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IV. ÉVF OL Y AM. 1949. JONJUS 16. 11. SZÁM: 

Beszámoló a Hévízi Orvoshétról 
Az 1949. évi III!vizi Owo.shét sikeTe messze 

túlhaladta a /egvt!I me sebb I eményeket. Az mszág 
minden részéből, távoU kis faluahból is az orvosók 
- közel 1000 u!szlvevö - eljöllek, hogy meghall
gassák azokat az ízjabb tijdományos eredményeket, 
amelyekel a mindennapi gyakorlatukban haszno
síthatnak betegeik, a do/qozó nép ja u ár a. 

Az idei OI voshét kii/önleges jelentősége azon
ban abban nyilvánull meg, hogy nemcsal< az orvosi 
gyalwrlat alakulásának mr1tatoll újabb irányokat, 
hanem véglegesen leszögez/e azokal az alapvető 
ideologiai tano/wt, amMyek iiányában a magyar 
oivost_udománynak és a magyw oivoso], gondo/ko-

, dásmódjának fejiődnie, haladnia kell. 
Hévíz egyébként, amelu kOI ábban tipikus 

bwzsoá filidőhely volt, ma már szintén a népé lelt 
r's az 01 voshét 1 észtvevői örömmelláiiál< a gondown 
ápo/l sétányokon a munka lzőseil, az üdülő él
munkásokal. Hévíz világviszonylatban elismell, 
egészséget adó gyógyfviiása az idén már valóban a 
legjobban rászoruló, rheumás megbetegedések által 
különösen megtámadott bányászok, vasutasok, stb 
ez~ eit gyógyítja. 

Az ezéui Hévízi Orvoshét jelentőségél az a 
tény is /ádombo1 ílotta, hogy a megnyitásan O l t 
K á 1 o l,y elvtárs, népjóléli miniszteJ is megjelent 
es néhány közvellen szóval üdvözö/le a je/o levő 
01 vosokat.. · 

W e i l Em i l e/utái s, az 01 vos-egészsé!,
ügyi Szakszervezet főtílkáia, megnyitó b"BSzt
dében büszkeséggel regisztrálta azt a tényt, hogy 
az egészségügyi dolgozók igen nagy számban vetlek 
1észt a választási hadjáratban és ÚJÓlag bebizo
nyították azt, hogy a magyal orvosz kar, illetve az 
egészségügyi dolgozók milyen szaros egységben van
nak a nwnkásosziállyal és milyen aklivan l;íuán-
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nak résztvenni a szacialista Nia,qyarormíg jezepi; 
tésében. Weil elvtárs nagyhatású beszédében újó
lag hangsúlyozia a közegészségiigy 1ohamos fejlő
dését az ötéves tevben A tetszésviharból mindenki 
láihatla, mennyile magáénak élzi minden reszt
n)vő a >>i ei vet<<, 

A hangu/al igm lelkes uo/t s ez a lelkesedés 
újból és újból hiioblwnt R ákos i elvláTs nevének 
említésekoi. P ei ce/dg zúgolt a taps, spontán ünne
pelle a hallgalóság - felkelve - a magyar dol
gozók v ezéT él 

Az OI voshétnek tulajdonképen hét lónája volt: 
Az első.: a rGJzabilitalio liérdése a kiilönböző 

szakmák szemszögéből megvilágílua. Ennek az 
előadássoT ozalnak, sőt az egész OI voshétnek két
ségkívül egyik legmélyebben szántó és leghaláso
sabb előadása Sim o n o v i l s I s l u á n d r. 
elvláTs beszámolója voll az 01 vostudomány ideoló
giai pi ob/émáiJ ól. Az előadás színoonala jóval túl
nőtt egy OIIJOS!zeil beszámo/Ó ],ere/ein CS /e/j esen meg
fe/el/ annak a célkilűzésnel<, ami az előadó előtt 
lebegett, vagyis, hogy az orvosok végleg r áté1 Jenek 
az 01 vostudomány egyellen helyes zítjáw, a male
l i alista elmélelek allwlmazásáw az omostudo
mányban. .1z Clőadó igen rész/elesen tagialla a 
/;ü/dnböző áltudományoknah bizonyult idealista 
eiméleteket é ö meggyőző ei ővel, hézzelfogható éi vek
kelmutallaki MICSURIN és LISZENKO elme
lelének hel[.essl!gét Mlllt idU iósumot említette es a 
í elenlévő hallgatók igen nagy dei iillseggél szel ezt ek 
tudomást w ról a >>tudományos télel<<-Unt elhang
zott állílási ól, hogy Budapest belvái o sában a ko
ponyaméretek nagyobbak a kriiső !w ii/etek mérel.é
nél és kiilönösen a bank á I ol; Aoponyája te I jedelmes. 
Világosan követhezeit volna tehát ebből, hogy a 
ban/;ÚI ok intelligemiában mindenl<i mást felül-
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mú/nak A hitleri bm barizmus is ilyen álludo
mányos elméletekkel igyekezett igazolni a németfaj 
fe/sőbbr endűségét. 

Ennek az előadásnak mielőbb meg kell jelenni 
nyomtatásban, hogy ne hiányozzék egyetlen egész
ségúgyi .dolgozó, vagy természettudománnya/ fog
lalkozó egyén kezébőlsem Hiszen az előadás célja 
éppen az voll, hogy mindenki igyekezzék mo81 már 
a safát munkalerületén és a saját gondolatköréből 
mielőbb kiszorítani a materialista tudomány ref
lektor fényében tévtannak minősü/t nézeteket .. 

Az Orvoshét második témacsoportja .. haladás 
az egyes szakokban 

A· kísérletes orvostudomány beszámolóiból 
különösen ki kell emelnünk Is s e k u t z pr o fesz
szor elvtársnak a rák chemotherapiás gyógykeze
lésére vonatkozó adatait, amelyek most már remél
hetőleg lehetövé teszik, hogy a haladó olVastudo
mány ezt a betegsegel is mielőbb kiiktassa a 
gyógyíthatatlan betegségek sorából Eue annál több 
remény van, minthogy bizonyos 1 ákos megbetege
dések hormonális kezelése már komoly eredménye
ket mutat fel és vannak betegei<, akik 4-~.5 év 
óta maradtak munkaképesek hormonlwze/és mel
/ett 

Fa r ag 6 prof. igen érdekes előadásban szá
molt be a skarlát és a szamár köhögés egyidejű vedő
oltása terén elért újabb eredményeiről.. 

W a l d B é l a d r. egy .. m.. tanár elvtárs a 
röntgenbesugárzás kísérle/i eredményei r ől b eszelt, 
amelyek szintén igazolják a Margan-féle elméletek 
túlhaladott-voltát. 

A gyermekgyógyászati előadásokból fai/önös 
ér dekességű volt L é n á 1 t G y ö r g y d L be
számolója, aki anál ern/ekezeit meg, hogy bizonyos, 
a ter hes§ég folyamán lezajló ferfőző betegségek a 
magzatban fejlődési 1 endel/enességel válthalnak ki. 

H e t é n y i professzor a streptomycin-resi~
tentia kifejlődései ismertette. A rákkutatással kap
csolatban a maga részélől a túl gyors sikert váJó 
optimizmustól óva inlmindenkit. Egyben loppani 
elgondolkoztató úi elme/etet vetett fel b1zonyos reci
diváló, Jaónilms betegségek eseileyes közös ejede
térőL (Gyomorfcl<ély, rheumás láz, angina pecto-
lis, stb.) · 

C z o n i c z e r G á b o r d L an ól számolt 
be, hogy egy Jwrábban h(llálosnak tar tolt megbete-
gedés : a májzsugor od ás kezelésében új, hatásos 
eljárás bukkant fel.. . 

A tbc .. kezeléseben P u d e r S á n d o r d r . 
egyet m. tanár elvtárs a sil eptomycintől jó eredmé~ 
nyeket látott, de ő is alátámasztotta Hetényi pio
fesszor azon állítását, hogy hosszabb ha~ználatkor 
streptomycimesistentia fei/ődik ki. Erthetet/en 
módon a p .. a .. s -kezelés se/ kapcsolatbanPuder' tanár 
kísérletei nem kongwá/nak a külfö/di nagyszámú 
kitünő eredményekről beszámoló köz/eményekke/. 

Az előadássor oz at másik igen e/gondollwzla!ó 
előadása H i r s c h l e r Im r e d L elvtárs nagy
jelentőségű orvosi racionalizáló-terve volt. Abból 
kiindulva, hogy gyermekágyban a gyógyulási kész
ség szokatlanu/ nagy, azon nézetének ad kifejezést, 
hogy a szü/őintezetekben általában eltöltött 8-10 
napot ar 1 a lehetne felhasználni, hogy az anyán 
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elvégezzék a szükségessé vált és régen esedékes ki-
sebb műteteket, mint pl uiszér-tágu/ás, séw, stb. 

Pr of.. H o 1 á n y i a táplálék vitamin, illetve 
a glutaminsav tartalmának hatását fejlegelte a 
szellemi functiokra, roppant érdelles l<iinikai és 
állatkísérletek alapján . 

Prof.. B a b i ts eredeti, új ldsér/eteiről szá
molt be, me/yek a vese-patho/ágiában eddig le nem 
Í1 i faldor okkal fog Zalkaznak 

A szemeszek Fi l a t o u professzor felfede
zese nyomán a/I.a/mazott gy ó gyer edményeilaő/ szá
moltak be .. 

K ü/ön 7 s meg kell emlékeznünk V a d a s 
S á 1 a d r. eiutársnő előadásár ó/, amelyben az 
egészségügyi propaganda jelentőséget mé/tatla A. 
meggyőző adatoHal .ábráhka/ alátámasztoll e/ó
adás nlinden hallgató számára nyilvánua/óvá tette, 
mennyi még ezen a téren a tennivaló .. (Ezzel lwp
csolatban utalnunk kell ana, hogy ennek a nagy
szabású, átfogó egészsegügyi propaganda egyik 
fontos tényezőjénd tekintjük a gyógyszerészek 
bekap~so/ását ebbe a mnnkába Szer le) . 

Es végiil nem lenne teljes a beszámo/ón!<, ha 
nem tennénk au ól em/ílest, ami a hartár sa kal/eg-
jobban érdeMi, hogy az 1949 évi Hévízi Onws
hélen, amelyen a ha/aqó .szel/emú or vosokon kívii/ 
számos guógyszerész kartárs is jelen voll, nagy 
meglepetéssel szo/gá/lali az állami gyógyszer vegyé .. 
szeli m1ár ak 

A hat gyógyszer vegyeszeli )}(í/l alat ugyanis an
nak a dolwmentálására, hogy megsziint közöttük a 
lwpltalisla versengés, kö~ös liiállításon maialla be 
az államosított gyógysze; ipar dolgozói muni<ája 
er edmenyeként az 19i9 eo ben forgalomba ker ii/l és 
ker ülő új gy ágyszel eliel. 

A kiállítás, amely az o/vasóler em Irá ls ó falát 
leljesen i<iiö/lölte, 9 m hosszú és 4 m magas, fémJ
halásokban bővelkedő, egységes compasilio volt 
J11inden jelen/eoő véleménye megegyezett abban, 
hogy ilyen impozáns mérelű gyógyszerldállítás 
J11 agyarországon még nem volt 

A kiállítás középpontj ában a nagy or osz 
Nobel-díjas Iwlató, P a v l o v ez a/halomra ké
szii/t eredeti, szinte t!letnagyságú szobra álloll. ,~1int 
ismeretes, 100 évvel ezelőtt, 1849-ben született és 
a mode1n életlanban annyir a fontus 1 eflex-kulatás ' 
elindítója Az állami gyógyszer ipar a Pao/ov
szoboJia/ kívánta kifeJezésre j ullaini azt a hálát és. 
elismer és t, amellyel az egész magyar 01 vasi tud oc 
mány az élenjáró orosz tudományna/( tartozik 

A C h i n o i n gyár egy e/ectronmllaoscopos 
ld pen mulatta be tizenegyezerszer es nagqításban a 
tbc .. -baci/nst, me/y nek elpusztitásá!(t a hor á bban 
má1 említett p..a.s-t hozza forgalomba .. Ennek az 
új tbc -ellenes chemo!haapeuticumnak a gyártása 
rohamléptekkel halad előre és forgalombahozata/a 
már csak hónapok, vagy hetek kérdése. -· Ezen
kíuiíl HEXALGON néven tabletta és iniectio 
'alakjában egy olyan fájdalomcsillapilól ad át a 
forga/omnak, me/y teljes mértékben pótolja a meg
szokás veszt!lye mialt csak igen óvatosan adagol
ható mar phiumol - Ugyancsak figyelemremt!ltó 
P-vitamin Uszítménye is, me/y hazai növényből, a 
hajdinából készül és a magas vérnyomás kezelésé-
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Köszönjük Olt Károly 
népjóléti minisztemek azt a tönén~1, amely
nek éi·telmében megalakult az Állami Kezelésbe 
Vett Gyógssz~I tárak Nemzeti Vállalata. Jlii, az 

Or' os-Egészségüg· \•i Szal<szer\ eze t g\•Ógvszer-. ,_. '" " 
·tári ·dolgozói, ezután sem látunk más és szo-
.-eiálisabb célt magunk előtt, mint Nemzeti Váll;,. 
littunk mielőbbi országos méietű ldszélesítését. 
De köszönjük az új Padament einöld székébe 
'táwzó népjóléti minisztNnel< a Kazay Endre 

ben nw tat fel újabban hiliinő eredményeket. Ezzel 
a kedvell V IT AP LEX-sorozat egy új és ériékes 
taggal bővül 

A R i c h t e r gyár nak siker ü/i a cor p us /u
teum hor mani synthetilwsan előállítani és ezzel 
gazdagítani a . nőgyógyászok fegyver tár át a női 
vérzések kezelésében. A kiállításon roppant in
stwctív módon mutatla be e szer hatását az infanc 
ti/is nyúl-uterusra. -- Ezenldvü/ forgalomba 
hoz egy vegetatív-idegrendszeri nyugtató!, amely az 
idegzavarok minden formájában jó hatásúnak 
bizonyult. A BELLOlD hivatva van ezen az 
indiealias ter ületen a hasonló "rendeltefésű liiil
földi l<é.szitmények behozalalát feleslegessé tenni 
(Ezt a gyógyszer/ ugyanis eddig kü/fö/drő/ bozták 
be, s így gyáriása nagy Ílevizameglakar ítást is jelent 
az országnak)- TONADRIN néven egy újszerű 
nátha-ellenes készíimenyi is rendelkezesére bocsájt 
az 01 vasi hatna/{. 

A W a n d e 1 gyár a csecsemőhalandóság 
lelaizdésének elősegítesére egy új, fontos segítő
eszközl ad az or v osok kezébe egy olyan fehér je
készítmény for galombahozata/áva/, amely a még 
anyatejet sem tűr ő koraszü/öttek felnevelését bizto
sítja AGASAMIN casei11hydro/ysatumot tartal
maz es 15 kg súly a/atti csecsemőnek is adható, 
Ezenfelül egy ú jabb haladást jelentő hydantoin-szár
mazekot SACERNO néven hoz forga/omba .. -
A SYMPATHOMIM csepp és injectio forga
lombahozatala nemcsak az orvosok körében keltelt 
őszinte örömet; hanem a kartársak is örü[tek, hogy 
ismelkapható ezazé/elfontosságú gyógyszer, melynek 
hiánya az e/nw li években számos panaszra adott 
okot A Sympatlwmim hatását egy színes fotóról 
felnagyított szíuen kívánta a gyár érzéke/telni. 

Az E g g e r gyár a nálunk is mindinkább 
terjedő gombás bőrmegbetegedések kezelésére szo/-
gáló új keszítménnye/, az AFUNGIL-/al vonult 
fel a hévizi nagy seiegszemlén Jó hatású bélfer
től/enítő készítménye, a CARE ARGON,. egy n~
/ unk is elte r jedi kü/fö/di gyógyszer be~oza!alat 
teszi feleslegessé. - Rheumaellenes kesZiimenye, 
az EGGOSALIL, amely fokozott sa/icy/hatás ld
feitésére alkalmas, Héuiz local cou/eur-jeben a 
látogatókat kü/önösen érdekelte. 

A P a l ik gyár kiállított készítményei kö
zúll<ieme/endőnek tar t j ul; az AZULENOL-t. Ezt 
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GJ•ógsszerészotthont, öreg gyógyszerészek biztos 
menedékét és köszön.iük; hogy a nagy szociális 
gondosimdús keretében, mi, gyógyszertári dol
gozók is bekerültünk az Állami Vállalatok Köz
ponti Nyugdíjpénztárába. És köszönjük mind
azokat a tÖr\•énJeket és rehdelkezéscket, melyek 
számunlna is megteremteíiék a lehetőséget, 

hogy az eddiginél szerHsehben beleépülhessünk 
a ma(fJai közegészségiigy országos hálózatába. 

az újszer ü hatóanyagot, amely már a kü/fold ér
drJI./ődesét is fell~C/Ietle, mint tudjuk a maggar 
rónák egyik igényte/en növényéből, a cickafarl<
lióróból á/lítia elő 

A P h y./ a x i a helyi basználátla alkalmas 
peilicil/inlar !almá készítményet, a PUNGIN-L 
valamint a sc ar lalina megelőzéseJ e szal
gá/ó SCARLAPIIYLAX vt!dőollásokat nepszeni
sítette. A J<iállítás valóban kiállításnak készült és 
merlies volt minden vásári haláshajhászástól 

Ugyancsak igen szem/Cltető veli a 1\1 a g y a r 
P h a l' m a kiállítása, melynek középpon/jában 
a gyár k/asszilws készítmenye, a NEOSAL V AR
SAN állott .. - Nagy érdeklődési kellett, hogy a 
gyár Jasszindulatú daganatok kezelésére szalgá/ó 
MU)T ÁRNITROGEN-t is forgalomba hozza. 

Mint fentiekből kitűnik, az á)/amosítolt gyóifY
szer vegyészeti gyár ak kiállítása megállta helyét a 
haladó szellemű or voshét kereteben és a !zár om
éves ter u utolsó esztendeiében nyilvánosságra ho
zott készílmények szép sor a feljogosít bennünket 
an a, hogy a legnagyobb 1 emt!rmye/ nézzünk a ve
gg észeli gyáraknak áz öléves terv során várbató 
fejlődé se e/é, 

A beszámoló nem lenne teljes, ha nem emel
nők Ili a mintaszei ű Iendezést, a Fürdő vezéi
igazgatójának, Sz ek e I es eiutársnak péld át 
mulató előzékenységét és minden érdekell odaadó 
munkáját. Hévízfwdő kiállotta a próbát és ehe
lyütt vetjlil< fel azt a gondolatot, hogy nem lenne-e 
cé[szer ű a jövő évben a Hevízi Owoshetet nemzel·
közi orvoslwnqre.sszu.ssá kiszelesíteni 

Kenéz János dr 

Köszöntjük Ratkó Anna 
új népjóléti miniszterün)<et és neki sem igér
hetünk mást, minthogy az o legfelsőbb irányí
tása mellett is lelkesedéssel meg~ ünk és dol• 
gozunk tovább azon az úton, amel~~en elődje 

