
. ROM PÁL ~ AUGUSTIN BáÁRÓL 

·:Február 27~é·n este 7_ -órakor tart~ttá -Szakcsóp"cit:tüflk 
siokásos havi· élőadó. estjé~. ai Egyetemi GYógys±eréSz~ti' 
Intézet tan termében. Ez alkalommai R-om Pál dr~_kartársunk, 

rek. alkalmazásának elhárítására. t Élj~n 
békés együttélése és ben~e a. hidornán y míivelői11le 
egymást. és' az. emberiség jövőjét segítő mu:nk•ási' 
sága! 

Budapet;li Gyógyszertár 
_Szakszervezeti Bizottsága 

Ezt 3 -~egr~ndítö. -h~ngú-- és -.erejű·- fethrvást 
·sZakszerVezeti_ bizottságunk:a·_szdr -útjáh __ eljbttatta a fnmriir 
éS- olasz- gyóg)rszértári. dolgbZól{hoz. · .. . .. 

az OMMI osztályvezető főmérnök~ -t~rtott etPtekeÍöadáSt' 
Augustin _Béla :·dr. prOfesszOrrói,· a n~mrégert élhúnYt' -ki~áló 
·gyógyszerészről, arnagyar gyegynöy€hy~ügy_ egyik legnagyobb 
egyéniségéről. Megjelentek Au~tiSthi. Béla: : közveti en_ hozzá~ 

·tartozói, _J'ávoika Sándor ~kadétriikus, BOross _A4áin :-P~o,~ 
fesszor~. a_ Gy_ógynövénykísétléti __ Intéii:!t igazgatója~ Schnildir 
József,· a Botanikus Kért- föfelügy~löje, az Országos ayogy. 
növényforgalmi Vállalat képViselői és_ sokan: a t-qnítván)rok,_ 
tisztelők SOrából." .. _. Az életrajzi -adatok rÖvidistnertetése 
után Augusti-n proies-szor. munkásságáról ·számolt. be'- az~~~lő~ 
adó, mint ~yik-legközvetlenebb inunka1áiS·a. A hazai.g)iógy~ -· 

·o növény~ügy feliendítése, európai--~ világhírének még~l~pti_J~ . "---'-'"----,---'-'.:_-,--.,-----'----'-'--,.---'---'--i~ 
zása-, elismertetéSe, szárrios . -gyógynöVéfly- meghonoSít~1ti, 
begyüjtéSének, ipari feldolgózás~nak hlegsiet'Ye_ZéSe,-·- Ifk 
Károly;. K ~ntz·J árioS

1 
}(abay ·JánoS. sZárnyrabOcsátáSa,- mh-id.~ 

mind, Augustin Béla nevéhez_-füződik .T:aÍlító';·_--~evelő, sZak
értő: és tU6ományo.s: ro unkáSságának. iSmert~téSe',ritári -ber(úi~~ 
tá Ha a ·mélegs±ívü~ minden-kór--S~gíterii 'ak.aroL Siakin_ái~~rt 

-'rájvngój·- hazájá~ Szerető emPer.t ' -

. Kedves gyógyszertári kaLr_ti1'1iaiídicf; 

A budapesti_ gyógyszertári dolgozók szi!ks~e~'
vezeti bizottsága qevében. kartársi üdvözletüO.ke( 
küldjük felét~k azon a napon, amikor s~~fll:' -\1· 
világon a népek összefognak, hogy'Hltakozzanak 
a német militárizmusfelélesztése ellen, az irnperia; 
lista háborús ·uszítók galád terveinek megaka<lá!yő" 
zásáta. '. 

Meg vagyunk győződve arról; hogy az egész{ 
ségügyi dolgozóknagy családja mindefi~orszá)!;)Ja~ 
egy vélemény~n ':"-n abban; ,hogy a. pusz.tíló •ftlf(Y~ 
verek alkalmazását bekell tiltani és a techni~a 
!éj lődését \iz emberi. kultúra felem~léséneK 'szolgá} 

KűLFOLPRE • Kű(DHh 
. magyar <>i-vosi sza}<l~pokat · 

rokoriána~ ..... ismerősének -~ b3rátainak 
FORINT IlEFilETÉS MELLETT 

· ~alanti. előfizetési_. árakbari ·a-- 43;·790.05t csekl_{számlára. 
(KULTúRA Külkereskeilelmi Vállalat)c 'A magán' 

· -k~zJe;m~~Y:- -.- rgy~-~-ban. Jel- __ -kell: tünte_ftji __ :_·:_:--a -· elmze-H 
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Á Szt.ei~itsta Eo•észs€gágy4io'f'-ni.-Jlg•iont it)$~; i. negyedéVI 
·".- - ---, _,e_ . ... ··.- -., ,---·.· ,. 
·· · · szakasZán&,~ eJ."edménye: 

Eiső.·lJ.ely~~·feltü~tetjük jl1e~~n~ént_:az ___ E~~~z~~g-__ _ _ BaTa~~a "megy_ei G1ff!gy_szertár V~llalat 
ügy-i Miq:is*riUm:. vándgrzaszla,~~t_:.el!J~erp.,- l~Jf?bb_:~~ "- L 10/9: sz. -gytár,'.'PécS. Gytár vez;. 
gyógyszelft-árat-és:annak: Vezetőjét;· majd· a- Vánalat láné. 2. 10/41. sz. gytár, Himesháza. 
váhdol'zászlaját ell:lye~(?,_ mé1so(l~- h_elyezette~ ~s ,-Y~e- Erzsébet. __ -3. ;10/5~. sz. wtá;r;· Vi1láJ).j. Gvtitr.· ''ez:.: r.aj·o's 

' tőj~t~.;t_Ovábbá a_ harmadik helyezett,et.. ) . 'rfQ,ori~-- . 

, Bu-dapesti dyógyszertár ·V állalat 

1. ·612. sz. gytár, VI. ker. Sztálin út 99. Gytár. vez. 
Kun Ferenc. 2. 201.' sz. gytár, II.. ker. Kapás u .. _2~ 
G:Vtár vez. Benkő _András. 3. 1203. · sz. ~ár, .XII. k~r: _ 
Alkotás u. 1/b .. Gyt~r vez._ Ambrus· Gyorgy. 

. · P'est rite~yei: áy6g1}szertár V álld: lat· 

1. 1f83~ sZ. gytár, Tárnok. ~ytár vez. F,ábián G~a. 
2.' lj7. sz.· gytár, Dabas. Gytar vez. Szekely" Bel?. 

, 3. lj62. _.sz. gytár, Pécel. -Gytár. vez. Ht;tba Dezso. 

Komárom megyei Gyógyszertár Vállalat-

1. 2;12. sz,'- _gytár1 Ki5;bér .. G)rtá~_ .. v~~: Szerd&~-~yi 
László. 2. 2/28; sz. gytár, ·Dor<>g. Gytar vez. · Heyll~ch. 
:Károly. 3. 2/29. sz. gytár, Tatabánya. Gytár vez. Koc · 

-· vács Károly. 

Fejé_r-. m_egyei . Gyógyszert6-r . V áll4Zq.t· 

_ v 3/45. sz._ gytár, Mart:mvás:ár· Gyt_ár , vez. ·I-Jege: 
düs LásZló. 2. 3/40. ·sz; gytar, Bicske. Gytar vez.- I<.o
Vács -~-László\-· 3. ·3/11:7. sz. gytár, Sárbqgárd. Gytá,r--s~-
.B,árközy Mihály. · 

N-ógrád -megyei Gyógysz~rt;ár Vállalat_ 
-·-··v··· . • 

1(4/5.- ·Sz.'.gy:táf, .Bocsárlá:pu'jtő. Gytár·ve2 .. KÓ~; 
.IntzB': PéteÍ'. _ 2. 4/28. sz. %Y.~~r, .Szir~k., ~.rtá:r :._'-;i~· 
':Enctrényi Ernő. 3. 4/25. sze gytár, SalgotarJán. G~ ,ar· 
vez. Mtizsriay Józs~fné. -~ '-.: · 

GyOr ·megyei Gy~gyszértát Vállalat 
<' - ' - -- ·' _. ' '"'·· .. :, -· _ 
_ ;_; 1.--5/55. sz. gytár, Győr. Gytár v~z. ~érZs~,·GYltla 
t~- 5f17.-sz. ;~;Sopron. Gytár vez. N1ko~ts_ K:ar:o.o/,~·· 
3. 5j30. sz. gytár, Gyömöre. Gytár vez. Racz J}Iz~a. 

ee · 
·oor-~·--- ~ V~~; megye~: GyÓ01JSZeTfár~- Váll!J}_at_ ~-";_--"~;; 

__ 1._.6j3g.'.sz. _gyt~:r:. yasyár. Gytá:r- .V~z .. BuureVMb:z , 
Győző. - 2. -6}5. Sz. gytár; Szombathely. ·Gytár--·_·vez. 

fáhitt}tá. Béla. 3. 6j18.' sz. gytár,. Jánosháza. Gy;tár::~~-z. · 
Gáspár Erna. 

.. ve_szp;ém_ ·meg'f!ei Gy6(J_1{sz~rt}ír Y.~-ll~~!f~: . ·_· 

llYtár, Pápa. GYtár vez. Sucpomel• Il,ó-, 
,c,;.,:.: ................ ""'"c;;,.;•>i,;;;:c;,.;:cgytat;' Leserrcetön1aj~- Gy-tár vez;"·-~~p- · 

csányi Gyula. 3. 7j42. gytár, Veszprém. Gytár ___ vez. 
Karabélyos· Endre. · ~ 

Zala me gy ei Gyógyszertár V ~llalat 

Tolna megyei Gyógyszeriá-r Vállalat 

1. 11/25. _sz: mltár, Nagykóny. d-ytár _v~z. V alu 
_zsef. ·2. llj27. sz. gytár;Nagyszékciy. Gytar vez. 
csánszky Dénes. 3. 11/1. sz. gytár, Szekszárd. 
vez. Flieg József-'dr. · · 

Béíés_ megyei Cyógyszértár v-állalat 

1. 12j68.: ~- gytá~, Lájosmizse. (}ytár _ vez. · 
Sándor. 2. 12/80. sz. gytár, Tázlár. _Gytár yez. 
János.. 3. 12J7.?~ sz_. gytár, Mélykú~. Gytár. vez. nosv•tY' 
Béla. ' • · · 

Csondf:ád me gil ei diJógysZéTt4r· .V áilaiat 

1. 13Í53; ~~. gitár, Szeged. Gyt!r Vez. Süveg,e.s 
nőné. 2. 13j6;~.:sz. gytár, Hódmezővá,~rhely. Gytar 
Papy Lajos. ; 3. 13/69. sz. gytár,. Szeged. Gytár 
Töl1Ök P.ál. . . . 

Béké$,:- megyéi~Gyógyszertq,r Vállalat 

L Hj64.' ll~. gytár, Kötegyán. Gytár v~. Vi'do'osz:ky 
Lajos_._ 2. 14f70. sz. gytár, Kond'?ros: .. Gytar ve~. 
gyer FrigyeS .. : ... 3. 14f73. sz. gytár, Szarvas. Gytar 
RáCZ. Endr~. 

sZoút§k megyei\GyógyszeTtár 1r állalflt 

...•. L ~5f70. ,.;, gytár, Tutkeve. Gytár ~ez .. Bozólcy 
Anthlné. 2. {5/51. .sz. gytár, -szolnok._ Gytar vez. 
Is.tvánné: 3 .. 15f19. sz. gytár, Jászkisér. Gytár 
Scholcz: Erzsé,I:?et. ' 

Hajat ~egyei ·Gyógyszertár VáUalat 

·1. l6j23. -~z. gytát, Deb~ecen., dy!ftr' ·vez. Horvittl 
Zoltán. 2. 16/35. sz. gytár, Derecske. -'Gytár vez. 
Viol;:~.-. 3.· 16f7. sz .. gytár, Del?r~cen. Gytá,r vez. 
Béla. • · 

"SZabq)cs m,_egyei Gyóg"J;iszert4T- Vállalat 

L tr/;2._ sz: gytár, NY.ireg'yháza. G~tár- -vez. 
Gé.zá. 2.--17/5~. sz. gytár, Porcsalma.--Gytár vez. , 
Barna. 3. 17;l65.- sz. gytár,- Vás'árosi?-amény. Gytar 
Hörtcs--'Eleméfr · .. 

_ Hev~s megyei Gyógyszei_tár Vállalat 

·c 18/23. j;i:_ gytár;···Ha:tvan~- Gytár yez·. 
József.-' 2. 1~/38. sz. gytár; Recsk. Gytar vez: 
Ignác-. 3. 18/~·- sz. gytár, Bélapátfalva. Gytár vez; 
Frigyes, és fS/44. sz. gytár, .Vátnosgyörk. Gytár 
Rhédey László. 

-- 0~-

~g#od megye'i G1Jóg1Js~eitár . V állakit 1.- 8/24. _sz. gytár, Zalabér; Gytár. ~ez. Meddi B. 
~· ·· "2i '8/15.· sz;; ·gytái', ·N<>gykam21Slh G;4á<· vez ...... ··•·· 

Brauuberger Imre. 3. 8fl. sz. gytár, Bánokszentgyörgy. i. 19/49. sz. gyt~r, Olaszliszka. 'Gytár vez. 
István. 2. 19/lF. sz. gytár, Diósg)!ór. Gytár vez. 
Miklós. dr. 3. 19j9Ó. sz. gytár, ·újdiósgyőr. G~ár' 

q-ytár yez. dr. Józan Józsefné. -

Somogy' megyei GyógySzertár VállaÚit Écsy Zoltán. 

·A· G:YÓGY.SZEltE.~s.· .. ·z.· .. 
. ' . ' . - - - --- - -· ' ' . '" ' ' ' ' " . . - --· . " - ' 

Fefelős -$--zerkesztő: SZékely lenö 

,~driska József dr.~ .A.Uber .Lá8zló,.·qr., c~ontoB_- .Mátyá·s ·dr.~ -Kád,ár Tib~r Q."~.; ;Kedve·ssy, ·Gyfb;gy-dF., 
Király Ilona dr., ::K.emenes :Já_no·sné, ·KoVács. -L.ászló dr~,· --~un- FerenC,. Liget;i' Vikto·r, Szentmiklósi- -p~· ' 

Szakmai számvetés • 
az MDP Központi Vezetüsé'gének márciusi határozata utal~ 

:. ' ., ·,;:_f ---

elmúlt hetekbéri az ország külöribgző · 
/ré:széből. többen fordultak hozzá:nk azzal a kér

milyen . rnértékben vonatliozik a KV, 
.m:\rc•in:<i.határozata a. mi szakmánkrá? Tapasztlile 

a gyógyszerészi hivatás •teljesítése közben. 
a bírálat. elfajulása mellett az önkritika t~ljes 

····~~r;.:ife~:gk'~~~·1,;é~s~. 1~a~m~i1e,a legtöbb esetben ~nnek 
t, elérLéredményejnk terv. .. 

Vegyük sorra • áz egyes 

Egy kartársunk levele. azzal kívánja meg, 
a szakmai felmentést, hogy a szaksi!jtó 

l évvel ezelott ezt írta : .,,Dölt,(ózóink levelei" 
cikkében : "A kívánságok közlése mell.etl 

elltantyagolju.k elért eredményeinktervszerű köz·. 
idézet azonban legfeljebb azt.bizo· 
a szaksajtó·· képviselőíe : különböiő 

: éi·telkez:let.ek•en észrevet.t olyan .jelenségekH, .i!me· 
a K:V. márciusi .·határozata rámutatott. 

Mások arrá emlékeztetnek, hogy .a szaksajtó 
954 októberi · vezető. helyen.·közölte . 

