
A GYÓGYSZERESZ 

A gyógyszerész továbbképzése 
Levél a szerker;ztőhöz 

A most múködő gyógyszerészek zöme még a 
régi, elavult, s nagyon is hiányos elméleti kikép
zésben részesült. Az utóbbi évtizedekben a szer·· 
veskémia mérföldeket tett meg fejlődésében, s 
ennek következtében. a dolgozó gyógyszerész a 
szerves és gyógyszerül alkalmazott vegyületek 
valóságos dzsungeljében barangol hivatása közben 
Teljesen új irányban fejlődött a gyóg~szerek el9: 
állítása, más a gyógys2:ereszr technol~gra rs (JJ 
szempontok érvényesülnek a gyogyszensmeret ko
rében ahol komoly búvárkodás folyik, hogy a kül
földi 'drogokat ugyanolyan értéke~, .sőt sok~zor 
értékesebb hazai drogokkal helyettesttsuk A gyogy
szerésznek a továbbiak során egyre fokozottabban 
kell foglalkoznia a gyógyszerhatástann al. is.. A 
kölönböző vitaminok, hormonok, antrbwtrkumok 
korában fontos hivatást tölt be a >>GyógyszerésZ<<, 
amikor kölönböző tárgyú érdekes és nivós cikkeivel 
elégíti ki a haladni vágyó kartársak tudásszomját, 
s ébresztgeti azok lelkiismeretét is, akiket a maradi
ság már hatalmába kerített. Különösen értékes a 
szaklap a falun dolgozó kartársak számára, .akik
nek még arra sincs Jehetősé~ük, hogy ml1.nkáj~k 
közben felmerül! problemajukat megvrtassak, 
hiszen évenkint csak 1'--2-szer jöhetnek össze a 
szomszéd falun vagy városban dolgozó kartár
sakkaL Ott, ah~l nincs alkalom továbbképző elő
adások hallgatására, ahol nincs szakkönyvtár, csak 
az a néhány könyv, amelyet a gyógyszerész keser .. 
vesen meg tudott vásárolni 

Örvendetes éppen ezért az Orvos Egészségügyi 
Szakszervezet Gyógyszer ész-Titkárságának az Or
szágos Gyógyszerész Egyesülettel karöltve elindí
tott szaklapterjesztő propagandaJa, melynek soran 
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remélhetjük, hogy tovább gyarapszik a >>Gyógy
szerész<< olvasóinak tábora, és ezzel együtt egyre 
emelkedik a gyógyszerészi tevékenység tudományos 
színvonala Engedje még meg, Szerkesztő Kartár
sam, hogy elmondjam, milyen kív~ns,ágom J.enne a 
>>Gyógyszerész<<-szel szemben Szeret~em elsosorban 
is, ha hetilappá alakulna A mult evben tervezett 
továbbképzés egyelőre még nem jutott el a ll!Bg
valósulás állaootába. Addig is azonban a legkrsebb 
költséggel és a gyógyszertári dolgozók széles· rétegei 
bevonásával, a szaklapon keresztül folyhatna · a 
továbbképzés.. Előnye az ilyen úton történő to
vábbképzésnek, hogy mindenki résztve~et bynne, 
s az anyag rögtön nyomtatásban rs megJ.elemk Ez 
a továbbképzés a Iap hetenkénti megjelenése esetén 
az eddiginél bőségesebb és még tökéletesebb lehetne, 

Komoly szükség volna olyan rendszeres be
számolóra ~ amelyben a Gyógyszeripari Központ 
Orvostudományi Osztálya ismerteti a forgalomba 
kerülő új gyógyszereket Azok összetételét, tul~j
donságát, hatását Gyakorta előfordul ugyanrs, 
hogy az orvos olyan új szert ír fel, amelyről, a gy~gY,
szerész még nem is hallott, es az OKI aJtaJ Idő
közönkint közölt néhány soros hivatalos jelentésen 
kívül semmiféle felvilágosítással nem tud szol
gálni, ez azonban csak a szer összetételére vona~
kozik. Sőt az is előfordul, hogy a beteg a napr
lapokban olvas egy új magyar gyógysZer beveze
téséről s a gyógyszerész irodalom hiányában neth 
adhat 'bővebb felvilágositást. Mindezek kiküszö
bölödnének, ha a >>Gyógyszerész<< hasábjain r~nd
szeres ismertetés indulna meg a Magyarorszagon 
újabban forgalombahozott gyógyszerekről, táp
szerekről 

Horváth Dénes dr 
gyógyszerész Lövő. 

Szerkesztőség: V., Nádor-utca 26. Tel.: 127-752, 124-072 

Kiadja: a Tudományos Folyóiratkiadó N" y, 
V., Szalay-u. 4· Tel: II 2-Ó] 4, II2~68r, 122~2gg, 312-545 

Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 936.'515 
Felelős szerkesztö: Székely Jenő .. 

Felelős kiadó : 
A Tudományos Folyóiratkiadó N. V. vezérigazgatója.:_ 

370{505400 Altilenaeum Nyomda NV (Fv,: Soproni Béla:) 

Alkaloida .. 
me n tes 

Sfmaizom• 
görcsoldó_ 

Fájdalom· 
csillapftó \ 

\ 

' 
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GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V. ~VFOLYAM 1950 SZEPTEMBER 1. 14. SZÁM 

A gyógyszertárak államosítása 
>>A közforgalmú gyógyszertárak államosításá

val a dolgozók egészségügyi ellátásának egyik 
régen vajúdó kérdése oldódik meg. Közforgalmú 
gyógyszertáraink nagy többsége mind a mai 
napig magánkézben volt N\integy két évvel ezelőtt 
megalakult Állami Kezelésbe Vett Gyógyszertárak 
NV 320 gyógyszertárat kezelt, a tb'bbi közforgalmú 
gyógyszertár, számszerint csaknem 7200, továbbra is 
magántulajdonban maradt A tőkés gyógyszertár
tulajdonos egyéni érdekeinek szemelőtt tartásával 
igyekezett kivonni tökéjét gyógyszertárábóL Főleg 
a legkeresettebb és legjövedelmezőbb gyógyszere
ket és cikkeket tartották r akt áron, de csak olyan 
mennyiségben, hogy a gyógyszertár napi forgal
mát előreláthatólag el tudják látni. Igy történt, 
hogy a magángyógyszertár akban egy-egy gyógy
szer gyakran kifogyott, a titkábban keresett 
gyógyszereket pedig egyáltalában nem tudták 
kiszolgáltatni. 

A dolgozók gyogyszerellátásának megjavítása 
érdekében létesítette a népjóléti kormányzat két 
évvel ezelőtt az Állami Kezelésbe Vett Gyógy
szertárak NV-t. Ezeket a gyógyszertárakat bősé
gesen ellátták gyógyszerekkeL A dolgozók érde
keinek megfelelően szabályozták a gyógyszertári 
ügyeletet Oj gyógyszertárakat állitottak jel azokon 
a helyeken, ahol a lakosság' gyógyszereilátása szem
pontjából erre a legnagyobb szükség volt, hogy pó
tolják azokat a hiányokat, amelyeket a magán
gyógyszertáraknak a jólfizető polgári lakónegye
dekbe való tömörülése okozott A dolgozók bizalma 
és az állami kezelésbe vett gyógyszertárak jobb 
munkája nyilvánult meg abban, hogy ezekr.ek a 
gyógyszertáraknak a forgaima rövid idő alatt meg
háromszorozódott 
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A gyogyszerellátásnak eddigi rendezetlensége 
nemcsak egészségügyi szempontból volt kifogásol
ható. A magángyógyszertár akat nagy számuk 
miatt be kellett kapcsoini a biztositottak gyógy
szerellátásába és a közgyógyszerellátásba. Igy a 
szacialista termelésből eredő és éppen a dolgozók 
szociális biztosítását szolgáló jelentős összegek 
jutottak a gyógyszertártulajdonosoknak Csak az 
OT J-betegek gyógyszerszükségletének költsége 
évente több mint 100 millió forint volt 

Szacialista egészségügyünk folyamatos kiala
kítása, az egységes betegellátás és egészségvédelem 
követelményei szükségessé tették a dolgozók gyógy
szerellátásának egységes és nlinden tekintetben 
kielégitő rendezését, amelynek feltételét valósítja 
meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának ren
delete<< 

Ezt a Jeközölt részletet a Szabad Nép július 
29-i közleményéből vettük át . 
· Amióta körülbelül másfél évvel ezelőtt a 
gyógyszertár ak részleges államositása megtörtént, 
tudtuk, hogy a egész szakma érdeke, hogy a 
teljes államosítás is minél előbb bekövetkezzék 
Azóta a közegészségügy egész területén bebizo
nyosodott, a magángyógyszertárakkal szemben, az 
állami gyógyszertáraknak szociális, közegészségügyi 
és gazdasági példamutatása 

>>A GyógyszeréSZ<<, a szakszervezet lapja, kö· 
vetkezetesen harcolt azért, hogy a gyógyszer
tárakat ne egyes személyek kapják meg, hanem 
a közösség, az állam kezébe kerüljenek Harcolt 
elsősorban a jobboldali szociáldemokraták el!en, 
akik még közvetlenül az államosítás előtt is, 
nyilt taggyűlésen akarták eldönteni, hogy a tagság 
a magántulajdon fenntartását kívánja-e vagy a 
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gyógyszertárak államosításat Ez a harc termé
szetesen csak egészen kis töredéke volt annak 
a hatalmas munkának, amellyel Pártunk vezetése 
alatt álló dolgozó népünknek meg kellett birkóznia 
a szocializmus niinél erőteljesebb építéséért 

1948 nyarán mondtuk ki először egy· nyil
vános taggyűlésen ; »Tvlunkavallalók vagyunk és 
munkavállalók akarunk maradni<< Természetesen 
mái akkor tudtuk, hogy nem mindegy, kinek 
.a munkavállalói leszünk : a tőkéseké-e vagy a 
szacialista államé ? 

A gyógyszertár ak államosítása sorsdöntő lépés 
az egész szakma életében. Soha többé nem tör
ténhetik meg, hogy amíg egyesek pénzzel és 
összeköttetéssel gyógyszertárakat nyithattak, vá
sárolhattak vagy cserélhettek, addig a gyógy
szerészek legnagyobb része az egész életén keresztül 
robotolt Aki aztán gyógyszertárat nyitott, és 

·----------------·-

minél jövedelmezöbb volt az a gyógyszertár, 
annál inkább megfeledkezett arról, hogy állan
dóan lépést tartson a tudomány fejlődésével. Az 
alkalmazott gyógyszerésznek pedig sem pénze, 
sem ideje nem volt rá, hogy továbbképezze magát 

Végre a közegészségügy területén is felszá
moltuk ezt a konok és öncélú feudális csökevény!, 
ami megakadalyozta, hogy mindenki a képzettsége 
és a minél jobb munkája szerint boldoguljon. 
Hogy nemcsak meglevő képességél állítsa mindenki 
a nép szolgá!atába, hanem tovább is tanuJjon 
a nép szo!gálatában, a dolgozók minél jobb, 
minél zavartalanabb gyógyszerellátása érdekében 
Nemcsak gyógyszerészek, hanem minden gyógy
szertári dolgozó, azok a laboránsok és technikák 
is, akik a legutóbbi két tanfolyamot elvégezték 
és mindazok, akik a következő tanfolyamokat 
végighallgatják 

Kommentár a VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv 
nomenklaturájához 

Írta: Kun Ferenc 

Az újabban megjelent gyógyszerkönyvek tanul
mányozása során, a nyelvi nehézségektől eltekintve, 
az egyes gyógyszerkönyvekben szereplő azonos 
vegyi összetételű készítményeknek kü!önböző, ú. 
n, egyszerűsített néven történo regisztrálása teszi 
nehézkessé a tájékozódás!. 

Közismert, hogy annak a fejlődési folyamatnak 
következtében, mely a gyógyszerkutatás terén a 
század elején megindult, a gyógyszeres terápia 
súlypontja a szer vetlen vegyületekről egyre 
mkább a szerves vegyületekre tevődött át Az 
organikus szintézis termékeinek ezen tú!sú!ya 
természetesen kifejezésre jut az egyes gyógyszer
könyvekben is 

Az a felismerés, hogy a legkisebb vegyi változ
tatás, mely egyben a vegyület fizikai tulajdonságait 
is megváltoztatja, módositja a gyógyszerhatást 
egy-egy vegyületcsoporton be !ri! is, szinte korlátlan 
lehetoséget adott a vegyész kezébe, annak legkülön
bözőbb változatokban tör té nő e!őállításáta. 

A farmakológiai ismeretek gyakorlati haszno
sításának példájaként a dieti!ma!oni!karbamidot 
említjük meg, me!y alapvegyület a barbiturátok 
sor:ozatos e!öállításához vezetett De ugyanilyen 
jó! szem!é!teti ezt a folyamatot a kemoterápiába 
1935·-ben bevezetett szulfonamidok ma már 'szinte 
áttekinthetetlen sorozata is 

Az organikus gyógyszer kémiának hatalmas 
előretörése és az új vegyületek tudományos nomen
klaturájának követése, kémiai e!nevezésük túl
hosszú és nehéz emlékezetben tartása, csakhamar 
komoly nehézségek elé á!!ította a gyakorló orvost 
és nem kevé~bbé a gyógyszerészt Az a probléma, 
hogy szükség lenne arra hogy az ilyen túlhosszú 
kémiai elnevezésú gyógyszerek lehetőleg nemzet--
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közileg egységes, egyszerűsített néven szerepeljenek 
az egyes országok gyógyszerkönyveiben, már az 
!928-ban megtartott l L brüsszeli nemzetközi kon
ferencián felmerül! Az akkor még idejében történt 
kezdeményezést azonban nem követték a kon
ferencia részéről olyan szükséges lépések, melyek 
e fontos kérdést a gyakorlati megoldás felé vitték 
volna. Ha ennek okait kutatnánk, úgy az okok 
közölt bizonyár a meg kellene említeni a nemzetközi 
politikai helyzetben azóta is fennálló feszültséget, ," 
és talán nem is másodsorban a kapitalista államok
nak a profit körülbástyázására kialakított ú.. n 
szóvédjegyek túlzott védelmének rendszerét. Ez 
utóbbi, ezt már hazai tapasztalatokból is tudjuk, 
gyakran nálunk is megoldhatatlan probléma elé 
állított egy-egy komplikáltabb vegyi összetételű 
készítmény egyszerűsített megjelölésére irányuló 
törekvést 

Egységes eljárás hiányában tehát jelenleg 
az a helyzet, és ez már a jövőben is nehezen lesz 
megva!toztatható, hogy minden ország adott viszo
nyainak megfelelöen rendezi ezt a kérdést, és 
gyógyszerkönyveiben kialakitja a maga egyszerű
sített nomenklaturáját. 

A Szovjetrinióban e probléma megoldása nem 
okozott nehézsége!, miután sem egyéni, sem pedig 
parciális érdekek nem álltak útjában a gyakorlati 
szempontból közérdekú egyszerűsített nomenkla., 
tur a kialakításának Ez ott annál is inkább lehet
séges volt, mert a Szovjetúnió fejlett gyógyszer
ipara az újabban szintetizált gyógyszereket már a 
hivatalosan elfogadott egyszerűsített nevükön adta 
át a forgalomnak Ebből következik, hogy nem okoz 
külön nehézséget az azonos vegyi összetételű 
anyagoknak a kü!önböző gyárak által előállltott, 

,· 

A készítmény 
egyszerűsített neve 

a VIII Szovjet Gyógyszer
könyvben 

Az egyszerűsitett néven szereplő készítményeknek 
a VII_J. ~~ovjet GyógyszerkCnyvben felvett 

kemlat megjelölése vagy összetétele 

Acesal um 
Acidum pronarconi 
Acidum rectoni 
Acidum sanbutali 
Aerichinum 

Adalin um 

Adonilenum 

Airaium 

Albarginum 
Albichtolum 

Aligninum 
Amargen um 
Anaesthesinum 

Analginum 

Anhena!um 
Aspirinum 
A toxiium 
Bacteriofagum 

dysentericum 
Barbaniylum 
Biiochinolum 
Bromuralum 

Carbo activatus 
Carbocho!inum 
Chinosolum 
Chloraminum B 
Ch lorelonum 
Cl eo Ium 
Collargolum 
Convallenum 

Corazoium 
ereolinum 
eresolum 

Dermatol um 
Dicainum 

Dichloramin B 
Digalen-Neo 

Diginormum 

Dioninum 

Disullanum 
Diuretinum 

Acidum salicy!osalicylicum 
N-m etilizoprop il-p 'bromalli l bar b itu r sa v 
Amil-{!-b r om a !li lb ar b itu r sav 

· Szekunder butil-tJ-bromallilbarbitursav 
2-metoxi-6-klor-9-o-dieti!amino-a-ineti!butil

aminoakridin 
Bromdietilaceti!karbamid 

Az adonis vernalis glükozidáinak ballasztanyag-
mentes vizes kivonata , 

Bismutum subgallicum oxyjodatum 

Zselatinezüst 
A palaolaj desztillációs terméke. Az ichtyo!hoz 

hasonló, de annál hatásosabb, színtelen és 
kevésbbé átható szagú folyadék 

Ligninum 
Ezüstnitt át ammóniás ol data 
Par a am i no benzoesavetilészter 

Feni! d im etil p ir azo !on-me ti !am in o-m et i 1 enszu !fo-
savas nátrium 

Metildinátriumarzenát 
Acidum acetylosalicylicum 
Natrium arsanilicum 
Belső használatra szánt dizentéria mikróbákat 

oldó profilaktikus és gyógyító készítmény 
Etilizoamilbarbitursavas nátrium 
8%-os kinin-jódbizmutat steril barackmagolaj barr 
Alfa-monobromizovaler i an il karbamid 

Aktív szén 
Kar baminoilkolink!or id 
Oxikinolinszu!fat 
Benzolszulfokloramid nátrium 
Acetonkloroform 
Kötésragasztó 
Argentum colloidale 
A convallalia majalis ballaszianyag és szaponin-

mentes vizes kivonata 
Pentametilentetr azo! 
Nyers krezol szappanos oldala 
Orto, meta és parakrezol keveréke, 15% benzo

fenolxilenollal 
B,ismutum subgallicum 

' Sósavas par abutilaminobenzoesavas dimeti!
aminoetilészter 

B enzolszulfodiklor amid 
A digitalisz feruginea ballasztanyagmentes vizes 

kivonata intrakután alkalmazásra 
A digitalisz levelek ballasztanyag és szaponin

mentes szeszes kivonata 
Aethylmorphinum hydrochlor 

Szu!fanilszulfanilamid 
"' Theobrominum natrium cum Natr. salicylico 

*-gal jelzettek nem azonos, csak vegyileg közelalló készitmények 
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A készítménynek 
a IV Magyar Gyógyszerkönyv

ben szereplő kémiai neve 
vagy nálunk általánosan 

ismert védett neve 

Dip!osa! 
Euna1 con 
Redidon 
Pernocton 
Atebrin 

Carbarnidum bromaethyl
aceticum 

Adovern 

Bismuthum oxyjodoga!
!icum 

Albargin 

Farost-gyapot 

Aethy!ium aminobenzoi
cum 

Novaigin 

Arsotonin Pe!kodyl 
Acid acetylosalicylic, 
At oxi! 

