
Továbbképzés Vas megyében 

Szombathelyen Bartlza Béla főgyógyszerész, K.üttel 
Dezső dr. szakfelügyelő és Szalay Kálmán dr. irányításával 
12 gyógyszerészt képeznek ki tanulókör-vezetésre. Ezek a 
kartársak ezután egyenként 2-3 gyógyszeréSznek tovább
adjá_k tud~sukat Munkájukat különösen gyakorlati vonat
kozásban megkönnyíti a jól felszerelt gyógyszervizsgáló 
laboratórium. Ugyancsak rendszeresen folyik a techn_ikusok 
kiképzése is Ezt úgy oldják meg, hogy a szomb_áthelyiek 
heti 4_órát tanulnak, a vidékieket pedig kéthetenként egy tel
jes délután oktatják jelenleg 20-an vesznek részt a tanfolya
mon, akik azután Budapestre jönnek fel vizsgázni. Előadók: 
Márkus Béla - gyógyszerészet és közegészségtan, Szalay 
Kálmán dr - kémia és fizika és Végh László - ideológia 

Steralgin iniectio: 
Simaizom görcsoldó. Erélyes spasmolyticum és 

· analgeticum 

Javallatai : 
cholelithiasis, nephrolithiasis, dysmenorrhea, pylorus 

spasmus, neuralgiák, migraine 
Adagolás: . 

pro dosi 1-2, pro die 3-4 amp„ subcutan. 
Csomagolás: 

6x 1 kcm, Kórházi csomagolás 50>( 1 kcm 

Forgalombahozatalra engedélyezett 

ENTEROSOLVENS 
készftményeink : 

Ent. acidu1n acetilo salicílycum, 
Ent ammonium chloratum, 
Ent. natrium salicilycum, 
Ent.. natrium jodatum, 
Ent.. theobromin natrium salicilycum, 
Ent. folia digitalis 

ASTHMOLYSIN i'nj. 
Hatásosan oldja a hörgők görcsét 

JAVALLA'I: Asthma bronchiale 
ADAGOLÁS: Roham esetén 1;,-,1 kcm subcutan 
CSOMAGOLÁS: 5x l kcm, IOOx 1 kcm kórházi 

csomagolás 

Gyártja és forgalomba hozza: 
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Gyógyszervizsgáló laboratórium Pécsett 

Egyike az ország legjObhan f~lszerelt gyógyszervizs- · 
gáló laboratóriuma-inak A bejárat fölött ez o!vash8iÓ: 
»A Ní:egyei Tanács és a BB.tany.a megye' Gyógysz.iertár 
'Vállalat gyógyszervizsgáló laboratóriuma« A M T.-nál 
711fi,ködö gyógyszerészfelügyelő, .Sitnon Gyulat dr., a Gy. 
\i szakfelügyelője Orosz Iván Egés'.7.sé.gügyí munkájuk 
1.eljes összehangolásáv„al ők ketten dolgoznak a - két _ 
helyiségből álló Ja;boratóriumban Az első helyiségben 
\an: a 1kis, de áilandóan b.5vülő_ szalkkönyvtár, ai kiváló 
ieljesítményű anaJ.:tikai ±nérleg és ,a legpon1osahb vizs
gi.!aiokra alka-Ima.s m·i-kro~zkóp A 2 :helyiségib,.en \·an a 
Jaborai.óriurn - a bekalibrált mérőeszközökk,el A 1n-érő-

01datokat m-aguk készítiik A :kéJ:nszereket, \ .. egyszereket 
és a felszerelést a megye paÜkáiból szedték össze.· Ez a, 
folyamat m,ég _n1indig nem fejeződött be teIJesen. Most 
küldlek nagyobb megrendelést 1az Orvosi MíísZerüzem
nek 1\ laboratóri:umhan feláJ.lítoH :gázfülkét az egyik 
gyógyszertár·ból t02:lepíteN€k idE A szakfelügyelő ne.m
csak a. gyógyszertáraikban mintavételezett gyógyszereiket 
vizsgálja felül, hanem a megyei Decentrum :gyógysze-
1 eiröl is Ni állapítják 1neg, hogy azok meg\felelnek~e -n 
kívánt riiinőségnek Sim.on Gyula dr megyei gyógy·· 
szerészfelügyelő Ügykörébe tartoz'k a Gy v· .gyógysz.er
lára1n kívül a k6rházi 1gyógyszertáraik egészségügyi 
el !enőr zése is 

A laboratóriumot ott-tartózkodása ala1i.t Schulek EJ,e
n1ér kélszeres I(oSsuth-díjas is megiekinteHe és kijelen- · 
letté, hogy az már Jelenlegi állapotában is alkalmas a 
szükséges v:zs,gálatok elvégzésére -

Szerkesztőség: IIL, Zeyk Domonkos-u, 5 Jel.: 162-856 

Kiadja : Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V,, 

Budapest, V, Arany János-u, 24 

Ielefon: 126-335„ 125,-895, 

1-Iagyar Nemzeti Bank egyszámla.szám .sr„878. 241-47 

Felelős szerkesztő: Székely Jenő 
Felelős kiadó: Hegedűs Erzsébet 

DOLANTIN COMBINATUM 
(A készítmény kísérleti neve DOlANTIN »forte«) 

Műtéti előkészítés • Műtét utáni fájdalomcsillapítás e A szülési fájd3:lon1 kiiktatása 
A szülés időtartamának lényeges megrövidítése 

Forgalomban: 5 és 100 arnp. a 2 kcm 

MAGYAR PHARMA <iYÖ<iYÁRU RT. @ BUDAPEST, XIV., TELEPES· UTCA ~3 

2„524838 Athenaeum (F„ v So_proni Béla) l\fegjelent 2200 példányban 

ORVOS-EGÉSZSÉGUGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Ez a lap a Magyar Alkotmány harmadik évfordulójának tiszteletére 
és megünneplése }egyében készült. 
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Xanthacridinum 
-- Az V. Gyógyszerkönyv szövegtervezetének magyarázata -

Az eddigi gyógyszerkönyveinkben nem talá
lunk a hivatalos gyógyszereink között olyan szerves 
vegyületet, amely egyúttal festék, vagy festék
származék volna .. Az V Gyógyszerkönyv tervezete 
azonban már többet is hivatalossá tesz Az eddigiek
ben a gyógyszerészek éppen ezért nem is ismerték 
egy-egy festék vizsgálatának módját.. Nem érdek
telen talán, ha bemutatjuk egy példán, hogy az 
V Gyógyszer könyv szövegtervezete milyen módon 
vizsgáltat egy festékanyagot.. 

frta: Kovács László dr. 

Példának ragadjuk ki a »Xanthacridinum 
hydrochloricmll« cikkelyt. E készítményt a Trypa· 
flavin vagy Flavacridin néven találjl!k a gyógys;<er
tárban A cikkely beosztása pontosan megfelel 
a többi kémiai cikkely felépítésének. Itt is elsősorban 
a főcímet találjuk meg, majd alatta zárójelben 
a javasolt rövidítést, ezt követően a készítmény 
magyar elnevezését, a bruttó és a szerkezeti 
képletet, illetve a, molekulasúly! 

)(anthacridinum 
(Xanthacridin) 

Xantakridin 

Ms ~ 259,73 

Ms ~ 244,71 
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A készítmény tehát, amint a képletből lát
hatjuk, két egymáshoz egészen közelálló szer keze tű 
anyagnak, a Trypaflavinnak és a Proflavinnak 
a keveréke A gyógyszerkönyv e kettő arányát 
is megszabja : 

A készítmény a 3,6-diamino-10-metil-akridinklorid 
(C14H„N,Cl) és a 3,6-diamino-akridinklorid (C13H 12N,Cl) 
kb,. 2+1 arányú keveréke„« 

A külföldi gyógyszerkönyvekben hivatalosak 
hasonló összetételű készítmények, legfeljebb össze
tételük aránya más. 

Az összetétel megjelölése után a fizikai tulaj
donságok leírása következik, e~t követően pedig 
a megkívánt százalékos összetétel. • 

J>Narancsvörösszlnű por„ Szagtalan, ízi jellegzetesen 
keserű. Legalább 81,7 % diaminometilaf<ridinkloridban számí
tott diaminometilakridinkloridot (C14H14N 3Cl) és dinamino
akridinkloridot (C13H12N3CI) tartalmaz.« 

A 87, 7% a magasabb molekulasúlyú 2, 7-
-diamino-10-metilakridinkloridban kifejezett összes 
akridin-származékokra vonatkozik Ennek meg
felelően a tartalmi meghatározásnál csak ennek 
a vegyületnek az egyenértéksúlyát tünteti fel. 

A Xantakridin oldatának színárnyalata attól 
függően változik, hogy milyen oldószert alkalma
zunk. Az oldószertől függően változik a jellemző 
fluoreszcencia erőssége is .. A leírásban erre is utal 
a szövegtervezet. 

1; Vízben narancsvörös, szeszben sárga szfnnel old6dik. 
Vizes oldata gyengébb, szeszes oldata eró_sebb zöld színben 
fluoreszkál..<( 

A leírás után a xantakridin jellemző fizikai 
adatait, az oldékonyságot és a kémhatást találjuk 

»Oldékonyság„ Vízben blJségesen oldódik. R-.szesz részben 
oldja„ Éterben, kloroformban, zsiros olajokban gyakorlatilag 
oldahatatlan. 7 elltett vizes oldatából állás közben lassanként 
csapadék válik ki,, 

Kémhatás . Frissen kiforralt és lehűtött vlzzel készült 
oldata (1 + 19) semleges « 

Az oldékonyságnál a szövegtervezet a leg
fontosabb és gyakorlatban Jeggyakr abban előfor
düló oldószereket sorolja fel Állás közben a telített 
vizes oldata megzavarosodik, mert a rosszabbul 
oldódó diaminometilakridinklorid részben kiválik. 

i>Azonossági vizsgálat. A sárga színű oldat a) Xantakridin, 
Szemernyi (kb 1 mg) készitményt 10 ml vízben oldunk. 
zöldesen fluoreszkál. A fluoreszcenciát néhány csepp R-só.sav 
majdnem teljesen kioltja1 vízzel való higltáskor azonban az 
oldat ismét fluoreszkál.« 

A készítményre igen jellemző a sárgaszínű oldó
dás és a zöldes fluoreszcencia, ezert ezt az azonosí
táshoz is felhasználhatjuk Jellemzőbbé tesszük az 
észlelést a hidrogén-ionok koncentrációjának változ
tatásával. Nagyobb hidrogénionkcincentráció esetén 
a fluoreszcencia egészen minimálisra csökken, de 
felhígítva - a hidrogénionkoncentráció ilyenkor 
csökken - visszanyeri eredeti intenzitását. 

b) Szemernyi (kb. 1 mg) készltményt 10 ml vízben 
oldunk. Az oldatot 1 ml R-sósavval és 1-2 csepp frissen készült 
7 %-os nátriumnitrit-oldattal elegyltjük. Az oldat ibolyára 
színeződik « 

Savanyú közegben a nátriumnitritből fel
szabaduló salétromossav hatását a a jellemző ibolya
színű nitroso-termék képződik, 
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»e) 0,10 g készítményt 5 ml vízben oldunk .. Az oldatot 
10 ml R-salétromsavval elegyitjük. Narancsvörös csapadék 
válik le. A csapadékról leszűrt oldatot a d) alatti vizsgálathoz 
használjuk„« 

Híg salétromsav hatására egy addíciós termék 
képződik, ami rosszabbul oldódik és így kristályos 
formában válik ki. A termék salétromsavas xan
takridin. 

»d) Klorid. 2 ml e) szerinti szüredéket néhány csepp 
R-ezüstnitrát-oldatta!. elegyítünk„ Fehér csapadék válik le.« 

A színes oldatban nem láthatjuk a fehér 
ezüstklorid csapa<lékot, ezért a xantakridin-bázis 
eltávolítása után, a tiszta szüredékben azonosítjuk 
a klorid-iont.. 

»Minőségi kvalitativ vizsgálat 
e) Oldhatatlan anyagok 0,70 g készitmény 5 ml vízben 

narancsvörös szlnnel maradék nélkül, tisztán oldódjék. Ezt 
az oldatot használjuk az f) alatti vlzsgálathoz. « 

Az előírástól eltérő más összetételű akrid.in· 
származék, illetve idegen oldhatatlan anyagokra 
vizsgálat.. A készítmény abban az esetben oldódik 
csak tökéletesen, ha a 1<everék alkotórészei meg
felelő arányban vannak jelen .. A narancsvörös
színű oldatban is jól meg lehet látni az oldódást, 
mert ha a kémlőcső tengelyén keresztül nézzük 
az oldatot, akkor az tökéletes oldódás esetén tük
röző, fényes, oldhatatlan anyag jelenlétében pedig 
megtört, homályos .. 

»f) Savasság. 5 csepp e) szerinti oldaí és 2 ml vlz elegye 
1-2 csepp I-brómkrezolzöld-oldattól zöldes .színű legyen 

.5 ml e) szerinti oldat 5 ml telitett nátriumhidrogénkarbonát
oldattal pezsgés nélkül elegyedjék (savanyú sósavas xantak
ridin) „<( 

fgen sokszor találunk a készítményben savanyú 
sósavas xantakridint is (C13H11N3 2HCl). A festék
molekulákhoz kapcsolódó második molekula sósav 
elegendő ahhoz, hogy ilyen töménységben az oldat 
pH értékét pH = 5,4 alá szállítsa le. Ennél a 
pH-nál pedig a brómkrezolzöld zöldszínű .. A zöldes 
színeződés a sárga oldatban is jól észlelhető, hiszen 
a vizsgálatkor annyira felhígítottuk az oldatot, 
hogy az csak gyengén sár gaszín ű. Töményebb 
oldatban nátriumhidrogénkarbonát segítségével 
vizsgálunk savasságra.. Ha a megengedettnél sa
vanyúbb az oldat, a hidrogénkarbonátból szén
dioxid szabadul fel, pezsgést észlelünk. 

»g) 0,20 g készítményt az !. x. y .. z lap a) szerint elron~ 
csolunk és az /, x. y .. z. lap 3/a szerint R-kalciumhipofoszfit
oldattal. - arzénmérték-oldat nélkül - végezzük, A készltmény 
arzént nem tartalmazhat.<( 

A színes oldatban ·- ha arzén-szennyezést 
tartalmaz is a készítmény - nem észlelhetjük 
a pozítív reakciót, hiszen a leváló színarzén is 
sárgás-barnaszínű. Ezért először a szerves részt 
el kell roncsolni.. A roncsolás elvégzésére az általá
nos részben a kiívetkező előiratot találjuk 

»Állványba fogott 100 ml-es roncsoló lombikba 3 ml 
tömény R-kénsavat és 2 ml tömény R-hidrogénperoxidot 
öntünk s egy üveggyöngyöt dobunk a forrdselmaradás el
kerülésére 

A roncsolandó anyagnak az egyes cikkelyekben megadott 
(kvantitativ vizsgálatánál-011 mg pontossággal lemért) mennyi
ségét 5 ml vízben (Szulfonamid-vegyületek esetében 5 ml R
kénsavban) oldjuk s az oldal. kis, kb„ 1 ml-nyi mennyiségét 
hajlitott végű pipettával a roncsoló lombikba juttatjuk. A 

iotn~ik tqr~0lmát ki s lánggal _élén~en forraljuk a kénsavgőzök 
meg1elenese~g„„ Hq a /Qlyadek ktbarnulna, úgy egy má<Jik 
hajlított vegu pzpettaval, 1-2 ml tömény R-hidrogénper
oxidot csur~atunk a f~rro elegyhez, anélkül, hpgy a forralást 
abbahagynank. LegfelJebb a beC';urgatáS idejére vesszük el 
a lombik alól a lángot. A lombik tartalmát ismét a kénsav
gózök megjelenéséig forraljuk. Ha a folyadék meabarnulna 
úgy a.ron~soló eljárást f!Wgismételjük. Ha a roncsolds befejező~ 
dtítt, r<Jmet ~b. 1 ml-t futtatunk a roncsolandó anyag oldatá
ból a lombtkba s a leírt eljárással roncsolunk Kvantitatív 
v~zsgálgtn.á!„a roncsolary~ó anyagot ta_rtalmazó edényt 1-1 ml 
v1zzel oblltfuk s a mosovtzet elroncsol1uk„ A roncsolás befejezte 
után kénsavas vattán átszürt levegő (l. a nitrogénmeghatározás
nál xy oldal) befújásával a tömény kénsavat kb 1 ml-re 
lefüstöljük, majd a lombik tarta!.mát vízzel átöblítve az egyes 
cikkelyekben- megszabott módon vizsgáljuk tovább.<( ' · 

A tömény kénsav és tömény hidr ogénper' 
oxidból peroxi-mono-kénsav, Caro-féle sav, kelet
kezik, amely erélyesen oxidál.ia - főleg melegí
téskor ·~· a szerves vegyületet széndioxiddá és 
vízzé Ha a vizsgálandó anyag teljes mennyiségét 
egyszerre akarnánk elroncsolni, sokkal több kén
savr a volna szükségünk és ez károsan befolyásolná 
a további vizsgálatokat.. Az előírás szerint történő 
roncsolásnál ellenben- egyszerre kevés szerves anyag 
kerül a roncsolandó oldatba és így enhek eloxidálá
sához elegendő az aránylag kismennyiségű kénsav 
is Az elhasználásnak megfelelően·· a hidrogén
peroxidot az eljárás folyamán pótoljuk Vigyázzunk 
arra is, hogy közben az elegy ne barnuljon ki, 
mert az ilyenkor kiváló szén az ötértékű arzént 
redukálhatja háromértékú arzénné, ez pedig illó, 
vagyis a készítményt arzénmentesnek találnánk 
még abban az esetben is, ha eredetileg volt benne 

,afzén. 
A roncsolás után az arzén-vizsgálatot kalcium

hipofoszfit-oldattal az általános rész szerint vé
gezzük el. .(Ennek ismertetését L az »A Gyógy
szerész« Vff. évf. 1. sz .. 9. oldal) 

))h) Idegen festékek. A k) szerinti szüredéfc 1 cseppje 
fe!zér szűrőpapirosra cséppentve narancssárga foltot hagy 
lidtra, f!1ely a szélén sen1 le/zet eltérő színű (( 

A csepp a szűrőpapíroson szétterül. A külön
böző festékanyagok más és más sebességgel dif
fundálnak s így a keletkezett folt belső vagy külső 
gyűrűjében helyezkednek el. 

))M(nőségi kvantitatív vizsgálli.t 
i) Vízben oldhatai.lan anyagok„ 0,1 mg pontossággal mért 

kb. 0,10 g készítményt 25 ml vízzel felforralunk és az aldatot 
előzetesen 105°-on Jdsiárított és üvegdugós mérőedényben 
0,1 mg pontossággal mért szűrőpapíroson szűrjük. A szűrőt 
meleg vízzel addig mossuk, mig a lecsepegő viz csaknem szin
teleu. A szűrőpapírost 105 -on állandó súlyig szárítjuk és 
mi!rjük„ Az oldhatatlan maradék legfeljebb 0,5% lelzet <( 

A vízben nem oldódó szennyezések meg
határozását súlyszerint végezzük A színes és vízben 
oldódó· alapanyag igen megkönnyíti annak ellen
őrzését, hogy szűrés után a papírost tökéletesen 
kiJ11ostuk-e, vagy sem. Megszárítás után (105°-on 
szárítunk) a papírosszűrő súlygyarapodása 0,0005 g 
(azaz 0,5 mg) leheL Ez 0,5% oldhatatlan maradék
nak felel meg. Mivel 0,5 mg a megengedett súly
gyar apadás, fontos, hogy szűrés előtt is ugyan 
így kiszárítsuk a papírosszűrőt és a súlyát 0, 1 g 
pontossággal állapítsuk meg. 

- 1>j) Szárítási veszteség. OJ lizg pontossággal ,mért kb. 
0,20 g kiszítniényt az !„ xy. z. lap 3) szerint 105°-on állandó 
súlyig száritunk. A súlyvesztesig legfeljebb 6~{, lehet„<( 
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A készítmény kristályvíz formájaban nagyobb 
mennyiségű vizet tud inegkötni .. A 105-'on történő 
szárításkor a víz teljes egészében elpárolog, a vegyü
let azonban ezen a húmersékleten változatlan 
marad. 

»k).1zzítási maradék. 0,1 mg pontassáagal mert kb 
0,20 g' készítményt az !. x. y„ z. 4) szerint ;lhamvasztunk 
Az enyhén kiizzitott m_aradék legfeljebb 2y0 lehet {( 

A vizsgálat szervetlen sószer ú szennyezésekre 
vonatkozik Elhamvasztva a szerves molekula 
teljes egészében elég, tehát nem volna szabad 
maradékot hagynia .. A kforid sósav formájában 
szintén elszáll A jelenlévő esetleges kevés fém, 
illetve szervetlen só azonban visszamarad .. A mara
dék 'legnagyobb mennyiségét a szövegtervezet 
2%-ban szabja meg, vagyis 0,20 g anyag elhamvasz
tása után legfeljebb 0,004 g lehet a maradék. 