uzetett bennünket. i\limlig a mag~ar köz
~~~észségüg~ szolgálatáhan és a közegészségiig~ 
legtisztább eszközé\ el. 
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A Gyógyszerész 
--~~~~--~~-------------

A HÉVIZI ORVOSHÉT ÉS A GYÓGYSZERÉSZI TOVÁBBKÉPZÉS 

Nagy esemény volt a hévizi Orvoshet, 
akár tudományos tartalmát, akár társadalmi 
jelentosegét tesszük a mérlegre. Olyaú esemény, 
amit ma Magyarországon tudományos vonalon 
csak az orvostársadalom, illetve, annak tömeg
szervezete az Orvosegészségügyi S9akszervezet 
tud megvalósítani. 

_ Irigykedjünk-e mi ezért, gyógyszerészek? 
Nem, ne · irígykedjünk, inkább igyekEzzünk 
tanulni !)előle és amit tanultunk, fordítsuk hiva
tásunk hasznár a .. 

Mi volt az Orvoshét célja? 

Természetesen az orvosi továbbképzés he
lyes szolgálata .. De nemcsak ez volt a cél, hanem 
elsősorban a résztvevők helyes társadalomszem
léletének a kialakítása, az orvostudományban 
a természettudományos gondolkodás tovább
fejlesztése és az orvostudománynak a szociáliz
mus építésében való helyes felhasználásának 
előkészítése .. Ezt az elsődleges célt szolgálta az 
előadásoknak a túlnyomó többsége, mely >>a 

· rehabilitáció<< - a betegségből lábadozó, vagy 
felépült embm nek a termelésbe való vissza
vezetése -- kérdésével foglalkozott. A gyógy
szerészi tudománynak nem lehetnek ilyen kitű
zött céljai, de a megfelelő gyógyszerelőállHás
nak és a dolgozók érdekében te1vsze1űvé tett 
gyógyszere)látásnak meg van a maga jelentő
sége, az egész termelés, az egész népgazdaság 
vonalán .. 

Igaz, hogy az orvosi szaktudományok 
széles skálájával nem versenyezhet a mi tudo-
mányunk, de éppen a mi tudományunk az, 
amelyiket elszakíthatatlan kapcsolat fűz a ter
mészethez, amelyben nélkülözhet~tlen alap a 
természettudományos gondolkodás. És a tel
mészettudományok különbözű ágai, amelyek 
az orvostudományban csak alkalmazott tudo
mányok, nálunk maguk a mi hivatásunknak az 
alapjai. Ha pedig ez igaz, már nem is szűkebb 
á mi tudományos keresztmetszetünk és már 
nem is megoldhatatlan feladat olyan gyógy
szerészi tudományos hét kereteinek a betöltése, 
mint a hévizi Orvoshét volt. Ezt bizonyítja a 
Centenáris Gyógyszerészhét nagy siker e is .. 
Ennek ellenére is azt kell níegállapítanunk, 
hogy a gyógyszerészek ezidőszerint nem tud
nának az Orvoshéthez hasonló megmozdulást 
megszervezni. A gyógyszerészek kis létszáma és 
a folyamatban lévő átrétegeződés nem ad ene 
lehetőséget.. 

Mégis hasznos tanulságul 
szalgáJ számunln a az Or voshét es pedig an n. 
hogy a továbbképzéstami viszonyainknak meg .. 
felelő módon mindenkép meg kell valósítani 
Tudjuk, hogy meg van ehhez a mi tudományos 
káderünk és a tudomány embereiben meg ><an 
az áldozatkészség szelleme is, hogy az őszi' 
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oktatási idényben a terVszerű gyógyszerészi 
továbbképzés megindulj on 

Sokat gondoltam Hévizen Végh Antal dr.. 
a >>GyógyszeresZ<< legutóbbi számában meg
jelent cikkér e, mclynek >>Az előadó p1 oblémájá
ról« cimet adta és azóta is a »Mit<< és a »Hogyan« 
rnotoszkál az agyamban. Köztndomású, hogv a 
gyógyszerész-képzés reformja ismét napiren
den van és ennek a kér désnek a mikénti meg
oldása fogj a meghatár oz ni a továbbképzésben a 
»'<Iit<< problémáját. Mindent tanítani kell a 
továbbképzés s01án, amit a régi kiképzésűek 
nem sajátithattak el, hogy el ne maradjanak a 
fiataloktól és hogy egyenlő mértékben vehesse 
hasznukat az új társadalom Az 5 eves terv 
során sok gyógyszer észr e lesz szükség, ezért 
nem engedhetjük meg, hogy a regiek színvonala 
elmaradjon az újak mögött Ez nagyjóból 
elvileg el is dönti a »"lit« kérdését, de nem oldj a 
meg a >>Hogyan<<-t.. 

Négy egyetemünk van, ahol a gyógyszeré
szeti intézet, illetve az egyetemi gyógyszertár 
körül kialakulhat a továbbképzés góca, de ez 
csak az egyetemi székhelyen működő gyógy
szerészek részérc nyújt teljes lehetőséget Meg 
kell tehát teiemteni az anyagi alapot ana, 
hogy a négy továbbképző központ előadását a 
falvak és kisebb városo]{ gyógyszer és zei is . 
hallgatl1assak Létesíteni kell egy magasfokú 
továbbképző iskolát Budapcsten, melynek részt
vevői (tanársegédek, doktoranduszok, néhány . 
kivalóhh gyakolló gyógyszerész) alkalmasak 
lesznek ar ra, hogy a továbbképzés anyagát a 
kisebb központokban, megyei székhelyeken stb. 
kisebb hallgatóság elött is továbbadhatják és 
a hallgatókat IC is vizsgáztathatják. Kiilön kell 
gratulálnom Végh dr..-nak a filmoktatás ötlcté
hez, melynek uen1 is annyira a kikCpzésnél, 
mint inkább a továbbképzésnel van felmér
hétetlen jelentősége. 

A tudományos tanácsot 

kell igényhevenni, össze kell állnunk azokkal a 
szakmákkal, melyeknek érintkqesi felületei 
Vannak velünk és együtt kell készíteni közösen 
használhaló keskenyfilmeket Pilmkönyvtárat 
kell készíteni, ahonnan az oktatáshoz, előadá
sokhoz szükséges megfelelő film kölcsönözhető. 
A Szovjetímióval és más államokkal való tudo
mányos együttműködés lehet<)vé teszi a baráti 
államok Jilmanyagának a megszerzesét is. Ezek
nek a filmeknek, különösen a gyógyszerészi 
technika és a teimésze1tudomány terén van 
j clentősége. Dc készíteni lehet olyan filmeket is, 
amelyek a nagyközönség körében nepszer űsíUk 
a gyógyszer ész i tev'ékenyseget és megismer te tik 
annak közérdekű voltávaL 

Aniióta a népi demokráciaban a tudomá
nyos kutatils és a tudományok művelése a 
Tudomány os I aná cs hatáskörébe kel ült, nem 

gazdátlanak többé ezek a kerdések és a kivit~!
hez megvan a szukseges anyagr eszkoz rs. 
Láttam Hévizen egy tudomanyos filmet, amit 
a Magyar Pharma készített az e!ektr onmikr osz
kapr ól Nem volt a legsikerültebb, mégis fel-
tűnő volt, hogy az oktatásnak ez a módja 
rnilyen nagyfokú érdeklődési vált ki és hogy 
mivé lehet majd fejleszteni megfelelő előkészí-
tés után, ""· 

A Hévizi Orvoshéten elhangzott előadások 
, közül a pharmflcologiaí, a fizikai, biokémiai 
előadások r endkívül lekötötték az ott meg
jelent gyógyszerés;zeket; is, d~ l~~il?nösen. mély 

· benyomast keltett Olt Kar oly uep]oletr mmrszter, 

.ff. Gyógyszerész 
--~~----------

Weil Emil, ~Simonovits Istvárr. és Vadas Sára 
előadása, amelyeknek általános egészségiigyi 
vonatkozásai voltak 

Sok gondolat vetődött fel ezen a héten, 
aminek gyógyszerészi vonatkozása is 'olt, de az 
idő és a hely korlátokat szab ezeknek a papírra 
-vetésére .. Alapjában véve így is bőséges tanul
ságot vontunk le a hozzánk oly közeleső r okon
hivatás ünnepi hetéből : tanulnunk kell, hogy 
Je ne maradjunk és hogy mi is maradéktalanul 
kivehessük a r észünket a szacialista Magyar-
01 sz ág felépítésébőL 

Fw ag ó SándDJ 

,.TERVSZERŰ KOLLEKTIV MUNKÁ T 
az eddigi anarchikus tudományos ku1atás helyébe .. .' 

- Beszámoló a tihanyi histamin-symposiomái ~ 

Az 011 ostudonu1ny 

mai problémái köz t az u .. n allergiás megbetege
dések igen fontos szerepet játszanak. Az aller
giás fejfájástól a csalimkiütésig számos betegség 
tartozik ebbe a csoportba -- és e megbetegedé
'sek lefolyása, valamint gyógyításuk módja körül 
nálunk csak úgy, mint világszerte, sok a tisz
tázni való .. A tihanyi histamin-symposion azért 
gyűlt egybe, hogy összefoglalja az ezzel a kér
déssel kapcsolatos ismer eteket és képet adj on 
a nagy számban végzett hazai kutatásokróL Az 
értekezletet a gyógyszeripar kezdeményezése 
alapján a Tudományos Tanács, a VKM és az 
Orvosegészségügyi Szakszervezet rendezték és 
a nagy érdeklődésre jellemző, hogy a bejelentett 
t] O résztvevő helyett csaknem mégegyszer ennyi 
ér dcklődű vett részt a tudományos előadásokon .. 

Az előadássm o za tot 

Weil Etnil elvtárs nyitotta meg bevezető clő-
adásaval, amely rámutatott a tudományos 
munka nagy jelentőségére és hangsúlyozta, hog:y 
a J?olitikai helyzet, népi demokráciánk nagyszerű 
eredményei döntöen hozzájárultak ahhoz a han
gulathoz, amelyben a balatoni orvoshét elő
adásai elhangzottak cs amely a tihanyi sympo
sion iránti rendkívüli érdeklődésben is megnyil
vánuL >>Symposion« együttműködést jelent, ez 
felel lneg a szocializmus tudományos munka .. 
1nódsze1ének -- rnondta VVeil elvtárs, akinek 
június 5-i cikkéből idézzük a tihanyi sympo
siolll a vonatkozó alábbi megállapítást : 

>>A symposion ce/ja, hogy az eddig anmcbi/;u.s 
tudományos kulatás helyébe tervszeiű /;o/lektiu 
munkát hozzon A I észtvev ők megállapodtak egy
más közölt az eluégzendő fe/adato/;ban A kövel
ltező össze javeteiükön majd beszámolnak .az ei ed
ményelu ől. Ilyen és hasonló összejövetelek egesz 

so w készíti elő a magyar o I vostudomány ter v szel ű 
nwnkáiát. <( 

A megnyitón 

a VKM képviseletében Szabolcsi 1\Iiklós, a 
gyógyszeripar nevében Mészá1o.s Fe1cnc elvt.á1s 
s~ólalt fel, majd megkezdődött a háromnapps 
r endkívül értek es előadilssoroza t, amelynek 
lárgysorozata a következő volt : 

J(eszlyűs Ló1ánd : A histamin és histamin-azo-
ploteiq kémiája. · 

Went István: Histamin azoprotein az állat
kíséJ letben 

Hajós K{uoly: Előzetes beszámoló a histamin 
azopiotein J~linikai alkalmaz*sáról 

Rajka Od ön: A histamin és a histamin antitest 
sze I epo a bőr gyulladásban. 

Fekete Sándor : Histamin és eklampsia. 
~~Tddor Károly: Az antihistamin hatású vegyüle·· 

tek kémiája és szintézise. 
Isselmtz Béla: A histamin és antihistamin hatás. 
Lissák Kálmán- Szekeres Vera: Kü1önböző ideg

elemek histamin ta1 talma. 
Törő Imre : A histamin sejttani vonatkozásai 
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.H Gyógyszerész 

ifj. l.ssekutz Béla-Lichtneckertlstván.:· Novocain 
capsaicin és histamin hatása a hőszabályo~ásra. - ' 

Pata]{ y István : Histamin szerepe a kr eatinin 
anyagcserében.. · 

F1ank György: Az égési hólyagok antihistamin 
(heparin) tartalma 

Csejkó IStván: Antihistamin és thrombin inak
tiválás. 

Hetényi Géza: Histamin-heparin antagonizmus. 
Bíró .László : Különböző antihistamin anyagok 

ther.ápiás hatásainak öSszehasonlítása. 
Hajós Mária: Az RG 960-nal végzett kísérletek

ről való beszámoló 
Kajtor Ferenc: Histamin fejfájás. 
Eszenyiné: újabb tapasztalatok histamin all{al

mazásánál fejfájásnáL · 
Hajós Mária: Histamin fejfájás és allergia. 
Szcbehelyi János : HiStamin desenzibilizáláS 

mechanizmusa és az anaphylaxia 
Herr-Porszász .: Histamin tachiphylaxia és hista

min hatása a, gyomorsósav ter~nelésében. 

Hafós Károly : A légzőszmyck allergiA~ meg-
betegedéseinek kezelése. -

H a jós l\lár i a : Rhinitis. 
Fanbiyi Mária: Histamin szerepe a r heumás 

gyulladásban 

Az ér te kezlet 

anyagát az Orvosegeszségügyi szakszervezet ki
adja és azoknak gyógyszerészeti szempontból ér
dekes részeit külön fogjuk ismertetni, Azt már is 
leszögezhetjük : a symposion inagy mértékben 
járult hozzá a kérdések tisztázásához, meg
teremtette egyes részleteken dolgozó kutatók 
együttműködésének lehetőségét és hasznos ut
mutatással szolgált a gyógyszeripar számára, 

Túii Pál dr.. 

A gyógyszer- és méreghatások létrejöttének alapfeltételei 
lrta: Fritz Guszdv dr. egyet. c. ny" rk. tanár 

Az ember szervezete számtalan mikr oszk ó
pos nagyságrendű, jellegzetes chemiai és fizikai 
tulajdonságot felmutató és jellegzetes életmeg
nyilvánulást végző építőkőből - élő sejtből -
van felépítve. Ez a sokféle elemi életmegnyil
vánulás ökonómikas összhangban teszi ki az 
egész emberi szervezetet jellemző életfolyama
tot, ami viszont zavartalan egyensúlyi hely
zetében az egészség állapotával egyértelmű, 

HA EZ AZ EGYENSúL Y 

bármi okból megbomlik, a szer vezet betegség 
állapotába kerüL A betegségek oka az élő sejt 
pusztulása, illetve müködésének 'zavara, ki
vetített megnyilvánulása pedig a kórlüriet .. 

Ha az emberi sze r vezethe idegen anyag 
kerül, az vagy közömbösnek mutatkozik, vagy 
pedig chemiai és fizikai adottsága folytán a 
szervezetet felépítő sejtek működését válto
zasi a bír j a .. 

Ha egészséges szervezetbe bevitt idegen 
anyag olyan műkődésváltozást hoz létre a 
sejtekben, hogy az kár osan befolyásalj a az 
egyensulyi állapotot ·- akkor azt meregnek ne
vezzük, szemben azokkal az anyagokkal, me
lyelcet beteg szervezetbe juttatva hasznos vál
tozáshoz vezetnek és amelyeket gyógyszer ek né,;,_ 
vel j~Iölünk. 

Eles határt vonni gyágysw és méreg között 
nem lehet. Egyazon ányag mindkét hatást ki
fejtheti, aszerint, hogy milyen menhyiségben 
jut a szervezetbe és így a legáldásosabb gyógy
szer is méreggé változhat túlzott mennyiség 
bejuttatása során, viszont heves méregnek is
mert anyag is életmentő gyógyszerré szelídít
hető megfelelően alacsony adagjának alkal
ri1azása kapcsán. 
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Számtalan pel dá val szolgálhatnánk, de 
hiszen egy is tökéletesen elég. A süophantin 5 
mgr mennyisegben bizlosan halálos szívméreg, 
viszont 0·25-0 5 mgr-os adagjai, éppen siilyos 
szívbetegségben életmentő gyógyszerként alkal
mazhatók 

Ez a tapasztalati teny amilyen kezzd
foghatóan fennálló, olyan nehezen megérthetö, 
noha első pillanatra a >>jóból a sok megárt<< 
analógiájára elintézhetőnek látszile 

Hogy közel férkőzhessünk a !Cnyeghez, 
meg kell ismerkednünk azokkal a törvényszcrüc 
ségekkel, me! y ek az élő sejt es a r cá hatást 
gyakoroló anyag jelleget megszabják, vala
mint azon változások minemüségeivel, melyek 
e két komponens találkozásakor - eredmény
ként - mint a scjtrc gyakorolt hatás létre
jönnek. 

AZ ÉLŐ SEJT 

tülajdonkeppen lryd!oph!Jl lwl/oid, mely fehér
jéből, zsírból, szénhydrátokbóJ, organikus és 
anorganikus vegyületek halmazából és legna
gyobbrészt vízből tevődik össze messzemenően 
stabil és megváltoztathatatlanul azonos mű
ködést kiJejtő egyeddé. 

Ez a jellegzetes volla a sejtnek, befelé -
meghatároz ott kémiai tulaj donságokban, kifelé·-· 
jellemző fizikális képességekben mutatkozik. 
Ennek a jellegzetességnek számtalan minőségi 
és fokozati variánsa van és ebből eredően a 
sejtelmek rengeteg alakban és működésben 
különböző képviselőj e .. 

A HAIÓANYAGOI, 

hogy a majd elmondandékat megértsük, ugyan
csak legkrsebb, az anyagot jellemző előfordac 

w,a"'""' tehát a molekula alakjában kell szem
!élnünk. Mint ilyen, meghatározott chemiai és 
fizikális tulajdonságokkál rendelkezik és csak
úgy, mint a sejt, felmérhetetlen szám ú, egymás
tól különböző formában létezik. · . 

- Tehát úgy a sejtnek, mint a molekulának 
jellegzet~s chemiai és, fizikai tulajd?nságai van
nak belathatatlan valtozatban Mar az rtt el
mondottakból önként adódik az a következ
tetés, hogy bizonyos sejt és bizonyos malekilla 
között, tulajdonságaikat tekintve, kisebb vagy 
nagyol;lb kongwenlia lehetősége ál~hat fenn és 
ez a kongruentia fogJa megszabm, bogy egy 
sejt egy neki idegen molelmlával szemher; kö
zömbös marad-e vagy pedrg annak behatasara 
hogyan és milyen mérté.kben fogja működését 
megváltoztatui 

Ezt a jelenséget a kísérleles gyógyszertan 
a sejtek affinitásának nevezi bizonyos mole
knl~kkal vagy ionokkal szemben. Kétségtelenül 
vannak molekulák, de még inkább ionok, me
lvckkel szemben jó for mán minden élő sejt a ff i
r;itással bír Ezek általában igen heves hatású 
anyagok Az anyagok nagyrésze azonban. csak 
bizonyos sejtléleségekr e hatékony és ezt a 
tulajdonságot az anyagok ele/divitásának ne
''ezzük 

Az a1 z én- ionnal szemben minden élő sejt 
affinitással bír és ebből ered az arzénvegyü·
Ietek rendkívül mér:gező tulajdonsága, A mol
plrin-molekula ;i~z~nt elektiv módon az id~g
központokat feleprto SeJtekre feJti In hMasat, 
de közömbös mar ad a kötöszövetr se] tekkel 
szemben, 

Hogy azonos sej ttípnson belül is adódhat 
a1linitásbcli különbség egyazon molckulával 
szemben, ene szép példát szalgáltat a központi 
idegrendszer különböző részeit felépítő, de 
egy~ébként azonos típusba sorolható sejtek kü
lönböző érzékenysége a ch/O!ofOJmriwl szemben. 

Ha élő szervezetet chloroform hatásának 
teszünk ki olyan módon, hogy annak gőzeit 
Ievegóvel keverve belélegeztetjük, akkor a 
levegő CHCl3 tartalmától függően a központr 
idegrendszerben enyhébb vagy súlyosabb bó
dulatot észlelhetünk Alacsony koncentratro 
eselén csak az agykéreg rendező tevékenységet 
kifejtő sejtjei szüntetik be n~~ködés~ket, anél
kül, hogy az öntudat vagy a fa]dalomerzes meg
szűnne. 

Magasabb tömenyseg eseten már ez utóbbi 
agytevékenység is kiesik, jeléül a működést 
végző agysejtek bódulatának Ebben az álla
pDtban viszont. még mindig zavartalanul mü
ködik a lélegzőközpont, hogy csak igen ma~as 
chioraform-töménység alkalmazása eseten szan
tesse be müködését. 

Az idézett példa esetében a chloroform
molekula elektivitási mutatott az agyvelőt fel
építő sejtekkel szemben, vis~ont az, agyvelő 
különböző részeit felépítő sejtek affznriasa a 
chloroformma! szemben bizonyos sanenelben 
kürönhséget mutatott. Az agysejt es a chlor o
for m-molekula találkozásából azonos eredmény 
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adódott, nevezetes~n az agysejt működesének 
a megszűnése, de amint olvastuk, a" agykérget 
kitevő sejteknek sokkal kevesebb ehloroform
molekulára volt s,ükségük, mint pL a lélegz6-
kö2pont sej l jeinek ahhoz, hogy működésüket 
beszüntessék .. 

MEGEMLÉKEZ TÜNK 

már arról, noha csak igen röviden, hogy egy 
sejt jellemző működése, tehát a sejt karaktere, 
örök és változialhatatlan Hoav ezt a tételt félre 
ne értsük, példával világítsunk rá a lenyegre, 
A harántcsíkolatú izomsejt jellegzetes tulajdon·
sága, hogy megfelelő ingerhatá sr a összehúzó
dik, majd ismét elernyed, viszont a nyáliniri
gyet felepítő sejtféleség jellegzetes lulaj,don
sága, hogy nyálat választ eL Mármost akár
milyen ehemiai vagy fizikai behatás er i is a sejtet, 
azaz akármilyen hatóképes molekuláv al tatál
kozik is a sejt, működése fokozódik vagy csök
ken, de j ellegzctes tevékenysége nem vá !to zik, 
tehát az izom>ejt sohase fog nyálat elválasz
tani, se a mirigysejt összehúzód ni Ez a tény a 
gyógyszer, illetve a mér eghatás egyik kardinális 
alaptétele, amit úgy fogalmazl;a~unk meg, 
hogy gyógyszeJei< vagy mé1 g ek halasal a a SeJiel< 
JC/legzetes műkörlése csakis Jwanlitatw ér telemben 
változhal meg, Jwaliialiv er lelemben soha. . 

Amint látjuk, mindcn gyógyszer és mm
den mér eghatás lényege az a kvantitativ vál
tozás, ami hatóképes tehát egy bizonyos sqtre 
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elektív molekula hatására. a sejt jellegzetes . 
működésében létrejön. Ez a változás termé
szetesen az egész szervezet műkődésér e kive
títvé, a legkülönbözőbb tünetek alakjában nyil
vánulhat meg és ezek a tünetek fogják jelle
mezni bizonyos gyógyszer, :Iletve méreg ha
tását. 

lévő Ca·· ionokat calcium oxalattá köti és eZzel 
megbontja a sejt éliettani egyensúlyát.. Már 
ez a csekély változás a sejt kémiai struktúrájá
ban elég ahhoz, hogy az oxálmér gezés súlyos 
tüneteit produkálja, sőt, hogy az egész szer
vezet eletét kioltsa. 

Minél több sejtkomponensen fejlődik ki 
az irreverzibilis kémiai változás, annál sűlyo
sabb a sejtet ért ártalom és annál valószínűbb 
a sejt élettevékenységének megszűnése, vagyis 

Miután példák mindig jól rá világítan ak 
a dolgok lényegére, hElyénvalónak mutatkozik 
itt is példá val élni. 

Említettük a fentiekben, hogy a ch! or ö·
form megfelelő tömegekben a központi idege 
rendszer valamennyi sejtjének működését fel 
tudja függeszteni és megfelelő módon alkal
mazva, teljes öntudatlansággal járó állapotot, 
narkózist okoz. A hatás lényege a központi 
idegrendszer sejtjei működésének negativ irány
ban történt kvantitativ változása. 

Az amidazophen-mo!eku!a ugyaricsak a 
központi idegrendszer sejtjeiie hat, de azok 
közül kűlönösképpen a hőszabályozó központot 
felépítő sejtekre elektiv tulajdonságú, olyan 
értelemben, hogy azokat bódítahi képes, tehát 
a hatás lényege ez esetben is a sejtek tevékeny
ségének negativ irányban törlént lwantilaliv uál
lozása .. A kivetített hatástünet most azonban 
egész más lesz, mégpedig a szervezet hőmér
sékletének csökkenése, 

Amint látjuk, azonos sejtcsoporton azonos 
reactio zajlik le, de az elektivitásból adódóan 

. nagyon kűlönböző hatástünet vetítődik ki az egész 
szervezetre vonatkozóan, mégpedig a chloro
form esetében öntudallanságga/ jál ó n ar i< ó z is 
az · amidazo p h en esetében lázcsökkentő hatás .. 

ELJUTOTTUNK TEHÁT ODÁIG, 

hogy gyógyszer ek, illetve mér gek hatásaként 
mntatkozó, ú n .. tünelek végokát bizonyos sejt
féleség és a hatást kiváltó anyag találkozása 
folytán adódó Iwantitatív működésuá/lozásban 
találtuk meg .. Vizsgáljuk azonban kissé közec 
!ebbről ennek a találkozásnak következményeit . 
a sej tr e vonatkoztatva. . 

Ha sejt és molekula kongruál, akkor a 
találkozás eredménye kétféle lehet : 

l. kémiai reakció, 
2. a sejt fizikális tulajdonságainak vállazása 

HA KÉMIAI REAKCIÓ 

zajlik le sejt és molekula közőtt, úgy ez a 
vegytan törvényei értelmében azt jelenti, hogy 
úgy a beható molekula, mint a sejtnek vele 
reagáló alkotórésze elveszti eredeti tulajdon
ságait és megváltozik Ez a változás lehet vég
leges iiieveizibilis és visszalordítható reverzibilis. 

A már eddig elmondottakból is valószínű~ 
nek fog látszani, hogy a végleges kémiai reakciók 
súlyos zavart kell hogy okozzanak a sejt tevéc 
kenységében .. Ez így is van és a kimutathatóan 
végleges kémiai változással járó folyamatok 
általában heves méreghatások alakjábau ve
títődnek ki, mint hatástünetek Igy például 
az oxálsav a sejtekben ionizált állapotban . 
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a sejt halála. · 
A reverzibilis kémiai változások nem fel

tétlenül okozzak a sejt ha1álát, de kétségtelenül 
ezek is súlyos egyensúlyzavar hoz vezetnek, 
aminek következménye az egész szervezetre 
kivetitve okozhatja a szervezet halálát. 

A FIZIKÁLIS SEJTTULAJDONSÁGOK 
változásának lehetőségei számosak. Az élő sejt 
kolloid, így tehát mindazok a törvényszerűségek 
érvényesek reá. vonatkoztatva is, mint amiket 
a nem élő kolloidok megfigyelése során meg
állapíthattunk A vízfelvevőképesség, a sejten 
belül szereplő fehérje, lipoid, szénhydrát kom
ponensek disperzitása, a protoplazma sol és gel 
állapota közötti átmenetek, mind-mind szám
talan lehetőséget adják a különböző fizikai 
változásoknak, amik viszont, a sejt működésé-
nek megváltozásához vezetnek. . . , . 

Ezekhez a sejten belül adódó lehetőségek
hez kapcsolódnak azok a lehetőségek, melyek 
a sejt felületén a felületi aktivitás változásából, 
illetve magából az aktivitásból adódnak. 

A LEGTÖBB HATÓKÉPESNEK 

ismert molekuláról tudjuk, hogy a sejtek anya
gával kémiai reakcióba nem lép, tehát fel kell 
tételeznünk, hogy a néha kivetített tünetei
ben r endkí>;üli hevességgel mutatkozó hatás 
lenyegében a niolekula által a sejt fizikális 
egyensúlyában létrehozott változásból er ed. 

Hogy ezeknek a történéseknek lényegét 
jobban megértsük, kiválasztjuk egy az experi .. 
