetik, és főként milyen szerepet J~t~ 
fészek ligye]rnét. A továbbiak Során a broSúra kitér a g2léni~ szanak az egves kisérőanyagok a bomlás reakdó-mechamz-

,. kumok eltartásának~ i!IPtve . felhaSzPálhatóságuk~a~ ·~a tár- .musában, arr-a nézve nem ·találunk magyarázatot. 
idejére.- Majd a· triturációkról etnlékezik~·meg, · Jnélyeknek ' Ez a példa talán €.Iső pillanatra élesen kirívó _kivéte!~ 
gyógyszerkönyvi felvételével á szerkesztöbiio_tt_ság ,a gyógy; nek Játszik, de ha jobban meggondoljuk, nagyon Is ~~alo
szerész · mtmkáját kívánta megkönnyíteni és pontosabba színű. hogy a gyógyszcrek eltarthatóságában befoly.c:_~ol_ó· 
temii .. Ugyanilyen célból írta elő a készl.etben. tarfani;J,§·c!d_a- számos ismeretlen tém,rcző · köz'Ött ez a belső tényezo IS· 

tokat is. A hatáserősségi jel7ésé~ ismertetése. után ~ f~z~t anyagonként változó, de semmi esetre sem elhanyagolható 
kHér az ad"agolásra, a gyógyító és Jegmw:ycbb adag kJszalT'I· jelentőségű. . 
tásárq. a. gyógvszerkönyv táblázatai· a~a·pj~n; a ~ec~mök, A tapasztalat - mint a gyógyszerek eltartá~ával kap~ 
és. örégeke esetPben, .. Külön fEJhívja ~. firyeJnjet, ,~~~)','a csólatos ismereteink területén általában- ebben az esetben 
»Quin Ul«· a · kh·ofwtoknál megszünteft ~z,t a . Ketto~srg~~t, 'is előtte jár az elméletnek, sőt úgys2:ólván teljese.n né!kül~z.~ 
mely a·száraz kivm~atok rendelése és kiadása után a -deXtrin- , az elm~let világosságát. újjászületéséJlek k~rsz_akat. elo· 
nel készültek esetében fenn hU t. · · · · · · gyógyszerészet ünkre, egyetemi tudomanyos mtez~_teu;k_re 

A »Qilarta«-hól-"át nem vett gal~nusi cik.keiyek Jejezete vár sok egy~Q m~Ilett az a feladat, hegy meg_felelo kJser-
. g)róg'yszérről. gyi5gy'sierfe közli '3 k~h~~:áSókat.: · \~fgül. ·a.z Ie tes munkára támaszkodva tisztázzon néhány ilyen fontos 

utolsó fejezethen ·a szerzö a »QúiJita« UJ galenus1 cikkelyeit elméleti kérdést ls. . , .. 
rövid ·indokolás'sal.és jellemzéssel' mtitatja. be' a fiiíet ~lvasói- Mivel az anyag. tisztasága,' ill. a kís.~rö anyago_k _menl}yt-
na.k.' sége és minösége - melyeket a szerzo me-gjelc:Iesev~l ·el.ve 

iJogi:hd-N_cr.:ak. ZÚtán a »belső tényezők« közé sorolhatunk-anyagonkent valt~z1k, 
szakfelügyelő, Györ így az ilyen tényezők hatása Csak ·egészen szűk körben alta-
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ROVATA- .. 

SZARíTAS. 

A szárítás! a gyógyszerészi gyakorlatban _",,co . 

előállítási eljárások folyamán igen · 

mazzuk (extraktumok, koffein ~~:1~~:~~~~!t-" · · Igen soksZDr találkozunk' 
melyek · különleges eltartás t ürénveJnek 
többek közölt a nedvszívó 

'! nedvességtól egyéb ~:~~~~~i~~!;t;~~~,Ej! 1l Mint ismeretes, a levegi) 
telített. Ezért szükséges, hogy a 
keny gyógyszereket a vízgőz 
megóvjuk, amit·· úgy érünk el, hogy folyalnatos.:···• 
szárítás melletttartjuk el azokat. Végül. v 'lZs-gaJtan 
eljárásoknál is gyakran ír elő az V. Gyógyszer
könyv szárazmaradék meghatározást, ahoL szintén 
szárítás! alkalmazuqk. ' . . · - . · 

. Bevezetőül néhány · elméleti ·kérdéssel · 
foglalkoznunk, hogy a felvetett kérdést · 

· megérthessük.Alevegö vízgőzt t~~~::;-~''fijl~~~·~:· 
. nedvessége a. hőmén;éklet és a nyomá's 