•l~il~·~1~:i1~:az:1~fE amelyeket. ilZ .· Eü. egy. országos :szakfel• 
elmondott Pedig ez a •hivat~ 

csak azt bizonyítja, hogy a ;felső,bb 
en!lél<ez:tei:tél< .. kar:tá:rsainkaL arra, ,amit 

·. n<,m<osák gyógyszertárak, hanem. hein ,egyszer 

'i;~Í~;!~~~~!;;:.~,rivézetői 'is · elhaHgattak Csak ezért . , ho!;yegjr;rc~gg:eJt.51 á késő 

zottak . , . Ezen az értekezleten jelen ~Ó It a . 8 
gyógyszertárvezető is, de egyikük sem :szólalt 
fel;·hogy elmondjákmindnyájuk okulásár;a; meny,~ 
nyiw rn~gjav)l]tak mimka· és .~letkörülményeik 
a korszerűsített gy;ógyszertámkban és lakásokban; · 
Meg kél! mondanunk, hogy a· kommunisták sem 
ihutatiak r;í ezékre a>; .eredníény;ekre, sőLmaguk 
is hajlamosak völtakatra, hogy csak .a hibákról 
bés4éljenek. 

Valaki a napokban ugyancsak a KV, már• 
ciUsi határo4atával kapcsolatban arra kért feJe, 

.Je,~et. az egész szakma . számára, hogy.tennelő
munkának mini:ísíth..,tő•e a .gyakorlo. gyógyszerész 
rriűködése, · Mert szeönte a· gyógyszerész,.ámikor 
a·. magisztrális rece,pteket elkészíti;. kimondottan 
termelő munkátvégez. Ennekeldöntésénél ugyani$ 
·:, 'érvelt tovább ő maga - riem a mennyiség 
a:löntos; hanem·egyedül az •. hpgy agyógy5terész• 

· különböző alapariy:agokból ·és galenikumokból más 
és más ·hatású gyógyszerformákat állít elő. Nem 
egyszer átménefileg hiányzó gyári készítmén'YfkH 
csiná!. meg. magísztrálisan ..,....: és ami termelés a 
gyárban, ÍlZ termelésa gyógyszertári.FeceptorÍUm: 
ban ís. Azt azonban hangsúlyozta, hogy ,ez term é~ 
szetesen •nem vonatkózik a gyógys~erkülöf\l~ge~c 
ségek és a, kézieladási .gyógyszerek kiadására, 
Mi ezt az egést,meghatározást ahmíl szlv~sebhen 
ismertetjük, mert a ·szakma is egyetért· vele, de 
trgyanakkor. hbziátehetjük azt;; ls, .hogy, .. ennél 
a·megállapításnál sökkal.lontosa'bb a gyógy$?ed;szi 
híVa{ ás társatkt/mi jeletítősége.'Legfőbb feladatunk, 
h.ogy .jó, lelkiismeretes; ·felelősségteljes rpunkáVal 
megrövidftsük .a. beteg dölgözókn<ik': a . termelő
munkából való. k·iésését, E nagy társadalmi .cél 
mellett eltörpül annaka kérdésnek az eldöntése, 
hogy mi magunk milyeh mértékben yégzünk 
termelőmunkát ·· ·· · . . . 

bírál tak, . •Így segí thet1 elő a ,;Szotlialista Egészségügy-
ki győztesen. . mentek rá rossz :Vágányra,, él'.t:'~mozgalöm· .a: .. mi' ·területünkön ls. lJ: KV~ 

értekezlet részvevői, .amikor nem úgy és azért \határozatának végrehajtását. Mert . nálunk. is 
fel a hibákat, .hogy tnások o!nrljának tapasztalható volt a munkafegyelem meglazulása, 

. ugyanezeket a hibákat .mások el ne a gyógyszerészi foglalkozásra annyira jellemző 
.!~Ei~~~~~~~t; pedigelköVették,·ott.Jássák·'miként· öTI/e~éMnyseg lefékezése. Mindez az. országos (if 

kL .azokat.· Olya!) jelenségek ezek, t!pusú· rnunkaverseny megszervezésében. 11gyanc, 
a júniusi határozat helytelen végrehajt~s<> qlyan Ion tos; ffiint ·az V .• Gyógyszerkönyvvel 

Jiépgazda&águrik ,egég; területén, .elburján· életbelépő szakmái követelményeli betartása: 
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Á GYOO)'SZERÉSZ 

Juttassuk .el a gyógyszert a legrövidebb úton ha másra n~m. hát Iegaiább a nemzetközi és 
mindenhova, ahol csak egyetlen beteg dolgozó! politikai helyzet ismertetésére. Ha már a 
is néhány nappal előbb vis;;zasegíthetünk ezzef politikai kiképzést helyeztük előteé'Ir:1~b~~e~·~ j~rj<~~~~~~ a termelőmunkába. Mert így teremthetünk egyre elől a kommunisták jó példával és e 
reálisabb alapot a szocializmust építők nagy séggel ennek gyakorlati megvalósításában. 
munkaközösségében a mi életkörülményeink meg; különben hogyan kívánhatjuk attól a falusi mu'rr" ·· 

javulására is. . . Hiszen irtindannyian tudjuk, szerésztől, hogy helyes politikai érvekkel le 
hogy az anyagi javak termelésében történő .minden. · szerel ni a gyógyszer.tárbe. járó, nem egy IZI~erF· 
kiesés hátráltatja dolgozó népünk és így a gyógy, megtévesztett lakosságat ... 
szerészek igényeinek fokozottabb kielégítését is. Amerre megfordultunk, majdnem mind<!nhtoL 

Mi ,közvetve is bekapcsolódbatunk a ter- kiderült, hogy a gyógyszerészek többet IO![laiKo:zc 
illelés minden ágába azzal, hogy a gyógyszer, tak a KV. márciusi határozatával, mint ""''nr•L 
készítésnek és ezzel együtt a gyógyszerek vizsgá' tuk. Ittis ~ott is ők maguk irányították a 
latának színvonalát a lehető legmagasabbraigyek- münket egy-egy kérdés tisztázására .. Mit 
sz'ün!> emelni. Teljes lendülettel· folytassuk és, pl. az ~ kérdezték ~, hogy az 
szélesítsük ki a patronáló tevékenységet, a· Pest. emelkedése . valójában a dolgozók 
megyeieknek a legjobb tapasztalatokkal jánf · letéve; . . Azt, hogy. a dolgozók, a 
tavalyi kezdeményezését : "Gyógyszertári dolgo;. a nép életszínvonalának emelkedése nem 
zók a mezőgazdaságértl", vagy az egészségügyi független .a dolgozók munkájától, a munka mtnn. 
tájékoztatást a legszorosabb együttműködésbel) ségétől, a selejtgyártás kiküszöbölésétől és a 

. tanácsaink egészségügyi osztályaivaL . vagyonának ·minden munkaterületen ér-vértvesüllÖ 
Szem előtt kell tartanunk aztis, .hogy a nem.: védelmétőL Azt, amit Mekis József el,rtarsntal<)' 

építő jellegíhbírálat, az önkritika hiánya, az ered-, a SZOT elnökének beszámolójából i~::~~~káb: 
mények véka alá rejtése volt az oka annak i&,' szakszervezeti szervektől a jövőben 1 
hogy egyesek tagadni kezdték azokat a hatalmas;;. mint eddig, meg fogjuk követelni, hogy töi:ődienek 
országos jelentőségű . eredményeket, amelyekeL odaadóaf1 a dolgozók problémáival, 
10 évi megfeszített, lelkes, áldozatos. munka. és:. orvosoini jogos panaszaikat és minél 
harc árán a párt vezetésével elértünk. Nem néztek. kezdeményezéssei szalgálják a dXll;~~t~,,e~l:~;~e~:[' 
szél; még most, hazánk felszabadulásának IO;: munkakörülményeinek javítását. A 
évfordulóján sem néztek .~zél az országban, ·hogy· vezető, aki most azt gondolja, hogy a termelési 
riléggyőződjenekeredményeink és sikereink ország- feladatok miatt el lehet hanyagolni a dolgozókról . 
vilá!(-előtt megcsodá!Lrnéreteiről. Ezértakadtunk való gondoskodás kötelezettségét, nem érti meg 
meg sok esetben · mi gyógyszerészek,. irreális, a Központi Vezetőség márciusi határozatát, amely 
objektív nehézségekbe ütköző kívánságainknál. hangsúlyozza, hogy a szakszervezetek 

:Nyilván 'ebből a szakmai vakságból, ebből. a., . erővel segítsék az !955. évi hépgazd,ásági 
forrásboi. eredtek és jutottak el a legmagasabb. teljesítését és emellett továbbra is odaadóan 

· , helyig azok a .tapogatódzó kérdések, amelyell:, lalkozzanak a munkásjóléti, munkás'[édelmi 
a 'gyógyszertárak egyéni és kollektív bérbevételé'. vények .maradéktalan megtartásával és · 
ről érdeklődtek. Mindez azt bizonyítja, hogy ebben' tartásának ellenőrzésével." 
az időben igen sokan nem látták, rosszul érte!'. Ezek a szavak erővel, biztonsággal, bizako-
mezték a szocializmus perspektiváját, . amiről dással, áldozatkészséggel és a mun!>ának · · · 
pedig a szacialista egészségügy kialakítása .ú,tján területen való megjavításával is· 
sem szabad soha, egyetlen naprasemmegfeled~ a szocializmus építői L .. 
keznünk. Sokan az elmúlt időszakotalkalmasnak A magyar gyógyszerészet jogosan emeli 
vélték a jobboldali visszakányarodásra. gasra új gyógyszerkönyvét Uj 

vidéki értekezleten ezzel a · vünkkel kapcsolatosan azonban 

~i····· '~~~~:! h~o!zz~a'1 n;k!. !: ~~~~~[!~fel~~~~ a sajtóhibák böngészését, az 

vetéseket a lényeget feltáró, a G1JÓ<•v·<·zerki\nv·~ · 
szerkesztő bizottságával e[~~,~~;n!t~~::Li~tsztaz-
ható észrevételek helyett. 

·. hogy a. romboló bírálat ~jt~~~~~5~~il'i;1:,~~~~;t követelmények, a sok munka, :a amire még egy ilyelJ 
az új .Gyógyszerkönyv tanulmányozása neheze~· kedő mű is rászolgálhat 
engednék meg, hogy közben még politikailag is· helytelen végrehajtásában,. . nem e>r.Ys:zer 
fejlődjünk .. , · határozatok tudatos eltorzításában, ne,;"T;~J~~~:~k 

· · 'Ez a néhány kérdés és a hozzájuk fűzött meg' gunk · minden területén találkoztunk a 
jegyzések akkor és azutái! fs sokáig foglalkoztat" böngészőivel, az építő bírálat és .öncbír·ál2 
tak. Mert ebben valóban hibásak vagyunk. Hibá~ elvtársi segítség érvényesítése 
ebben a kérdésben a szakszervezet és a szaksajtó :Már közel két év óta az V. GJró~~ys:zerköriY'V 
is, mert nem fordítottunk elegendő· gondot 4 tanulmányozásának szellemében uol\An•H 
helyes és tervszerű tájékoztatásni. És hibásak gyógyszefész-továbbkéj)zés, jelent meg már <>n<iil1· 
személy szeril)l . :;t. kommunisták, akik gyakran. ll brosúránk. Soha az egyetem oktatói és 
némán ülték végig a munkaértekezleteket és a korló' gyógyszerészek nem álltak ilyen Kr>zet 
vidéki köJ:tferenciá~on sem kértek· 10 percet; egymáshoz, aminek egyiklegbeszédesebb bi2:onvk 
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A· GYÓGYSZER~sz· 

Romplexmnetriás eljárás a t'lnorid ion· m_eghatározására 
A Gyógyszerész Szakcsoport !954 októberi nagygyülisén előadta·~ L AS Z L O VS z K y J O zS EF d r .. 

(A kompl~xometriárót-: ma_gy~r 'nyelvü. összefoglaló
ismertetés található a Magyar Kem1kusok Lapla. 1-953. VI~._: 

• 'b _n Ka··;.0··s Endrétől. Az ismertetett fluond-meghataszama a l, - r 'b . l t 
rozás- a Magyar Kémiai Fo_lyóirat 19~4, VII. szama .a~ Je en_ 
meg.) . . · .. _ .. 
. .A komplex vegyületek jelentősége az. analízis· 

ben tégóta jól ismert, s ezekkel a. gl;ogyszerek 
azonassági és tisztasági vizsgálatm s.orai!lS gyakr?n 
találkozunk. Hogy csak a legkozonseg~sebb~t ~;nht

. sem, pl. az~AgCl .csápadék oldódása ammo_m~ban, 
szinlén komplex-képzésen alapszik. Ha~or;lokeppe!l 
ismert jelenség az is, ha CuS04 old(ltaboL amr~o· 

.niával előállítjuk ai' élénkkék színű [CujNHa/~JT+ 
komplexet, majd ehhez KCN oldatot csepe~tet~n~, 
akkor a kék szín fokozatosan csokken, m_1g vegul 
eltűnik, mivel a [Cu(NH 3) 4]++ komplex •atalakult 
a szín telen -[Cu(CN)4]-- szin t én komplex ye&yu. 
letté. Figyelmen kívül hágyv'), .hogy. a Je}íln peJ~a 
esetében a Cu(Il)·ion közben Cu(l)·!Onn": re,?u}';;; 
lódott . hanem kizárólag csak a komp!ex kepződeset 
tekint~e, ezen a példán is igazolvaJátluk a k~!flple_x" 
vegyületek képződésének egyes torvenyszerusege~·: 

An ból ·a tényből hogy a kék .réztetram1n. 
· . komplex a KCN-!ól el'tomlott ,és á.tala~ult a,szín: 

·telen réztetraciamd komplexsze, b!~~nyltva la!J!Jk, 
hogy a komplexek.érősségben, stab!lltasba.I1 kul~n: 
höznek egymástól. Jelen. esetb~n az erosebb1 -~ 
stabilabb komplex a reztetra~l!J-ill~,. a. kev~sb~ 
erő~ pedig a réztetramin, De b!Zony!lp az e!o~bl 
· denség azt is, hogy h'\ _egr._ rendszerbe~ k<;tfeje, 
kom pl e!' képzödhet is eg>:!d<;Juleg, ~kk or 1s,,mmd1g 
az erősebb, a stabilabb kepzodtk, sot ha d?zetesen 
rn~r: létez.,.tt 'a kevesbé erős, akkor az a lalakul 
a stabilabbá .. : . . . . . • . . . 'k t" bb' 

·, Az emlí tett törvényszerűségeken alapsn . o .) 
között a komplexometria, vagyis ko!flplexkep~ok . 
segítségével történő'" térfog~tos anal~~ts _ ls.; . 
· ·. /lz előbb .ismertetett pelela alappn elkeP_zel
hető a réznek olyan titrimetriá~ ;mérése~. am~kc;r 
is· .a. rézteiramin komplex oldatahoz burettab?l> 
az elszíntelenedésig adnánk KCN oldatot, vagyts 
titrálnánk a .rezet. hog_y a fl!e!f' 
határozandó fémet ... ' mmt me":~· 
oldattal (akár csak lu_gg~l). meg!fler' 
hessük; litralast vegez-

szerűen 
. Fon tos is hogy a f~m és a komplex· 

képző között végbemen/í reakcio kyantitatív és 
egyértelmű, a·zaz mellékfolyamatoktol menl~s le· • 

· · gyenVégezetül pedig az is szüks_éges, _h?g_y a~ka!Tas · 
.· módon jelezni tudjuk a reakciq,leza]lasat, 1lleto!eg 

befejeztét. · . . k'd 't t•t 'k. Schwarzenbach komplexkutatllsat :.· 1 en e .... e , 
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c/1{:é02Óődik (f'ügt;:eflenül a fém vegyér:fél{éfólmiúdké\. tik ki:i!Z Összes lehetőségeket. Így az a tény, hogy 
egyenérték). A képződött _·két egyen· a·fémeknek' komplexonnal képezettkomplexei nem 

ion meg is mérhető, ha előzetesen. ~gyforma_ stabilitásúak, · különböző f~mek egymás 
arról; hogy. a közeg a. komplelion melletti közvetlen titrálását teszi lehetövé minden 