mentális pharmacologia legjobban kidolgozott 
problémájának, a narcosisnak fejezetét és az 
ezzel kapcsolatban nyert kisérleti tapasztalatok 
ismertetésével igyekezünk megvilágítani egyi
két azoknak a folyamatoknak, anrelyeket mint 
a gyógyszer- es rnéreghatások végokát kell el
fogadnunk.. 

NARKÓZIS 

alatt egy olyan reverzibilis, tehát átmeneti álla
potot értünk, melyben egy vagy sok sejtből 
összetett szervezetek életfolyamataikra j ell em z ő 
megnyilvánulásaik közül egyet vagy többet 
szünetéltetnek Egyformán narkózisnak tekint
jük az egysejtű lenyek amőbás mozgásának 
megszűnését és az ember öntudatának és fáj
dalomérzésének időleges kikapcsalódását akkor, 
ha Oliindkét folyamat egy, az illető szervezet
nek idegen anyag behatására jön létre. 

Ez az állapot fennáll rnindaddig, míg a 

. . arkózist kiváltó anyag kellő töménységben 
· ~rintkezik a szervezettel és maradéktalanul 
:'negszűnik, ha ~z az _érintk~zés véget ér.. . 
\ Ilyen hatas krval~a~ar.a na!lJon _sokfele 

. vegyület képes, mel;yek J~ozott leg]elentosebbek 
a par affinsor halogen szarmazekar: ~z al~oho-

. Iok aetherek, aldehydek, alkalmdak, . .sot a 
sze; vetlen vegyületek közül is pL .a dmrtro~en 

xyd. Ezeknek a narkotikusarr hato molekulak
~ak egy közös tulajdonságuk, hogy na!D'on 
nehezen kepeznek vegynietet es hogy. hatasl)k 
kifejtése után változatlanul jönnek kr a szer

. vezetből, tehát a sejtekre vonatkoztatva tel-
jesen indifferensek.. 

Ebből máris világosan következtethető, 
hogy ezek a molekulák nem kémiai reakciók 
útján, hanem a sejten ':agy a sejtb,en ,való meg
jelenésükkel a Sejt J1zrkaz egyensulyanak meg· 
bolygatásával h<ltnak 

MÁR A SEBÉSZET! NARKÓZIS 

bevezetését (184 7) követő években Bibr a és 
Harless figyelmesek lettek arra, hogy az akkor 
narkotikumként használt aelhernek és chlo~o
formnak közös tulajdonsága, hogy vízber~. a~rg, 
zsírban és zsíros olajokban vrszont krtur:oen 
oldódnak Ezt a megfigyelésüket felhasznalva 
úgy próbálták magyarázni a narkózis létre-

. jöttét, hogy ezek az anyagok ~ szervezetbe 
. kerülve, az agysejtekből kioldjak a bennuk 

nagy rnennyiségben feltalált zsírnemű anya~ot: 
. az agylipoidokat .. Ter mcszetesen ez csak elmeletr 

elgondolás volt, ari:rit később Hermapn és Po!Il 
kísérletileg megcáfoltak, noha kutatasark sorarr 
kétségtelenül beigazolódott, hogy a ~arkotrkus 
hatású anyagoknak rgen nagy old~konys~g~ 
van az agy lipoidjaiban és hogy narkózrsban levo 
állatok agyvelejé~en sokkal nagyobb mennyr
ségben mutathato ln a n ar kotrkum, mmt sz er
vezetük bármely más részében. 

EZEN A NYOMON ELINDUL VA 

1899-ben H. H. Mayer és tőle függetlenül Over·· 
ton közzétették vizsgálati er edményerket, me
ly ek alapján a narkózis lényegét a következő 
módon magyarázták.. Minderr'lipoidban oldódni 
képes anyag többé-kevésbbé narkotrku~ ha
tású.. Annál kifejezettebben ilyen tula]don
ságúak, minél nagyobb a Upoidban való old
hatóságuk a vízben való oldhatóságl)kkal szem·· 
ben. Ha ezt a két fizikai állandót egymással 
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elosztjuk, úgy egy hányadost. Q (quotiens) 
kapunk. Tehát 

Q _ lipoid oldhatóság 
- víz oldhatóság 

~s ez a megoszlási hányados a mérvadó egy n_role
kula narkotikus értékét illetően .. Itt termesze
tesen nem az abszolut oldhatóság, hanem a 
r elativ oldhatóság a mérvadó és éppen ezért az 
olyan anyagok, me! y ek vízben és !ip o idban egy
aránt jól oldódnak, sokkal kevesbbe lesznek 
narkotikus hatásúak, mint a lipoidban jól és 
vízben r ossznl oldódó anyagok. Ezek szerint 
minél nagyobb szám a. megoszlás! hányados, 
annál erősebben narkotrkus hatasu az anyag 

AZ ALANT KÖZÖLT TÁBLÁZAT 

néhány narkotikus hatás ú anyag adatait szem
lélteti .. Magvarázatul előrebocsátjuk, hogy az 
első oszlop 'a lipoid oldhatóság ot, a második 
pedig azt a volumen %-ot mutatja, a:rrilye~ben 
az illető anyagnak a belehelt }eye\l.?.~':n ]_elen 
kell lennie, hogy egereken narkozrs JO]Jon letre .. 
A harmadík oszlop a narkózisban lévő állat 
agy-lipoidjaiban kimutatható narkotikumkou· 
centr ációt szemlélteti rnoL/liter viszonylatban. 
(K. H. Meyer után . .) 

lipoid Narkotikus Mol. kon-
koncentrá·· centráció Nmkotikum oldódást ció vol az agy-hányados %-ban lipoidban 

Methan o 54 370 o 08 
Aethvlen l 30 80 o 04 
Aeet\,len 1 80 65 o 05 
Aeth)rJch1orid 40 50 50 0•08 
Acther 50 00 34 o 07 
Aethylbromid 95 00 1 9 o 07 
Dichloraethy-

Jen 130 00 o 95 o 05 
Ch lor of01m 265 00 o 50 o 05 

Fenti táblázat világosan mutatja, milyen 
szigor ú összefüggés áll fenn a narkotikus anya
gok lipoidoldékonysága és a narkózishoz szük
séges mennyisége kőzött .. Meggyőzőerr szemlel
teti a táblázat azt is, hogy a narkózis kiváltásá
hoz jóformán azonos moL coneentratióra van 
szükség az agy-lipoidokban, ami vismnt dön .. 
tően bizonyítja, hogy a narkózis létrejöttének 
feltétele, hogy egy kémiailag indiflet ens anyag 
meghatározott mennyiségben legyen Jelen az 
agy-lipoidokban, amit viszont kizárólag fizikális 
faktorok szabnak meg. 

(Folytatj uk.) 

DARMOL GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GY ÁR K. F.T. 
BUDAPEST XIV., HUNGÁRIA-KORÚT 114. 

TELEFON: 496-796 
DARMOL csak eredeti csomagban árusítható 
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' Uj gyógyszerek és ujítások a W ander-gyárban 
-- ligeti Viktor üzemi riportja -

A z em b e r i ség l e g j o b b j a i ősidők
től kezdve ana iöJekediek, hogy szenvedő ember
társaik bajain minél eredményesebben segitsenek. 
Ilyen célt szaigál a W a n d e r -g y á r is, 
ahol munkások százai vállvetve munkálkodnak, 
hogy a beteg magyar dolgozók és gyermekeik, a 
legmegfele/i!bb és legkorszerűbb ggógyszerekkel szen·· 
vedéseilae enyhülést nyerjenek A munka a gyár
ban reggeltő~ estig, tewszeríí programm szerint 
fiJlyik Mindenki a saját tehetségéhez és erejéhez 
képest kiveszi belőle a részét, kezdve H a n n 
A n d r á s vegyészmémiik vál/alatvezetőtől, aki 
a hatalmas gyár felelősségteljes irányítását végzi, 
a névtelen kis ~somagolólányig, a/d egyhangú 
munkájával tetszetős külsőt ad a magyar szellem 
terméMnek, a · világviszonylatban is nagyszerű 
magyar gyógyszernek. Ebben a hatalmas gépezet

. ben egyik a lendítőkerék, a másik egy látszólag 
jelentéktelen csavar szerepét tölti bé .. De airogy 
lendit6kerék nélkül a gép nem indulhat meg, 
ugyanúgy egy csavar meglazulása az egész rend
szer megbomlásái er edmenyezheii. Ennek a tény
nek tudatában végzi mindenki a reája kirótt 
munkát .. Enöl a munkáról szerelnénk olvasóink
nak a lehetőségekhez képest hű képet adni. 

A GY AR MOKODÉSE 

igen változatos. Finom kémikáliá/' szintézise, 
drogo/í hatóanyagainak kivonása, ezekből a gyógy
szerkiilönlegességek előállítása, tápszerek, gyágy
cukorkák készítése, valamint a tudományos lm
tatás az a változafos munkateriilet, amelyen a 
gyár az ország termelésében résztvesz .. 

A termelés hatalmas területen, több epiilet
ben elhelyezett különfi!le osztályon munkamegosz
tással folyile Az osztályok élén a legkiválóbb szak
emberek irányítják a munkát, a hozzájuk be
osztott munkások pedig brigádokat alakítva, össz
hangban, egymás munkáját támogatva dolgoznak, 

· hogy a tervben előírt teljesítményt pontosan 
végrehajtsák. A gyógyítás szolgálatába a gyár már 
k01ábban is számos értékes gyóqy1zert állított, 
a multban azonban a ter meü!st a tőMsek ir ányí
tották, természetesen saját céljaiknak megfelelően, 
úgyhogy egyes gyógyszer eket és tápszer eket csak 
a kiváltságosok szerezhettek meg. Ma a termelés 
T acionálisan, munkaver sennyel, munkamegosz·· 
tással folyik, a gyár dolgozói pedig az önköltségi 
á1 és a termelési idő csökkentésével ana törek
szenek, hogy olyan hasznos tápszer ek, mint például 
az Ovomaltine, a széles népr ét egek gyermekei 1 é
szér e megszer ezhetök legyenek 

Minden osztálynak megszabott programmja 
van, amelyre kötelezi magát, hogy végrehajtja .. 
Bármerre járunk, a falakon táblázatokat és gra
fikonokat láthatunk, amelyek a munkásokat figyel
meztetik _az elkövetett hibákr a, a selejt nagyság ár a, 
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vagy pedig az osztályon e/ér t eredményeket tűn
tetik fel. 

GYÓGYSZERÉSZEK SZEMPONT J ABÓL 

talán a gal en u si osztály az, amelynek munkája 
elsősor ban érdekelhet bennünket .. Vezetőink L á n g 
A n d r ás kartársunk és T ok á I G é z a 
mérnök szakszerű magyarázatain ker esziül meg
ismer heltük azoknak a munkálatoknak nagybani 
változatait, amelyeket kicsiben mi, gyógyszerészek 
is végzünk 

A galenus i osztály vezetője, T a 1 j á n Z o /-
t á n kartársunk. Irányításával éppen folyik a 
munlw. Egy nagy üstben cukorszir up rotyog, 
hogy megfelelő hatóanyagokkal keverve az ismert 
Calciron, Neupon, Erugon, Pectogen, stb. szirup 
váljék belőle. Egy másik teremben történik a ké
szítmények üvegekbe való töltése és bedugaszolása 
Az egyik asztalnál elmesen meqszer kesztelt dugó
benyomó /(észüléket látunk Ez K 1 e i cs á r O t- · · 
m á r n é munkásnő találmánya, amiért mint · 
újító pénzjutalmat is kapott. A la'szü/él, lényege 
egy fel- es lefelé mozgatható lapos falwr, amellyel 
az alája tett üvegben lazán elhelyezett dugó r a meg
felelő nyomást lehet kifejteni, miáltal a dugó az 
üveg szájába benyomódik. llymódon kiküszöbö
lődnek azok a s~erencsétlens~qek. amelye!< elég 
gyakran előfordultak a kézzel történő dugaszolás-· 
nál, amil<or is az üueg nyaka szélpaltant és a 
munkás kezét megsértette A készülék annyira 
praktikus, hogy amint hallottuk, használatát az 
Egger·-gyár is átvette és az újitót kiilön megjutal-
mazta.. · 

Ezen az osztályon iöi ién ik az injekciós ké
szítmények előállitása is .c ampullák mosása, töl
tése, átvilágítása, stei ilezése és szignálása. Veze
tőinktől megtudj ul<, hogy a gyár ban az ampullá
l<at töltés elölt gondosan /dmossák, nem úgy jár
nak el, hogy az üveggyárból kapott ampullákat 
tisztáknak tekintik és igen helytelenül előzetes 
mosás nélkül töltik meg. 

A galenusi osztálgon láttuk a kúpok keszí
tését is. A közismert Germicid-kúp anyagát fel
olvasztua kb .. 20 darab kúp kiöntésére szalgá/ó for
mákba öntik és ezeket darált jéggel töltött tálcákra 
helyezve kifagyasztják A l!észítés bámulatos gyor· 
sasággal selejlmentesen történik 

Itt kell megemlítenünk a kenöcsök készítésére 
szolgáló gépiberendezeseket, valamint a Pi/ka 
töltésére koris/J uált löltől<észüléket is; ez utóbbi 
az ampullák töltésére szalgá/ó készülékhez hasonlít. 

Csal< kívülről kukkantottunk be az úgyneve· 
zett >>szénszobába «, ahol a C ar bowander t és az igen 
elterjedt Eucarbont állítják elő Az alkatrészek 
összekeverésére szolgáló hatalmas forgó dob mázsá
nyi mennyiségű Eu car bon-anyagat képes egyen
letesen e/keverni .. 

A PREPARATIV OSZTALYON 

készülnek az egyes készítmények kiinduló anyagai. 
Iti Ko u ács P á l művezető írányílásával 
folyik a munka Az osztályhoz tartozó mííhe/yek
ben már a gyár mérctei bontakoznak ki. Láttunk 
hatalmas fakádakat, gmelyekben 2000 kg Alucol-

or masszál lehet fe/dolgozni .. Vákuum-bepálló és 
~esztilláló készülékekben a kényesebb anyagok le
desztillálása és besűrítése történik. Az anyag ter
mészetétől függöen egyszel ű sz ár ítószekr ényekben 
vagy vákuumban történik az anyag kiszárítása .. 

· Drogok őrZése is itt tö1ténik 200 kg drogo! 
befogadó golyós malmokban 

Itt készülnek a Germicid, jód- és brómtheo-
sánok, alucol, va/amint az éppen most folgalomba 
hozott tápszel készítmény : a C a s am i n Ez 
aminosavak és polypeptidek keveréke, amelyet 
kazeinből állítanak elő és kor aszü/ölt csecsemők 
táplálására szolgál.. . . , . , .. .. .. 

Ezen az osztálgon készül a sokazg nelkulozott 
phenacetin is, amelynek gyártá~á~an a~ osztály 
munkásaiból alakult >>Kossa-bngad<< vallalta a 
zegnagyobb sz er e pet.. Az egyik sál okbr;n mázsa
számra láttunk vasreszeléket lvfegkerdeztuk a 
biigá4 vezetőjét, • T i t t l J á n .. o st, hogy az 
milyen célt szalgal Megtu.dt~k, to.ze, h?gy. a uas~ 
reszeléket a phenacetin gywtasanal szukseges re
dukció elvég<éséhez használják Uggan,akkor veze
tőinktől azt is megtudtuk, hogy Tzttl Janos az osz
tály legkiválóbb munkása, már~ három újitá,s~i 
fogadták el és m_eg ,is jutalmazta.k Az egyr!' UJ!· 
tás a éppen a kerdes es, vasr esze?ek g!{ors zsr.;t~la
nítására üányul, a maszk kelta pedrg a szwesek 
meggymsítását és a pownyagok egyenletes sz ár í
tását mozdítja e/Ö .. 

A KIVONÓ OSZT AL YON 

történik drogokból a felhasználáshoz s~üksege;s 
hatóanyagok kivonása. Hatalmas p_er kolatorok~ol 
és kivonó dobokból áll a ber endezes Az oszta/y 
vezetője L e n d v a i J ó z s ~ f . mérnök, _aki 
egyben a gyár újítási megbízoltJa rs ,Megiudjul<, 
hogy B ek e D é n e s dr .•. a gy_a! Koss!flh
díjas mérnöke és Lendvar. Jozsef U/ alkalo!dC:··· 
kivonó eljárást dolg_oztai: kr, amelJ!. a~ qlkalor~a~ 
Jdvonását meggyorsztja es onkolt~~g~ arat a mlH;l
mumJ a csökkenti. Ennek az ellarasnak alapJan 
történik a chelidonin-alkaloida előállítása, amely
ről késöbb bővebben fogunk beszámolni,_ valall}il}l 
egyéb allwloidák kivonása: A J3e.ke~fele ellaras 
annyir a el,ön~ös, hogy am_rl}t. kazaltek vei_unk, .a 
Dohánygyar zs ezzel az eljarassa_l sze:etn~ a no
vénypermetezéshez szolgáló mkotrn kwonasát el·· 
végezni. ' 

A CHELIDON1N 

gyártásával, amely magyal tudós neuéhez (íízö~i~, 
szükségesnek tartjuk bÖVI;jJben foglalk?znl K~r~
sünkre az új kivonóeljárásról, valammi magaral -., 
az alkaloidáról a következő adatokat ~~aptuk: . 

A chelidonin a vérehulló fecskefu -.- c;helr
donium majus - gyomnövénynek a gyogyaszat-
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ban is használt föalkaloidáia. A drog kivanatát 
már régóta, újabban az alkáloidát vegytiszta. álla· 
potbar1 haszáálják. A Wande1-gyá1 T em z d o l 
néven hozza forgalomba, mint chelidonin hydro
chloridot .. Halása egyrészt morphinszeríí, a köz
ponti· idegrendszert bénító, fájdalomcsillapító, 
másJ észt papaverinhatásszel űen simaizomtónus 
csökkentő. illetve bt!nító Legjcllegzetes~bb alkal
mazási tériilete, amely specifikusnak tekinthető, 
az epeutak bántalmai. Igy sikeresen allwlmazzák 
cholangitisnél, • epeköveknél, csökkent epeseaetio
nál, cinhozísoknál és epebántalmakkal ope1ált 
betegek utókezelésénél 

Előállítása a növény ggölwéből törtenik. 
il régi eljárás szerint alkoholos pe1kolálással, a 
mre1f kiuonat szá1azra párologtatásával, a mara·
a'ék eteres kivonásával es az éteres oldat besiÍlí
téséve/ majd a tömény oldat kénsauval való ki
J ázásdval és a kénsavas oldatból lúgosí/ás útján 
történő kicsapással lelt előállítva a még tisztításra 
szoruló alkaloida Ilyen el jál ás me/lett magas 
volt az oldószaköltség, rossz volt a kitermelés, 
az eliái ás- sok eneigiát és kézimunkát igényelt, a 
nyers alkaloida pedig igen sok szennyezést tar
talmazott. Ezeket a hibákat küszöbölte ki Beke 
Dénes dr.. és Lendvai József méll1ökök által kidol
gozott allw/oida exllakciós eljárásna/; a cheli
donim a tó J ténö alkalmazása 

Az úi eljá1ás szeiini a d1o~o~ més.sz~l hever ik, 
a gyantás és zsíros anyagok l~kotese celjabol, maJd 
benzollal extrahálják, a benzo/os kivonalot kén
savon átbuborékoltatják, amikor is az alkaloida 
a kénsavas oldalba megy át, ahonnan lágosítással 
a nyers alkaloida kicsapható t~szfáb~ állapotban, 
mint a 1 égi hosszadalmas e/jal as nal A benzol 
állandó kö1 folyamatban' ciT lm l ál az ex ll aktor és 
a kénsavas torony közölt és így veszteség jófOimán 
nem is állhat elő 

Ezzel az e/jál ássa/ az aliw/o ida előállítása 
teljesen mechanilwsan "be~zer.ell uzell1b~n rgen 
gyorsan, kevés munkper.os~ukseglett,el l?rlem~<. ;4-z 
eljárás végig szobalwme1sek/eten Jal~zodrk es l?Y 
ki van kiiszöbölve az a/ka/orda bomlasa, valamwi 
a b es w ítö eljárásnál e/kel ülhetdlen oldószervesz
tesség is. A /dten;zelés sokk~! JObb., oldoszelsmk-
séglet pedig az eddrgrek 1%-ara. csokkent. . . 

A fentiek köuetkezményekeppen a chelrdomn 

TICHLER JÁNOS 

GYÓGYSZERÉSZETI 
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önköltségi ára, ami a régi eljárásnál 69. OOO Fl 
volt, lecsökkent 4 .. 000 Ft-ra. 

A SUNTETIKUS OSZTÁLYON 

komplikáltabb ~s nehezebb szintt!Zisek elvé,qzise 
i?Ilenz~. Az oszta/y vezetőit, V i n c z e A n d I á s 
es G a l G y o r g y dr .. méinököket /ombikok és 
fín?mabb műue/eteket szo/gáló készülékek közölt 
tala/tul~. I!l készül a gyár /egújabb készítmén&e: 
a Ptzma/. · 

A hydanloin vegyiiletű Antisacen el szemben. 
al}'-elyet tudua/e~ő/~g az epilepszia (moi bus sacer) 
s~lyosabb esetemel az úgynevezett >>nagy mál<<
nal ~lka/maznak, a Ptimal egy dion-vegyület és 
a >>kz_s ':!ál« {I?e~it. mal) gyógyítását /esz hivatva 
szo/ga/nz. E/oal/zlasa, amint hal/óttuk, het fázi
so~z lm esziül töiténik és Gál Gyöigy dr .. és Beke 
Denes dr.. neuéhez fűződik. akik a korábbi ame
ri~a! eljárást leegyszerűsítélték és előállítási költ
segezt csökhentetlék. 

Megkérdeztük, I;o?y egy ilyen komplikált és 
ho~sz~dalmas szzntezzs hogyan iöJ lén ik. An a 
szamzt?ttc;nk, hogy ene választ nem kapunk, mezt 
ez gyazta.sz tziole Legnagyobb meg/epetésünkre 
azonban a választ megkapluk amelyet ismer-
letünk is.. · ' · 

Kii;zduló anyag az aceton, cyánozua aceton
cyanzd?a alakítják át, majd ez két fázisban 
hydrolzzálua dzmetlqjl-g/yco/sauuá alakul. Ennek 
nátrium sója dimctlzyl-su/fátfal methylezve .··es 
ca_rbarnzddal kandenzá/ua dimetlzy/-oxazolidin
dzont aq, amelyből ismét dimetlzyl·swlfáttal methy
lezve ~nmethyl-oxazoZ:din-dion vagyis Ptimal ke· 
lefkezzlc. 1 v~gyfolyamatok, amint megfigye/tüh, 
za~ t ll:uegfu/heb~n tözlt!nnek; egy z é1zt a cyánozá~, 
maszeszt a dzmeihyl··Su/fattal való methylezés 
mzatt ; ez utóbbi, amint tudj uk a Zegveszedelme
sebb mérgek közé laz fozik. 

Ezen az osziályon tő I lén ik a Ron in, valamint 
az Intzajod és sok más gyógysze/ szintézise is .. 
Az zntr aj adr a vonatkozólag megtudj uk, hogy ez 
egy olyan szerues jódkészitmény, amely a jódat 
50%cos mennyiségben ionizált állapotban tartal
mazza .. Gál György dr .. és Tok áz Géza 

· enl)él is újilá.st vezettek be, miáltal ugyanannyi 
kzzndul? anyagból kétszer am1yi végterméket nyer .. 
hetnek es ez még tisztább is, mint a régi eljárással M
szu/t. Igy tehát az önköltségi ár tó bb mint a feléz e 
csökkent.. . 

A TÁPSZEROSZTÁLYRA 

átmenve .megisinerhettiik azokat a hatalma.s gépi
be~ endeze~.eket, a~ellyel a. gyái a tápszer e/(et ké- . 
szztz. Elso~ or ban JS egy tokéletes gabonaőrlő mal
mot szem/ellzettünk meg, amellyel a tápszezek alap
anyagát szaig.áltató gabonaféleségeket őrlik.. A ma
lom kap([Clt([Sa . akko z a, hogy egy község teljes 
gabonaszuksegletet meg lehetne vele őr ölni. (Öiöm
me/ h([llottuk, hogy a felszabadulás után a gyár 
munlwsazt a malom segítségével látták el liszttel 
sőt a környékbeli lakosság zészeze is itt órö/tek) 

• A .fápszez.osztá/yon készülnek a' W andez-gyár 
hu es !apszerez .: az Ouomaltine, Flossin. Mal
toflo~szn stb .. . Az osztáig vezetője Kovács 
L ([ J ? ·~ vegyeszmémök, tá psz ez szakélt ő Az ő 
u angztasa mellett, valamint U n d i · L a j 0 s 
művezető közz eműködéséuel óriás i listökben főzil' az 
ou~maltinhoz. szzikséges lwkaót Tej hozzáadása 
uta_n a folyekony anyagat vákuumcsöveken elue
zetzk a válmumbepár ló edényekbe, amelyekben 
4(i'-o~l az az;yag?! 45%:ára, besűritik, majd ma
latakz~onat es faJU~ hozzaadasa után nagy szári/ó 
szekzenyekben a !<ész avamaltini kiszárítják 

Ézdel<lődésünlue a Fiassin gyáztásza is !<ap
tunk nagy vonalakban ismez tetést .. A nyá/wt tar-· 
t~lma~.ó ár palisziből tésztát készítenek, ez gőzzel 
futhelo Izengerekre .kez ül, ahol gyöngyházpikke
lyekhez hasonló hártyaszerű daraMák alakjában 
megsül. 

Ko u ács La j o sz ól a tápszezlwtatóról 
lz([,ZZottu~, ~ogy B-vitamin eloá/lilására új extzak
cws e/Jarast dolgozott M. Amikor tudomást szer
zeit 1 ó/a, hogy egyes ma/mol<ban és üzemekben 
m.elié!dez r;zékkérd visszamaradó zozskoi pát valaki 
luze/esz celo/ua Javasolta, Kovács Lajos kisél/etezni 
kezdett a kozpával Kísérletei eredményre vezettek 
úgy hom; . a közeljövőben alkalmunk lesz nagyobb 
menny!ségek.b~z;. B-vitami;'{wz jutni, amely ko· 
rábbz zndz/wczoz me/lett, UJabb lwtatások szeiint 
a szellemi tulajdonságo/wi is fejleszti. ' 

AZ ÉLOSZT ÁL Y 

Közsétánk folyamán e/erkeztilnk a tableltázó 6s 
dzazsizozó osztályhoz .. A hatalmas fezemben zaka
tolnak a gépek A fezern egyik felében tablettázó 
gépek sokaságap.attogua ontja magából a kisebb és 
nagyobb hófelu!r lab/ettálwt.. Az egyik gép lencse-

A SZINTET IK US II. OSZTÁLY n([Y!págú tab/ettákat pi és el, a másikból forintnagy-
saguak hullanak a felfogó edénybe. Vezetőink 

vezetői Se nk a r; uk V z a d; m i 1 O! osz ve- közlik velünk, hogy a nagyobbal' a Kari/ elő-
gyész és Geleqonya Géza ők készítik a Vestini tömörítésére szolgálnal<. -
Dilumint, Nigmát, Pallicidet, továbbá a Plzenace' .. Láttunk itt a gianu/á/áshoz szükséges eszkö
Un gyá1tás egyes fázisai!. Kérésünlue közö/ték, zokei .: galgos malmokat, kevező és rázó szitáló
hogy a plzenacelin kiinduló anyaga a ch/or- g~pet; A granulált ([fl1Ja~ot speciá/is meghatáwzott 
m!robenzoL Enőlelszappanositással lelzasitják a h?m.eisek/etre beal/zilzato szobákban tálcákon szá .. 
klort, maJd a vegyuletbe aethoxy-gyököt visznek be llljak 
a termék~! JedukáZják és acety/álják ' ' A nagy. fezern má~ik végében sorakoznak a 

Kzsei/etek folynak ztt fenum oxalicum óxy- drazsizozó gépek. "~1ajdnem mindegyik üzembe
dula/um és ferrum laeticum nagybaui előállitására, helyezve forgatja és cs iszalja a kü/önféle szinű 
amelyeket a gyár a köze/jövőben' lwz forgalomba, theosan drazsékat. Egy faliszekrényben üuegel<ben 
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·. különféle színű drazsék kiállitása nyűgözi le a 
zátogatól.. Az osztály büszkeségei. Cseppet sem 
csodálkozunk, hogY. J e n c s a B é l á n é él
munkásnő, az osztályvezetője és beosztott munka
táisai az élosztálg( kitüntető zászlót megszerezték 

A SYMPATOMIM-ról 

külön kell megemlékeznünk. A szívbántalmak gyó
gyitásáz a szolgáló hasonló összeléle/Ű külföldi k_é.. 
szitményt már z ég óta néJ/(]i./özzük ö z ömmel üd
vözöljük a gyár elhatározását, hogy ezt a nélkülöz
lzeletlen gyógy.szezt a jövqben folyamatosan gyár-

. taní fogja .. Labowtóriumban legyártott első kisebb 
mennyiség már fozgalomba kez ült. Az egész ozszág 
szükséglelét fedező nagyobb mennyiségek gyáztásá
Jzoz szül,séges gépi berendezés most van szeJe/és 
alatt .. A gyártás kü/ön épületben fog t6Itérini, Inert 
szintézise tűzveszélyes. Több fázison kez eszfül töz
/lfnik, amelye/, közii.l az első fázis előállitása 3 hétig 
taz t. A hydr áZáshoz szükséges gépi ber end ez és már 
fel van szezelue, a többi gépek a gyár saját szereiő
műhelyében készü/nek A Sympalomim szintezisét 
Ko v á c .s Ö d ö n d r.. a szegedi egyetemen 