Amytal Na 
Bismosalvan * 
Carhamidum bromisovale-

rianicum 
Carbo medicinalis 
Dor y! 
Chinosol 
N eornagno l 
Chioreton 
Mastiplast. * Mastiso! * 
Argentum col!oidale 

Tetracor Cardiazol 
Liquor kresoli saponatus 

Bismuthum subgal!icum 
Pantocain 

Dig al en 

Digipurat 

Aethy!morphinum 
hydrochl 

Theobrominum natrio sa
licylicum 
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A készítmény 
egyszerűsített neve 

a VIII Szavjet Gyógyszer
könyvben 

Ellargolum 
Euchininum 
Ferralinum 
Flavarginum 

Folliculinum Estro-
num 

Folliculinum aquo-
sum 

Fol!iculinum benzo
atum 

Folliculinum oleosum' 

Formalinum 
Gelatose 
Gitalenum 

Hepalonum 

Heroinum 

Hexenalum 
Hyton-Zinc-lnsulin 
jodobismutatum 
· chinini , 
Jodognostum 

jodolipolum 
lsapheninum 
Luminalum 
Lysoformium 
Lysolum medicinale 
Medinaium 
Mercusalum 

Mugrolum 

Myarsenolum 

Naganinum 

Natcolanum 
N or sulfazoium 
Novarsenolum 

Novocainum 

Omnoponum 

Osarsolum 

P antacidum 

Az egyszerűsített néven szereplő készítményeknek 
a VIII Szavjet Gyógyszerkönyvben felvett 

kémiai megjelölése vagy összetétele 

O 05%-os elektrokolloidális ezüst-oldat 
Chininum aethylcarbonicum 
Acid .. ferroalbuminotartaricum 
Diaminometilakridin és argentum laktat kom-

plex sójának 0·5%-os vizes oldata 
Női nemi hormon 

A női nemi hormon, főleg az esztron standardi
zált vizes oldata 

A női nemi hormon, főleg az esztron és dihidro
esztron benzoát olajos oldala 

A női nemi hormon, főleg a kristályos esztron és 
dihidroesztron olajos oldala 

40%-os formaldehyd vizes oldata 
A zselatin hidralitikus terméke 
15% glicerinnel tartósított, ballasztanyagoktól 

és szaponintól mentes, főleg gitalent tartal
mazó standardizált digitálisz készítmény vizes 
ol data 

Tisztított és koncentrált vizes májkivonat 

Diacethylmorphinum hydrochl 

Metilciklohexenil-N-metilbar bitursavas na tri um 
Histon, Zink, Insulin 
Kinin jódbizmutat organikus kötésben 

Tetrajadfenolftalein nátrium vizes oldala 

Jódozott olaj 
Diacetildifenilizatin 
Acid phenylaethylbarbituric. 
Liquor formaldehydi saponat. 
Tisztított krezol szappanos oldata 
Natr diaethylbarbiluricum 
Me r kurimetoxipr opilamid szalicilecetsav nátrium 

sójának veronállal képzett vegyületének vizes 
oldata 

A chalmugra olaj zsirsavainak, a chalmugra és 
gidrokarp zsírsavak rnetilésztereinek keveréke 

D i am i n od i oxi ar zen o b enz o 1-- N -d im et i lsz u l fo n á t 
nátrium 

Kar b am ido-bisz-me taberízo i lm et a ami d o p ar ato-
luil-amidonaftalin triszulfonsavas nátrium 

T ribrornetilalkohol 
P araamin o benzo lszulfami do ti azo l 
Diarninodioxiarsenobenzolformaldehyd szulfoxil-

savas nátrium és diaminodioxiarzenobenzol
diformaldehidszulfoxilát keveréke 

Sósavas par aarninobenzoildietilaminoet an ol 

Az ópium összalkaloidait tartalmazó készítmény 

Acetamidooxifenilarzinsav 

Par adikor szulfamidobenzoesa v 

*-gal jelzettek nem azonos, csak vegyileg közelálló készitmények 
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A készítménynek 
a IV Magyar Gyógyszerken y\

ben szcreplő kémiai neve 
vagy nálunk általánosan 

ismert védett neve 

Electrargal 
Euchinin 
Fenali n 
Argofladin 

Tüszőhonnon 

Hogival aquosum 

Progynon B oleosum 
Un den 

Hogival Glandubolin 

Formaldehyduni sol. 

Veradigen * 

Exhepar Perhepar Carn
poion 

Diacethylmorph 
hydrochl 

Evipan Na 

Cholumbral 
Jodtetr agnost 
Jodipin Lipiodol 
Isacen .. Rapid. Taxin 
Ac. phenylaelhylbarbit 
Liquor formaid sapon 

Natr diaethylbarbitui 
Salyrgan * 

Antilepral 

Myosalvarsan 

Germanin 205 

A ver ti n 
Cibazol 
Arsenobenzolum solubile 

Neosalvarsan 

Cocainum novum hydro
chloricum 

Op ium concentr a tum 
Domopon Pantopon 

· Trichomonaéid Devegan 
Spiroeid Stavarsol 

A készítmény 
egyszerűsített neve 

a VIII Szavjet Gyógyszer
könyvben 

Phytimrm 
Pituitrinum 

Plasmacictum 

Prolan 

Protargaium 
Pyr amidonum 

Az egyszerűsített néven szereplő készítményeknek 
a VI! L. S~ovjet. Gy?gyszerkön_yvben felvett 

ke!niai megjelolese vagy összetétele 

Inozithexafoszforsav Ca és Mg sóinak keveréke 
Extractum partis posterioris glandulae pituita

nae 
Metilenbiszalicilsavas metoxidietilaminopropil

aminokinolin 
A hipofízis elülső lebenyének gonadotrop hor

monja 
Argentum protelnicum 
Dimethylaminoantipyrin 

E;toxidiaminoakridinlaktát 
Calcium iodbehenicum 

Rivanaium 
Saiadinum 
Savcainum , a-butoxicinchoninsavas dietiletiléndiamin 

Streptocidum album 
Streptocidum 

rubrum 
St r eptocidum 

rubrum solubile 
Styptonum Adrena- i 

lonum ' 
Stypticinum 

• Sulfaciium 
Sulfazoium 
Sulfidinum 
Tabulettae aeroni 

Tannaibinum 
Thiarüinum broma

tum 
Thiocainum 

Thiocolum 
T ripafiavin 
Urolropinum 
Validoium 
Vasalimentum 
Veronaium 
Viride nitens 
Xeroformium 
Yatrenum 

sósavas sója 
Par aaminobenzolszulfamid 
Szulfamidodiaminoazobenzol sósavas sója 

P ar aszulfami d olenilazo acetam in o o x i naftali n b i
szulfonsavas nátrium 

Metilaminoacetopirokatechin sósavas sója 

Cotarninum chioratum 
Szulfanilacetamid 
Par aaminobenzolszulfamidometiltiazol 
Paraamino benzo lszulfami do p i r i d i n 
Scopolaminum campharatum és Hyoscyaminum 

campboratum tartalmú tabletták 
Albuminum tannicum 
N-( m et i l-4-amin o-5-p iri mi d il )-4-m et i l-5-·B -oxi e ti 1-

tiazoliumbromid brómhidrogén ' 
Par aaminotio benzoesavas dietilam inaetilészter 

sósavas sója 
KaL guajacolsulfonicum 
Diaminometilakridium klorid 
Hexamethyletentramin 
Izovaleriansavas metilészter mentolos oldata 
Vasagenum liquidum -
Acid .. diaethylbarbituricum 
Tet r aetildian1inotrifenilkar binoloxalat 
Bismutum tribromphenolicum basicum 
Oxiiodkinolinszulfosav és nátrium bikarbonikum 

keveréke 

*-gal jelzettek nem azonos, csak vegyileg közelálló_ készitmények. 

_A GYÖGYSZEREsZ 

A készítménynek 
a IV., Magyar GyógysZerkönyv

ben szereplő kémiai neve 
vagy nálunk általánosan 

ismert védett neve 

Phytin 
Glanduitrin Pituisan 

Plasmochin * 

Prolan .. Pregnyl 

Argentum protelnicum 
Phenyldmethylpyr azoio-

n um amidodimethyli-
cum 

Rivanol 
Sajodin 
Percain 

Benzolszulfamid 
Pr ontasil 

Prontosil solubile 

Stryphnon 

Stypticin .. 
Albucid 
Ultraseptyl 
Sulfapyridin Eubasin 
Vasano * 

Tanninum albuminatum 
B1 Vitamin 

Kal sulfoguajacolicum 
Trypaflavin 
Hexam e th y lentet r am in 
Validol 
Vasagen 
Ac. diaethylbarbituric. 
Brillantgrün 
Bism tribromphenylic 
Y at ren 

vagy csak éppen kiszerel!, fantázia-nevek alatt 
meghúzódó gyógyszer ek nomenklatur á jának isme
rete sem 

Gyógyszerkönyvben hivatalos alábbi rövidített 
elnevezése szalgáljon 

A VI IL Szavjét Gyógyszerkönyvben szereplö 
egyszerűsített nevek általában olyanok, hogy az 
egyes vegyületcsoportokon belüli sorozat tagjai 
az_ alapvegyület különbözó kötéseire jellemző, 
konnyen megjegyezhető és a tájékozódás! megköny
nyítő, találó megjelölést viselnek 

Az egyszerűsített nevek jellemzésére a szulfon
amidok különböző derivátumainak a VI I l. Szavjet 

28 

Streptoc~dum album= Paraaminobenzolszulfamid 
StreJ?tOcidum ruhrum = Szulfamidodiaminoazobenzol 

(Prontosrl) 
Strept~cidum r4brum solubile = Paraszulfarnidofenil~ 

azo-acetamin o-oxi-naftalinbisz ul fon sa v as n á trium (Pro n tos i 1-
solub.) 

Sulfaciium = Szulfanil.acetamid (Aibucid) 
Sulfazoium = Paraammobenzolszulfaminometiltiazol 

(U!traseptyl) 
Sulfidinum = Paraaminobenzolszulfamidopiridin (Sulk

pyridin) 
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Norsulfazolum = Paraaminobenzolszulfamidotiazol 
(Cibazol) 

Disulfanum = Sulfanililszulfanilamid 

A VIII Szavjet Gyógyszerkönyv, mint látjuk, 
az újabban szintetizált gyógyszerek megjelölésénél 
sajátképzésú nornenklaturát ha'Sznál A régebbi 
keletű organikus anyagoknál azonban, melyek még 
a cári Oroszország idején kerültek be a gyógyszer
kincsbe, miután a cári Oroszországnak gyógyszer
ipara úgyszólván nem volt, és a szükséglet fedezése 
import titján történt, az akkor köztudatba átment 
védett gyári nevet alkalmazza, pl Aspirinum, 
Pyramidonum stb. 

A VIII. Szavjet Gyógyszerkönyvben egyszerú
sitett néven szereplő vegyi és egyéb kéczítményeket 
alábbi táblázat foglalja össze .. A táblázat egyben 
tájékózásul is szolgálhat, főleg fővárosi kartársaink
nak, kiknek gyakorlatában egyre gyakrabban kerül 
sor szavjet orvosi vények elkészítésére 

Az egyszerűsített nomenklatura problémájá· 
nak felvetése a készülő V Magyar Gyógyszerkönyv 
szempontjából nálunk is időszerú. 

Már a IV Magyar Gyógyszerkönyv is figye
lembe vette a gyakorlati élet követelményeit akkor, 
amikor egyes túlhosszú kémiai megjelölésű vegyü
leteknél egyszerűsített nomenklaturát alkalmazott 
Az itt szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
a bevezetett egyszerűsített nevek nagyrésze jól 
bevált, megszakoltá vált és a gyakorlatban elter
jedt Meg kell' azonban állapítani azt is, hogy 
akad közöttük olyan is, melynél az egyszerűsített 
név megválasztása nem volt a legszerencsésebb. 
Ilyen pl a Cocain um novum neve, melynél a vegyü-

Érzékeny glicerin-reakció 

------------· ---

letnek a kokainnal közeli vegyi rokonságára utal, 
holott ez egyáltalán nem áll fenn, és tetapiás alkal
mazásában többször adott félreértésre alkalmat 

Feltehető, hogy az V Magyar Gyogyszerkönyv 
szerkesztése során, a már szerzett saját tapasztala
tok és más gyógyszerkönyve l< hasonló törekvéseinek 
figyeiemnevételével, kibővül az egyszerűsített no
menklatura, melynek jelentősége a IV Magyar 
Gyógyszerkönyv megjelenése óta hatalmasan meg
nőtt 

Az egyik szempont, melyet az egyszerűsíteít 
nomenklatura kialakításánál figyelembe kell majd 
venni, az egyszerűsített név könnyú megjegyez
hetősége mellett az, hogy különösen azonos alap·· 
vegyületekből bizonyos atomcsoport által létre
hozott vegyi változtatás az egyszerűsített névben 
találóan jusson kifejezésre, és bizonyos mértékben 
kémiai szempontból is tájékoztatást nyujtsan 

A másik szempont, melyet fel kell vetni, hogy 
célszerű-e fenntartani a IV Magyar Gyógyszerkönyv 
által alkalmazott azt a rendszert, mely következet
Jenülés Játszólag minden rendszer nélkül címszóként 
hol az egyszerűsített nevet (pL Cocainum novum), 
hol pedig a tudományos kémiai elnevezést (Phenyl
dimethylpyrazolonum amidodimethylicum) alkal·· 
mazza Az a gyakorlati cél, mely az egyszerűsített 
nevek aklalmazását indokolja, amellett szól, hogy 
a gyógyszerkönyvi cikkelyeknél címszóként követ
kezetesen az egyszerűsített név szerepeljen., Ezt a 
rendszert követi a V l l L Szavjet Gyógyszerkönyvön 
kívül egyéb újabb kiadású külföldi gyógysier
könyv is 

Közlemény a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyetemi Gyógyszertár laboratóriumából · 

Írta: Dávid Lajos d1. egyet ny. r. tanár 

Egy készítménnyel kapcsolatosan szükségessé 
vált a készítményben foglalt glicerin kimutatása, 
illetve azonosítása. Minthogy kisrnennyiségií glice
rint kellett azonosítani, érzékeny reakció! dolgoz
tam ki, amelyet az alábbiakban ismertetek 

A kérdéses készítmény kh 26% glicerint 
tartalmazott Abszolút glicerime átszámitva a 
készítmény glicerintartalma végeredményben 
22,46% volt Meg kell még jegyeznem, hogy a ké
>Zitmény glicerinen kívül cukrot is tartalmazott 
A glicerint előbb izolálni kellett, de a készítmény
ben foglalt egyéb anyagok miatt csupán abszolút 
aiko!tollallehetett az izolalást végrehajtani Viszont 
a glicerinnel valamennyi cukor· is átment az alko
holba, mivel a cukor glicerinben oldódik Az izolált 
glicerinnel átjutott cukor a reakció színét iavarta, 
ezért a glicerint el kellett különíteni a· cukortól 

. Az elmendottak figyelembevételével a glicerin 
izolálását következő módon hajtottam végre. 