I~,~~~~~lo:~~';! előtt semleges legyen. AkomplexO· előzetes elválasztás.nélküL Pl. a Ca-nakmurexiddel 
n mérések egyik fajtájánál éppen ez a ·Jehe· indikált titrálását nem zavarja a Mg jelenléte, 

használható ki. Ez esetben úgy járunk el, mi;vel a Mwkomplex kevésbé stabil, mint a Ca· 
a ·. . · során képződött hidrogén ion . komplex. 

alkalmas sav-bázis indikátor jelen· ·.Az elválasztás nélküli közvetlen titrálások 
megtitráljuk · ·· · · . ·· ·· " -. száma ki bővíthető más komplexképzök alkalma· 

A komplexometriás titrálások indikálása szem· zásával. ·Így pl.. az ólom titrálását zavaró Cu·, 
sokkal fontosabb másik jelenség az; Zn·, Co·, Ni·, Hg,, Cd-iónok cianiddal köthelők 

festékek, ugyancsak az előbbie_kben meg stabil komplexként és ennek következtében 
szerint szintén )l:ép'eznek fémekkel az. ólom közvetlen ül megtitrálható. 

ez a komplex más színű, ·mint amilyen Vannak fémek, melyek a fémindikátor rnűkö· 
közegben a f,esték egyébkélltmutat. déséhez szükséges ·lúgos közegben oldhalatlan 

to1rátibá az is, hogy a fémeknek ez á fémhidroxidból álló csapadékot adrrak Ezeknek 
fe;;l~~f;;r,;~)E't~ kevésbé,stabil, mint a komplexon· a meghatározására az ún. kiszorításos módszert 
~ komplexük Ezeknek a komplexképző alkalmazzuk. A meghatározandó fém savanyú 
{;~ó\'t~e~:~: a felismerése tette lehetövé a fém, oldatahoz (pl. Hg, Mn sók), fölöslegben sztöchio· 

/ komplexom~triás titrál.ások kidolgo, metrikus Mg-komplexonát oldatot adunk. Mivel 
a Mg~komplexonát kevésbé stabil, mint a Hgc · 

A fémindikáloros titrálásoknál főként két ·vagy, Mn-komplexonát, ezért a Hg, vagy Mg ki 
festék hasznáiatos. Az egyik a murexid, amelvik · fogja szaritani a komplex ből- a Mg'iont Ezután. 
ammóniás köz.~~;ben Iilásvörös színű (mint ai a már nyugodtan lúgosíthatunk, mert a Mn· )!_agy 

·• . . azöhossági reakciójánál is tapasztal· Hg-komplexonból a lúg már• nem képes •hidí:oxid 
· Ca-ion jelenlétében ,már rózsaszínű lesz, csapadékot levá]asztani, a szabaddá. vált Mg-iont 

Ni-ionokk~l pedig sárgás színű _komp: pedig az ammóniás ammóniumkloridos közegben· 
·· · , köZvetlenül meg-titráljuk A ·mért-Mg menhyiségé 

Az: enrrlil:ett fémek kornplexometriás titr~lásiíf!ál · el<vivalens a keresett H g, vagy Jv1n mennyiségéveL 
egyszerűen úgy járunk el, hogy. Ca esetében Indirekt komplexometttás eljárással anion ok 

a nátronlúgos,· a többi említett fémeknélpedig az és egyvegyértékű' fémek is mérhetök, ha ézeket 
ammóniás oldalukijoz kevés murexidetjvttatunk valamelyik oldhatatlan fémcsapadékjuk alakjában 

· a rózsaszínű, illetőleg sárgáss:í!nű oldatófkornp- leválasztjuk és a csapadék fémkomponensét mérjük. 
III óldattallílásvörös színig titrá1juk. A meg·: PL meghatározható· a P04-,-.- ion a MgNH4P04 

······~~~:~~~~fts folyamán az történik, hogy a muréxicl .. csapadék Mg tartalmának mérésével, vagy pL a 
a fémek olyan sztnes ko111plexet adnak, ' Na+, a Na-Zn,uranilacetát [NaZn(U02)a(CH3C00)9 • 0. 
a komplexonnal történő titrií.láskor - . 9H20] csapadékZn tartalmának a megtitrálásávaL' 

'érn-rnmfe··emx·: ·idk~otm~p~leJx~~oiTn;~ko=m~t~-~plex ·stabilabb, mint 'Az utóbbiakban ismertetett indirekt módszert ,, . a ritérőoldat adagolásá· használtam fel kismennyiségű fluorid meghatilro· 
komplex képtődik; zására. A fluorid ion. izolálására igen alkalmas 

a szallad dá vá!Lmllrexid. csapadék az ólomkloridfluorid, a PbCIF. Ezt a 
szírte, amely lúgos közegben lilásvörös,· csapadékot a fluorid gravimetriás mérésekre már 

Hasonlóképpen működik a másik kol)lplexo,' többen felhasználták Magyarországon Schu/ek E. 
;.,.,At.,;.<o.fémindikátor i~ az erioi:hromfekelé·T (vízben és munkatársai, így Rózsa P., majd később Geörch F. 

• nlrlnrln ipariJesték j. Ez a festék saványú közegben dolgozták ki a fluorid súlyanalitikai m€réséL 
gyengén lúgos közegben kék, erősen lúgos ' Mivel kis fluormennyiségek meghatározása· esetében 

~;~;~~~::~ pedig narancs színű. Gyengért lúgos· a mért csapadék súlya olyan kicsiny lenne,.hogy az 
•l ( ammóniás-ammóniumklorid pufferolda t-. csak mikromérlegen volna pontosan mérhető, egy' 

pH = kb: 10) számos fémmel, így··Mgj Zn;· szerű -megoldásnak ,kinálkozott a fluoridtartalom 
Cd, Pb vi:irős szín.ű komplexet képez. Eze:kpek a mérésére a csapadék ólomtartalmának komplexo
kationoknaka titrálásakor tehát az történik;'högy .· rrtetriás titrálása. Mindenekelőtt azt kellett eldön-~ 
alwrnplex.onhal, a gyengén lúgos kőzegbertcké):tző, ten em, vajon a'fluorid-ion zavarja-e a fémindikátor 

eriochromfeketecJ komplexétát, műkődését, hiszen számos kolorimetriás fluormeg· 

;·~~~!:~~!,~~~~~~~::~~~:~:;~ és' ekkor: a szábaddá . határozás 'ismeretes, ahol éppen a fluorid-ionnak mely g.\'engén lúgos \ az a tulajdonsága nyer felhasználást, hogy ez a 
titr·áliis végpontját: · színes fémkomplexeket megbontja. . · 

Az eddig említetteken kívül ismerelés a Fe- . A végzett modellkísérletek azt igazolták, hogy 
komplexametri ás mérése szulfoszalicilsa-11 még relatíve nagy fluoridmennyiségek serit zavar· 
inellett, ·va1amint újabbari i bizmut ják a komplexometriás ólommeghaiározást. Ezek

a titrálása a pirokat~kin-ibo]ya nek ismeretében most már· csak a leválasztás 
· indikátor-· segítségéveL · körülményeit kellelt helyesen megválasztanunk 

· még nern;merí~ Ilyen ki~ fluoridmennyiségek esetében már lénye~ 

li 
' --1.'~ 
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Az új FoNo vénymintM~szerint készült gy~gyszerek 
. ·.. ·. . . ·kémiai ellenőrzése . · 

KözÚmtny az OrSZágos Köze;é8zségügyi Intézet Ktmiai Osztályáról 

n. rész ' 

/). Gyógyszerész" !955. l. számában meg
. indíÍ~tt rovat folytatásaként közöljük a .1;'9No 
íO., 63., 66 .. , 74. sz. vénymintáinak általunk 
kidolgozott vizsgálati módszereit. · 

VI, 10. vény: 

összetétele : 

Unguentum contar rhagaiks mamjl- . 
.larum 

Acidum boricum . 
Aci dum fannicum 
N arcainum 

· Aq~ua:·a;;;;mrata.········· ··.· ... ·· 
Adeps lanae anhydr. 
Vaselin flav: , 

A hatóanyagok izolálása 

Bemérünk kb. l 5 g kenőesőt előre méd 
centrifugaedénybe, kb; 30 f!Jl ~~o forrá~pontú 
petraiéterben oldjuk es centn!ug~IJU~: A p~trol. 
éteres oldás t még két ízben megismetelj uk. A har!?~ 
pétroléter,részletet Választótöl;s~r?en .~esítJU.k 
és· a petraiéterben oldott baZISJe!legu norkam 
nyomainak visszanyerése végett. 4 x 10 J?l?% -os 
·sósavval visszarázzuk., A norkamtartalmu, sosavat 

egy ízb.eiJ petraiéterrel ismé;tt6~l~;~.~l~~~~ a sósavas fázist 250 ml-es l 
A kenőcsalapanyag eltilvolításá . ceJitr'ifuJ~a: 

edénybe!} vi~szamarad. a· c.~ersav ~s. :lo~·ff~~~ mennyisege es a J;lOrkam zome . .M1vel a 
a csersavat és bórsavat gyakorlatilag nem, 
a norkaint L: 3 arányban· a · 
edényben vissiamaraut nork~in;t .. 

·.oldjuk. A kloroform m31gas fa~s':llya. m1att 
a finotnan szuszpendalt szdard reszek 
fugáláskor ·nem ülepedne~ le, e:zért 
oldás után. kb .. azonos terfoga tu 
adásával a fajsúlyt lecsökkentjük "' •'7.7'"' 
mik és csersavnak a norkaihtól 
lehetűvé tesszük Ezt · 
szer kell elvégeznünk. A 
norkaln-oldat-részleteket 
és egyszer gyengén lúgos 
nyomok miatt - ami a 
meghatározást zavarja( -
norkaintartalmúoldatot az. 

· savas norkainoldattal egyesítjük. A 
és petralétert vízl~rdőn · <;.l~z~ük. )ly; . 
nerkaint kvantitatJve elkulomtettuk es a 
ha tározáshoz előkészí tettük. 

.· A GYÓGYSZERÉSZ 

norkain ·izolálása után' a csersav es 'llórsav a már említett 50 ml-es törzsoldatból indulunk ki,. 
"iiltRs mennyiségét 100°-on történő. 2 órá<szá- · 5 ml-t mérünk be 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba: 

után lllérj ük. .MegjegyeznikíváJJjuk, )]ogy ha Az einlíte~t módon elszappanosítjuk és 500 ml-es. 
forráspóntú petroléternél magasabb forrás- törzsoldatot készítiink 5 ml:t (kb. 100 "' norkái(!) 
petrolétert használunk, akkor. az értékek a törzsoldatból 100 ml-es mérőlombikba. pipettá-

valóságosvál magasabbnak adódnak:. zunk, hozzáadunk l mllü%-os sósavat Jégfürdőbe 
helyezzük; pár perc múlva 5 ml 0,5%-os nátrium-

A hatóanyagok meghatározása · nitrit-oldatot adunk hozzá és 5 percig diazotáljuk. 
l g kristályos karbamjddala nitritfelesleget elvesz' 

~,~vüft~~~:iG~tr;z:i'i;:::~~í oórsav és csérsav szük. 1\b. 74 órán -keresztül sűrűn rázogatjuk 
, a tározása utiinabórsavat a gázfejlődés megszűntéig. A diazotált terméket 

erl•'nvbiíl olymódon, 1 ml 10%-os nátriumhidroxiddal készült 0,5%-os 
szemcse- szilárd KOH~ot kevés vizet timol,oldattal kopuláljuk és még 5 ml 10%-os 

····~~~~Ö;di5~é · kvantitative átmossuk ezüstcs'eszébe, nátriumhidroxidot adunk hozzá. !O perc állás után 
"' s7:\ir!i-z''" párolbgtatjuk; •ká!iumhidrÓxid- jeiig toltjük és 20 mm-es küvettában, S 45 szín-. 

megömleszfjük, ömlesztés· után a. bórsavat szűrő hasznáhita mellett az extinkció értékét le-
már közölt módon, határozzuk meg (l).· - olvassuk. A leolvasott extinkció szorozva 0,3241-el 

'.
1 ;l o,1. n. NaOH = o .. oo6184 ··g HaBOa· · (log 0,5106) adja· a 100 ml oldatban jelenlev,ő. 

norka.in mennyiségét mg-ban kifejezve. 
(log.0,7913) . . A közölt eljárással kapott, értékeket, amelyeket 

• a. táblázat tartalmaz, feltétlenül kielégítőeknek 
Csersiwmeghatározás: A két anyag· együttes kell tartanunk, ha figyelembe vesszük az egyes 

•""''""~' levonva a bórsav fenti meghatározással hatóanyagoknak egyrészt a kenőcsalapanyagtól, 
értékét, megkapjuk a csersav mennyiségét; másrészt. egymástól való elválasztásának nehéz

Norkain meghatározása:· A már izolált norkain ségeit .Megjegyezni kivánj uk, hogy dacára a n or kain 

' F~~;~:;~;~~,§~~' ~étféleképpen történhet, súlyszerirít .. kolorimetriás meghatározásánál mutatkozó na
(2) szerint, vagy kolorimetrjásav Z.öllner. gyobbeltéréseknek- amelyek ugyan még a ko!ori-

Gyuláné megje1énés előtt álló eljárása szerinL me(riás hibahatáron belül vannak -, ez az eljárás · 
Előbbi" esetben a visszamaradt sósavas norkain~ egyszerűsége és gyorsasága miatt előnyben résiesüL 

. oldatból 50' ml-es. törzsoldatot készftünk, . kp. ·Kidolgozta: .Geroay Vilma és Kelernenné Küttel 
0,05~0,10 g norkaint ~tartalmazó réSzletét 750 llze . . · 

· ml-es Erlenmeyer"lombikba pipeHázzuk ·és métil- v J.I. 63. vény: :solutio contra sudarern 
mellett ·semlegesítjük>.l ml 10%,os sósav 

·· htozooá·a dá·~ :a után Vízfürdő.n feltnelegftjük;~ majd összetétele : 
-os nátriumhidroxidot: adva ·hozzá, az· Acidum hydrochlorieum dilutum 5,0. g .· 

·~~~::r.~: 1;Ip~~P~;;;~;~~~!~ végett:\!! órán átvjzíürdőn Acidum aceticum dilutum 1,5 g 
követően 10%,os sósavval 'sémlege' Formaldehydum seintum 7,5 g 

-os sósav~felesleget ild11nkhozzá. Spiicitus dilutus 36,0 g 
ví1:füJrdőibeállítj~k s ha már átvette ahőmér-

. sÉikJ,,tet (kb. 10 peic), mlkb. O, l n nátriuwlliti:if, Sósav meghatározása: Bemérünk 2,5 g-ot és• 
5 percig' diazotáljuk A nitritfele.sleget Volhard szerint meglitráljuk, 

g kr}stályos. karbamiddal vesszük eL A gáz, . 1 ml o)' n AgNOs = o,ooa.647 g sósav· 
fejlő.dés megszűfitéig kb ... l-J%. óráig reagáltilt juk,. (log 0,5619) 
majd 500 ml-re hígítjük és hozzáa.dünlc 20 ml 
lúgos ;;8-nílftol-oldatot (0,1 sr (l~naftol; 17 sr. víz, Ecet=. meghatározása: Bemérünk 1,5 g-ot és 

. 3 sr. 10%~os nátriumhidroxid). 74 ór'a mli.Iva az szénsavmentes 0,1 n nátronlúggal.fenolftalein indi-
oldatot ·3 . l0%"0S sósavval megsavanyítjllk, kátor melleft a sósavat és az ecetsavat együttesen 
:,:ű~,~~~ts~:~~;~k· vízfürdőn tömörítjük, förróll oa· megtitráljuk Az így kapott összes sav mennyi

.• . éS 50 ml,. r csepp 10%-o~ sósavval ségéből a klorjdmeghatározás alapján kapott sósav
vízzel,. majd ú(áha 50 ml hideg . mennyiséget levonjuk · 

• vinel!l~osstiB::2 órán át 100°-onszáritjtik:Akapott Az összes sav közvetlenül acidimetriásan csak 
~""l"'u"K súly a· 0,5652-vel {log O, 7522)' szorozva. akkor határozható meg, ha a viz'sgálat közvellenül 

. a norkain mennyiségét. az .összemérés után történik. Ha. régebbi készít
A kolórimetriás megha.tátozásnál ugyancsak ményró1 van s~ó, akkor ·az eljárás tnódosul a 

VI. táblazat. Fo. Noc }O. 

Bemért 
csersav 

0,0540 . 0,0533 98,70 0,0529 

rhagades mamillarum 

l Bemért l 
\_:_r~~~~~lL-\ norkai: ~~~ ___c::::..::-ii=?,-

nor-

lll,4 116,3 104,40 
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A GYOGySZERisz. 