végezte, onuan utazik fel, hogy a folyamatos gyár
tási elinditsa. 

A VEGYVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM 

Hogy a gyár készitméngeinek jó lzímeue biz
tositva legyen,. gondoslwdás történt, hogy Mszit
menyei minden tekintetben liifogástalanok legyenek. 
Ezt a célt szo/gálja az analitikai laboratórium, 
ahol úgy a nyersanyagolwt, mint a gyáz tás 
közbeeső termékeit, valamint a kész gyógyszer e/wi 
és tápszez eket szigor ú vegyvizsgálat alá vetik, 
hogy azok a követelményeknek mindenben meg
feleljenek .. Semminemű anyag jeldolgozásia addig 
nem kerülhet, amíg a laboratórium jóváhagyása 
meg nem éi kez ik 

A Zabazatórium vezetőjét Fl ó d e z e z Is t
v á n doktort oluasó.inlmak külön bemutalni nem 
/(C//. Ismer jük ől még azokból az időkbo/, ami/w z 
az OKI-nál működött, de ism ez jük őt még tu
dományos munkáizól is,. amelye/' a Gyógyszezész
tudományi Tázsaság Eztesítőjében es a Gyógy
szerészben jelentek meg .. ll1unkatázsai: T ok á r 
G é z a, a/( i a gyáz ban tett Zálogafásunk alatt veze
tett és értékes magyarázatokkallálott el bennüziket, 
és S im o n y i Is t v á n Mind!zárman a /eg
naggobb fele/Őséggel járó munkát végzi!<, meil 
dönteniö/; kell, hogy az általuk megvizsgált anya
gok valóban alkalmasak-e a további fé/dolgozásw, 
vagy a forgalombabocsátásra. 

Laboratóriumukban megtalálhatjuk a vegy
vizsgálatlznz szükséges 'Összes kellékeket:· analitikai 
mt!r leg, büretták, pipetták, lombikok, Izenger poha
rak, mérőoldatok és reagensek megszámlálhalat/an 
mennyisége .. Könyu/árukban a legkitűnőbb köny
veket láthattuk .: Winkler, H ager, Rosentha/ez, 
Schmidt stb, 

Érdeklődésünkre elmondották, hogy a vizsgá
latokat a IV,. Gyógyszer könyv, vagy más kézi
könyvek alapján végzik. Ha olyan anyag megvizs-

.R: Gyógyszerész 
----~----~------------------------

gálásáza kerül sor, amely az irodalomban nem talál
ható, maguk dolgoznak ki megfelelő vizsgálati el
járást. Igy például F/ódezer dr a tocoferol acetát 
olajban y_aló megha1'aroza§4/, továbbá a Sympa
tomiin gyárlássál kapc'Matos g/yo;r;alhydrát vizs
gálatát és a guanidinnitrát meghatározását dol
gotl'it,ki. Tokár Gézáról már korábban említettük 
az Intrajód gyártásának leegyszerűsítését, de ezen
kívül a haemice/u!áz előállitását is módositotta, 
amely jobb és olcsóbb, mint a külföldi e/jáJások. 
S i m o n y i Is t v á n a phenacetín gyártással 
kapcsolatban az organikus gyűr íihöz kötött kór 
meghatázozását dolgozta ki .. 

A KUTATO LABORATÓRIUM 

A szellem száz nyal, új eszmék születnek és 
fejlődik, halad a tudomány.. Az elmélet azonban 
csak akkor válik közldnccsé, ha azt a gyalwi/at
ban is a közösség szalgálalába lelzet állítani .. 
Elméletileg nagyon .sz ép kémiai z eakciókat lehet 
papilla vetni, a valóságban azonbau egy-egy 
szintézis kidolgozása hosszú és fáradságos munkát 
jelent 

Arniul láthattuk, a gyár súlyt helyez alla, 
hogy a fejlődés tezén a sokkal gazdagabb kü/
földdel lépést tartson. Kutató laboratóriuma a /eg
lwrszei ű bb eszközökkel van felszeielv e.. Itt kiséi
letezik ki a javaslatokat és újításokat a ter me/és 
fokozásáz a.. De nemcsak a bekiildötl 'javasla
tokat bízálják el itt, hanem a laboratórium dol
gozói maguk i.s végeznek önálló kutató munkát. 

Ennek a laboratóziumnak volt vezetője 
B ek e Dénes dr .. , a Kossut/1-dijas tudós, a 
chelidonin gyáztás Udolgozója. őt a kormányzat 
a gyár ból a Központi festék, oldószer és míianyag
lwtató laboratórium élére állította.. Munkatársai 
folytatják az ö mzinkáját 

A GY ÁR KÉSZITMÉNYEI 

amint tudjuk, igen ízléses és p z ak tik us csomago .. 
lá.sban kerülnek fozgalomba Felnéztünk ana az 
osztály z a is, ahol a csomagolás történik. A hatal
mas t ez emben állandó uentil/ációval gondoskodnak 
az egyenletes és kellemes höfolaól.. Az anyagat 
tnlókocsi/;on szállitják az egyes munkaasztalok· 
hoz és hogy összecserélődés ne jozdulhasson elő, 
minden asztalon más és más anyagat csomagol .. 
nak Fürge női ujjak a tisztaság minden köve
telményének megfelelően fiolákba számolfák a 
tablettákat, majd eimkékkel ellátva dobozokba 
csomagolják.. 

k csomagolóosztályról a készitmények a kész
anyag-z akt ár ba kez ülnele Itt magas, beosztott 

gyógyszertári parcelián felszerelési cikkek, parcelián 
tégelyek előnyösébészerzése] 

IV., Veres Pálné-utca 31. :relef<Jn: 185-071 
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polcokon; amelyeknek legfelsőbb rekeszei csigálwn 
tolható léiiákon érhetök el, tárolják a gyá1 készit
ményeit, míg megrendelésre nem kerülnek. 

G; Y ÁRJ RIPORTUNK 

nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg anál
az erőtelepről is, ame/g a ggárat energiával el
látja .. 

A villanyáramol a gyá1 saját 240 lóerős 
áramfejlesztő gépe szolgáltalja, mégpedig egyen
áramot és váltóálarnot is. A gőzfejlesztéshez szük
séges kazán Magyarviszág egyik legmodemebb 
kazánja.. fiányítája P a d os Miklós gépész
mémök szakszerű magyarázatából megtudj uk, hogy 
a fűtéséhez szalgá/ó szén végtelen láncon, auto
matikus adagolással kerül a vándoiiostélyra, 
amelynek 8 féle változtatásával szabályozzák a 
rákerülő szén vastagságát.. A szén tökéletes el
égetését levegő fújtatásával biztosítják A kandenz
vizeket felfogják és már 95°-os me/eg víz jut 
a kazánba, ahol óránként 6 tonna gőz fejlődik 
28 atmoszféra nyomás mellell 350°-ra lúlhevílue. 

A gyárnak saját Zalwlosműhelye is u an. 
Itt végzik a szerelésekel javításokat, sőt, a Jeal;ció
edények nagy részét is ill készítik 

Szintézisek egyes fázisainál hűtésre szalgá/ó 
jég gyártása is saját jéggyárban történik 

A GY ÁR IRODAHELYISÉGEIT 

végigjáwa, felkerestük Kenéz János dr.:-1, az 
owosi propagandaosztály vezetőjét.. Érdeklődé
sünkre a távolabbi leJ v eket illetően .Kenéz dl. 
lényegében a következőket közölte velünk: 

Az államosítás óta a qyóqgszer vegyészeli gyá
rakban a leJmelé< tervszerűen folgik. Bizonyo~ 
termelési munkamegosztás már mosl is érvényben 
van, habár a gyárak teljes kiprofilozása még 
leljes egészében nem történt meg. Előreláthalólag 
a Wander-ggúr finom kémiai produktumokat és 
tápszereket fog gyárlard. Beke d1. alkaloida 
kivonó .eljárása alapj?I~; lervbf! van. ué?e az.atropin 
kzngerese belladonnabaL Ugyszrnlen kzsér lelek 
folynak a mákhéjból a mellékalkaloidák elő" 
á/lítására. Itt elsősorban a thebain jönne szá- · 
mításba, amelyet dihydr ocodein és dilzyd1 o codeina n 
gyáJtásáw lehetne felhasználni.. Egy újabb szin
ieiikus sfilboestro/ készítmeng, a D i e n o es tr o 1 
gyártására is megtöiiéntek az előkészületek Az 
AntisaceJ mellett egg másik. lzydantoin-készít
meny.: a Sa c e 1 n o enqedélyezése most van 
folyamalban "'i gyár tlzeobromin szükségletét 
saját készilményével fedemi tudja, de teJ vbe van 
véve a theobiamin gyá1tás folwzása. A sokáiq 
nélkülözött plzenacelin gyártása az ország szük
ségleteit bőségesen fedezi 

A .. Bevezetés a gyógyszerészi hivatásba" cím ű kollokvium tárgya 
A GyógyszeHészképzés Karközi Állandó 

Bizottsága foglalkozott a fenti kötelező kollok
vium tárgyával és olyan határ azatot hozott, 
hogy a kollokvium nemcsak elméleti, hanem 
főleg gyakorlati legyen. 

A gyógyszerészgyakornokok egy évet 
gyógyszertárban töltenek el, hogy ott n;eg
ismerjék a gyógyszerészi hivatást, a gyogy·
szertári munkát és főleg, hogy ezen idő alatt 
kellő anyagismeretre tegyenek szerL 
. . A gyógyszertár i munka, a gyógyszer készí
tes és kiszolgáltatás állandó igen nagyfokú 
önellenőrzést követel, amelyet csak az eset
ben gyakorolhat sikeresen a gyógyszerész, ha 
megfelelö anyagismer ette! rendelkezik Ezek 
megszer z és e csak gyógyszertár ban, munka 
közben lehetséges úgy, hogy a gyakornaki idő 
alatt a jelölt megfigyeli a gyógyszerek külső 
jellegzetes sajátságait, összehasonlítja más ha
sonlókkal, csoportosítja szín, szag, íz szerint. 
Az itt közölt jegyzék felsorolja azokat a hiva
talos. gyógyszereket, amelyeket a hallgatók
nak kollokvium alkalmával fel kell ismerniök, 
érzékszervi vizsgálatok alapján. Vizsgán a 
jelölt a gyógyszereket olyan állapotban kapja 
felismerésre, ahogyan az a gyógyszertárban ma 
lenni szokott, pL : althaeae radix kockára 
yágva, digitalis pnlv.. lepecsételt üvegben, 
rpecacuanhae radixharánt koraug metszetben, 
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colicin pm. kalium j odatum lnistályos alak
ban stb .. 

Kollokvium tárgya továbbá, a gyágy
szerek készítésére és kiszolgálására vonatkozó 
szabályrendeletek ismerete. A laboratórium
ban végzett rnunkák meneténck magyarázata .. 
A gyógyszerkönyv teljes nomenklaturája, a 
synonimák közül pedig a jelenleg is használa
tosak.. A helyes receptolvasás; a gyágy-
szerek helyes eltartása és tárolása. · 

JE GY ZÉK 

az.on IV. gyógyszerkönyvben hivatalos, gyak
r abban előforduló gyógyszer ekről, melyek fel
ismerése - szín, íz, szag, kristályforma alapján 
- gyógyszerész gyakornokoktól kollokviumon 
elvárható .. 

KEi\IJKÜIÁK: 
Acetum pyrolignos rectific 
Acid. acetic. 
Acid. acetylo salicylicum. 
Acid. benzoicum e resina. 
Acid. boric .. cryst. 
Acid carbolic .. liquefact. 
Acid. citiicum 
Acid. salicylicum 
Acid tannicum 
Adeps lanae. 
Aether aceticus. 
Aether d·epvratum. 
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Ammonium caibonicum. 
Ammonium sulfoichthyolicu.m .. 
Argent .. colloidale. medi?· 
Argent.. nítric ... crystalhs. 
Argent nítric. fusum. 
Bismuth oxyjodogallicum 
Bismuth subgallicum. 
Bismuth tribromphenylicum .. 
Calcaria chlor at a. 
Carbo medicinalis. 
Chinin. ferrum citi ic. ammon. 
ClÍínin. hydrochloric 
Chinin. tannium. 
Chloralum hydratum .. 
Chloroform. 
Coffein. purum. 
Collodíum. 
Ferum pulverat. 
Ferrum lactictun. 
Ferrum oxalic. oxydulat. 
Ferrum sesquichldratum .. 
Ferrum sulfur·. oxyduiat. 
Formaldehydum solut 
Glycerinum. . 
Hexamethylen-tetrammum. 
Hydrar g bijodat. rubrum. 
Bydr ar g. oxydaturu !lav 
Jodoformíum. 
J od um. 
KaL hydroxydatrm. 
Kal hypermangamc 
KaL jodatum. 
Kreosotum. 
Liquor anunoníae. 
Magnes .. oxydatum .. 
Mangen chloratum, 
1\lentholum. 
N aphthalinum. 
Naphtolum. . 
Natr .. hydrocarbomc. 
N atr. nitro sum. 
Paraffin liquidum 
Paraldehydum. 
Pepsinum 
Antipyrin. 
Amidopyr in. 
Phenylum salicyllcum 
Phosphorus. 
Plumbum aceticum. 
Plumbum oxydatum 
Resorcinum.. ' 
Stearinum .. 
Stibum sulfurat.. aurantíac. 
Sulfur. 
Talcum. 
r anninum albuminat. ker atinat .. 
Ihymolum 
Drethanum. 
Vaselin flavtun .. 

r--------------------
Bronchitis, pertussis 

esetén 

Zincum oxydaturn. 
Zincum chloratum .. 

GALENICUM OK 
Aqua amigdalarum amararum, 
Aqua chlorata. 
Aqua Goulardi. . . . 
Aqí..la cinnamomr sp1ntuosa. 
Aqua facniculi 
Aqua menthae piperitae .. 
Aqua rosae. 
Collyr. adstingens l ute um. 
Cylindii hydxarg. bichlor.ati con. 
CylirtdTi hydrarg .. cyanatr. 
Elixi'r thymi compos .. 
Empl. diachylon . 
Em pL díachylon. coruposit 
EmpL hydrargyrr 
Emulsio. 
Extract.. belladonnae sicc 
Extract.. filicis maris aetheieum. 
Extract liquiritiae subsp_issum 
Extract. pomi ferratum, 
Extr act.. secalis eoruuti fluid 
Extract. strychni. 
In fu sum laxativum. 
Linimentum ammoniatum. 
Linimentum saponatum .camphorat. 
Liqour ammoniae anisat. 
Liquor ferri albuminat sacchar. 
Liquor formaldehydi saporiatu s 
1\1ixtura chloralo bromata. 
Mucilago gummi arabiei 
Ol. camphorat 
Pasta z inc i. 
Pilulae ferri carbonici.. 
Pilulae kreosoti. 
Plumbum acet. basic. solut. 
Pulv liquiritiae comp. 
Pulv opii. 
Pulv Opii et Ipecacuanhae cornp. 
Sapo kalinus .. 
Sapo venalis. 
Sol jodí spiritrosa, 
Species alt~aeae . 
Species antms~hmatJcae. 
Species diuretrcae. 
Species laxantes. 
Spirítus aethere?s. 
Spirítus aromabens 
SpiTitus campharatus 
Spirítus sapon::~tus .. 
Spirítus sapor:1s kahm .. 
Spiiitus sinaprs. . . 
suppositoria glycenm. . . 
Suppositoria ~~aemorrhordaha 
Syrup am antu.. 
Syrup feni jodati. 
Syrup hypophosphorosus comu 

on tratussin 
Gyártja és 
fo~galomba hozza: 

BAYERGYÓGYSZERTÁR 
J____:_ __ .~-------

Budapest, VI, 
Andrássy-út 84 sz, 
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Syrup kafi sulfog'uajacoliei. 
Syrup mannatus 
Syrup rubi idaei 
Syrup SY'TilDlex 
Tine. aii1aia 
'I ip_ c.. atomatica. 
Tine a ur antii. 
T inc ... chin_ae com pasit, 
Tine cinnamonii 
Tine. opii. 
T inc. pomi feii at a 
Tine. ratanhiae. 
Tine strychni. 
I inc val er ianae a ether. 
Unguent. adipis ianae .. 
U:q_guent. diachylon hebrae. 
Unguent emollieüs 
Unguent. glycerin. 
Ungucnt hydrargyri 
Unguent kalii j odat i c. j odo .. 
Unguent, stearin. 
Unguent. sulfuratum. 
Ungucnt zinci oxydati. 

NÖVÉNYI D!WGOK 
Al oe. 
Althaeae folium scissa 
Althaeae radix scissa. 
Amygdala dulcis. 
Anisi stellati fruttu,s. 
Anisi vulgaris fructüS 
Aurantii cortex. 
Balsarnum peruvianum. 
Bensoe. 
ButJ-TUm cacao 
Campbora 
Cantharis. 
Carvi fr·udus 
CaryojlhYlli flos .. 
Centaurii herba 
Cera alba. 
Cera flava, 
Cetaceum. 
Chamomillae flos. 
Chinac succirubr ae cm t 
Cinnamami cortcx. 
Colocynthidis fruct 
Digitalis, !2,Ul:v. 
Equiseti -herba. 
Filicis maris rhizoma 
} o enieuli fruct. 
Galla. 
Gclatina puriss. 
Graminis rhisoma 
Gummi arabicum. 
Hernialia hÚba. 
Ipecacuanhae radic. scissa .. 
.Juniperi fructus 
Kamala depurat 
Leonuri lanati herba. 
lichen Islandicus 
Lini semina 
Liquiritiae 1 ed scissa 
Malvae flos 
Mam1a 
Marrubii herba. 
Mel crudum 
l\Ienthae piper it ae fol. 
Oleum aetherea omnia 
Oleum jecoris .. 
Oleum lini. 
OlePm ricini 
OPium. 
Pix Betu l ae. 
Pix Fagi.. 
Pix juniperi OXJcedii. 
Podophyllinum 
Rhei rhisoma scissa et puh 
Salviae folium 

Sambuci flos 
Saponar iae radix scissa 
Scilia siccata. 
Secale cornutum .. 
Sen_ega radix scissa et in toto 
S~nna_e fo~ium scissa et in tot'o 
Smap1s mgrae semen. 
S~rycl:ni sein.en pulv. et in toto .. 
Thym1 herba scissa ct pulv 
I iliae fl os.. · 
Uvae ursi folium scissa et in toto. 
Valerianae radix 
Verbasci flos. 
Zingiberis rhizoma 

Ligeti Ferenc 
mb. egyet.. előadó,. 

Újabb törzskönyvezett gyógyszer-
készítmények · 

.... R~tascmbin tbl, Richter, 20 XO 15 g~ Ft 11 80 
Osszetetel: Rutm 0·02 g, add 1-ascorbinic 0 o5 cr 
amylu~n O 05 g, talcum O 05 g t abieltánként A' 
engedely kelte: 1949 május 26 .. z 

- .. ~rethanum .. com pr_. l g, Richter, v. 100 x 1 
(-Ft 59.10) Osszetetel; Aethyl·urcthan 1 g t bg 
lettankent.. Azl\cngedély kelte: 194~ máju.s 5 . a -

. Eggosalil tb/., Egger, 10 xO 5 g~ Ft 5 80 .. Össze 
t~tel : Salicylsavamid 0·.5 g, stcarin, O· 0 28. g, taicun~ 
~e~~~ :gÍg~~y;:;~Ju~d2~6 g tablettánként .. Az engedély 

" Penici.llin l>Avlon« 500.000 E, Ilnpellal-Kelim·· 
p~x,. ?I vos~ r.e~deJetre, .500.000 E =Ft 26_80 . Ös z _ 
tet el . PemciJlm natr. krvst. 1500 OOO E ű. g l ~ -~ 
Az engedély kelte : 1949 ~~1áh;s 19. . ve.._,ciHen .. 

Pcnicil.lin j>Avlon<< 1,000.000 E, Impetial-Kelim
r.ex, o~vos1 rendeletre, 1 x1 000.000 E =Ft I50.40 
Ossze,tetel: Penicillin natr .. l~r;yst. 1.000 .. 000 E, Ü re~ 
genkent .. Az engedély kelte: 1949 május 19 ' 

, 1fungil sol., Egger, 25 !<cm ~ Ft 9.70. Össze· 
te~ e~ . G!ycermmono-p-chlorphenylaether o 25 -g 
i~r~tl~;odt~sls. 112lgt, aqua dest_ .. ad 25 kcm üveg-enként~ 

oe e y {C e: 1949 ma)us 20 
Penicillin 1>Glaxo«. 100 000 E GI x . 

orv~s~ :endeletre, 100 OOO E = ét 7.~0 o-g.elm~I?ex~ 
Pemcllhn G. natr. kryst.. 100 OOO E .. . ss~e etei. 
engedély kelte: 1949 május Ú~ uvegcnkent. Az 

Penicillin 1>Glaxo<< 200 000 E Glaxo . 
o~vosi ren~~le_trc, 200 .. 00Ö E =-''Ft 1o.8Ö~ehÖJ~;x~ 
tetel : Pemcillm G. natr kryst. 200 000 E .. :·ze 
ként.. Az engedély kelte; 1949 n~ájus 1s ~ uv~gcu-

Penz_'cil/in >Glaxo« l OOO OOO E Glaxo K 1. 
Or · d 1 t ' · • - e 1111 p ex

• VOSl ren e e re, 1,000 .. 000 E'~ :Ft 39 70 ö ' 
te~el: ~enicillit; -G. natr. kryst. 1,000 OOÓ E. ü ssze= 
kent.. Az engedely kelte: 1949 május 18.. vegen 

_Penicillin oleosum I>Glaxo<i 125.000 Ejkcm Gl _ 
~elun~ex, orvos.i rendeletre, 125 000 E ~ F:f 4 .j~~ 
Ossz~tct~l: Pemcil1in .. G. na tr. kryst. 1,2.50. OOŰ E 
~\~,W~~~~I.d, a1d8101k~~n uyegenként.. Az engedély kelte~ 

· aJ us . e]arati idő : 1 ~~ év. · 

Könyvbeszerzés 
Aki a Moklnál (Nádor-utca 32.) vásárol 
könyveket, az a Szakszervezetet erő
síti, rilert a könyvesbolt hasznából az 
Orvos-Egészségügyi Szakszervezet is
kolájának könyvtáráf gyarapítják~ 

'---
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Melyik lavandu.la-olaj legyen hivatalos 
készülő gyógyszerkönyvünkben 

A kozmetika, a par:í'ömé1ia és új~bban -a mró
gvászat legfontosabb ill~tosító anyaga lett a lavandula .. 
Oíaj. Hogy csak néhány alkalmazását ,említsiik meg, 
a kozmetikában a közkedvelt Iavandulalizet, li:ölni
l'izeket, szap11anokat stb., illatosítják vele, felhasz
nálják azonkhiil a ma divatos fantáziaillatok, mint 

- Ch~rpre, Fougere, széna..- stb,. illatOk felépítésére. A 
gyóg~;ászatban is alkalmazzálr újabban, liülönösen a 
ffaneiák.. Gattefosse szerint a terpénmentes lavandnia
olaj suhkulán és intiamuskulári~an is adagolható, 
a gonorrheánál sokkal hatásosabb eredmén~ .. eket ért 
el vele, mint al{ár a santálolajjal vagy a CopahTa .. 
balzsammaL A lavandulaolaJ g~rQg~;ászati alkalmazá .. 
sát megnehezíti azonban az a • tény, 1109':\' eg!' tér .. 
fogat lavandulaolaj esalr három .. nég!r térfogat 70 
százalékos alkoholban oldódik. Gattefosse szeiint 
könnyen lehet vizes oldatha is lJevinni, ha török .. 
vörös olajjal O· 2 %-os oldatot készítün!{ belőle. Ez 
az elegy vízzel jól keveredik, ezért úgy injekeiólua, 
mint a sebek öbliiésérc is előnyösen .{elhasználható. 
Ug!'anetre az eredméu~:re jut a másik két francia 
sze~ző: Sassard és l\Iarehaud is, az utóbbi a lejbőr 
korpásodá~ára és a hajhullás kezelésére is ajánlja. 
Sassard leír egy érdelws liíséilctet, szerinte néhány 
eSCJlP lavandulaolajat hangyabolyba üiitve a hangsál{ 
onnan eszeveszetten nwnelrülnelí. Hecger s~erint a 
]a\randulaolajat llazáj;ílJan, l''Imu~iamszághan már 
nagyon régen használják a sebfi!'Ógyításia, szerinte 
külünösen igen alkalmas en·c a tmpéumenh~s olaj .. 
I~nnck hatása antiszeptikus, gen~· edést gátló, alkal· 
mazása ŐSI'égi megfigyelésen alapul, llC'\'ezetesen 3_ 
lavandulaolaj m,.'ái·ttí.sá"\·al, kezelésével foglnllwzóknál 
a sebek genyedése ismeretlen valami.. 

Ezek előieho(:sátása után nézzük meg, milyen 
lavantlul:wlajféleségek iorduhmli: elő a lteresl;:edelt\Jn'" 
ben, melyil' az an~ranövéu:vük, hol g~·ártják, mil~·eu 
elj{uással, mik a lmreslH~delmi ldli:ötések stb. a· Ja .. 
vaudulaolajjal szmnhen. Lr:szögezhetjiil{ azt :~ tén~·t, 
hogy a la\·andulaolaj ntin(len állam 
gyógyszcrköny~ébc'lt hivatalos,. -A 
gyógyszerlrön~·vel{ a fizikai sajátságok kikötése mellett 
1nint legfontosabb követelményt, a megfelelő észter ... 
tartalmat ít·ják elő. Az v. Helvét m•ógyszel"l{ÖllVV 
minimálisan 3;)% .. os és maximálisan 62% .. os észtCI
tartalmú olaja! k(lvetel meg. Az USA új gyógyszer ... 
){önyve Iegalúbb 30%-os ész1el:'tmlalmú olaj taltását 
írja elő. Ha a legújabh angol gyóg~rszel'l{Üll!'vt~t meg .. 
nézzül.:, ott a követlwzinmt t:aláljule }{étiéle hnandula .. 
olajat, angolt és kül:WJdit vesz id.. _,_\.z ungol olaj 
legalább 7% és legfeljebb 12%, a kilUöldi olaj pedig 
legalább 35% észtert tmtahnazzon lina1ylaeetátban 
ldfejezve. Ezeknek a g~.ógyszel'könyvi adatolmak az 
összevetéséből mind]flrt lt::üvctk(~ztetéselmt is vonha-' 
tunk Ie. Az első kövctkeztt•.tés az, houy a világ
lmreskedelembcn a1avandulaolajat az észtertartalom 
ala}lján vásárolják. A második követlmztetés az, 
hogy kétléle Iavandulaolajtí[JUS van, az alacsony 
észtertartalmú, ennek neve angol lavandulaolaj és 
a magas észtertai·talmú, melyet a l{ereskedelembcn 
francia lavandulaolaj néYen ismetnek. · 

.'Ic LAVANDULAOLAJ ÉRIÉKÉ'I, 

mint Cmlítettülí, a benne l hő l i n a l y l a e e t á t 
t a l' t a l m a a d j a m e g. A Iinalylacetát a 
Jinalool C10H 170H, cg~· ü•lítrtlen tereici alkohol észtel'(~. 
A linalool·allwhol maga 197-199 o .. on forró 
Yíztiszta fol!:adélr, mely alkoholban nag!Ton jól oldódik 
és illj:lta igen ke~Jemes. A szappanok illatosítására is 
nagyon kiterjedten használják, miutáli még lúgos 
sza11pan3kban !'Wm színezödik. A Jinaloolt a parfö
mériában a !H'öng)-'1.-irág, az mgona, a t·iklúmen, a 
rózsaillatok st_b. feléiJítésénél a legld1erj~dtehb•:n hasz
nálják. _1\z illóolajoldJan mindkét optikai rnódosula .. 

táhan l'lőio-tdul, igy mint jobbmforgaió d-Iinalool, a 
koi'iándCI· .. és Schiu-olajban, nrlnt balraforgató 1-Iinalool 
a Ca~reni Iinaloe·, a bergamott.·, nei·oH- stb .. olajban 
fordul elö. A linaloolt a 1nexikói Unaloe és a ea''eni 
linaloe..-olajból állítják elO, ezek sok I- es kevéS d .. 
linaloolból állanak. A Hnalool ecetsavas észter'e a 
jellemző főalkatrésze a Iavandula, a bergamott, a 
kmiándcr stb. ola!oknak. 1934 .. ben ''égezték el a 
döntő kíséiletet, amikor is a kut3tók nag~'ohb men!''" 
n~iségií lavandulaolajat elszappanosítottak és elJból 
az Plegybó1 dkülönítették úgr a Iinaloolt., mint az 
eeetsa\·at., A Iinalool ldmutatását és meghatározását 
cifi'állá való oxidációl'al bizonyítottá1< be, az ecet .. 
savat pedig megfelelő tisztítással anilinnal lmJ;Iden
záltál< és rnegméiiél.: a lwpott aceranilid sfi.lyát és 

• azt azután ·azonosították.. 

Ha a lavandulaolaj éttékét a linalslac:rtát tar .. 
talma szabja meg, honnan ered akkor a }{Ülönbség 
az alacsony észtertartalmú angol és a magas észter .. 
tartalmú :bancia l:n'andulaolaj közöt.t? Erre a }{él'
désre általánossághan Ú!J:\· válaszolhatun){ : a }{ét 
lavamlulaolajfélesúg anyanihéll!'C tér el {'gymástól 
erősen. A lavandula botanikája, ntoriológiája még 
táYolról Scm tisztázott tény, ennek az oka Töviden 
az, hogy az eg~'CS lm;andulaféleségelí könnyen lmve .. 
!"ednek egsmással és l{everékfajoJmt, lmresokat, 
hvhridekef allwtnak: ezelnwk a lwresolmak az illó-
ofajai lén:vegesen eliérnek emrmástól. 

Nézzük meg, mil nwnd néllán}' szcrző a két 
lavandulafajta elnevezéséröl, alaktanáról, Ielismcré
sükről, egymástól '\'aló megküliinbözt.etésüki'ől stb. 
A l{utatók véleménye szerint a lram~ia lavandula 
ht\J~re~ holanikai neve l, a v a n d u l a o if i e i n a
l is.. Hégeblwn ·ez alatt a J_.avandula \:ma ])e CandolJe 
nih·éll!'i értet.tél;:. ~\ Lcn:anduh1 ofiiéinalisnal{ !,;:ét .al
fa,ija van, a nctlves, iun~'as helyeken találhalt'i Fmma 
delphinensis és a száraz ]lel!·<~ken előforduló Fmnp:t 
:lragrans .. 

IEHMESZ'IÉSKOU 

a két alat{ lw\'ct·edil{, kiilönösen a üagrans átmegy 
a <lelphincnsisbe·. 19!' éi'tjük meg aztán, mér_t olyan 
változatos a La' andnia küU1•mr, alakja és különüscn 
a belfilc H)i<'l't olaj, f'zéri a la~andnlaohljni ismcl'lík 
nz egyes lavandulaolajféleségeket -:Wltf .. , gomba .. , m•ü
mülcsszagúnak, erdőiHatúnak mond.hlk. Ha cs:1k ez 
a két lavandula .. alak lenne, al,;:kor t{n'oh'ál sem_ lenne 
a Ia\'andula problémája am1~•ira b-anyolull, Illint az 