31$ 

0,5 g készítményt (tartalmazott 0,1123 g 
glicerin!) kis porceláncsészébe mértem, majd 5 ml 
abszolút-alkohollal dörzsölgettem Az alkoholos
glicerin elegyet porceláncsészébe öntöttem és az 
alkoholt gőzfürdőn elűztem. A maradékot 3 ml 
vízzel felvettem és mikrodesztilláló segítségével 
kb jó kétharmadát átpároltam A nyert párlat 
most már csak glicerint tartalmazott, cukrot nem 
A párlatot kis porceláncsészébe öntve, gőzfürdőn 
óvatosan hevítettem, hogy a víz nagyobb része 
elpárologjon. A kihűl! maradékhoz 2 ml rezorcin
kénsav reagens! (O, l g rezorcin oldva l O ml töm 
kénsavba) adtam, kis üvegbottal eikavartam és 
a csészét gőzfürdőn 10 percig hevítettem, miközben 
gyakrabban felkavartam Tíz perc mulva a csészét 
a gőzfürdőrőllevettem és majdnem teljesen kihi:ílni 
hagytam A reakciós elegy már a gőzfürdőn való 
hevítés alatt világos borvörös színt mutatott 
A nagyobb részben lehúlt csészét azután aszbeszt-

A GYÓGYSZERESZ 
-~----·---

dróthálóra helyezve gyakori kavatgalas mellett 
szabad lánggal hevítettem mindaddig, míg a folya
dék éppen füstölögni kezdett. Ekkor a csészét az 
aszbeszthálóróllevettem és állás közben néhányszor 
felkavargattam A glicerin mennyisége szerint 
a reakciós elegy borvörös színe sötétebbé vált, 
illetve világosabb vagy sötéteitb narancsvörösre 
változott 

A reakciós elegynek gőzfiirdőn történő hevítési 
idejét a glicerin mennyisége szabja meg Ha jelen
tősebb mennyiségű glicerin kerül reakció alá, már 
az első percekben fellép a borvörös szín Ilyen 
esetekben a szabad lánggal való hevítés! elhagy
hatjuk Ha kevesebb gliéerin van jelen, akkor a gőz
fürdőrt történő h.evítési időt be kell tartani Előfordul, 
hogy annyir a kevés glicerin van jelen, hogy a 
reakciós elegy l O perc elteltével sem színeződik el 
Ezekben az eselekben a csészét szabad lánggal is 
ltevítjük, mikor ·;s a glicerin mennyisége szerint 
narancsvörös vagy sötétebb-világosabb borvörös 
szín lép fel · 

A. reakció érzékenységét is megállapítottam 
Evégből a glicerin sűrűségét meghatároztam s a 
talált stírűségnek megfelelő súlyszázalék alapján 
50%-os glicerin-víz elegyet készítettem. Minthogy 
0,25 g glicerinnel jól észlelheló reakciói kaptam, 
az 50%-os elegyből hígítás! készítettem.. Egy g 
elegyet felhigítottam 100ml-re E hígításból pipet
tával különböző mennyiségeket vittem reakció 
alá. Minthogy 0,005 g, 0,0025 g, valamint 0,00125 g 
glicerinnel még jóf észlelhető reakciókat kaptam, 
további hígítás! végeztem. Az 50%-os glicerin 
elegyből l ,5 g-ot Jemértem és mérőlombikban 
vízzel 300 ml-re kiegészítettem. Ebből a hígításból 
0,1 ml-t mikropipettávallemértem. A 0,1 ml elegy 
0, 00025 g glicerint tartalmazott Ezzel a rnennyiség
gel még éppen észlelhető reakció! kaptam. Hogy 
a r e akció színét biztosan észlelni lehessen, 2 ml 
reagens színével hasonlítottam össze .. Természe1 esen 
a reagens! is parceliáncsészében szabad lánggal 
a füstölgés megjelenéséig hevítettem. . · 

Feltehető, hogy a reakció folyamán hevítéssei 
a glicerin akroleinná alakul s ez a rezorcinnal a 
következő kondenz terméket adja, amely borvörös
színíí: 

C6 H3 (OH)2 

l 
H2C=CH-CH 

l 
C,H3 (OH), 

Végül megjegyzem, hogy a reakció alá vitt 
vizes glicerin hígításokból a vizet mindannyiszor 
gőzfürdőn nagyobb részben kiúztem Az ismertetett 
glicerin-reakció érzékenységénél fogva célszerűen 
alkalmazható kismennyiségű glicerin kimutatására 
Mennyileges meghatározásra megkísér Jem kidolgoz ni 

L] y s c r s H t e .n b H a 5l p e a K 11 H 5l r .n E

L\ e p H H a, Y!,ITEHTY!<I>Y!I{AUYI!O r JJY!UEPY!HA 
B TAI{Y!X CflYLIA9.X, I{Oi,[(A nPEnAPAT CO
J,EP}l{Y!T !1 CAXAPA, MO)l{I-10 nPOBECTY! 
CI1E,Ll,Y!Oll\l1lVI OEPA30M: 

0,5 rp, npenapara pacmpaerc5l s Ma.neHbKOiJ 
rjlaptjloposoi1 4all!Ke c 5 MH a6como mor o anKo
ronTI, sareM Bbmapr-maeM aJlbi<OfO.Jlb rraposoii BaH
HOH B /1pYroi1 tjlaptjloposoi1 qall!Ke Ocranür 
pacrsop5leM c 3 Mn B0/1bi H neperoHBeM MHKpO
fl.CCIHJT.HIOpOM 6o.nbwe Y.eM 2/ 3 cMecn BmmaeM 
AeCTHJlaT B MaiTeHbKY!O tjlaptjlüpOBY!O 4aWKY H 
6onbll!YIO qacrb B0/1hi ocropü)I{HO BbmapvmaeM B 
naposait saHHe PacmpaeM oxnaAHBll!HHC5l ocra
roK C 2 MJl pe30pL\HHO-cepHOKHCOO!HbiM peareH
!OM O, l rp pe30pL\HHa pacrsopeH B 10 Mn KOH
L\eH!p>TpOBarmoi1 cepHoi1 KHCnorbr), HarpesaeM B 
naposoi1 saHHe B re4eHHH 10 MHHY:r 3areM ocras
J15leM pacmop noKa OH oxna)I{Aaerc5l H ecm; HYli<
HO HarpesaeM 4all!I(Y CB060/1Hb!M nnaMeHeMi 00!{3 

pemmTBHa5l cMeCb Ha4I1Hae:r /1biMerb EcnH B 

pea!{IITBHOH CMeCH HaX0/1HlC5l /10CTa!04HO ln!TL\e
]JI1Ha, ror11a np11 Harpesamm B naposoi1 BaHHe Y>Ke 
s nepsbie MHHYTbi n05lBn5leTC5l 6onee 11011 MeHee 
60p/10BbiH L\ser B raKHX cn> 4ai!X MO)I{HO He npo
BOAHib HarpesaHH5l CB060AHbiM nnaMeHeM Ec.nH 
npH Harpesawm s naposotí saHHe H 10 MHHYT 
Cl1YC!5l COsepll!eHHO HeT, HJlH OH!llb cna6o no-
5lB05l€IC5l OKpaCKa, l1]JHX0/1HrC5l HarpesaTb 4all!KY 
~ nocne ee 004TH nonHOTÜ OXJlali<AeHH5l ~ H 
CB060AHbiM nnaMeHeM, npH HarpesaHHH nnaMe
HeM pearmTBHail CMeCb IIOKa3biBaer BHHHOKpaCHbiH 
unu opaH)I{esbiH L(ser 6o.nee-MeHee csernoro IWH 
reMHO!O OTTeHI{a, CO!OaCHO l(0Jut4eCTBY !Hl1Ijept1Ha. 

npe11en 4YBCTBHte.ObHOCTH peaKL(HH -· 0,00025 
rp. B C.JIYlfae OlfCHb Ma.neHbW1X KOJUiLICCIB npH
X0/1H!Cil nprmecm cpasHeHHe c peareHrOM I-larpe
saeM 2 Mn pearema B tjlaptjloposoi1 qall!r<e J(O 
noi!snemm AbíMa IT cpaBHHBaeM ero c OKpacr(Oit 
peai{li1BHOI1 CMeCH nonblta!OCb pa3pa6oraib pear<
L\H!O l1 /10il I<OnH'leCTBeHHOrO onpeAeJieHITil r DHL\€
pHHa 

Egyetlen pillanatra sem szabad elfelejtenunk, hogy mínél erősebb a népek 

ellenállása az új háborura uszítók mesterkedéseivel szemben, annál álnokabb és 

erőteljesebb a népek ellenségeinek az aknamunkája. Egyetien pillanatra sem 

szabad elfelejteni, hogy a békéért vívott harchoz összefogásra, szervezettségre 
és a béke javára folytatott fáradhatatlan tevékenységre van szükség 

N Sz Tyihonov 
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Az Amylenum hydratumtól az Evipánig 
(A~ altató- és csillapítószerek szerkezeti felépítése) 

I l 

Mint láttuk, a barbitursav a malonsav ureidje. 
Szerkezete felfogható úgyis, hogy a karbamid két 
·arnino-csoportjának egy-egy hidrogénjét a malonsav 
savgyökével, a malonil-gyökkel helyettesítjük Ezért 
találjuk néhol a barbitursav megjelölésére a malonil· 
karbamid (rnalonilurea) kifejezését is 

NH, 
l 
co 
l 

NH, 

COOH 
l 

CH, 
l -

COOH 

CO- -CO 
l l 

CH, vagy CH, 
l l 
CO- ~-GO 

Karbamid Malonsav Maloni!~gyök 

NH CO 
l l 

CO CH3 

l l 
NH--- -CO 

Malonilkarbamid, 
Barbitursav 

Ennek származékai nélkül a mai 
gyógyszerelésünket el sem tudjuk képzelni. Mielőtt 
azonban ezek áttekintéséhez fognánk, tisztázzuk 
azt a kérdést, miért is hívják savnak a barbitur
savat A barbitursav tautomer vegyület, vagyis a 
reakció környezettől függően két formában létez~ 
het. Savas közegben : keto, lúgos közegben : enol. 
E kettő közölt az a különbség, hogy a keto
vegyület (eztirtuk eddig) imincsapartjának (=NH) 
hidragénje atvándorol a szomszédos karbonil
gyök (=CO) oxigénjére. Utóbbiból hidroxil lesz, 
viszont a szén és a nitrogén-atom közölt kettős
kötés jön létre: 

NH CO 
l l ------+ 
CO CH, 
l l <----
NH---CO 

ket o 

N= C-OH 
l l 

HO-C CH 
ii ll 
N--~ C-OH 

enol (aci-forma) 

Az enolos hidroxilok hidragénje adja a savi 
jelleget a telítetlen enolos formának s ez fémmel is 
kicserélhető. 

A keto-formát megfigyelve, világosan látjuk, 
hogy két karbonil gyök (=CO) egy metilen-győköt 
(-CH 2~-) fog közre Ennek következtében utóbbi
nak mindkét hidragénje igen reakcióképes és arány·· 
lag egyszerúen cserélhető ki organikus gyökökkel 
A gyógyászatban az így szubsztituált barbitursav
származékok nyernek alkalmazást A csak ezen a 
szénatomon szubsztituált barbitursav-származékok 
általános képlete (a táblázatban az A, B, F és G 
csoport): 

NH~CO N= C-OH 
l • ! R, 
co c 
l 'R2 

l l . R1 

HO~C C/ 

" i "R' 

--~-~ 

+---

NH--- CO N - -CO 
(ket o) (enol) 
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Írta: Végh Antal dr. 

Vannak azután olyan barbitursav-származékok 
is, amelyekbe egy harmadik szerves gyök is be van 
helyettesítve, mégpedig az egyik nitrogém e (az 
imin-csapott (=NH) hidrogénjének helyére). Az 
ilyen N-alkil-C-dialkilbarbitursavak általános 
képlete (D, E, J és K-csoport a táblázatban): 

NH-CO 
l l .~R' 
co c' 

-------+ 

N -c=C-OH 
l l ,R' 
co -c/ 
l l '·R, l l R' 

R3 - N -CO R"- N- -~CO 

A dialkilbarbitursavak, ill. az N-alki] .. dialkil .. 
barbitursavak vízben rosszul oldódó, illetve oldha .. 
tatlan anyagok Nátriumsójuk azonban jól oldódik 
A nátriumsóban az enolos formula enolos hidroxil-· 
jának hidrogénje helyén van a natriurn Érdekes, 
hogy csak egy nátrium lép be a molekulába 

Meg kell még említenünk, hogy ismeretesek 
liobarbitursavszármazékok is (C- és H-csoport a 
táblázatban), melyek általános képlete : 

NH- --CO 
l l R' 
cs c/ 
l l' R' 
NH -------- CO 

A következőkben 24 barbitursav-származék 
szerkezetéről és nomenklaturájáról nyujtunk átte
kintést Megkíséreljük ezt olyan rendszerezésben 
nyujtani, amely elősegíti az összefüggések fel
ismerését. 

A táblázat balfelén felsorolt vegyületekben -
(A-E) a barbitursavba beszubsztituált gyökök 
mind nyílt szénláncúak, míg a táblázat jobboldalán 
felírt vegyületekben (F-K) a C-atomhoz kapcso
lódó egyik gyök vagy aromás szénhidrogénből szár
maztatható Ie, tehát ti. n. arilgyök (F, j), vagy pedig 
olyan zárt szénláncti, tehát gyűrűsgyök, amelyben 
a kettős kötések csak részben maradtak meg 
(G, H, K), illetve a 20. és 21. vegyület esetében 
teljesen el is tűntek. Ezek általános megjelölésére a 
hidroarilgyök kifejezést használtam Külön. cso
portosítottam a nitrogénen alkilált vegyületeket 
(Baloldalon : D és E, a jobboldalon j és K.) A bró
mozott alkilbarbitursavak szintén külön csoportban 
találhatók (B és E), ugyanígy a tiobarbitursav· 
származékok is (C és H). 

Hogy a táblázatnak gyakor lati hasznát is lás
suk, összeállítottarn a benne felsorolt fantázia
nevek betűsoros jegyzékét is. 

Ezek után nézzük közelebbről a táblázat sze
rinti beosztásban a fontosabb barbitursav-származé
kok szerkezeti képletét 

Az >>A«-csoport tagjai közül fontosabbak: 

NH .. --GO 
l l /CH,CH3 

co c" l l CH,CH, 
NH ~--CO 

(l) dietilbarbitursav 
(Veronai) l 

-CO 

-CO 
l CH, CH: CH2 
C/ 
l "-cH,. CH: CH2 

-CO 
(3) dialliibarbitursav 

(Dial) JI 

l /CH, CH3 

c" l CH, . CH,CH, C:H3 

-CO 
(5) etilbutilbarbitursav 

(Etoval) JI! 

Itt kell megjegyezni, hogy a dietilbarbitursav 
nátriunrsójának a képletét kétféle szerkezettel is 
szokás felírni, attól függően, hogy a keto- vagy az 
enolforrnulából vezetjük le 

NH-CO NH-CO 
l l /CH,CH3 ,.. l l . CH,CH, 

CO C %'Na O C C / 
l l "CH,CH, > ll l "-cH,CH, 

Na- N -~CO N ----CO 
I a Veronal nátrium 

Hogy melyik képlet helyes, azon lehet 
vitázni. Egy azonban bizonyos, hogy csak egy 
n atrium lép· be a rnolekulába 

Hasonlítsuk most össze, hogy az A-csoport 4,es 
vegyülete (allilizopropilbarbitursav) miben külön .. 
bözik a D-csoportba sorolt 12-es vegyülettől? 
Látjuk világosan, hogy az egyik nitrogénjén a 
hidragént metilcsoport helyettesíti 

NH--CO 
l l /CH,CH : CH, 
co c. 
l l 'CH-CH3 

NH--CO l 
CH 3 

(4) allilizopropilbarbitursav 
(Numal) IV 

NH-- CO 
l l /CH, CH:CH, 
co c"-
1 l CH -CH3 

CH3- N ---- CO l 
CH 3 

(12) N .. metil-allilizopropilbar bitursav 
(Narconumal) V 

A táblázatból azt is viiágosan látjuk, hogy az 
A;4-es vegyület (Numa!) és a B/8-as vegyület 
(Noctal) közölt viszont az a különbség, hogy 
B/8-ban az allilgyök (-CH, . CH : CH,) helyett az 
alfa-brómallilgyök (-CH, CBr : CH,) található. 
Ugyanez a különbség a D/12-es vegyület (Narco· 
numa!) és az E/13-as vegyület (Eunarcon) között is. 

A szavjet gyógyszeikönyvben is számos 
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barbitursav-száimazék hivatalos. Ezek egy részét 
ismerteti az alábbi négy szerkezeti képlet: 

~co -CO 
j /CH, CH3 

c"-
~/CH,. CBr: CH, 

l '· CH CH, CH" 
-CO l 

1 CH 2CH 2CH.CH3 

-CO l 
CH 3 

RI= etil 
R'= izoamil 

CH, 
R1=p-brómallil 
R2=szek . butil 

7 ( Barbamylum, Amytal) V I 9 (Acid. sombutali; Penwcton, 
ennek a Na~sója) V l I 

--co 
l .CH, CBr: CH, 
C( 
l • CH CH, CH, CH" 

-CO l 
CH, 

R1=p--brómallil 
R2=szek amil. 