Dávid Ágoston (3) által. már közölt eljárás szerint 
Ez esetben bemériink kb. 2 g oldatot, hozzáadunk 
10 m1 O, l n nátronlúgot, éppén forrásig melegítjük~ 
'azonnal lehűtjük és a lúgfelesleget fimolftalein 
mel!ett O, l n. sósavval megtitráljuk A fogyásból 
a sósav meghatározásához fogyott O, l n ezüst-. 
nitrát mennyiségét levonjuk és a különbségbó1 ~z 
ecetsavra fogyott O, l n lúg J11ennyiségét meg-

. kapjuk. @ · 

l ml O, l n NaOH = 0,006 g ecetsav. 
(log O, 7782) 

Formaidehid meghatározása: Bemérünk l g-ot 
a Schulek-Vastagh készülék 100 ml-eslombikjába. 
Hozzáadunk 10 ml 50%-os kénsavat és a formal
debidet 3 X '30 ml Vízzel ledesztilláljuk. A desztil
látumof 100 ini-es mérőlombikba fogjuk fel, amelybe 
előzelésen 5 ml vizet tettünk. A Öesztilláció befeje
zése után a inérőlombikot jeiig töltjük és 30ml-es 
részletéből a formaidebidet Schu/ek káliumdanidos 
el járásává! (4) a következő módon határozzuk még: 
1. csepp meti!vörös jelenlétében kevés magnézium
oxiddal méglúgosítjuk, majd hozzáadunk 5 ml 0;2 
n káliumcianid-ol.datot. (Ürespróbát is b<;állítunl<:.) 
Felóra múlv:a 5 ml20%-os foszforsavval megsaya, 

1 nyítjuk és friSs~n készített brómos 'vizet adunk 
hozzá a .bróm színének megmaradásáig. 5 ·p~rc 
múlva a bróm felesJegét 'J.-.:2 rnL 5%-os fenol
oldattal elvesszük, majd. további .5 perc mú!y,a 
0,5 g káliumjodidot szórunk a. reakdóelegybe. 
A kivált jódót félóra múlva O, l n nátriurntio' · 
szl\lfáttal vissszatitráljuk; 'keményítő irtdikál'ása 
ni'ellett. · A vakpróbához. és a meghatarozáshoz 
fogyott mérőoldat ml,eirtek különbsége adja .a 
formaldehid által elhas~nált káliumcianid-mennyi" 

· séget. 
· l ml 0,1. n Na2S20 3 = 0,0015 g .formaldehid 

{log 0,1761).· · 

areométer segítségevél állapítjuk .meg. 
(20°-on)·= 0,934,.--0,935 .. · · 

Kidolgozt~: Geroíiy Vilma és KeleineiúJéKiitt•·l~ 
Il ze. 

V I Il.· 66. vény: Spirítus jodosalicylafüs · 

Osszelétele : 
Jodum 

• Acid11m salicylicum· 
Spiritui; dilutus. 

0,30 g 
0,90 g 

29,00 g 

Kísérldeink · szerint · az alkoholos :~!Jt~~~~~~!i~.; tartalmú · közegben a szabad · jód az. 
• vegyületekbe szubsztituál@dik 

hidrogénjodid. ~1:~~j~· ~~~~~~!-~~~~Í~~~-~~~~E~~f( a ·szabad jód 
érték viszont - a hozzátitrált 

· - magasnak adódnak Ennek a . , 
kiküszöbölése végett· meg kell határoznunk 
összes .jódtartalmat, így megkapjuk a kés~ítíhény 
tényle!(esjódtartalmát. A szalicilsav helyes értékéL' 
pedig számítás útján kápjuk meg. ·· 
hogy az összes jód és szabad jód · 

· képező jódmennyiség felét, ami m~gfelel a ··, 
kező hidrogénjodidna:k, az-alábbiakban ismertetett, 
módon a szaHeilsav értéké&ől levonjuk 

Az eljárás menete a következő': a ké;;zítménv•· 
ből .bemerünk kb. 4 0,1 
megtitráljl)k .á 
(keményítő indikálása 
oldathoz 

A desztillációs. eljárásra azért volt szükség, 
•mert a formaldehid az . említett összetételben lombikba átvitt 
acetáJt képez, ami aforrrialclehid egx részét leköt~ a jódat frissen készített 
és ·így a közvellen. meghatározását_ lehetetlenne ._(),5 n_ NaGf-I +cseppenként 
teszi, Tapasztalatunk sze~·int közvetlen az össze- -oldattal jodáttá oxidáljuk 
mérés után a formaldehid közvetlen meghatározása sárga színű lesz). 10 percig 
kb. 4%-kal alacsonyabb értéket ad, ez az eltérés 3 ml 5%-os fenol-oldatot és · H~ifo~:!\~~i' 
l hét múlva kb. 40% -ra emelkedik. A formaldehid jadidot adurík hozzá, 3 ml ,· . •os l< 
meghatározásánál tehát el5'?é>leg az acetáJt savaf!yú . megsavanyítjuk és a . felszabadult j odo t 0,1 
forralással el kell bontanunk. nátriuinli0szul!áttal {a) inegtitrálj!lk. · · 

Az álkofwltattalom kőzelítő meghatározása vé· · J m1 O, l n Na2S20, = 0;002115 g összé; 
gétr a sóliit!ó contra.· suuorem IaJsúlyat ·~m":on ·(lag o;3253). ··· •· ·- · · ··· · ·· ·· ··· 

mért 
l Bemért 
' 
1 
ecets~v 

1~~~-,1 

o,o364 o,o361 . 99,71 o,oJ023 o,01036 101.21 o,01403 o;o139~ · 99,64 O;Ol62 O;OI64 

;88 

0,0184 

. 0,0184 

0,0185 

0,0186 

. . 

. Vl/1: tábÍIÍZ,at. F~;f'!.o: 66. Spiríius jodosalicylatus 

Bemért jód · , ll Bemért 
Visszaka'fú)Ü ;~z~bá~ jó,d Visszakapotit oss_zes .jód. [; szaHeilsav Visszakapott szaHeilsav 

g g ! % g % g g 

0,04198· 

0,04177. 

0,02427 ! 57,65 l 0,04137 ·i 98,55 ]· 0,1237 

. 0,02489 59,59 !. 0,04178 .[ 100,02 0,1231 

0,1228 

0,123b 

99,27 

99,92 

.. · . A tényleges szalicilsavra eső fogyás( a követ
kezőképpen számoljuk ki : ·· · 
ahol ~-b 

6 ' x -._ e_---:----2-~-, 

ledesztllláljuk, az éter utolsó nyomait lugosítás 
utan Id!orraljuk, az oldatot lehűtjük és a szalicil
savat Koppeschaar szerint meghatározzuk . 

Alumeti meghatározása. _ Bemérünk 3-4 g 
anyagat 200 · ml,es inérőlombikba, hozzzáadunk 
20 ml n sósavat és vízzel jeiig töltjük ; többszöri 

x = a. szalicilsavra fogyó O, l n NaOHm!:. felrázás után 24 órán át állni hagyjuk. Ezt követően 
c = a szalicilsavra+ HJ-ra fogyó0,1 n NaOH leszűrjük és a szűrletből 100 ml-t 250 ml-es főzö-

mL · pohárba pipettazunk és a szulfátot Winkiér szerint, 
a = az összes jódrafogyó Q, l n Na2S..,03 'ml. roncsolás· nélkül, a Ph. Hg. V. I. 122. o[dalán 

·b ... a szabad jódra~ogyó O, l n Na2S20 3 ml .. megadott módon báriumkloriddal lecsap juk. 
l ml_ 0,1 n NaOH ·. 0,0138. g szalicilsav l mg E\pSO- == 1,016 mg KAI(S04)t · 12 HP 

(lóg o, 1399). , · (log 0,0068) .. ,, . . . . • 
, Fajsúly '(20°-0h) = 0;902. Hexametiléntetramin·meghafározása. Bemérünk 
· Kidolgozta: Gervay Vilma és Keternenné Kuttel kb. 5 g am-,agot 250 ml-es mérőlombikba, vízzel 

Jlze. · ·· · · jeiig töltjük. Többszöri . felrá;zás . után 24 óráig 

·1 X. 74. ,vény: Palvis contra sadorem 
/ ( 

·állni hagyjuk. Megszűrjük és. a . szűrlet 25 ml-es 
részletét a Schulek~Vastagh készülék 250 ml-es. 

Összetétele : 
Acidum salicylicum · 3,0 g 
Acidum boricum 10,0 g 
Alumen 10,0 g 
Hexamethylentetramin 5,0.g ' 

·' lombikjába pipettázzuk. Hozzáadunk 10 ml n· 
sósavat és Y" órán keresztül egészen ·kis lángon 
forn\lva hidrolizáljuk. Hidrolizálás után 10 ml 
0,1 ·n sósavat veszünk előtétnek és 10 ml 10%-os 
náironlúgol engedünk a desztillációs lombikba ; 

Talcum 72; 0 g. 
· A hintőport holl'wgenizálás végett mozsárban 

gondosan el porítottuk és. az egyes megha:tározá, . 
sokhoz nagy hemérésbőL nagy térfogatú törzsqida
tokat készítettünk. ' . . ·. . 

Az el jarásokleírásá 

Borsav és. sza!iciísw ~wghafározása: .. Bemérünk 
kb: 2 g anyago( 200 ml-.~ mérö!omllik&a. ·!ö ml 
10%-os náfronlúgot adunk hozzá. és .víz~) Oielig 
töltjük. JóL összerázzuK és 24 óráig álJni hagyjuk 
Másnap. le§zűrjük és a bórsav meghatározásához 
a szűrlet 30 ml~es részletét ezüstcsészébe pipetfáz
zuk, majd a továbbiakban (l) szerint járunk eL 

A szaliciisa v_. meghatározásához a. siűrletből 
. 50. ml-t . válasitótölcSérbe pipéttáwn]{ é~ .. sava, 
nyítás után 5 X 20 ml éterrel 'kirázzuk a szalici!
savat. Az éteres részleteket másik választótölCsér
ben. egyesítjük. és' kb. 50 mL gyengén savanyú 
vízzel <az esetleg .. átment hexametilénteiramint 
visszarázzuk Az·· éteres részleteket üvegdugós 
Erlenmeyer-lombikba .. engedjük, ai . ét~r zam et 

az .erősen túllúgosított elegyből az ammóniát 
ledesztilláljuk. A desztilláció! eddig folyta,tjuk, 
amíg a ·desztilláló ·_lombikban az oldat térfogata 
kb. 2mHesz. Ezután !1fég 10 ml vizet engedünk 
a lombikba és a desztilláció( az előző módon meg
ismételjük. A désztilláció megszakításánál ügyel
nünk kell· árra, hogy a hűtőcsőben az ammónia' 
veszteség elkerülése végett az előtétsavból záróréteg 
maradjon. · . . · 
. J ml O, l n f!Cl = O, 003505 g hexametilén-
tetrainin (log 0,544 7). . .· · 

, Talkum meghalározása. A fenti anyagok érté
kének az' összsúlyból-történő ·levonása után meg' 
kapjuk a. talkum niennyiségét 
IX .. táblázat . 

· .Kidolgozta: 13ozsai Imréné és Mosonyi 
Mihályhé. 
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- 1. GerVGq Vilma fs KeZemenné Küttel1. 1 Gyógyszerész X. 
5 .. öld. (1955). ----:-_2. Flodei-á 1. 1 Magyar. GYógyszerésztudo
mányi Társaság Ertesitője XI. 200. (1935). - 3. Dávid A., 
Gyógyszerész X. 34, (1955). -'4. Schulek E., Ber. Deutsch. 
Chem. Ges. 58, 732. (1925). ~ 5. SchulekE., Archc der Pharm. 
u. Ber. der deutsch. Pharm. Ges. 1-Ift. l. (1930). 

IX · tábláiiit .' Fö- No 74 Pulvis contra sudOrem ' 
~ 

. 
4 

Bemért j Viss~akapott l Be· j Visszakapon J B;- Visszakapott Bemért hexa --) Visszak~p~tt Bemérti Vi~szakapott szalicil-·. . szalicilsav _ - mért bórsav._ / mert: alunlen metiléntet- , hexameb?er:-- tal· 1 talkum sav 

l 
-

lbó;avl 
".- alullen -r-amin i tetrarom . kum · 

g gJ% g l % l g ~-- g . ! % . g 
,-.---!~ 

g l g l % ·: _g 1- o 

0,0152 0,0153 1100,67 ~,0303 0;0298 l ,98,3510,163910,1678 102;38 0,0290 .. l 0,0283 97,59 . l 
72,291100,39 l . l 72,üll 

.0,0!50 .. 0,0147 '98,00 0,0300 0,0298 99,33 0,173310,1681 97,03 0,0290 l 0,0285 • 98;26 l 

89 .. 
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A sze:.nészeti oldatokról 

·L 
Az V. Gyógyszerkönyv életbe lépett és rendel-. 

kezései alapján a szemcseppeket - a kolloid 
anyagok kivételével - a könnyfolyadékkál izO' 
tóniásari, sőt ahol erre mód van, izohidriásaq is 
.kell elkészíteni. 

Fontosnak ·tartom az izotónia· fogaimártak 
és az izotóniás készítésméd lényegének tisztázását, 
mert - úgy a saját területemen tapasztaltak; 
mint az ország más részéből érkező hírek szerint ~ 
ennek ai új fogalomnak a· bevezetése komoly prob
lémát okoz a gyakorló gyógyszerészeknek ·· 

A "Ste'mészeti. oldatok" cím ü brosúia Világosan. kife]u,_ 
hogy mi ·nevezhető izqt~niás. oldatnak ~rthet~n .. m!g-

..- - világítja-· azt is, hogy· nemcsak azonos,. hanem kulonbozQ 
anyagokból is készíthető, ' egymással rhegegyez.ö ozmózis
nyomású, azaz izotóniás oldat. · . _ __ :

A· Gyógyszei'k9ny\r szerk~sztö bizottsáfi? kísérteti _a~ato]{_ . 
alapjári. megállapította, hogy;-IO ml-es térfog!ltban_ ~1zonyos .. ,. 
koncentrációs határok között a gyakrabDan eloforduló 

·• anyagok· adott merínyiSégei rni1yen __ memlyiségű nátriu:nJ--
.. kloriddal-fejtenek ki azorrós ozmózispyomá~t. Az.így-nyert 

, ·. adatok alapján készült a nomogramrot . · 

. A noinogramrrrból ·nemc~ak az olvasható lé, 
, hogy mennyi nátriumklorid· kell még az olda:~ 
, . izotóniássá tétéléhez, hanem az is,, hogy menny1 
· nátriumkloriddal egyénértékű ozmózisnyomásayan 
a leolvasott' anyagmennyiség !O. m!-es oldatá~~k. 