»l) T arlalmi meghatározás„ 0,1 ing pontossággal mért 
kb. 0,_30 g készítményt 100 ml-es mérőlombikban 35 ml vízben 
oldunk. Az oldathoz 1,5 g R-kristályos ndtriumacetátot szó
'funk, 2,5 ml 11-sósavat, majd rázogatás közbeiz 50 00 ml O 1 n 
káliumbif.:romát-oldatot csurgatunk. A folyadé!~ot 100' ml 
kiegészítjük. A zavarossá vált folyadéla?t gyakori rázogatás 
közben 1 óráig állni f?agyjuk 1 .majd 7 cm átmérőjű papiros
szürőn szíírj_ük. A szüredék első 25 ml-ét nem használjuk. 
20,00- ml szüredéket 200 1nl-es üvegdugós lombikban 30 mf.-re 
vízzel és 10 1nl 50~6-os kénsavval elegyítünk A kénsavas
oldatba. 3 g ki'istályos káliumhidrogénkarbonátot teszünk s 
a lomlnkot megnedvesített dugójával lazán elzárjuk. A pezsgés 
megszűnte után 1 g káliumjoditot szórunk a lombikba s 5 perc 
elteltével a kiválott jódot 0,1 n nátriumtioszulfát-oldattal 
1nérjük. jelzőül I-keményitő-oldatot llasználunlc, 

1 1111 0,1 n káliumbikromát-oldql 8,658 mg (lg, 93740) 
dia1ninometil _af<ridinfdoridban számított (C14fl14N 3Cl) alcrl
din-származékot jelez.<( 

A káliumbikrornáttal a xantakr idin oldhatatlan 
csapadékot alkot. A csapadékban egy molekula 
káliumbikromát két molekula xantakridint köt 
meg. Az ismert térfogatra kiegészített oldatot 
megszúrjlik és a kristálytiszta szüredék ismert 
térfogatú részletében meghatározzuk a fölöslegben 
maradt bikromát mennyiségét 

A visszamérést jodometriás úton végezzük 
Savanyú közegben a bikromát oxidálja a jód
hidrogént elemi jóddá .. A szabaddá váló jód mennyi
ségét pedig 0, 1 n tioszulfát-oldat segítségével 
titráljuk meg 

K,Cr 20, + 6KJ + 7H,S04 ~ 
~ 4K2S04 + Cr 2(S04) 3 + 7H20 + 3J2 

Az egyenletböl láthatjuk, hogy egy n;oJeku!a 
káliumbikrornát hat egyenértéknyi jódot szabadít 
fel, vagyis a káliumbikromát egyenértéksúlya a 
molekulasúly l /6-ával egyenlő ' 

Egy molekula kaliurnbikromát viszont két 
molekula xantakr idinnel kapcsolódik,ezért a xan-

takridin egyenértékstilya 
2 ~1s, azaz ~s Egyen

értékstilynak a gyógyszerkönyv a diaminometil
akridinklorid egyenértéksúlyát a<lja meg, mert 
ebben kívánja kifejezni a készítmény összes akridin
festék tartalmát 

A tartalmi meghatározást követően a szöveg
tervezetben a tájékoztató gyorsvizsgálat leírását 
találjuk 
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»Tájékoztató gyor svizsgálat 

Az azonosnak talált és makroszkóposan meg
felelőnek ítélt készítményt az e) (oldhatatlan anyagok) 
és f) (savasság) szerint vizsgálfuk .. 

Injekcio készitéséhez csak tel1es vizsgálattal 
ellenőrzött készítmény használható « 

A cikkely befejező részében az eltartásra 
vonatkozó rendelkezéseket, az inkompatibilitásr a 

utaló adatokat, a másneveket és az adagolást 
találjuk meg. _ 

i>Eltartás Jólzáró üvegdugós üvegben, fénytől 
védve tartjuk -

Inkompatibilis savakkal, lúgos kémhatású anya
gokkal, vas ( 11) és higany( 11) sókkal, továbbá oxidáló 
anyagokkal. · 

Másnév Trypaflavin (V. N), Eu/lavin, Akri
/lavin ·« 

A valeriana-gyökérrel vegyes valeriana-gyökértörzs 
(Rhizoma valerianae cum radicibus) és valeriana-tinktura 
(Tinctura valerianae) biológiai értékelésének módszere* 

A módszer elve A valeriana készítmények 
biológiai értékelésének módszere a drog ható
anyagainak a békák központi idegrendszerén ki
váltott depressziós hatásán alapul A gyökérrel 
vegyes gyökértörzs és a valeriana-tinktura aktivi
tását hatásegrégekben (HE) fejezik ki. 

· A biológiai vizsgalatnál a hatásegység tartal
mat egy súlyrész gyökérrel vegyes gyökértörzsre, 
vagy egy térfogatrész folyékony készítményre 
vonatkoztatva állapítják meg Minden meghataro
zást paralel-kísérlettel végeznek, a kísérleti állatok 
a standard-készítményhez viszonyított ellenálló
képességének ellenőrzésére .. A kfaérlettel megálla
pítják úgy a vizsgált terméknek, mint a standard
készítménynek azt a leg])isebb adagját, mely 
a: békák ·központi idegrendszerén a depresszió 
jelenségét kiváltani képes 

A standard-készítmény es a hatásegység fogaima .. 
A valer iana értékelésénél standard-készítményként 
a valeriana-gyökérrel vegyes gyökértörzs összes 
hatóanyagainak szeszes oldata szolgál. A sta11da! d
készítmény 5 millilitere 1 hatásegységet tartalmaz. 

Hatásegység alatt 5 ml forró vízfürdőn, tér
fogatának 1/5 részére bepárologtaiott standard· 
készítményból nyert, majd vízzel . kétszeretére 
hígított és vízfürdcn térfogatának felére bepárolog-' 
tatott 1 ml vizes kivonat a.ktivitását ér.tjük 

1 HE standard valeriana-készítmény annak 
az adagnak felel meg, mely egy 30 g-os normális 
békahim (Rana temporaria) központi idegrend
szerén olyan depressziót képes kiváltani, mely 
a hátára fordított békát meggátolja no1rnális 
helyzetének felvételében. A standard-készítményt 
az Orosz Szocialista Szövetséges Szovjetköztársaság 
Központi Gyógyszerészeti Tudományos Kutató 
Intézet 6 havonkint bocsátja ki. 

A módszer leírása A kísérlethez békahímeket 
(Rana temporaria) használunk fel A békákat 
a tél folyamán különleges akváriumokban, félig 
elsötétített helyiségekben, 2-3 C'-on tartják el. 
Az így eltaitott békák a kísérlethez közvetlenül 

_ * A VIII Szovjet GyógyszerkÖ'Jyv most megjélent 
Első Függeléke fentivel azonos cín1ü cikkelyének fordítása. 
A leírt módszert J. H Nolle professzor dolgo~ta ki. 
(Fordító) 
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felhasználhatók A frissen fogott békákat, külö
nösen). nyáron, a kísérlet előtt legalább 3 napig 
folyóvizes akváriumban kell eltartani. A kísérlethez 
megközelítőleg egyforma súlyú, a középsúlytól 
legfeljebb ± 7%-kal eltérő (pl. 30-33 g, 33-36 g, 
36-39 a) békákat választunk ki. A békák lemérését 
közvetl~niil a kísérlet előtt, 0,5 g-nyi pontossággal 
végezzük 

A békákat üvegtölcsérek alatt, tányérokon 
helyezzük eL Minden tányéron 1-1 béka legyen, 
3 darabonként csoportosítva .. Az egyes csoportok
hoz tartozó békáknál a vizsgált készítmény azonos 
mennyiségét alkalmazzuk Az oldat bevitele fec~- .. 
kendővel, vékony tű segítségével l,---1,3 ml es 
legfeljebb 1,5 ml-es adagokban, a háti nyirok
tömlőbe történik 

A békákat ezután 1 órán át megfigyelés alatt 
tartjuk és megállapítjuk azt a legkisebb adagot, 
mely a békák adott csoportjának többsé~é~él 
eoy óra alatt a központi idegrendszer depressz101at 
kÍváltja A jegyzőkönyvben feljegyezzük a készí!·· 
mény bevitelének időpontjat és a kísérlet eredme
nyét, minden békára vonatkozólag külön-külön 

Minden kísérletnél az adott béka ·részlet érzé
kenységét a standard-készítménnyel határozzuk 
meg. E célból az ugyanabból a részletből vett, 
ugyanazon fajtájú és sulyú, ugy.ancsak 3 darabon
ként csoportokba osztott békáknak befecsken
dezzük i>A standard-készítmény és a hatásegység 
fogalma« című bekezdésben leírt szesztól mentesí
tett standard-készítményt. A standard-készítmény 
keresett adagja rendszerint 1-1,3 ml. 

úoy a vizsgálatnak alávetett, mint a standard
készítn';ény aktivitásának meghatározását ugyan
abban az időben és azonos kísérleti feltételek 
mellett végezzük Miután meghatároztuk a békák 
többségénél a standard-készítménynek a központi 
idegrendszeren kiváltott hatását 1 óra alatt és 
a vizsgált készítmény ugyanolyan effektust kiváltó 
adagját, az alábbi képlet alapján megállapítjuk; 
hogy az utóbbinak talált adagja hány hatásegysé
get tartalmaz : 

b 

a' 

·-·-· -· -·-··-·~· -·-~~.~--~~~ 

ahol a a vizsgált készítmény, b a standard-készít" 
inény oldatának megállapított adagját jelenti. 
Ismerve a vizsga!! készítmény hatásegys_ég tartal-

. mát, a kiindulási termék aktivitása egyszerű 
-átszámítás útján határozható meg. . · 

Abban az esetben, ha a békáknál bevitelre 
kerülő, alább feltüntetett koncentrációjú oldatok 
a szükséges hatás elérésére nem elegendők, vagy 
túl magasnak mutatkoznak, a kísérletet meg-

.. ismételjük, megfelelően magasabb vagy alacsonyabb 
koncentrációjú oldattal. 

A· valeriana-gyökérrel vegyes ·valeriana-gyökét
törzs vizsgálata A szar a;< és durván el porított 
drogot70°-os szesszel átnedvesíljük és a továbbiak· 

·ban a perkoláció módszerét alkalmazva gyógyszer
. könyvi tinkturát készítünk belőle.. A békákon 
végzendő kíséret céljára a tinkturát eredeti tér

'fogatának 1/5 részére párologtatjuk be .. A kapott 
szeszes maradékot vízzel kétszeresére hígítjuk, 
majd vízfürdőn térfogatának felére sűrítjük be. 

A drog ilyenmódon készült vizes kivonatát 
a fent leírt módon vizsgáljuk. Keresett adagként 
többnyire 1--1,3 ml kivonat felel meg. A kivonat 
aktivitásának hatásegységben történt megállapí-
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tása után kiszámítjuk 1 g légszáraz drog hatás
egység tartalmát.. 

1 g száraz drog legalább 1 HE-et tartalmazzon. 
A készletben tartott drog biológiai hatékonyságát 
évenként ellenőrizni kell. 

A valetiana-tinktura vizsgálata. A készítményt 
előzőleg vízfürdón eredeti térfogatának 1/5 részére 
párologtatjuk be .. A szeszes kivonatot a »A valeü
ana-győkérrel vegyes valeriana-gyökértörzs vizs-
gálata« című bekezdésben leírt módon· kezeljük 

Ai ilyen módon nyert vizes kivonatot ugyan
úgy vizsgáljuk tovább, mint a drogból készített 
kivonatot és kiszámítjuk 5 ml tinktura hatá·segység 
tartalmát. 

5 ml valeiana-tinkturában legalább 1 HE 
legyen .. Alacsonyabb hatékonyságú tinktura nem 
használható fel, de nagyobb akivitású tinktur á
val keverve felerősíthető 

A tinktura-készletek biológiai hatékonyságát 
6 havonként kell ellenőr ízni. 

Megjegyzés. A 40°··0S szesszel készült valeriana
kivonatok biológiai vizsgálata nem szükséges 

Fordította: Kun Ferenc 

A nép államában a gyógyszerészet hivatás 
- Vándorgyűlés Pécsett ·-

Május 8-·án vasárnap délelőtt zajlott le a Pécsi Tudo
mányegyeten1 aulájában a Gyógyszerész-Szakcsoport 5. 
vándorgyűlése. Ez volt a harn1adik egyeterni város, ahol 
Scl1ulek Elemér kétszeres. Kossuth-díjas akadé1nikus tar
totta 1neg igen_ nagy érdeklődéssel kísért nagyszabású 
előadását az V. Gyógyszerkönyv általános szempontjairól 
Akik mind a háron1 előadást végighall,gattuk, n1egállap[
tottuk, hogy ez_ a kivételesen nagy tudós mindegyik elő
adásában új és új szempontokat vetett fel.. A péq:;i előadást 
n1ár annyira kiszélesítette, az egész anyagot szocialista 
tudóshoz méltóan olyan közel hozta a szocializ1nus építé
séhez, hogy valójában ez az értekezése volt a legteljesebb. 
Bevezetőjében szellemesen hivatkozott arra, hogy a »Salus 
rei publicae ~uprema !ex esto<( klasszikus elv niai 1neg
f ogalmazása: >la legfőbb érték az en1ber<c Népköztársasá
gunk ·~ niondotta - alapelvként tűzte ki a dolgozók 
egészségének n1egóvását és helyreállítását, és e cél érdekében 
teljes tekintélyével szállt síkra a szocialista közegészség
ü~y 1negvalósításáért. A szocialista társadalo1nban hivatá. 
sának élő gyógyszeré_szre nagy -és szép feladat vár és ennek 
teljesítését a dolgozok társadalma el is várja tőle. A fel
adat teljesítéséhez azonban nem elég a jószándék, arra fel 
is kel) készülni. A gyógysze1e1Játás vonalán az állam hatá
rozott irányt n1utat, nlikor elhatározta a inai kor szín
vonalának megfelelő Magyar Gyógyszerkönyv új kiadásá
nak előkészítését. Ugyanakkor a szerkesztőbizottságnak 
olyan munkalehetőséget biztosított, ami egy_ ilyen nagy
arányu mű elkészítését lehetővé teszi. A készülő Gyógyszer
könyv ismertetése a vidék szellemi gócpontjaiban azt a 
célt szolgálja, hogy a gyógyszerészeket előkészítse egy 
szellemében és felépítésében az eddigiektől lényeges_en 
különböző 'és azokat 1nessze n1eghaladó gyógyszerkönyv 
megjelenésére Egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy 
a dolgozók társadalmában hivatásjellegét visszanyerő 
gyógyszerészetnek mennyire segítségére lesz az új gyógyszer
könyv, amikor a gyógyszertári munkalehetőségek és ·fel
tételek figyelembevételével úgy szabja meg ·a gyógy
szerésznek a gyógyszerellenőrzés és kisz_olgáltafás körüli 
feladatkörét, hogy azok valóban teljesíthetők is legyenek. 
A nép álJan1ában a gyógyszerészet hivatás, az új gyógyszer
könyv majd gyakoriásának módját is megadja --Egyedül 

a gyógyszeiészeki.ől függ, hogy éljenek ezzel a lehet{íséggel 
és mint nlegbecsült dolg.ozói a társadalo;nnak, a szociali.:.mus 
építésében a közegészségügy e fontos munkahelyén 11iány
talanul telJesítsék, a1nit a többi. dolgozó elvár tőlük. 

Schulek professzort a baranyan1egyei gyógyszerészek 
- köztük sok· technikus is - előadása után lelkesen ünne
pelték. Igy köszönték 1neg, hogy részesei lehettek ennek 
a kivétele~eh nagy szak1nai eseménynek. Igy köszöntötték 
pályán!< és a n1agyar tudo111ány büszkeségét, akit a nép 
állama már kétizben jutalmazott a leg1nagasabb Kossuth
díjjal 

A vándorgyt'.ílést Szabó Pál elvtá1s, a Baranyamegyei 
Gyógyszerti:lrvállalat igazgatója nyitotta meg, az 6 szavai 
zárták is be. Ezt a 111egnyilatkozást különös hangsúllyal 
eineljük ki, inert amit Szabó Pál elvtárs 111ondott, az a maga 
területén, szerei.etbe"n, hitben, lelkesedésben és szocialista 
kiállásban rnéltó befejezése volt nagy tudósunk előadásának: 

Az V. Magya1 Gyógyszerkönyv is1nét egy 1nérfö!dkő 
azon az úton, an1elyct eddig n1egtettünk a közegészségügy 
és népidemokráciánk építésében. De nem szabad nleg
ál!nunk) a harcot tovább kell folytatni a Gyógyíts jobban
mozgalon1 keretén belül, a 1nagyar nép egészségvédelméért 
Ehhez a harchoz nlerítsünk erőt az eddigi cred1nényeinkből, 
és azokból a hatalmas a_lkotásokból, a1nelyek országszerte 
a sze1nünk láttára születtek meg. Merítsünk erőt az ipari, 
üze1ni és mezőgazdasági dolgozóink hatalmas akarat
erejéből, akik törhetetlen lendülettel és erővel harcolnak 
a nlunka frontján az újabb és újabb gyózehnes eredmén)re
kért Ha e kemény, békét építő harc során egy vagy 
más dolgozónkat betegség éri, akkor a n1i feladatunk az, 
hogy újra visszaadva egészségét, 1nos0Jyát, akaraterejét, 
visszaállítsuk posztjára, ahol a békééért folytatott harcban 
1neg akarja állni a helyét. E hatalmas_ feladat megoldásához 
nyujt segítséget a niost megjeletnő \T. Magyar Gyógyszer
könyv .. A_hogy hallgattam az előadást, alkaltnam adódott 
gondolkodni, hogy an1ig a Szovjetunióban 1 a népidemokra
tikus országokban, így hazánkban is békés munka folyik, 
és a >1legfőbb érték az en1ber<( jelszó alapján tudósaink, 
professzoraink, vegyészeink újabb és újabb eredrriényeket 
érnek el az egészségvédelem területén, addig a béketáborral 
szembenálló oldalon ádáz gyűlölettel az ernberiség_kiírtásáért 
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folyik a harc. Példa erre a szemünk előtt lej~.tszódó koreaí 
esemény, ahol kolera, pestis, és egyéb baktériumokkal 
pusztítják a dolgozók ezreit. -

Milyen felemelő érzés lehet tudni 1 hogy ma ismét 
hatalmas szolgálatot tettem az emberiség érdekében, és 
ezzel szen1ben n1ilyen léalacsonyító érzés lehet a nyugati 
Vegyészek tudata, akik hazatérve családjukhoz elmondják, 
hogy ma ·ismét ~zreket öltem meg. · 

Ezekben az emberekben azonban nincsen szív, a szív 
helyét betöltötték dollárral, amit ezrek és ezrek vérével 
szereztek meg. Ha mindezt át tudjuk érezni, akkor soha 
nem lankadó lendülettel tudunk újabb és újabb eredménye
ket elérni. 

Nen1 vagyok gyógyszerész,, bányász vagyok és ne1n 
sok<it értettem az előadás szakmai részéből, de kiéreztem 
a professzor elvtárs szavaiból azt a szeretetet, amivel 
ezt a nagy n1unkáját végezte. Mégegyszer 1negköszönö1n 
előadását, mellyel bebizonyította, hogy az igazi tudós ma 
már nem szakad el a dolgozóktól 

F elelősvezetői értekezlet 
A vándorgyűlés után megkezdődött i felelősvezetői 

értekezlet. A Gyógyszertári Központból ott Volt Faragó 
Sándor főgyógyszerész elvtá1s és Ruzics József elvtárs, 
a személyzeti osztály vez-etője. A szaksajtó nevében jelen 
volt »A Gyógyszcrész<i szerkesztője 

Szabó igazgató elvtárs n1egnyitja az értekezletet és 
bejelenti, hogy tárgya a 1nin6stgi 1nunka kialakítása.. 
Bejelenti továbbá, hogy a vállalat ujító-bizottsága Réthy 
és Merkel kartársakat p~_nzjutalo1nban 1észesítette·.- Réthy 
Árpád a Syr., calc. phosphorici .. con1p„készítésével kapcsolatos 
észszerűsitési javaslatát jutalmazták és ugyanakkor figye
lembe vették korábban beadott javlslatát is. Merkel 
Ottó gyógyszerész kartá1s az extrahálássa! kapcsolatban 
küldött be észszerűsítési javaslatot, melyet némi_ változ
tatással a Gyógyszertári Központ elfogadott és annak 
bevezetését elhatározta. A vállalat az eln1últ héten ezen
kívül ötletnapot rendezett, a1nikor 750.- Ft pénzjutalom 
került kiosztásra. Felhívja a kartársakat, hogy ötleteiket 
a vidékiek írásban küldjék be, hogy azokat is eJbírálhassák 

Ezután Elmer János főgyógyszerész tartotta meg 
előadását Az Egészségügyi Minisztérium meghirdette a 
harcot a minőségi gyógyszerellátásért, és ezzel az egész 
gyógyszerészetnek irányt mutatott. Ugyanakkor életre
hívta a szakfelügyelői kart A_ tninőségi n1unka jegyében 
hozta ineg a Gyógyszertári Központ a kozmetijs:ai és házi 
specialitások forgalmának beszüntetésére vonatkozó intéz
kedését. Megállapítottuk, hogy szakmai vonalon azokban 
a gyógyszertárakban van a legtöbb kifogásolnivaló, _n1elyek 
öncélúnak tekintik a forgalo1n en1elkedését. Ma n1ár el
jutottunk odáig, hogy kirekeszthetjük az üzleti szellen1et 
az. officinábó1 és ezzel n1egőrízzük a ~>közegészségügyi intéz
mény<1 jellegét. A minőségi gyógyszerellátásnak 1nunkaköz
ben hárotn területen kell kifejezésre jutni: 1 a gyógy
szerek eltartásánál, 2_. a labora1.óriun1i munkában, 3 a vény 
készítésénél, A gyógyszerek eltartásánál n13-r határozott 
javulás állt be az állan1osí1.ás óta. Általánosan elterjedt 
hibákat sikerült kiküszöbölni, sőt niegoldottunk olyan 
problémát is, amit azelőtt keresztülvihetetlennek tartottunk. 
Feladatok természetesen még mindég vannak, a felelős 
vezetők csak úgy ismerik igazán gyógyszcrtárukat, annak 
anyagkészletét, ha azt a!Jandóan figyelemmel kísérik és 
apró részleteiben átvizsgálják. A laborálási munka fontos
ságát az a körülmény támasztja alá, hogy minden elkövetett 
pontatlanság, vagy e téren mutatkozó eltérés további 
hibasorozatoknak lesz a forrása Ezen a téren a szak
felügyelők beállítása hozott lényeges javulást A laborálási 
munka ugyan mindég szűkebb területekre korlátozódik, 
a inegn1aradó munkálatokat azonban annál pontosabban 
kell elvégezni. A laborációs munka megjavításához hozzá
tartozik a beosztott technikai munkatársak állandó-szakmai 
oktatása, és oktatójellegű ellenőrzése„ E tér"en Vadnay, 
Merkel és Salamon kartársakat illeti n1eg dicséret Meg keII 
még dicsérni Schut János kartársat, aki elkészített galeniku
mait meg is v:izsgálja. A minőségi n1unka végső megnyil
vánulásának területe a recepturai munka. Ez az a terület, 
ahol a gyógyszerész a beteggel és annak érzéJ.seny kritikájá
val áU szemben Jvlindannyian tudjuk a gyakorlatból, 
mennyire fontos itt az egyöntetűség és an_nak érdekében 
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_ _.___, ___ ... __ . __ ...... ..__~-------
a precizitás. Nem n1indegy, hogy az amidopirint szoludóban·, 
feloldva adjuk-e ki, avagy csak beleszórjuk, hogy az Elix„
kali tiszta átlátszó-e vagy megtört stb„ Még mindig talál
kozunk a gyógyszertárakban előre elkészített úgynevezett -
törzs-oldatokkal és extempore készítend_ő készítményekkel. 
Fokozottabban és megalkuvás nélkül kell betartani felsőbb 
hatóságaink rendelkezéseit, a keresztes szerek kiszolgálta
tására, a coft-pirazolon kiadására vonatkozólag stb Ennek 
su1lódásn1entes érv~nyesítésére elfogadtuk Gaál Géza kar
társunk azon ötletét, mely szerint az ilyen vényekhez előre
nyomtatott--kis tájékoztató cédulát fogunk csatolni Fel
hívta még a nagyobb gyógyszertáiak felelős vezetőit, hogy 
a budapesti Vörös-Csillag-gyógyszertár példájára időnként 
vizsgáljuk felül az elkészített vényeket n1akroszkópikusan 
inert ezzel belső ellenőrzést gyakorolunk. · ' 

Befejezésül hangoztatta, hogy a jövő feladatainak 
ismeretében tisztán áll előttünk, hogy 1i1inden szakma 
olyan n1értékben számíthat a társadalom és a kormányzat 
megbecsülésére, an1ilyen-fokban teljesíti a reábfzott feladatot 
és veszi ki részét az általános'" építő munkából 

Faragó Sándor főgyóiyszerés~ elvtá1s volt.a következő 
előadó, aki bevezetésében ismertette a gyógyszerészkép
zéssel kapcsolatosan kialakult két elvi álláspontot Az 
egyik vélemény szerint magasfokú egyetemi szakképzett
ségű gyógyszerészekre van szükség, már csak azért is, 
hogy az v. Nlagyar Gyógyszerkönyv követelményeinek meg, 
tudjanak felelni A másik vélen1ény szerint ez felesleges 
1nivel a gyógyszereket gyá1 tástól a gyógyszertárba jutásig 
folyamatosan ellenőrzik.. Természetesen az előbbi állás
pontot kell elfogadnunk, 1nivel a végső biztonságot a be
betegnek kiszolgáltatott gyógyszerre vonatkozólag csak 
1nagában a gyógyszertárban tudjuk biztosítani. Hiba lenne 
azonban az is, ha az első álláspontot hirdetjük, és gyakorlat
ban a másüdikat követjük„ Ezért van szükség arra, hogy 
állandóan tanuljunk, képzettségünket emeljük és minőségi 
1nunkával fokozzuk a jó gyógyszerellátást 

Hiba volna, h'a tűlsokat beszélnénk a n1inőségi munkáról, 
nehogy ü1es jelszóvá váljon Ennek elsősorban a gyakor
latban kell 1negmutatkoznia, ha ezt a ko1noly célt ú_j tar
talotnJnal tudjuk 1negtölteni: 

1. Magatartásban. Új embertípus van kÍalakuióban, 
a1nihez nekünk is alkahnazkodnunk kell. A gyógyszerész
nek munkahelyén megértőnek, előzékenynek kell lennie, 
de egyúttal népnevelői 1nunkát is kell kifejtenie„ 

2. A 1ninőségi ú1unkának kifejezésre kell jutni a gyógy-, 
szertár kifogástalan ál.Japotában is„ Ne1ncsak a rend és 
tisztas<lg fontos, hanem fel kell számolnunk a gyógyszer
tárak hátsó helyiségeiben még ina is megtalálható zeg
zugos részeket, amelyek nem méltók a közegészségügyi 
intézményekhez. 