Mégpedig minél magasabb a hőmérséklet ~ ..... ,~. 
aliJCsony'abb a nyomás, a levegő annál 
párát képes felvenni. Két_ fogalmat kell tislotáz:ni: 
az abszqlút és relatív nedvességtartalma t__-~-;~~~~;ik 
nedvességtártalomnak nevezzük az ·l m3 l< 

nedvességtartalom pedig-a maximális és az abszolút 
]égnedvességtarta]om %·OS enín:r;~;;~~d~:~r~~~: ,,, 
vességről beszélünk, ha egy b 
leten és nyomáson a levegő több nó•cM ·..r, <Ir 

· ·bír magában tartani, ugyanannyi· cs:aoéidH[ -··: 
ki, amennyi párává alakul át, 

· teltsége!. Harmatpontnak azt 
nevezzük, amelyre . a levegőt 
telített lesz: · 
· ··A levegő nedvé.ssege ·és az ab bar( <>ll,"l•iri>, .. tt-· 
anyag víztartalma közt· is egyensúlyi . állilPt•t 

jgyekszik.beállni. Tehát vagy a levegőben. emelv•e
zet! magasabb víztartalmú anyag ad le 
páiolog, vagy a magasabb víztartalmú ~~~t~~~~::· 
kötődik meg a víz a sioáfazabb anyagon. F 

·kor _a levegő lehí(l, l)gyanis .a párolgás· 
.(endotern;ffolyamat). A párolgási 
séghén fejezzük ki. Párolgási . az 

.~.:-:~~;·_-~i~i~~~~;~!t:~~t~~~:~~#~~=ié~f~=,~;;~~!~f[~; :- ;m~. -~en~~nyiség, níely megadott hőmérsékleten· víz elpárologtatásához szükségéS. 
M.int ·a fentiekben 

több· tényezőtől függ : így a 
a relatív nedvességtől,. a 
.a párolgási .felillettől. Itt meg kell . 
hogy a párolgási felület nem azonos a 
felület!el, bizonyos rétegva~tagságban 

. anyag_lrelsejére is kiterjed .. Ez az ú. ~~:t:if~tlf~~:J _.cl;l,gész~ég,~gyi"t~~:;fli\iu~~e~~~1~~~;:~r;;~j~t;,~~1tít ~J~sú~: zóna. M.ielőtt a szárításl eljárásokat h 
~ . meg kell vizsgálnunk, hogy a nedvesség azan·val!oón~ 

milyen . módon · kötődik. · . 
.. . L Veg,yi {stöchiometrikus kötődés), 
· szi!árdabb kötődési forma. Az ilyen .n·nódon: 
.kötődés eset én »kristályvízről« beSzélünk. 

• 
. ,: ~" . 

l o molekula vizet képea ilyen módon m~kötni.. kapcsán haszrtáljuk, ~mikor meghatározzuk aviis' 
·A vegyi kötőd~s hőszárítással ren~hizerint ném tá vo- cgálandó anyag nedvességtartalmát, itielve száraz
IHható el. · · · maradé]{át. Ilyenkor a vizsgálati anyago! l 'órára 

· · 2. Fizikai-kémiai kötődés (ilyenkor az anyag 40~50° hőmérsékletű szárítószekrénybe helyezzük; 
nem szlgcirúan meghatározott mennyiségű vizet majd a hőmérséklete! a vizsgált anyag természe,• 
tart vissza). Ilyen kötődés! adnak pl. a zselék !ének megfelelőim emeljük és az anyagat ezen 
duzzadáskor. Érdekes itt megemlíteni, hogy a víz· a hőmérsékleten állandó súlyig szárítjuk. Állaadó 

· félvéte!kor. az· anyag felmelegszik (exöterttr folya: 'súlyig való szárításon azt értjük, hogy a szárítás· 
.. ·. ma t), hasorilítfiató ez a kénsavnak vízbéri toi'ténő foiyámán két - egymásután . l órás időközben •. 

· oldásához. . · végzett--'- súlymérés különbsége a szárított anyagra 
3 .. Mechanikus köti)dés,- mely Iegkevésboé. !Vonatkoztatva grammonként legfeljebb :\ mg. 

stabil, ebben'· az esetben az anyag határoz!! tlan A drogoknál a. nedv~ségtartalom meghatározás · 
ménnyiségű. víze t vesz magába:· Az úgynevezett·· !Úgy történik; hogy a drogport vagy durván porított 

·higroszkópos anyagok ·i]yen módon köti~ meg idrogot 5 órán át 100°-on tartjuk, majd a szárítást 
a levegő nedvességél (pl. a brómsók, kalciumklorid, ;w,oo:on · l :órai id?tart~l?mm~I .. addjg ismételjük, · 