1 o (Acid recfoni ; Rectidon) V l I I 

NH---CO 
l l ,CH, CBr: CH, 
co c/ 
l l "CH CH 

CH 3 - N----- CO l 
CH 3 

R'=brómallil 
R2=izopropli 
R'=metil (N-metil) 

3 

73 (Acid. pronarconi; Eunarcon) IX 

A tábláza jobboldalán felírt vegyületeket 
szemlélve, rögtön szemünkbe ötlik, hogy míg a 
Ajl-es vegyületben (Veronai) a C-hez két etil
gyök kapcsolódik, addig az F /15-ös vegyületben 
(Luminal) csak az egyik gyök etil, a másik feni! 
Egyben láthatjuk, hogy a J/23-as vegyületben 
(Prorninal) ezenfelül az egyik nitrogénen metil· 
csoport helyettesíti a hidragént 

NH ..... CO NH- --CO 

~O ~/CH, CH, ~O ~ • CH2 CH 3 

~H --~~ ( __ > l i "-/ ---,, 
CH3-N - CO _ / 

(15) etilfenilbarbitursav (23) N-metil-etilfenilbarbitursa\ 
(Luminal) X (Prominal) XI 

A benzolban (lásd: >>A Gyógyszerész<< f évi 9 
sz. 196 .. oldal) sz .. rajz) három kettős kötés és három 
egyes kötés váltakozik egymással. Erőteljes reduk· 
cióval (=hidrogénfelvétel) a kettős kötések sorban 
kiküszöbölhetők és két, csak részben telítetlen 
(hidroaromás) vegyület után végül is egy teljesen 
telített, tehát többé már nem aromás jellegű 
vegyület keletkezik Zárt szénláncti ugyan, de többé 
nem benz~lkarakterű Cyklo-jelzővel szakták illetnr. 
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H 
c 

/ "' HC CH 

H~ ~H 
"-, / 

c 
H 

benzol 

H 
c 

/ 

HC 
2 l 

~ 
CH 

H, C 
l 

CH, 
/ 

c 
H, 

tetrahidrobenzol 
l, 2-ciklohexen 

dihidrobenzol 
l, 4-3, 4 dklohexadien 

H, 
c 

' / 

H,C CH, 
l l 

H2C CH, 
""'~ // c 

H, 
hexahidrobenzol 

ciklohexan 

Az 1-2-ciklohexen 1-esC-atomjárál egy hidro
gén! elvéve, kapjuk azt a ciklohexenil-gyököt, 
amely pl. a G/17-es vegyületben (Phanodorm) is 
láthatá. Ez utóbbi vegyület az F/15-ös vegyülettől 
(Luminal) tehát abban különbözik, hogy a fenil
gyök helyett a tetrahidrofenil-gyök, másszóval a 
ciklohexenil-gyök van benne 

A K/24-es vegyület (Evipan) képlete nemcsak 
a metilezett nitrogénjével üt el a G/1 7-es vegyület 
(Phandorm) képletétől, hanem abban is, hogy a 
C-hez kapcsolódó másik gyök benne nem etil, 
hanem csak metil A J/23-as (Prominal) képletben 
sem elég csak a feniigyököl kicserélni ciklohexenil
gyökre, hogy a K/24-es képlethez (Evipan) jussunk, 
hanem a C-hez kapcsolódó másik gyök, az etil··gyök 
helyébe ní.etilgyököt kell írni, 

NH~--CO 
l l /CH 2--CH3 

CO C CH,-CH," 
l l c( .CH, 

NH--- CO '-'CH ·-CH,/ 
(17) etilciklohexeni!barbitursav (Phanodorm) X ll 

NH----- CO 
l l /CH, 

CO C "'- /CH2-Cf:l2 " 

l l C~ /CH, 
CH 3-N · CO "CH -CH, 

(24) N-meti!-metilciklohexenil barbitursav (Evipan) X lll 

Az N-metil-metilciklohexenilbarbitursav Na
sója (24/a). Evipan-Natrium néven ismeretes. 
Ennek képletét az enolizáció figyelembevételével a 
következőképpen írhatjuk fel : 

N~ C-ONa 
l l /CHa 

CO C ""' /CH,-CH," 
l l C~ /CH, 

CH3-N --CO CH ·-·CH, 
XIV • 

322 

A táblázatban egy-két olyan gyök is szerepel, 
melyekkel eddig még nem találkoztunk. Igy pl 
a 16-os barbitursav-származékban (Dormovit) a 
futfutil-gyök Ez a furánból vezethető Ie A furán 
képletét már a Ptimal szerkezeti képletének leveze
tésénél bemutattuk.A furánban az oxigénnel szom
szédos egyik~ C szénatomon a hidrogén! metilen 
(-·CH2-)-csoporttal helyettesítve kapjuk a fur
furil-gyök képletét A 18-as vegyületnél a cik/o
penienil nevet találjuk. Ebben az 5 szénatomból 
álló gyűrúben egy helyen kettős kötés van s ugyan
itt van a szabad vegyérték is. Ha viszont a ciklo-. 
pentenil-gyök kettős kötését megszüntetjük, a 
pentameli/en-gyök képletéhez jutunk, amelynek 
nevével a 21 vegyületnél találkoztunk 

CH-CH 
ll il 
CH C~CH,-

' / o 

CH,-CH, 
l l 

CH, CH2 
' / 
'/ 
CH 
l 

furfudl-gyök ciklopentenil·"gyök pentametilen-gyök 

A 20 .. vegyületnél (El dor al) viszont a piper i dit
gyököl találjuk Még eddig nem találkoztunk a 
piperidin képletéveL Képzeljük el, hogy a benzol·· 
ban egy (-CH=) csoportot (-N=) atommal 
helyettesítünk s előttünk a piridin Ennek kettős 
kötéseit telítve, a pjperidin képletéhez jutunk 
Utóbbibál a nitrogénerr levő hidragént elvéve, 
kapjuk meg a piperidil-gyököt · 

H H, H, 
c c c 

/ " / ,, 
HC CH H 2 C CH, H,C CH, 

l l l l l l HC CH H 2 C CH, H,C CH, 

""' 
/' ' / 

N N N 
H l 

piridin piperidin piperidil-gyöh 

Az Eidoral név alatt hol a 20, hol a 21. vegyü
letet értik Ebben a kérdésben még időbeli külön
séget sem tudtam felfedezni, mint az Aleudrin 
esetében. Mindez csak azt bizonyítja, hogy a fan
tázia nevek tömkelegében sincs minden tökéletesen 
rendben, és végső bizonyítékul mégis csak a kémiai 
összetételt is kifejező kémiai névhez kell viszonyul
nunk 

Befejezésnek tájékoztatasul közlöm, a V l J.. 
szavjet gyógyszerkönyvben előírt azon vegyületek név
sorát, melyekről e cikk keretén belül szó esett 
A barbitursavszármazékok a nevük után zárójel
ben levő szám alatt találhatók a barbitursav-táb
lázatban 

Acid diallylbarbituric (3) 
Acid pronarconi (13) 
Acid rectoni ( 10) 
Acid wrbutali (9) 
Actalinum 
Barbamylurn (7) 

~) 

Bromuralum 
Chioreton um 
Diaium (3) 
Hexenalum (24; a.) 
Luminalum ( 15) 

A) DiALKII.BARBITURSAVAK 

l DieUl-barbitursav 

l í a Dietil-barbitur savas Na 

J,b. Dietil-barbitursavas Ms 

2 Dipropil-barbitursav 

3 Diallil-barbitursm' 

A ll i l- izo p r op i l·-ba r b i tursav 

5 Etil··butil-·barbitursav · 

6 Allil--izolmtil··barbitursaP 

7 Etil-izoamil-barhitur5m; 

Barbitaium 
Barbiton 
Malonal 
Malonurea 
Veronal 

JYtectinaJ 
Veronal-Na 

Magnanal 

Proponal 

Allybarbamid 
Barball v! 
Curral · 
Dial, Diaium 
Maiifum 

Aliurat 
Numa! 

Butabarbiton 
E to val 
Elovalett a 
Neanal 
Soheryl 

Sar1dopta! 

Am y ta! 
Barbamy!um 

B) BRÓMOZOTT DIALKILBARBITURSAVAK 

8 ~-brómallil-izopropi!-barbitursm' 

Noctal 

9 ~-brómallil-szelcund butil-barbitursav-Na · 
Pernocton 
Add. sanbutali 

l O P··bróm··allil· szekund amil-barbitursav 
Rectidon 
Acid rectoni 

C) DIALK/L-T IOBARBITURSA l' 

ll Efil-.szek ~amil-tioóarbitw:sav 
Pentothal 
Thiopenton 

l 

Maiiium (3) 
Medinaium (l ;a) 

A GYÓGYSZERESZ 

Narcolanum (=tr ibrometilalkohol) 
Urethanum 
Veronaium (I) 

D) N-ALKIL-C-DIALKIL ·BARHITURSA l' AK 

J 2 N-m~Etil-C-allil-izopropilbarbitursav 

Narco_numal 

E) BRÓMOZOTT N-ALKIL-C-DIALKILBARBITUR
SAVAK 

13 N-metil-C-brómallif.-izopropil-barbitursav · 
Etmarton 
Acid pronarconi 

14 N-dibrómpropil-C-dietilbarbitursav 
Diogena l 

, ________________________________________________ _ 
A tény még nem a teljes igazság, hanem csupán annak nyersanyaga. 

Meg kell tanulni a tények lényegtelen tollazatának kitépegetését és megtanulni azt, 
hogy a tényekből kihámozzuk az értelmet 

Goikij 

·--------------~----.....J 
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F) ALKILARILBARBITURSAVAK 

15. Etil-fenil-barbitursav 

15/a. Etil··.fenil-barbitursavas Na · 

16 Izoprop il- turfuril-barbitursav 

Barban ol ett 
Barbanai 
Gardenal 
Luminal 
Luminaletta 
Persedyl 
Phenobarbiton 
Sedyletta 
Sevenal 
Sevenaletta 
Sominetti:t 
Sominol 

Luminal-Na 
Sevenal-Na 

Dormovit 

G) ALKIL-H IDROARIL-BARBITURSAVAK 

l 7 Etil-C iklohexenil-barbitursav · 
Cyclobarbiton 
Phanodorm 

17/a Etil-ókloheXenil-barbitursavas Ca: 
Phanodorm-Ca 

18 Etil-ciklopentenil-barbitursav 
Medomin 

t g 4/lil-ciklopentenif.-barbitursav 
Cyklopa! 

20 Etil-pentarnetilen-barbitursav } Eid 1 21 Etil-piperidil-barbitursav or<t 

• H) ALIUL-HIDROARIL··110BARBITURSAV 

22. Allil-ciklofwxenil-ti obarbitursav 
Kemitha! 

l I 

III 

.J) N-ALKIL-C-ALKILARIL·BARBITVRSAV 

2T. N -metil-·etil-fenil-barbititrsav 
Phenitonum 
Prominal 
R titonal 

K) N-ALKIL··C-ALKILH IDROARIL-BÁRBITVRSA F 

24 N RmetiiRmeti le ik l ohexe ni l Rbarb it ur sav 
Evipan 
Hexobarbiton 
Methexenyl 

24/a N-metil-metilcikloiwxenilbarbitursavas Na · 
Evipan-Na 
Hexenalum 

A táblázatban felsorolt fantázia nevek betűsoros jegyzéke. 
(A név utáni arab szám alatt található a táblázatban a megfelelő vegyület, illetve tümai szcím alatt 

a szöveg között a szerkezeti képlete) 
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Acid pi'Onarconi 13. IX 
Acid. rectoni 10. VIII 
Acid. sanbutali 9 V I I 
Aliurat 4. IV 
Allybarbamid :J ll 
Amytal '7 VI 
Barballyl 3. ll 
Barbamyium 7 V J 
Barbanalett 15 X 
Barbitaium 1 I 
Barbiton l I 
Barbanai 15. X 
Butobarbiton 5 l I I 
Curral 3. I I. 
Cyclobarbiton l 7 X ll 
Cyklopal 19. 
Dial, Diaium 3 I l 
Diogerral 14. 
Dormovit 16. 
Eidoral 20 21 
Eloval 5. lll 
Etovaletta 5 I l I 

Eurrarcon 13. IX 
Evipan 24. XIII. 
Evipan-Na 24/a XIV 
Gardenal 15. X 
Hexenalum 24/a. XIV 
Hexobarbiton 24 XI ll 
Kernithal 22 · 
Luminal 15 X 
Lrlminal-Na 15/<L 
Luminaletta 15 X 
Magnanal l1b 
Maiiium 3 ll 
Malonal l l 
Malanurea 1 J 
Medinai 1/a. Ila 
Medamin 18 
Methexenvl 24. X ll l 
NarconurDal 12 V 
Neanal 5 III 
Noctal 8 
Numa! 4. IV 
Penthatal ll 

Pernocton 9. V l I 
Persedyl 15. X 
Phanodorm 17 X l I 
Phanadonü~Ca 17 /a 
Phenitonum 23. 
Phenöbarbitan 15 X 
P rominal 23 X l 
Proponal 2. 
Redidon 10 VI I l 
Rutanal 23. 
Sandoptal 6 
Sedyletta 15 .. X 
Sevenal 15 X 
Seven.a.I-Na 15.a. 
Sevenaletta 15 X 
Sominetta 15. X 
Sominal 15 X 
Soneryl 5. lll 
Thiopenton 11 
Veronal 1 .. I. 
Veronal-Na 1 í a J. a 

l 

'í 
~ 

Két tanfolyam 

Július hónapban két tanfolyam fejeződött be 
Az egyik a gyógyszerészi továbbképzés, az ú .. n. 
tanító gyógyszerészek tanfolyama, a másik az a 
hathónapos kiképzés, amelyben a gyógyszertárak
ban dolgozó laboránsokat és technikákat részesí
tették Mind a kettőnek felmérhetetle~· a jelentő
sége a gyógyszerészi munka tökéletesít'sében és a 
középkáderek minél szélesebbkörű ne elésében és 
kiépítésében. : 

Magára a gyógyszerészi továbbképzésre jel
lemző, hogy ·- ellentétben a mult tisztán formális . 
és főként antiszociális próbálkozásaival ·- ezen a 
tanfolyamon jóval többen vettek rés'lt, mint ahá
nyan meginduláskor jelentkeztek és a haligáták 
száma egészen a befejezésig fokozatosan emelke
dett. Ez azt jelenti, hogy olyan gyógyszerészek is 
végighallgatták ezeket az előadásokat, akik a szep
lemberi nagy összefoglaJáson már nem vesznek 
részt és nem is kaphatnak írásos bizonyítékat a hat
hónapos továbbképző elvégzéséről 

A tanfolyam utolsó előadása után, amelyet 
Csipke Zoltán professzor tartott, Mozsonyi Sándor 
professzor rövid értekezéssei zárta be az 1950-ik 
évi gyógyszerészi továbbképzést. A lényegre azon
ban Róna Béláné elvtársnő, az Orvos-Egészségügyi 
Szakszervezet Gyógyszerész Titkárságának veze· 
tője mutatott rá, a gyógyszerészi munkának és a 
gyógyszerész szerepének kiértékelésében. Hang
súlyozta, hogy a gyógyszertárakban valóban jó 
munkat csak megfelelő felkészültségú gyógyszeré
szek végezhetnek Ezt a magasabb felkészültséget 
kaptuk meg most itt az egyetemen 1~. t hónapon 
keresztül, az előadóktól Egészen biz ·nyos, hogy 
ez előreviszi munkánkat és képessé te : bennünket 
arr a, hogy a gyógyszertár akba be osz ott gyógy
szerészhallgatókat is megfelelően nevelllessük Ezt 
a tanítást megköszöni a professzoroknak, de azok· 
nak is, akik kívülről jöttek el, idegen intézetekből 
és munkahelyekről, hogy hozzájáruljanak a gyógy
szerészi továbbképzés rninél komolyabb színvonalú 
irányításához 

Róna Béláné elvtársnő beszédének talán az 
volt a Jegkomolyabb része, arnikor rámutatott a 
T u dományegyetem és a gyakorló gyógyszerészek 
közölti kapcsolat egyre fokozódó lehetőségeire 
Csak így alakulhat ki a gyógyszertári munka ma
gasabbrendűsége és így nőhet egyre teljesebbé a 
közegészségügyi dolgozók felelőssége Csak így 
vehetünk részt munkánk teljes lendületével a 
»Gyógyíts jobban«-mozgalomban és így alakulhat 
ki a jólképzett gyógyszerészek sorában egyre cél
tudatosabban a >>Dolgozz jobban«-rnozgalom 

A hallgatók sorából Réti Márton gyógyszerész 
elvtárs köszönte meg az egyetemi előadóknak, a 
Szakszervezetnek, hogy lehetövé tette számukr a 
ezt a komoly továbbtanulást, valamint az Állami 
Gyógyszertár N. V.-nek, hogy a rendes munkaidő 
keretén belül vehettek részt a most befejeződőlt 
tanfolyamon ! 
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Gyógyszertár i labot ánské pző-tanfolyam 

Ezen a tanfolyamon összesen 61 hallgató vett 
részt, 55 "nő és 6 férfi.. Ez a tanfolyam a tanulás és 
tanítás tervszerúségében élesen különbözik a ta· 
valyi, ugyancsak hathónapos tanfolyamtóL Ennek
okát nyilván abban kell keresnünk, hogy amíg 
tavaly a hallgatók és az előadók is a napi munkájuk 
után vettek részt, irányítottak és tanultak a tan· 
folyamon, az idén, a munka megkezdése előtt, a reg
geli órákban tartották meg az előadásokaL A tan
folyam egész időtartama alatt, de különösen a vizs
gán kiderült, hogy a hallgatók milyen komolyan 
fogták fel feladatukat A vizsga egész tananyag a, a 
gyógyszertan (Ligeti Ferenc), a gyógyszerészi 
kémia (Kovács László dr .. ), a botanika (Ligeti Vik· 
tor), a közegészségtan (Fodor Pál dr.), a gyógyszer
tári üzemvitel (Feher László) és az ideológia (Bohó 
Róbert, Gyenes Iván, Szita jolán elvtársak) felölelt 
mindent, amit egy gyógyszertári dolgozónak ma 
a gyógyszertárban és az életben a szocializmus 
építése közben feltétlenül el kell sajátítania. 