3. A gyógyszerészi technológiában a legfontosabb 
követel111ény az egyöntetűség. A beteg bizaln1atlanságát 
ébresZ1.jük fel akkor, ha különböző kinézésű gyógyszereket 
kap. Ezen a téren főleg a továbbképzéstől várunk komoly 
ered1nényt. Itt e1nlítette meg a n1intavételezéssel kap
csolatos észrevételét, inely szerint a kapott vizsgálati 
eredmények nem nyujtanak hű képet, mivel a. inintavétele
zéseket elséísorban olyan cikkekre rendelik el, n1elyeknél 
valószínűleg hibák vannak. Ismerjük azokat a késiítn1énye
ket, n1elyekben országszerte megtalálhatók a hibák. Első
sorban tehát a hiba forrását kell /elfedni és kiküszöbölni. 

Most pedig nézzük meg, 1nit ad a vállalat, illetőleg. 
a korn1ányzat ahhoz, hogy ezeket a kartársak meg is valósít
hassák. Amint tudjuk, az á_télt világháboiú súlyos örökséget 
hagyott ránk, ennek felszámolása nem történhet ineg 
rövid idő alatt Ezenfelül - a folyton élesedő nemzetközi 
helyz~t ugyancsak korláztozza lehetőségeinket ezen a téren. 
Mindenesetre felmértük az ország összes gyógyszertárainak 
hiányosságát, és annak ismeretében fontossági sorre_ndben -
hozzáfogtunk a szükségletek kielégítéséhez. Elsősorban 
a súly- és mérlegproblémát fogjuk megoldani. 

További feladatunk a szakfelügyelők képzése, hogy 
nelevői és tanítói legyenek a gyógyszi;rtárnak. A _szakfel
ügyelői létszámot ki fogjuk egészíteni, hogy minél sűrűbben 
jussanak el a gyógyszertárba A szakfelügyelők ellenőrzésének 
mindenre ki kell terjednie: a jogszabályok betartasára, 
rendre, tisztaságra. A Baranyamegyei Vállalat külön dicsé
retet é1demel, anliért jól felszerelt laboratóriun1ot rendezett 
be, melyben a mintavételezett gyógyszerek viisgálatán 

kívül egyéb szakmai problémák megoldására is lehetőség 
1~ . 

nyi 
1s~r kerül a közeljövóbén a, szervezett továbbképzésre, 

melynek terén Pécs abban a szerencsés helyzetben van, 
_ hogy· az E_gye~em_ labó:atórium~ban gyak-orlati továbbw 

k-épzésben ts r_eszesíthetJ a kartarsakat. F'olyamatban- van 
, <.\ gyógyszertári adminisztráció leegyszerűsítése és -átszer·
vezése. Célunk, hogy a jövőben képzett adminisztrátorokkal 
végfztessük az adminisztrációs munkákat E_z. lehetővé 
tesíl majd, hogy a felelős yezetők többet foglalkozhassanak 
a gyógyszerészi munkával._ -· „ . 

A kartársaknak a minőségi munka mellett meg kell 
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ragadni mi.nden alkalmat a továbbképzésre, politikai síkon 
is Lelkiismeretességet kérünk és pontosságot. Tanulni kell 
és fej!ődrii, hogy szolgálni tudjuk a közegész~égüg~e!. 

Faragó elvtárs vázlatosan ,közölt pécsi _felszolal_ásarol 
külön tanuln1ánvt kellene írnunk„ A beszéd reszletes ismer
tetésére 1nég viSszatérürtk 

úgy a Vándorgyűlésen, mint a felelősvezetői értekezleten 
több ko1noly felszólalás hangzott el. A vándorgyűlésen 
_Schulek professzor 'felelt a feltett kérdésekre, az értekezleten 
pedig Elmer és Faragó főgyógyszerészek adták meg a 
választ a mii16ségi gyógyszerellátásra vonatkozó problé·· 
1nákra 

Az ACTH és Cortison, mint a hormonkutatás új eredményei 

A modern hormonkutatás az utóbbi években 
a hypophysis mellső lebenyből egy hormont izolált, 
mely ujszerűségénél és jelentőségénél fogva azóta 
is az érdeklődés középpontjában áll. 

Ezt a hormont a mellékvesekéreg stimuláló 
hatása miatt adrenocorticotrop hormonnak (ACTH) 
nevezték el. 

1942 évben Chah-Hao-li és munkatársai állí
tották elő először birka-hypophysisből, majd vala
mivel később J Sayers (1943) készítette el a tiszta 
hormont sertés-hypophysisböl. . 

A nyers hormont tisztított és szárított mirigy
ből nyerik, savanyú, 70 %-os acetonos kivonatolás
sal, majd adszorpciós, papírkromatografiás el
járásokkal tisztítják tovább .. - Az ACTH kémiai
lag a fentebb említett szerzők ismertetése szerint 
19 600 molekulasúlyú .albumin-karakterű fehérje. 
15,6 % Nitrogént és 2,3 % Ként tartalmaz, 
thermostabil - Hatásossági vizsgálatokban ké
sőbb megállapították, hogy parciális hidrolízissel 
egy 7-8 aminósavból álló hatékony rész hasít
ható le a molekulákból. Ennek a polipeptid keverék
nek, melyet szintén· Li állított elő, moieku!asúlya 
már csak 1200-2000 és karakterénél fogva 
szintetikus előállítása is remélhető .. 

A tisztított hormon vizsgálatánál kitűnt, hogy 
az a származék, melyet így nyertek, ·összetételében 
különbözik az eredetitől Ez a polipeptid keverék 
ugyánazoka.t az aminósavakat tartalmazza, mint 
a kiindulási protein hormon, azonban Li ebből 
két biológiailag aktív komponenst tudott izolálni, 
melyek közül az egyik a kísérleti állatok mellék
vesekéreg-megnagyobbodását, a másik pedig a 
mellékvese e-vitamintartalmának csökkenését idézi 
elő. - A tisztított ACTH preparátumok vizsgálatá
nál pedig megállapították, hogy a hyper_sensitív 
megbetegedésekben hatékony komponens fuggetlen 
a melléktüneteket (mellékvesekéreg megnagyobbo
dást) okozó komponenstől 

E rövid kémiai bevezetés után ismertetem az 
ACTH biológiai hatását 

A hypophysis mellső lebeny, mint a hormonok 
elválasztását reguláló szerv, olyan hormonokat 
termel, melyek a belső elválasztású (endocrin) 
miriayek hormontermelésére hatnak (gonadotrop, 
thyr~otrop, diabetogen hormon st?.) Hatásmecha
nizmusát illetően ezek közé tartozik az ACTH rs. 

Irta : Fekete Balázs dr. 

Az ACTH hatására a mellékvesekéreg egy 
szövetcsoportja (zona fasciculata) fokozott mérték
ben kezd működni, s elválaszt egy olyan hormont, 
melynek terápiás felhasználhatósága miatt az 
ACT H-t alkalmazzák Ezek szer int az ACTH 
nem mint aktív hatóanyag szerepel a betegségek 
gyógyításában, hanem mint a mellékvesekéreg 
stimulátora .. 

Az a hormon, amelyet* a mellékvesekéreg
állomány az ACTH hatására termel - természe
tesen nemcsak terápiás alkalmazásnál, hanem 
fiziológiás körülmények között is - egy sterin
vázas vegyület a Cortison .. A Cortison kémiailag 
jól ismert. 

CH,OH 
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11-dehidro - l 7-hidroxikortikosztet on 
Először E .. C. Ken dali izolálta mar ha-mellékvese
kéregből 1936-ban. L. H. Satett 1946-ban desoxy
cholsávból szintetikusan is előállította. 

A Cortisón egyike. azoknak a kristályos mellék
vesekéreg-hormonoknak, melyek a szervezet szem
pontjából életfontosak - Ezeket a kristályos 
hormonokat Selye 2 részre osztja aszerint, hogy 
a hormonok elsősorban a szervezet elektrolit!ház
tartását (K, Ca, Cl és Na forgalom), illetőleg.a s~én
hidrát, fehérje és zsír anyagcserét bef_oly_asol.Jak 
Az első csoportba tartozókat só-kort1ko1doknak 
(miner alocorticoid), a második csoport képviselőit 
cukorkortikoidoknak (glykokortikoid) nevezzük. 
(Van még egy nitrogérikortikoidoknak nevezett 
csoport is - progesteron, androgen-ek, oestro
gen-ek - azonban ezek nem életfontos hormonok.) 
A Cortison a aJykokortikoid-ok közé tartozik. · 

A teljes l~ypophysis mellső lebeny kivonata 
stimulálja az egész mellékvesekér gd és . ígJ: az 
mind a hat hatásos hormont termelt. A trsztrtott 

*többek között • 
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ACTH azonban csak a 11-17-es szénatom oxidált 
mellékvese-steroidokat, a glykokortikoid-ok ter-
melését segíti elő . ·· 

Azzal, hogy a Cortisont, mint glykokorti
koid-ot jellemeztük, fiziológiás hatását is. meg
allapítottuk Hiánya esetén a szénhidrát-anyag
cserében zavarok támadnak, amennyiben az anyag
cserében szereplő fermentrendszer működése mér
séklődik Csökken a glykogen-képződés '5 a máj 
glykogen-.tartalma A szervezet fáradékony lesz, 
majd· veszélyes hypoglycaemia lép fel, a vércukor
szint erősen süllyed .. Ezt követi a zsír- és fehérje
anyagcsere zavara is, - A glykokortikoid-ok 
hatására nő a fehérjéből való cukorképzés és nehe
zítve van a szénhidrát-felhasználás Helyreáll 
a zsír-anyagcsere forgalom is. 

Mint további fontos körülményt kell meg
említenünk az ACTH és Cortison szerepét a szer
vezet védekező mechanizmusában. 

A szervezetet érő káros behatások (hideg
meleg hőhatás, infekció, egyéb külső behatások), 
a szervezetben reakciót, úgynevezett »Slress«-t 
váltanak ki A »stress« hatására: nagyfokú ACTH-, 
illetőleg Cortison-képzés indul meg, mely a káros 
stress-hatásokat közömbösíteni, illetőleg kivédeni 
tudja. - Az ACTH és Cortison jelentősége tehát 
az, hogy legfontosabb alkotórészei. annak a rend
szernek, amely a szervezetet a reája ható ártalmas 
belső ingerekkel szemben általánosan megvédi, 
mindaddig, ameddig a védekezés fajlagos módon 
meg nem indul. A védekezés mechanizmusa Selye 
szerint úgy zajlik le, hogy a nem fajlagos külső 
ingerek adrenalin-elválasztást indítanak meg. Az 
adrenalin a hypothalamus-ra, illetőleg a hypo
physis-re hatva ott az ACTH elválasztását inditják 
meg, ami viszont a g'ykokortikoid-ok elválasztását 
és a keringésbejutását okozza. 

A szervezetben a vér ACTH és Cortison szint
jének aránya szinte állandó. - Ha ugyanis az 
ACTHhatására a termelt Cortison mennyisége erősen 
megszaporodik és a szövetek nem fodják már 
felhasználni, akkor a magas glykokortikoid vér
szint visszaszorítja a hypophysis további ACTH
termelését Selye szerint a hypophysis-ben az 
ACTH mellett egy X faktor is termelődik, mely 
antagonistája az ACTH-nak - llyenformán auto
reguláció biztosítja a szervezetben a helyes fizio
lógiai egyensúly fennállását. A szervezetben maradt 
ACTH-t pedig a. vér valamely enzimatikus rend„ 
szer.e hatástalan vegyületté bontja el, illetőleg 
a szöveti adszorpció közömbösíti. 

Ezek után sor kerülhet a két hormon terápiás 
jelentőségének ismertetésére 

Az ACTH és Cortison fő indikációs területe 
a rheuma és allergiás betegségek kezelése. -Hench 
és Kendall megfigyelték, hogy fokozott mellék
vesekéreg hormon-elválasztás esetében a reumás 
ízületi fájdalmak (pl. rheumatoid arthritis) jelen
tékenyen csökkennek. ·- Ezt a. megfigyelést hasz-

- nálták fel a hormonok alkalmazásánál és az ered
mény teljes mértékben alátámasztotta a meg
figyelést Az AC TH vagy Cortison alkalmazása 
szinte drámai hatású eredményeket adott Hosszú 
évek óta ágyhoz kötött betegek az fdagolás után 
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1-2 nap mulva sokkal jobban érezték magukat 
végtagmerevségük megszűnt, a fájdalmak enyhül'. · · 
tek, és hamarosan járni tudtak A betegek vissza
nyerték munkakedvüket és munkaképességüket .. 
- Bár a rheumatoid arthritis a halálozási statiszti
kákban kis számmal szerepel, biztos, hogy ez 
a betegség az emberiség megnyomorítói között 
egyike a legjelentősebbeknek, amihez még az is 
hozzájárul, hogy rendesen a legproduktívabb évek
ben lévő emberek.et (25-50 év között) sujtja 

A kezelésnél súlyosabb esetekben napi 4 x 25 
mg majd később 4x 15-20 mg ACTH-.t adnak, 
i. m injekciókban. Cortisonból pedig 300 mg napi 
dozissal elkezdve, 100 mg-mal folytatjak a kezelést, 
majd a hatás elérése után heti 3 x 50 mg-ot fecs
kendeznek be. A Cortisol) előnye, hogy perorálisan 
is adható.. · 

Sajnos a kezelés rendszerint csak tüneti-~ 
jellegű. A hormon-kezelés megszűnte után majd 
minden esetben recidiva következik be. Rövidebb"· 
hosszabb idő után a betegség szimptómái igen sok 
esetben visszatérnek, de a megfigyelés szerint 
általában gyengébben, mint eredetileg voltak. 
- Jónéhány esetben azonban végleges gyógyulást 
is tapasztaltunk frodalmi adatok szerint per
manens, alacsony dozisu ACTH vagy- Cortison 
kezeléssel a gyógyult állapot fenntartható 

További alkalmazási területei : igen jóhatású
nak bizonyultak akut reumás láz (valódi rheu
matizmus) és mástípusú arthritis-ek kezelésénél. 
jóhatásúnak bizonyult a mellékvesekéreg csökkent 
működéséből következő Addison-kórnál, hol vagy 
magában, vagy dezoxikortikoszteronacetát (Doca) 
típusú hormonokkal, illetve teljes kortex-kivonattal 
együttesen alkalmazták 

Sikerrel alkalmazzák még különböző allergiás 
megbetegedések, asztma, gyulladásos szembeteg
ségek és egyes bőrbetegségek kezelésénél is. 

Meg kell emlékeznünk ,még az ACTH és Cor
tison-kezelésnél fellépő káros mellékhatásokról -
Hosszabb vagy nagymérvű alkalmazás esetén az 
u .. n Cushing-féle tünetcsoport (Cushing-syndroma). 
jelentkezhet. E tünetcsoport a mellékvesekéreg 
hormonrendszer globálisan fokozott működésén 
alapul. - A betegség tünetei : elhízás, csont
ritkulás (osteoporosis), a bőr elvékonyodása, inzu
linnal nem kezelhető diabetes, magas vérnyomás. 
Számos esetben jelentkezett abnormális szőrzet 
kialakulása is. A kezelés közben a vérkép eosinophil 
fehérvérsejtjeirrek csökkenése is mutatkozni szo
kott - fgy a hormonok alkalmazása csak állandó 
orvosi felügyelet mellett lehetséges, hogy a túl
adagolásra esetleg bekövetkező káros mellékhatá
sokat kiküszöbölhessük, illetve megszüntessük 

Befejezésül, mint érdekességről néhány szó
ban megemlékezem az ACTH biológiai érték
meghatározásáról. 

A probléma megoldása meglehetősen nehéz, 
miután fiziológiás körülmények között az ACTH 
nem okoz semmiféle elváltozást a szervezetben, 
melyet e célra felhasználhatnánk 

Selye farmakológiai vizsgálataiban 1 %-os for
malin-injekciót fecskendezett kísérleti patkányok 

talpába (a plantaris aponeurosjs alá) .. Az állatok 
»formalin arthritis«-t (fornialintól bekövetkező izü
Jeti gyulladást) kaptak, mely a láb izületeinek 
megdagadását és megmerevedését okozta. Ha az 
állatokat előzőleg ACTH-val kezelte, az arthritis're 
jellemző kórkép nem alakult ki - Mások, a nagy 

· hormonadagok hatására bekövetkező .mellékvese
kéreg megnagyobbodását mikroszkópikus úton 
mérték 

E módszerek azonban standardizálás ééljaira 
nem voltak megfelelők - Sokféle elgondolás és 
kíséret mellett pillanatnyilag a legelterjedtebb a 
Sayers és Woudbury által patkányokon kidolgozott 
ACTH hatására bekövetkező mellékvese e-vitamin
tartalom csöl<kenés mérés.e 

A meghatározás lényege a következő : Pat
kányok mellékveséjükben aszkorbinsavat termel
nek ACTH hatására a mellékvesék e-vitamin
tartalma időszakosan csökken .. (Valószínűleg, eddig 
ismeretlen módon, az oxikortikoidok szintézisénél 
használódik fel.) Ennek a csökkenésnek a mértékét 
használjuk fel az értékmeghatározásr a .. 

Miután a mellékvesét az adenohypophysis 
aktiválja, és ennek jelenléte a kísérletet zavarná, 
a kísérletet hypophysis"irtott patkányokon vé
gezzük el. 

120-160 g-os patkányokat használunk fel 
erre a célra Elsősorban eltávolítjuk hypophysis
ükeL A műiét után 21-27 óra múlva az állatokat 
narkotizáljuk, majd kivesszük egyik méllékveséjü-
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ket. Ezután intravénásan befecskendezzük a vizs
gálandó hormon aliquot mennyiségét, majd az 
injekció beadása után pontosan egy óra múlva 
kivesszük a másik mellékvesét is. - A szerveket 
lemérjük és külön-külön homokkal eldörzsölve 
triklörecetsavval kioldjuk belölük a e vitamint. 
Ezt a teljes C-vitaminmennyiséget -- tehát 
a redukált és dehidroaszkorbinsavat - Roe, 
Kuether szerint 2,4-dinitrofenilhidrazinnal kolori
metriás módszerrel határozzuk meg .. - A kapott 
eredményt 100 g mellékvesére számítjuk át és meg
állapítjuk azt a C-vitaminmennyiség csökkenést, 
amely a vizsgalt ACTH hatásar a a két ;nellé~vese 
között létrejött --, Ha a kapott eredmenyt mter' 
nacionális standard hatásával hasonlítjuk össze 
!. E-ben (internacionális egységben) kapjuk meg 
a vizsgált anyag értékét (1 1 E . = !mg Armour 
La 1 A) · 

A fentiekben röviden vázoltam az ACTH és 
Cortison kémiáját, hatásmechanizmusát, klinikai 
felirnsználási módiait, és biológiai értékmeghatá„ 
rozását 

A leírásból is kitlínik, hogy nagyjelentőségú 
gyógyszerekről van szó, melyek hathatós se~ít
séget jelentene'< a reumás, fájdalmak és az alle!giás 
betegségek orvoslását a Bar ezek a problemak 
még így sem tekinthetők megoldottnak,, mégis 
örömmel kell fogadnunk a magyar gyogyszer
kutatás és gyógyszergyártás komoly kísérleteit az 
ACTH hazai előállítására 

A budapesti gyógyszervizsgáló laboratórium 

Sallai lmre-u 27 sz. ház földszinti !1elyiségei
ben megkezdte működését az újonnan berendezett 
és felszerelt gyógyszervizsgáló laboratórium. A be
rendezés és felszerelés magja a volt Ofl-laborató
rium, amelynek élén éveken át Hun/alvi Géza· 
elvtárs állott Ezt bővítették, ebből fejlődött ki 
a jelenlegi, a legkülönlegesebb tudományos igények
nek is megfelelő laboratórium Ha pontosan meg 
akarjuk határozni célját és rendeltetését, úgy ezt 
négy. különböző és mégis összefüggő feladat 
betöltésében jelölhetjük meg : l Zalai Károly dr 
vezetésével itt dolgozik a Budapesti Gyógyszer
tárvállalat 6 szakfelügyelője. 2 .. Itt végzi állandó 
vizsgálatait a Pestn1egyei Gyógyszertárvállalat 2 
szakfelügyelője.. 3. ftt ellenőrzi a mintavételezett 
gyógyszereket Bölcs Béla, a Pestmegyei Tanács 
gyógyszer észfelügyelő j e. 