tényleg a valóságban .. Enm~l{ petliy az olm az, hogy 
a íöldközitengeri orszúgolilmn U3fJYban tcrmesztilo; Hz 
inén~·t.den, sol,;: olajat adó Spiket is, amel!•et latinul 
Lavandnia SpiJ,;:auak nr.veznek. A Spik an!'anih-én~·c 
az újahh JW\ .. ezéktan SZ('l'int a J_.avandula latiíolia, 
amely magábanvéve is nagyon ';últozat.os alakú 
növéns, Spanyolűl'SZág, Franciaorsz-ág hegyeiben 700---
1300 métf!l' Inanasságban él. A Spili: .. olaj 10-20~·S 
linaloolt is tartalmaz, azonban jellegzetes illatilt 
mégis a bouieol, eincol stb .. olmzzák., A S11il{ lepiir
Iása nam'on nehéz teljesitmén.v, mert. rendesen fűttí
anyag..-, Yízszeuény, magas heg}i tel'ülcte){en terem, 
ahová minden utánpótlás, akár élelmiszer, akár 
iűtőan);·ag esak a Icgnagsohb nehézségektwl .cszkii
zölhet:ö, és a Spik lepárlásával dolgozó a kéthómtlJÍ 
lt'Ilál'lási idő alatt úgyszólván teljesen el van zúrva 
a dlágtól. 

ÖSSZEGEZVE AZ EHIO:\:DO'I'IAKAI, 

yan tehát jófajta hnandula és Spik. A hon~odalmak 
azonban a lavanduta fi'ont]ún még tm·ább tartanak, 
amennyiben a valódi Iavandula és a Spik kerC'szle
ződnek és ebből a keresztezésből szá1mazik az újab-
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ban nag~~on felkapolt Imr Cs~ a L a,:· a n d i n.. A 
Lavandill ott található nagyobb memi}riségben,_ ahol 
a Spik és a Lavandnia is elö.fordul, tehát a két szülöje 
és jellemző a Lavandinre, hogy vegetatív sajátságai 
szüleire mubitnak. A Lavandula és a Spik ker·eszte
zését az irodalom szerint a méhek '\'égzik el, mett 
a Iavandulát a méhek lelette kedvelik, a viráifzó 
Imrandulatáblát felkei'esik mcssze földről, a külföldi 
adatolí .szerint a lavandnia a legkitűnőbb méhle-gelőt 
szolgáltatja. Ebből láthatjuk, hO!JY a lavanduta alak
tana még távolról sem tisztázott kérdés és igen nagy 
irodalma is van ennek. Sötéten látó- líutatók szerint 
az olaj minőségének megítélése nyujt csak egyedül 
támpontot, miután az egyes iajok eg~rmással könnyen 
kevm·ednek. A lavandinolajnak a piacon ''aló meg .. 
jelenését 1937 .. re teszik.. Az irodalmi adatok szerint 
a legjobb minöségű lavanduta olaj 50% esztert, a 
még jónak minösíthetö 40 %•ot, a jóminöségű La
van din 30% esztert taitalmaz. A Spik .. olaj eszter
tartalmá! nehéz megadni, liliután -az adatok inga .. 
dozók.. Öt és tíz százalék között változik: 

AIKINS, A KIVÁLÓ LAVANDUL4.KUTATÓ 

szerint az első minőségű lavandulaolajat a L. Del
phinensis szolgáH.atja 50%, a második minőSéget áz 
L. Fragrans 4.0%, a hmmadik minőséget a Lavandill 
20-.------30%, a neg!'l~dik minőséget petiig az L. Latliolia 
vagy Sp ik szolgáltatja 5'-------3% esztertartal ommal: 
Neve~ett sz~rint :u;tár külsőleg !s. fel lehet az egyes 
félcsegeket JSmerm, mert a -valodJ lavandnia már a 
virágzás kezdetén meredellen f('lfrlé tartó ágailat 
nevel, a Spik ágai, mint ismeretes, szétl.CiülÖk.. A 
valódi lavandula lomblel-elei lándzsa alakúak, ép
széliíek, az alsók fehéren !:J!rapjasak, a felsök zöldes .. 
szürkék, álfűzérében 10 virágja is van. Kraveri .a 
torinói alpesi Kisérleti Intézet vezetője szetint a va!'ó(li 
lavandnia ldcsiny termetű, ezért is nevezi el Lavan .. 
dula lJiccola néven. Szerinte idetartozitt a L. DcJ .. 
phinensis, nagyobb alakú már az L. lragráns ezeket 
Kraveri llÖZClJCS lavandulánal{, l", media név\'~1 nevezi 
eL A hannadill típus szerinte~ a namr hnmulula, a 
~. grossa, ahová szetinte a csekél!T értéllű olajakat 
szárma~Lató lavanduta félcségel{, mint a Spik és a 
Lavandm tartoznak. A l\·lont .. Blanc lejtőin újabban 
fehérvirágú lavandnia termesztésével · is fogiallmz .. 
nalí, ezelí olajáról, annak összetételér-öl még köze-
lebbi adatol\ nincsenek. ~ 

A LAVANDUJ~AOLA.J GYÁRIASA VM~ 

a franciák~ a span~rolok és ,aZ olaszok foglalimznak 
DéJ .. FranciamszáglJan irodalmi adatok szerint 1929..
ben 130.000 kg olajat gyártot.tak, ami 15 lí{J-os Jmt.. 
holdankéuti hozamot számítva H700 kat.. hold ter
mésénell felel meg. Kedvezőtlen időjárás és fehloJ .. 
gozási viszonyok mellet.t így az 1933-as évi francia 
lavandulaolaj gyártás 40.000 kg-ra esett Ie. Az ola .. 
szok Piemonthan és Liguriában gyái't.ják, az évi ter..
més 10-15.000 kg lavandulaolajra tehetö .. A spanyol 
Iavandulaolaj gyártásra az adatok eltérősége miatt 
nehéz pontos választ adni. Azt azonban meg lehet 
állapítani, hogy 1935-ben 170.000 l<g, 1934-ben 
60.000 kg volt a spanyol S{Jik-olajg~rártás. er·edménve. 
1938-ban pedig már 35.000 kg Javandinolaj ielent 
meg a piacon, amely Gattefosse szerint a \ralódi 
lavandnlaolajnak kitűnő, sikerült pótszere. 

Az alacsony esztertartalmú ú. n. angol L. olajra 
több szerző azt a véleményét nyilvánítja, hogy ez az 
olaj spik .. féleség, de legjobb esetben is ésak Lavandin .. 
olaj. 

P. A .. NESIERENKO 

szerint a Klimben 1930Mhan megkezdték a la,·andula 
nagybani termesztését, 1936..-ban pedig már 30.000 kg 
Iavandulaolajat gyártottitk. A krimi · Iavandulaolaj 
a magas esztertarta:Jmú, tehát a franc~a- fajta olaja., 
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~ézzük mPg, h o g} a n n~: c r í k n a g l á f .. 
talanosságban a l~vandulaolajat.. 
A régebbi irodalmi adatok szerint esak magiit a le
fosztott virágot párolták Jr, ez azonban nag!'On sza .. 
]Wráílan művelet~ hiszt•:il egy ernher naponta u leg .. 
feljcbh esak 70-75 kg \-irágot foszthat le. A íiltmka .. 
bérek emelkedése Cs a iermdés észszerűsítése érde·· 
kélJen késöbb már az egés.z ·virágzat~ kOesánnyal eg~:ütt 
líerült lassan lepárlásta. U jahban pedig adatok \atmak 

-arra is, hogy a virágzat0t lehctöley l'ÖYid lwcsánn!'al~ 
sarlóval levágják és így pároljálí le. A kocsáll~'tészelt: 
vagy nag!'Ofi kevés, vngy egyáltalán semini olajat 
nem tartalmaznaJí, minél több a lepárlandó an!-agban 
a kocsányrész, az az olaj minöségének csak rovására 
szolgál.. A lmcsá.nvrészek kh·áiogatása azonban_ az 
önköltség em·eUíedése sze:mpvntjából lehetetlen. Ré-
gebben a lepállást -Iézböl készült, könn}; eu szállíthat6 
készülékekbf'.n mindig a helyszínrn bonyoJHottá:ll le .. 
A -készülék léll!'eges sajátsága az, hogy külön gőz·· 
fejlesztőberendezéssel nem If'ndelkezet.t... Könnyrn 
elképzelhetjUk az il~.ren régebbi berendezést, lm cgp 
háztartásban használt .iist.házzal rendelkező nam.' .. 
mosásnál alkalmazott üstre gondolunk Ennek az 
üstnek az aljában _egy pedmált lemezre tették rá a 
virágot, a kmez alatti ti'rhen pedig vizet. íorraltak. 
A vizgőztik rt és az iUó:tlajp{uálmt nu gff l('Jű Im1mk 
segítségével·egyszerű hűiűbeiPndr-zésfw \·('Zftiéll bele, 
ahol megsűriísöfhe a Flonnd palafekhan elválasztották 
öket rgymástól. Ez a r-égi lepárhlsi mód, az úgynevezett 
v í z l e p á r l ás jell'-"mzö sajátsága, Iwny nincsen 
külön gőzfejlesztő bNl'ndczésl~, hanem ug!;anabban 
az edényben, ahol a lf'IJárJandó nym·s~m~'agot helpezik 
el~ ott forralunk \ÍZI:'t Pgycnes (dirt>l~:t) t.üzeléss{'J, Ezt 
a lepárlási módot máJ régrn elJwgyt{lk, miutáu nagyon 
sol{ hátránya van~ i{U a lepúrias fulyamán a növényi 
részPil kilítgozódnak, a tart.almi rész<dí ldnlrlódnak, 
ezeJ.: az üst falán nwgpürkölödnek, ezért Ytm a '-'ÍZ .. 
Iepádással n~rrrt !Jlajolmak mindig kdkmrtltn, jelleg
zf'tf•S lmzmás sz<l!JUk. A másilí fő hátrilH!' JW~lig az, 
hogy a forró víz a laYandulaoJajw rl!izUpJmnosítólag 
hat, mint elmondottuk a l:nandulaolai értékéL annak 
Iinalylacetát-tartahna mlja nug~ ai pedjg ~ esztei', 
t.ehát. f'lszappanos-ntlik. Az új készUiékE\}m(>J~. amelyell 
külön gőzfejh'sztövd rt•ndrJJu•znPk, a lqn'nhíst úgy 
vezPt.ilí, hogy a, nHvén~'i I'í~szPlí JPitetölE•g minél Iüvi-
debb ideig le_gyenPk a fonó \.Í7gőziHmf'k ldté\·f~, lwg~r 
ezáltal az eszt~n'-ll hnmlúsát ('·Jkt•JiiJ]éll. :!\Ug a J'{~gi 
vízlepárlással dolgozó berendezésPJdu~I Ól'{tldg is eJ .. 
tartott egy t(ltel h~pá1·Júsa, addig az új llél'lziilHrel.: l'Zt 
eg~r órán belül beft~!(•zik,. Hendcsfn m~m szflríto!t, ü• hát 
friss n~7ersan~:ag lmrül lepárlás-m, ennek Iannuhlla,. 
olaj hozama 0.8% kiJ r iH szolmH. IP nni, a uwgszárí
tvtt virágzatollban 1.5% olaj sz{)lmtt ll'nni. A Javan .. 
dulaola~, bárha vízbf'n m~m o-Jdódill, JHí•gis .az irod:::!lmi 
adatok szerint a kolwháeiós 1.ízben 2.ii--G% ola~ 
hog~ren feloldva, ebből adódi!{, lHJm' a lwhobádós víz 
feldolgozását 1neg IH~Ilelll\ (thlani.. )Iint f'InJí((~tfiili. 
már, a Iavandulaola.~ nwgkiizdítheti (a h'iss Iav~mdula 
lirág hájos, í'inom, diszkrét iiiat.ál~ de azt elérni rend
szerint sohasem szükta, mmelí oka pPdig az~ hogy 
a .. mrg közelrbbröl 1wm isme-rt veg~-metek, !Jlatok, a 
goz hatására elbmnhmak. Ép1wn ezé1 t az enflfmrage 
eljárással és a ldwmü el.iárássHI is áflítannk elő kfln .. 
krét Iavandulaolajat .. Ezt az eljárást a >>Gyóg,'szerész<( 
korábbi számában ldrtuk. .. 

KERESKEDELEM ÉS IIAMI~IIAS 

Nézzük m<'g, nri H hCIJzet nálunk a lawmrlulá 
t.ennesztés és lf'párlús te1·én? l\illunk úg}' a iran(·ia, 
mint az angol fajtát is termesztill, rnert mindrg\ ilmek 
megvannak az elönyl'i és a hátrán~·ai.. A franf'i3 fajta 
tehát a marfas esztertartalmú olajat adó UÖ\'é:Üv ké .. 
nyes, íag~rérzékeng és í'öleg a hozama felére té'hető, 
mint az angol fajtának. Az alm:sonv esztertartalmú 
olajat sznlgáltató Iaumdulát KráYf.ri hPlvesen és 
találóan neTezi nagy~ tehát grossa {ayafldulfmak, -
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mert többszöröse termetben és olajhózamban- is, lllint 
a francia fajta. ~kkor e:bböl az adódnék, hogy az ala• 
esony esztertartalmú angol fajta termesztésével, fel

·dolgozásával nem érdemes foglalkozni, ez azonban 
uem így van, mert szappanokba az alacsony eszter
tartalmú olaj kitűnően alkalmaz~ató. A kerámiában 
a tűzállÓ festékek higítására is a Iavandulaolajat alkal..
mazzák, oda is megfelel az angol fajta olaja, akár
csak a rádiócső gyártáshoz .. A francia fajta bár fele·· 
annyi, de ki':áló minőségű olajat ·szolgáltat, jelenleg 
azonban a~ a helyzet, hogy ennek a magas -eszter
tartalmú olajnak az ára nines arányban a minőségé..
vel, annál léJiyegesen alacsonyabb. Kiviteli célokra 
viszont csakis a magas esztertartalmú olajat éi:demes 
termeszteni és gyártani.. 

. A lavandulaolajat nagy ker·esettsége és közked-
veltsége miatt éppen ezért nagyon hamisítják, még 
pedig terpinyl..-, glyeelintri..-, tsopulegyJ .. acetáttal, ami .. 

kor pedig Dlcsó "·nit a Iinalnae olaj, a schiu~olaj, akkor· 
azzal hámisították; 

JAVASLA1 
~~ár most, ha feltesszük a kérdést, melyik fajta 

lavandulaolaj legyen hivatalos az új készillő O!'Ógy
szerkönyvünlíben? Válllszunknál figyelembe lmll \-·enni 
azt a tényt is, hogy nálunk mindkettöt termesztik és 
lepárolják. Az a javaslatunk tehát, hogy mindkét 
lavandulaolaj legyen hivatalos, azonban a fol'galomba
hozatalnál meg kell jelölni, mirid a kereskedelemben, 
hogy háuy százalék észtertartalmú az olaj, a taksája 
is természetesen ehhez kell hogy alkalmazkodjék .. 

A Kartársaink közül is sokat érdeklődnek a la .. 
vandula tennesztése és feldolgozá'Sa ii·ánt, ezért cél~· 
szerünek látszott ennek az olajnak termesztési, elő
állítási~ stb. adatait mintegy dióhéjban előadni. 

Rom Pál dr .. 

A VI. Román Gyógyszerkönyv ismertetése 
Weiss Tibor temesvári kartársunk egy 

félévvel ezelőtt röviden ismertette általános
ságban a legújabb Román Gyógyszerkönyv 
tartalmát Szükségesnek tartom azonban, hogy 
a baráti román köztársaság gyógyszerkönyvét 
valamivel részletesebben ismerjék meg ,kartár
saink 

A VL kiadású Román Gyógyszerkönyv 
!948 november l-én lépett életbe .. A gyógyszer
könyv két főrészből álL Az első rész a gyágy
szerek leírását tartalmazza. Ehhez a részhez 
szervesen hozzátartozik egy bevezető fejezet, 
amely "alapelvek<< néven a súlyegységekre, 
chemiai reakciókra, a gyógyszerek eltartására 
stb .. vonatkozólag ad magyarázatot. 

A második részben találjuk a külőnböző 
táblázatokat, minl; pl. Baum,é fokoknak megc 
felelő fajsúly, atomsúly, csepps:iám, mérgek, 
maximális adagok és elkülönítendő szerek. A 
gyógyszerkönyv 723 cikket (fejezetet) tartal
maz, melyből 246 tétél galenicnm .. Százalék
ban ki! ej ez ve 34% galenus i készítmény a 
gyógyszer könyvben Ismertetésemben főként 
a galenusi készítményekkel foglalkozom. 

Az ecetes készítmények közül, melyek Gyógy
szerkönyvünkben nem szerepelnek, érdekesek : 
az acetum aromaticum, mely hatféle illóolaj, 
camphor, acid.. acetic, dil., fructus juniperi és 
fias rhoeados szeszes vízben való 8 napi mace
rációjával készül és az acetum scillae, mely a 
Ill Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos volt. 
Az ammonium valerianat oldatot a következő
képpen állítatja elő: 3 sr. valériánsavat 60 sr. 
vízben oldva megfelelő mennyiségű ammonium 
carbonattai seml~gesítteti anélkül, hogy a folya
dék lúgossá válnék Ebben oldat föl 2 sr. valé
riana kivonatot, majd vízzel 100 sr.-re kiegé
szítteti. 

Aquae aromatieae 
Az a10más vizek előállítására a Gyógy

szerkönyv az illóolajat vízben oldatja, tetszés 

szer int azonban desztillációval is előállíthaták 
azok Az illóolajat talcummal eldörzsölteti, 
maj d langyos víztel való összerázás után szű
reti. A Gyógyszerkönyv megengedi az aromás 
viz koncentrátumok előállítását is. Illóolajat 
szeszben oldat, majd vízzel kiegészítteti. Ebhől 
készül az aromás víz olymódon, hogy l sr. kon
centrátumhoz 39 sr: desztillált vizet adat. 
Nyolc aromás víz előiratát találjuk a Gyógy-
.szeikönyvben: Aqua anisi, aurant. fL, carvi, 
caryophylli, foeniculi, menthae, melissae, 1 o~-ae. 
Az aqua amygdalar. amar..-ot benzaldehyd 
cyanhydrinnek szeszben való oldásával, majd 
vízzel való kiegészítésével írja elő 

Aqrza albuminasa .:· ex tempore készí· 
tendő. 4 tojásnak a fehérjéjét kevés vízzel el
döosölteti és gazerr való szűrés után 1000 gJ-Ia 
kiegészítteti, majd 10 gr aqua amautii-vel íze
síti.. Az aqua zinco cuprica néven hivatalos 
készítményt zinkszulfát, rézszulfát, tinct. cJoci, 
camphor, szesz és vízből állíttatja elő Hivatalos 
a Gyógyszer könyvben a bJOmoform soluium 
(tribrommetan) : l O sr. bromoform, 30 sr. 
glycerin és 60 sr alcohol clegye. Előírja a 
Gyógyszerkönyv a Vlemingkx oldat (calcium 
sulfuratum solutnm) tartását : 60 sr calcium-· 
oxydat vizzel megaltat, ezután 133 SL mosott 
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kénport kevertet hozzá és l OOO sr. vizet. 1 ó r ai 
forralás után hüti, majd megszűreti. 

A mustárpapirnak előírja a Gyógyszer
könyv tartalmi meghatározását A meghatá
rozásnak az a lényege, .hogy a mustárpapír 
ally!isothiocyanat tartalmát O· l n ezüstnitrattal 
reagáltatja és a fölösleges ezüstnitratot O l n 
ammonium sulfocyaníddal méreti vissza. 

zatához a Gyógyszerkönyv megengedi ci tr om
sav hozzáadását, melynek mennyiségé a drogc 
ban levő alkaloida mennyiségével egyenlő .. 
Hivatalos az infusum sennae compasitum = 
aqua laxativa víennensis 

CollJiia 
A collyria címií fejezetben a Gyógyszere 

könyv előírja a szemcseppek ízotonízálását, ha 
ene szükség van .. Az izotonizálást egy képlet 
segítségével végezteti, melyet. az injectabília 
című fejezetben találunk. Az ott leírt képlettel 
szemben az egyik állandó a szemcseppek izotoc 
niloálásánál változik Hívatalosak a collyr. 
adstr. Jut.. és a collyr. argenti nitrici. 

Compríma ta 
. Négy comprímatum hivatalos a Gyógy-
szerkönyvben,. Ha tekintetbe vesszük, hogy a 
comprírnatumok ma már az injectíók után a 
legnépszerűbb és legpraktikusabb gyógyszer-
formák közé tartoznak, melyek a Szovjetuníó; 
svéd, angol, ámeríkai és svájci stb. gyógyszere 
könyvekben is igen nagy számban szerepelnek; 
meg kell jegyezzük, hogy igen kevés a Román 
Gyógyszerkönyvben szereplő négy compr üpá-: 
tum .. Hivatalosak : a comprimata acídi acé
tylosallcylici, com pr.. hydrargyrí bíchlor., com pr. 
hydrargyri oxycyanatí és a compr. santoníni. A 
külsőleges haszuálatr a szánt tabletfákat köny
nyebb megkülönböztetés céljáböl kék színűre 
festeti.. Erdekes készítménye a Gyógyszer
könyvnek a nálunk is gyakran használt anti
laeticumnak a »cl1ininum jodobismutatum«-nak 
olajos suspensiója. A készítményt a következő 
alkatrészekből állítatja elő: bísm .. carb .. 12 5 
sr.. l O %-os sósav 220 sr., KJ 62 ,') sr., chínin .. 
HCl n ·0.5 sr., a qua d est quant satis. A 
készítményben mínd a három alkatrészt kvan
titative is meghatároztatja. A chininum jodo
bismntatum piros színü, könnyu, vízben old
hatatlan, acetonban jól oldódó p br.. Vízben való 
hosszú állás után elbomlik 

A choloroformium pro narcosi-t tisztítás 
útján állíttatja elő .. Konzerválás céljából O 5-
1% abszolút alkoholt adat hozzá .. A >>collodium 
elastícum«-ot 2 sr. camphor, 3 sr. ricinusolaj és 
95 sr. collodiumból készítteti. 

Decocta 

A virágokból és levelekből előállított decoc
tum főzésí idejét 10-15 percben, míg a gyöke
rek és kérgek főzési idejét 30--40 percben írja 
elő.. Nem enge<)i meg a Gyógyszeikönyv a 
decoctumok elkészítéséhez főzetklvona tok, con·
centratumok felhasználását A forrázatokat 
úgy készítteti, hogy fonó vízzel Ieönteti a dro
got és 15 percig gyakori kevergetés közben állni 
hagyja .. Az alkaloida tartalmú drogok foná-
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A digitalinum soltitum néven hivatalos 
oldatot úgy állíttatja elő a Gyógyszerkönyv,_ 
hogy digitalint alcoholban oldat, majd glycerin 
hozzáadása után vízzel kiegészítteti 

Em p lastra 
Az emplastra című fejezetben 6 tapasz 

elő ir a tát találj nk. Főalkatrészük az emplast
trum plumbi, kivéve az em pL cantharida tum és 
empl cantharidatum perpetuum előírataít. 
Hivatalosak az empL adhaesivum, empL bella
donnae, empL calltharídum, empL - cantha
rídatum perpetuum, empL plumbí és végül az 
em pL plumbi comp.. Az empL belladonnae : 
extr.. belladonnae tartalmú empl. adhaesivum .. 
Az empL plumbi: olívaolaj, disznózsír, ólom
oxyd és vízből készül. 

Emulsiones 

Három emulsio Irivatalos a Gyógyszer
könyvben: emuls. amygdalar ., (50 sr .. édes
mandula és 2 sr keserűmandula magvaiból 
készül), emulsio oleiricini és emulsio oleosa .. Ez 
utóbbit oL helianthí, gummí arabic., syrup. 
simplex és vízből állíttatja elő .. 

Extracta 

Igen érdekes keszítményeket találunk ebben 
a fejezetben .. A Gyógyszerkönyv 22 extractum 
előiratát köz1i .. Ezekből 5 száraz, ll fluidum és 
6 spíssum .. A kivonatok legnagyobb részét per
kolácíóval á!Iíttatja elő. 10 extractomnál meny
nyíleges vizsgálatot is találU'iik. Ismertetésem
ben főleg azokat a kivonatokat említem meg, 
mel-yek a IV. Magyar Gyógyszer könyvben nem 
Szerepelnek. PL extractum hölai fluidum 80 
%-os alkohollal perkolációval készül. Máj
betegségek és rheuma esetén alkalmazzák. 
Extractum cocae fluidum: 50%-os alkohollal 
perkoláltatja. Asthma ellen és stromachícnm
nak használják Extractum colae flnioum: az 
ötös szítán átszitált colamagvak porát 60 %-os 
alcohollal perkoláltatja. Extractum hamame
lidis fluidum 45%-os alcoholos percolácíóval 
készül. Belsőleg vér has, hasmenés es etén, nő
gyógyászatban vérzések esetén alkalmazzák 
Extractum r hamni pnrsíanae fluidum : a eascar a 
sagrada porát magnesiumoxyddal kevertetí, 
majd 50 %-os alcohollal átnedvesítve zárt edény
ben 3 napig maceráltatja. ,3 nap mnlva 50%-os 
alcohollal perkoláltatja .. Erdekesek az extrae
tum valerianae spissum és az extractum viburni 
fluidum.. Mindkét készítmény 60 %-os szeszcs 
perkolációval készül Az extractum víburnit 
menstruációs fájdalmaknál mint spasmolíti
kmnot használják 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyvben hiva
talos chinin. ferrum citr, ammoníatumhoz 

...• hasonló készítménye a Román Gyózyszer
• ·.könyvnek a fen um citricum ammomatum, 

me! y ferrum sesqmchlor a tu~ s?lu!um; mnmo
·um hydr oxyd, citromsav es vrzbol keszuL 

m Levelek köz ül ér dek~suek találtam a fo lia 
boldo, foL coca, fol. visci megemlítését.. A glo
bulusok közül hivatalos a globuh cum ~mmo

·um sulfOJchthyolrcum.. Igen sok herbanak a 
~~rtását írja elő a GyógyszerkönY:v _Többek 
között herba hyperic_i, her ba melrlotl, he.r ba 
sabinae és herba serprlly. 

Injectabilia 

Ha elő van írva az ·injeetío ísotonizálása, 
úgy ezt a következő képlet segítségével végez
hetjük: 

02436- .~i' 
' m' G =--·. 7 -. -- 1n" 

Ebben a képletben G = l OOO kcm. ~]~at
hoz szükseges izotonizáló szer menn),'Ise,!le. 
C -'--- az ín j ectíós folyadék -~onc~ntrac~oJ.a 
1000 kern-re vonatkoztatva: r = Izotomza
landó anyag disszociá!ási e~;fficiei_J-Se; m: . 
ugyanennek molekulasulya; r =az rzotomza·-· 
Iandó anyag disszociálási coeffícien~e. !'- dJsszo
ciálási coefficiensnek a következő er tekei van
nak :azoknak az anyagok nak, melyek nem drsz
szociálnak ionokra, rnínt pL a dextrose _ L 
Amelyek két i om a dissmciálna~, pL _I_J-atnum
chlorid = l 5, amelyek 3 ionra drsszocwln~k = 
2 és végül a 4· i o nr a disszociáló anyagoknal = 
25 .. 

Előírja a Gyógyszerkönyv, hogy a külön
böző nagyságú ainpullák mennyr oldatot kell, 
hogy tartalmazzanak, pL az l kcm-es ampulla 
mínímálísan ll kcm oldatot, az 5 kcm-es 
ampulla 5 3 kcm oldatot A Gyógys~er!r~nY.v
ben 25 injectío előír a tot talalJ uk. _Keszrtesuk
höz frissen desztillált vizet, vagy kozvetlenul a 
desztilláció után steiÍ!ezett és sterílen eltartott 
vizet ír elő. Az olaj os oldatok és suspensiók 
készítéséhez semlegesített és sterílizett napra
forgó olajat alkalmaztat 

A sol .. ars .. Fow/Cii régi eredeti előiratában 
szerepel: kalium arsenicosum sol:utum._ A 
készítmény acidum arsenícosum, kalrum bJcar·
bonictim, alcohol és vízből készül. Hívatal?s a 
kalium sulfuratum. l sr. sulfur depuratum es 2 
sr.. kalium carhonicum összeolvasztásával állít
tatja elő a Gyógyszerkönyv a készítményt .. 

Négyféle limonada _ előiratát . találjuk a 
Gyógyszerkönyvben : hrnonada cJtnca, 2 sr.. 
acid .. cíttíc, l 00 SI .. syrup. Simplex, 894 sr .. a qua. 
Lim on. Iactíca : acid •. !ac tic l O sr., syrup. srm
plex 100 sr , aqna des~. ~90 sr.. Lim on .. magnesii 
cítríci: 20 sr. acid .. crtnc .. , 12 sr. magnes .. car
boníc., 40 sr. syrup .. rubí idaeí, '150 sr .. aquaból 
készüL Végül a Iímonada phosphonca, melye! 
5 sr. acid. phospor., 150 sr. syrnp .. srmplex, 84D 
sr. aqua destillata·-ból állíttat elé. 
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Linimenta 
A linimenta dmű fejezet négyféle linimen

tum előiratát közli Hivatalosak a linimentum 
ammoniatum: l sr. acid. stearin., 79 sr .. öL 
helianthi és 20 sr.. ammonium hydricum soln·
tumból készül. Liniment. calcis : egyenlő 
mennviségű oL .!ini és aqua calcis összerázásával 
készül. Linimentum saponato campboratum és 
linim sap .. camphoL liquidum .. 

A liquor formaldehydi saponatus oleum 
heliauthival készül és oleum lavandulae mellett 
még ole um thymit is adat hozzá. Liquor pi cis: 
1 00 sr.. pix li qui da, l O sr. na tr iumhydr oxy d és 
200 sr. vízbő.! álL Előírja a gyógyszerkönyv a 
mastisol készletbentartását A készítmény 28 
si. illastixnak 71 sr benzolban való oldásával 