Az egész tanfolyamot úgy szemléltethetjük Jeg
inkább, ha kir agadunk néhány kérdést a vizsga és 
így az egész tanfolyam anyagából Igy Ligeti Ferenc 
kérdései közül a következőket: »Beszéljen .az osz
tatlan porokróL Milyen üvegben kell kiszolgáltatni 
a pe pszint? Mi az emulzió? Hogyan és min szúrünk 
oldatokat? Mik a szürés segédeszközei? Hogyan 
osztunk porokat? Kenöcsök készítése por okkal. 
A sebkötözőszerek. A kötszer anyaga. A steril 
vatta Hogyan osztályozzuk a szilárd anyagokat? 

Kovács László dr.. kérdéseiből kiemeljük a kö
vetkezőket : >>A fizikáról és kémiáról általában 
Zsírok és olajok A hőmérőről A táplálkozásróL 
Az oxigénrőL Mi a levegő? Mi az elem? Mi a keverék 
és mi a vegyület? Mik a cukrok kémiai szem pont-· 
ból? Milyen szénhidrátok vannak a gyógyszertár
ban? Mi a sav, a bázis és a só? Milyen rendszerbe 
foglaljuk az elemeket? Hogyan mossuk ki a vaze-· 
lines edényeket? A kén előállítása és képletleveze· 
tése .. 

Fehér László gyógyszertári üzemvitelből vizs
gáztat A sok gyakorlati kérdésből kiemeljük a kö
vetkezőket: A vevő útja a gyógyszertárba lépésé
től az eltávozásáig. Hogyan kapja a gyógyszertár 
az árut? Miből áll az ügyvitel? Mi a rezsi? Hányféle 
rezsi van? Hogyan számlázzuk a szegényalapi 
vényeket? Taksálja meg a táblára felírt receptet 
Mi a Szakszervezet? Kollektív szerződés. I;lányféle 
munkadíjat számíthatunk fel a taksálásnál? Kik 
ellenőrzik a gyógyszertárakat? Hány részből áll a 
pénztárlap? A statisztika jelentősége a szocialista 
tervgazdálkodásban 

Fodor Pál dr. a következő kérdésekkel vizs- ~ 
gáztat a közegészségtanból: A D-vitamin. (elő
fordulása és oldhatósága .. ) A jód szerepérőL Fertőt
lenítés és takarítás. A vízellátás forrásai, szennye
zései, hőmérséklete. A szérum-betegség. A taplál
kozásban előforduló tápanyagok mennyisége és 
aránya 

Ligeti Viktor vizsgaanyagából kiemeljük a kö
vetkező kérdéseket: >>Mi a különbség az élőlény és az 
élettelen tárgy közölt? Mi a különbség egy darab 
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kő és a búzaszem között? Az élőlény élet jelenségei. 
Micsurin élete és munkássága. A növényeknemesí
tése Mi a drog! Milyen alakban kerülnek a drogok 
a gyógyszertárba? A virág szerepe a növény életé
ben. A megtermékenyítés folyamata Fontosabb 
drogok a gyógyszertárakban << 

Az ideológiai vizsgán a hallgatóság legnagyobb 
része igen komoly és öntudatos feleletet adott a 
feltett kérdésekre. Hadd álljon itt ezek közül is 
néhány kérdés: >>Mi a proletárdiktatúra funkciója? 
Hogyan védhetjük meg a békét? Mik voltak a 
hibák az !919-es Tanácsköztársaságban! A munka
verseny és a sztahánovista mozgalom " 

A vizsga egész folyamán meggyőződhettünk 
róla, milyen komoly és lelkiismeretes munkát végez
tek az előadók és a hallgatók egyaránt. Hogy mennyi 
hasznos tudnivalóra megtanitották a növendékeket 
és milyen lelkiismeretesen, mekkora tudnivágyással 
tették azt a hallgatók magukévá. A Népjóléti 
Minisztérium részéről Pintér Imre dr. orvos elvtárs 
vett részt a vizsgán és ő volt egyúttal a vizsgáz
tató bizottság elnöke is, míg a Szakszervezet részé
ről Róna Béláné gyógyszerész elvtársnő volt jelen 

Nem egyszer boldogan és csodálkozva néztünk 
egymásra, amikor a hallgatók levezettek a táblán 

egy-egy kémiai képietet vagy pontosan megfeleltek 
a gyógyszertani, botanikai és ideológiai kérdésekre 
Általában az a vélemény alakult ki : a tanfolyam 
most végzett hallgatói közül néhányat szakérett
ségi elvégzésére javasolnak, hogy azután a gyógy
szerészi pályára mehessenek Lényegében azonban 
a tanfolyam minden egyes hallgatója külön és 
együttesen,. hatalmas segítség az Ali amositott 
Gyógyszertárak megnövekedett munkája elvégzé
sében 

Befejeződött az idei gyogyszertári laboráns. 
képző·tanfolyam Utána szép és lelkes záróünnep
ség alakult ki, amelyen a tanfolyam hallgatói ko
moly kultúrműsorral szerepeitek Majd a tanfo
lyam minden egyes előadojának köszönetük jeléül 
átnyujtottak egy-egy ajándékkönyvet A hallgatók 
közül 17-en részesültek könyvjutalomban. Rend
kívül érdekes volt Fodor Pál dr elvtárs rímes 
felszólalása és nagyjelentőségű Ligeti Ferenc elv
társ lelkes és tárgyilagos bejelentése az ország 
összes gyógyszertárainak éppen azon a napon 
történt állammításáról. Fehér László elvtárs a 
labotánsok és technikák útját vázolta a jövőben, 
az államosított közegészségügy keretében 

(sz.) 

A gyógyszerek eltartásának kérdése a Gyógyszerkönyvben 

A gyógyszerei< eltartásáról már számos közJe
mény jelent meg a szaklapban s ezek a kérdést 
több oldalról, részletesen megvilágították, Mind
egyik rámutatott a kérdés fontosságára, hiszen a 
gyógyszerész csak úgy adhat megbízható gyógy
szert a beteg kezébe, ha azt előzőleg helyesen 
tároita 

Valamikor ennek különösebb jelentőséget nem 
tulajdonítottak A régi •>patikák« díszes, szép 
sorjában álló edényzete mutatós, értékes volt, de 
nem mindig felelt meg a helyes eltartás követel
ményeinek. 

A gyógyszerek eltartásával még gyakornok 
koromban foglalkoztam, annakidején pályamunkát 
is írtam.e témakörbőL Azóta újra meg újra felme· 
rült ez a kérdés, és most az V Magyar Gyógyszer· 
könyv megjelenése előtt ismét foglalkozni kívánok 
vele. Vizsgáljuk meg most a IV Gyógyszerkönyv 
ezirányú intézkedéseit, és szűrjük le ebből a tapasz
talatokat. 

A IV Magyar Gyógyszerkönyvnek az eltar
tásta vonatkozó intézkedései általában helyesek
nek, az anyag természetéhez . alkalmazkodónak 
mondhatók A rendelkezések egy része világos, 
félre nem érthető. Pl. Calc. acetylosal.: >>Papiros 
dobozban tartsd.<<, ChioraL h y dr at: >>Jól zárt 
sötétszínű üvegben, zárt szekrényben tartsd « 
Nitroglycerin in spir sol : »igen jól zárt üveg·· 
dugós palackban a méregszekrényben tartsd.<< 
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Íita: Nikolics Károly dr· 

Sokhelyütt találunk azonban kifogásolható 
pontokat, hiányosságokat. A Gyógyszerkönyv való
színűleg a stílus változatosságára törekedett, d.e 
a kifejezések sokaságával, másrészt a szabalosság 
helyenkénti hiányával gyak r an különféle egyéni 
magyarázatokra adott alkalmat. Célja pedig éppen 
az eltartás egységesitése lett volna Az eltartási 
rendelkezések továbbá többször azt a benyomást 
keltik, mintha a Gyógyszerkönyv egyes fejezeteit 
ilyen szempontból nem egyeztették volna össze 

A gyógyszereket - mint ismeretes - főleg 
a fény, hő, nedvesség és por befolyásátol kell 
megvéd eni. Ha ezen csoportok szerint tanulmányoz
zuk a Gyögyszerkönyvet, láthatjuk, hogy az egy 
célt szaigál ó eltartási módokat sokszor 8-J O 
féleképpen fejezi ki. Igy pl. a fény hatásátal való 
megóvás elő h ása i a következők : 

Sötétben Sárga üvegben 
Sötét helyen Világosságfól védve 
Sötét palackban Világosságtól óvva 
Sötétszíníí palackban 

Fénytől védve 
fénytől óvva 
Fényt 61 óvottan 

A számos kifejezés ellenére a 260 510j1934 
B M. rendelet 4. §-a így intézkedik: »Fényérzékeny 
gyógyszereket sötét, sárgás-barnaezínű edényekben 
kell tartani << A barnaszínű üvegekről későbbi 
vizsgálatok kiderítették, hogy magasabb lúgos
ságuk miatt kevésbbé megfelelőek, mint a zöld 
üvegek. A gyógyszeres üvegek közt a zöld üvegek 

l 
l 
l 
~ 

ma mar el is terjedtek. Kidolgozandó volna még 
hasonló színben állványedények céljára megfelelő 
üvegfajta is, s ilyenben tartandák el az összes 
fényérzékeny anyagok Ezzel feleslegessé válik 
a számos •>sötét hely<< előírása, hiszen a fénytől 
való megvédést az officinában csakis a sötétszínú 
üvegekkel biztosithatjuk A sötét pincében tárolt 
raktári készlelet tarthatnánk bármilyen színú 
üvegben, de tekmtve, hogy a zöld üveg olcsóbb is, 
ajánlatos volna minél szélesebb körben való be .. 
vezetése. 

A fény káros befolyása mellett egyes anyaaok
nal éppen a napfény redukáló hatását haszn~sít
h~ijuk Hat fenovas.at tartalmazó készítménynél 
negy krfeJezessei talalkozunk: Világosságon, Vilá
gos helyen, Viiagos üvegben, Színtelen üvegben. 
Ezen krfeJezesek helyett egységesen a >>Színtelen 
üvegben, világos helyen« volna előírandó ·mind az 
officinai, mind a tartalék mennyiségre .. Itt meg
említem, helytelen példaképpen, hogy a Syr 
hypophosph camp tartalékját sokhelyütt a pincé

.hen tartják 
< - Az edényzet jó elzárásával megakadályozhatc 

juk az anyag párolgását, oxidációját, bomlását 
A Gyógyszerkönyv számos kifejezésével itt sem 
intézkedik mindig szabatosan : 

Jól zárt edényben 
Jól zárt üvegben 
Jól zárt üveg- vagy faedényben 
Jól zárt szélesszájú edényben 
Jól zart palackban 
Jól zárt üvegdugós palackball 
Jól zárt üvegdugós üvegben 
Igen jól zárt edényben 
Igen jól zárt üvegben. 

... Ez.ek köz ul kUiönösen a »jól zárt edény« 
krfeJez~se tag fogalom Igy pl. a Supp glycerinit 
porcellan tegelyben, szélesszájú parafadugós üveg· 
ben, üvegdugós üvegben tartják a gyógyszertárak 

-A Pulv liquir comp.-t fadobozban, bádogdoboz
ban és üvegdugós üvegben.. Utóbbihoz hasonló, 
ugyancsak rllóolajat tartalmazó készítmény a Pulv. 
derltrfr , ennek eltartását már szabatosan >>üvea
dugós üveg«-ben rendeli el a Gyógyszerköny~ 
Hogy edényzetünk mennyire jól zár, legjobban 
belehelyezett égetett mésszel állapíthatjuk meg 
Parcelián tégelyben már néháriy hét alatt szél
mállik, fadobozban 2 hónap, bádogdobozban 3-4 
hónap, bekőszörült üvegdugós üvegben kb. l év 
alatt. Legmegfelelőbbnek tehát az üvegdugós üve
gek látszanak 

>>Igen jól zart edény«-ben kell tartani a Calcium 
chiorat, Zinc chiorat és a Kalium-Natrium 
hydroxyd.-t Az első kettőnél megengedhető volna 
oldatban tartásuk, mivel az alapanyagok üvegének 
gyakori nyitogatásával még jobban bomlanak, 
az expedíció pedig általában úgyis oldatokból 
történik. 

A »húvös helyen<< tartandó anyagoknál szaba
tosan tisztázandó, hogy ez a rendelkezés csak a 
raktári készletre vonatkozik, mert az officina 
szobahőrnérsékletú helyiség s minden anyagból 
rtt JS tartunk kisebb mennyíségeket Különösen 
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fontos e kérdés tisztázása olyan anyagok miatt, 
melyeket egyidejűleg több tényezőtől kell óvni, 
így pl. fénytől, hőtől, vagy esetleg éppen szaba
hőmérsékleten kell tartani .. Az egykeresztes szerek 
tárolására szolgáló szekrény nern lehet egyidejűleg 
szabahőmérsékletű és hűvös is .. 

A nedvesség számos anyagunk bomlásának 
előidézője. Ezeket a Gyógyszerkönyv >>szárazon«, 
>>száraz helyiségben<<, »nedvességtől védve<< tárol
tatja. Közülük 8 különösen érzékeny s ezért 
égetett mész felett kell tartani. A drogoknál a 
fiókba illesztett, felül nyitható bádogbetétet készít
hetünk, melybe szükség szerint alul égetett meszet 
tartalmazó átlyuggatott bádogtokot lehet csúsz·· 
tatni A száraz extraktumokhoz legcélszerűbb 
az alsó mészelhelyezésű üvegdugós üveg .. E fej.ezet
nél a Gyógyszerkönyvben néhány ellentmondást 
találunk A Crocusnál még nem írja elő az égetett 
meszet : >>.jöJ zárt edényben, világosságtói óvva 
tartsd.« A Pulveres általános fejezet alatt azonban 
így rendelkezik : >> sátrányt égetett mész felett 
tartsd.<< A Filicis maris rhiz. -nál különös, hogy 
a drog tárgyalásánál poráról intézkedik : '' . vilá
goszöld porát égetett mész felett kell teljesen 
kiszáritva, jól zárt üvegben, világosságtól óvva 
tartani << Viszont PuJveres fejezet alatt intézkedik 
a drog eltartásáról. Ugyancsak érthetetlen, hogy 
a Secale cornutum eltartására miért tér vissza 
éppen PuJveres alatt, amikor saját fejezete alaf! 
már intézkedett, s a drog porban való tartását 
egyenesen tiltja. 