A negyedik feladat már a laboratórium távo
labbi céljára is rávilágít. Ei a gyógyszervizsgáló 
ugyanis egyúttal tanlaboratór ium is az. ország 
összes szakfelügyelői részére. Gyakorlatrlag ezt 
úgy oldják meg, hogy havonként két-két .vidéki 
szakfelügyelő egész hónapon .át itt .. doJgozik, Itt 
szélesítik ki tudásukat Délelőtt az OKf Kémrar 
Osztályán kapnak elméleti kikép,zés.'., . megfelelő 
gyakorlati bemufatással. Ezt . a dele!?th anyagot 
azután itt délutan gvakorlatrlag sa,1at maguk IS 
feldolgozzák Erre az-állandó és rendszeres, egyre 

magasabb továbbképzésre azért is szükség van, 
mert a jövőben, különösen az V. Gyógyszerkönyv 
életbeléptetése utáni mintavételezések mind nehe· 
zebb feladatok elé állítják a szakfelügyelőket 

Ez a negyedik-feladat tehát már pontosan 
megszabja az új tanlaboratórium célját és jellegét. 
A laboratórium végeredményképpen a minőségi 
gyógyszerellátás, a dolgozók minél jobb gyógyszer
ellátásának szolgálatában áll 

Faragó Sándor főgyógyszerész elvtárs a pécsi 
vándorgyűlésen elmondott beszédében elCször mu
tatott rá arra, hogy a hibák kiküszöbölése érdeké
ben a szakfelügyelői ellenőrzések során meg kell 
keresni és meg kell találni a hibaforrásokat. 
Örömmel hallottuk, hogy a tanlaboratórium is 
elsősorban ezt a szempontot állította előtérbe 
Nem elégszenek meg ugyanis azzal, hogy a hibákra 
rán1utatnak, hanen1 a 111intavételezések és \rizsgá
Jatok során mindenekelőtt nevelőmunkát végeznek 
Ha tehát egy gyógyszert nem találnak megfelelő
nek, akkor megmagyarázzák a gyógyszerészeknek, 
hogy mi okozza a hibát.. Schulek professzor, aki 
még nem latta ugyan a laboratóriumot, de amikor 
hallott alakulasáról, úgy nyilatkozott, hogy kívá
natos lenne, ha ez a tanlaboratórium a napi fel
adatok teljesítésén túl v_alami tudományos célt 
is maga elé tűzne Ez a cél csak az elmélet és a 
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gyakorlat összeegyeztetéséből nőhet ki. Elsősorban 
analitikai problémák megoldására gondolnak. 

És most nézzünk szét a négy helyiségből 
álló gyogyszcrvizsgáló laboratóriumban A fehér 
falon piros betlíkkel Révai elvtárs szól a laborató
rium dolgozóihoz és minden gyógyszerészhez: 
»Aki a tudományt szolgálja,· az a hazát, a népet, 
a szocializmust szolgálja.« Az irodában van. a 
laboratórium könyvtára. Ezt a könyvtárt a vállalat 
nemcsak a laboratórium dolgozói részére rendezte 
be, hanem gyógyszerészek is igénybevehetik, illetve 
oH a könyvtárban betekinthetnek a könyvekbe. 
A könyvtárban különben megtalálható néhány 
külföldi gyógyszerkönyv, köztük a Vf!I. Szovjet 
Gyógyszerkönyv, a most megjelent pótlással, vala
mint általános-, szerves-.. és szervetlen-kémiai és 
gyógyszerészeti -vonatkozású szakkönyvek 

A két laboratóriumi helyiségben felsorakoznak 
a bekalibralt méröoldatok és reagensek, amelyeket 
a laboratórium megindulásakor a szakfelügyelők 
maguk készítettek De maguk válogatták össze és 
szignáltak az üvegeket is. Ez a szeretet különben 
a laboratórium egész légkörén meglátszik. A vegyi
fülkék mellett és a két munkahely fölött állvá
nyokon virág áll. A két laboratóriumban 12-en, 
szükség esetén 18-an is dolgozhatnak egyszerre. 
A mérlegszobában különösen büszkék két igen jó 
analitikai mérlegre .. Van egy külön esti titráló 
asztala is a laboratóriumnak, alsó és hátsó világí
tással, a falba épített o.pálüveg háttérrel. 

A szakfelügyelő! kar ügy érzi és úgy is nyilat
koztak : azt a megtiszteltetést, hogy .ebben a nagy
szerű laboratóriumban dolgozhatnak, csak fokozott 
és szüntelen önképzéssel hálálhatják meg. Ennek 
jegyében tartják meg hetenként egyszer meg
beszélésüket és érvényesítik a tapasztalatcserét a 
felmerült problémakról Lényegében ez az elköte
lezettség indította el a laboratóriumban a 10 napos 
koreai műszakot, amikor naponként egv órával 
meghosszabbítják munkaidejüket, egy órával töb
bet foglalkoznak a mintavételezések vizsgálatával 
és a jelentések határidöelőtti elkészítésével; 

lényegesen megkönnyítette a Hunfalvi Géza 
főszakfelügyelő, Ligeti Ferenc és Mittelman László 
dr. tervei alapján készijlt gyógyszervizsgáló meg- · 
teremtését, hogy ez a helyiség régebben is gyógy-
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szervegyészeÍi laboratórium volt. Ők hárman külö
nösen élenjártak a laboratórium berendezése és 
felszerelése körüli munkálatokban. Faragó Sándorné 
elvtarsnő a labóratórium adminisztrátora a leg
utóbbi n:_érlegbeszámolón igazgatói dicséretben ré
szesült .. 0 vezeti a vizsgálatokról a nyilvántartási 
lapokat, ő végzi az üzemvitellel kapcsolatos teendő„ 
kel, ezenkívűl politikailag ő irányítja és fogja 
össze hetenként egyszer a Szabad Nép-félórákat. 
Időnként itt dolgozik a Hunfalvi főszakfelügyelő 
mellé beosztott Péntek Lászlóné, aki valójában 
a megyei szakfelügyelőket ellenőrzi és az általuk 
megvizsgált mintákat részben itt vizsgálja felül .. 

Meg kell emlékeznünk a Gyógyszertári Köz
pont elvi támogatásáról és a B Gy. V lelkes 
áldozatkészségéről, igazgatók, főgyógyszerészek, 
szakfelügyelők és technikusok szakadatlan se!;!ft-

ségéröl és' helytállásáról. Ennek köszönhetö, hogy 
a budapesti gyógyszervizsgáló laboratóriumban a 
legkomolyabb analitikai feladatok is megoldhatók 

leglényegesebb kezdeményező elvi támogatást 
azonban az országos szakfelügyelői hálózat ki
építéséhez, a gyógyszervizsgáló laboratóriumok 
megvalósításához az Egészségügyi Minisztériumtól 
kaptuk .Az E. M -ban pedig a mi felejthetetlen, 
hivatását rajongásig szerető Zachár Lászlóné elv
társnőnktől. Amiért ő törhetetlen elvhűséggel, 
komoly szaktudással, harcos szocialista öntudattal 
dolgozott, - azt ma az új gyógyszervizsgáló 
laboratóriumokban, Budapesten és Pécsett, Sopron
ban és Győrben, Debrecenben és Szegeden, Miskol
con és Szombathelyen, az ő hősi élete szellemében 
viszik tovább a szocialista gyógyszerellátás meg
teremtéséért 

Alkotmányunk ünnepére lelkes munkával 

teljesítsük, amit RÁK 0 S r elvtársnak 

megígértünk! 
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Festékek a _gyógyszertárban 
IV. Tiazin-festékek 

3 .. közlemény 

Ha a difenilamint (C6 H5 NH C6H5) kénnel . 
keverve megömlesztik, tiodifenilámin - keletkezik 

s . 

Q))_~OC~ú 
DlFENIL

AMfN 

• H 
TIODIFENIL„ 

AMIN. 
f, rajz„ 

A tiodifenilamin képletében két benzol-gyűr ú 
közrefog egy n .. n. tiazingyűrűt. A tiazin (L 2 .. 
rajz) olyan hattagú heterociklusos vegyület, amely
ben 4 C atom, egy N és egy S atom .van Utóbbi 
kettő egymással jelen esetben par a helyzetben 
van (1,4-tiazinl). 

Hrt'<H 6 00 
HC -....i ,.-~H . - - O 

H O 

1,4 TIAZIN PARA- ORTO· 
KINON KINON 

2. rajz. 

Ha a tiodifenilamint oxidáló szer (pL bróm, 
vas/l{l/-klorid stb .. ) hatásának tesszük ki, N-je 
elveszti a hidrogénjét, az egyik szélső gyűrű 
(a 3 .. rajzon a baloldali) orto-kinoid-szerűvé válik 
és így az u IJ.. fenaztionium bázis keletkezik. 
Ez a fenaztionium az u. n .. tiazinfestékek alap
vegyülete .. Szubsztituciós termékei megnevezésének 
megkönnyítésére közöljük a gyűrű »számozását« is 

:éx!X): 
s to °'" 

FENAZ f!ONIUM-bázis 

3. rajz, 

Azonnal szemünkbe ötlik, hogy a hasonlatosság 
mellett, amely az akridin (L előző szám 130 .. lap, 1 
rajz)ésafenaztionium képlete közöttvan,az a lénye
ges különbség közöttük, hogy az akridin 9-es Catomja 
helyén S atomot látunk Ez az S atom formálisan 
négy vegyértékű .. A negyedik (szabad) vegyértéke 
a pozitív töltés s ez utóbbi a fenaztionium bázis
jellegének a hordozója. Közeli lenne az a gondolat, 
hogy a fenaztionium 9-es kénje, szemben a tiodi
fenilamin kénjéveJ, feloxidálódott. A valóság azon
ban az, hogy ez a vegyértékszaporulat nem az 
oxidáció eredménye, hanem olyan változásé, mint 

1 A tiazol-gyűrű a tiazinnal szemben egy szénatom
mal kevesebbet tartalmaz, tehát öttagú. Az Ultraseptyl 
és a Cibaiol (szulfatiazol) képletében található, (V, ö 
A Gyógyszerész 1950 évf.. 385--386 lap.) 

amit akkor tapasztalunk, mikor az NH3 három
értékű nitrogénje az ammónium-kationban (NH, +) 
ötvegyértékűvé alakult Erről pedig j~I !udj~k, 
hogy nem oxidatív folyamat. A szerkezeti valtozas, 
nak ezt a részét a mai képletírásunk még nem tudja 
kellő finomsággal visszaadni, így egyelőte elé
gedjünk meg annyival, hogy a S vegyérték szaporu
lata jelen esetben csak formális;. Világosan meg
győz erről a metilénkék kétféle szerkezeti képlete, 
amiről a továbbiak' során lesz szó .. (L 5 .. sz .. rajz) 

A frissen készült tiodifenilamin csaknem szín
telen kristályokból áll. Fény hatására azonban 
lassanként siineződik; előbb sárga, majd vilagos
zöld, végül olivzöld lesz .. (Embergyógyászati célra 
legfeljebb a sárgaszínű termék has~nálh~tó) Ei;yes 
gyógyszerkönyvekben »Phenothwzrn« neven hrva
talos.. Általában bélférgek ellen alkalmazzák. !gy 
pl. az állatgyógyaszatban juhok rivóka-kórja ellen 
Embergyógyászatban az oxyuriasis gyógyítására. 
A vegyület eléggé mérgező s így óvatosan kell 
alkalmazni 

A fenaztionium-bázis közelebbről azért érdekel, 
mert a tiazin-festékek alapvegyülete és ez utób
biakból kettő: a tioninklorid és annak tetrametil
származéka, a metiltioninklorid, vagy a nálunk 
szokottabb nevén a metilenkék, jelentős és bizonyos 
esetekben nélkülözhetetlen gyógyszerünk 

Ha a fenaztionium-bázisban (3 .. sz. rajz) a 2-es 
és 7-es hidrogéneket amino-csoportokkal helyet
tesítjük, a tionin képletéhez (2,7-diamino-fenaz
tionium-bázis) jutunk, melynek kloridja a tionin
klorid2), vízben jól oldódó sötét ibolyaszínű anyag. 
Első elöállítójáról »Lauth-féle ibolyá«-nak is hív
ják Festéknek nem alkalmazzák 

TIONINKLORID 
2, 7-dian1ino-fenaztioniu1nklorid 

4. rajz. 

A tioninklorid gyógyászati alkalmazásáról később 
szólunk. 

A tioninklorid tetrametilszármazéka [2,7-bis
( dimetilamino )-fenaztioniumklor id], a metilénkék, 
azonban már festékként is nagyon fontos.. Ezt 
a vegyületet a textilfestéshez a. cinkkloriddal 
alkotott kettős sója formájában alkalmazzák, a 
gyógyászatban viszont csak magát a, festéket 
A cinkklorid-metilénkék gyógyszerként nem alkal
mazható, ezért fontos a metilénkék vizsgálati 

2 Az anorgan.ikus kémiában a =SO gyököt tionil
gyöknek hívják Az SOCI:i: IJ.eve tehát tionilklorid. Veszedel
mesen hasonlít a két név. Ugyeljünk tehát, ne hogy össze
tévesszük a tioninkloridot a tioniikloriddal 
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cink-katiónra. E célból a metilénkéket elroncsoljuk 
(nátriumkarbonáttal keverve kiizzítjuk vagy el·
égetés után az izzítási maradékot vízben oldjuk 
és szűrjük, majd pár csepp ammóniát adva hozzá, 
kénhidrogénes vizet öntünk az oldatba Fehér 
zavarosodásnak nem szabad keletkeznie.) 

Az eddigiekben mind a fenaztionium·bázist, 
mind a tionin képletét az újabban egyre inkább 
elfogadott u. n. orto-kinoid szerkezettel írtuk fel 
A metilénkék szerkezetének ismertetésénél azonban 
célszerűnek látszik a régi írásmódot, a para
kinoid-formát is feltüntetni, mert az irodalomban 
sokszor még ez utóbbit alkalmazzák 

Ennek megértéséhez, anélkül, hogy a festékek 
szerkezete és színezettsége közötti összefüggés 
mélyebb fejtegetésébe bocsátkoznánk, egyelőre fo
gadjuk el azt az elméletet, hogy azok a vegyületek, 
amelyekben a kinon-szerkezet fellelhető, színesek.3 

A kínon olyan benzol-származék, melynek gyűrű
jében csak két kettős kötés van, viszont két szén
atomja két-két vegyértékkel kapcsolódik oxigén
hez Ez utóbbi két szénatom egymáshoz való 
helyzete szerint megkülönböztetünk : par a-kin ont 
és orto-kinont (!., 2. sz .. rajz). Vegyük szemügyre 
ezek után a metilénkék kétféle szerkezeti képletét 

:bfC")·n· ;ÚN(CH,1 -~ ._:: 7 2 Cl 
.4.~t N . 

~ := 

:i; ~ t.CH,~NO:'X)N(CH,),] _ a]: 1 2 " 
i.; N 
\:; ~ 
Q 

METILÉNKÉK 
2,7-b ~s-d ·n1et!lainino-fenaztioniu 11klorid 

5 rajz 

Az A) és B) képletekben a baloldali gyúrűben 
két kettős kötés van és mindkét képlet szerint 
a baloldali gyűrú két-két vegyértékével kap: 
csolódil) más-más atom-csoportokhoz A szín okozó 
kinon-jelleg tehát mindkét képletben felismerhető. 

A modernebb A) képlet szerint egymással 
szomszédos (orto-helyzetj két szénatomról indul
nak ki a vegyérték-kettős kötések Az egyik kettős 
kötés a középső gyűrű N-jéhez, a másik kettős 
kötés pedig a S-jéhez kapcsolódik 

A régebbi, de még ma is használt B) képlet
ben mindkét vegyérték kettös kötés N-hez kap·
csolódik Az egyik a középső gyűrű (thiazin). 
N-jéhez, a másik a metilénkék 7-es szénatomjá
ban kapcsolódó dimetilamido-csoport N-jéhez .. -A 
kettős kötéseket hordozó szénatomok egymáshoz 
képest tehát para helyzetben vannak. A meti
lénkék 7-es szénatomjához kapcsolódó N en.nek 
következtében ötvegyértékiívé válik, ötödik vegy
érték a pozitív töltés. A parakinoid formában 

3 Az előző szám 130. lapján közölt akridin képletben 
(1 rajz) a baloldali gyűrű szintén csak két kettős kötést 
tarta!Jnaz Az akridinmolekulában is tehát kinoid-, még
pedig az ortokinoid-kötés a színt adó, az úgyneve~ett 
f>_~romofor<j csoport ' 
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tehát a bázis-jelleg hotdozóje ez a N s ezért a 
középső gyűr lÍ S-je csak két vegyérj:ékű 

Említettük már, hogy a kénnek ez a vegyérték
változása nem oxidációs-redukciós jellegű, ami 
nyilvánvalóan kitúnik abból, hogy az se oxidációs 
folyamat, amikor a B) képletben a 7-es helyzetű 
dimetilamido-csoport nitrogénje ötvegyértékűvé 
(ammónium-kation'szerüvé) válva kapott pozitív 
töltést. 

Érdemes megemlíteni még a metilénkéknek 
azt a sajátságát, hogy aránylag könnyen vesz fel 
hidrogént (hidrogénakceptor) s ezáltal színtelen, 
u .. n .. leuko-vegyületté4 ) redukálódik 

A leuko-metilénkék ugyanilyen könnyen vissza
oxidálódik és az oldat újból _sötétkék lesz.. (Pl. 
sósavas oldalába cink-darabkát dobva, a fejlcj.lő 
hidrogén hatását a elszíntelenedik, de a levegőn 
állva ennek oxigénjétől lassan visszakéküL) A meti
lénkék és a leuko-metilénkék képlete között az 
a különbség, ami a fenaztionium képlete (3. sz. 
rajz) és a tiodifenilamin képlete (1 sz. rajz) között 
van Lényegében tehát az, hogy a tizes helyzetű 
nitrogén redukció révén hidrogént vesz fel. Ez 
természetesen a középső gyűrű kettős kötéseinek 
átrendeződésével jár, minek következtében a bal
oldali gyűrű három kettős-kötést kap Ezzel azon
ban megszúnik a kinoid-csoport, mely a molekulát 
színessé (kékké) tette .. A leuko-metilénkék kép
letét könnyen lerajzolhatjuk magunknak, csak 
a tiodifenilamin (!. 1 sz .. rajz) gyűrűjébe kell be
írnunk a 2-es és a 7-es helyzetbe egy-egy dimetil
amido [-N(CH3),] csoportot 

A metilénkék a gyógyszerkönyvekben Methyle-
1111111 coeruleum vagy Methyltioninum chloratum 
néven hivatalos. Metilénkéket tartalmaz az Aretit 
nevű készítmény. A Coerulamin hexamitélitetr a- . 
minhidrofoszfát mellett szintén metilénkéket tar
talmaz A metilénkék sötétzöld, bronzszerűen 
csillogó kristályokból áll, vagy zöldes-barna árnya
latú por Vizes oldata sötétkék 50 sr vízben, .160 
sr 90%-os szeszben oldódik Az utóbbi arányban 
oldja a kloroform is, éterben azonban .oldhatatlan 
Vizes oldatából lúgok hatására kék csapadék 
válik ki A készítmény 16-18% nedvességet 
tartalmaz, amit egyes gyógyszerkönyvek a képleté- _ 
ben úgy jutattnak kifejezésre, hogy három molekula 
kristályvizet írnak hozzá 

Gyenge antiszeptikum. Külsőleg bőrbetegsé
geknél használják mint lassan ható dezinficiens!, 
belsőleg a húgyutak, epeutak dezinficiálásár a 
Alkalmazzak néha neuralgia, neuritisz gyógyítására 
is. Igen érdekes a -metilénkék alkalmazása cyanozis 
eseteben .. Bizonyos mérgezéseknél (arzénhidrogén, 
klor át, nitrit, aromás nitro- és aminovegyületek, 
mint pi nitrobenzol, anilin, acetanilid, fenacetin, 
szulfonamidok) a vér haemoglobinja methemog
lobin-né (újabb nevén hemiglobinné) alakul s ezzel 
elveszti azt a képességét, hogy a tüdőben oxigént 
vegyen fel és a szövetekben ezt leadja, illetőleg 
a szervezetből a széndioxidot a tüdőbe szállítsa 
A felsorolt vegyületek tehát u. n. »Vérmérgek«, 
melyek a szervezet belső »megfulladására« vezetnek 

.i i.sozG:; = Jeükosz =fehér. 

s ezáltal idéznek elő súlyos rosszullétet, sőt halált 
A vérfestékben komplexkötésű vas van. A nor
mális vérben ez a vas kétértékű (hemoglobin), 
a mérgezett vérben hárométtékú (hemiglobin). A 
háromértékű vasat kell tehát kétértékűvé redukálm 
ahhoz, hogy a vérlégzés újból megindylhasson; 
rtt jut szóhoz a metilénkék könnyen redukálhato 
és ugyanolyan könnyen oxidálható sajátsága ; 
a szervezetben redox-katalizátorként működik 
Hatásmechanizmusa lényegében az, hogy intr a
vénásan befecskendezve a szervezetben !euko
metilénkékké redukálódik. A leukó-melilénkék a 
hemiglobint a légzésre alkálmas hemoglobinná 
redukálja, maga pedig visszaalakul metilénkékké 
A metilénkék hatása gyors, de a -még. így kezelt 
betegnekek sem szab.ad bizonyos ideig szeszes 
folyadékot fogyasztaniok A szesz 1rntására ugyanis 
olyan hirtelen következhet be visszaesés, hogy 
azonnali halál állhat be .. 5) 

· Fenti mérgezések esetében a metilénkék he
lyett újabban a tionir;rkloridot szeretik alkalmaznr. 
Ez a vegyület hatásosabb, mert könnyebben redu-

5 ÁltalábarÍ jegyezzük meg;_ hogy a felsorolt szerekkel 
történ() mérgezés esetén tilos bárn1ilyen formában az 
alkohol-fogyasztás (»szfverősítő<(), mert az a legsúlyosabb 
következményekkel járhat.. · 
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kálódik, illetve oxidálódik s ezen felül kevésbbé 
méro-ező is .. »Katalysin« néven 0,2% tioninklorid 
szőllőcukor-oldatban oldva, injekció formájában 
kerül forgalomba 

Szénmonoxid- és ciángázmérgezések esetében 
a vérátömlesztés azonban még mindég hatásosabb, 
mint. a metilénkékke! vagy a tioninkloriddal tör
ténő kezelés 

A metilénkéknek széleskörú laboratóriumi al
kalmazása is van Mivel a vesén át gyorsan kiürül, 
a veseműködés klinikai vizsgálatára használják 
lntramuszkulár isan befecskendezve egészséges vese
működés esetén 15-30 perc múlva megjelenik 
a vizeletben (zöldes, zöldes-kék szín) és négy óra 
alatt kiűrül. Cisztoszkópiával kombinálva így még 
az is megállapítható, hogy melyik vese a beteg. 