készül, melyhez a végén l sr. lenolajat teszünk. 

A gyógyszerkönyv előiratai között szerepel 
a IlL Magy. Gykv-ben hivatalos Me/ rosatum 
és az o/eum hyoscyami .. Az olajok közül érdekes 
készítménye a gyógyszerkönyvnek az oL hyo
scyami camp. és az ol. hyperici .. Anatrium hypo
chiorasum solutum (Dakiu oldat) Galcaria chlo
rata, Natr. Car b, N atr. hydrocarb, Aqua fon
tis, Aqua destillala és Kalium permanganattal 
készüL Előírja a gyógyszerkönyv, hogy a 
készítménv O. 48-0 53% natiium hypochiori
tot tm tallnazzon, mely O 46-0 51% chlorgáz
nak felel mea. A Peptonum j odatum l 00 sL 
p.epton, 100 si'. aqua, 10 sr. jodum, 10 sr.. glyce
rin-ből készül, melyhez 5 csepp oL menthaet 
adat. 

Pilula e 
A gyógyszerkönyvben h~r omféle _Piit;la lliv~

talos : PiL laxant., PrL fern carbonrcr es a PrL 
feni jodati. Kötőszemek a pilulák előállítá
sához igen jó előiratot ad: tr agacantha l sr, 
glyccrin 2 sr., aqua 2 sr. . __ 

· Antibioticumok közül hivatalos a PemcrJlm 
natrium és a Penicillin calcíum. A sulfanomidok 
fejezete a legmodernebb gY:ógyszerkönyvek el,ő
íratainak is megfeleL Hrvatalos hat _ keszrt
mény : Albucid, Deseptyl, Sulfaé(uamdrn, Snl
fapyríoin, Sulfatluazol, Sulladrazrn._ Az Albl;'--
cidet és a Sulfathiazolt quantrtatrve rs meghata
roztatja .. Háromféle potio előiratát találjuk a 
gyógyszer könyvben.. l\Iindegyik ex. temporc 
készítendő : potio gummosa : l O sr. gu1nllli 
arabicum pulvís, 10 sr. aqua aurantii fiorum, 
30 sr. syrupus simplex es l 00 sr. a quaboi keszult. 
Pati o Riv er i és a potio I oddi, me! y 40 sr. 60"-os 
alcohol, 5 sr. tinetur a cinnam o ni, 30 sr. syr up .. 
simplex és 75 sr. aqua elegye .. 

Pulveres 
A puJveres c .. fejezet öt pulvisnak előiratát 

tartalmazza: itt találjuk a puJvis alkalínus, 
pulvis effervescens, pulvís efferves:e~s laxans, 
pulv.. ípacacuanhae opratus (Dowerr) es a pulv. 
liquirítiae c?mp el?iratait.. _ _ . 

A speeresek kozul csak ketto hrvatalos . 
species laxantes st.. Gennain és spec. pecto-
rales, 
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Syrupi 

~~en sok syrup tartását ír'ja elő a gyógy
szerkonyv .. A gykv.-i syrupok közül 24 készít
mény előiratát találjuk.. Erdekesek a syrupus 
a ether ~i : 2 sr. a ether, 3 sr. alcohol, ·3 O sr. 
a qua es 65 sr.. syr simplexből készüL Syi. 
ba~sami tol<:tani ; syr ... belladonnae, syr.. c!Ílo· 
rab hydratr: 50 . sr. chloralhydrat, 45 sr. 
ag(la; ~00 s_r. syr. sim pL és 5 sr. sp ir. menthae• 
bo; ~llrttatJ a elő a Gyógyszerkönyv.. Syr.. co
derm O 2% codein tartalommal ; Syr.. diacodii, 
mely ~50 ~r. _syrupus o]lii és 750 sr.. syr. sim
pl~xbol keszuL A syrupus opiit 2 sr. extr. 
OJ;'ll,, 8 sr. aqua és 900 sr. syr. simplexből 
keszrttetr. A syr.. senegae a következőképpen 
macerációval készül: 50 sr. senegagyökeret 
24 órán keresztül· 50 sr. 95'-os alcohollal mace
rál tat, majd kipréselés után 450 sr.. víz és 
600 sr. cukorból szörpöt készíttet belőle. Syr. 
hypophosphor osus compositus ötféle hypo• 
phosphit sónak az oldásával készül a követ
kezőképpe~: 2 sr. mangán um, 2 sr. ferrum, 
30 sr calcmm, 35 sr. kali um, 12 sr. na tr ium 
hypophosphor o sum, 4 sr.. kalium citdc. 4 sr 
acid .. citric.., l sr. chiirin hydrochlor.., o'o6 sr: 
strychmn.. sulf., 600 sr. saccharum és víz ad 
1000 .sr.. Hivatalos még a syrupok közül a 
syr.. scrll_ae, syr. hydrargyri bijodati,· melyet 
2~ g_ kalmm ]Odid, 0•5 g mercuri jodid, 20 g 
yrz es 9~5. g ~yr si~ple;xből állíttat elő .. Syr. 
jodotanmm: Jodos jódkali oldatnak tanuinos 
glycer!no.Jdattal való k~ver.és~vel írja elő, mely
hez vegul ratanhra ~zorpot rs adat Syr mar~ 
phmr 0·05% morphmtartalommal, syr .. ipeca
cuanhae éS" végül syr. r atanhiae, me! y l O sr. 
e:ctr.. ratanhiae, 40 sr. glycerin, 30 sr.. spir. 
drlutus, aqua 20 sr. és 900 sr. syr.. simplexből 
készüL 

Spirituasa 

. - A Spirituasa c .. fejezet 14 készítmény elő·· 
rratát tartalmazza .. Ezek közül két készítmény 
illóolajoknak .szeszben való oldásával készül. 
Itt szerepel a tinctura Bestuscheffi is, mely 
l 00 sr. fen um sesquichlor a tum soL és 900 sr .. 
sp_ir.. aetherből álL Spir. balsamicus, spir. for
mrc~uum,. sp ir. i<:niperi, sp ir .. lavandulae, sp ir. 
mebssae es a sp n. menthae hivatalosak még. 

Tinctruae 

A Gyógyszerkönyv 45 tincturát ír elő 
Előállítá~ukat perkolációval, áztatással és ol
dáss~l írJa elő .. Az alkaloida és glycosida tar·
talmuakat perkoláltatja, a tinctura opii crocata 
és tiuct opii simplex kivételéveL A tinctura 
j odi, tinct. malatis feni, o pii benzoica és a 
nucis vomicae oldással készülnek A jódaidat 
2% j<?dot tartalmaz. Érdekes, hogy a Gyógy
sz~rko;ryv a. tmctmak közé sorolja, holott a 
masodrk brusszeli nemzetközi értekezlet hatá
roza~a értelmében vegyianyagok egyszerű ol
datar nem nevezhetők tincturáknak A tinct. 
strychni szintén oldással készül az Extr.. 
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strychni siccumbóL Alkaloida tartalma O 24--
0 _26% Ér d ek es készítmé_nye a Gyógyszer·
kon~v~ek . a tinct. a;rtrcholerina . Davila. 
A keszrtmeny a kovetkezo alkatrészeket tartal
ma~~m: 1·7 sr. sáfrány, 1·7 sr. ópium 7 sr.. 
faheJ,, 7 s; .. !heumgyökt_örzs és Hi sr. 0 { men
thae es vegul l 05 sr.. sp n .. dilutus .. Hivatalosak 
még : tinct.. aconiti, balsaiui tolutani, boldo, 
coca_e, colae, colombo, con?urango, crataegi, 
crocr, _eucalyptr, hamamebdrs, h y dr astis, hyo
scyamr, Jalapae comp .. , quillajae, sabadillae. 
scrllae, stl ophanti és viburni. · 

Unguenta 

. A kenöcsök közÜl meg kell említenem az 
ung .. album néven szereplő kenőcsa[apanyagot 
mely 5 sr. adeps lanae anhydricus, 5 ·sr.. cer~ 
alba és 90 sr vaselinből készüL Hivatalos a 
Gyógyszerkönyvben az ung. argenti colloidalis: 
argent. colloidale 15. sr., aqua 15 sr., adeps 
lanae 30 sr. es vaselm 40 sr. összekeverésével 
készüL Érdekes készítmény az extr. bella
d?nna~, glycerin, alcohol és ung .. simplexből 
keszulo ung belladonna e .. A három következő 
készítménynek az alapanyaga adeps suiilus : 
ung k~lii j oda ti cum j odo, ung populi és az 
ung" srmplex, mely 80 sr. adeps suiilus és 
20 s .. r.. ?era alb~ból készüL E készitmények 
Iratranyara szalgal az adeps suillus, mivel így 
könnyebben avasodnak Meg kell még emlí
tenem az ung. hydrargyri cum belladonna és 
az ung .. hydrargyri oxydatum flavumot .. 

Vina medicina!ia 

Egyetlen gyógybor hivatalos : a vinum 
chinae" 

Vitaminae 
Vitaminok közül az A, B1 és B,, C és D 

szerepeinek a Gyógyszerkönyvben. Mint gale
nicum a D-vitamin olaj, me! y l O .. OOO egységet 
tartalmaz l kern-ben és a C-vitamin injectiók 
hivatalosak ' 
" J; G:)lógyszerkönyv áttekintése során meg
allaprthatjuk, hogy a gyógyszerkönyvi szer
kesztő bizottság a legmodernebb követelmé
;'jlek sz~m előtt tm tása mellett. (sulfonamidok, 
mJectabrha) tekintettel volt a lakosságnak kon·· 
zervatív igényei! e is .. 

Élő György di. 
egyetemi gyakornok 

a budapesti egyetemf 
Gyógyszerészeti Intézetben 

"A HULLAD!:KPAPIROS 
gyüjtés fontos nemzetgazdasági érdek" 
.,Ne dobd el a használhatatlan papiros!, ujságot 
hanem gyüjtsd és add át a hulladékgyüjtőknek'l 
"Hulladékpapiros gyüjtés jövedelmező" 
"Takarékoskodj a papirossal" 

.11 Gyógyszerész 

Kromatografiás analízis és a drogvizsgálat 
Ir ta: Val u József okl. gyógyszerész 

Először :M .. Tswett orosz bota
n ik u s 1906-ban a ~öld levélben található i estél{ 
elválasztására egy új ~ljár~st ismertetett, melret ö 
kromatográíiás adszorpciÓS metódusnak nevezett el. 
(Ber. d .. Deutschen Botan. Ges .. 24; 1906, 234, 316, 
384" l.) .. Alap1.'ető_ kísél'letsorozatában ü·\'egcsöbe dön
gölt kalcium karbonát oszlopon petrolétei"es zöld levél .. 
kivonatot. sziírt át és a homogénnek látszó oldat ies..
téktartalma líülönböző alkatrészekre vált szét.. Felül 
két sá1ga, alatta líét zöld, majd három egymástól 
különálló sárga szinfí sáv hatolt l~lelé,.l·iég élese~ben 
ft~Hödött ld az egyes Színek közötti hatáiZóna, ba 
tiSzta oldószei't szivatott át. a rendszeren .. Az üvegcsö .. 
ből kitolható kalcium kmbonát oszlopot Ts w e t t 
a színes télegeknek megielelöen líéssel leldaraholta 
és az adszorbeált iestékkom:iwnenst · a limhollal kiol .. 
do1ta .. Il~ren módon bt~bizonyított.a, hogy a klorofil, a le
velek zöld színű lestékanyaga különbOző Vl'Q}1ületeb: .. 
ből álL 

Ezzel az aránylag egyszerűnek 
látszó kiséilettel inditotta útnak 
rswett a líromatográ"iiás adSzorb .. 
ciós analízist .. 

:uagát az elnevezést - luomatográfia - ele .. 
mezve, két görög sz9 összetételére . (k r o tn os = 
fén}·, szín és g r á p h o = írok) ismeihetüp)í rá. 

" R é g ó t a i s m e r e t e s, hogy a szilárd test,~~k, 
küWnösen a IiJmcsosak, mint pL a faszén, a habko, a 
szillkagél, általában a ldszái'ítOtt gázolíat és gőzöket 
an'invlag nagy rnennyiségben képesek ielületükiin 
meglÍötni.. Fügnetknül attól, hogy milseí1 olí idézi elő 
és hogy a felvett gáz miként oszlik el a szilárd testen, 
>>SzorpciO<< névvel jelöljük. A szmpciónak több iaja 
ismeretes: ·abszorpdo, adszorpcio, kemoszorpcio, kaw 
I•illáJ•kondenzáció stb, 

' Az egymással érintkező szilái'd, ese}J}JioJ~:ós és 
gáznemű anyanolí hat.ádelületén észlelhető lelhalmo .. 
zódás, a szahad határfelületű ener-gia ~atására ünlíént 
megy végbe, Az ilyen rendszerben létrt~jött jelenség 
pedig : az adszorpcio. Hasonló jelenségen a~apul a 
nedvesedés, adhézio és a kolloidrendszer számtalan 
megnyilvánulása. 

Az egyes kromatQgrammok 1\:iala .. 
}{ulását n a_ gsm é I t ék b en befolyá .. 
s o l ~ a az aUwlmazott Oldószer ieliileti Ieszültsége, 
illetőleg az oldószm· tüménysége. Ugyanis G i b b s 
törvénye szelint valamely >>B<< anyag, melyet >>A<< folya
dékban oldottunk, annál nagyobb mértékben adszor~ 
lwálódik az oldat felületén, minél nagyobb mértékben 
csUkkenti az >>A<< íol~'adék felületi ieszültst~gét. liinél 
namrobb tehát az >>A<< folyadék felületi :í'eszültsége, 
mnÍál nagyobb a >>B<< anyag adszoi·peiója. Felületi 
f(~Szültségen ~~ mi esetünkben az adszorbens és az oldat 
közötti batárlelület feszültsége értend(i.. Mhel itt a 
folvadélí és a szilárd. test közötti határil'liileti :feszült .. 
súfÍet mérni nem tudjuk, ezért csak ·a leH•gövel érint'"" 
lH~ző !olvadék :felületi ieszültségét llasonlít.julí össze 
az adHzoi'lJCió, .. al 

A krmnatográfiás analízis tulajdonlíélJPCll Iogilíus 
kö\·efkezménye voJt a kapilláranalizisnek. Ugyanis 
az adszorbeálódó liépesség pá1·huzamban. áll a Jmpillár· 
akth'itáSsal. AI'Omás ,,·eg~'Üll~tek nagyobb mértékben 
HdszorlJeáiódnalí, mint az alifásak. Keverélí adszorp .. 
eiója viszont kiseblJ, mint ugyanolyan tüm.énységű bár·
Inl:'l}il{ komJJOnens adszoipeiója., l\lauának az adszorp .. 
ciónalí a sebessége igen na!J'!1 és az egyensúly néhán}-1 

másodperc mulva beálL 
Az analizissel kapcsolatban ion .. 

t o s m é y t u d n u n k~ hogy elmélf'tileg minden 
poritható yagy Iinoman aprítható anyag használható 
adszorhe-nsüJ. meh' az alkalmazott oldószerben nem 
oldódik. " • 

A kwinatográüa sikere a hel!;es adszorbens meg
váÜlsztásában rejlik.. T s n· e t t pl. líözel 100 külön•. 
léle adszorbenssei kísérletezett.. A líülföldi szakiroda
lom a legtöbb esetben l:Ierek~féle aluminiumoxydoi 
(Brockmann szerint. standardizált.) használ .. Ez külön
leges módon c.o2 áramban izzít\'3.~ nwgfde.Jő víztar .. 
talommal beállítYa keriil a lmresl{edelembe .. 

Az eljáiáshoz használatos }{észü~· 
1 ék i g e n e g!'' sz e r ű, Körülbelül 30 em~es hosszú 
üvege~ő, melynek belső átmérője tetszés szelinti lehet. 
Altalában 5~-25 mm átmérőjű Ü\·egcsövelí haszná
latosak analitilmi célokra.. Alsó része becsiszolt tuli· 
pánba illik, melpe \Vitt .. lemez és t'fiY szííröpapír 
helyezhető,. A csövet eg~•enlet.esen megtöltjük a meg .. 
:felelő adszoil)enssel, mel~· t.öJténhet pép al~l.::já,ban, 
vagy csal{ szárazon, amilwr is ajánlatos egy pUhafa 
pálcával, gvenge nyomogatással, az adszorbens elosz.. · 
lását eg~r,íiletesebbé tenni. A tulipán szárát. szívó .. 
palaeklJa illesztve \·ízsngár légszivatt~;úval elősegít .. 
hetjük az analízis gyorsabb. ken~sztiilvitelét. A vizsgá
landó oldatot a l<':góvatosabban kell az adszotbcnsre 
:r-ávinni, mcrt a felületi Iétegd{ atljálí solí esethen a leg
iontosabb Iwmponenst. Amikor esalí pár mm ioJ~:·adék 
fedi az adszorben~t, tiszta oldószerrel átmossuk, )>elő
hívju}\:<< a kromatogrammolmt. Ezel\: ldilönösen szép 
színlíépet. mlnal{ szűrt ibolyántúli fényben, aualit.ikai 
l{varclámpa alatt. A icidaraholt zónák tartalina ki· 
oldás után megfeh~Hi módon ident.ifilíálható. 

T s '" e t. t n } o m á n a legtöbb kut.at.ó érdeklő,.. 
dése a lunotinoidok i elé f.ordult. \V i n t e r st e i n 
(Handb. d .. llflanzenanal. IV (2 .. 1933. t.ua .. l.) líett.ös 
adszorpciós rétegen kalcium karbonát 6s aluminium., 
oXydon vizsgálta ('zek ellwlyezkedését, 

Nálunlí Z e c h m e i s t. e t' és e h o l n o k y 
(JJie cbromatogr~qJhisehe AdsorpHonsmethode, 1933 .. ) 
összefoglaló munkában részlet.<~sen feldolgozták a Imro
tino.idok analizisét. C h o ln o h: y (l"lag~rar Gyóg~'· 
szerésztudmnán}'i Társ. ÉI'L JH;13, 5. sz .. 400 .. o .. ) a 
eapsicum annnum festékanyagait líöz1L 

.:\ galeuusi líészítméu-yek vizsgá
lata is líedvelt tárg}'a az analizisnelí 
U. FI' a n e lí (Areh .. d, Pluum. Bl~r .. d .. Dtsch .. Pharm, 
G es. 1936~ 125. o.), V a l e n t i n (Plun·m. Ztg,. 36, 
1935, 469 .. o., }lharm. Ztg, 37, 1936, H43 .. o.) az l'g}res 
tinlítui'ál{ és extralt:t.umolí In:aHt.atív és kl-ant.itath~ 
\lizsgálatá"\·nl ioulalkoztak. 11~1 l'11 alal)Oil líövetlwz·· 
tet.ni lehet a galeilikum hel~; es elkl~szítésére és mindez 
kb" félóra alatt elvégezhető .. 

A d r o g o lí a n a l i z is é \i c 1 a r á n y l a· g 
k (~ ,: e s e n i o g: l a l k o z t ak, míg ezek kapillár,.. 
analiiikai vizsgálata teljcsen fel ''an dolgon'a .. N. G, 
B r o w u, E. R. Ki r c h, G .. L. nr e h st e r (Journ. 
Anler. Pharm. Assoc .. 37. 24-27. 1943., ref. Scient. 
Pharm .. 4, 1943. 102. o.) a Solanacea családba tartozó 
drogolí k\:antitatív analízisével :í'oglalkoznalí .. Ennek 
menete a l\:övetkezö: 10 g belladonna levelet (st.ram-· 
mmúum és Hyoscynmus 20 g) extrakciós hü"\·elyben 
10 kcm 27% .. os ammoniával és 20 kcm éterrel egyen~ 
lt~tesen eikeventele Eg!rórai maeeráció után 3 óráig 
Soxhletben éterrel kivonják. A 100 lmm-re feltölWU 
ldvonatból 10 kem-es részletet \:i~znek az adszor·pciós 
esőbe. Az adszorbeálódoH alkaloida etilalkohollal le· 
mosható, A lecsepegö szüi~dék sárga a túln~·omóréo;zt 
karotinoid taltalom miatt. Az alkaloida a klorofillal 
eg~rütt mosható le a csöböl. Vízlür.dön szárazia pá· 
roiva 15 lwm nj50 H 2SO.,_ .. ben oldják az alkaloidát és 
met.ilvörös indikálása mellett a savfelesleget n(50 
NaOll-val \-isszatitrálják. 

Az OX]:'methylanthrachinon tar 
t a l m ú d r o g o k kromat.ográfiá]a szépen elvégez
hető magnéziumoxidon, hol a Burntra<'ger-reakció 
magán az adszorbensen jön létre .. Az anthrac·hinonok 
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az osz~op :felsö részén, pi.I·os és sötétbarna színnel, az 
anthranolok pedig az alsó részen kanúrisárgán ad
szorbeálódnak.. A kivomls 4. g drogból 40 kem 96 %"'os 
alkohollal, 24 órás macerációval (hidegen) _történik. 
Az oszlop kb .. 25 em magas és ·t. 3 cm széles legyen. 

K i v á I ó a n a I lr a l ma z h a i ó a k r o m a
t o g r á fi a h_a m is i t ás ok kim u t a t ás á r a. 
A Fl os Calendulával hamisított sáfrány (70% alkoholos 
kivonat AliOa-on ki'omat.) n1ár szabadszemmel is jól 
látható zónákat eredményez; mel!'ből biztosan lehet 
következtetni hamisításra .. 

A bergamott olaj limetinje a következőképpen 
lizsgálh3tó .. A kalábriai bergamottolaj újszerű feldol
gozásával kapesolatlmn S p 3. r h és K a i n r· a t h 
1100-140o között forró fralmiót ka}Jtah:, mely nem 
elegendő tiszlaságú volt.- Benzol + petroléter (ion
pont 50----70-/) kev~rékben oldva Al~03--on adszor
beálták és ug~·anezen oldószerhez. 1% methylalkohol 
téve, használtá){ elólúváshoz. Ultraviola fény alatt 
több gyűrű volt látható, melyek közül a legalsó kékes 
flnoi"eszcenciát mutatott. Éterrel kioldva pedig . ki-· 
lnistályosodott. Többszöri átoldás után o,. p .... ja 146-
1470 között volt (Iimettin) ,, 

A C o r t.. c i 11 11 a m o n i c a s s i a e és C e y
lonici kéi gének vizsgálata kapcs_án 
k é t f é l e me l e g k i v O n á s t a l k a l m a z t am. 
Visszafolyós hűtő menett félórá:n keresztül 70% alko
holos,_ majd ugyanolyan bemérés mellett (1 : 10)" klo
roformmal vontam ki a drog alkatrészeit. AdszOibensüi 
AI 2 0 3--ot (Merck, Brockmann szerint standardizált) 
használtam, előhívó folyadékul pedig. a megfelelő 
oldószcrl. Ugyanilyen bemérés, adszorpciós, csö
átmérct csetén alkoholos oldatból is már szabadszem
mel könnyen felismerhető különbségek tűntek feL 
Még nagyobb volt a különbség analitikai kvarclámpa 
alatt .. A lecsepegő folyadék ·fahéjaldehyre (phenyl
acrylaldehyd) emlékeztető kellemes -szagú volt, mely 
semioxamazid oldatból (O. 025 g 1.5 kcm forró vízben 
oldva), fehér csapadékot adott. Gyengén izzítva pedig 
az acroleinre cmlékeztető átható szagot árasztott. 
1 kcm 70%-os alkohol, melyben a 0 .. 5% fenichlorido~ 
oldottam, átszivatása után a Icr01natogramm felsó 
részében sötétzöld, majd diffuz átmenettel sötétkék 
csíkot kaptam. Ez a csersavak elhelyezkedését mu
tatta .. :rvteglepő volt azonban a haSonlatosság a két 
drog ldOI;ofonnos és egy .csepp Ol, cinnameni cassiae 
kloroformmal készült ~-lnomatogrammja köz_ött ana
litikai kvarclámpa alatt. 

Hasonló módon készítettem kivonatol a Hydrastis 
canadensis L. gyökértörzsének porából.. Alkoholos közeg
ból az alkaloidák nem adszorbeálódtak az aluminium
oxydon úgy, hogy aszüredékbenahydrastin és berbcrin 
cseppanalitikai reakcióval kimutatható volt. Egyéb 
színanyagok az oszlop felső részében helyezkedtek eJ. 
Kloroformos oldalból ellenben élesen eJhatárolva vál
tak szét az alkaloidálc adszorpciós affinitásuic sorrend
jében, Analitikai kvarclámpa alatt vizsgálva felül a 
berber in, kanárisár ga fluorcszcenciával, közvetlen 
alatta sötélkék fluoreszcenciájú hydrastinin, majd ezt 
követően a hydrastin halványkék, gyenge fluoresz
cenciával 

Hasonló módon több drog vizsgálalát elvégezve, 
arra a megállapításra jutottam, hogy általában az 
alkaloida tartalmú drogok alkoholos kromatogrammjai 
nem adnak olyan jellemző színképet, mint a kloro
formmal készültek. Ennek segítségével gyors alkaloida
meghatározást Végezhetünk, mert a drog többi szín
anyaga adszorbeálódik és az alkaloida megfelelő oldó
szerrel lemosható az adszorpciós oszlopról 

A kromatográiiás analizis a fénykepe
zéssel analog tevékenységnek tekinthető .. 
A kromatogramm pozitiv fénykép a kutató 
számára, hogy segitségével a titokzatos ter
mészet arculatát jobban megismerje. 
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Az 1949. június hó 17;-i. gyógyszerésznap 

programmJa: 

L Rózsa Pál d! .: A gyógyszertárvizsgá
latok alkalmával szerzett tapasztalatok (el' 
maradt előadás). 

2. Élő György d1: .: A VI. Román Gyógy
szer könyv ismertetése 

3 .. Szepesy Angela dr .. : Néhány újab]:} 
gyógyszerkönyv galennsi készítményeinek ismer. 
tetése, amelyek nem szerepeinek a IV. Magyar 
Gyógyszer könyvben. 

Az előadások kezdete: délutan n7 óra .. 
Helye : Egyetemi Gyógyszer ész e ti Intézet, 

Budapest, IX, Hő gyes Endre-n. 7. 

PHENACETIN 
Mostani lapunkban számolunk be Gil ól, 

milyen hatalmas munkatempóual induli meg és 
folyik a Wande1-gyái ban a Phenacetin-gyártás. 
Ha egy államasitoll gyárban rátémeh egy gyógy
szer ieJ U.SZCl (i gyártásáJ a, a/{J\.OI az elsŐSOTban a 
magyar ],özegészségügy 01szágos YlJÓgyszerigényét 
lmtja szem e/öll.. Sziikség van 1á, tehát gyái
tanak Telme/nek azéi t is, hogy ne kelljen ]fül
földi ől semmiféle olyan gyógysze1t behoznunk, 
amit itthon is elő tudunk állitani 

P e r s z e, e z n e nz In e n t o l y a n 
s i m á n és egyszel űen, ahogyrn az egész Phena
cetin-kél d és a mi számunkra gyakOliali/ag meg
valósult.. Előszöi meg hellelt teremteni a gyártás 
minden előfelléletet - új gépek beállilásával is .. 
Végle azonban minden hészen állolt és meginiinit 
a munka .. A Phenacelin hammosan a csomagolúba 
Iw iilt, irmen a gyógyszé1 tál a hba és a betegek
hez. 

Az .eiedmény először abban 
m u t a t A o z o t t meg, hogy a gyógysze1eszek 
nem panaszkodtak, nem is közvetítették pana
szaikat és a phenacetin-probléma le/w ii/t a napi
rendi ől. De egyelőle valójában ez volt az egyetlen 
ei edmény. lvi.ert phenacetinből csak éppen annyi 
fogyoll, amennyi a gyógyszClész Ieceptwai sziik
ségletél fedezte Nem rohamozták meg tehát a 
phenacetint és máJ azt sem bizonygatták, mennyire 
pólollwtatlan a phenacetin a kombinált-porok
ban.. Azt mondják, azért nem teszik bele, mert 
ésak beszuzési á1on alul adhatják el .. Mi viszont 
azt is tudjuk, hogy a gyógyszeuiszek állalában 
gr ammaHal és nem kilós tételekkel számolnak 
és ezekhez a giammoAlzoz a Ieceptúiánál még 
hozzászámolhatják a hivatalosan engedélyezett 
összegeket. Itt tehát nincs is semmi hiba. 

A k om b i n á l t p o r o k b ó l éppen ezér t 
ma nem szabad kihagyni a phenacetint .. Amyda
zophent meg nem gyá1 tunk, phenacetint igen.. 
A kombinált po1ok keleseti lehetősegél a Zeg
kisebb/e kell csökkentenünh, ha azt akm juk, 
hogy a nagy fogyasztás következtében a gyár is 
le tudja szállítani a te1 melési Aöltséget. Ma, 
amikor a magyar közegisnegiigy te1 ülelén is a 
szocializmust építjiik, - a hazai te1 me lés és 

fogyasztás tökéletes összhangjáia kell törekednünk 
·Ezt vá1 ja a phenacetint gyáitó gyár a magyar 
gyógysw észektől. 

G o n d o l j u n k c s a k v i s s z a az in
flációs időloe.: mennyue hajszolta, kereste, túl

. fizette akkor minden gyógyszerész a phenacetint. 
Mennyit beszéltünk aHo r an ól, hogy mikor 

· indul meg már egyszel a hazai phenacetin-gyártás .. 
Hiszen nem kell bizonygatnunk, hogy a gyógy
szeitár nem iizlet, ahol poritosan kikalkulált 

· haszonnal adják el az á1 ukat. A gyógyszertár 
közegészségügyi intézmény, tehát állami intéz-

: mény és állair dó an ügyelnie kell 1 á.: hogyan 
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működhetili. minél jobban a közosség, szolgálalá
ban.. A gyógysze1 táwk e1 ösen hullámzó taxája 
{Ieee p fúl a-kézieladás) lehetőseget ad a gy ó gy .. 
SZel esz számáia, /rogy a kombinÓ /t ]JOl okhoz Í S 

phenacelint használjon. 11Iég akkal rs, ha >>lát
szólag<< ráfízel .ene az egyetlen műveletre 

Legyen ez a phenacetin-vita 
jelkép é sr figyelmeztetés a magángyógyszeztá; ak 
fele, hogy a szacialista munkae1 kölesnek első
sor ban a közegészségiigy ter üleién kell minden 
vonatkozásban éi uényesülnie. Ez az eset pedig, 
ha jól megvizsgáljuk a gyógysze1ész viszonyát 
a közösséghez, ugyancsak idetOltozik (sz) 