A savak eltartásár a a savszekrény használatát 
írja elö a Gyógyszerkönyv, de kivitelezésére nem 
ad közelebbi utasítást Éppen ezért a legkülön
bözőbb megoldásokat talál juk : falra akasztott 
szekrényke, a gyógyszertári állványzatba épített, 
vagy falba vájt szekrény, esetleg aszteszttel 
bélelve. A polcok deszkából, üveglapokból lehetnek 
Legcélszerűbbnek az üvegpolcos, szellőztető nyílá
sokkal ellátott szekrény látszik 

A gyakorlati keresztülvitel Jegváltozatosabb 
formáit találjuk a parafadugóval lezárt, szinültig 
töltött kisebb üvegekben tartandó gyógyszerek 
eltartásánál, hogy ez az előírás összeegyeztethető 
legyen a beégetett címkék rendeletével. A számos 
megoldás közül legmegfelelőbbnek Játszik illó
olajoknál a kisebb üvegekbe, fiolákba való letöltés, 
és ezeknek beégetett címkéjű parcelián tégelyekben 
való eltartása. A zsíros olajok ugyanígy nagyqbb 
üvegekben tarthaták Hátránya legfeljebb az, 
hogy a sok tégely nagyobb helyet foglal el. A szinül
tig való megtöltést illóolajoknál a több kis üveg 
vagy fiola a lehetőséghez képest biztosítja és sokkal 
megfelelőbb, mint az egy időben ajánlott üveg
golyós megoldás, mely nagy anyagveszteséggel jár 
A zsíros olajoknál a töltve-tartás úgy vihető keresz
tül, hogy ezeket akkora üvegekben tartjuk, amek
kora az officina tégelyébe belefér s impleáláskor 
cseréljük Ha így a zsíros olajok részére l-2 
nagyobb és 3--4 kisebb üveget iartunk, akkor 
elérhetjük .azt, hogy üvegeink lehetőleg mindig 
szinültig töltve tároljanak 

A Gyógyszerkönyv a ker esztes sze r eknél egyen
ként is elöírja azok >>Zárt szekrényben<< való eltar-
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tását Nyilván tévedésből maradt ki ez a rendel
kezés a következő készítményeknél : Carbamid, 
bromaethylacetic, Carhamid bromisovalerian 
Compr santonini, Ipecacuanhae radix, Pulv .. bar: 
bamidi, Pulv. opii et ipecacuanhae comp 

Az Apomorphinnál, leírásának felsorolásánál 
említi, hogy nedvességtől és fénytől megzöldülve 
romlik, eltartásár a mégsem intézkedik A I I I 
Gyógyszerkönyv még előírta >)Száraz helyen, sötét 
üvegben<< való eltartását Hiányzik még az eltar
tási intézkedés néhány készítménynél analogia 
alapján : A Ferrum albuminatumot és az Aqua 
cinnamami spir.-t sötét helyen tartatja, a belőlük 
készülő Liqu .. feni album sacch.-t nem Az v 
Gyógyszerkönyv ugyan valószínúleg más vas
készítményeket fog előírni, de mint hiányosságat 
megemlítendőnek tartottam Ugyanígy sötét helyen 
kell tartani a Phosphort és az Ol. amygdal.-t, 
a belőlük készülő Ol. phosph01 at -nál nem rendel
kezik Az illóolajat tartalmazó teakeverékeket zárt 
fa- vagy bádogedényben tarttatja, de maguknál 
a drogoknál, melyekb61 a species készül, nem ír 
elő semmit 

A kemikáliák és galenikumok eltartása mellett 
szólnunk kell a gyógyszerkülönlegességekről is 
Az V Gyógyszerkönyvben bizonyár a nagyo6b
számú kiszerel! készítmény fog szerepelni, melyek 
helyes eltartásár a szintén utasítást ad Felmerül 
ezzel kapcsolatban a többi, nem hivatalos gyógy
szerkülönlegesség eltartásának kérdése is, me!yek 
mind nagyobb helyet foglalnak el a gyógyszertár
ban Ezeknek tárolásánál tulajdonképpen csak 
azok +-es, ilL t +-es jelzésükre kell ügyelnünk 
Fontos volna azonban azon készítményekről, me
Iyek különleges eltartás! kívánnak, külön előírást 
adni s e célr a az OK I különlegességi jegyzék 

volna a legmegfelelőbb A gyógyszertárak egységes 
eltartási rendszerét szolgálná az eltartásról szóló 
általános rendelkezések kit er j esztése a specialitá
sokra is, Ezek elhelyezése u i. többféle kivitelben 
szakott történni : Helyenként külön vannak cso
portosítva a tabletták, oldatok injekciók stb. 
a csoporton belül ABC-ben Másutt a bettirend 
végigmegy minden készítményen, tekintet nélkül 
annak fajtájára De találkozunk olyan megoldással 
is, mely hatástani csoportosításban rendezíe a 
különlegességeket 

A gyógyszerek eltartásának kérdését fentiek-
ben a gyakorló gyógyszerész szempontjából vizsgál
tuk Láthattuk, milyen fontos a kivitelezés egysé
gesitése Altalános rendelkezésekkel újr a szabályo
zandó a kérdés, itt a 260.520 és 26 .520-as rendele
tekben lefektetett alapelvek kiegészítésére és módo
sítására gondolok Igy már csoportonként kellene 
megadni az általános utasításokat az eltartásra, 
tehát a fény, hő, nedvesség stb. befolyásával 
szemben való megóvásr a, Tisztázandó az officiná
ban és a raktárhelyiségekben tárolt mennyiségek.,, 
különválasztása Az előbbiben csak kisebb mennyi: " . 
ségek tarthatók, mivel a helyiség nem minden 
anyag tárolására felel meg. Az officina rérzére ....:· 
amennyire csak az anyagok természete megengedi 
·- minél kevesebbszámú, egységes eltartási módot 
és szabatosan megállapított edényzet'típusokat kell 
rendszeresíteni Ezek az áttekinthetőség szempont
jából táblázatba is csoportosítandók volnának. 
Igy elérhető lenne az, hogy ugyanazt az anyagat 
minden gyógyszertár ugyanolyan módon tartaná 
el, legfeljebb a szükséglethez az edényzet nagysága 
volna krsebb-nagyobb A r aktari készletek meg
felelő edényzetben és helyen történő helyes eltartá· 
sával pedig anyagaink jó minöségét biztosíthatjuk 

A penicillin irányított bioszintéziséről 
Írta: Lvevitov M. M. 

A penicillin gyári előállításánál különféle peni
cillintípusok keletkeznek, amelyek abban külön
böznek egymástól, hogy molekulájukban más és 
más mellékgyököket tartalmaznak Ezideig a követ
kező penicillinféleségek ismeretesek: l benzil
penicillin (G), hidroxibenzil-penicillin (X), pentenil
penicillin (F), amil-penicillin (dihidro-F) és heptil
penicillin (K). Az elnevezés első része a vonatkozó 
mellékgyök szerkezetét mutatja. Hogy a fermentá
ció következtében milyen penicillintípus fog kelet
kezni, az a penésztörzstől, a táptalaj összetételétől 
és a tenyésztés körülményeitől függ, , 

Az egyes penicillintípusokat kémiai és biológiai 
tulajdonságaik különböztetik meg egymástoL Hang-
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súlyozni kell tehát, hogy az egyes penicillintípusok
nak antibakteriális szintje, vagyis különféle mikró
bákra való aktivitása nem egyforma Gyógyhatá
sukat illetőleg még nagyobb mértékben különböz
nek egymástól. E tekintetben különösen a heptil
penicillin ( K) említhető, amely annak ellenére, 
hogy sok patogén mikróbával szemben in vitro 
magas antibakteriális aktivitással rendelkezik, 
gyógyhatása mégis jelentéktelen, úgyhogy a legtöbb 
megbetegedésnél 5-10-12-szer nagyobb mennyi
ség szükséges belőle, mint a benzil-penicillinből 
(G). A gyógyászati gyakorlatban ezideig a legalkal
masabbnak a benzil-penicillint tartjuk, mivel nem
csak a terapeutikus hatása nagy, hanem eléggé 

--
állandó is, különösen tiszta állapotban. A benzil
penicillin kristályos nátriumsója ugyanis 100'-on 
Yz órán át melegíthető anélkül, hogy aktivitása 
észrevehetően esőkkenne Bíztató kilátásokat mu
tat a hidroxibenzil-penicillin (X) is, ez egyes patogén 
mikróbákr a hatásosabb, mint a benzil-penicillin, 
ezenkívül a szervezetben lassabban inaktiválódik, 
mint a többi penicillin. Az elmondottakból kitűnik, 
hogy milyen nagy gondot kell fordítani a gyárak 
által forgalombahozandó penicillinek típus-össze
tételére. Kívánatos tehát, hogy olyan penicillin
készitmények kerüljenek forgalomba, melyeknek 
legnagyobb százalékát a benzil-penicillin teszi ki, 
és amelyek lehetőleg nem tartalmaznak heptil
penicillint (K), Számos kisérleti adat azt bizo
nyítja, hogy a penicillin bioszintézise irányítható 
és ezzel lehetövé válik előre meghatározott és a 
kívánalmaknak legjobban megfelelő penicillintípus 
előállítása, 

A keletkezett penicillinnek típusai jelentős 
· mértékben függnek az alkalmazott penész szerve

zetének természetétőL Igy például Pener és Fenell 
hosszadalmas szelektálási munkával kitenyésztették 
a Penicillium chrysogenum-törzs 1984/A válto
zatát, amelyből mélykultúrás erjesztéssei a hidroxi
benzil-~enicillin 50%-os mennyiségben is kiter
melheto, de ugyanakkor az új változat kiinduló 
törzséből ez a penicillintípus csak csekély mennyi
ségben keletkezik A Q I 76-os törzs különösen 
szintétikus táptalajokon főleg heptil-penicillint (K) 
termel A penicillin termelésére alkalmas Asper-
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gillus flavus benzil-penicillínen kívül még n-amil
penicillin! is létrehoz 

A keletkezett penicillin jellege azonban leg
nagyobb mértékben a táptalaj összetételétől függ 
A penicillin-molekula szerkezetének megállapítása 
folyamán belőle néhány lebontási terméket különí
tettek el A penicillin molekuláját alkotó építő
kövek köz ül sokat megvizsgáltak arr a vonatkozó
lag, hogy a fermentációs közeghez adva nem 
gyakorolnak-e sztimuláló hatást a penicillin képző
désére. Feltételezték ugyanis, hogyha a penicillin 
bioszintézisének közbenső termékeit (ilyeneknek 
tekinthetők a penicillin molekulájának lebontásakor 
keletkezett anyagok), a taptalajhoz adják, a penész
gomba által tenneit penicillin mennyisége fokoz
ható .. A nagyszámú megvizsgált vegyület közül 
sok esetben a fenilecetsav valóban sztimuláló 
hatást fejtett kL A fenilecetsav néhány származé
kával, mint amilyenek a fenilacetamid, feniletil
amin, fenilacetil-dl-valin stb , még ennél is jobb 
e~edményeket értek el. Ugyanakkor megállapítot
tak, hogy ezek az anyagok nem annyira a penicillin 
kitermelését fokozzák, mint inkább a keletkezett 
termékben a benzil-penicillin mennyiségét növelik 

Bebizonyosodott az is, hogy a Penicillium 
nolatum egyes törzsei kukoricakivonatot tartal
mazó táptalajon !enyésztve, főleg benzil-penicillint, 
szintétikus közegben pedig leginkább pentenil
penicillint (F) és heptil-penicillint (K) termelnek. 
A kukoricakivonat összetételének vizsgálatánál 
kitúnt, hogy egyik frakciója csekély mennyiségű 

l. Táblázat 
A jenilecetsav szdrmazékai'!.ak lzatdsa a penicillinek képződésére 

l 
l 

Táptalaj i A hozzáadott anyag (0·05%) 

~--·---·--·-----

1,1 i 
A f 

, r A penicillin 
eimen- i. Összaktivitás'.· ~ táció ideje 

1 

1 

összetétele %-ban 
, órákban i E/ml-ben . ·--, --

_ __ci~ __ o __ , ~-j_K 

Hozzáadás nélkül 42 
66 
75 

94 
233 

!3 87 
!4 87 

Szinte- Fen ilecetsav (hozzáadva 24 óra mulVa, a beoltás után) 42 
tikus 66 
közeg 75 

Feni/etilamin 

Fenilacetamid 

Hozzáadás nélkül 

42 
66 
75 

42 
66 
90 

60 
ros 

Kuko- Fenilecetsav (hozzáadva 24 óra mulva a beoltás után) 60 
ri- !W 

kivona-
tos közeg 

Fenilacetamid (hozzáadva 24 ·óra mulva a beoltás 
után) 

: n-hidroxifenilecetsav 

60 
108 

60 
108 

264 
!69 
333 
387 

117 
272 
435 

119 
194 
384 
!61 
569 

448 
673 

335 
616 

209 
462 

l 

!2 
88 
79 
74 

91 
76 
66 

91 
69 
57 
44 3 
29 l 

109 3 
76 

103 l 
78 2 

39 26 
34 10 

! 

88 
12 
21 
26 

9 
24 
34 

9 
31 
43 
53 
70 

25 

20 

35 
56 

329 

l 
l 
:l 
il 
l' 
li 

' l' 

il 
' li 
l! 
'l 
li 
:l 



A GYÓGYSZERESZ 

feniletilamint tartalmaz, amely a feniiamin aminoc 
sav dekarboxilálása folytán képződik A kukorica
kivonatnak a benzilpenicillin-mennyiség nővelésé
ben tanusított előnyös befolyása úgylátszik a fenti 
vegyület jelenlétével magyarázható. Ha a kukorica
kivonat ebből az anyagból csak keveset tartalmaz, 
a benzil-penicillin csak jelentéktelen mennyiségben 
termelődik Megtörtént ugyanis az, hogy amikor 
a gyáripar áttért a legtermékenyebb Penicillium 
chrysogenum Q 176-os törzs alkalmazását a, a benzil
penicillin százaléka még kukoricakivonatos közeg
ben is igen alacsony lett, a Jegyártott készítmények
ben pedig jelentősen megnőtt a heptil-penicillin 
(K) mennyisége 

A Q J 76-os törzs által termelt penicillin ala-
posabb vizsgálatánál rájöttek, hogy ez a törzs 
szintétikus közegben benzil-penicillint jóformán 
alig termel Kukoricakivonatos táptalajon ugyan 
a benzil-penicillin mennyisége némileg emelkedik, 
de így is csak alig számottevően, ha azonban 
a táptalajhoz fenilecetsavat vagy származékait 

lentős százalékban lehetett kimutatni, a számítások 
pedig azt mutatták, hogy a keletkezett penicillinnek 
több mint 90%-a a táptalaihoz adott sztimulátor 
felhasználásával létesült. -

A benzil-penicillin termelésénél sztimulátor
ként alkalmazott anyagok me~választásánál figye
le!l'be kell venlll to':rcrtasukat rs. A penészgombára 
peldaul maga a fendecetsav is mérgező, különösen 
savanJ:ú közegben. Alacsony p H-jú közegben ugyanis 
a fendecetsav nem disszociált molekulák alak
jában van jelen, s így az ecetsavhoz hasonlóan 
könnyebben behatol a sejtekbe.. Egyes kutatók 
sz~nnt a fendecetsav 5-nél alacsonyabb pH-nál 
mar O 04%-os koncentrációban is toxikus. A közeg 
pH-jának növelésével a mérgező hatás kiküszöböl
hető. Toxikus hatás akkor sem mutatkozik -ha a 
fenilecetsavat 24 óra mulva vagy a ferme'ntáció 
megindulása után juttatjuk a táptalajba. Ez idő 
alatt ugyanis a penészgorpba életfolyamata követ
k~ztéb~na közeg pH-ja emelkedik és olyan egyen
sulyr allapot keletkezrk, amelynél a hozzáad ot-_ 

2. Táblázat 
A penicillinképződés sztimulátorai 

S CH~ 

Benzil--penicillin 
/~-, .-
' _;~CH,-CO--NH--CH-CH c" 

1 ! J ·cH-~ 
CO N~-- CH - COOH 

Fenilecetsav _)-CH,~COOH 

FeniJetiiamin 

Fenilacetamid 

'- - )-CH,--CH NH, 

>-CH,--CO--NH, 

NR(2-oxietil) fenliacet amid 

Fenilacetil-d il-valin 
/CH3 

" __ )-CH,~CO~NH~CH~CÍ--1 
i :·CHa 

adunk, főképpen benzil-penicillin fog keletkezni 
Az egyes penicillintípusok felismerésére szolgáló 

tökéletesebb módszerekkel végzett vizsgálatokkal 
megállapították, hogy az említett anyagok hozzá
adása nélkül kukoriéakivonatot tartalmazó közeg
ben is csak 5~10%-ban termelődik G-penicillin 

Ha a benzil-penicillin molekulájának szerkeze
tét összehasonlítjuk ezeknek a sztimulátoroknak 
szerkezeti képletével, azonnal észrevehetjük, hogy 
valamennyien a 0-penicillinre jellemző benzil
győköt tartalmaznak 

Feltételezhető_ tehát, hogy a gomba ezeket az 
anyagokat közvetlenül felhasználja és ezzel a 
penicillin molekulájába már kész vegyületcsopor-
tokat épít be. Ezt a feltevést »megjelölt atom okkal<< 
sikerü_lt is bebizonyítani.. A gomba táptalajához 
ugyanis olyan- fenilacetil-dl-valint adtak, mely a 
benzol gyűrűjében a hidrogén izotópját: deutériu
mal tartalmazott. Ebben a taptalajban termelődött 
benzil-penicillin benzHgyökében a deutériumot je-

COOH 

anyag töménysége már nem fejthet ki káros 
hatást. 

Más adatok szerint a fenilecetsav toxikus ha
tása csak nagyobb töménységnél jelentkezik A 
fenileliiamin a fenilecetsavval ellentétesen házisos 
jellegű. Ennek folytán savanyú közegben hatás
talan és csak magasabb pH-nál fejt ki toxikus 
hatást. 