A metilénkék u.. n. vitális festék Ehrlich -
figyelte meg (1896) azt a sajátságát, hogy nemcsak 
az élettelen mikroszkópos preparátumot, hanem 
az élő szövetben az idegvégződésej{et is jól festi. 
Egyike a legfontosabb mikrószkópos festéknek 
(egyszerú vizes metilén~ék-oldat, Löffler-féle mdi; 
lénkék-oldat Neisser-fele-oldat stb1.) Adszorbealo , .. 
szerek (aktivált szén, bólusz stb.) adszorpcro-
képességének ellenőrzésére is felhasználják 

Magister 

Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál 

10 közlemény 

18. Rp 
Extracti belladonnae 

ctg quindecim (0,15 g) 
Magnesiae ustae 
Natr. bicatbonici 

aa g 25,0 

M .. !.. pulv. 
D S .. Naponta 3 X 1 csapott kávéskanállal. 

Készítése úgy történik, hogy tágasabb n1ozsárban 
az előre lemért szódabikarbona _kis mennyiségével eldör
zsöljük a 0,30 g Szárlz belladonna kivonat,ot, rnajd kiseb)J 
részletekben folytonos kevergetés közben ovatosan hozza
adjuk a szÓdabikarbona rész egész 1nennyiségét.. Egy-eg~ 
újabb részletként níindig kb .. annyit tegyünk, mint ?-~1e!1ny1 
a mozsárban van„ A szódabikarbona egész n1enny1segenek 
hozzáadása után a magnéziumoxidot apró .részletekben, 
állandó kevergetés közben adjuk az előbbi porkever~khez 
- Ha fémgolyókkal ellátot_t, keverődo~ozt hasz?~-~unk, 
akkor előbb a fentiek alapJan mozsárban elkész1tJuk . a 
belladonna-kivonat és szódabikarbona keverékét, 1naJd 
a ma_gnéziu1noxidot a keverődobozba 1!1-érjük és ehh,ez 
adjuk a szódabikarbon~ 1s a bella~onna-k,1vonat keyerék~t. 
A doboz körbeforgatasaval a _f~m~oly?~k.al ~ poro~at 
összekeverjük utána az V. sz„ szrtan atsz1tal.Juk es mozsar
ban mégegy~zer, összekeverjük. jó~zár.ódó, pord__o?ozban 
adjuk ki és »szaraz helyen tartando<( Jelzessel latjuk el. 

A készltés magyarázata: Az »extractu111 bellad?nnae 
siccum«-6ól a gykv., rendel~e-~ése sz~rint -, mint nund:n 
dextrinnel hatóanyagra bealhtott _k~vonatb,ol - a feh~t 
mennyiség kétszeresét mérjü~ I~„ ,i<;.1vete,lt kepez a te~g~n: 
hagyma kivonat, amelynek k1szantasa kets:e:es n;ienny1segű 
dextrinne1 történik és ezért a felírt menny1seg haromszoro
sát mérjük le. ____!_ A szabály~zerűt;n égetett mész vagy 
szilikagel felett tartott bel,l<1:<l.?nn~-~1yonat s~áraz. szemcs~s 
por, amelynek finom porra dorzsolesehez előbb k1smen_ny1-

• 

Írta : Csipke Zoltán dr .. 

ségű szódabikarbonát adunk Az eldörzsölés~ különösen 
óvatosan végezzük és ügyelünk arra, ~ogy a kivonat pora 
ne kerüljön a szembe, mert az atropin tartalmánál fogva 
tartós, 1~-2 napig is elhúzódó pupilla-tágulatpt ok?z 
A pupilla-tágulat fé1nérzékennyé és alkalma.zkodasra kep
telenné teszi a szemet, néha több napig zavarja !f1Unkánkat, 
de minden kóros következ1nény nélkül eln1úhk. Beavat
kozni nem kell. Sötét szen1üveg vagy bekötés Szükséges! 

A »1nagnéziuni oxydatum<~ igen laza por, amelynek 
diszperzitási foka, _nagymértékben. f~g~ .'az előállít~shoz 
felhasznált magnez1umkarbonát 1n1noseg;etől. A gyogyá-
szatban használatos magnéziu1noxid 100 ml-ének súlya 
általában 20-25 g között változik. Előfordul a 45--50 g 
súlyú is A jóminő~égíí áru 10 g-jának tér~oga!a 80-100 ml. 
Ebből tehát azt Jathatjuk, hogy a fenti gyogyszerből egy 
csapott kávéskanálnyi súlya .- kül?nös _ tekintett~l. a 
belladonna.-kivonatra - nagy tngadozasoknak van k1teve 
a 1nagnéziu1noxid diszperzitásának különbsége miatt. 
Szükségesnek tartjuk tehá~, „~ogy az ,!1,Y~n. l~za „Po~ok 
diszperzitására, a1nelyek m1nosege az eloall!tast?l fuggoen 
változik, az v„ gykv. éppen, bly~n normát allap1!son ~;g1 
mint azt a bariumszulfatnal mar a l\T,. Gykv. is ~lőirla. 
A kérdéses gyógyszerrel ~apcsola~osan ~,z elsősor~~n, a 
belladonna-kivonat egyszen es napi adagianak ellenorzese 
miatt is fontos. 

Az i>extractun1 belladonnae siccum<~ egy +-el meg
jelölt, 1 ~fi atropinhyoscian1in alkaloidákat tartal!11azó 
galenikum. !\Unt -+ -es szer osztatlanul, poralakban 1s el
készíthető és újbóli alaírás nélkül 1negismételhető 

A belladonna-kivonat finon1 eloszlatása a laza por
anyagokban csak a fent leírt mód?n. f~hetsé_ges .. A Jó. ~észí-. 
tést bizonyítja, hogy a ,homogen1zalas utan atsz1talaskor 
sem marad vissza extractum szen1cse 

Ha a kivonat tapadós, átnedvesedett (helyteleri el
tartas stb. !), úgy égetett mész fel~tt száríts~k ~~' 1!.ler_t 
a tapadós kivonatot nem lehet finom porra dorzsoln1. 
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A.-magnéziumoxidot, an1elynek rokon neve a )>rnagllesia 
usta<(, ugyancsak jóizáródó üvegben tartsuk, mert a levegö

7 
bői széndioxidot és nedvességet vesz fel, összeáll és savval 
erősen pezseg. 

A fenti gyógyszert jólzáródó dobozban, vagy cerát
zacskóban száraz helyen kell tartani, mert ha átnedvesedik, 
a belladonnából a lug trimetilamint szabadít fel és a gyógy
szer kellen1etlen szagú. lesz. 

Nagyőbb mennyiséget egyszerre ne adjunk ki. Erre, 
- ha a fe!írtnáf többet kér -- a beteg, illetve hozzátartozó 
figyelmét ~hívjuk fel. 

Gyógyhatása:· Jól bevál~ keverék gyomor hiperszekréció 
u„ n. gyomorsavtúltengés (hrperklórhidria) megszüntetésére -
illetve c..sökkentésére. A belladonna atropinja, de különöse~ 
a vele izomer hioszciamin bénítja a sósavmirigyek szek
fecióját serkentő paraszin1patikus eredetű vágusz _ idegvég
ződéseket. Ezzel nemcsak a sav elválasztás csökken, hanem 
egyidejűleg oldja a hiperklórhidriás fájdalmas görcsöket 
is. A vele együtt adott gyenge alkáliák megkötik a termelt~ 
sósavat. AzoTikívül a keletkező magnéziumklorid mint 
hashajtó is kifejti hatását. A hiperacid egyének ugyanis 
krónikus székrekedésben szenvednek 

Legyünk gazdái a gyógyszertáraknak 
-- A szolnoki vándorgyűlés ~ 

A Gyógyszerész-Szakcsoport június 15-én megtartot 
s_zolnoki vándorgyűlésén Gdli Mihály elvtárs igazgatói -meg
nyitójában ismerteti a szocializmus_ építésének korszakát, 
amely a növekedés gyors és hatal_mas arányaiban nagy 
feladat elé áJJítgtta a dolgozó népet, így az értelmiségi 
dolgozókat is. Ezeket a feladatokat csak úgy tudjuk meg
oldani, ha az öntudattal párosuló áldozatkészség mellett 
elsajátítjuk a gyógyszerészet legújabb vívmányait és azokat 
mindennapi gyakorlati munkánkban alkalmazzuk. Rdkosi 
és Gerő elvtársakra hivatkozik, hogy, népi demokráciánknak 
nen1csak az új értelmiség kinevelésére van szüksége, hanem 
arra is, hogy egészségügyi voúalon az államapparátusba 
az új és haladó tudományokat, elsősorban a Szovjetunió 
élenjáró tudornányát beleépítjük és azokat feladatainkban 
alkalrnazzuk. Ilyen nagyjelentőségű kérdés a most meg
jelenő V. Magyar Gyógyszerkönyv, amelynek isn1ertetésere 
felkéri Végh Antal dr. egyetemi docenst és Rózsa Pál dr. 
gyógyszerészfé.felügyelőt. · 

Végh Antal dr. azzal kezdi előadását, hogy az V. 
Magyar Gyógysze1könyvnek szolnoki hagyományai is 
vannak. Az I. és 1 I. Gyógyszerkönyv szerkesztésében 
ugyanis Tfldn Károly, a n1agyar tudo1nányos kémia meg
teremtője, főszerkesztő mellett Balogh Kálmán orvos
professzor is résztvett. Balogh Kálm.án szolnóki születésű, 
1935-ben ünnepelte a város születésének százéves évforduló
ját Végh Antal dr. előadásában hangsúlyozza a Vili 
Szovjet Gyógyszerkönyv jelentőségét, a1nelynek megjele
nési dátun1a 1946. Ez a dátum fényt derít a.rra, hogy ahá
ború ellenére is milyen komoly, ,szervezett inunka foly
hatott a·Szcivjetunióban, ha közvetlen a háború befejezése 
után ki tudták adni az t'tj gyógyszerkö.nyvet.. Ez a gyógy
szetkönyv nagy segítséget nyu,jtott az V. Magyar Gyógy
szerkönyv elkészítésénél, mely 1nár nem a régi elv, hanem 
a leg1negfelelöbb szaken1b.erek vélen1énye alapján készült. 
Nagyvonalú előadása lényegében ugyanazt az anyagot 
fogta össze, amit Schulek professzor és K-arlovitz László 
az előző vándorgylíléseken ismertettek. ő is kiemeli, hogy 
a gyógyszerész felelős azért a gyógyszerért, amit a beteg 
számára kiad, - a gyáripar és az ellenőrző szervek vizsgála
tai nem mcn tesítik a gyógyszerészt az egyéni felelősség 
elve alól. Majd így folytatta: 

Hogy a készülő_ gyógyszerkönyv kézirata hatalmas 
anyagával korunk kívánalmának megfe_Ielő színvonalon és 
a legszigorúbb tudományos szen1pontük érvényesítése 
me)lett, a legaprólékosabb gyakorlati kérdésekre is valóban 
gyakorlati inegvalósítható n1egoldásokkal n1egszülethet; 
9.Zt egyedül a kétszeres Kossuth-díjas Schulek professzornak 
köszönhetjük Schulek professzor életpályája, tudományos 
munkássága és annak -er~dményei, valamint a gyógy
szerészet iránt érzett szeretete révén olyan széles látókörrel 
és akkora lelkesedéssel vállalta és végez-te ezt a hata_lmas 
feladatot, amire senki- más nem lett volna képes. A magyar 
gyógyszerészet nagy szerencséje, hogy a külföldi viszonylat
ban is legjobb gyógyszerszakértő, - aki ugyanakkor végig
járta a gyógyszerészi gyakornoskodáson kezdve a gyakorló 
gyógyszeré?Z iskoláját is - teljes egészében ismeri és-át is 
érzi a gyógyszerészek problémáját. 

Végh Antal dr„ egész előadásán_ valósággal átsugárzott, 
hogy az \T. Gyógyszerkönyv előkészületeinek első percétől 
kezdve résztvett ebben a hatalmas, a magyar gyógys<!eré-
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szet történetében új korszakot nyitó munkában. Mint 
Schulek professzor legbelsőbb munkatársa ismeri és átélte 
a nagy mű születésének minden mozzanatát Ezért volt 
olyan hiteles és közvetlen, ezért volt olyan igaz és követ
kezetes mindaz, a1nit a gyógyszerkönyv általános szem
pontjairól elmondott.. Ezen túl111enően azonban ·volt Végh 
dr.. előadásának még más érdekessége is - amikor mint 
oktató beszélt. És itt most ne arra gondoljunk, hogy ő 
a Gyógyszerész-Szakcsoport főtitkára, hanem egyedül 
arra, hogy korunk_egyik legkiválóbb, új utat járó és állandóan 
kísérletező pedagógusa, egyetemi ífjúságunk egyik leg
hivatottabb tanítója. Ez mutatkozott meg, amikor az 
általános szempontok ismertetésén túl az új nagy feladatok 
1negoldásával kapcsolatban a gyógyszerésztovábbképzéssel 
foglalkozott a vándorgyűlés lelkesen figyelő hallgatói előtt 
Előadásából kie1neljül< még az alábbi részt: 

A közösség szolgálatába állított 1nagyar gyógyszerészet 
visszanyerte hivatásjellegét. A dolgozó nép elvárja tőlünk, 
hogy e feladatnak jól feleljünk meg. Az V. Gyógyszer
könyv nagy segítségünkre lesz e téren. Az új kiadás nemcsak 
új gyógyszerek hivatalossá tételét jeienti, hane1n új, a gyógy-· 
szerészek által valóban teljesíthető vizsgálati nlódszerek 
bevezetését is. Világosan előttünk fog állni a feladat s ha 
ennek 111eg akarunk felelni, a jószándékOn túl bizony sok-
111indenben fel kell újítanunk szunnyadó régi ismereteinket, 
sőt ezekre építve sok új fogalommal, új elvvel kell n1eg
isn1erkednünk. A gyakorló gyógyszerész az első pillanatban 
talán visszariad a teljesíthetetlennek Játszó követelmények
től, de biztosítanunk kell, hogy ne1n lesz 111agárahagyva. 
Az egészségügyi kormányzat hivatalosan 1negszervezte 
.a gyógyszerésztovábbképzést, an1ely már kialakult keretek 
között folyik a fővárosban - előadásokkal és gvakorlatok
kal. A vidéken természetesen ilyen nléretben ez ne1n lesz 
megvalósítható, de keressük és meg is fogjuk találni azt 
a legaikalmasabb nlódot, an1e!Jyel vidéki kartársainknak 
a legszükségesebb tudnivalókat, helyesebben tanulniValókat 
eljuttassuk. E célt szolgálják majd a készülőfélben lévő 
brosúrák, valanlint ezek alapján az egyes vidéki gócpontok·on 
megszervezendő konferenciaszerű megbeszélések, az anyag 
is1nertetése. Az a gyógyszerész, aki ne1n ragadja meg ezt 
a továbbképzési lehetőséget,. elmarad a szakn1a mindinkább 
kibontakozó fejlődésétől. Az ilyen gyógyszerész -pár év 
n1úlva rájön, hogy ne1ncsak e!Jnaradt, hanem el is szakadt 
a pályától s nem lesz képes a reá váró feladatok teljesí
tésére. 

. Rózsa Pál dr gyógyszerészfőfelügyelő is kezdettől 
fogva Íésztvett a szerkesztőbizottság munkájáb;ln. A gale
nusi rész ismertetésében nlindenki felismerte széles tátókörét, 
hatalmas tudását és kivételes tájékozottságát a 'gyakorló 
gyógyszerészek rengeteg problémájáb_an„ Részletesen ismer
tette a galenusi készítménye~et és rámutatott a IV. Gyógy-· 
szerkönyv hiányosságaira é.s hibáira, a kei1őcsök, oldatok, 
extraktumok és tinkturák~ tárgyalásánál. Az új gyógyszer
könyv kvantitatív vizsgálatai nem kötelezőek a gy"árakra, 
de az előállított gyógysZernek feltétlenül meg kell felel
nie a gyógyszerkönyvben előírt feltételeknek. Ismertette 
1nég az izotoniás szemcseppek jelentőségét, a dekoktumo~ 
és infazumok készítését, az illóolajok, drogok eltartást 
módját, -a sajtolást, a sterilizálást, foglalkozott a gyógy„ 

I 

,._.,..-----------·-----
szerek helyes eltartásával éS a szűrőpapírok ellenőrzésével. 
A két igen nagy érdeklődéssel kísért előadáshoz először 
Hanfalvi Géza főszakfelügyelő elvtárs· szólt hozzá Hang
súlyozta, hogy ez a két beszámoló megvilágította a meg
jelenéshez közeledő V„ Magyar Gyógyszerk.önyv általános 
szempontjait. .Máris feltárultak. és felmérhetők azok a hatal
inas feladatok, amelyek egészségügyi kormányzatunkra, 
másrészt a gyQgyszertárakra, de elsősorban a gyógyszer
tárak dolgozóira hárulnak„ De felmé.thető az az áldozatos 

- munka is, amelyet a gyógyszerkönyv .szerkesztőbizottságá
nak tagjai, elsősorban Schulek professzor kétszeres Kossuth
díjas akadémikus végzett és végez ma is. Hogy az új gyógy
szerköbnvet a gyakorlati életben, a gyógyszertári gyakorlat
J}an kellőképpen alkalmazhassuk, ezért van szükség a tovább
képzésre, amelynek_ hamarosan vidéki viszonylatban is 
meg kell indulnia. Ránrutatott arra;_ hogy ennek során 
ne1ncsak a gyógyszerészi technológia új szempontjait l(ell 
elsajátítani, hanem azokat_ az ismereteket is, amelyeknek 
alapján a tájékoztató gyorsvizsgálatok elvégezhetők. Ezért 
kell a minőségi munkát arra a színvonalra emelni, melyet 
népidemokrácián.k a. közegészségügy gyógyszerészeti szek
torának terén elytársainktól elvár. 

Héray szakelőadó hozzászólásában kiemelte, hogy 
a legfőbb érték az ember és az ember egészségének védelme: 
a gyógyszerész legfőbb feladata. Ennek szeilemében készül 
most az V. Gyógyszerkönyv Rán1utatott arra, hogy gyógy
szerészeink dolgoztak már a I I L és IV. _gyógyszerkönyv 
szerint és úgy a tára mellett mint az ellenőrzésekl)él inindig 
ait tapasztalták, hogy az egyöntetííség hiányzik és nen1 
találták 1neg az összhangot az elmél~t és a gyakorlat között. 
Re1néli, hogy az V. Gyógyszerkönyv kibocsátásával meg 
fog szűnni ez a bizonytalanság és gyógyszerészeink olyan 
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biztos ,alapra támaszkodhatnak, ami szakmailag minden 
tekintetben megmutatja a helyes utat.. 

jávorszky elvtárs a Megyei Tanács IX. egészségügyi 
osztálya részéről szólalt fel és örömmel állapította meg, 
hogy minden egyes gyógyszerész szemében ott fénylett 
az a lelkesedés, ami még öreg gyógyszerészeinket is meg
fiatalította. Régen - mondotta -· egy ilyen értekezleten 
csak gazdasági problémákkal f?glalkoztak, csak az érd~kelte 
a gyógyszerészeket, h·og_y mit?-el nagyo?b, hasznot t1;1dJanak 
elérni ma azonban mar, mint a mai ertekezlet 1s nleg
mutafta dol!iozóink érzik, hogy legelső és legfontosabb 
feladatuk a jobb gyógyszerellátás biztosítása 

Általában a felelős vezetők közül igen sokan vetettek 
fel komoly s~akmai kérdé~eke,t, amel:r;ekre a Gyógyszertári 
Központ neveben Hunfalv1 Geza elvtars adta meg a szak
szerű utrnutató választ Héray, Tamási, Jankovich, Wenner, 
Kéky, Kósa, Luká,cs ~s ~'lajt~n}'."i ka1tár~a~ ko~oly hivat~s
tud.atról tantiskodo kerdeser es 1avaslata1 Jelentosen emeltek 
az értekezlet és a Gyógyszerész-Szakcsoport vándorgyűlésé
nek színvonalát.. Az értekezlet Gáli igazgató elvtárs záró
szavával ért véget Ennek keretében foglalkozott a szakmai 
és minőségi munka megjavításával. A gyógyszerész a táránál 
és 'a laboratóriu1ni munkaasztalnál tudja és ott kell meg
mutatnia, ·hogy hivatásának ma12:aslatán áll és hogyan 
kell dolgoznia a szocialista egészségügyért .Hangsúlyo,zta, 
hogy szívós, lelkes munlGlval el kell érnünk,. hogy gyogy
szerészeink nlunkásságát áthassa a n1arxizmus-leniniz111us 
világnézete és m~dszere Felhívta az ~rtekezle~, tasj_ai!, 
hoay a jövőben n1eg nagyob gondot fo1d1tsanak ugy nuno
ség'i mint gazdasági 1nunkájukra. Gazdájukká kell hogy 
váljanak a gyógyszertárnak, mert ezt kívánja tőlük a 
v ál!alat és a dolgozó nép„ 

A trietano]amin és felhasználási módjai 
- Közlemény az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetből.. Igazgató.: Mozsonyi Sándor dr. egyetemi tanár -

Írta: Bánó Tibor egyet. tanársegéd 

A legutóbbi 20 évben a vegyészeti iparok 
terén sokoldalú felhasználhatóságuk következtében 
nagy népszerűségre tettek szert a különböző 
etanolaminek. Sóik alakjában először Wurtz állí
totta elő a három etanolamint klóretilalkoholnak 
vizes ammóniával zárt térben vízfürdőn történő 
hevítésével.. 