· rodánsók, a dextrinnél ·készült extritktun:\ok stb;). •mtg a · ket utoiso meres kulonbsege · legfelJE)bb 
· . A ·szárítás! többféle módon végezhetjük. . . [!5' mg. Olajos magvak és illóolajtartalmú drb~k 

a) A szárítás legegyszerűbb módja !J. levegőn· ~zádtási ideje egyszeri :3 óra. A hőmérsékletét 
való· szárltás. Ezt. a módot igén gyakran használ-· !természetesen állancjóan ellenőriini kell, igén· cél• 

. juk a gyógyszertárban: Célszerűen úgyjárunk el,. isz.erű a hőfokszabályozó használata, me! y ± l o 

ha' a kiszárítandó anyagat itatóspapírra·· kitereget- · [ponto,s~ággal . áll~n;:Ió h?m~sék~~tet _tart._ &. . . . 
·.jük.' A szárítás! .szobahőmérsékMen. végezzük. · • · UJ V. k1adasu Gyogyszerkonyvunk 1gen sok 

Száraz időben a levégő ·nedv.ességtartalmaalacsony :esetben ír elő nedvességmegha tározás!, mely a 
és a szárítás eredménye mindig a levegő' te)atív látszólagós ejzyszerííség ellenére is igen bony'olult 
nedvességtartalmától fü~g: )lyen inódon való·szá: . feladat. A kapott eredmények nem mindig ponto-

. rítással _·csak·· az egyensúlyi nedvességig lehet a 'sak. Ennek oka, hogy so]{ anyag höre érzékeny, 
nedVességet eltávolítani. Száraz levegőn végézzük · 'könnyen bomlik és nemcsaJl: nedvességet veszít, 
pl. a nedves drógok kiszárításáL · · hanem egész sor kémiai változáson is keresztül' 

b) l(iszárított le'{egőben történ? s~árítást is ~egy, F~Iléphet- oxi dáci~, me! y ~úlygyarapcidá,ssal_ 
. . gyakran alkalmazunk. Ilyenkor exs~1kkatorokbah J ar es ezer! kapunk -ham1s eredmenyt, vagy szaraz 

erősen nedvszívó ·anyagok segítségével szárífuhk, lepárlás 1l:övetkezik be (illóolaj tartalmú drog<:k 
· me! y ek a nedve,sséget igen nagy aff~nitáss_al meg~ :st~.). ilyenkor ~~Iyv~zteséget _tapasztalunk T eh a~ 
. kötik. . Az exszikkátor töltésére ·tömeny, kensava t, mmdezeke.t a korulmenyeket figyelembe kell venm 
vízmentéS kalciumkloridot . kalciuníoxidot · va,gy · a megfelelő nedvességmeghatározási !ll.ódszer kivá· 
koll)plex kobaltsóva1 ·ke~e színezett.'sziÍikagélt lasztásakor. A _torzítómellékkö_r~IJ?énye)<:et. a níi~i" . 
használunk. A szi!ikagél' használata előnyös; níett mumra kell csokkentem. A szanlas elvegzese utan 
azt tetszésszerinti ideíg_mindig újra és újra regerié- pedig ügyelnünk kell arra, hogy a·Jehűtést.megfelelő 

· rálhatjuk. · Ha úgyanis nedvességet. szívott, azt körülmények közölt végezzük, nehogy a kiszárított 
- szinváltozással jélzi~- _ké.k szilikagél -. r?z~~színűr;e : anyagunk ~j~bb nedvessé~e~ ~zívjo~ magába.·. __ 

'Változik:- A regeneralaS' 130~150°-on:levo:melegt-. - d) -Szanthatunk szantoszekrenyben levego· 
tésseJ történik. A magasil bb · hőmérsék!E;tre. való átfúvással is, amikor kiszárított ,levegőt fúvatunk · 
inelegítést' gondosan \<erülni..kell, 'méÍta tJÍ]hevített a szárítósze~énybe, ezállal a szárítás sebessége 
szilikagél vízfelvevő képéSségét elvészíti; 'A' gyak.or- jelentősen nó. . . . . 
latbán elegendő szi!akagél. áll ugyán gyógyszer" · e) Szárítás vákun1szekrényben . és vakum-

.táraink rendelkezésére; nehézséget jelént aZDnban · exszikkátorban lényegesen gyorsabb, mivel a nyo- . 
· a megfelelő mennyiségű· kóbaltsó beszerzése, Igén · •más kisebb. Ilyenkor .általában magasabb nedvel!• 