· .A Gyógyszerkönyv valamennyi ~észítményénél 
az!Irja, hogy az a könnyel izotóniás. Az előbbiek-. 
ben. elmondottak alapján . vegyük vizsgálat alá 

.· ezeket az oldatokat 
1. 638.-_ Solutio ophthalf!!ica argetiti · hitrici 

O, lOg ezüstnitrát = · §,90 cg káliumnitrát 
0,1! g káliumni!r,,::á~t ____ =;..· ·....:.l.:.'l':;:OO::..:c:;,g_;k::;á;:lio:u:::m:::n:,:it:,:r7át:_ 

OSszesen · 16,90- cg _káliupmi,trát;·_, 
a gyógyszerkönyvi l_ekere~ítést ~igyelet1tbevéve -i~tóniásn3k 

· -- mondható. 

2.,_ 639: Solutio ophthalf!lica_ airopini sulfurici .. . : 
. ·0,10-g_ kénsavas atropin 1,30 cg -náiriumkl_orid 

9,90 g sze~észeti ·alapoldat =;= 8,32 cg nátriumklorid·· 

OsSzesen -9,62 eg -nátriumklmtd,-
tehát az oldat ~alóhan .izotórrlás. 

3. 6_41 ·Solutio ophihattiítca p.h.ysostifimini sciíicyÚci _ fotiiof~ 
0,_22 g ki-istály_os · bói-sav = 10,64 cg_ nátriurlllqorid 

tehát az oldat 12%-kal hipotóniá>;. 

7. 645. ·solutio Ophihalmica zirici sulfurici 

0,025 g cinkszulf~-t~b~-~~~~~~~~~~; 0,05 g nátriumacetát 
0,06 g- nátriumklorid 

. 8,68 cg 

.tehát· ~z oldat cca. IO%.k3.1 hipOtólliás·. 

8. 640. S~lutio _ophthalmica isol~tiiciJ.. 

11;56· cg bórsav ·~~~;;-~4~~~~~~~h; 1,14 cg bórax -. -
2,20 cg nátriumklorid 

8;32 cg 
tehát az old~! !5%-kal hipotóniás, 

.A fentiekben azt láJ4uk, hogy a 
· könyv által a körtnye!.izótóniásnak 
szeli oldatok közül csak az első 
pontosan annak, a többiek .-15%-tól 
eltérést mutathaki attóL Szándékosan, ho~v1'""' 
utoljára a szemészeli alapoldat ,elemzését, 
.ez.'-'- bár a Gyógyszerkönyv izotóniásnak 
célsierűen hipotóniás, hiszert abban még b~:~~~~'\'' 

· anyagok. kerülnek feloldásra, amelyek o. 
nyomását emelni fogják, a. cé! pedig az, hogy 
már elkészített, ·hatóanyaga! is tartalmazó szemé-'· 
szeli oldat legyen izotóniás. 

Itt kívánok · rátérni. 
arra· a rendelkezésére' is,. . szerint, 
orvos bizonyos ányagokat egymagukhari rendel a 
szemészeli oldalba, . az _olda tot minden esethén · 

· szemészeli alapoldattal,kell elkészlteni. Az L · 
·táblázatban fe)sorqlon) ezeket · · 
feltüntetern azok 1--4 %'OS nátrillm-
kloridra vetített 
azt il 

. elkészítve valöb'an 
dékkal;. (l. sz .. táblázat.) 

l. számil táblázat 

Izo to-

--0 

0,05- g szalicilsayas fizosz. · 

0,0 l g nátrium 

A gyógyszer 
. megrl.ev:ezése 

1% 2% 3%. 

i~j~~~:~~.,t~::~·:·~·~ti~g~m:in~·~-,P~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~Á-cl~.h-.y-lm-.... -or~p-h-ln-.-h~.Y-~-r-o--.·+---~~~+---~----~---"' 
· · - · --· ~ chlorit. · 

4. 642.-:sol~tio op~thalrrÚca pliySostigmini._ Slilicylicl. mit~or Atrapinum sulfuricum 
0,22 f(kristályos bórsav . 10,64 cg .nátrluni.klorid · Ephedrinuni hydro· 
0,025-g-Szalicilsavas fizosz- . thioricum 

tigmiri ,. _ . ''0;40. Cg -nátrfurnklOrid Hom-atrOp~num .hy4_ro-
O,Ol g nátrium· p,0ir~o::;_,z~u:!l!!fit;__~· :;:0,:;:6;:.7_;cg"· Ln:::a:::'l;:.ri::;u:::m:;k::;lö:;r.::id~'·· · bromicum 

OsSzesen 1 J, 71 ·cg nátriumklorid~ Me:thylhomattopiilium 
· · bromatum . 

tehát az oldat 20%-k3I hip_ertóniás. Pilocarpinurri hydro-
5. 6.43. Solutio ophthai.mica pilocarpini hydroclúorici chioricum -

·0,.10:g Sósavaspilokarpin- .· _2,2:0_ cg nátriu.rhklorid 
9,90 g'·szemészeti alapoldat .= 8,32 cg, nátriumklorid 

Összesen 10,52 cg _nátrium-klorid,-
tehát ~z oldat, cea; 8%-kal hipertóniás. 

90 

A -gyógyszer -
megnevezése 

. pyrosulfurosum 
=Physostigrnjnum sa:licylic. 
+Pilocarpinum: hydrothlq~. 

Procainum.-h)rdt'<;:>chlor-._ 
Resorcinum-

D 
D 
D 

D 
D 

'· 

Spocolaminum _ hydrobrom. D 
Tetracainum hydr'ocbloric .. O · 

, .Zincum_ sulfuri~urÍl 

A CIYóGYSZER~SZ 

lényeges izohidriáróL Végül elrendelhet.te volna 
a Gyógyszerkönyv azt is '-'- miután ez a szemészeli 
oldat kémiai stabilitását közel tízszeresére emeli_:_, 
hogy a rezorcin és a hivatalostól eltérő koncentrá
ciójú fizosztigmirt szemcseppeket mindeh esetbeq 
nátriumpiroszulfit hozzáadásával készítsék el. 

· Az V. Gyógyszerkönyv a szemészeli oldatok 
izotóniás elkészítésének megkönnyítésére a. noino: 
grammal bocsátotta a gyógyszerészek rendelkezéC 
sére. Sajnálatos az, hogy ebből egyrészt nem készí
tettek különlenyomatot .kartonpapírra, amely a · 
Gyógyszerkönyv állandó igénybevételével és nehéz
kesebb kezelésével szemben komoly előnyt jelen: 
tett volná, másrés?t, hogy nyomási' pontatlanul 
sikerült (pL az atropin 76,7 helyett 74Znél, a kokain · 
61,6 helyett 64-nél, a cinkszulfát pedig 66,3 helyett 
68'nál van elhelyezve). Itt említem még meg, 

11. -s~amú táblázat 
• l. = 9,70 cg NaCiflO in/ 

Ha aZ ... 6Idaiöan szereplö · anyag mennyisége 
10 tnl-_ben· az __ -~l;ib.bi határok kozött van, I cg 

~anyagn~k. megfelelő· NaCl cg 

0,49 0,48 
o,fs . 0,15 
0,13 0,12 
0;] 6 0,15 
0,17 o;ts 
0,28 0,28. 
0,17 .-
0,17 0,16 
0,77 
0,17 ·- -
0,55 0,55 
0,46 0,44 
0,66 0,66 
0,42. 0,37 
0,67 _,·, 

o !6 
o:22\ · .. 0,22 
0,21 o !9 

. 0;28···· o;2s---
0,12 
0,19 0,16 
0,15 0,13 .. 

0,15 

0,15 
0,15 
0,28 

0,22 
0,19 

0,15 
0,13 

l 
l 
' 

0,15 

0,22 
0,18 

O, I :l 

Izotoniás 
konc. 

35 cg 

!3, cg 

18 cg 
22 cg 
15 .cg 

13 cg 

Megjegyzés 

l %-os hiv. 

0,2~ és 0,5% hiv, 
l %-os hiv. 

1 %-os hiv. 

0,25%-_os hiv. 

=g~Penicillin-kalium . -
=g-Penicillin-natrium 

Ptivin ·soL 

.!00 OOO E, =J,io cg NaCL 
. !00 OOO E."" 1,00 cg NaCL 

D ·i g =);50 cg .NaCL 
Tanogen soL·· 

. Argentum_ acetlcurn 
Argentuin nitricum 

0 l g ""' 1;00 cg NaCL 

ol 0,60 
0,59 

ll. fzolo11íás = 17,50 cg KNO,f/0 mt 

0,60 
0,59 

29 cg . ! 
30 cg 

+Ha a- szemészeti. Oúl~(t~iá/8nyag0t'- :nerri =fáff~~az~ szeinészeti ~lapoldattal készítendő. 
D. Fényérzékeny~ Sötét_-.üvegben· e)cpédiálándó; -~ .. . _ ~ · _ _ 
~Hőérzékeny, ·-csak a- szobahőmérsékletre lehüt.ött '_()ldatfihz adható. . · - . · 
T onogén oldatot tartalmazó szemcsepp-ek-e~- -~zO;hirlriásan nem szabad elkészíteni, 'tehát_ s~m szemészeli alapoldattál, sem 

a· hivatalos dnksulfát ol4attal; sem pedjg lúgos -ké~at-ású anyaggal- együtt nem rendelhető. 
Az·iZotoniás beállítást ·mindig 10 ml~~·vég~z~~~. E~térő rileimyiség rendelése esetén is 10ml-re szám_ítjuk át és a kapott 

-"ó""''·"" megfeléla töohSiöföSet,-~ _vagy--'tqrl~éSzet:;;á~Ka.TfffáZzuk-- · - :.. . _ 
ki izoto'niáS koncentráCióS rovatban_,egy~._,any'agOfowk ·~zt a m~nnyiségét tü11tettem fel, amely _10 ml-ben már izotoniás, 

·'tehát ilyen,.vagy_ ezt-_ meghala_d_ó_ mennyiS~:r(!!J-de!~e_eset~n·Segédanyag hozzáa,dása már nem szüksége:s. . _ 
Nem készíthet-ők izótoniásan a kolloid :anyagokat. tartalmazó _szemé:szeti oldatok. .(Pl. Argent. coHoidale, Argent. proteinic.) 
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··A GYŰGYSZERÉSZ 

ho'gy a fábráta t szerii)t megfelelőerr • 57, 7-nél elh~
Jyezett hornatropinnak számításaim szerint 56,7-né] 
kelléne lennie. Igen nehézkessé teszi a nornograrnin 
használatát az is, hogy az ott feltüntetett rnennyi" 
,?égeket meghaladó rendelés . esetén a B .skálán 
való áthelyezésseJ újab b leolvasás szükséges, viszont 
az áthelyezés pontját feltüntető táblázat két lappal 
előbbre· található. Még nagyobb hibá já a horhó-

. grammnak az, hogy hosszabb.gyakorlat és haszná
.. ;]at után is végig kell csinálni vele az egészleolvasás i. 
műveletet. . Kidolgoztam egy táblázatot, amely 
egyszeri leolvasással és fejben elvégezhető könnyű 
számítással teszi lehetövé a szemészeli oldat izo' 
tóniássá tétejéhez még. szükséges náfriurnklqrid, 
illetve kálitifunitrát rnenny!ség meghatározását. 
Az első lépés volt a Gyógyszerkönyv adatai alapján 
pontosan kiszámítani és két tizedes pontossággal 
megadni azt a nátriumklorid rnennyiséget, amellyel 
az egyes anyagok egy-egy cg-ja 10 rnl oldatba11 

. ozmózisnyomás tekintetében egyenértékű .. Az.. így 
készült táblázatigen pontos eredményt ad, azonban 
- rriivel egyes anyagok ozmózisnyomása bizonyos' 
11atáron túl a koncentrációval nem egyenes arány
ban emelkedik -c 2o...qo . cg anyag rendelése 
eset én a q omogrammhoz hasonlóan .·kétszeri leol
vasás és számítás lett volna szükséges. A követke~ő 
Jeladat tehát az v ölt, högy ezekre a nomogramru
ban is megadott ha tárértéken felüli mennyiségekre 
olyan középérléket számftsunk ki, amely egysieri 
leolvasással és számítással is pontos ered!Jlényt 
ad, Előnye. még· á táblázatnak, hogy ezüstsók 
esetében közvetl'enűl· káliumnitrátban adja meg 
a· szükséges. értékeket, tehát külön . beszorzásra 
nincs szüksér;. · 

• . Mege;Ji'ítem még, hogy a Gyógyszerkönyv 
nem .tesz említést arról., hogy mennyiben kell 
számolnunk az izotóniára való beállítás · eseléh 
a szemcseppbe rendelt adrenalin- vagy 'Privin' 
oldatokkaL .Bár ezekben - főleg az adrenalin
óldatban - a hatóanyag mennyisége . igen kicsi, 
.a bennük oldott segédanyagok miatt számba 
veendők ·Kiegészítésképpen felvettük a táblázatba 
a: kétféle kristályos penicillin t is, bárezek hatás, 

· tanilag - legidább bizonyos időre - stabil eiké
szrtési · rnódjának kidolgozása még. megoldatlan 
feladat. (JI. sz. táblázat:) 

A_ táblázatot az aláb~iak sietint basznitlju~ 
lesiögeziük;hogy a-.könrtyfolyadékkal :az az 
amely -10 _ml-ben cg nátriumkloridot, 
káliumnitrátot _ A tábl{~zat feli;;nteti. 

cg 
A táblázat 

mindig egyenes 
határértékeket 

rovatban: :féftún'-

Egy -anyag esetén- _ az eljári1s a .- köyetkező : 
PL 10. -cg prokain lD -_ml vízzel van rendelve .. Megkefessük 
a .pro kain .sorában a Ü-'-10-ig- terjedő rOvatot és. leolvassuk 

,az- ott megadott értéket. Ez_ 0,21. Ennyi ··nátriumklotidnak 
Jelel rÍleg .. 1. cg prokain, -10 cg .tehát: 2, Leg-nak,. ezt ai át~ket 
9,7-bőllevonva kapjuk,_ hogyaz-oldathoz még 7,6 cg nátrium-
klorid .szükSéges,_ hogy- az izötóniás legyen. , 

20 c;g 'prok8in ú~iÍdélése ·esetén a lh--20-ig .teÍ'jedO 
rovatban- .olvassuk Je, az -értéket ~ 0,19. E-zt sz<?rozzuk 

JJ2 

való. 
Egyrészt nágy 
oldatok izotóniás 
esetben lefelé történő 
lehetőségre· ad módot 
hibat felére csökkenthetné 
intéz]{edésében a szokásos lmcokité~f 
el, tehát 0,50-ig · lefelé,, az;dn 
Ebben az esetben a kész oldat Je,(feliet>b 
!érne el az izotóniás értéktő!. 
a Gyógyszerkönyv ezen intézkedése azért törtértt· 
mert kézimérleggellegfeljebb cg pontossággal 
hetünk Van azonban a Gyógyszerkönyvnek 
másik intézkedése, amely szerint 5 cg-ori.: 
mennyiség leméréséhez triturációt, vagy a 
megfelelő hígítású oldatot kell. készíteni 
a. rhár könnyen lernérhető (!O vagy !Ol!'S<Wr,ös 
mennyiséget venni. · · . . ·· . 

Ezek szeríni nem igen nélkjilözhető a 
cseppek izotóniás .elkészítéséhez ·~~tr\~~:t~~~~r~ 
nátriutnpiroszulfit .. 1 %~os, továbbá 
2% -os oldatának készletben tartása, term€iSz<~tC!5eQ 
a leggondosabb elővigyázat mellet.t. 

IRQDALOM 
V. Magyar GyógyszerkőiÍyv, - Dr. 

szeti oldatok. 
. Simon GyUla dr. 