A szabad aminbázisokat viszont Knorr állí
totta elő 1897-ben oldataiknak frakcionált desztillá
ciójával Ma főleg az etilénoxid eljárást alkalmaz
zák, ami Wurtz második .szintézise szerint ammó
niának etilénoxiddal való reakcióján alapszik 
A három etanolamin egymás mellett keletkezik 
az alábbi egyenletek szerint : 

N:::HH • C:l~'-17 ~ „ :::_/ft'H, CH, tl/f . > I, rnonoetano· an1in "H Cll„, '11 

"~z·v:>(J)" ..v ~ ~%: ~% ct:etano1amin 

' H ~.tit,> ] , Cll Cll 1711 
11 -H+.1'·1 01 = N -e;./ cil ()fi trietanolamin 

'l-1 11 ~11..2 1 '.r.d c1l ,.,,, „, •:;< · ,/:;; 1/FT 

A kb .. 70%-os vizes oldatban kapott keveréket 
vákuumdesztillációnak vetik alá és így nyerik 
a technikai minőségű mono-, di-, vagy trietanola
mint A további tisztítás történhet ismételten 
vákuumdesztillációval vagy Germann és Knight 

eljárása szerint a következőképpen : A technikai 
trietanolamint, tömény s.ósavval való semlegesítés 
után kis sósavfeleslcggel kicsapják sósavas só 
alakjában .. A sót leszivatják, alkohollal mossák 
és 1 !0° C-on szárítják Az igy kapott sót izoptopil
alkohol és porított nátronlúg elegyében vízfürdőn 
főzik, majd a nátJ iumklorid leválása után az 
izopropilalkoholt közönséges nyomáson, a tríetano
larnint pedig vakuumban ledesztilláljak 

A három etanolamin fontosabb sajátságai 
a következők : 

A monoetanolamin C2H 70N (etanolamin, amino
etilalkohol, ~ oxietilamin, etilolamin) gyengén 
ammónia szagú, suru olajszerű, erősen lúgos 
kémhatású, higroszkópos folyadék, 20° C-on 1,022 
sűrűségű. Vízzel, alkohollal· elegyedik, benzinben, 
benzolban kevéssé oldódik Mint az ammóniához 
legközelebb álló etanolamin, ahhoz hasonlóan 
erősen maró sajátságú. Zsírsavakkal szappanokat 
képez, amelyek jo emulgensek. 

A dietanolamin : C4H110 2N (bis~oxietilamin, 
~, ~', dioxidietilamin) a másik két etanolaminnal 
szemben szilárd kristályos anyag. Nedves levegőn 
hamar elfolyósodik Olvadáspontja 28° C.. Víuuel, 
alkohollal elegyedik Benzinben, benzolban, éterben 
rosszul, kloroformban jobban oldódik Tömény 
vizes oldata maróhatású 

A trietanolamin .: C6 H150 3N. (trietilolamin, 
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tris~-oxietilamin, p, W, W' trioxitrietilamin, trico
lamin) a legfontosabb és legnagyobb jelentőségt.f 
etanolamin a három közül.. Sűrű szirupszerű 
világossárgától barnáig terjedő színű, tiszta, át'. 
látszó, enyhén halszagú folyadék, amely levegőn 
hamar megsötétedik A . vizet és széndioxidot 
mohón nyeli: Forráspontja 150 mm-en 277--
2790C, sűrűsége 20°C-on l,1242. Vízgőzzel nem 
illékony .. Vízzel, glicerinnel, etilalkohollal ·minden 
arányban elegyedik, jól oldódik acetonban, kloro
formban, de rosszul benzinben, .benzolban .. Vizes 
oldata lúgos kémhatású (pH= 10,2). 

Vízzel mosható folyékony 
(cold) kri!m 

Nappali 
Stearin 

krém 

Para~in Iiquid 
Stearin 
Trietanoiamirr 
Aqua dest. 

72 g 
11 g 
5 g 

160 g 

Adeps lanae_ anh 
Glvcerin 
Trietanola1nin 
BoraX 
Aqua dest 

210 g 
50 g 

133 g 
20 g 

5 g 
582 g 

Folyékony bőrápoló krém. 
Félzsíros krém 

Adeps lan~e anh. 16 g 
Stearin 3 g 
Trietanolamin 1 g 
Aqua dest 80 g 

Arc11iz 
I rietanolarnin 
Glycerin 
So_ir „ cctiss„ 
Aqua dest 
Natr.. .boracic 

Stearin 14,5 
1 rietonaolamin l,5 
Vaselin 20 
Paraff.. Iiqu. 10 
01. ricini 5 
Aqua dest 49 

[ [[ 

0,5 g 0;5 g 
4 g 10 g 

33 g 40 g 
62 g 48,5 g 

l g 

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ 
MÜHE,LYÉBÖL 

A szulfocianid és a papaverin 

g 
g 
g 
g 
g 
g 

»A Gyógyszerész<( 1952 június 1-i számában a Szegedi 
Orvostudományi Egyeten1 Gyógyszerészeti Intézet és 
Egyeten1i Gyógyszertár Laboratóriumából fenti cím alatt 
közölt közleményt~ - Az abban foglcilt recepturai nehézség 
nlegoldására az alábbi kísérleteket végezte1n; 
A nehézséget okozó vény előirata: 

Rp. 
Papaverin. hydrochlorati 

centgrta 'quadraginta (0,40) 
Kalii sulfocyanati 

grta quatour 
Aqu .. destillat. 

grta du cen ta 
Mfsol 

Nyilvánvaló, hogy a csapadékképződés el nem kerül
hető, a gyógyszerészre váró feladat tehát az, hogy ez a 
csapadék finom eloszlású legyen, tehát olyan szuszpenziót 
kell készíteni, amely a gyógyszer adagolását lehetővé 
teszi. 

Mint a hivatkozott közlemény is leírja, s a1nint arról 
maga1n is meggyőződte1n, a külön-külön feloldott papaverin 
és szulfocianid összeöntésével, valamint a 20 g alkohol, 
il le tv e néhány csepp sósav segítségével kész .. ített oldatból 
tűszerű kristályok válnak ki, an1elyE;knek egy' része flokku
losokká tömörülve az üveg falára tapad, és onnan a leg
er~.lyesebb rázogatással se1n távolítható el. Ez a háronlféle 
elkészítési ll!Ód tehát se1nmiképpen sem célravezető. 

Kedvezőbb eredményt mutatott a mucilágóval készített 
oldat, amelynél a csapadék 0,1-1 mm nagyságú részecskék
ből állott, az üveg falához nem tapai;It, felrázva szétoszlott, 
azonban 70-80%-a 5-10, az egész csapadék pedig 30-
40 másodperc alatt leülepedett. Adagolásra tehát egyenlőt
len eloszlása és gyors ülepedése miatt ez a k~szítmény 
sem bizonyult megfelelőnek. 

A forgalomban lévő trietanolamin rendszerint 
technikai minőségű és mint ilyen kb. 10-15% 
di-, és 5% moiloetanolamint tartalmaz Legfon
tosabb tulajdonsága, amely sokrétű használható
ságát lehetővé tette, hogy zsírsavakkal szappan
szerű sókat képez, amelyek azonban nemcsak 
vízben, hanem ásványi olajokban is jól oldódnak 
Az ammóniához hasonlóan, mely vízzel ammónium
hidroxidot képez, a tr ietanolamin is vizet addicio
nálva mint trietanolaminhydr at .egyesül a szabad 
zsírsavakkal és képez Velük - egy molakula víz 
kilépése mellett -trietanolaminszappanokat, ame
lyek igen jól hasznosíthatók az ipar sok ágában. 
Egyik ilyen gyakran használt szappan a trietano
laminstearát. Ez emulgeálja pL a benzilbenzoátot 
a 25 vagy 50%-os vizes benzilbenzoát emulzióban 
és sók kozmetikai készítményben. Általában olaj
vízben emulziót képez, vízben való jobb oldódása 
folytán, de ha a vizes fázis aránya kicsi az ásványi 
olaj vagy vaselines fázishoz képest, úgy vízolajban 
emulziót is készíthetünk, tr ietanolaminszappan 
felhasználásánál, mivel az ásványi olajokban is 
eléggé jól oldódik flyenkor azonban a szappannak 
az olajos fázisban való feloldása szükséges és csak 
ezután történik a víz emulgeálása. Ugyancsak 
a trietanolamin-szappanok olajban való elég jó 
oldahtóságán alapszik az a tény, hogy ha a szappant 

_az olajos fázisban oldva kevés vizet inkorpor álunk 
abba, úgy a vízolajban. emulziót ad, de ha az 
inkorporált víz mennyiségét növeljük, úgy fázis' 
inverzió lép fel és az emulzió átalakul olajvízben 
típúsuvá. Általában olajvízben jellegű emulziókat 
és emulziós kenőcsöket készítünk a trietanolamin 
szappanokkal magas víztartalommal és ilyen irányú 
felhasználásánál kb. 8-10% szappan szükséges 
az emulgeálandó zsiradék mennyiségéhez viszo
nyítva. Szappanait előszeretettel használják gyors 
és habzó borotvakrémek el.őállítására, jó szőr
puhító hatásuk miatt, de magát a trietanolamint 
mint arcszeszek alkotórészét a zsíros arcbőr ápolá
sára is használják, mivel jól emulgeálja a faggyú
mirigyek váladékát, annak szabad zsírsavaival 
szappant képezve. A trietanolaminszappant tartalc 
mazó készítmények előállítása nagyon egyszerű 
és gyors, mert a folyékonyhalmazállapotú zsír
savakkal ekvivalens mennyiségben történő egyszer ú 
elegyítéssel, a közönséges hőmérsékleten szilár
dakkal pedig megolvasztás után azonnal reagál 
Kozmetikai felhasználására példaképpen kö"zlök 
néhány elő iratot, nielyek a kenőcskészítés általános 
szabályait és a fentebb elmondottakat figyelembe
véve nagyon egyszerűen elkészíthetők : 

A IV„ Magyar Gyógyszerészkönyvben hivatalos az 
Extractu1n Liquiritiae depuratum aquosun1 subspi?sum 
Ez a készítmény közisinert, n1int kötőanyag és injnt íz
javító. Van azonban még egy tulajdons<iga, amely kevésbbé 
vagy talán egyáltalán nein. ismeretes. Igen ki Váló eloszlató 
anyag. Felhasználható finom szuszpenziók készítésére, 
valatnint arra, hogy ahol adagolásra alkatmatlan csapadékok 
keletkeznének, alkalmazásával finon1 eloszlású jól szusz
pendálható csapadékot nyerjünk,. _Az Extractum Liquiritiae 

_ilyen irányú felhasználását ezideig sen1 gyakorlatban, sem 
leírásokban nem találtan1 

184. 

A fenti vényt elkészítettem tehát a következőképpen: 
a papaverint ·eldörzsöltem 5 g Extractum Liquiritiae··ve]. 

s. 
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A 195 g vízben feloldottam a szulfocianidot és evvel az 
oldattal aprá_nként fel~ngedve maradék nélkül gyógyszeres 
üvegbe mostam. Igy _finom eloszlású csapadék ke-letkezett, 
amely a folyadék alján gytíJ össze és egyszerű --összeráz_ásra 
teljesen szétoszlott. Pár órai állás után azonban azt tapasz
taltam, hogy a csapadék- egy része az ü-Veg aljához tapad 
és onnan csak igen nehezen, vagy egyáltalán nerh szakad 
fel.. Ennek_ kiküszöbölésére 1.5 g glicerint alkalmaztam, 
ez viszkozitása miatt az ülepedés szempontjából is kedvező
nek ígérkezett. Az_ így nyert c.sapadék igen finom egyenletes 
eloszlású, üveghez . nem tapadó, egyszerű könnyed fel
rázásra még egy ·heti állás után is_ teljesen eloszló volt, 
ülepedése pedig egyenletes és 5-6 percig_ tartott, tehát 
adagolásra is alkalmas. -. -

A vény helyes előírása tehát a követ~ező lenne: 
Rp 

Papaverin hydrochlorati 
centrgta quadraginta (0,40) 

Kalii sulfccyana.ti -
grta quatoti.r 

Extr. Liquir„ S:ubspiss. 
grta quinque 

Glycerin 
grta quindecim 

Aqu .. destillat. . 
grta 180,0 

Mfsol. 
Az elkészítés helyes módja pedig a következő : a papa

verint az Extractum Liquiritiae-vel eldörzsöljük, a gli
cerint apránként hozzákeverjük„ A desztillált vízben a 
szulfocianidot._ feloldjuk és e'.rvel az oldattal a keve.réket 
apránként felengedve maradél<: nélkül gyógyszeres -üvegbe 
mossuk. A gyóygszert ))felrázandó« jelzéssel adjuk ki 

A papaverin 
és a Natr. phenylaethylbarbituricnm 

A tár a mellett dolgozó gyógYszerészek zö1ne mát bizo
nyosan találkozott ezzel a problémával valamilyen formá
ban. - A legegyszerűbb vény elkészítése is komoly pro
blémát jelent 

Rp 
Papaverin. hydr.·oclot<)ti 

centgrta viginti (0,20) 
Nah. phenylaethylbarbit.. 

centg1ta quaraginta (0,40) 
Aqu destillat 

grta 100,0 
Mint a papaverin és ·a szúlfocianid esetében, itt is 

n)rilvánvaló, hogy a csapadékképz_ődés el nem kerülhető, 
a ·gyógyszerész feladata tehát nlinél finomabb, felrázással 
egyenletesen eloszlatható, üveghez nem tapadó és nem túl 
gyorsan ülepedő csapadék-forma elérése. A fenti rendel
vény elkészítését az alábbi módokon kíséreltem meg: 

1. A desztillált víz egyik felében a papaverint, a másik 
felében a natr. phenylaethylbarbituricum-:ot, külön-külön 
felo)dottam, inajd álland'ó rázogatás _közben a két oldatot 
összeöntöttem. A kezdetben tejszerű oldatból rövidesen 
túró-szerű csapadék vállott ki, amely a felszínen tön1örül_t 
és a folyadék feletti részen az üveg falához tapadt, és onnan 
erélyes ösSzerázással sem volt eltávolítható. A felszínen 
tömörülő csapadék erős összerázáskor kisebb részekre oszlik, 
azonban nyugalmi állapotban azonnal tömörül 2.. Az 
egyik oldathoz 10 g alkoholt adva· összcöntés utan az 
előbbihez hasonló ered1nényhez jutottam. Nem volt ked
vezőbb a helyzet akkor sem, ha a papaverint az a.kohollal 
előzetesen eldörzsölve adta'm az oldathoz. 3. Hasonló
képpen nen1 volt ~redményes a papaverin,nek ló g sirup„ 
simplex-szel való előzetes eldörzsölése sem. 4„ A papa„ 
verint 3 g mucilagoval eldörzsölve és a 9'7 g desztillált 
vízben feloldott nátr. phenylaethylbarbituricummal aprán
ként felengedve, a készítn1ényt egynemű, tejszerű, an1elybül 
áIIás után közepes finomságú poralakú csapadék vált ki, 
ez felrázással elég jó eloszlatható, egy része azonban pon
tozottan az _ _üveg faláh_Oz tapad és onnán nem távolítható 
el. Ülepedése is elég gyors (40-60 másodperc), ami a pontos 
adago,Iást nehezíti meg .5. Néhány receptáriustól azt a 
felvilágosítást kaptam, hogy a natr phenylaethylbarbitµri-

cum-ot acidum phenylaethylbarbituricum-m_al helyettesíti 
és a készítményt »jól felrázandó«- jelzéssel adja ki.~ Igy el
készítve a vényt, az acidum phenylaethyrbarbttur_1~um 
résiben felrázással el nem távolíthatóan az üveg al1ahoz 
tapad,- részben a folyadékfels_zínén tömörülve helyezkedik el 
6. Az acidum phenylaethylba~bHuri:um-ot 19 g :;i.Ikohol
ban oldottam és apránként ·aIIando rázogatas kozben a 
90 g desztil1ált vízben oldott papaverínhez öntöttem. 
A csapadék finomabb el-oszlást'l, azonban egy része a fel-
szitien tömörül és az üveghez tapad. · . 

Az eddig felsorolt elkészít~si módok közül tehát egyik 
sem bizonyult teljesen megfelelőnek 

Készítsük el már most a vényt az alábbi előir at és készí
tési nlód szerint : 

Rp. 
Papaverin. hydr oclor ati. 

centrgta vigniti (0,20) 
Natr. phenylaethylbarbit. 

dentgrta quadraginta (0,40) 
Extr .. Liquir. subsiiss. 

grta tria 
Giycetin 

grta septe1n 
Aqua. destillat 

grta 90,0 
A papaverint dörzsöljük el Jól az Extr.. Liq~iri~iae-vel, 

majd a glicerinnel A- natr. phenylaethylbarbttuncum-ot 
oldjuk fel a 90 g desztillált vízben. Ezzel az oldattal a 
papaverines keveréket részletekben maradék nélkül öblítsük 
át gyógysze1esüvegbe„ Igy a legfinornabb ·eloszlású por·„ 
alakú csapadékot nyerjük, amely egyetlen könnyed fel
rázásr a tökéletesen és egyenletesen oszlik szét, ülepedése 
pedig 3----4 perc, így jól és kényelmesen adagolható. A készít-
1nényt i>felrázandó<( jelzéssel szolgált.atjuk ki. 

* 
Mint érdekességet említen1 meg, 

vényt: 
Rp 

Papavcrín. hydrciclorati 
centgrta quadraginta (0,40) 

Natr. phenylaethylbarbit 
gr1na unun1 

Kal jodati 
grta quinque 

Theobromin. natr. salicyl. 
grta quinque 

Aqua. destillat 
grta 200,0 

hogy pi az alábbi 

Látszólag 1negfelelően lehet elkészíteni rninden segéd
ányag nélkül, a folyadék egyik felében a pap,averinne~, 
á másik, felében a töbJ)J_anyagnak oldása és álland_o rázogatas 
közben történő összeöntés (ltján. lgy egynernű tejszerű 
folyadékot kapunk, arnely összer_ázv<t. teljesen homogén, 
azonban állás közben a csapadék egy része a f~ls~ínen 
tömörül és az üveghez tapad. - Mivel az üveghez tapadó 
csapadék nagyrészt Ieoldód!k, a f.elszíni tömörü.lés pedig~ 
valószínűleg a csapadék nagy mennyisége miatt, csak 
egy-két perc után megy teljesen végbe, nlegfelelő gond?.s
sággal elég jól adagolható is. A desztillált víz 20 g-1at 
5 g Extractum Liauiritiae-vel és 15 g glicerinnel helyettesítve, 
figyelembevéve továbbá a fent közölt elkészítési módot, 
még ez.eket az apró hibákat is kiküszöbölhetjük. 

Schulek Elemér dr. akadén1ikus professzor az V. 
Gyógyszerkönyvről tartott pécsi előadása során felhív_ta 
a fig_yeln1et, mennyire fontos a gyógyszerészeknek a hatas
tannal f_pglalkozniok, mert az orvos ehhez_ egyre kevésbbé 
jut hozzá, az egyéb orvosi taru!Itrtányok mindinkább fejlődő 
és növ~kvő anyaga nliatt. -· Ugy gondolom, ez fokozottan 
fennáll, a gyó"gyszeranyagok kémiai tulajdonságaival kap
csolatban Helyesne~ tartanán1 tehát, ha bizonyos indokqlt 
esetekben, (tnint a két felvetett problé111ánál is) a gy~gy
szerkönyv engedélyezné az oldószer rovására ~19 % 
gyógyhatás szempontjából közömbös anyag felhasznalasat 
az orvos megkérdezése nélkül is abban az esetben, ha 
ezzel megfelelőbb gyógyszerformát és így jobb gyógy
hatást tudunk biztosítani. A felhasznált anyagokat és 
1nennyiségük_et tern1észetesen a vényre rá kell vezetni, 
hogy az elkészités egyöntetűsége biztosítya legyen .. 

Simon Gyula dr. gyógyszerészfelügyelii (Pécs) 
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Beszámoló a szakcsoport június 13-i előadásairól 
A Hőgyes Endre-utcai előadóteremben nagyszámú 

hallgatóság előtt került sor a s·zfvglykozidákkal foglalkozó 
előadások megtartására. A hallgatóság zöme fiatalokból 
állt. Külön meg kell említenünk a honvéd-gyógyszerészek 
megjelenését 

Kedvessy György dr.. egyetemi docens bevezető szavai 
után Bayer István dr. (Gyógyszeripari Kutató Intézet) 
ismertette a szívglyk_ozidák Szerkezetét. 

A szívglykozida* tartalmú növényeket a népi gyakor
lat kétféleképpen alkalmazta: mi'nt gyógyszert, pl. a 
Digitalis purpurea régóta ismert népi szer-~!' mint _nyílmér
get (főként Afrikában és főleg Strophanthus fajokat). Az 
utóbbi felhasználási ní.ódot sokkal szélesebb körben alkal
mazták, mint az elsőt. 

.A.z ~lső drog, mely a kuruzslás homályából előlépett, 
a Drgltalts purpurea volt, amellyel kapcsolatban W. Withe
ring skót orvos 1785-ben megjelent történelmi nevezetes·· 
ségűnek mondható tanulmánya nemcsak úttörő munka 
volt, hanem rnegállapításai ma is megállják helyüket. 
A drog ma is gyógyszerkincsünkhöz tartozik, úgyis mint 
biológiailag standardizált por (Pulv„ F'ol .. Digit titr.) 
mint galenikus készítinények kiindulási anyaga (Tinc/ 
Digitalis) és mint a digitoxin előállítási nyersanyaga 

,A szívglykozidákat tartahnazó növények nem egy 
csaladba tartoznak. Ki keli en1elni a különböző Strophantlzus 
és Digitalis fajokat, mert az ezekből kéSzített gyógyszerek 
víszik a szívterápiában a főszerepet. A Strophantlzus gly
kozidák igen gyors hatásuk következtében életmentő 
jelentőségűek, a Digitalis glykozidákat viszont kitűnő 
kumulatív sajátságuk miatt alkalmazzák széles -körben. 

Az előadó ezután általánosságban foglalkozott a glykozi
dák, majd a szívglykozidák általános sajátságaival. A szív
glykozidák cukorrészével kapcsolatban a leggyakrabban 
előfor~uló glukózén kívül ki kell" emelni a sűrűn szereplő 
dezoxrcukrokat Ezek abban különböznek a normál cuk
roktól, hogy molekulájukban egy vagy több OH hidrogén·
neJ van heJyettesítve. Leginkább 2 és 6 dezoxicukrok · 
valamint ezek metiléterei fordulnak elő. ~rdekes, hogY 
másutt a természetben nen1 találkozunk ezekkel a cukrok
kal. A glykozidák cukor-része lehet monoszaharida, de 
l_ehet összetett cukor is. A cukor-rész milyensége szerint 
beszélünk glukozidákról, ramnozidákról, galaktozidákról 
stb. Ásványi savak hatására a glykozidák hidrolizálnak 
aglyk_onra, másnéven geninre és cukor-részre hasadnakS 
Ál~-alaban a glykozidatartalmú növény más sejtjeiben vagy 
mas részében a · glykozida hidr olizisét okozó enzimet is 
tartalmaz. Ezek között vannak fajlagosak, míg mások 
sok glykozidát bontanak. Az összefoglaló néven glykozidáz
nak nevezett enzimek hatásfajlagossága alig vonatkozik 
az aglykon és a cukor szerkezetére, hanem elsősorban ai 
a döntő,- hogy a cukor első, ú. n .. glykozidikus e atomján 
milyenek a konfigurációs viszonyok; eszerint beszélünk 
a és ~ glykozidázról.. 