Hozzászólás Végh Antal dr. ,,Az előadó problémája" c. cikkéhez 
lrta: Mozsonyi Sándor dr,. 

A gyógyszerésztovábbképzés állandó prob- szabadulás óta kibocsátott gyógyszereszi vonat
Jémája a gyógyszerészképzéssel foglalkozóknak kozá~,ú jogszabályokkal, szociológiával stb .. 
s közöttük természetesen elsősorban a szakinté- Ujraképzés, illetőleg ismeretfelfrissítés ese
zeteknek s így az Egyetemi Gyógyszerészeti In- ten a régelliJi ismeretek felújításával szakmai 
tézetnek is, ahol már egész sor oz at ilyen tan- vonalon, a minél j o bb gyógyszerellátás ér deké
folyam zajlott le és ahol jelenleg is-- most már ben törtennék a tanítás 
évek óta - a »Gyógyszerésznapolc«-on jobb A szakmai továbbképzés csoportjába azok a 
ügyhöz méltó buzgalommal vegezzük szetelettel kevesek tartoznak, akik autodidakta módon 
és lelkesen kartársai11k továbbkepzéset eddig is továbbképeztek magukat s állandóan 

Igen örülünlc, hogy Végh Antal felvetett figyelemmel kisérvén a szakirodalmat, igyekez
néhány valóban fontos és tisztázásra váró kér- tek korszerű színvonalon mmadui 
dést ebben az ügyben, amelyhez a magunk ré- Fontos kérdés az is, hogy hany hallgatóval 
széről szívcsen szálunk hozzá és reméljük, hogy kell, illetőleg lehet számolni a tanfolyamokoir, 
az erdekelt tanító és tanulni vágyó kartársak ami ismét attól függ, hogy lesz-e mód,arra, hogy 
is közölni fogják véleményüket, ami a kivitele- közületek és a Nemzeti Vállalat kebelébe tartozó 
zés során mindcnesetre nagy súllyal kell, hogy gyógyszertárak dolgozó gyógyszerészei ilyen 
essek a latba. lanfolyamokra hivatalosan kivezényeltessenek 

Ha arr a a kér dési c akm unk válaszolni, és mennyi időre lehetne biztosítanimilyen táJ gy
hogy a továbbkepzés során nüt és hogyan tanít- körlleli kívánálmak mellett, az említettek és az 
sunk, akkor elsősorban azzal kell tisztában len- egyedül dolgozó falusi gyógyszerészek szamáJa 
nünk, hogy mi az elélendő kitüzölt cél, mert -akik erre talánlegjobbanrászorulnak- a ki
ettől függ azután a tanfolyamok anyaga és a képzést, illetőleg továbbképzést .. 
tanítással kapcsolatos egyéb tudnivalók Ha az a terv, hogy az ország gyógyszeré-

Mindenekelőtt az illetékes üimyító ténye- szeinek minél nagyobb része, mincl előbb hozzá-· 
zőket (népjóléti minisztér!um, knltuszminisz- jusson szakmai ismer etcinek gyarapításához, a 
térium, Orvosegészségügyi Szakszervezet) kel- ' núndeunapi gyakorlati szükségletnek megfelelő 
!ene megkérdezni intcncióik felőL Ha ezeket tudáshoz, akkor aránylag kevés idő állana egy·
már ismerjük, akkor jelentősen meg lesz köny- egy tanfolyam rendelkezésére. Ez esethen is kel-

. nyitve a további munka. Jene, hogy közöljék a jelentkező igényeket arra 
Tisztázni kell azt, hogy új kikepzéslől, vonatkozólag, hogy mclyik tárgykör érdekli 

újraképzésről,ismeretfelfrissítésről, illetőleg szak- őket inkább, vagy melyikben gyengébbek, i J Je.. 
n1ai továbbképzésről van-e szó} vagy- n1ind·-· tő leg rriiie .V<lll érzésük szelint leginkább szük
egyikről? új kiképzés volna pl. az, amiról ko- ségük s eszerint osztassanak csoportokba pl. 
moly helyeken is sok szó esett már, hogy t. i azok, akik analitikát, gyógyszerellenőrzést vagy 
a vidéken az élelmiszervizsgálatokba és az agro- gyógyszerhatástant receptlll át, galenikumokat, 
kémiai tevékenységbe be kellene vonni a gyógy- új abb gyógyszereket stb stb. akarnak tanulni 
szcrészeket. Ebbe a kategóriába tartoznék az is, De itt is kategorizálni kelL Talán korosztályok 
hogy igyekezzünk a régi rendszer szerint végzett szerint lehetne a csoportokat beosztani p . úgy, 
kartársak tudását közelebb hozni az új rendszer hogy azok, akik legrégebben vegezték egyetemi 
szerint végzettekehez és szakmai tudásuk Jel- tanulmányaikat, más csoportba soroltassanak 
frissítése mellett újabh studiurnakkal is meg.. be, mint az újabban végzettek. Természetesen 
ismertetni őket. Igy pL a farmakológiával, az itt is kellene kivételeket tenni, vagyis mintcgv 
új abb gyógyszer ekkel, gyógynövényekkel, a fel- kezdő és haladó csoportokat alkotni. 
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l\1indenesetre bármelyik irányú kiképzés
ben a gyakorlatra kell a fősúlyt helyezni, mint 
azt Végh is helyesen mondja. Az ugyancsak 
általa felvetett az a módszer, hogy film útján 
történj ek a tanítás, kétségtelenül igen helyes 
volna, mert ilymódon több centrumban lehetne 
tanfolyamot tartani és nem kellene a dolgozó 
gyógyszerészeknek hosszabb időn át távollenni 
mnnkahelyüktőL Ez elsősorban anyagi kérdés, 
mert kétségtelenül sok jó filmről kellene gon
doskodni, Ha ellenben tanin~ '""'tekben történik 
a kiképzés, akkor demonstráció:,lB~<dszer szerint 
kell, hogy végeztessék az, úgy mint az egyetemi 
oktatásban, ahol 5~-6 hallgatóra-l-l demon
strál<:> asszisztens esik., 

A tanfolyamokat a négy egyetemi városban: 
a gyógyszerészképzéssel foglalkozó budapesti és 
szegedi egyetemek mellett a pécsi és debreceni 
Egyetemi gyógyszertárak irányításáv;!l és közre-
működésével kell megoldani. · 

Igen fontos az, hogy a tanfolyamok kötele
zővé tétessenek s hogy azok elvégzése ntán bizo
nyos számonkérés is történjék, melynek ered
ményéről az illetők valamilyen bizonyítványt 
kapnának. A tanfolyam sikeres elvégzése bizo-
nyos előnyöket kellene, hogy biztosítson az azon 
résztvevők számára, további elhelyezkedésük-
ben és clőmcnetelükben. , 

úgy gondoljuk, hogy leghelyesebb volna, 
ha a Népjóléti minisztérinm a Kultuszminisz
térinmmal, az Ü( vosegészségügyi Szakszervezet
tel és az illetékes tanító szakember ek, valamint 
a tanfolyamon résztvevő érdekeltek képviselői
nek bevonásával megbeszélést tartana ez ügy
ben, amikor is a legfontosabb tndnivalók és 
szempontok tisztázhaták volnának és a szüksé
ges költségek biztosításár ól is gondoskodás tör
ténhetnék A tanfolyamok jó megszervezése csak 
így lehetséges 

Bár - azt hisszük - az esetek túlnyomó 
reszében inkább újraképzésről, mint tovább
képzésről lesz szó, de az újraképzés mellett az 
állandó továbbképzés lehetőséget is okvetlen 
fenn kell ezntán is tartani, úgy, amint eddig a 
Gyógyszerésztudományi Társaság és a Gyógy
szerésznapok előadó-üléscin történt Azonban 
az itt tartandó előadások látogatását, illetőleg 
az érdeklődést a kartársak részéről- saját jól 
felfogott érdekükben és a közegészségügy érde
kéhen is, - ugyancsak intézményesen biztosí
tani kelL Minthogy ez utóbbi tanfolyamokon 
csak az egyetemi városokban és azok környékén 
lakó gyógyszer és zek vehetnek r észt, a vidéki 
kartársak részére a tanfolyam anyagának a szak
lap útján vagy külön továbbképző füzetekben 
történő közlésével kellene gondoskodni. 

Tekintettel a kérdés fontos közérdekű vol
tára s arra, hogy sok sürgős pótolni való van 
e téren, mindenesetre mielőbb tisztázni kellene 
a fontosabb kérdéseket, hogy a szóbanlévő, 
régóta esedékes és évek óta húzódó intézményes 
tanfolyamok már ez év szeptemberében meg-
indnlhassanak. · 
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Jlo.uáué.fá6, az "Eléf.adó. pJUiiilémája" 

cintű cifilifre.z 

>)A Gyógyszerész<< f. évi május hó 16-i számában 
Végh Antal dr. cikke látott napvilágot >)Az előadó pro
blémája« eimen~ amely a továbbképzés korszerű pro
blémáját világítja meg. 

A kiváló szerző helyesen állapitja meg, hogy cikké
nek fő célja a >lgondolatébusztés<<, an_Ielyből világosan 
következtet au a, hogy fölvetett problémárhoz többen fognak 
Jwzzászólni, előadók úgy, mint az érdekelt gyógyszerész.:. 
társadalom, mert hiszen nem lehet vita tárgya, hogy a 
gyógyszerésztovábbképzés intézményes bevezetése nem
cSak a magym gyógyszerészet tudományos és gyakorlati_ 
irányának emelését szolgálja, hanem ezzel karöltve il' 
magyar dolgozók egészségügyét is. · 

>)A Gyógyszerész<< egyik számában a .közelmuliban 
magam is közö,tem egy hasonló irányzatú cikket, amely
ben főleg a _gyakorlati oktatás szükségességét és ennek 
megfeleWen természetesen a szükséges elméleti kiképzés 
fontosságát is nyoma,tékpsan hangsúlyoztam.R.ámutattarp 
mindazokra a nehezsegekre,, amelyeket Vegh dr. zs 
ismertet s amelyek közül a továbbképz{i tanfolyamok hall-· 
gat6inak >>heterogen<< volta okozza az előadó legnehezebb 
ben megoldhaló problémáját. 1-lelyestn jegyzi meg Végh -
dr. azt is, hogy az előadás tárgyának kivriwsziásánál >>az 
előadónak tehát akarva, nem akarva, eleinte l>középutat<< 
kell keresnie, amivet persze egyik fel sem lesz teljesen 
megelégedve.<< 

É's én mégsem félek attól, hogy a továbbképzésen 
résztvevő különböző időben végzell kartársak a tanfolyam 
1Jejejezése utáil csalódotlan térnének Vi<;sza otthonukba, 
sőt szilárd nu~ggyőződéscm a mwtban megrfndezetl 
továbbképző tanfolyamok kiváló sikerei ufán, hogy az 
eredmények kimagastóak lesznek. 

Hiszen a ·zegtöbb kartársun/wt nun a tudásvágy 
hiánya nem is a továbbképzés .sziikségességénrk semmibe
vevéSe fm tolta vissza a multban a tanfolyamolwn való 
részvételtől, hanem legiöbb esciben a Mötpe gyógyszeré
szek<i helyhezkötöttsi?.ge, amely sokszor évtiudeüen át nem 
tette lehetövé számuJaa az élJenkénti jól megérdemelt 
1-2 hetes pihenést é.s munkájukból való kikapcsolódást 
sem A vidéki alkalmazott gyógyszaészkartár.salc pedig 
anyagiak hiányában nem vehetide részi ilyen tanfolya
mokon 

Népi demokráciánk aen a tbu1 is segítségéJe siet 
kartársainknak és lehetövé teszi részliku, hogy a tovább
képzésüket intizményesen biztosilsálc 

, A pályájukat igazán s~erető azok. a ui.délii m~ógy: 
szereszek, aklk a budapesll Egyetemi Gyogyszereszetr 
Intézet által kezdeményezett vagy itt mfgzendezett tovább
képző tanfolyamokon nem tudtak zney}elenni, eddig 
nagyrészt csupán auladidacta -módon gyazapitlwtták 
szaktudásukat Szezencsésebb helyezetb(n vollak és van
nak e tekintetben a székesfővárosi és környékDeli gyógy
szerészek akik ezt ki is használlák, mert e~nlékezzünk 
~lyan toVábbképző tanfolyamza, ameiyet 120 fővárosi 
es vidéki kartárs hallgatott végig' olyan érdeklődéssei és ' 
sikerrel amely a lanfolyam előadóinak legszebb iulalma 
volt. T~r mészetesen az évek óta az Egyetemi Gyógysze- · 
jészeti Intézelben tarfolt l>Gyógy.szezésznapok<l-al is jiJleg 
ök Zálogaiják 

Csak helyeselni tudjuk Véyh dr. dgondolás.át, amely 
a továbbképző tanfolyam tananyagai közé az elméleti 
oktatás alapján a gyakorlati manuális munkát is be
iktatni ajánlja. Egyetemi előadásaimon - amely főleg 
agyakorlati gyógyszerészet körébe vág- núndig örömmel 
tapasztalta;n azt, ho:9!J J;apgatóinkai .. ~ gp~kozlati ~~t~~ás, 
a készitmenyek eloallrta.sa, az eloalhtashoz szukr:;eges 
eszközök, gépezetek kezelése, azokkal való dolgozás nagyon 
érdekli. A filmoktatás bevezetése a régi ösvények mellett 
valóban >>új utakal<l nyit meg a hallgatóság Jészére, mert 
általuk a qyógyszewegyészeti gyáripar munkamenetéb_e 
enged bepillantást és némileg pótolja a sokszor alig kz: 
vihető .sok időt igénybevevő gyárlátogatásokat. 

A gyógyszerész .sokoldalú k.fképzése élethivatásának 
célja, 111:unkásságának .sok irányba elágazó volta a gyógy-

s-;-erészelnek núnden időben megbenülést é~ liszttieifi 
s;erzeit. Recepturai munkássága mellett, amelyet a közön
~g ismei - f 6 l e g l a b o r 0 t ó r i um á b a n k i -
fejtett müködése és elért eredményei 
b Í z t o s i t o t t a k T\ é s z é r e v i l á g s z e r t e e l
ism e 1 t h í r n e v e t.. Ha-zai gyakorló gyógyszaé

szeink ~ a külföldi nagyságokról nem i.s szólva. ·
Rozsnyay, TVagner, Kazay, Csávas.sy
K is s, ll' i nk l e r profesSzor a gyógyszerészeket 
laboratói ium i működésük folytán nevezte l>ezermesta
'reJul-n~k, mig a recepturai munkásságuk részükre csak 

)>a praktikus patikárus« elnevezést vívta ki. 
".l régi pályaszaetetlel,_a tudományok iránti állandó 

. érdeklődéssel,; az intézményes továbbképzés bekapcsolá
sával új utakón és új tanulási lehetőségekkel bizton hiszem, 
hogy kartársaink nemcsak a receptura melletl, hanem 

'laboratóriumi munkásságuk által is úgy a gyógyszer
tárban, mint a gyógyszerelőállítás egyéb teriilelén is a 

-'közegészségügy áldásos munkáját minl a multban, úgy a 
jövőben még hatván-yozott múdon fogják támogaini 

Némedy Imr.e dr. 

.A "mit és hogyan tanítsunk" 
soldwl Jdsf~bb JH'Obléma az olyan előadó Iészére, aid-
mint. Végh dr. lan{u is- ann>-;ira szívén \-'iseli a tudo~ 
mún;\' fejlödését és tN'jedését. Hasonlíthatatlanul na~ 
!JYObh l'Z a lH'obléma a tanu)ni ,.ág~ró I'éSzére, ald rsu..
lJÍlm a Hnit<< ){érdésie tud f('leJni s ezt is t.\ISő SOI'ban 
saját. én!~·ldődési kürébő! veszi. 

VihnoJ<tat.ás a oyógyszt\r-ész tmráhhképzések során! 
}~nt· c~alí azt fr-lelhetjük: nwg ]{ell Yalósitani Vé!fh dl'. 
hHlÍli' ldtűnö gondol:1t.át.. E ,soroJdml egyiditheu n~rilv{m 
solí te<~hnilmi {~s gazdasági szal{emhei' h\SZi meg a 
Jll"Obléma megoldásáw vezető észrevét.t~léiL. 

Én CSUJHÍH a továbbképz{~sünlí SÜJ'{JŐSSÍ'{I(\H\ szc..
l'f~(Hélí 11ár szóval utalni. 

1\na, hogy a solwldalú szal{f.udással remlellíezli 
!JJtígyszt•rész sol{ h•ldnt.etben lehet segítsé!J{~n~ ~•z oJ'..
,·osmtli::, milmr nz ~ol{SZOJ' dhfnHhal.atlannalí látszó 
H~·alwrlati JH'Ohlém{nal tah'iJja szl•mben magút, Jdt.íínő 
)IHda ](. U.-:JI(\ dldw szaklapunldmn .. 

J\Iásil{ t.m·iih~t., ahol igmt Y!'<~ln·an seuHségérc khe.t. 
az onusnak ~l !f~1 Ó!J~'SZf.'l'éi"Z, ha-- InC!jismeri a gyógy..
szt•rhaüístan ahlJJVl'f.Ő ehmwii~ részlet.r-scbbenincgismcri 
a fl~'ógyszerel{ hatástani csoportosítását és ugy~maldwr 

, az összt~s forgalomban le\' Ő !WÓ!Jyszen\]{ és g!'Ó!J!1 SZt~J'..
l<(\szít.ményelnwk a kémini és lmreskcdehni ismeref.eit 
alaposan eJsaját.ít.ja.. fl. az orvos t.cljt~sfm tisztfthan 
van a:~..zal, hogy a tmlomftny íejlődé:·m SOl' án a suHaniJ .. 
amid~készít.ménye)niel{ I'üvld idő alatt. 3000 szánnazé..
ldtt állítot.túlí elő s t~ze}{ l(üzüll{öriilbelül 60 líetiilt allml..-
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mazásm. De nem mindig t.udja, hog~: a 60 l<észítinény 
közül pillanatn~·il~lg melyek kaphatók. Ilyenkor nagy 
segítség számára~ ha tudja, hogy bármelyil{ g~róg~:-.. 
szerész a hatáserősséglik sonendjélJen felsorolja azo~ 
kat, Esetleg az orvos küliöldi folyóiratokban olvassa 
valamelvik gyár-i l{észítmény ne,, ét, ami nálunk · nifl..
~sen foigalmÚban, de van egy kémiai megfelelője (pl. 
a hatást kiváltó alkil CSOJIOit hatásfoka egyezik az 
Irgafen és Elekt~l esetében)~ amit az onms t.alán meg·· 
felelőnek talál a -I{éidéses esetben. 

1\mint a g~,ógysze.rt.á1i szakmunkások továbbkép~ 
zése nagy mértékb<'ll hozzájárul a m:ógyszerészi 
munka kiteljesedéséhez a gyóg~'szerek pontos, meg·· 

. bízható készítést~, tárolása stb. szempontjából, ugyan..
ol!-'an haszna Je-llJlf'; a g~róg!rítás orvosi munl{ájában a 
gyógyszerész ismen~t.cinek szélesebb alapokm fekte-· 
tése,. A gvógvszCihalás rendkívül érzékeny és bonyo
lult ''oltllnlt" megismedmdve, a gyógyszerész újabb 
betegséget előzhetne meg pL azzal, hom' mvoshoz 
kiildi azt az amhlazophen vásál'lót, aid rendszereSen 
használja azt .. Ha ~z ápolónő _megtanulja továbbkép
zése során, hogy vannak úgyne''ezett. >>elaltató<< és van~ 
nak tartt)s hatású altatószer-ek s l:'zek alkalmazása a 
belegség s a beteg állapotána}{ megfelelűen más és más 
lrhet, még lJOntosabban igyel{szik az orvos utasításait 
helartani a !jyógysnrek adagolásában. N~;il\'án nem 
azért tanítják tJI.. az átwlónőt t.ovábblíépző tanfolya..
mokon :1z emulsiól{észítés szabili~:air~l, hogy a gyógy· 
szetész munlmtt~rületl~I·e léJtjen, hanem, hogy pl. ielw 
ismmje az emulziós gyóuyszerrel történt Iegldsebb el· 
\'áltozást is és a további adagolást beszüntetbessc a 
g~róg~'szerész \·Ufj!T az 01'\-'0S szal{véleményéig., 

Az l'gészségügy t.N'Üietén rendlüvüli fejlődési lt~he..
löséfjd{ állanak t~lQttiink. Alt~xis Carrel pl. a jövő orvos-
ludÓmányának a hllÜ'-!Jst'gel{ m('gelőzését tartja s a· 
nyügyít.ás t.udoiuáuyát souendben mögéj~ hei~:ezL ~z 
mvostovábbképzések során ez a su•IJem hizon~'<ll'a mar 
Íney iS ll!rihánult S ezze}JJ3l'Hlh•l a !n-Óg~ISZerészto,;ábJJ .. 
)((;:pzés s áH.aláhan mimlen egészs(\{lügyi dolgozó to,:álJb ... 
l<épz(osl~ eJősegít.i, sietteti a g~:·ógyít.ás tudomán~ránalí 
t.ovúhhi h\jlőtlését. . 

'\ !jYónyszrrésztmábhlíépz~s so1án nt\!n, azért i~!j· 
Ialkoztam fölrn a gyóm'szNhatast.Hn oldatasanak szul(..
ségrsségévei, mint.ha ált.aláhan a !J~'Ógyszt•t·úszt~l' részére 
f~zt. tartanám a legfontosabb tunt.ál'!J)'milí, hmwm azért., 
llH'I't JH'lll tartozolt (•dtli!J hiva1alo~an a uyógyszerész:
szaldsmm·t.~tel{ közé s méois jd<mt.ős(~!fe vt-tn a tárgy 
isnwH"ténck. Kö\·et.líezúsképpen nagyobb sziilíség \:au 
mindazolnw}{ a tant.iu·oyalmak az Hlaposabb ismeretét•e, 
nu~l~rddwl a gyógysur{~sz mullkája során úllandó lmtt~ 
<~solalhan van (l. mérleg). 

A ao..-as é\-eklwn hallnattam I'!Hi tovitbbl{i~lJZŐ tau .. 
fol~_.~imot s azóta is sajnálom, llo!J~' Wbb hasonlóra nmn 
nyilt aUmlmam eljál'ni. 

Széln~l~r Sándo!',. 

A film biztosítja 
a gyakorlati oktatás egyöntetűségét 

- Végh Antal dr.. válaszol --

Rettegve veszem hezembe a tollal, mei t egyszel 
m<ÍI -az igaz, hogy régen -~ kikaptam egy cik
kemert llEgészségiigyi propaganda és gyógyszei észi 
piopaganda<< volt a címe és azo/; el/enhadakoztam, 
akik egy előző cikkemel (>>Egészségügyi propa
ganda a gyógyszei tárbw1<<) odamódvsítotlák, hogy 
nem az a sürgős. miként lwpcsolódjék be a gyágif
szel ész a megelőző egészségvédelembe, hanem az, 
hogy aiszág-uilág előtl ismeJetessé váljék a gyógy
szerészet jelentősége és fontossága. Bátai voltam 
akkor - talán 1-2 éles példával - rámutatni 
arra, hogy a gyógyszerészet a maga teljességében 
nem egészen felelt meg annak az ideálnak, minl 

amilyenne!\ azt szoeftiih volna C& húnl amivel 
ahkoi dicsekedni lehetell uo/na Ha előélzelem nem 
csal, a gyógysze11!szi továbbliépzésse/ lwpcsolat
ban a >>mil<> és >>hogyan<< pioblémájáiól papina 
vetett sOTaimmal is áiháglanl a >>quieta non moueu·<< 
szigorú etii<elljét., 

A gyóg~ szerészi loláhhképzés! 

teliesen át kell Jeformá!ni .Minden tisztelet és 
elisme1és me/lett, amellyel a háború előtti úttörő 
J.;_ezdeJnénuezesneh adózun.J ... , éppen ennek te~ies 
kiérlékelésére alaposan szemüqyie kell venni a 

315 



/1 Gyógyszerész 
----'-----,----'--'---'----,--- ---------· 

h
1
-báit is, még· akkor is, ha e hibák; ól a touábbkép- jából.: wer ba llolant<<. .... D~:, »SCI_ípia ma;,ren!<< 

s ezéJ t fokozottabb figVelmet kwan mar. egg e:o~d_as 
zés maga nem tehetett. . megüása és nyomtatasban memelentetese A" u as-

Talán a legsúlyosabb htba az_ volt, hogy nem ban rögzített gondolat. legnagy?b~., ueszede!me, 
volt hatáJozott célkitiízése Nem zs lehetett, m;It hogy a legszigoiúbb knt1ku~a az t;o1anak Kany
maga az egész gyógyszei é szel bizonyos fok~g zs~k- ny en elképzelhető, ho gp meg enr:;z, zs ;r:enngwe! 
utcában topog már évtizedek óta Helyesen allap~l]a nehezebb feladat, példaul egy d7aras fUmie vala 
meg M"ozsonyi piofesszor, hogy v;gie P0 10 1~san ~01{ felvétele. Az ü ás könngen áthzdal_s?k olyan Y![a~ 
uonalazni kellene azt, mt a gyogyswes- fela ~- koilati hiányosságot, amely az elJaras !Smeii~teset 
köre és az így megszabott keretet kellene a~utan vizuálissá téve, azonnal kitűnik lj~ n;mt Zattu~ 
kitölteni élő iw talommal az egyetemr ~ idatasnak a cikk, a megírója szellem_ i képesseqe,t ?TU/Ja ~l e~. 
é úgy, mint a továbbképzésnek: AJ1';1Y. ez m~;g 1 f lm tt z as az rlleio 
n
pepm to"'rténik, 

1
·ószándékú_kez,deme,nyezesemk szet- annak bÍl á ló ja, egy e ' eze . e 1°

1 
·. , · • 

ll d J mamwlitásái ól, kézügyességérőles if!!.? kor l fil e;ze--
folynak és a kezdeli lelkesedes utar; e aposo na'- kél ől lebbenti .fel a fállflat A~nt 1~ozom enne l ~ 
Eleven bizonyítéka ennek az a pm spL m~tt a gondolatnál, meiia gyogyszereszt palya gyakorl~tz · 
>>Gyógyszelész napok«-/ ól a mult Laps;zam <>Hu~k<< ,·euegét annyit hangoztattuk Ime ,~t vpn egymod, 
JouaÍában olvashattunk A cél h atm ozatlansa~p hogy e gyakor lat _Zeghelye~ebb mod.Jat ~ _!timen 
volt az anyagi és szociális okok mw.tt egy~k. fo- keresztül min(ienkwel megtsmerte~suk. E~eit nem 
tényezője a résztvevők méisékeU le!kesede;ei;e!' o"zl.om azt a nézetet, amely szenni a ftlm csa;t 
a muliban'. lia a /·0--uo"beii a _nyógyszer esz tudasat_ol '· 1 l z b t " asszisztens pótló, és ott van a helye, a w. a ?r.a o-
es képzettségétől fiíqg elsősorban az ellrel!fezkedese I ium nem áll rendelkezési e. A ftlm btzlostt)a ~ 
és a kensefi lehetősége, egészelJ biztosan. lengegesen •akol lati oktafás egyönielűségét és a gyakoi lail 
többen fognak éJdeklődni, a _qgogvszereszet komo- f~dnivalók elsajátításának talán egyetlen bizto~, 
Zyabb tudományos p1oblemm zrant ts de mindenese/Ie leggyorsabb n;ódja Nagy~n. ~duos 

•-oz11a ezt az egész filmkéidesi a me,gua_ lostlash?z 
Az elOadó felelőssége, " k t z t g 

h
·ogy az t'gy J.-o-7/JellJe megm,]ilvánulo_' '.'I_ d, eklődést közelebb hozni, mei t I engeleg mun, a fC en ,me . .' · - amil e egy oltJan oktató-filmmel e ló tudunk. allm, 

ki tud fa használni, megszerettesse a tem~) ai a h _a ll~ amelgel '1iyugodtal} úocsátw;k az e zei s~emp knt1lws, 
gatával Jwg!] az abban szépsége,t is ludJ?Il. falalm a kdzönség elé. Eppen ewt Fmago S~nd01 g~;'-
és önként is fogla/kozzon louabb a. J,e~d;seUe,l. dolatai ezzel kapcsolalban igen megszzvlelendok 
Éppen ezC! t ij](jmmell~tnám, ha ? ktpi obaU elo-
adóink melletl az ifjúsay hangJa ts hallhato le!11": Szántlékosan íogla)lwzom 
ha a fiatal assziszlemek y belekap~sol?dnm_wl, 
ebbe a vitába, amil a touabbkepzes /;eidese k~wl itt nyilvánosság· elott olyan belső P,Io~lémákkal, 
szeie/nénk lefÓly/atni. AzéT t vo/na ez ICI~dk,wnl amelÍJek tulajdonképpen csak az eloadok magan-
fontos, nw t ők fe/létleniil más sze~nmel laiJ?k a ügye· n!Cl t ezzel is sz ei etnem btzongtlam, hogy 
vi/ágo[ és c/CVCJ.l öile/CikkeJ Ú1ZO!l_lj(/IQ s,ok 11Jd<~1- nem~sak hal/gatónak lenni áldozat eqif, tanfo/~a-
ságÓt hozhalnának JVlindenkt, akt mw egys~e_I mon hanem előadónak /enm IS az. Nll, eloa_doJ,, 
ielÍ!adóasztal előtt álli. ltldja jól, m!.m.en nehez szCI ;tnénh mái meghozni ezt, az áldozatot A Ido-
valamit úgy előadni, hogy az szakszer ~segr; mellell zatol hozni azonban csak ugy sui et az ember. 
ddel·"' is /egljCIL Nagyon sokszal edn ali vagy ha van értelmes ezéT t jó( esik látm, olyan megnyll-
Ímki);, Jwgq 'á Jra/lgató egy tárgyal megsze~e~sm vánulást - Szehely Sandor erM:ere gondolok, -
Fohozottan éi vényes ez az olyan ha_llgalo_sagw, amely a gyakOlló gyógyszeré~z, v~leme~1yel "sz~ l~ l-
amely mái kinőil .az eg~eten; padJat. kowl_e; ~ok~ !alla meg .. BáJcsak többen 1S kaveinek p .. ldaJal 
sz o I a napi mnn/wJa,lltanfm ~d tan J,~I 11/ a" doado Meglepő, hogy ő, aki ldnf él agya~ ol latban, ugy_m:-
elé. Ezt a kifejezetlen pedagogrm keide~t ~ellene ott látja szalmwt tovab?feJIO~esunJ, _ lehetoseget, 