II. 
·Az V .. Gyógyszerkönyv receptünü vor1atkm~ási 

előírásai közül kétségtelenül a szemészeli 
készítése jelenti a legnagyobb fejlődést. Itt 
kozik :a leglényegesebb különbség. az 

. szerk0nyv előírásával és egyben az V. 
könyv életbelépése előtti gyakodattal 

. Nem csodálható, hogy az új feladatokkal 
·szerkönvv .. életbelépésekor sokan nem 

·",bim, .már. azért sem,. ·meti a· .szemé szetit ~~~~~l~i~i 
ismertető brosúra .Gsak .később. került m 

A GYÖGYSZERESZ 

A. 36. 33 '(1947)) megfelelő. A gyógyszerkönyvi 
előiratok tehát. helyesek. · · ··. . . . · 

A szemészeli alapoldat természetesen·· hipo" 
tóniás, mert a hozzárendelt gyógyszerrel együtt 
lesz. "közel izotóniás". A Gyógyszerkönyv a .gyaK
rabban. rendelt, szokásos koncentrációjú oldatok 
egyszerű· és gyors elkészítése céljából adta meg az 
egységes· előiratot Éppen Simon dr.adatai bizo
nyítják, hogy az előirat helyes, mert az 1---,4% · 

· hatóanyag rendelése eset én is a pontos izotóniától· 
átlagban csak 10-12%, maximálisan pedig 16%. 
az eltérés. Természetesen az alapoldatot kell hasz
nálni a. felsorolt gyógyszerek rnilf,den koncent,rá, 
ciója eseién. · · · 

·A gyógyszerkönyv nem rendelkezik a;>;• adre
nalin~tartalmú oldatok izotóniássa tételéről: (Az 

· adrenalin a 'nomogrammon nem szerepel, tehát 
· tulajdonképpen nem kell izi'ltóniássá tenhi az 

adrenalin-tartalmú szemészeli oldalakat.) Helyesc 
nek tartom·- a kqvetkező kiegészítést : a sósavas 
adrenalin-oldatot tartalmazó szemcseppet - az 
eredeti kérnhatás megváltoztatása nélkül ~a szük
séges nátriumklorid oldásával "izotóniássá tesszük, "• 
Ha a szernészeti oldat csak sósavas adrenalin-olda,
tot · és vizet tartalmaz, akkor 10 g szemcsepphez 
0,09 g hátriumkloridot · ad11nk. Más gyógyszert 

,(pl. cinkszulfát). is tartalmazó adrenalin-tartalmú 
szemcsepp .jzotóniássá tételéhez szűkséges nátrium
klorid ·mennyiségét az L kötet 473. laporr levő 
norhogramm segítségével számítjuk .ki. A sósavas 
adrenalin-oldat mennyiségét a számoláskor nem 

· vesszük figyelembe. Az erősen felhígítandó (0,5-
1;0 g: 10 g} 'adrenalin-oldat izotóniás volta elh'anya
golható. 

Egyeseknél zavart okozott az, hogy a nomo
grámmok szerkesztője nem volt figyelemmeL arra, 

. meg. az . hogy az izotóniassá tételre . alkalmazott példák 
. . nem felelnek. meg a Gyógyszerkönyvi clkkelyek 

inennyiségeL . \ előírásainak.. Pl. .a kénsavas atropin-oldat nem 
A QuiÍ:l!ac~ .mint ismeretes .. ·-c- O;S6°cotjelöl nátriumklorid hozzáadásáVal készül, hanem alap

dé .ez: nem annyi,t .il'lent, ... hogy .. 3 .. t.iz.e.d~re . oldattal, a cinkszulfát-oldat pedig. nátriumkloridoh · 
.lrtl!'-lnal végződő törtérték) kell megadni; a nát(i,um- kívül egyéb segédanyagot is tartalmaz. Zavar 
.<uona szükséges mennyiségét, rnert ez. a. kívárit azonban ebből nem lehet, mert a Gyógyszerkönyv 

·. íájdalommer!Jesítés szempontjábólrtem~"ük- rendelkezése egyértelrnfí. Az említett példák kizá
Tudnunk kelLazt js, hogy a nornograrnmok, .rólag a nomogramrn használatát magyarázzák. -

k~'"t~~~k;;eS:<érték "látszólagos izotóniát" .. ad, Nem hiba az L 475. I. első sorában .a B. skála 
arrn-. ·'" · értékel,feltüntető görhébőL c- megjelölés, "rnerf az utalás valóban a B; skálán 

i ~~~~~1;~:i:~~~~~:lriinfie::áÍri~s - extrapolált adati Ez· á gyógyszernevek rnellett feltüntetett számokra, dr:: számítasainál i~ figyelembe mint anornogramm használhatós.ágának maximális 
.veenclő ... Éppen . a lekerekítésekb!íl. adód- koncentrációjára vonatkozjk. 

· kifogásolt .. eltérések. Visi<)nl helyes .lett . A. nomograrhmok szerkesztője néháí Karlövi tz 
ha a Gyógyszerkönyv "közel izotóniás" László volt. A nomogramm és a táblázat közti 
alkalmaz, .. , . · ·· • · .,: .. · ellentmondásokat a Szerkesztő bizottság meg fogja 

az elJérés .a fizósztigrnin'tartahnú vizsgálni. · . · ·. . · · ·· · · · · 
oi~~d\~,~s<~~~lleila (20, ill:: 25%). Ez esetben , az Konzerválás. A gyakorló gyógyszerészek neliéz 
·f' · a ·kémhatás megfelelő .. b.e.állítása ; helyzetbe kerültek, mert a Gyógyszerkönyvben 

ami a hatóanyag. stabilizálás& szemponte \ a szemészeli ol (la tok konzerválására előírt benzil
·:i"'hól folntos. Az' oldat ·ozmózis qyornásá!; .a kérn- alkilammoniurnklo;idot az anyagellátással foglal' 

b.dí!Iíta~:ho,z szükséges bórsav okozza: .Nát- kazó ·szerv nem tudta rendelkezésre bocsátani. 
'~~~~!f~~f~.Í~1~~~ál~a~zz .. össietételben,.,:A;:Jdinikai Az általunk (A Gyógyszerész !95 L 12. sz. és 

·· .. : szerint az oldat herrl fájdal- Cesk Farm. 4. 136. [1\)53]). és utóbb külföldön Is 
eredmény tekintetében :a külföldi kada.- megfelelőnek talált fenilhigahy(II)borátnak (Mer

•Jo,mb!ól.áh,ett. előitat '(Hind é$ Goyan: J .. A. Ph. · fen, Farnosept), amely alkalmas valarnennyi sze' 
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Kémiai sttibilitás ... N em rendelkezik a 
arról, hogy amennyiben az orvos nem a ,u:yo~~~ 
szerkönyvben leírt koncentrációban rendeli 
cin; fizosztigmin . vagy cinkszulfátos sz<,mi\siíefi 
oldatot, nátriumkloridon kívül kell-e például 

mészeti oldat konzerválására, házai gyá~tása n~m 
indult meg:< Légújabban Thimerosal néven a Mer' 
thiolátnak megfelelő összetételű (nátdum etilmeré 
kuritioszalic'ilát), külföldön szemészeli oldat kon
zerválására már bevált .szer gyártása indul .. meg; 

. E konzerváló anyag hazai klinikai és vizsgálata . riumpiroszulfitet vpgy más segédanyagot pl. 
riumacetátot, ill. konzerváló szett hozzáadni. . 
lyesnek látszik olyan rend_elkezés kf,adiísa, 

folyamatban van. . · 
·· Időközben a külföldi irodalomban leii·tak ~gy 

olyan esetet, amikor a Streptococcus haemolyticus 
fertözés. köVetkeztében a konzerválás nélküli izo' 
tóniás. szemészeli oldat egészségi ártalmat okozott: 
Az Egészségügyi. Tudományos Tanács Gyógysze, 
részi és Gyógyszerkönyv! BizOttsága ezért hívta. \el· 
az Egészségügyi Minisztérium figyeimét arra, hogy 
konze•yálószer hiányában a gyógyszeréSz ne tegye 
i_z_otóiliássá az_ oldatot:. JV1égjegyt;zzük, h'?.gy a le~, 
UJ abban megjelent kulfold1 gyogyszerkonyvek. IS 

· csak · izotóniássá tétetik a szemészeli oldatokat, 
kanterválásra konkrét utasítást- javáslatomra
egyedül a Magyar Gyógyszerkönyv ad. . . · 

· Sürgős· szükségesség, hogy ~ s~emészeti olda~·. 
tok konzervválására előírt szert, vagy más al
kalmas. tartósító! mielöbb a gyógyszerészek rene 
delkeiés.ére bocsássák s ezzel megszanjön az anyag. 
hiány miatt e téren keletkezett zavar. 

ebben az esetben is· előírja a stabilizáló, ill. km1íe:ri 
váló szer alkalmazását. 

· Több javaslat hangzott el. (Simon dr.:, Muirárr;;i 
D.), hogy a pontosabb . mérés céljából ~:~;~,!~;,: 
hígításokat a gyógyszer~z készletben . ü 
Ez legfeljebb l napig engedhető meg, 
az Egészségügyi Minisztérium Anyagellátási 
gatóságának körlevele is közölte .. Ezekben 

. konzervált oldatokban míkrobiológiai . iol;:~~~;~)~~· 

. mehetnek végbe, de egyes esetekben l 
piroszulfit) lényeges kémiai változas. 
A szemésie ti oldatok készítéséhez elöállított v"""'~'" 
anyagi értéke kicsiny, tehiit ezek kiöiltése 
okoz anyagi kárt. A vonatkozó· rendelet sz11mrltk 

betartása a beteg érdeke és· az egységes gt'~~;~~:~. 
készítés sze)'rlpontjából is lelkiismereti k 

Kedvessy György. 

A szÍn mérése a· gyógyszervegyészetben 
Irta: ArJ8ER LASZLO dr. 

· ·•. Az új 'magyar gyógy~z~rkönyvne'k egyik újí
tás~, J;10gy beve.zette a tájékoztató gyorsvizsgálá) 
tokat; Eúuek az a gyakorlati jelentősége, hogy 
~gyanakkor' amikor a tudományos sZínvonalat 
emelte> nem szakadt el a. realitástc\1 s nem kívánja 
a gyakorló 'gyógyszerészektöl a komplikált műsze• 

V res analí2:i~t, .,hanem· éppen az ö. részükre· rögziti 
le a könnyen elvégezhető tájékoztató vizsgálatoc 
kat, melyek az azonosságon kívül a leggyakDfibb 
és legveszélyesebb szennyezésekröl adnak. képet. 

, E~~el az .intézkedéssel előtérbe lép a . gyakorlati . 
szakernbérek ár,uismeretén~k fontossága. A . .jű · 
szakember már ránézéssei is sokat ·meg tud álla-. 
pítani . a. gyógyszerként .használalos anyagokról ;, 

·. ismeri ·az allyagok külsö megjelenési· formáit, 
. ·ízét, színét, szagát, vagyis ·azokat. a kritériumokat; 

me1yéket organoleptikus tulajdonságok néven szók' 
tak emlegetni· · . · ·. · · · 

· · · · · ····· •.sza'KrnanRta:n·· és a· rókönkémiarsüiKmákrralr 
vannak nemzetközi bizottságok, l11elyek a színeket 
(sőt a szagokat is) igyekezilek normalizálni• A színek 
normalizálásá.riak · megvannak .·a tudományos alap, · 
jai és az alábbiakban ép!'en ezeket i!Z alapokat. 
szerelnénk röviden összefoglalni. Az1 alapok tudo' 
mányos tisztázása ·nélkülözhetetlenné teszi a be' 
ható és löként műsteres vizsgálatokat. Ez nem 
jelenti azonban azt, hogy a jövőben a színek meg, 
határozásához mindig műszeres vizsgálatokra lesz 
szükség. Műszéres vizsgálatokra csak a leegyszerű, 
. sített. vizsgálatok tudományos . megalapozásánál 
van szükség. · 

Az anyagok tisztaságának .fontos · mé'rté'kl"! 
a vizes és tömény kénsavas oldatuk színe. 
egyszerű tisztasági · vizsgálatót az ·ötödik, ~~~ft~~ 
.gyógyszerkönyv. gyakran előírja. rí 

egyszerű összehasonlí!ással•~~~!~~~~t::~~s~~1;;~ összehasonlító standardnak 
hetőnek és állanilónak kell lenÍlie• A 
meghatározására, söt porittis m<\résére 
szükség, mert 1. a standardnak has~nált~;:Ii~~~]fi 
sorozatot.nem helyes ·cs.upán intuitive 
ték sz~rint megszerkeszteni, . 2. 
megkívánta, hogy a gyógyszerkönyv 
is fokozatosan, áttérjen a körülíró 
rozásokiól. (pl. gyengén sárgás 
meghatározott színekre, 3 . 
amikor a színek nehezen jelllerilezhe1:ők szatvakkal 
sőt egyszerű azonosít:ísuk, is ·nehéz te!ad•at. 
eset inkább a rokon vegyi'szakmákban 
Igen nehéz pha mélyebb vörös és ibólya, 
n ösen az ún. bíborszínek megha táro zá sa: 
fiziológiai okait még tárgyalni fogjuk. 

A szín jel!'nségével kapcsolatbán éles 
séget kell tennünk a vizsgálat célja 
Lehetséges, hogy a színt azért ·kívánjuk 
rozni, hogy a színböl az arwag, vagy · 
milyen szennyezése koncentrációját m~~~:~cl~~ 
Meröben eltérő a feladat, ha magának az 
vagy oldatának színét kell mérnünk. A sz111 -~•ui!.l'-' 
meghatámzása egyszerű ránézéssei nem 
el megnyugtatóan úgy, .hogy' a szubjektív 
állapítások mit;tőségi kritériumként kötelező 
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. . !.udnunk k~ll;_ hogy a kvantumelmélet jól 
def!maltnak tekmh az. ·elektron pályaátméröket. 
(Az elektronpályák »kvantálva« vannak.) A kvan
tumel_mélet lényege szerint az anyag, az at01n; 
energiaállapotának változása nem· történhet tet
szőlegesen, hanem meghatározott elemi energia
men)lyiség, illetőleg ennek többszöröse arányában. 
A_. kvantumelmélet szerint az elnyelt fény mennyi
sege egyenlő az egyidejűleg beáll t energiaváltozás
sal. (h. v= E1-E2). 