Táblázat mutatta be a Strophanthus Kombé genuin 
glykozidájának hidrolizisét. Genuin vagy nátív glykozida 
alatt az.t a glykozidát értjük, amely legmagasabb cukor
tart,almű formája az illető glykozida-sorozatnak, amelyről 
tehat feltehető, hogy a növény mint ilyent tartalmazza 
és a többi izolált glykozida vagy enzimatikus bontás vagy 
az izolálási eljárás folyamán· bekövetkezett változások mű
terméke„ A Str. Kombé genuin glykozidá.ia a k-strofan
tozid, an1ely a strofantidin aglykonból és 3 cukorból· áll, 
A 3 cukor: cimaróz (dezoxicukor), ~-D-glukóz, o:-0-glukóz. 
Ez a vegyület sósav hatására strofantidinre és a 3 cukor
komponensből álló vegyületre (strofantotrióz) hasad. Ha 
a strofantobiáz enzim hatásának tesszülc ki a k-strofanto
zidot, 2 glukóz mellett a strofantidinből és cimarózból 
ál!? cimarint. kapjuk (a fajlagos _en,zimhasítás tipikus pél
da] a). Ha viszont egy a-glukoz1daz hat a vegyületre, az 
agiykonon 2 cukrot viselő k-strofantin-~-t és egy glukózt 
nyerünk. 

A glukozida megjelölés a cukorrészben glukózt 
tartalmazó glykozidák megnevezésére szolgál, ezért tar
tottuk meg a fonetikus írás1nód mellett az összefoglaló 
glykozida szóban az y-t 
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A gyógyszerkülönlegességek közül a sirophósid k-stro-
fantozidot,_ a Kombetin k-strofantin-·~-t tartalmaz„ " .. 

Mivel a cukorlánc hosszúsága a toxicitás csökkenésé-·.
vel jár, a k-strofantozid á legkevésbbé toxikus StrophanthuS ·, 
glykozida, ennél toxikusabb a k-strofantin-B és .még. toxi
kusabb a cimarin. Az aglykon, a strofantidiri. toxicitása 
viszont alacsony,-· mert az aglykonok igen rosszul. )>tapad
nak<( a szívizomzathoz, ezért gyógyszerként sem használ- ~--:;' 
hatóak 

A Digitalis fajok glykozidái között igen szoros az össze
függés„ A Digitalis lanata genuin glykozidái a digilanid 
A, B és C, melyek csak az aglykon részben különböznek 
egymástól, az aglykonhoz mindegyikben 3 digitoxóz (dezoxi
cukor) egy glukóz és egy acetil-csoport kapcsolódik. A 
Digitalis purpurea genuin glykozidái a purpureaglykozid 
A és B egy acetil-csoport hiányával különböznek a digi
lanid A és S-től »Dezacetil<c-~~igilanid C nem szerepel 
a D. purpureában. Enzitnbontás eredményeként kapjuk 
a digilanid A, illetve purpureaglykozid A-ból a digitoxint; 
amely a digitoxigenin aglykono11 kívül 3 digitoxózt tar-
talmaz _ 

A digi!anid (másnéven JanatoÍid).·A, B és C izomorf 
keveréke szerepel a Digilanid és Neoadigan specialitások
ban. A három komponens között legerö.sebb hatású digi
lanid C elkülönítve a Cedilanid, illetve IsiJlanid hatóanyaga 
A digitoxin, a1nelyet újabban újra·erősen használnak a szív
terápiában, a Carditalin elnevezésű csekszloyák készítmény 
alakjában van forgalomban · .... 

A szívglykozidák aglykonjai mind szteránvázas vegyU
letek, melyeknek igen jellegzetes térbeli szerkezete van 
Külön sajátossága a molekulának az 5 tagból álló Jakton
gyűrű, an1ely a hatás szempontjából igen lényeges. (Néhány 
szívglykozida -aglykonja, -pi a Scilla glykozidák, 6 tagú, 
lakton-gyűrűt visel.) Ugyanaz az aglykon több glykozidá
ban is előfordulhat, így pl.· a strofantidin a Convallaria 
majalis konvallozid és konvallatoxin elnevezésű glykozi
dájában is szerepel. 

A te1szintézisre irányuló kísérletek a szerkezetbizonyí
tás szempontjából is igen fontosak. Az első szintetikusan 
is előállított szívglykozida a konvallatoxin volt (Reich
stein) 

Az egyes glykozidák szerkezetének felderítésénél min
dig három kétdéstkell tisztázni: I. a·cukor-rész, 2. az.agly
kon szerkezete és 3„ a két rész kapcsolódásának mikéntje, 

A második előadást Szász Kálmán a Kőbányai Gyógy
szerárugyár növényüzeinének osztályvezetője tartotta .. Eléí:. 
adása, címének megfelelően (1>Szívglykozidák előáJUtása, 
különös tekintettel a Digitalis lanatara«) a Digitalis lanata 
genuin glykozidáinak példáján mutatta be azokat a problé
mákat, amelyek az egyes glykozidák kristályos előállítása 
folyamán felmerülnek 

A Scilla maritima és a Digitalis lanata .és purpurea 
genuin_glykozidáinak előállítása A: Stoll zseniális munkája . 
volt. 0 az első, aki tudatosan számításba vette az enzim
f olyamatokat és megfelelő módszerek segítségével ezeket 
kiküszöbölte. 

Az egész gyártási eljárás során négy glykozidabontó 
tényező ellen kell védekeznünk : 1 enzimek; 2. sav és lúg~ 
3 víz, 4. hő. 

A fehérjetípusú enzimeket vagy alkoholgéízökkel szok
ták hatástalanítani, vagy pedig - Stoll szerin~ - kisózással 
szabadulunk meg tőlük .. Ez utóbbi folyamat rendesen a drog 
ammonium szulfáttal való elkeverésével történik, 

Sav és. lúg beh_atása ellen a PH viszonyok állandó figye
lésével védekezünk, a hő-faktort pedig· állandó 35° alatti 
hőmérsékleten, vakuun1ban való munkamenettel ·kap_
csoljuk ki. 

A lehetőséghez képest vízmentes közegben dolgozunk, 
hogy hidrolizis ne következzen be„ Ezen a ponton igen 
jelentős a gyártási eljárás folyamatába- a kromatográfiás 
adszorpció bevezetése. A glykozidá~. izolálást. ugyanis a 
növényben lévő szaponinok jelentősen megnehezítik. Ezek
től az eddigiekben· úgy szabadultak meg, hogy a szaponinok 
mellett még klorofillt és egyéb szennyezéseket is tartalmazó 

nyersterméket (Reintannoid) vizes metilalkoholos oldatban 
ólomhidroxiddal tisztították. Az ólmozás után kapott sza
ponin és klorofillmentes. vizes metilalkoholos oldat szárazra-

áriása után kerülhetett sor a kristályosításra„ Az ólom
hidroxidot sikerült később alumínium hidroxiddal tielyette
Síteni, de ez sem küszöbölte ki a vizes metilalkoholos oldat 
desztiilációját, ahol a forrpontdifferencia következtében 
először a metanol távozik és így a glykozitlák hosszabb.időn 
keresztül vízzel vannak érintkezésben. 

A Cvjet-féle klasszikus adszorpció krotnatográfia nyuj
tott lehetőséget a víz kikapcsolására olymódon, hogy a 
i>Reintannoidot« tiszta metanolban oldva, megfelelően nleg
választottadszorbens oszlopon engedtük át, amikor a szeny
nyező anyagok megkötődtek az oszlppon, a glykozidák 
viszont az oldószerrel átjutottak rajta Megfelelő adszorbens
nek egy olyan oszlop ·bizonyult, mely részben alumínium 
hidroXidból, részben hidroszi!ikátok keverékéből állt 
Technológiai szempontból értékes újítá,s volt a centrifugál
krornatográfia alkalmazása, mely abból áll, h9gY a centri
fuga falára felvitt adszorbensrétegen engedjük át a tisztí
tásra váró oldatot A kromatografálás után kapott kloro
fi!I- és szaponin-mentes metanolos oldat bepárlása már nem 
okoz problémát és·_ezzel a víz jelenlétét ki lehet kerülni. 

Az előadó mege1nlítette, hogy a Kőbányai Gyógyszer
áruo-vát a digilanid (Neoadigan) további feldolgozásával is 
foo-fa1kozik, olymódon, hogy a digiiand A, B, C izomorf keve
rékből oldószerek közötti megoszlás segítségével elkülöníti 
a e komponenst, an1ely Jsolanid néven kerül forgalomba 
(=Cedilaizid), míg a digilanid A-t digitoxinra bontja le. 

Ezután Issekutz Livia dr. a Gyógyszertani Intézet 
tanársegéde a digitálisz biológiai tittálásáról adott elő. 

Ismeretes, hogy a digitáliszlevéJ hatékonysága nagy 
mértékben ingadozik. Ezért nagyon észszerű volt a digitáiisz
térápia felfedezőjének, Witheringnek az a tanácsa, hogy 
addig kell a levelet a beteggel szedetni, míg hányás követ
kezik be, mert ez jelzi legprimitfvebben a digitáliszhatás 
tetőfokát, ill. a toxikus hatás kezdetét. 

Csaknem félévszázaddal ezelőtt ismerték fel a biológiai 
titrálás szükségszerűségét 

Először békán dolgoztak. Faeke pi. olymódon járt el, 
hogy a béka bőre alá fecskendezte az infuzumot és a n1el!kas 
~elnyitása után 1nérte a szívnek szisztoléban való nle~aJiá
sáig eltelő időt. Faeke módszere ellen fel lehet hozni azt, 
hogy 10-20 percig tartó vizsgálat eredménye erősen függ a 
felszívódás gyorsaságától. 

Sok. rnódosftás után ma általában úgy szoktak eljárni, 
hogy 6-10 tagból álló béka-csoportnak adnak hasi nyirok
tömlőbe 5%-os infuzumból v~,gy tinktúr~ból .. ~qlönbözö 
dózisokat.. Az eredményt 24 ara mulva allap1t1ak meg. 
Igy a felszívódásheli különbségek ki vannak iktatva Mint
hogy a békák érzékenysége évszakonként változik, ezért 
szükséq;es nemzetközi digitálszkészíítnénnyel való össze
hasonlltás. 

E<ry nlásik kevésbbé használt módszer a galambokon 
való titrálás. 10-10 galambbá! álló csaportoknak, a szárny 
belső oldalán lévő vénájába fecskendezünk digitálisz készít
inénvt és így keressük azt az adagot, amely legalább f:itné! 
5--15 pete alatt hányást idéz elő. Ez a standardnal 15 

mg/k~. digitálisz biológiai titr,áláshoz macskát használunk, 
melyet 16-24 órán át éheztettünk és súlya 1,?-4 kg között 
van. f(ét csoporttal dolgozunk, 6-6 nlacskaval. Az infun
dáláshoz összehasonlító infúziót készítünk a standardból. 
Egy pormpulla (80 mg pro kg 1nacska) tartalmát mg--nyi 
pontossággal lemérve, 10%-os tinktúrát készítünk 80%-os 
alkohollal. 24 órán át 20-30°-os hőmérsékleten rázzuk, 
nlajd centrifugáljuk, va!Sy üvel!szűrőn szűrjük. Ebből _15-
vaqy 20-szoros hígítást készítünk 0,9%-os konyhasool
dattal 

~ Ugyanígy készül a kivonat a vizsgálandó levél,ből, azon
ban a hígítás.t úgy választjuk meg, hogy a !11acskara pro kg 
15 ml fogyjon infundáJáskor.Az állatot uretannalvagy~ter,rel 
altatJuk és a véna femoráiiszba kanült kötünk. A ~anu! leg
mentesen gumicsővel csatlakozik az 50 ml-es bure~tához 
A bürettából 5 percenként annyi ml-t infun~álunk ~z allatba, 
ahány kg-os volt. Ezt mindaddig folytatjuk, m1g az állat 
Szíve megáll. Esetleg fe!Iépő légzési zavarok feIIépése nliatt 
felkészülünk a tracheotomiára 

Az összehasonlító titrálások után kisz.ámítható az 
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is1neretlen 1nennyiségü hatóanyagot tartalmazó ditáJisz 
hatáserössége, a standardhoz viszonyítva. 

Ma -már csak biológiailag titrált digitálisz-készítmények 
kerülnek forgalo1nba és mégsem lehet azt mondani, hogy 
amelyik készítmény a standar_dnak megfelelő, a klinikai 
használatkor is, terápiásan is egyenlő hatásúnak mutat
kozik Ennek oka még nincs tisztázva . .Jelenleg a budapesti 
Gyógyszertani Intézetben folynak ilyen irányú vizsgálatok. 
A magyarázatot, mindenekelőtt - úgy látszik - abban kell 
keresni, hogy biológiai titráláskor a macskának i v„ adjuk 
a digitáJiszt, ellenben terápiásan túlnyomóan perorálisan 
Ezért foglalkozunk olyan módszer kidolgozásával, amely
nél a biológiai titrálást perorá!isan végeznénk 

Az előadásokhoz Ldng Béla dr„ szólt hozzá 
Az elhangzott előadásokból örömmel vehettünk tudo

másul, hogy gyógyszeriparunk a jóminőségü hazai nyers
anyagok felhasználásával kellő mennyiségben és megfelelő 
minőségben elő tudja állítani a Digitalis lanata genuin 
glykozidáit, sőt a diginalid-C-t is Mint ismeretes, a kumu
latív tulajdonságokkal rendelkező, de lassúhatású digitalisz
készíhnények nem helyettesíthetik a gyorsan ható és ezért-
1nint az előadásban is halloJtuk ·-· gyakran e1et1nentő 
sztrofantusz-készíhnényeket, nlárpedig a Strophanthus
I(oinbé csak forró égövön tenyészik Itt tehát ma is a bizony
talan irnport lehetőségekre vagyunk utalva. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban. szeretném röviden 
ismertetni egy nemrégiben ideiglenes birtokornba került 
szovjet gyüjterr]~nyes munka ide vonatkozó néhány adatát. 
A munka az Osszszövetségi Tudományos Gyógynövény
kutató Intézet Kémiai Osztálya dolgozatainak 1950-ben 
1negjelent gyűjteménye, mely 27 növénykémiai tárgyú közle
ményt tartalmaz és ezek közül 6 a szívreható gyógyszerekkel 
foglalkozik 

V. N. Zajceva és V. V. Feofilaktov a cimarin hatásával 
és nyersanyagkérdéseivel foglalkozik„ Mint tudjuk, a cirnarin 
a sztr ofantinhoz hasonló glykozida(pontosabban cimarozida), 
de csak egyetlen cirnaróz nlolekulát tartalmaz, tehát egy 
rnolekula glukózzal kevesebbet, mint a S tr ophanthus másod
lagos glykozidája, a sztrofantin. Hatása az ernlített szerzők 
szerint 1nind minőségi, 1nind n1ennyiségi szempontból 
na;:;yon hasonló a sztrofantin hatásához; míg 1 g sztrofantin 
hatóértéke 50 OOO békaegység, addig 1 g cimarin 45 OOO 
békaegységnyi hatóegységet képvisel, így a sztrofantin 
pótlására alkallnasnak Játszik. A Szovjetunióban több olyan 
növény is tenyészik, 1nelyben sztrofantin van. A szerzők 
ezel<: közül az Apocynun1 cannabinum L. szerveiben jelen
tős inennyiségt'.i cin1ari11t találtak és belőle 0,15-0,17 g 
tiszta kristályos glykozidát állítottak elő 

Megcn11íte1n 1nég A I. fermakov, valamint V. V. 
Feofilaktov és M. V„ Karev munkáját, akik áz ezüstös 
repcsény (Erysiu1n canescens Roth) szívreható anyagaival 
foglalkoztak. Utóbbi két szerző egy új anyagot is izolált a 
növényből, 1nelynek hatása 1nind meleg-, mind hidegvérű 
állatokra 1,5-2-szer olyan erős, mint a sztrofantiné 
Az anyag telítetlen lakton, cukrot nen1 tartalmaz és a 
szívreható aglykonokhoz hasonló szerkezetű A szerzők 
erizin10Iaktonnak nevezik 

Anélkül, hogy a többi irodalmi adatokat ismertet
ném, már az eddigiekből is önként vetődik fel a kérdés, nem 
volna-e érde1nes a hazai szívreható drogokat is közelebbről 
szemügyre venni és megkísérelni, hogy azokból a Strophan
thus glykozidáihoz hasonló hatású anyagokat izoláijunk, 
vagy a szovjet szerzők által ajánlott cimarint szolgáltató 
repcsény-faj hazai termelésére tegyünk hasonló célból kísér
letet? 

Az elhangzottakhoz Bayer István dr a biológiai meg
határozással kapcsolatban n1egemlítette a kémiai meg
határozás lehetőségét. E próbálkozások kétirányúak„ Van
nak módszerek az aglykon meghatározására (pl.. lakton
titrá!ás), de ·ezek nem rnérik magát a glykozidát, tehát a 
hatáserősség me~áIIapftására nem alkalmasak, másik lehe
tőség a glykozida cukor-részének mérése, amely pl. a Digi
talis esetében a digitoxóz színreakcióján alapul. Itt _is nehéz
séaeket okoz az a körülmény, hogy nemcsak a genuin, hanem 
a lebomlott, szekunder glykozidák is adják a szint (pi 
diai!anid mellett a digitoxin). Igen sokat várnak a papír
kr~matográfia alkalmazásától 
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A 4. technikusképző tanfolyam befejezése 
MáJus _11-éh kezdődött és három napig tartott a 4. 

technikusképző tanfolyam vizsgája. Az első napon jónás 
László, Fésüs Arnold és SZ{)[noki András dr.. üzemvitelből 
és ideológiából, a második napon Kovács László dr. és Liaeti -
Ferenc kémiából és gyógyszerészi technológiából, vé'güI 
Ligeti Viktor és Mittelmann László dt. növénytanból és 
közegészségtanból vizsgáztattak. A feleletek értékelése 
közben az a vélemény alakult ki, hogy a tanfolyan1 szín
vonala és ezzel együtt a hallgatók tudása évről-é\:re jelen
tékenyen ernelkedik .. Ez elsősorban azzal magyarázható, 
hogy már a tanfolyam hallgatóinak felvételénél mind ko
molyabb igények érvényesülnek. De növekszik technikusaink 
tudásszomja is és egyre inkább előtérbe lép az a felismerés, 
hogy azt a lehetőséget, amit népi den1okráciánk ad a dolgo
zóknak, fel is kel1 használni a minél lelkiisn1eretesebb 
tanulásra. Komolyan Iatbaesik az is, hogy az élmélet és 
a gyakorl~at összeegye'.?tetését n1a már igen sok esetben 
a gyógysiertárakban elsajátítják. Igy értik meg, hogy a 
marxi-lenini elmélet szerves és nélkülöhetetlen előfeltétele 
a jó gyógyszertári munkának és ennek keretében a gyógy
_szertári minőségi munka n1egjavításának 

A vizsgázók önbizalmát növelhette az is, hogy ezeken 
a beszá1nolókon majdnem az egész személyzeti osztály 
állandóan jelen volt, és hogy kivülük tninden nap hosszabb 
ideig figyelték·- a vizsgák alakulását Dvorszky Ferenc és 
Bakanek János igazgató elvtársak és F'aragó Sándor és 
Sacher Pál dr fógyógyszerész elvtársak is 

A vizsgák eredményét főként az ideológiai és a gyógy
szerészi technológiai feleletekből inérhettük le. Itt is meg
nyilatkozott, hogy akinek világszemléleti tudása kie_1nel
kedő volt, az más tárgyakban is kitűnően megfelelt. Általá
ban sokkal kevesebb volt a bizonytalan válaszadás, mint 
a komoly tudásról tanúskodó nyílt felelet. Ez volt a véle
ményük az előadóknak és azoknak is, akik a vizsgákat 
folyamatosan meghailgatták., Az is észrevehető volt, hogy 
a gyógyszerészek tanfolyamról tanfolyanua többet és~
szívesebben foglalkoznak leendő szakmunkásaikkal Egyszer 
ugyan megütköztünk, amikor az egyik vizsgázó kijelen
tette, hogy ő 1nég soha nem csinált szirupot. Dc aztán 
kiderült, hogy a jelölt valósággal )Jfújja« a gyógyszerek 
latin neveit, de kiderült az is, hogy a vizsgázó : takarítónő 
és ezért. nyilván ritkán állíthatták be laborá!ásba. 'Tény 
azonban, hogy jól 1negfelelt és ezután inkább 111eglesz 
a lehetősége, hogy 1negis1nerkedjék a szirupok készítésével 

Mint az eddigieken, ezen a tanfolyan1on is volt néhány 
kitnagasló eredmény A színvonal e1nelkedése azonban 
ne1ncsak ezekből volt m.egállapítható, hanem általában 
minden vizsgázó szorgahnából, tudásából és magatartásából, 
az egész tanfolyam ideje alatt. 46-an álltak vizsgára és 
ezek közül 2-t utasítottak javítóra. Kitíínő eredn1ényt 
ért el 5, jelesen vizsgázott 8, jó 1ninősítéssel 17, közepesen 
7 és 7 szakn1unkás kapott elégséges bizonyítványt 

A rnájus 17~i záróvizsgán megjelent az E. M. és a 
Szakszervezet mcgbizottja, továbbá a Gyógyszertári Köz
pont és a B. Gy. V. igazgatói és főgyógyszerészei. A záró
vizsgát, rövid visszapillantással az eddigi tanfolya1nokra, 
Fehér László elvtárs a tanfolya1n vezetője nyitotta 1neg, 
Megen1lítette, hogy egyre közelebb jut a megvalósítá ;hoz 
a technikustovábbképző tanfolyam, ahová a szaktnunkások 
legjavát fogják kiválogatni. Az eddigi· tervek szerint ez 
a továbbképzés az ad1ninisztráció és a gyógyszerészi 
technológia területére terjed ki, de ennek keretén belül 
Valószínűleg gyógyszerhatástannal is foglalkoznak. Ezekről 
a továbbképző-tanfolyamokról emelik 1najd ki a legjob
bakat, hogy a szakérettségi letétele után továbbtanul
hassanak„ Fehér elvtárs ezután kiosztotta a könyvjutalmat 
az 5 kitűnően végzett szakmunkásnak: Haláp Hedvignek, 
Hatvani Bélánénak, Nánásy Sándornénak, Rcnl(a Gizellá
nak és Szabó Jánosnak. 