_ sok helyen táláll urt]{ értéktelénné vá!fszil\kagélt ségért~keket · k~pynk. Labo~at~riumi. an_alízise]{J_Jel 
· . is exszikkátorokban, melynek ·.oka . talán abban hasznalatos e!Jaras. Az exsz1kkatort kalcJUm]{lond

keresendő; hogy aránylag kevés· gyógyszeitárlink· dal vagy foszforpen toxiddal tölt!k. Előn~~· _hogy 
bán van jól szabályozható szárítószekrény, és a. alacsonyabb 60-70"-os hőmérsekleten torter;:h~t 
regeneráláskor túlhevítik a szilikagélt: . · . . . a kiszárítás, miáltal bizonyos anyagok borniasat 

· ·Gondosan kell ügyelnünk arra, hogy valaníely megakadályozhatjuk. . · . . . 
gyógyszer kiszárításakor. milyen szarítóártyággal f). Desztillációs módszer adja a legjobb ered
töltőtt. -~xszikkátort használjunk, mert pl. alka- ményeket. Ennél az eljárásnál a vizsgálati anyago! 

· loidalartalm!Í, kivonatokat kénsáv fölott semm~' toluollal melegítjük. A nedvesség a toluollal együtt 
esetre sem száríthatunk a.jelenlevő kénsi'lV gőzök. desztillál át. A melegítést a . tűzveszély miatt 
ugyanis a kivonat·· a!ka!oidáit · kéhsa:vas · sókká · villamos főz<?Iap?~. v~g~z~k:. A :v!zs'[ál_at lényege, 
alakítják · . . . · , .. · .. · . hogy.a deszüllac10s keszulekunk JOl zarJO_n, nehogy 

c) A szá_rítás szárítószekrényben úgy törlfnik, veszteség álljon elő. Az átdesztillált vizet-~ toluo!t .. 
hogy azt· vagy .gázégövel, vagy elektromos úton · · kalibr~lt felfogócsőbe vezetjük, · al~l- a v1z,. fel ul 
melegítjük. Szarítósiekrényt aikalmázunk előállí- . fajsúlyánál fogva a toluol helyezkedik ~L~ kapo_tt 
tási munkáknál,' ha a. kapott- 'térméket teljesen·. vízmennyiséget 30'-el a művelet befeJ~zese- -~t:'-n 

-vízmentesre kívánjuk száríhini. A szárítószékrényi olyassuk le, mialatt a víz és a toluo! retegezod1k. . 
leggyakrábbim' a gyógyszervizsgáló teVékenység A .kapott ví~mennyiség %-ban adJa az· anyag 

/ . 
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né~v.ésségtarta)mát. A desztilláci0$.Íllqdsz!!r e161J;i~, . 
hogy gyors az anyag désztillác@a; az: illoan)iagók':. 
eltáYozása není ,zavar, termoregulátor szükségc · 
telén: A' víz, toluol kéverék förrási homérse!ilete 
~lOc-:-100, hátránya, hogy sok'anyag9t kell 1be> 
mérni (10 g), mert különben a pontosság dökken, 
továbbá; .. hogy a híítő falán esetleg vlzéSeppek 
.máradna!ivis.sza. . . . . ·. ·,,. : • . · . . 
. ·. . g} Siárítás infravörös sugimikkiil. Ennél az." 
e1járásii"a1 a nedvesség eipárolögtatásához siüksége~ 

"no.t srigár':i;ással hozzuk létre. Ai infravörös sugimik 
rövid hullámhosszúak~". . . " • . " " " " ." •• 

Fórrásul különleges lámpákat alkalmazunk; 
melyeknél ·az :izzószálak hőmérséklete ·kisebb a: 
s~ok;\so.siiál. Afény leadása a világításra· használt· 

.· Iámp:á~éil;ál" lj3,dal kevesebb. A v'illainosenergia: 
80 .. ".:9Q%.:á :Infravörös sugárzási energiává álakul . .~r A•lMnpák távolsága. az áiiyagtól )50-450 mm .. 
!3Jőhye·: a s*árításiidő megrövidítése,. a berendezéS(· 
elcsós"ága : éS. · · éSzszerűsége,· 'Nyílott; · infravörösi 

. · silgarú.szárítóberendezéSeRet gy0rsa!J száradó anya,: 
·. goknál>alkalmljztÜJ.k, "egyéb kén t· hősiigetéléSsel.el!á,: 
tot! berendeies a célszerű, mert. ai anyág a hideg 

·. Jévegő áfainiása )<övetkeztében · J eh ITI. és : ézze[ 
á szárítási idő nő. A szárítási sebesség azért ilo, 

· .. iriert .a sui?;árzó hőárain áz anyag belsejébe bizónyó.~ . 
~lységig ·be tud hatolni: · · · ··· 

GyógySie,;,"iisgáló Laboraiórcium 
· .munliaközössége, BUdápest · 

• 