nekünk elóadó/;nak nagyon alaposan atlmgyal- mint azok, akik a fclsőoktata~sal kapcso/alb?n 
nun/c hivciaiból foglalkoznak ezzel a ku dessei · a hatas_-

Az oktató film hevezetése tani. biológiai ismereteh/Jen TelFsen,ted'. a _vala-
A t ságot az a megállapítása is, hogy a ?!!oqyszqeszJ1ek 

bizonyáw elevenebbé !eszi _az _előad-ásol:at . ~ az oivos bizonyosfo/;ú teherrr;enlesti~sere kell tOle-
azonban nem szabad elfeleJient, hogy CL ol.talo~ J.ednie Reméljük, hogy Szeke/y .Sandoi csak az 
film clkészilése igcn nr;héz feladai A. techmk~l első hozzászóló és J,m·tái sai~k _gondolatawal me[!-
akadályol<tól mo.st eltekmtve, csak egy e/ur nehe~- ei ősít&e egészséges és a vala ele~ szrlard lalaJan 
ségi e sz ei et nék 1 ám~la!n! s ~z .: , a ftlm koi~-11,? 1 !P; len álló továbbképzést fognak ele l r ehwm az m I a t/le-
es maradanda vawsagab! azola_sa " A~ elo u. ua/ 
tm toll előadásnak IWY!J előnye az eloado szemp-~oi:.:_':_l-__ t_e_k_cs_e_h_. --------'----------

c USYTH-tabletta @ 
rendelhető 

OTI-ra szabadon 
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'yakorlati tapasztalatok egynéhány növényi d.iureticummal 
A mindimnapi recepturai és kezieJadási 

latban, igen gyakran foglalkozunk dime
drogokkal. A phytotherápia igen értékes 

! QyógysZE~ra rendelkezik e téren is, me-
es termeszetc súlycsságá

megfelelően gyügykezelésre beállíthatunk. 
· ~'"".'c egyrésze csak a lrllg:ycső egyszerű át-

öblítésére szolgál, dc vannak clyanok is, melyek 
eyulladásos izgalmat csökkentik, a vizelet

•. hígÍtásával gátolják a concrementumok kép
: zödését s elősegítik a toxinoknak a szenezetből 
való kiválasztását. Előnyösen használhaták fer

. töző betegségek kezelésénél, amikoris a vese 
.· rnüködését támogatják; gyakran meg akkor 'is 

ertékesek, ainikor rnás gyógyszer, vegyszer 
rnár csődöl mond.. Közveh·e támogatják a 

müködését A vesére \·alo hatásuk azzal 
. magyarázható, hogy részben a \ese capillá
risok tágítását idézik elő, más1észt, a 'ese
lrámot izgatják 

A kimondottan szív1e hato digitálisról 
mint diureticmmól külön kell megemlékezni. 
A kö\'etkezőkben felsoroltak hatás tekinteté

. ben nem tekinthetők egyenérlékűeknek, mi\ cl 
haü\sukat különböző anyagoknak, így illó
olajuknak, 1nézga, saponin, eselleg káliun1-
sónak, ni tr átoknak köszönhetik I~ y pl. a 
zsmlónak húgyhajto hatását sekáig a kovasav 
tartalmával magya1ázták, míg nem nyert iga
zolást, hO§Y különleges hatását a kisérő anya
gok jelenléte idézi elő. 

Mielőtt lészletekbe bocsátkozunk, meg
említjük, hogy elsősorban nem az a cél veze
tett, hogy az epyes diuretikus hatású gyogy
növényeknek the1ápiájával bővebben foé)al~ 
kozzunk, csak annyiban tárgyaljuk a. !here
piát, amennyiben közöljük az indikációkat, 
ahol az egyes növenyek felhasználhatók 

Hangsúlyozni kívánjuk, mennyire döntő 
körülmény, hogy a beteg a célnak legmeg
felelőbb jonnában kapja az illető gyágy
növényt; elsőrendüen fontos, hogy az elkészítés 
módozatai, á kívánt hatáshoz igazed j anak 

Nem lehet közömbös tehát, hopy pL a 
főzet miként készül, különösen, ha több drog 
ke, erekéből készül gyógyszerünk Azt sem 
hagyhatjuk figyelmen khül, hdgy mi az elő
nyösebb adagolási mod; a tea, a linktura 
VaQ\; az érintellen tiszta dro.rt 

c ·Lássunk ezekután egypál: gyakoriali pel
dát: 

A Meduesző/ő levél (Fclia uvae msi) húgy
cső dezinficiáló hatásánál fc g\ a, előszeretettel 
nyer alkalmazást Ezen sajátságát mbutin és 
methylarbutin anyagábóllehasadó hydrochinon 
hatásának tulajdonítják A tiszta arbutin 
nem váltja ki azt a gyó·g:yhatást, mint maga 
a drog (Cavaliez.) 

Kronikus cystitisnél, a holyag nyálka
hártya gen :y esedésénél és a vizelet elbomlásá-
nál eredménnyel alkalmazzuk. Acut hólyag-

hmutnál az eredmenyek nem kielégítők, ezer! 
nem is alkalmazzuk Tm·ábbi hatás területe. 
prostatah:ypeltr ophia, blenonhagia, v iz elet~ 
tarthatatlanság,\ izelet1ekedés. E hatásokat az 
arbuünnak csersavval való kedvező kombi
nációjának, illetve hydrochinonnak kell tulaj
donítani.. Amiko! folytatólagosan hosszabb 
ideig használják, gyakran bizon:y~s ellenszem-et 
\ál t ld, söt, étyágytalanság, rcsszullét, hányás 
is lehet ~ elejár ó j a, ami nagy csersavetartal
mának tudhato be 

Legtöbbször infuswnát szakták 1endelni 
vagy esetleg carbo medicin'álissal a csersavat 
kirazznk Vonatkozik ez elsősorban a koncen~ 
háltabb főzebe (30: 180). A rendesen ad age, l t 
főzet l év;őkanállal 300 g1 vízre. Az előbb 
említett kényelmetlenségek nem lépnek fel, 
ha a drogot egyenlő mennyiségü lenmagl1szl1.el 
főzzük (2 evőkanál a keverekből 150 gi- \ ízrc, 
jól kifőzve és melegen elfogyasztva). A főzct-
hez ~- levelet durván poritva vesszüle 

Uj abban kíserletek folytak a köi t efa és 
bnxus sempel viT em leveleivel, holyagkő, bac
tclimia, cystitis .eseteinCI, l O% főzet alakjában 
A hatás fokozására almahejjal készül a főzet. 
A kísérletek biztatóak. 

A pOicikafű (Henüaria glabra), regi idők 
óta ismert és általában sokat használt pyogy-
szer e a hólyaghm ntnak Vizelethajtó és görcs' 
eid ö .. Alkalmazzuk húgycső katanlmsnál, húp)i
r ekedesnéL GyógJ sajatsága saponin anya gá
nak tulajdonítható ; állítólag a kőszerü con
crementumok képződését gátolja s a bő\ ebb 
dimezis folytán, a homok kiöblítesét előmcz
dítja. l-lolyaghurutnál a hólyagizmok görcsét 
szünteti. 

A gyakorlalban sze1zett tapasztalat sze
rint, a legcélravezelőbb a következő főzési 
eljárás: rninthogy rendszélint a med,,eszőlő 
levéllel együtt szakták rendelni, tehat először 
is a medveszőlő lev; elet szabalyszerüen meg
főzzük A főzés végén, egyenlő mennyiségű 
pol cikafüuel teszünk a iőzethez, a tüzről le
vesszük és befödve, negyedórai pállilás után 
megszü!Ve elfogyasztjuk Ennek a megsze
kattól eltérő eljárásnak a eelja, hogy a porcika
fünek illóolaja, melynek görcsoldó. hatása van, 
a főzessel ne illanjon el A kivánt. e1edmérry 
ilyen eljárással nem iog elmaradni 

A nyÍl falevél (Betu la \'enucosa), hugyhajto 
hatásának magyarázatára pontos 'izsgálatok 
tudon1ásnnkkal Jneg nern allanak rendelkezesle 
és nlt~g a tekintetben is 1negoszlanak a \· éleme
uyek, hogy friss, fiatal levél vagy a bimbó az 
az anyag, amely a megbízhatóbb. 

, A gyakorlatban szerzett tapasztalat sze
rint hugyhajtó és \·izeletszaporító. A vesét 
ne1n izgatja, különösen be\'álik kösz\ényesek
nél húgyhajtónak Szinte pótolhatatlan előnye, 
hogy nephritikus oedémánál, arrnak legtöbb 
változ?.tánál alkalmazható E hatásokat sapo-
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nin és illóolaj t'\rtalmának tulajdon.ítják És 
vannak, kik ilyen esetben az egész fratal leve
lét és bimbóját előnybe helyezrk a dr?gn.a~. 
A gyakorlatban azt láttuk, hogy a .dmre~rs 
fokozódik - ami különben egyéneukent val
tozhatik - ha a 40°-ra !ehült főzethez l% 
natiium hydrocarbonicumot teszünk, illetve 

képes Felórás főzéssei készítjük teánkat Az 
adag 50 : 500-ra, illetYe ennek a szűredéke. 
A teát étkezés előtt fogy asztjuk Ha por alak
jában tndjnk adni, úgy kétszer naponta 1-2 
gr a szükséges adag. 

Tüdőbajnál es , e1zescsillapítonak is hasz
nálják. Seb- és eccema-kezelésnél borogatás, 
liiidő fmmájában yaló alkalmazásátal is Játtak 

l literhez Í--2 gr-ot. 
Babhéj (Phaseoli pericarpium). Tapasz

talati tényen alapszik a babnak, főleg ·~ t.ab: 
héjnak húgyhajtó sajátsága. Hydrops, rzuletl 
rheuma és' ischiásznál láttak jó eredményeket. 
Pontos >egyi ,izsgálatok még. nem tisztázfák 
hatóanyagait, úgyhogy e tekmtetben csak a 
avakorlati megállapításokra támaszkodhatunk. 
Ezek alapján' teájá úgy készül, hogy másfél 
liter ·vízbe 3-4 evőkanálnyi összevagdalt bab" 
,héjat este hideg ,Izbe beáztatunk és ;reggehe 
azt felére befőzzük Naponta 2-3 cseszeuvt 
fogyasztunk belőle .. 

Cukorbajosoknak is ajánlják ezt a főzetet 
azzal, hogy a szűredékhez Iluslevest (bomllo;1) 
tesznek A tisz ta ba h főzetet IS hasznalJak 
ezen célból és pedig 2~3 maréknyi fehér babot, 
elegendő mennyiségű vízzel 3-4 o1án át 
főzzük, a szűredékel (500-750 gr) napközben 
elfogyasztjuk · 

Istápfií, AI anyvessző (Solidago yir~a. aurea). 
A régieknek iwgyrahecsült húgyhaJlO .es ~ese
gyógyszere volt, első~oJ~ban a ve~e szove~cn~k 
gyulladásos folyamatamaL V1zes kr~'onat kesznl, 
idült arthritis es nephntJs escteJben Vesc
bajnál jelentkező erős havi,erzésnél is láttak 
Ciedményeket Alkalmazták vesezsugor vesze
lyének .elhárításakor, holyag- és vesekő oldá
sára Általában mindenütt, ahol a hugyutak 
gyulladásos megbetegedéseiY~l kell .szármJni 
Felnőttek számára 3 %-os jozetet kesZitsnnk 

A bOI ókának (Juniperus communis), din .. 
reticumként való használatánál bizonyos elő
vigyázatosság ajánlafos Igy cls?so;ban a 'esé
nek acut megheíegedesenel vJgyazzunk, te
kintve, hogy 'erős izgalmat válthat !~i, sőt, 
vérvizelest is idézhet elő Hydrops l))zonyos 
eseteinél, yizelet lü,ál[!sztásának fokozására, 
krónikus hurutnál sokszor eredménnyel hasz
nálható Lehetőleg fiiss, összezúzott gyümölcs
ből készüljön a follázat A napi adag nem 
haladhatja meg az l csészényit: Egy . evő
kanálnyi borókát lefonázunk 200 gr v1zzel 

A mezei zsUiló (Equisetum arvense), a tüdő 
szövetének reminalisalását szolgálja, ezenkhül 
húgyhajtó hatása is iga~olást nyert .. Főbató
anyaga a kovasav, magaban nem hu~yhaJt?, 
mint ahogy. más kavasavat tar~~lmazo. egJ:eb 
gyógynövény, pl a kenderkeln (Galeops1s), 
a madár keserűfű (Polygonum av1cnl.) A gya
korlatban igazolható volt, hogy olyan eset:k
ben is lehetett főzetével húgyhajtó eredményt 
elérni, amikor más beavatkozás ered~énytelen 
volt. Anyagcserebajokr;ál, .ahol a. 'IZ.elet le
adás lecsökken, vese- es holyagbetegsegeknel, 
a zsurló a gyógyulást kedvezően befolyásollll 
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eredményeket 
Van ó A. Béla. 

* * * 
V ARRÓ A, BÉLA 1nakói kartánmnk fenti tanul

mányát a következő sarok kíséutében. kü~d!t~ ~e ;hozzán~,: 
))Gyakor latomban nyert tapaszlalataunro.l, l< rscrldemrol 
vmi benne .szó, melyről ~ érzésem szenni ~ az ?rvos 
egyáltalában nem, a gyógyszerész aligha sz~rzelt tapa.szt~la
tokat. .-:l Form. Normalesban a Speczes uvae ursr et 
herniaz iae előírása folytán csökkeni értéldl gyógyszer 
jut a betegnek Pedig tudjuk, hogy helyes diagnózis 
mellett az orvos tolla hegyén van a jenti species. Igy van 
a beiulával, á juniperussal is. 

H a cétszer űnek és . egészségügyi éi deknek tq.r tod 
a lapunkban v:lló megjelenés 11i~I~, ld~öz~,észe a ctkket 
át kellene ad!ll az Orvosok Lap]anak . .sot a Pharma
kópoeái előkész U ő bizottságnak is fel kellene hí uni e meg-· 
állap'ításokra a figyelmét, horru labo z atóriwni uizsgálatok 
alapján meggy()ződjrink a gyakorlalban sza ztlt tapa;sz-
talataimról << 

l 
WINKLER \V.: A GLYCERJl'iP!!OSPHOR

S.\ V SÓI A HECEPTURÁBAN ( OsteiT ~·P· Ztg. 
2, :19-40, 273. 1948.) . 

- A phosphor szerves vc~;;ületei és szervetlen. s~i 
egyatánt fontos szerepet 3at~zanal{ az emben .~s 
állati szervezct életfolyamata1ban. A ,culwrleb?n~as 
közbecső termékei, a nucleinsavak es a ~eCitlnn 
phosphot t tartalmaznak A phosph_at-mar a del~ 01 g:l
nilnls anyagokká történő átalakulásaban a B 1 ''Itan11p 
l<atalizátorként működik .. A glycerinphosphmsm· gyo
gvászati alkalmazását annak l;;öszünhcti, hogy a 
licithin molekulájának alkotórésze ; a phosphor 
therapiában évtizede}{ óta alkalm-a:zzál;; 

A glyeelinphosphotsav a glyce;1in és phosphmsav 
esztere két izomer keveréke. A ket allwholos hJ-dro
xylja ds a phosphat mmadék erős savanyúságarévén 
vízben jól oldódik. Vizes oldatában, sa;~ak, ~u~9k, 
va"y más katalstikusan ható anyagok Jelenleteben 
ös;zetevőiie bomlása várható. lVIagát a savat nem 
használják, hanem különösen ealcium és natriu_m 
sóját ; előáHították töbheJ{ J,:?z.ött \·,~~ . ~s n~;angan 
sóját is. Szükség esctét1 több baz1sos so p t ~s .. ~lo lehet 
állítani a calciu,msóból, ha azok carbonatpt vagy 
suifátját vesszüle Az ionok kicsei élődésc megy ''égbe 
és,_ a nehezen oldódó calciumcarbonát vagy sulfát 
khálil< feltéve természetesen, hogy a glJ·CClin
phosphorsa\7 keresett sója vízben könnycbb~n oldódik 
A savat és sóit (mint a phosphorsa\·at) ket szakas~
ban lehet titrálni, meth;ylorange és phenolphthalem 
alkalmazásával. üxJ-dáló szerek az alkoholoshJ'~Ioxylt 
megtámadhatják, savak és alkáliák h~ydrol:yttkusan 
hat nal{, így a melcg is. 

KATIUU'\1 GL YCERJ'-/OPHOSPHOR!ctc~l. A 
nátliumsó vízben igen h:önnyen oldódik, hygiOskópos, 
ezért oldott állapotban alkalmas adni. A kereskede
lembe állandó víztartalommal kerül Szüksé.g csetén 
ex tempore készíthető a calcium gl~ ~'erinophosphori
cumból natrium carbonattai ''agv lncarbonattal. Pl 
caleiUlll glycei inophosph?ricyn~ '1 0_ I.,, nati. b~ car
bonicUlll Sr., aqua d est ktegesZibe ;JÜ IeszH· .·'\ lncai-

jobb elhagynLNagyobb 
ismert titerü szódát 

az a 

érdek-
főként az 
illetve a 

és lwpcsola-
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vegyületek) quantitatív meg-
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Legnagyobb meglepetésünkre 

a válas~/ megkaptuk Ezt ii ja L 1. g r t, ViAtol 
>)A Gyogyszei ész<< SUI l;eszlőbizottságána/( tagja a 
Wandei-gyáiiól ill liparijában És ez valóban 
meglepő, ~őt csodálatos is, ~·~ ana gondolunk .: 
ZI;,gyan loitent regen egy llgen ggári újságiiói 
lat~gatás Mosf a" gyá1 vezetősége JI1ellénk adta 
L a r~ g Andws gyóggszaészt es T ok á 1 Géza 
vegyeszt, hogy vezessenek veqig a gyáron es adianak 
meg .~n:nden. sziikséges felvilágosítást.. ők áwlán 
lehelove tettek, hogy kúlön beszélhessünk mindeh 
eqyes osztály ,;ezetőjevel és szakmunkásawa/. Amit 
keidezliink, ami iudományos vonatkozásban érde
kelt bennunkel, arra minden lwii/getés niifiül 
meg IS kaptuk a szakszerű feleletet. 

Régen nem így vo/l .. A klwi is adtak mel/énk 
meqfelelő ·s~.aki;wi ld~ére.tet, de csak azbl, hogy 
e~eka. vezetok eber en mlwdJenek, nehogy valami is 
k1szwa;ogJon a tulajdonosok féltve őizött qyári 
lltkmbol.. Ha ef~egy os~l!~l~ vezelő;e esetleg mégis 
~bllalkozn: pr oba/t, a A~seiok aZO/lllal közbeléptel: 
~s .~!I.Y !<eo.esbbé tudomán!fos .. hádésről, 1;wndjuk az 
ldOJaiasiol i<ezdlek beszelm. Igy azutan a ripai/ 
a legq'!aluabban meg sem· sziilelhetetl .. Mal ha 
adta~ zs an~aqo/, azt csak azert tették. ho,qy ingyen 
r.eh!am!wz JU5Sanal;; Ez azonban túlságosan_ is 
a/lal.szo.voll es (1 szandekol a nporfen.Ieildszei irll 
a laadohivatalnak továbbította. 

Láng András és Tol;ái Géza azonban úgg 
vezettek ~egi g benn~nk~/ a ha/~lmas qyái le/eper;, 
/~ogy valaban szemle/tetoen meqlat!zassuk es meg is 
eithessnk azt a naqyszabású gyógyszerggái iást. 
mely az államosílotl . Wander-gyárban folyik· 
E~l lapasztaltuk az egesz vonalon Ezért éJez/ük 
vegzg egyi e lelkesebben, egyi e tisztábban azt a tudo
mq,n~o.s_, szociális egymásr auta/lságai és egl)iitl
mukodesl, r;rely egy al/amo.si/oll gyóqyszerqylír és 
e~y. tudomanyos szakszeioezeti lap közölt '"!gre 
lokeletesen meg/eiemlődölt Mind határ azoitabban 
la~lala;.lt az a. kö~össégi összhang, mely a köz
eqeszsequqy /ei u/elen dolgozókat egy táborba tömö
ll~! a beteyek minél jobb gyógqswel/álása éi de-
ke ben · 

.Botanikai Napok, (\- Botanika~ Napok-ról, ame
lyek a, ~agyar Tudomanyos- Akadernia IV. osztálya 
ret;d~ze,se,ben a Magyar. Növénytani Társaság közic-· 
mukodesevel 1949 Júmus hó 9-12-ig zajlottak Ie 
á_ le.gkomol~:ahb t?dOJ?láJ:?-)'OS e~cdménnyel, szak
lapu~k Iegkozelebbl szamaoan reszletes ismcitctést 
ko~lu~k.. fe~·mészetesen_ fő.k~nt a ,Botanikai Napok 
gyogji szereszt vonatkozasaHol l\Ieg ug,:anebbcn a 
lapban, teljes !erj_edelméb,en helyet idunk 1~2 
tudomanyos eloadasnak, 1gy Sárkány Sándor dr. 
pr.ofes~zor~nak és leközöljük Frenyó Vilmos dr.. és 
Gzmesz Nandor dr. közös előadásait. l>A Gyóg,,szerész« 
m,eg;felelő módon és minél szélesebben' foŰ'Ja.lkozi~i 
kn:an ezzel a nagy,jelentőségíí tudcmán~os cse-
mennyel. ~ 
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A Gy6gyszerész ------. ---' __ ..:.:....__.;._;__;_ __ . _________ _..: __ ._. __ ._. _____ -~ 
G)ak:nn.vki kollok'dumok. Ligeti Fuenc mh 

egyet elöadó közléséből értesülünk. az Egyetemi 
Karközi Bizott-ság hatD.rozatáról, n1ely cKyetemi 
hallgatóinkat egyévés gyúgy sz er tári g~yakm n oki ide
jük Jetöltése után kötelező eg~ ct em i kollokviunn a 
utasítja. A kollokvium móclját és anyagát eZ a lw
táiozat pontosan .. megállapítja .. l\Ii most csak ezt 
az intézményes eg::etemi számonkérést köszöntjük 
ebben az intézkedésben. Mert nem visstatérés ez a 
kollokvium 9- régi gyakarnoki tanfolyam ··dzsga
!}nyagához és vizsgá~tató mödszeréhez, hanem blz
tosíték, hogy a gy ó gy szcr:ész-g) akolnak g:yógy sze> 
táli működése alatt új hivatásái;ak teljes megélté
sével kés";üi a gyógyszerészi pályár a. És ezt nyilván 
nemcsak a g:yógyszerész-gJ-akornokokkal tuclató
sítják, hanem aZ eddiginél fokozottabban azokkál 
a gyógyszerészekkel is~ akik rá\ezetik őket a mag-) ar 
gyógyszerészet komoly tetületére Ez ennek az egJ·C
temi határozatnak másik nagy jelentősége - a köz
egészségügy szolgálatában. 

A Y:\· ógj'SZerkönJ ,.szerlH~sztés iránselvei. Il J- en 
címen tm tot t magasszín\;onalú előadást Schuhk 
Elemér p10fesszm~ Kossu{h-dijas tu:lósunl( a G·yóKy
sZcr észtedomán:y i Tát saságban június 10-én. Er J iil 
a nagyjelentőségű tudományos megnyilaikozásÚ1l 
szaklapunk legközelebbi száúrában Iúdves'ly G j· ö r gy 
dr , szeü::esztőbizottságuilk tagja ír beszámolót. 

Az elU::uló tn·oblél:náL Vég1e e}(~rtük azt is, hogj 
egy felvelett tudománJ-OS kéldésköt ül komoly \'ita 
van kialakulóhan A ·dLát Végh Antal dr~ cild~e 
indította el és szaidalJunknak ebben a számában 
ugyancsak ő \'álaszol az egyetemi és egyelemen 
kívüli hozzá&olásoki a Végh A .. nial dr ebben a cik
kében cilyan szellemben ír, hogy az ,.égső kicseng('
sében valósággal az ifjúsághoz szóló üzenetté emel
kedile :\-li is kercssülc, hívjuk, vá I juk az ifjúságo t, 
d~ velül{ egj-ült minden gyakorló gyógyszeiészL> 
hogy száJjanak hozzá ehhez a \·alóban komoly kél
déshez Igéretet kaptunk Végh dr .-tól, hogS; az 
ezután beérkező hozzászólásokal is kiértékeli és, azok 
leközlésével egyidőben válaszol is Iájuk 

Akadémiai manyétemmcl ldtüntetett tudósok. 
A Szavjet Tudományos Akadémia elnöki tanácsa 
kibővített ülést tm t ott, amelyen kiadták az Akadémia 
ezévi ar anyérmeit és nagydíj ait. A Popovr ól elnevezett 
arany érmet, amellyel a rádióval kapcsolatban yégzett 
kimagasló tudományos munkákat és találmányokat 
jutalmazzák, B. A. Vvedenszkij akadémikusnak 
ítélték a rádiófizika és rádiótechnika terén végzett 
eredményes munká'sságéit .. Az ülésen Berg, Leonto
vics és más tudósok méltatták Vvedenszkij érdemeit. 
A Dokucsájev-aranyérmet Sz. Zaharov tanár kapta a 
talajjavítással kapcsolatos tudománsos munkáiért.. 
Az Akadémia CsebisevTől elnevezett diját N. I. Ahiezev 
harkovi egyetemi tanárnak ítélték matematikai mun
káiért, az Arhangelszkijről elneVezett díjat pedig 
L ~ .. Scsukinnak az Ural geológiájáról írt értél{es 
m unkájáért. 

Hálálozás: Ptener Dezső munkavállaló gj'ÓKy
szerész 65 é,es 1\olában és A .. nlalffy Zsüos<> Tibor 
gyógyszerész· 59 é\'tS kmában BPdapesten meg
halt. 

G~róg}'Szerészi dolíumentáció. Ke d v ess y· GJ ÖI g~ 
dr cikkéből kim.aradt és pótlólag közöljük, hogJ 
a gyógyszerészi dokumentációs munkában 16 taggal 
a Budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézei is 
részt vett, 
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Törzskönyvezett gyógyszerkészít
mények engedélyezett változásai 

Erigon 2. sy1 ,, \Vander, összetétel és név vál
tozás. új összetétel: N atr hJ pophosphoros. 0·618 g, 
calc .. hypophosplwros. 2· 564 g, kalium su1foguajacolic 
6·180 g, codein .. hydrochloric. O 0436 g, cl. aether.ae 
1 076 K qu. s. sacchar. to st.., sy r up. aurantii ad 200 g 
ü'·egenként. A név mellől á 2 jelzés elmaiad 

Er i gon 2. dragéc .. Új összetétel: Calc. h:y pophos
phoros. 0·0825 g, kaL sulfoguajacolic. 0·1545 g, codein 
hydJOchloric .. o .. OQ55 g, amylum O 03'75 g, talcum 
O ·0-17 5 g, sacchar. a lb .. ad O· 15 g dragéenként. A név 
m~~lől a 2 jelzés elmarad. Az ~ngedély kelte: 19-4:9 
ma)us 6 .. 

Nestrovit tbl., Schefcsik, csomagolásváltozás. Az 
eddigieken kívül o m. 1 xD·8 g-os c.sómagolásban .. 
Az engedély kelte: 1949 május 30. 

Parpanit ibl., Fisch_er, összetételváltozás ... Új 
összetét el : . Diaethy J aminoaethylium -phenylc:y elopen
tancarbonic hydrochloric. 6·25 mg, sacchar. lactis. 
42 7 mg, talcum 6 mg~ amy1um 4 mg, stearin O 6 
mg, gelatina 0·-15 mg tablettánként 

Par panil tbl. forte, új összetétel : Diaethy1a
mínoaeth) lium -phenylcj· dopenlancarbonic hydro
ehloric. 0·05 g, saechar.. lactis .. O 278:. g, talcum O ·04 g, 
amylum O 02f) g, stcarin, O 004 g, gelatina O 005 g 
tablett.ánként. Az engedély kelte: 19-49 május 4 

l 
Yidéki gyógyszeltáiak fig-:yelmébc l Szan asszarv

olaj bcszciezhelö, kiloguunmonként 10 ft t Fisehet 
József \-egJ-ipali kisipalas Budapest, \'I,, Podma
nitzl\:y-uh a 63. 

K. R. l\li annak id<'jé~n mái megüzentük hogy 
a jelentegi gy o g:, szeH~sz-kiképzés szelini a gyakor
nok i idő l (~V (~S ezt nem lehet meghosszabbítani. 
De leülönösen úgy: nem, hogy éveidg gyakornolws:. 
kodjon \'alaki. ';\ nem-oldn-eles kérdés eg~etcmi 
felszámolasa lllán az ilJen csetek az J>Ölök-gJakor
nokok<( új és haszontalan szcivrzeti!t hhnúlc életi e. 
·\ki az egJ·CsztencWs gyakarnoki ideje végfre ér, az 
vag~ folyt at j a eg~- elemi t an u lm ú Ilj ait, \'ag} ÚÚ( sút 
moml a gy ó gy sze I ész i pál·yának 

Szerkesztőség: V, .. Nádor-utca 32 .. 'I eL: Izz-765 127-687 

Kiadóhivatal: V., Xádor-u, 26 Id.: IZJ-í_)2, 124-o·?Z 

Főszerkesztő: SZEKELY JE~Ó 
Felelős -szerkcsztő: LOSO::\CZY GYÖRGY dr. 

Fdelős kiadó: TúRI PAL d1 

4)4350 ~- :.. thenacarn :\yomdc ::; \- (f\ : Soproni Béla) 

, 
ERTONICUM 
keringési gyengeség kezelésére: 

PULSOTON-cHINOIN' 
(m-oxy-~-am in o- p ropy/benzol -h y d rochlorid) 

lnjectio: 
5x1 kcm amp. (0.02 g) 

J 

U ., 
J. 

KOMPLETT-ZAMAKO 
. (300 gr-os zöldstlnű bádog doboz csomagolás ban) 

E9,y évnél idősebb gyermekek és fel-
n_ottek altalanos tápszere, melyből 
v1zb~n egyszerű felfőzéssel, minden 
egye b anyag h o z z á a d ás a n él k ü 1 
készíthető azonnal fogyaszható kel~ 
Iemes ízű, teh·éntejes táp l~ lék; 

' 
HROMPf[HER TÁPl1EHfiYÁR Budapest V., Uádor-ul!a 13. 

FUNGIN 
PENICILLIN tartalmú magyar készlt
mény, Penicillin érzékeny baktériumok 
okozta genyedések h e J y i kezelésére 

Forgalomba kerül: 
3 X 5, 5X10, 10X5 és 1 x 50 kcm-es 
üvegekben 

PHYlAXIA 
Állami Oltóanyagtermelő lntá?et 

Solutio: 
10 kcm (kcm-ként 0 .. 02 g) 

Figyelem! 
Az államosított 

' D r. E G G E R gyár 

ALGEDRIN 
fájdalomcsillapitó készít
ményének árát nagy mértékben 

LESZÁLLITOTTA 

Fogyasztói ár: 
2 db 1.80 Ft. 

10 db 8.- Ft 

Beszerzési ár: 
1.02 Ft 
4.53 Ft 

- 15° o+ 20°/0 f. a. 