A fényforráso"k színe ún. emissziós s~ínképükkel 
j<;llemezhetö. A színképekben bizonyos vonalak; 
savok stb. mutatkoznak mindig bizonyos hullám' 
bosszal jellemezhető helyen. A hullámhosszakkal 
megszabott hely_~~ j<;llemzök a kérdéses anyagra. 
Azonos anyag kulonfele spektrumvonalainak helye 
e,gymáshoz vi~zonyítva is megszallott. Valóságga) 

. f!x akkordat jelent az egymással összefüggö spekt- · 
rumvonalak matematikailag ·meghatározható el
h~lyezkedése: az ilyen együttest sorozatnak nevez
zuk. A modern fizika egyik legnagyobb dia(iala 
hogy a matematikailag levezetett elméleti .téte~ 
!eket .optikai mérésekkel igazolta. Ezek a fizikai 
~redmények átformálták az egész modern kémiát 
~ ~z elem~k peri~d~JSos rendszere új formájában 
fokent ophka1 meresek alapján alakult ki. 
_ A hidrogén ··színképét, tanulmányozva Balmer ·öss~

fu~gést. talált .. a .. színképyonalak, elhelyezkedését jellemző 
szamadatok kozo.tt. A Jellemzó számot hullámszámnak 

. üevezzük. A hullámszám a hullámhos~z reciproka,: -;· =:;;" .f 
A frekven~ia~ (rezgésszám) már az időegységre van redu-

, ' '-' c - ' 
kalva, mert v = ;: ahol c a fény terjedési sebessége és 

a a huliámhosSz. A hullámszámot- két ·Siárri külöribségeként' 
l~?et_ előállítani s ·ezeket a külöhbségeket termeknek-· neveZ
_zuk. A terme~ vi,ss,~avezethetők,;_olyan közönséges. törtekre·, 
melyekne_k szamlalo}a l, nevezoJe pedig esetenként egyike 
~ !egalacsony:abb _egész számok négyzétének. Az -így ádódó 
s~amqkat n;ég egy váltq~atlan ~zámmal (az ún.- Rydbefg~-

•. . . . játszanak .. szerepe t. . fele all~ndoval) kell megszorozni, hogy a hullámszámot 
r g' k l' th t,. ,. lt "b l - - - tn~gkap]uk. A Balmer formula szaros kapcsolatot_ állapít 
,ez ~~-re. a ·a a o es . U ra! oya I"ez~é;> es~tén m.~~- az anyag elektr~nburok szerkezete és színképvona)ai 
a~ta!aőan- a~ .e~ekt;.onok reágalnak, 111íjf'a:i ií:ifra" kozott. Azonos atomnal a spektrumvonalak kölönböző soro' 
voros_. re~g~I. ternieten. az .atommagg_\11 e_g_y_ütt. zatát le~etett felis'!Ier!li s ezeknek matematikai formwájli · 
rezeg a,~,_egE~sz_ rendszer. . _ . , -." '·:· · ·.-; " - ab~an -tert el egymastol, hogy a_,nevezőben különböző egész 

sz~mok szer~p-~ltek. A hidrogénrtél p1. ismerünk a Batmer 
A- fent ~?zof(-elekironj:liílyák '~z~nban. n~ln ~-m_ereVek é; sorozaton klvul . Lyman, -Paschen, Bracket, Ber[ttlzdnn stb~ 

. ~ner~ia felvétel és leadás_ kaP~árí-3_z.-~l_e'ktron- .50rozatokat. -·· : - ~ 
megva\!ozhat, · mint szernléle!!'Sen mondani . . . A_z ~l.ekfrom~gnes,es rezgés t a gerjesztett· atom 

elektron átugothat. más pályára. aa energiát . st.~~~~_uraJa .~eltt maga körül azáltal, hogy a 
az_ anyaggal, úgy bízonyos elek!ronokpályaátinéröje k_orulotte levo teret, az. ún. elektromos e's ma'gnes·es· 
torténik_ ez az eiJergia közlés-? Általá~'árfhőii:íéfSéklet 

em.e_!lé,.,,eL. A höállapot összefügg az egész alanniagy mo!ekula mezöt periódikus . változásoknak teszi ki. Ez az 
eeyuttesrezgö.:nozgásávai.;Hösugarak =infrayörös-'•lektroc . állapotváltozás a víz és levegő hulláinmozgásához. 
magnese~ reZ!f.es-;-llehatásara a ·molekula együ!tes moag~- • hasonlóan terjed tovább. Ezekkel a hullámszerű 

- mennyisege_ -no. Ezt_ ·í;l folyamatot gerjesztésnek-' siOkták ·'lt ' kk 1 f j lk k 
. ~IZ9n;:<>s• h_ömé~sékleti, hatáion túl ~z anyag nem . va· ozaso a og a ozi a ·hullámmechanika. Ha 
homersékletet valtoztat1a, hanem ·fényjélenségeket most megkérdezzük, mi az, ami az .elektromos 

isz.~J~!~~:tl~)·:~:;~~~fo~ vör($s iFá~tól .a-_fehér__:izzá~ilh:Ebbeh h~llámzás . folyamán rezeg, erre - ni.ai ;__isriiere
a• vagy molekula már ·ném .. csupán ·egé- t<;mk szen:'t - nem tudunk egyszerű, világos 

relatív- belsö'elmozdulásokal :is rnutat~-_·j. valaszt adm. . - . 
· változtatnak Atlólfüggően, \ · 

. melyik pályáról meddigtávplodott el, ' Einstein bebizonyította; hogy az éterelmélet 
eszlelunk A. keletkezett szmjellemzö ~em tart~ató fenn, mert az anyagi természetű ... 
(vö .. !ángreakciók) és ez a ·szlrr viszont eternek elerhetetlen matematikai tulajdonságokkal 

'konfigurációjátó!·függ,··: kellene rendelkeznie. Azóta >>mezökró1<< beszé-
. *Az anyag. eÍlergeiikai megnyilv:inuláSruaz elektron- !~nk: elektromqs," mágneses és gi-avitációs mezők

héjakhoz vanna~ kötve, míg. az anyagi'j~IIeget (tömeget) • ro!. Ezek .a mezfík geometriailag egybeeshetnek '*· atomiJl~ ad111- 1 > ·.· . · · ·· · · · · · .s a~ elektromossagot, mint .ezen mezők' ·örvény . 
• 

1 . l 
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A mellékelt L tábl~zat 
extrém 1/oltáról.- A 
téktelen sávot képvisel a 
említéftük, hogy ·a. íényénél 
az egész atom \ragy molekllla rezgés-ét JeJ<emiK. 
féle hullámhossznak megfelelő 
'hogy az elektronok pálya_átrríérőt 
változások a kvantumelméleti 
vannak szorítv.3. s a keletkező fény 
átmérők arányából adódik. Minél.nagyobb a 

léseit foghatjuk fel; melyek az örvénylés sebessége. 
folytán anyagi jelleget .vesznek fel. Nem, tudjuk 
érzékeltetni; mi az ami rezeg az elektromágneses 
hullámterjedés alkalmáva]. Szemléletes gondole 
kozással nem tudjukfelfogni, mi az, ami oly kicsiny, 
mint a foton és fényévmilliókra. terjedő tartaniú 
energiával rendelkezhet, amíg a legtávolabbi galak
tikáról .a földi szem! élő szemébe jut. A szemleletes 
gondolkozáshoz . v.aló ragaszkodás. megoldhatatlan 
feladat elé állítaná a gondolkozó!. Intő példa erre 
Göthe és Scfwpenhauer · kudarca, akik a ·fény és 
színelrnéletét a szemléletes gondolkozáshoz ragasz,. 
kodva kívánták megoldani. 

különbsége, annál ~~en;e\rlg~iaiv!á~lt~o!z~ás~s~a~l ~~~~~~ zás. Ha az a 
pályák között 
Ha az 

T w:! juk, hogy az anyag és. energia egymásba 
átalakulhatnak (foton·elektronpár képződés). Az 
átalakulás lényegél szemléletes .gondolkozással 
éppúgy nem tudjuk megfogni, rnint ahogy nem 
szemléletes a korpuszkularitás ·és undularitás vi~ 
szonya sem. A fizikai jelenségek egy részét- csak 
úgy magyarázhatj uk, ha. feltételezzük, hogy. a 
jelenség valamilyen ismeretlen anyag hullám1noz, 

•. gásá'val jár együtt (undula = hullámocska), rníg 
'' rriás jelenségrészletek magyarázatánál ánnak" felté

telezésére van szükség, hogy az illető. részecsk~ .. 
anyagi természetű (corpusculum ·, testecske).Hp~z~ 
szú. fdőn át dilémmában volt á tudomány, hogy 

· mé1jlik alapból induljon ki. Az .egyik területen . a ,hullámmechanika ért 'el eredményeket, a másik· 
területen a· kvantum-mechanika. Ma már mate
matiKailag egységesítve,van a két terület. 
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re~gés_f_ .kéR..visel._másodpercenként. Az _igen nagy 
10~= millió;'102 ~ -10• ~lű~ .=;rnmiárd, 1-QG·-10'~--= 

A GYÖGYSZE~ESZ 

Az eddigiekben áltaÜ\ban f~nyforrások színé' 
beszéltünk, rnelyek emissziós színképet adtía:k· 

Jé11yforr·ás<Jk elsődleges színével szembeJ1·aJ'I'lS'tek 
általában másodlagos, szíil· Á inásodlagos· 
keletkezéséHez nélkülözhetetlen egy elsőd

fényforrás• A színeket általában· fehér vagy 
fehér elsődleges színre· vonatkoztatva .értel-

érzetet s még objektív színmérő inóclszerekkel 
sem foghatók meg, rnert szorosan összefüggnek 
a szem fiziológiai felépítésével és ezen keresztül 
az emberi agy fogalomképző szerkezetével. Mint 
említettük, szaros párhuzam áll fenn az anyagok 
abszorpciós színképe és közönséges értelernben 
vett színe között. A színes anyagok saját színűk 
komplernenter színeit abszorbeálják. Ennek rneg
felelően egy színes oldat komplernenter színű 
szűrővel fogja abszorpciós maximurnát adni. 

r':Ó~L~~rl~tkAéptllles;~t,';;ek optikai tulajdonságait abszorp' 
c: tanulmányozzuk. A spektrurnóf. 
:s~~~~~i~ko optikai készülék Jénysugarának.útjába 
:l a 'vi?:sgálandó anyago!, áltálában oldat Komplementer színpárnak nevezzük azt a két 

»ellentétes<< színt, rnelyek egymást fehérré egészítik 
ki. A fehér szín tehát az összes komplernenter 
»e11entett párok« ös9zefoglaló egyensúlyi állapota. 
Egyszerűség kedvéért képzeljük el a szivárvány 
színeit egy körön sorbarendezve. (Lásd 2. ábra.) 
Később látni fogjuk ugyanezt ,az elrendezést 
az ún. színgörbén. A kör bármely átmérője komple
menter színeket köt össze. A kört csupárí'az egy. 
szerűség kedvéért osztottuk 44 részre azzal, hogY' 
24 alapszín t. vettünk. fel, Az osztópontok száma 
a végt~lenségig növelhető., A testek .színeit álta
lában féhér · színt adó fényforrásokra vonatkoz
tatva.értelrnezzük, Ilyen a nap, vagy a napfévyt 
utánozni igyekvő rnesterséges fényforrások. A fehér 
fénya)áthatószínpk egyenletes keveréke. A szivár
váriy,tu]ajdonképpen a népfény. spektrumát szol, 
gá\tatja s a színképet előállító prízrnát a vízcsepp 

"_,,,.;h"'" az . eredeti fényforrás . színképének 
következtetünk .i!Z anyag optikai· 
Az . így módosult színkép az 

A ainit a tes teken 

,, 

színkép 

. helyettesíti, . . ' 
Homogén fénynek nevezzük ai egy 'adott 

hullámbosszal jellemezhető · nem kevert . Iériyt. 
Teljesen homogén fény előállítása nehéz technikai 

.Wti:!U~: · . .'-"'i · probléma. · Egy színes reflektor fénye pl. távol 

- ,. _-_ 

áll a homogén fény fogalmától. Ha egy adbtt 
homogén fénnyel világítunk meg egy fehér fényre, 
vo[latkoztatva színes anyagot, amelynek színe 
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ru illi 
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kék l' 

I. tégl_{ék . l 16 l jégkék n. ]ég kék :
1 

11 jégkek _ 
III. jégkék l 18 jégkék ·-

1. tengerzöld i'' 19 -kékeszöld 
II. tengerzöld ! 20 l kékeszO.'ld 

I I l. t~ngerzöld · i 21 zöld 
·I. lombzöld i 22 zöld . 
II. lombzöld, l 23 ] sárgászöld 

II l.- lombzöld 1 24 , zöldessárga 
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i türkisz -
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A OYÖGYSZER~SZ 

éppen ko!Tlplementer színe a fényfórrásnak, úgy 
ezt a testet feketénekfogjuk látni. 

A fehér fénnyel megvilágított testre eső. f~ny 
egy része visszaverődik, egy része· elnyelődik és 
a harmadik része átmegy a megvilágított testen. 
Ha tehát a testre eső fény intenzitásat l-nek 
vesszük, akkor 

A+R+T= J· 
Itt A. az abszorbeált (elnyelt) fény mennyisége; 
R --'- a· remittált (visszavert) fény mennyisége, és 
T = a trans:imittált (átengedett) fény mennyisége, 
Ha . R ·. l körül van, a fény nagy része viss7-a
verődött (pl. a fehér színű testeknél). Ha A varr 
közel_ 1-b.ez, ez esetben a fénynek csaknem teltes. 
mennyisége elnyelődik. Ez. a jelenség a fekete 
sZínű ~esteknél jelentkezik. Ha végül a T értéke 
jár közel 1-hez,•ez az illető test nagyfokú átlátszó-

' sagát ·jelenti. (üveg, átlátszó műanyagok, drága' 
·. kövek sth. ).A szín jellegél ál talában az ábsz9rpcio. 

határ()ZZa meg, feJté~, hogy az abszorpció a látható 
szín~kálában játszódtk Ie: ·• . . · . •· · 

Energetikailag ·a fényabszorpció .a fényemis~
szió megfordított folyamata. Míg a· féhyforrással· 

··energiát kell közölni, hogy . vifágítson, addig .az 

--
akkor hipszakróm csoportoknak. nevezzük 
Ilyen auxokróm csoport pl .. az NH2 , 

OH, o.......c;Ha stb. Az-auxokróm csoportok nPTnnJ. 
·a színt mélyítik el; de rendszerint elősegítika 
tapadoképességél . is. Az ú jabb felfog,.á;;;soi;k;-n·I; ;t;;~~ 
kromofórnak kell tekinteni minden- v 
!etet, sőt atomo! is, me! y. »koordinative<< tolrto<flo<C 

vagyis kevesebb atömszomszédja van adott 
értékkötése mellett, mint amennyitk,~~~~~~ 
koordinációs száma megenged. Ilyen 
telítétlen nem csupán az etilén, de,. a 
azobenzol; a benzol, sőt a grafit is. Az 
színelmélet szeririt nemcsak auxökróm, 
auxokróm csoportokat is ismerünk. Lehet, 
ugyanaz a molekula tartalmaz auxokróm és 
auxokróm csoportot is, melyek anion-, 
kationszerűen ·,viselkednek és molekulán 
ionaid jellegűek, · ' 

. abszorpció energia elnyeléssei jár. Az elnyelt 
energia .néha okoz ugyan külörlleges jelens.égeket Az,újabb 

· (fösZforeszcencia, luminiszcenciq; fluoresz~encfa) kapcsolatba a 
általában azonban "hőenergia formájában jelent, ·a. változásokat; 
kezik. Az ún. abszolút fekete testek a fény formár . kezeli megjelölését és 
jáh;m ~áj]lk-eső energia teljes tnennyiségét felves~ik elektron e) tolódással magyarázhatók: · 
s a.z abszorpció folyamán felmelegszenek. . . 'co jelenségeknek nevezzijk • .Ebbe a 

A . színjelenségek ·.:bizonyos· vegyületcsoport():k, nak az oxonium és .karbénium f(yökkéJJzi!idésd{,Í~ 

hoz ya:nnak ]>ötve. A periódusos rendszer elemei Az >>onium« képZődes~-:~~·~;~~~~~~~r~~~:]~, bizonyos szab.ályszerűséget mutatnak a szín tekitb C-O kettős _kötés 
tetében. A periódus minden sora általában stín- A négy vegyértékű 
telen elemekkel kezdődik és közepe felé a legszír karhénium katianná 

· nes~bb. A legtíagyobb színesség a. nagypériód11s . karbeniát aniohná válik. 
· közepe felé (vimadiumtól a rézig) mul<rtkozik: Az elektromér jelenségek két-~- \~~~~~~:~il~ 
A.szervetlen vegyületeknél a szinesség főként akkór is definiálható ~ határeset közölt j; 
!Tlutatkozik, ha a bennük szereplő elem változ() Valójában ·azonban a határesétek nem reltliz:áliíc 

. vegyértékű, A legszínesebbek a labiíis és így nak teljesen, Iíanem . átmeneW reális' 
energiagazdag vegyületek: · . valósul meg : ezt az nevezzük 

Aszérites vegyületekbena.kettőskötés Jokózza mériának. A mezornér 
a . színességet: A szerves festékekben a szíhesseg · mint a határese teké. M:,z~~~~~~~W 