A táptalajhoz adott fenilecetsavat a penész
gomba gyorsan elhasználja, úgyhogy a penicillin
molekula felépítéséhez csak csekély része jut 
s ezzel töménysége a táptalajban igen hamar 
lecsökken. Valószínűleg ezzel magyarázható az a 
jelenség, hogy a feni/ecetsavnak vagy valamelyik 
származékának a táptalajhoz való egyszeri hozzá
adása után a penicillinképződés első szakaszában 
a benzil-penicillin tartalom meglehetősen felszökik, 
majd később csökken, a fermentáció befejeztével 
pedig, amikor a penicillintermelés a maximuma! 
elérte, a benzil-penicillin mennyisége jóval keve-
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3. Táblázat 

Uj peilicillinek 

l 

A penicillin elnevezése A mellékgyök szeikezete Aktivitás j Mikróbás 
E/1 mg-ban. hán ;actos* 

' 

l p-metoxibenzil-penicillin 

2 p--fluót benzil-penicillin 

CH,ü(-)~cH,

F' -- --"--CH,--
"-~/ -

1510 o 82 

1650 o 89 

3 p-klórbenzil-penicillin 

4 p-brómbenzil-penicillin 

ciC~}-cH,

Br(~_)-cH, -

2460 0·79 

2270 o 65 

CH,-CH2 
2080 o 72 5 Ciklo'pcntil-metil-penicillin l >CH~CH,-

CH,-CH, -

CH=CH~CH,-
l 13 6 2-tiofén-metil-penicillin 1 >S 1685 

CH=CH 

/"-('\~S-'CH2·-
2160 o 91 7 p-naftil-tiometil-pcnicillín 

"')". 
8. Metil-tiometil-penicillin . · CH,-S-CH,- 550 -l 50 

9. n-ptopil-tiometil-penicillin CH,-CH,~CH,~S-CH, --- 2550 o 55 

10 n-butii-tiometil-penicillin1 CH,-C~2~CH,-CH,---S--CH,~ 3400 o 53 

Il Fenil-szelenornetil-penicillin 2660 o 74 

a penicillin aktivitása B subtilis-ra 
*A mikróbás hányados = a penicillin aktivitása 8 aurues-ra , benzil-penicillinnel ez a hányados= I 

sebb, 111int a korábbi periódusokban (Lásd az 
l. táblázatot.)_ 

· Kísérleteket végeztek abból a célból is, hogy 
a fermentáció folyamata alatt a sztimulátornak 
többszöri hozzáadásával jobb eredményeket érje
nek eL Laboratóriumi atányokban ilymódon nem
csak a benzil-penicillin százalékát, hanem az anti
biotikum kitermelését is sikerült fokozni Igy 
például lombikban végzett !5 órás erjesztés után, 
amikor a taptalajhoz 87 .órán át !2 óránként 
0,02%-nyi fenilecetsavat adagoltak, a keletkezett 
penicillin töménysége elérte az 535 E/ml-t, míg 
a fenilecetsav nélküli ellenőrző kísérleteknél csak 
23 7 E/ml volt Ugyanilyen feltételek mellett, 
amikor a táptalajhoz 12 óránként O, l %-nyi fenil
ecetsavat adtak, !35 fermentálási óra elteltével 
a penicillin kitermelése 790 Efrnl-re emelkedett, 
benzil-penicillin tartalma pedig elérte a 80-90%-ot 
Ezek szerint tehát a sztimulátornak nagyobb 
mennyiségben való alkalmazásánál a penicillin
képződés maximuma csak hosszabb idő mulva 
érhető el 

Amikor fenilecetsav helyett a táptalajhoz 
oxifenilecetsavat adtak, sikerült az oxibenzil
penicillin százalékos mennyiségét növeini Nyilván-

való tehát, hogy a penészgomba a hozzáadott 
apyagot a megfelelő penicillintípus bioszintézisére 
használja fel. 

Ezzel szemben nem sikerült az alifás csoporto
kat tartalmazó természetes penicillinek (F és K) 
bioszintézise ilyen gyököket tartalmazó anyagoknak 
a táptalajhoz való adagolásával. Ez a kérdés azon-
ban csak elméleti jellegú, mivel úgy az F-, mint 
a K-penicillin gyógyhatás szempontjából a leg
értéktelenebbek 

Ezen a téren végzett kutatások újabb ered
ménye az volt, arnikor olyan peniCillintípusokat 
állítottak elő, amilyenek fermentációval rendszerint 
nem termelődnek A táptalajhoz ugyanis olyan 
acil-csoportokat tartalmazó vegyületeket adtak, 
amelyek a természetes penicillinekben jelenlevő 
vegyületcsoportoktól lényegesen különböznek Ez
által a penészgomba sok esetben az alkalmazott 
anyago! a penicillin molekuláj-ához szükséges mel
lékgyök kialakításár a használta fel és így az 
eddigiektől eltérő, új penicillinek létesültek 
Tábla 

A 3. táblázaton feltüntetett új penicillineket 
a folyékony táptalajból izolálták és kristályos 
állapotban előállították Szerkezeti képletüket a 
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s 
fzokásos módszerekkel állapították meg Megfelelő 
eitételek mellett ezek elég nagy mennyiségben 
termelődnek, úgyhogy az új penicillintípus a képző
dött penicillinmennyiség 60--100%-át is elérheti 
Vagyis alkalmas anyagnak a tapláló folyadékba 
való juttatásával nemcsak új penicillinféleség léte
sül, hanem a termelődés folyamata főleg az új típus 
keletkezésének irányába tolódik el 

Ezek az újabban előállított penicillinnek bioló
aiai tulajdonságaikkal .egymástól lényegesen külön
böznek. Aktivitasuk az 550 Ejmg-től (metil
tiometil-penicillin) 3400 E/mg-ig (n-butil-tiometil
penicillin), »mikróbás hányadosuk<< pedig ennek 
megfelelőerr 1,5-től 0,53-ig terjed. 

Az eddig előállított penicillinféleségek szerke
zetében csak a mellékgyökök változnak. Azok 
a kísérletek, amelyek arra irányultak, hogy a 
penicillin molekulájának alapgyűrűjét valamilyen 
vegyületnek a táptalajhoz való adásával meg
változtassák, irodalmi adatok szerint, eredmény·· 
telenek maradtak 

A penicillin mellékgyökének megváltoztatása 
igen nagy gyakorlati jelentőséggel bír. Könnyen 
lehetséges ugyanis, hogy az újonnan előállított p eni-· 
ciliinek közölt akadnak olyanok, amelyek a benzil
penicillint gyógyhatásban messze felül fogják múlni 
Ezzel a módszerrel lehetövé válik olyan mellék
gyökök bevitele a penicillin molekulájába, amelyek 
maguk is gyógyító hatásúak s fokozhatnák velük 
a penicillin antibakteriális hatását és kiszélesít
heténk felhasználhatóságát Mivel a benzil-penicillin 
ipari gyártásánál elterjedten alkalmazzák a fenil
ecetsav származékainak hozzáadását a táptalajhoz, 
egyáltalán nem ütközhetik nehézségekbe, hogy 
ugyanilyen módon még megfelelőbb »mesterséges<< 
penicillineket állítsanak elő. 

(Medicinszkája promislyenoszt Sz Sz Sz. R 
1949 .. 4 sz 16 o ) 

Fordította: Ligeti Viktor 

Szakmai közlemények 
A volt OT I-gyógyszertárak helyzete 

Az a hatalmas munka, amelyet az OT I
gyógyszertár ak átvétele rótt az N. V -r.e és amelyet 
szinte napok alatt kellett lebonyolrtama; nagy 
vonalakban már befejeződöt! (Ez a munka még 
nagyobb méreteket öltött az ország összes gyógy
szertárainak államosításával. Erről majd az átszer·
vezés teljes kialakulása után közJünk részletes 
tudósítást) Az elv általában az volt, hogy a betegek 
Jegfeljebb onnan tudják meg, hogy itt egy rendkívül 
nagyméretű beolvasztásról van szó, hogy még az 
eddiginél is zavartalanabbul kapják meg gyógy
szereiket. Ez az elgondolás minden tekintetben 
érvényesült, és ma már az Állami Gyógyszertár 
N V. teljes apparátusával folyik a további szerve
zés, a minél jobb és egységesebb gyógyszerellátás, 
a minél magasabbreodú közegészségügyi munka 
érdekében Ma már ott tartanak, hogy bizonyos 
szempontokat nemcsak az N V. állandó körlevelei, 
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hanem a Gyógyszerész útján is szükségesnek tarta
nak tudatosítani. Ezt a tudatosítás! mi örömmel 
vállaljuk az Állami Gyógyszertár N V minél 
eredményesebb munkaja és a betegek minél telje
sebb gyógyszerellátása érdekében 

Tudomásul _kell vennie mindenkinek, hogy a. 
megszűnt és az Aliami Gyógyszertár N. V keretébe 
beolvadt volt O TI-gyógyszertár ak ma továbbr a is 
betöltik a betegellátás terén eddigi hivatásukat. 
Gyógyszerbeszerzés és adminisztráció tekintetében 
természetesen komolyan megváltozott az üTI
gyógyszertár ak eddigi helyzete. Igy elsősorban 
abban, hogy ellátmány szempontj ából, mint önálló 
egységek rnűködnek és a Gyógyérttől önállóan 
szerzik be gyógyszerszükségletüket is. A rendelő
intézetek gyógyszerellátását eddig mindössze egy 
gyógyszertár, éspedig a nagybudapestieket a Dolog
ház-utcai gyógyszertár bonyolította le. Ez a helyzet 
rnost megszűnt Az Állami Gyógyszertár N. V 
ezt a funkciói ll gyógyszertán a decentr alizálla 
aképpen, hogy minden rendelőintézetet más gyógy
szertár lát el. 

Tudomásul kell vennünk azt a nagyjelentőségű, 
közegészségügyi és szociális szempontból egy
aránt igen komoly rendelkezést, hogy a dolgozók, 
a minél zavartalanabb és kényelmesebb gyógyszer
beszerzés érdekében, a rendelőintézetekben írt 
vényekre a gyógyszert bármelyik gyógyszertárban 
beszerezhetik 

Az Állami Gyógyszertár N. V legnagyobb
részben megszüntette a vidéki OT I-kéziraktárakat 
és azok funkcióját nyilvános jellegű gyógyszer
tár ak r a ruházta 

A jobb gyógyszerellátás érdekében az OT I 
rendelőintézetekben legközelebb új gyógyszertárak 
nyílnak meg, így Ujpesten és Kecskeméten, ahol 
egyenkint kb. 5000 beteg fordul meg naponta 

Az Állami Gyógyszertár N. V. számár a külön "' 
megoldandó probléma a két kőbányai rendelőinté-
zet gyógyszerellátása. Mert eddig természetesen 
komoly zavart okozott, hogy amíg az orvosi ellátás 
az Állomás-utca 10. szám alatti OT l-rendelő
intézetben folyik, addig az új rendelő a Kőbánya-út 
46-ik szám alatti egészségházban van. Ez utóbbi 
helyen mindössze egy szabában tervezték egy 
gyógyszertár felállítását, ez azonban . a~ért ~ern 
nyitható meg, mert ez az egyetlen helyrseg gyogy
szertár céljára egyáltalán nem alkalmas Igy való
színűnek Játszik, hogy az Állaü1i Gyógyszertár N. V. 
a közeljövőben a két rendelőintézet közölt új 
gyógyszertár at létesít, és ~zze! a~ o.ttani }a.kó
telepen lévő Szt Mrhaly-gyogyszertar atteleprteset 
is megvalósítja, amely a mai napig romokban hever. 

Az üTI-gyógyszertárak helyzetére vonatkozó
Jag tudnunk kell azt is, hogy a Nagybudapest terü
letén lévő házigyógyszertárak receptjeit a Fiumei-út 
19. szám alatt létesített központi taxálószerv tak
sája és számlázza. Ugyanott a Galenusi Labora
tórium is továbbmüködik Ez látja el a házigyógy
szertárakat mindazokkal az üTI-rendelésen elő
forduló recept-formátumú készítményekkel (tablet
tákkal, kenőcsökkel, vizsgálati anyagokkal), ame
lyek az OT! rendeléseken rendszeresítve vannak 

'·-, " 

Az Analitikai Laboratórium változatlanul vizs
gálja tovább a beérkezett alapanyagokat és a 
Gaienusi L a bor a tórium készítményeit A Vállalat· 
külön gondot fordit arra, hogy a gyógyszerbeszerzés 
terén elsősorban azokat a gyógyszertárakat lássa el, 
amelyek a dolgozók gyógyszerellátá~át szalgálják 

Augusztus hó l-én került az Aliami Gyógy· 
szertár N V. kezelésébe az Országos Bányatárs
pénztár tatabányai és dorogi házigyógyszertára, 
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·- valamint a banyavidéken lévő kéziraktárak 
Azon ipari vallalatok dolgozói, akik eddig az 
Országos Bányatárspénztár !Jázi-gyógyszertár ai' 
ból vagy kézi-raktaraiból kapták gyógyszerellát
mányukat, az új helyzetben is változatlanul besze
rezhetik gyógyszereiket ugyanott. Sőt a dorogi és 
tatabányai házi-gyógyszertál ak, amelyek eddig ki
zárólag a Bányatárspénztár betegeit látták el, 
ezután minden OTI biztosított rendelkezésére állnak 

Javaslattervezet a gyógyszerészi gyakorlat részére 
a gyógyszerellátás nemzetgazdasági szempontok 
figyelembevételével történő egységesítésére 
Kidolgozta az Orvosegészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Titkárságának 
Termelési Bizottsága 

l. Javasoljuk a IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
egyes készítményeinek helyettesítésére a 470/1943. 
M. E. sz. rendeletben kapott felhatalmazás alapján 
hozott O. K L határozatoknak megváltoztatását 

Az alábbiakban felsorolt készítményekre vonat
kozolag javasoljuk az alternativ jellegrí határo
zatok helyett az V Magyar Gyógyszerkönyv 
megjelenéséig ter jed ö hatállyal, készítményenként 
elbirálva, vagy a IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
eredeti rendelkezéseinek visszaállítását, vagy az 
O. K l. határ ozatokbaJr megadott elöírás egy
értelm ú életbelépését 

javasoljuk továbbá a C 1824/1943. O. K J 
sz. határozatának a IV Magyar Gyógyszerkönyv 
>>Suppositoria et globuli" c. fejezetére vonatkozó 
azon rendelkezésének, rnely szerint a kakaóvajból 
készült kúpok és golyók sulya 1,0-1,5 g legyen, 
a következőképpen történő kiegészítését : 

A kakaóvajból készült kúpok és golyók sulya 
1,0-1,5 g legyen Ha a kúp vagy golyó alakjában 
r endeit hatóanyagok súlymennyisége adagonként 
a 0,5 g-ot meghaladja, úgy a kakaóvaj rnennyiségc 
a hatóanyag kétszerese lehet 

A >/.Javaslat<< rovatban használt rövidítések 
a következőket jelentik: 

OK J = az OK l határozat kötelezőleg érvény
ben 

Ph H IV. = az OK l határozat hatályon 
kívül helyezésével a IV Magyar Gyógyszerkönyv 
előírása újból kötelezőleg hatályba lép 

B M. = a helyettesítésre vonatkozó belügy
minisztefi rendelet kötelezőleg hatályban marad 

Lásd: Megjegyzés l, l l, J J J - >>MegjegyzéS<< 
szöveg alatt alant ismertetve 

Ph. H. lll. = OKI előírat hatályon kívül 
helyezésével a II J Magyar Gyógyszerkönyv elő
ir a ta lép érvénybe 

Megjegyzés · 

J új OKI határozat szükséges Liquor ferri 
easeinali sacch. elnevezéssel 

J J. U j OK 1 határ oz atr a van szükség A C 
1824/ !943. OK l határozat előirata olymódon vál
toztathato meg, hogy a Prochinin helyett ugyan
olyan mennyiséglí Chinir1 hydrochlor és az Acid 
hydrochlor helyett ugyanolyan mennyiségií Acid 
citric alkalmazandó 

lll. Új OKI hatarozatra van szükség. javasol
juk, hogy a Vaselinum cholesterinatum 1,5% choles
terin alkalmazásával Vaselinum flavum-ból ké
sziil j ön 

4 következi! alapanyagoknak !ze/yettcsitendő készit· 
ményekké való miruisitesét javasolJuk · 

A készítmény neve 

Hydropyrin . 
Oleum amygdalarum dul-

cium ... 
Oleum ulivarum 
Oleum sesami 
Sencgae radix 
Phenochinol methylcarbon 

A helyette kiszolgáltatandó 
készítmény neve 

Calcium acetykisakicylicum 

Olcum helianthi 
Oletun helianthi 
Olcum helianthi 
Saponariae Hung. radix 
Acid phenylcinchonin 

A magisztralis gyógyszerrendelésnél a gyógy
szer helyes elkészíthetősége érdekében történő, 
a hatástani értéket lényegében nem érintő válto
latások engedélyezését a következő esetekben 
javasoljuk, az ilyen változtatásoknak a vényen 
történő egyidejű feltüntetése rnellett: 

Az Acidum acetylosalicylicum vizes oldatban 
tÖI ténő rendelése eset én, a stöchiometriás arányok 
figyelembevételével Calc. acetylosalicylicummal le
gyen helyettesítendő 

Az Acidum diaethylbar bit ur i cum vizes oldatban 
történő rendelése esetén, a stöchiornetriás arányok 
figyelembevételével, a Natr. diaethylbarbituricum
mal legyen helyettesítendő 

Az Acidum phenylaet!zylbatbituricum vizes 
oldatban történő rendelése esetén, a stöchiometriás 
arányok figyelembevételével, Natriwn phenyl
aethylbarbituricum-mal legyen helyettesítendő. 

Az Ephedrinurn hydroclzlor icum olajos oldatban 
történő rendelése eselén a stöchiometriás arányok 
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figyelembevételével, Eplledrinum purum-mai legyen 
helyettesítendő. 

A Nottium diaetllylbatbituricum savanyú kém
hatású folyadékokban történő rendelése esetén, 
a stöchiometriás arányok figyelembevételével, Aci
dum diaethylbarbituriwm-mal szuszpenzió alakjában 
legyen elkészítendő. 