~r.:_jojk!a~. ~~~~~~r~~~~~ve~z~e!t~h~et~ó~' Vl!"!s!sz~a1;; js~z~á~rn~o;lniunk kell . kettős és 

aromás vegyületné]. Minqen,energiaállapothoz 
tozik. elit megfelelő · rezgésállápot és ez 
meg. a vegyület színét. Minden· aromás -~~,~J;~l!J 
kinaid struktúrával is elképzelhető s a ti 

""'/;[Jf&e~z~~int :z k!~o~m~a~·~ s~~~:!::v~~!ji~ 
származik. Ugyancsak ő nevezte el kromogén >>meríkinoid« állapotban vannak .. 
csoportoknak azokaLa nagyobb., _13zerve~ vegyületc .. 
típus csoportokat,. melyek 111águkon · hordanak 
egy vagy iobh .J<:rornofór csoportot és mélyek 
bizonyos festéktípus csoportoknak jellemZői. Ha 
kromofór csoportot tartalmazó· vegyül etekre· biro
nyos atomcsoportok hatnak, színeződés. lép ·fel, 
vagyis a vegyületek abszorpció ja a látható fériy . 
területére tolódik ·át; Ezeket ·az ·atomcsoportokll.f
auxokróm csoportoknaknevezzük. Ha az abszbrp' 
ciót a hosszabb fényhullámokfelé tolják el, akkor· 
hatokróm, ha pédig. a rövidebb hullámok felé; 

• 

• 

. után kerülhet sor. 
munkaigényes emulziók 
gyógyszerészek · számára 

A GYúGYSZERfSZ 

HALAQQJ:i~CiYOMANYAINK: 

ORLAY JÁNOS 
orvos-gyógyszerész (1770--1829) 

, A magyar gyógyszerész- és. orvostörténet egyik 
, legerdekesebb és ~ -mind oro~z vonatkw;ásainál, 
mind egész · életművénél és egyetemes kultl).r- . 
történeti fontosságánál fogva~ egyben kora haladó 
vonásait magánviselő fejezete a téljesen feledésbe 
merült Orlay Jánoshoz fűződik. · 

Orlay János 1770-ben született szegény b~g
megyei kisnemesi családból. Apja rendkívüli n.!féz
ségek árán tudja csak iskoláztatni, de Or! a y J án os 
korán feltűnő tehetségével eléri azt,. hogy nemcsak 
a tandíjat engedik el számára, hanem megkapja 
a legmagasabb összegű ösztöndíjakat is. Közép· 
iskolái elvégzése.után a pesti, majd a bécsi egyete
men hallgatja az orvostudományi kar előadásait, 
amikor ottszerzett összeköttetései eredményekép~ 
pen az. oroszul -is tökéletesen beszélő ifjút meg
hívják Oroszországba . azzal, hogy ott .folytassa·· 
tanulmányai t. Or! a y kieszközli távozásához. az . 
uralkodó hozzájárulását és mint harmadéves orvos-

• tanhallga tó, !791-ben Oros:>;0rs?ágba utázik !793-
ban megszerzi Grvo:lL diplomáj4tt, a szentpétervári 
egyetemeni Utána nyomban alorvosi állást vállal 
az egyik pétervári kórházban, ugyanakkor a péter' 
vári· orvoskollégium helyettes ütkárává válasz•. 
tották Az ifjú orvos azonban meg szélesebbkörű 
ismeretekre vágyott és azt a célt tűzte. ki maga 
elé, hogy a gyógyszerészi diplámát is megszerezze. 
Orosz állami ösztöndíjjal újból Bécsbe került, 
ahbl egészen 1(97-ig tanult a gyógyszerész-főiskolán 
és megkapta a gyógyszereszi oklevelet. 

k ·bécsi egyetemen tanuló magyar fiatalok 
előtt lelkesen ismertette a hatalmas méretekbel1 
fejlődő orosz birodalomban az ifjú magyar orvosok,: 
bölcsészek és jogászok számára feltáruló lehetősé• 
geket. Ennek a tevékenységének hatására akkor; 
amikor a Ferenc császár alatt mind elviselhetet
lepebbé váló reakció a fiatal magyar haladó tudós
nemzedék minden lehetőségél elvette, azoknak 
egész sora vándorolt ki Oroszországba. 

Orlaynak a· reakciós. bécsi kormányzattal 
szembenálló magatartására felfigyeltek, a · rend, 
őrség erőeen szemmel tartotta .és a bizalmas. jelen
tések is úgy emlékeznek meg róla, hogy "csele 
szövényeketfon" a fennálló rend ellen. J 797,ben 
Orlay visszatért Oroszországba és rövidesen a .cár 
háziorvosa lett. Innen ke.zdve pályája egyenlelesen 
emelkedik külső elismerésekben is. ISOO-banjelenik 
meg Pétervárott első munkája nyo111.tafáso;m 
"Observationes medicochirurgicae Ru thenici Impe
rii" címmel. Emellett tanulmányait . is tovább 
tolytatja és !806-ban megkapja a königsbergi · 
egyetem bölcseleti doktori oklevelét .is, melyet 
rövidesen a dorpati egyetem sebészdoktori diplo
mája követ. Doktori értekezése ugyanitt és ugyah
ebben az évben jelent meg "Dissertatio inaugurale 
medica sistens doctrinae de viribus natura e rnedi
catricibus historiam brevem, exposition~m vindi, 

99 
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, _A CiYOtlYSZERESZ 

Ci YÓ(iYS ZER E'S ZTE C H N IK VS 
ROVATA 

A nPvénytanból 
tudnivalók,_ továbbá az V. 
fontosabb drogok makroszkópos 
mazásuk;--.·a di'ogok eltaftása- a· 
leljet a jegyzet függelékét, amely 
hivatalos és_ nem hivatalo~, drogok 

~~~:~:~~-~alt!at~itt;-kepezheü -Ínagát~ _ _-t-izSgázik~_-·képesá~hez-sZakemher á dolgoZók 'társad31niábim; -
végzi, a_ dolgozó. riép' egészségügyének 

. . -Akár._ gyógyszertárbari _-fognak ;~·-dolgoZni-, 
továbbtanulnak az egyetemen_, a technikus*tanfoly:amOn 

·szerzett ismeretek igen nagy segítségükre· ·Jesznek. Az:-itt · 
tanult, napj munkájukban állandóan felmerülő ,szükseges 
szakismereteket ma már tudnia kell a_. gyógyszertáti szak-
munkásnak. \ 

Szeretném, ha ehhez a -témához máSok;· elsOsOfban az 
érdekeltek is hozzászólnának. ~ ",'- Halmiii- János 

K Ö N. Y V I S M E R T E T ÉS 

EMULZióK. SZUSZPENZióK. KENÓCSÖK. KúPOK 

El!ő István dr. b~osúrája lskOlitpéldája annak, '-hogya_n · 
Jehet es hogyan kell a legszorosabban vett gyógyszerészi,.
úgynevezett mindennapos témával tudományos. felkészült
ségű, a legmodernebb kutatások erédrÍlényeit is Hgyelémbe 
vevő módszerrel foglalkozni. 

Csak egyet eml~tünk meg a sok közüL Sok gyógyszertár
ban gyakran· készítik el a Fo. No. Emulsio olei jecóris cíffiü 
141. _sz. vénymintáját. Majdnem mindenki,_. aki ·ezt -a készít-
mény:t szedte, és utána alkalma volf aizyógyszeréSszelbeszél
getni, panaszkodott a _késZítmény kellemetien Jze _ miatt. 
Bizonyára tt;lbb -kartársam gondolkozott már azon, bögy 
mi is_ lehet-- a hiba_ forrása, talán· többször, újra me~(, újra 
elkészítette az emuziót, hpgy megnyugtathassa -'- elsősorban 
önmagát.· A 1;Jrosúrában Ellő dr. :választ ad erre- a kérdésre. 
Minthogy két értékű (khlciurri)' szappan keletkezik azl ehiulzió 
készítésekor, típusos . víz*olaj rendszerrel állunk_ szemben. 
Természetes tehát,_ hogy·a kívül.elhelyezkedő -olaj ize· doniináL 

, E~ ben azt is leszögeZi,- hogy a csukamájolaj -cél.szerűen csak 
olaJ*VíZ (nem pedig víz-olaj) emulzió _formájában .készít-

. hető- el. · . '. 
Elsősorban az_ emulZióknak, ·m'int -'fiZikai*kéiriiaLrerid

. szereknek_ az elméletét tárgyalja. Megismerkedürik;_az. emill* 
gens_ek szerepév.el,. fajtáival, .és :az ·emulziók -·szétbomláSának 
okain -keresztül azokkal a Jeltételekkel és_ követélményekkel, 
ameJyek _biztosítják, -illet-ve, elősegítik ·-a -st_abilitásL·-·:---:'Egj
-szerű és gyors vizsgálati módszert közöl az emulziók típusátlak 
felismerésére. A- közölt két eljárás - végtelenül_·köimyü 
kivitelezhetősége_· következtébe~-- kOmoly segítséget jelent. 
.A, továb~iakban kitér az ál*eiY.uliiók mellett_azokr~· a_jel_en
segekre -Is, ·-amelyekkel· a -gyak<frlatban ·valamennyien· sokszor 
találkozunk; a föl képződésre és- ülepedési-e, majd· az emul* 
ziók készítésének részletes leírása után a . gyógysierkönyvi 
és Fo.* No. előiratokban szereplő emulziókat és'érrhilg€iiséket 
veszi sorra. ' 

A"kOv~tkező fejezet a szuS~penziókkal, _azok _kéSZítés~vel 
foglalkozik. Epnl'!k különleges jelentősége van- az.inkompati* 

--' bilis gyógyszerek elké?zitésé~el k?p_csolatb.an, .-mer~- ·az _etr_e.· 
· vonatkozó utasítások. egységesítik és megf~lelő szíQ.vonalra 

fejlesztik az eddigi gya4orla.tot.-- -
· Az emlllzlós rendszerek másik naQr. Csoportjára,_ a .k:enő

i::sökre tér rá ezut~n; Foglalkozik a kenöcsökker általában, 
majd az- alápanyagokkal, a készítéssel, -.a _Vizsgálati .módsze* 
r:ekkel és .. eltartási előírásokkal. Vég~J haszn9S __ útmUtatót ~ad 

-a steril kenöcsök elkészítésével _ kapcsolatban.: ..,.:... f1'iányolni 
kell azonban, hogy a hivatalos gyógyszeres . kenöcsökkel 

el_készítési módot ú]ra a gyakorlatba bevinni. :Ehhez f(md· 
kívül komoly segítséget nyújt az ún. kiszorítási hányados · 
alkalmazás~, amelynek segítségével biztosítható a felhaszná* 
lásra . kerülő kakaóvaj mennyiségénel< gyors és egyszerű' 
megállapítása. Célszeril lett volna éppen ezéi:t az ~y.es_, 
végbélkúp és hüvelygolyók ,készítéséhez használatos anya~ 
gokra vonatkozó kiszorítási hányadosokat táblázat formá
j~ban közölni. Igy ez a feladat a Gyógyszerkö11yv pótköte-. 
tere vár. · 

Azt is véglegesen és helyesen tisztázza a brosúra, hogy 
a kézi kisodráson kívül-- ahol arra szükség nincs- rninden· 
gépi kúp és hüvelygolyó készítésnél megfelelő mennyiségben 
(általában 5%-ban) gondoskodni kell a több ható· és .alap
anyag beméréséről, hogy a gépben maradt mennyiségek 
ne okozzanak hatóanyagtartalom*csökkenést. 

E fejezet- további részében az egyes· végbélkúp és hÜvely'" 
golyó alapanyagokat ismerteti1 a régen közismert, kollzer
vatív kakaóvajtól kezdve a legmodernebb szintetikus -alap~ 
anyagokig.-E gyógyszerfotmába tartozó készítmények vizsgá
lata után m:ég a gyógyszeres -pálcikáknak :- ma már mind~ 
inkább szűkülő - teruletét ismertett. Kár, hogy itt sajtóhiba 
folytán -az egyik méretnél mm helyett cm került -értelem
-zavaróan-- k.inyomtatásra. 

Összefoglalva : hézagpótló mű- ez a brosúra, mert tömö~ 
ren, logikusan, de ·mindenre kiterjedő figyelemmel megismer
teti az olvasót mindazzal 1 amit a mai követelményeknek 
megfelelő színvonalú gyógyszerészi munka mind tudományos, 
mind gyakorlati ismeretekben e munkaterüléten megkövetel. 

Kempler Kurt dr. 

FELHíV As 
· A Gyógyszerész Szakcsoport ez évi szegedi 

nagygyűlésének megrendezését szeptember végére 
vagy október elejére tervezi. A tudományos 
progra!fl összeállításával megbizott bizottság azon
ban már megkezdte működését és kéri a: kartár
sakat, hogy aki a nagygyűlésen előadást kíván 
tartani, az a megyei gyogyszertár vállalat vezető
ségéhez május 15-ig juttassa el .előadásának 
címét és tematikáját. -

A Gyógyszerész Szakcsoport vezetősége ter
. mészetesen nem tudja biztositani, hogy a nagy
. gyűlés megszabott kerete és időtartama miatt, · 
minden bejelentett előadás megtartására sor 
kerülhet.. Az előadá~ programbavételének legfőbb 
feltétele, hogy az kifejezetten gyógyszerészi vonat
kozású li'Ogyen és önálló kísérletes munkán alapul
JOn. 

Felkérem azokat a kartársakat, akikkel 1925-ben 
egyij,tt ·jártuTik az · egyetemen, hogy találkozó megbe~ 
széUse céljából .címüket és a találkozó icl6pontját kö-
zöljék velem~ · 

Halmai JánoS, Bpest, VIII., Ollói-út 26~ 

r,észieteiben keveset·· foglalkozik, é_s- így---hem ---ad.-·:az<:j~!gyes; 
bonyolultabb technológiai követelményeket- támasztó készít* ' · · '-
mény~k ~]készítésére tanácsot, ami pedig biwnyára hasznos A G YOG Y SZ ERESZ 
lenne .és jó eredménnyel járt volna.- __ -.. __ .; __ '---·«--, -

A végbélkúpo_k és: hüvelygolyók általárióS·--ismert_etése Szerkeszt&ég és levélcím: BudaPeS~ Ill. -Iter.~- Vöiös-
után- az elkészítésSei kapcsolatos technológiai. műveleteket vári út 150. Telefon: 162-816. Szerkes_zrt;őségd órák-ked-
részlet~iben ismerteti. Itt meg .kell jegyezriüp_k,- _hQiff: h~á~lk den és csütöntökön d. u. 1~16 ónáig a Budapesti Gy~ 
gyógyszerészi praxisában kissé háttérbe szorult_-,·_és_-nem v~ Szaks~zeti Bizottságálnak helyiségében {V!, Stol-
foglalja el az őt megillető helyet a kiönt~el történő végbél· \ lár Béla u. 3/b.) 
kúp_és hüvelygolyó készítés, amely pedig,s~k külf~ldi állam~ Kiadóhiva~: -Budapest, VII., Lenin~ körút 5.: 
ban kedvelt technológiai eljárás.- Annál is inkább_.hiányoljllk . Telefon: 42--33_77. 
ezt,· mert a kiöntéses eljárás egyszerűbb- mmik;ieszközöket 
igényel a vele egykapacitású;és' egyenértékű;, nagy ·Mjesit- Egyszám!aSzárn: M. N. B. 91.878.263-48. 
ményű sajtológépekkel szemben. ·_Kétségtelen,: _hogy ebben Felelős kiadó: a »Művelt Nép<< Tudományos és Ismeret-
a háttérbe szorulá~i folyamatban_- szerep!'!- y~üt. a_ másfél terjesztő Kiadó -igazgatója 
évtizedes- kakaóvaj*hiánynak is, azol'lban- .ma, arnikor ez 

h
.• - Megjelenik 2000 példányban. 

_a ta.ny teljes mértékben megszűnt, Cé!sze.--rű. 'Volna· ezf--az 2-551078 Athenaeum (F, -v. Soproni Bél8) 
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