A Papaver i num hydrochloricum 2%-osnál maga
sabb koncentrációban történő rendelése esetén 
a rendelt Papaverinum hydrochloricum mennyi-· 
ségének megfelelő félannyi borkősavval legyen el
készítendő 

A Natrium phenylaetlzylbarbituricum savanyú 
kémhatású folyadékokban történő rendelése esetén, 
a stöchiometriás arányok figyelembevételével, Aci
dum phenylaethylbarbituricum-mal szuszpenzió alak
jában legyen elkészítendő 

A Papaverinum hydrochloricum bróm- és jód
sokkal vizes oldatban történő együttrendelése 
esetében a Papaver i num purum-mal szuszpenzió 
alakjában legyen elkészítendő 

A Iabdacskészítés műveleténél javasoljuk,hogy 
a kötő és alakító anyagokat a gyógyszerész választ
hassa meg azokban az esetekben, amikor az orvos 

A gyógyszerkőnyvi készítmén) 
neve 

Aqua cinnamami spirituasa 
Butyrum cacao 

Camphara 

Chininum hydrochloricum 
Chininum sulfuricum 
Infosum Iaxativum 

Liquor ammoniae anisatus 

linimeutum saponatocamphoratum 

liquor feni aibuminati sacchatatus 

Liquor formaldehydi saponatus 

Mcnthol 

P h en y l d im e th y l.pyra z o 1 on um 
coffeino citricum 

Pilulae laxantcs 

Pilacar pinum hydrochloricum 

PuJvis Jiquiritiae comp 

Solutio jodi spirituasa 

Solutio jodi spirituasa 

Solutio shophantini alc 

Spirítus saponatus 

Syrupus coffeac 

Sy1 upus cinnamami 

Syrupus cerasi nigri 

Syrupus hypophosphorosus 
compositus 

Syrupus hypophosphorosus 
compositus 

Syrupus"kalii sulfoguajacol 

Syrupus mannatus 

Unguentum acidi borici 
Vaselinum cum ac. borido 
Unguentum emolliens 

Vaselinum flavum 
Vaselinum album 
Vaselinum cholesterinatum 
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Az O K I határozat szerinti helyettesítő készítmény ne"e 

Aqua spirituasa cum oleo cinnamani 
J(ülönböző, az O. J(. I. által engedélyezett kakaovajpótlci szer 

c. 1824/1943. o. K I, 
Szintetikus kámfor 

334.230/1941 B M. 
Chininum novum compasitum 

c. 1824/1943 o K I 
Decoctum purgans 

c 1824/1943. o. K I 
i Liquor ammoniae focniculatus 
. c 1824/1943 o K I 

U a. hideg úton 
Ch 12;1944 o. K. I 

Liquor feni oxychlorati saccha1atus 
Ch. 12/1944 o. K I 

U a. Acidtun oleinicum-mal 
Ch. 12/1944. O K I 

; Szintetikus menthot 
334.230/1941. B M 

: 22335211940 jXV B M szerint 

Pilulae purgantes .., 
Ch. 12jl944. O K 

Pilocarpinum valerianicum 
Pilocarpinum nitricum 

Ch. 12/1944 O K I 
PuJvis frangulae compositus 

C 1824/1943 O K I 
jodum solutum 

C. 1824/1943 .. O. K I 
Spirítus jodi acidulus 

Ch. 12.168/1944. O K I 
Tinct Síro.phanti Ph. H III 

c, 1824/1943 o. K I 
U a. Acidum oleinicum-mal 

Ch 12/1944 O K I 
Syrupus simplex 

c. 1824/1943 o K 
Syrupus simPlex 

c I824í!943. o K 
Syrupus rubi idaei 

c. 1824/1943. o. K I 
Syrupus calcii hypophosphorosi 

C 1824/1943.. O. K L 
Syrupus caldi phosphororici compositus 

Syrupus kalii guajacolsulfon 
c 1824/1943 O K l 

Syrupus purgans 
c 1824/1943 .. o K I 

Vaselinum boratum 
C.. 1824/1943. O K I 

Unguentum Jeniens 
C. 12jl944.g0 K L 

Vaselinum flavum Hungaricum 
c. 1824/1943. O. K l 

Vaselinum stearinatum 
Ch 12/1944 O K I 

Javaslat 

O.Kl 
Ph H IV 

A B. M kivéve 
inj. céljára 
Ph H IV 

ü K 

OK 

ü. K 

Lásd: Meg, 
jegyzés l 
oK r 

BM 

BM 

üK 

Ph H IV 

Ph H IV 

OK 

o K !824 

o K 

o K 

Ph H IV 

Ph H IV 

Ph H IV 

L : Megj egy-
zés I l 

Mint fent 

o. K 

o K 

OK 

Ph lll 

oK I 

L: Megjegy-
zés I II 

i 

k' ' . 

által rendelt, általa közömbösnek vélt kötő és 
alakító anyag alkalmazása a labdacs alakjában 
rendelt hatóanyag kémiai vagy biológiai ,bomláoára 
vezetne Ilyen esetekben a gyógyszerész az általa 
alkalmazott kötő és alakító anyagot a vényre 
feljegyezni tartozik 

A magisztrális gyógyszerrendelésben gyakran 
előforduló, hatástani szempontból kifogásolható 
esetekben a következőket javasoljuk: 

J. Natrium nitritnek (egyéb nitriteknek is) 
bróm- vagy jódsókkal, bármely gyógyszeralakban 
történő együttrendelése " esetén, hatalrnaztassék 
fel a gyógyszerész, ha nem áll módjában a rendelő
orvossal rövid úton (telefonon) az érintkezést' fel
venni, hogy a rendelt gyógyszerkeveréket a Nat
rium-nitrit kihagyásával készíthesse el. A gyógy
szerész köteles lenne e körülményről utólag az 
orvost, az e tárgyban hozandó OKI határazatra 
való hivatkozással, értesteni 

2. Ugyanilyen indokolással javasoljuk a Fo-No 
172. sz .. Solutio theobromini jodati című vény
mintájának törlését, ill. előiratának olyan helyes
bítését, hogy az előirat ból a vényminta nevének 
egyidejű megváltoztatása mellett, a N atrium nitro
sum kimaradjon. Amennyiben a rendelőorvos a 
vénymintát mégis a törölt címen rendelné, hatal
maztassék fel a gyógyszerész annak N atrium nitro
sum nélkül történő elkészítésére. 

Szükségesnek tartjuk az alább felsorolt vény
minták (Fo-No) mennyiségének nemzetgazdasági 
szempontból történő felülvizsgálatát 

J avaselj uk : 

l A 30 sz. Com pr imat a azopheni coffeini citr ici 
cím ű vénymintánál a jelenlegi 20 x 0,5 g-nyi 
mennyiség helyett egy 10 x 0,5 g-os alapdosist 
megállapítani, ennek kétszeres mennyiségét pedig 
azaz a jelenlegi 20 x 0,5 g-ot, dos. ll -ként szerepel
tetni. 

2. a 97 sz. Mixtura stamachica címú vény
rnintánál, annak jelenlegi 93 g-os összmennyisége 
helyett, amely vénymintában megadott használati 
utasítás alapján számítva, ha a beteg a gyógyszert 
állandóan szedi 2 havi szükségletének fedezésére 
szolgál a formulában megadott súlyarányok válto
zatlanul hagyása rnellett 31 g-ban megállapítani 

3 .. a 705. sz. Oleum nasa/e című vénymíntánál, 
annak eddigi 50 g-nyi mennyisége helyett, melyre 
egy akut nátha kezelésénél általában nincs szükség, 
a formulában megadott súlyarányok meghagyá
sával, 10 g-ban megállapítani 

4.. a 7 60. sz. Solutio fuchsini cum. resoreina 
(Sol Castellani) című vényminta 60,25 g-nyi 
mennyisége helyett, egyrészt az előírásban szereplő 
fuchsin basicum csekély készleteire, másrészt az 
eredeti mennyiségének gyógyszerpocsékolási jelle
gére való tekintettel 10 g-ban megállapítani java-
soljuk . 

5. a 7 25 .. sz, Pulvis antineuraligicus cím ű vény
minta mennyiségének 5 porról 10 porra való fel
emelését javasoljuk, az egyes poradagok rnennyiségé-
nek változatlanul hagyásával. Ez az egyetlen 
osztott por-formula, melynek dozisa 5 db. E vény-

" mintánál az orvos egyébként is többnyire az alap--
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dozis legalább kétszeresét szokta rendelni. Ha ennek 
megjelölését a vényerr elmulasztja, ez a körülmény 
vitár a ad alkalmat beteg és gyógyszerész között 

javasoljuk a Decoctum althaeae a Decoctum 
saponariae és az lnfusum ípecacuanhae készítésére 
vonatkozólag az V .. Magyar Gyógyszerkönyv meg
jelenéséig terjedó hatállyal, a Ligeti Ferenc gyógy
szerész által újítási javaslatként beterjesztett el
iarás gyakorlati alkalmazásának életbeléptetését 
Ezen eljárás egyrészt a standardizált gyógyszer
készitmények előállítását teszi lehetövé és ezzel 
a jobb gyógyszerellátást szolgálná, másrészt a fel
használásra kerülő növényi drog jobb kihasználása 
alta!, nemzetgazdasági érdekeket szolgálna. Az 
újítási javaslat másolatat idezártan mellékeljük 

Ugyanitt említjük meg, hogy fenti javaslatunk
ban szereplő lnfusum ipecacuanhae elkészítéséhez 
szükséges drogalapanyagból nem áll belföldön 
készlet rendelkezésre .. A nem túlnagy szükséglet 
(kb. évi 100 kg) import útján történő fedezését 
szükségesnek tartjuk, mivel hazai droggal nem 
helyettesíthető. 

Indokolás : 

ad L Az Országos Közegészségügyi Intézet 
a 470/1943. M E. sz. rendelettel felhatalmazást 
kapott, hogy a IV. Magyar Gyógyszerkönyv egyes 
készítményei, továbbá egyes gyógyszerek és gyógy
szerkészitmények helyettesítésére határozatokat 
hozzon.. Az ezen felhatalmazás alapján I 943-tól 
hazánk felszabadulásáig kiadott és javaslatunkban 
is felsorolt határozatokat a háborús viszonyok 
tették indokolttá. 

Azóta országunk a szacialista tervgazdaság 
rit j ara lépett és népgazdaságunk döntő változásokon 
mint keresztül Időszerűvé vált tehát ezeknek a 
határozatoknak a felülvizsgálata, egy részüknek 
hatályon kívül helyezése, másrészüknek, amelyek
nek fenntartása indokolt, a vagylagos jelleg meg
szüntetése. Ez utóbbit az a tény teszi indokolttá, 
hogy ugyanazon gyógyszerkészítmény más-más 
gyógyszertárban elkészítve, íz és hatóanyagtarta-
lom tekintetében eltérést mutat és e körülmény 
alkalmas arr a, hogy a betegben a gyógyszerrel, 
a gyógyszerésszél és végső fokon a betegellátásben 
ma már döntő szerepet játszó betegellátó intéz
ményekkel szemben jogos bizalmatlanságot keltsen 

A IV. Magyar Gyógyszerkönyv >>Suppositoria 
et globuli<< című fejezetére vonatkozó C. 1824/1943 
O. K l. sz. határozat rendelkezésének általunk 
javasolt megváltoztatását azzal indokoljuk, hogy 
sok esetben, így pL a Formulae Normales 220. 
Suppositoria benzosulfamidi cím ű, úgyszintén a 222 .. 
Suppositoria digitalis cum theobromino című vény
mintákban a hatóanyag összmennyisége adagon
ként 0,8, ill. 0,7 g. Az ilyen nagymennyiségű 
hatóanyagmennyiség a fentidézett O .. K L hatá
rozatban maximált kakaóvajmennyiséggel, azaz 
O, 7, illetőleg 0,8 g kakaóvajjal csak a terápiás 
hatás rovására készíthető el. 

Felterjesztésünkben az egyes készitmények 
helyettesítésének kötelező és egyértelmű fenn
tartására, illetőleg a helyettesíthetőség hatályon 
kívül helyezésével a IV Ma~yar Gyógyszerkönyv 
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eredeti rendelkezéseinek egyértelmű visszaállítására 
tett javaslatainkat a terápiás szempoP:tok,_ a gyakor
lati szempontok és a népgazdasag erdekemek 
figyelembevételével tettük meg 

Indokolásképpen X) alatt csatolunk még egy, 
e tárgyban szakszervezetünkhöz beküldött átir~tot, 
melyből kitűnik, hogy sok esetben _a gyogyszertar ak 
felügyeletét elláto szervek rs la]ekozatlanok ezen 
rendelkezések érvényességét illetően 

Indokolás : 

ad 3 A magisztrális gyógyszerkészítésrtél 
a gyógyszerész, a fennálló jo~szabály?~ értelméb~n 
az orvosi vényen semmlfe~e va!toztatas_L nem e:z~~,: 
zölhet E rendelkezés folytan a venyt keszico 
gyógyszerész gyakran kerül abba_ a helyzetbe, 
hogy bár birtokaban_ van a g~o&yszer hdy~s 
elkészítésére vonatkozo gyogyszereszr technologra-

G ver rnekgyó gyásza i nk s:aktudásának teJlesztését 
szalgá/ja a folya ev szepternberetol kezdve 
havonta megjelenő 
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ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI SZAKSZERVEZET 

GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK HIVATALOS LAPJA 

V, ÉVFOLYAM 1950- OKTÓBER L 15, SZÁM 

"A Gyógyszerész" új iránya 
A gyógyszertárak általános államosítása »A 

Gyógyszerész«--t rs fokozott feladatok elé állítja,. 
Szaklapunk, me ly az Orvos-Egészségügyi Szakszer
vezet gyógyszertári dolgozóinak hivatalos lapja, 
egyszerre az egész szakma, minden gyógyszertári 
dolgozó szaklapja is lett egyúttaL Mi magunk is 
tudatában vagyunk annak, hogy »A Gyógyszerész<<· 
nek át kell alakulnia, de egyre-másr a érkeznek 
hozzánk levelek, amelyek ennek az átalakulásnak 
szüksegszerűségére felhívják figyelmünket.. Ezek 
a tervek szűkebb keretekben »A Gyógyszerész<< 
szerkesztőbizottsági értekezletein merültek feL Igy 
vetődött fel az a gondolat is, hogy a lap új irányá, 
nak és szellemének megfelelően, a szerkesztőbizott
ság összetételének is meg kell változnia .. Olyan szer
kesztőbizottságot kell alakítanunk, amely a szakma 
minden dolgozó rétegél magában foglalja .. Valójá
ban egy hatalmas munkaközösséget, amely nemcsak 
írja a közleményeket, nemcsak a cikkeket gyüjti 
össze és bírálja felül, hanem bekapcsolódik abba a 
mozgalomba ís, hogy r>A Gyógyszerész<< ott legyen 
rninden gyógyszertári dolgozó munkaasztalán Szak
lapunkat tehát nélkülözhetetlenné akarjuk tenni 
mindenki számár a, És éppen ez ró ránk egyre komo
lyabb feladatot és kötelezettséget is az egész szak
mával szemben, 

Lássuk ezeket a feladatokat ; 
»A Gyógyszerész<<-nek, amely közvetlenül a 

Népjóléti Minisztérium irányítása alatt áll, első,. 
sorban a gyógyszertári dolgozók továbbképzése 
szolgálatában kell állnia., Minden tudományos és 
gyakorlati közlemény olyan legyen, ami a gyógy
szerészek, a gyógyszertári dolgozók munkáját 
megkönnyíti és megjavítja .. Ennek azonban egyik 
igen fontos feltétele az, hogy minden gyógyszertári 
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dolgozó valóban a magáénak tekintse a lapot, és 
a napi munkdja minden komolyabb problémájával 
felkeressen bennünket. Hogy ezeknek a kérdéseknek 
kapcsán meginduljon »A Gyógyszerész«-ben egy 
minél szélesebb, mindenkihez szóló szakmai rovat. 
Ebbe a rovatba azután minden belefér, Nemcsak 
a munkamódszerátadás, nem csupán a különbifz6 
újítások és nemcsak a munkaversenyek hatalmas 
lendülete, hanem a gyógyszertán üzemvitel kérdése 
is .. Lényegében tehát minden oly~n kérdés, amely a 
dolgozók rninél jobb munkáját tartja szem előtt, 
a minél tökéletesebb és zavartalanabb gyógyszer
ellátás érdekében. 

Soha egyetlen pillanatra sem akarunk megfeled
kezni a Szovjetúnió gyógyszertár ainak életéről és 
példamutatásáróL Éppen ezért állandóan figyelem
mel kísérjük és beszámolunk a Szovjetúnió gyógy, 
szerészladományi munkásságáró/" De ugyanekkor ta
nulmányozzuk és ismertetjük a népi dernokráciák 
szaklap jait is,. 

»A Gyógyszerész<< csak két hónappal ezelőtt 
tért át a havonkénti rr.egjelenésre, Azóta igen sokan 
jelentkeztek azzal a kívánsággal: tegyük lehetövé, 
hogy szaklapunk újra ké.h~tes időközökben kerül
jön szaktársaink kezébe .. Ez azonban nem tőlünk 
függ, hanem éppen attól a sokezres munkaközös
ségtől, amely az egész szakmát egyesítL Ha azt 
akarjuk, hogy >>A Gyógyszerész« egyre fokozottab· 
ban bekapcsaládjék a szakma eleven életébe, akkor 
ne legyen egyetlen olyan gyógyszertári dolgozó 
sem, aki a saját szaklapját nem járatja külön 
a saját nevére, Igy, csak az egész szakma legtelje· 
sebb együttműködésével teremthetjük meg azt a 
lehetőseget, hogy szaklapunk újra áttérjen a két-
hetenkénti megjelenésre. De addig is, míg ez meg· 
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