Dvorszky Ferenc igazgató elvtárs felszólalását azzal 
_kezdte, hogy azokhoz szól, akikhez sok közös munka fűzi 
_A beteg dolgozókon csak úgy segíthetünk egyre jobban, 
ha az e·Iőrehaladásunkban egyetlen napra sen1 állunk rneg 
Éppen ezért egy-~gy ilyen vizsga csak állomásnak tekint
hető tudásunk egyre szélesedő útján. A tanfolya111 sikeres 
elvégzése nemcsak azok szárnára eredmény, akik rnost 
szakmunkások lettek, hanem azok szá1nára is, akik ezt 
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a technikusképző-tanfolyamot négy évvel ezelőtt elilldítot„ 
ták és akik ez idö alatt oktatták és Vezették a hallgatókat. 
A hivatalos szervek nevében elsősorban Fehér László 
elvtársnak mond köszönetet eddigi önzeilen és sikeres 
tevékenységéért és kéri, hogy működését ebben a szellem
ben folytassa tovább. Az új szakn1unkások pedig, ha vissza-. 
n1ennek munkahe.Iyeikre, mondják el, hogy érdemes volt 
tanulni és n1unkájukkal mutassanak példát a következő 
tanfolyamok részvevőinek. Dvorszky elvtárs osztotta ki 
a könyvjutalmakat a tanfolyam vezetőjének és előadóinak. 
A további könyveket Bakanek igazgató e:Ivtárs adta át. 
Ebben a jutaln1azásban nen1 különítették el a tanfolyafnot_ 
végzetteket és a tanfolyam nélküli vizsgázottakat, ainikor 
könyveket kaptak a következők: - "Bató Gizella, Boór 
Józsefné, Győri Márta, Horváth Józsefné, Kislőrinci Valéria, 
Koronkay Ibolya, Ivíachán Tiborné, Papp Erzsébet, Petrik 
Józsefné, Polega Mária, Sch1,1o,rarzemberger Erzsébet és 
Sümeg Istvánné. 

A tanfolyan1 hallgatói nevében Hatvani Béláné, a 
kiválóan végzett üj szak111unkás köszönte 1neg népidemo
kráciánknak, pártunknak, Rákosi elvtársnak, majd a 
A1inisztériumnak, a Gyógyszertári Központnak és az elő-· 
adóknak, hogy tanulhattak. Mindent elkövetnek, hogy jó 
n1unkájukkal n1éltók legyenek szakmunkási képesítésükre„ 

A tanfolyamot-végzett hallgatók vizsgáival kapcsolat-_ 
ban is fel keIIcne vetni : nen1 lenne-e helyes, ha ezeket 
a vizsgákat is a Szántó Kovács János-utcai gyógyszertárban 
bonyolítanák le? Éppen az elmélet és a gyakorlat össze.:. 
egyeztetésének gyakorlati elbírálására 

A továbbképzés brosurái .. Különösen a vidéki vándor
gylíléseken sürgették igen sokan a továbbképzést szolgáló 
brosúrák nlielöbbi n1egjelenését.. Nagyon jól tudjuk, hogy 
vidéken ez az egyetlen ko1noly alapja a rendszeres gyógy
szerésztovábbképzés megindulásának Közöljük kartársaink
kal, hogy jelenleg sajtó alatt van Kedvessy György dr.: 
>1Galenusi készít111ények tájékoztató gyorsvizsgálata<< és 
Lasz!Dvszkv .József d1. : J>A szervetlen kvalitatív kémiai 
analizis elen1cií< e. brosúrája Ezek után jelennek meg az 
Egészségügyi Könyvkiadónál,· jelenleg előkészületben van
nak Fritz Gusztáv dr.: )}Gyógyszerhatástaní( és Kovács 
László dr : >lTitli111et!iai alapfogalmak« c. brosúrái 

Jutalmazás .. A Gyógyszcrt1ári Központrbán Dvorszky 
f.er.enc i·g;azgató elvtár1s ünnepélyes kereteik között adott 
át 6800 forintot Ligeti \Tildornak, a1 0/240. gyó;gysz-er.tár 
fele1~ős veze-tőjéneik »Liquor fenralus« kész,ítményér:t Ezzel 
<-l rrni szalk~nán!k,ba111 szofoa,tJainul nagy ös1sz-egge1 ra1 készít~ 
1111énynek nerrncs1a!k egészségügyi, hane1n néipgazdaság;i 
jelentőségét is ét1t.élk.elték 

A m1noseg1 munkáért EnneX jegyében küldték .ki 
orszá,gszert,e a kör J.evele'k-et a gy6gyszerotáf'i .adrndnisztr :l-
1.'iÖ Iényeges m·egikönnyítésére. De ezt a célt szo!lgálja. 
az a kör.Jevé!l is, am.elynek ér·t·elmé:be:n ·egyes igialernusi készH· 
nJ.ény.e:ket újrlaí ·a gyógysz,er1ád J,abo.r·a·tóriutnokhan állíta" 
n:a:k elő. Jv\indkét r·end.elikezoés1 a gya1korló gyógysz,erészek 
jó jaV'aslataina!k ér1tékelés1e alapján adták ki. Az egyik 
o.lika1lmas arra, hogy a gyógyszer·tár:ban töb:b időt fordít· 
ha1s·sanaik a 1uinöségj munka m1egjavítására. A másik 
utasítás egyelőre csak 8 ga11enikum elkészítésére vonatko 0 

zik ugyan, de m1eg.ter·emti a lehetőséget a gyógyszerész 
sz.á1nára, hogy im.i.nrl.ent mregcsinálhas:svn, am1ihez 
incgfelelő any.agg.ai és .munka-eszközzel rendelkezik, 
amon:nyiben az.t a készítményt a Gyó.gyért nent tudj1ai 
leszállít,and Ez nemies1a!k a gyógyszertári [Uagi:sztrális 
mun1k.a jelentőSégét .emeli, ha-nem megkönnyíti és meg
gyor1s-Ltja a beteg do~gozók egyr.P jobb és zav,artalia!Il'aibb 
gyógysz·E·r e·).]átását 

Szakszervezetünk h.üldöt1.kongresszusáról szóló tudó·· 
sitásu-nkat szaklapunk legközelebbi számában közö:Jjük 
lfg;.anekkor számolnak be az idei gyógyszer.észt-ováb.b· 
képző tanfolyam befejezéséről és a Bosnyák-ut:cai' gyógy·· 
sz·ertár fela\atásáról A gyakor,Jó gyógyszerész műhelyé„ 
ben-rO-\·alba-n a Vörös Csillag-gyógyszertár ,receptur3i 
n1un~,;2tennének kollekti\;ája közli tapasztalatait 

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT 

A szocialista gyógyszerész magatartása 
- Országos Szakfelügyelői Értekezlet -

A m;aJU!S 18~i Országe-s Szakfelügyelői Entekezlet 
lkéiis-égt'C'lieinül .a legjelent·ösehb esemiény a szociaJi.st!a 
gyógysz1etészet kial1akulása útj,án Az ér.t-ekezleitet Faragó 
Sándor főgyógyszerész elvtárs vez1etie, míg annak iI ányát, 
helyes szempontok felvetésével, a b:ír álat és önbfa álat 
gyakorlati, n1indig építő a-Jk8.J,mazásával ·Hunfalvi Géza 
fősz1a-kd'elrügyelő ,eJvtáns :bevezető e·:öadá;s·a sz1ahta meg 
Az éntekezletnek külön .súJy,t adott Mé.száro.s Ferenc dr 
osztályvezető, Kondor Bél.a, Mittelmann László dr és 
Nógrádi lászlón!é főelőadók, valramint Ligeti Ferenc, a 
Gyógyéri-laboratórium1 vezetőjének és Végh Antal dr.
nak az Egyet'E!mi Gyógyszerészi I(ém-iai Intézet vezető 
ta:náráirnak !f.ehsz·óla•lás1a Az -előtér,ben 1az,onb.a11i a sz.akfel
ÜJgy1elOO: ].elerutései á.Jl1;ak félévi műkö-diésükrö.l Ez-ekböl a 
hol iapi!ó:éJkias, hol n·agyvonalú jelentése'.kiből ikibointako
zo.tt mindaz, ialrni f1élév alatt) a gyógyszertárvállaliatolk, a. 
gyógyszertáraik életében törtémt Az e:l.mon-dotfJakból nem 
p1apiroson, lhá.rr1'em gyakorlatban érzéike-lhe1tfrk a is:i<akfel
ügyelő!k ellenőrző és irá1t1yító munkájában a .hatalma.s 
fej1lődést. De ·megláttuk -a sz!alkf,elfigy,elői hivatás emelke
dését i:s krn1it a j,alnuári érü:kiez1l,et,en még ők' Jnaguk is 
os1ak tapog;atóz1va adtak ,elő, azt ma már a jó grazdák 
gondo.ss·ágá'V,al iszem•lélté.k Ez 1netn·C'&ak a gyógy,sz·er~ári 
hálózat !kiépítésére vonat!k10.z.ik, nem csupán ·a felszerelés 
hiá1nyoss.ágainak folyamatos pótlá.sár a, hanem a gyógy
szertárd munka céltudatos 1neg11arvHásár,a is Igy 5zük1ség
sz1erűen sok szó es-eit 0 sziaikimai továbbkiépvésről,, ennek 
ik:·er etében a gyógyszer észlechni.kusok 101vábbképzéSéröl 
i:s .. Ut szereztünlk tudomá,srf ;ar>tól, hogy már alig varn 
olyan Vá·llia1lat, 1a11111elynél nill1ics üzemben az új gyógyszer" 
viiz·sgáló la:bormltóriu:m .. 4.ho.I pedig aniég '11Jiinosi: rrí1eg, ott is 
folynalk már a J,a'bonarfórium építfoezésIT mun~ál.atai. De 
ép:p.en ezzel kap.osol<ato.s.an 1mu.tatott Iá Hunfalvi elvtárs 
aTra, ho.gy a 6Z1?kf.elügyelő legfontosabb rnunkiaterülete 
rn.a@a1 a g·yógy.szentár ·ll-1ajd ar.rál besziélt, hogy 1a gy6gy
szertári há·:ióz,a~ fejlesz.léJse sor"ián, !különös teikinfettel az 
V Gyógyszerkönyvre, sor kerülhet esetleg egyes f.elsze" 
r,eJési tárgyak szabványosítására i.s. l(itért a gyógyszerek 
eltartására, a belső rend biziosításár.a, az organoleptiikus 
é':!. Jn.a1kroszkópos ·ellenőrz:és,re, v.aJ1amint a gyógyszerek 
egy,s<éges expedioiójár.a I(iemeli li,geti Ferenc kiv,áló 
munikáját 1a Gyógyért-ilah0<Iatórium· vezetésében és. Mittel
m1ann lás"Zló. dr kitűnő eredményeit ra sz.akfe;Jügy,elői vG~ 
n;a~on, egészen· új rrnini:s.zi-ériumi m1egbizatá'Sáig. 

Ez ia besz:á1noló már la:pzár,ta urtán készült és került 
a nyomdába., ezért osaik egy,es f,e]szó].al1ások ],ényegét 
érintjilik 

Nógrádi lászlónré elvtársnő bejelentette, hogy szep
temberben egysége-s alapon. megindul a sz·ervezett 1vidéki 
gyógysz.er,észtová!bhképzés A pes·tihez hag,onló, gyakorla
tok1kiali egybekötötk továhb~épzés, egy·előre csak az egye
temi váro.sQ1'ihan !esz m.eg;v·alósítható, !a tö~hi m'egy<ékben 
és vár.oso!kb:an egyéni tanulásg,aJ, tkonfer,enciák'kial oldják 
meg A sorozatosan m·egjelenő brosúr:ákon !kívül jelezte 
egy recepturai technológiára, a maternatikai alapfogal
maikra és fiz·ikai ·1nérő.móds.zere·kre vonatkozó, va,1.am·int 
a .gyógyszentári üzemvitelt tárgyaló brosúrák Qci:adását is. 
:A megyék gyógyszerész-cinek létszámától fiig.gően 1-4 

lkonf-erendária gondo1nak. Enneik elöf.eliétele a szakmai·· 
la:g és p.0Jiti1kailag jólképzett konfer.encia'\rezetők beállí
tása .A lközeg.ész:ség_tani anyag feldolgoz1áS·á~ vidéken nyil
vBn a kórház~ orvosok is v~1Halnti !fogják 

Mészáros Ferenc dr o.sztály•vezető elvtárs irövid fel
szó:alá·sá-b,a111 h-ang.súlyo.zta, hogy a jó káder1mu-nka rna 
mindennél fontosarbb Régen - mondotta -, aki be„ 
ment .a :paiitkába, az !'CIVet•üe ;a loalapját Ez a régi rend
szerben ra gyógysz1eri:ártulaj.donos pénz:ének és tekintélyé-
1iek szólt. El 1k1el1 érnünk, ho.g:-y a szo-ci:alista gyógyszerész 
rnag:atalrtás:a teremitse n1eg .azt ,3 légkört, hogy a gyógy·· 
15z.ertáralkban Jna is 1levegyéik a lkalapjulkat ,azok, akik a 
gyógysze·rre várakoznak U·gy,ancsalk Mészáros ielvi:ár.s 
hiányolt.a azf is, hogy a sz1alkfelügyelők á,!taláb<ln ikevéset 
besz·éltek mag11król, munkájull<[hoz való vd.szonylllkró1 és 
ar:ról, ho.gy egye11ként miként töliörttrélk uneg új t,artalom" 
m·al a sz-oci1a1ista gyógyszerészret útját egyengető m·eg" 
hizat1á,sukat 

Dvorszky Ferenc igazgató elvtárs a vidiéki tapia.szúa1-
Latcsere j.el<en'.t'Ö.ségé:vel kezdte beszédét, majd >egy j 1elen
trés'5·el ikapcsolatbain rátért a nem helyes 1m1eigt<8.lkia1rf>t:ás·ra, 
n1int 1a tervisz.e1 ű beruházás lényeges. iaika.dályára Igeruis, 
<'álljunk e.l·ö az .jgényekkel, mert cs1alk igy emelhetjük 
megtl,el1elő szinvolil'al1r a a gyó.gysz,eJtár"afoa-t M,érjük f1el a 
hiányos,sá·goUvat <és· terv.s,z,erűern haiSZ!11Jáljuk !kii 1a lehetősé

gek-e[. Af,eg.em.1-ít-eite a iko1'1elkt:ív együrttm•üiködés, az állaindö 
politikai ik-épzés és ,a laikus f',}lenórökkel iv.aló együtfanükö· 
dés .szükség,esL<>égét Utalt az ellenőrzés mali ,rendjének 
CTne~áltozt.atásár1a, 1a,1ndt a SZialkisz,erügye.!őik csak iaz eilen 
őrökr·e tám,asz~{odva o~dhia1tnak 1meg s.ikere,gen A rrn,iinő

sé.gi munka m·egj avulásár a es,aik akikor- szám.ítha,tunk, ha 
s1 hi:báikiait ne1111 nézziiJk el, hanem bátran gyalkoroljuk ia 

kri1Hkát Csark ez vez<e~lh-et az önteviékeiny rnrunlkia rrrue:ga1!1a-· 
pozá:sá:r,a és kifejlesztésér·e Megtörtént esetek felvetése 
s-or án éles·en eintélte az011<lat a felelős vezet·öket .aikik a 
~or:ga:lom• m1eg nem• engedeít, erősz,alko,s növelésére törek-
15zenek 

Kondor Bél1a főelő,adó elvtárs meg;áHapJtj1a, hogy a 
,gzaldelügyelők köz\;etJ.en szervei a felső vezetésineik Fő'-· 

fel1adatulk a minőségi .gyógy.szer1eHátá& sz1aikszer~pontból 

történő toválbb.ítása. Több kritikát kiéi ,m•ég az Egészség
ügyi Mini:szdfrium rés.ziére is. D.e a kr·iti'kát Ö11Jm·agunk1kal 
sz·en1,ben is aEkaln1azzák El kell jutrnunlk odáig, hogy 
g}·ógyszer,tárból ne kerüljön kii helytelenül e:lkiészfüett 
gyógyszer. Szaikmai és ipolitikiai tu<1:l.!átSu'k f.01kozás:ával 
emeljék oly,an m·a·g;ars színvoTI!alrr1a a -gyógyszerész.etet, 
hogy rn111nkáju!k a szocializmus építésében m.éltó ,Jegy1en az 
i.pa1ri dolgozók nagysz1erű eredrményerhez és. lendületéhez 

Ligeti FeI"l~:nc el'Vtáis arra mutat r.á, hogy a isz,akfe1·· 
ügye·Jök általá:han csaik a :gyógysz·ertár ban e-likészített 
gyógysz.ere'k ·minős-égf1e tértek ki, de nem beszéltek .a 
gyáripartól és ,a1 Gyógyért-től kapott lkernrikáliá-k és g.aJe
niikuffi·olk ell-enőrzéséről. Foníl:osnak t·ari:Ja, hogy e vfzsg·á. 
latok. ered1nényét me;glfel1elő körüMekintesse:1 és ·adatokkal 
hozz·ák a Gyógyért tudomására és ·még a cím~én feltün· 
tetett csomagoló nevét is !közöljék. 

Végh Antail dr. megállapítja, hogy a megjelenő bro· 
súT álk nem az V Gyógysz,erkönyvet ismertetik, hanem 



m'egiteremti'k az,t 1alz alapot, am•íre az v„ Gyógyszerkönyv 
életbelépése után szüJkségülk lesz Emlélkeztet, hogy egy 
évvel ezelőtt még szinte kilátásta1anul széledtek szét az 
országb.a az új szakfelügyelök Es mivé !TI.őtt azóta ez 
az:, új hálózat! Fontlos szerepük lett 1a magyar gyógysze·· 
részet új aT-culiatá1nalk kiala'kításáb.attl. Igy vagyunk ,ma a 
most. indwló vcidéki továbbképzéssel .is. Csa:k szívós mun
Ucival, a nehézség,ek leküz.désével haladhatun!k .előre 

A kezdernény,ezés ma a.z egész gyógyszerészetre kihat 
De isrn.ennünk tkell egymás prohlérrnáit Ez,ér,t javasolja 
és feladánlja, hogy 1a1z Egyetemi Gyógyszerész.i Kémi1ai 
Initézet havonként egyszer érlekezletet hí.Y' össz·.e .a 
Gyógyszertári Központ, az OKI, a Budapesti Gyógyszer
~ár VáHalat és a Gyó§iyért szakembePei részrvételével 
az eI1rnéleti és gyakorlati pro.blémá!k n1-egbeszé'.·ésére és 
össiz.e.egyeztetéséfle 

Mititelmann Lász·ló dr ~Ő·elő.aidó sz.aViait sz·akfelügyelő 
tiáns,alihoz inrtézte Ez a irheg nem szűnő 'kapcsolat azt 
jelenti, hogy [le nézzük el egymás mulasztás,ait és a kis 
hiibá!k kitküs,zöbölésével :a:ka-dályozzuik 1neg .-a nagyobb 
hibáik elikövetését. Az ·egészségügyi kormányzat és ,a miag.a 
nievéJben köszönetet m01nd Hunf,a.!vi elvtársnak eredmé·· 
Illyes 1rnunkájáért A sz,a1kfelügyelők munkájának a1}a,pja 
az V. GyógyszeirikönyV Jiesz. A ±ováibbképzés egyelőre csia\k 
elaJ<Jész:íti ,a .gyógyszerészeket 1arra, !hogy rnegtel1elő ism·e
Tete:kre t·eigyrenek szert, 'ha majd a holt betffből élő valóság 
lesz. Az új Gyógysz·enkönyvvel együtt először j.elenik 
rrneg 1a gyogy.szerészet, mint budom.áiny Kívánj-a, hogy a 
gyógy·sz1ef1Vizsgáló labO!r atóriurrno:k e tudomány .gyiffk1Glf'kí
sá:nak és elrrn.élyírl:é:s-ének :fellegvárai le.gy,erneik 

Hunfalvi fi6sz.a1cle1ügyelő útmutató váLa1Száiban külön 
fogi'al'kozott mdnden ,sz,akf.elügyelői jel,eintésseil. Befejezésül 
rá:mu:tatotit 1ar·ra, hogy 1a ,gyógys.z~részi rnurnk,a f-on'tosságia 
miég nem 1ment át eléggé a köz'Ludatha. Mi csalk a gyó-gy
szen3k iSzaikszer ü, lelkii,smierertes ,eJkészítésév,el szolig.álhat
ju!k 'a sz,od.ail1iz1nus építéséne:k ügyét, hogy a beteg dol
gozók ~niinél eilő:bb vissz.alkerüljeineik a tenne-lő munkába 
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Ennek te1jesitésében a szocialis~,a gyógyszerészet kilszö
bén ,a -azakfelügyelő!k legyenek az úttör1ők 

Faragó főgyógyszerész elvtárs az értekezlet végén 
m•egálliapította, hogy a Jelentéseik &O'k eredmény.re és hiá
nyosságr.a mutattak rá; Er-edmiéf!yeink .a12o_nban r;e t~e
nek bennünket önteltte, meri m11ndezt csak a part ·es az 
egészs-ecrügyi korm·ányz-at oogítségével ér1h-ett~k el. 
Hibáink~t pedig csak __ úgy küszö?~l_hetjük ~1,, ~a, m_eg, ?~té
ikonyabban -résztveszunk a szoc1.a'.IZD1US, ep1t-eseb,e?:. Ieny 
az, hogy fé! éiv _alatt kum-olyabb eredmenyeket er lunk el, 
mint .arzelőtt huszonöt év ,al1artt 

Faracró ·elvtársnak minden rne01nyilat~ozását a szere
tet, szal~ai tisztánlátás, átfogó "':korrn1nunista„ szell!'lélet 
és e nagy -feladatok eivégz~sén-eik harcos lendulet'e, Jel!-e
mez.te Ezéf't köszöntötte .o:lyan leilkesen Végh elvtars J_:a
V!as-Jatát, ·ezért csendült iki olyan köz.ye11en b~.ráLi _ha;r;ig 
az értekezlet .m,enetéböl. Ezt érezték a sz:aikfelugyelók ~s, 
m~kor a tízórás értekezlet végén új tapasztalatoktkal, m1eg 
nagyobb mu:nkia1kedvvel utaztak vissz1a rn,egyéiOObe: a szo
ci1aJi·s·ta gyógyszerészet feHegvár aiba 

ÚJ MAGYAR GYÓGYSZER: 

'" 
M ED IVALE R'' 

SOL,UTIO 

a köz.ponti idegrendszer' vege• 
tatív zavar'ai é5;efén ! 

Összetétel:· Extr. Valerianae sicc 
Atropin. sul uric 
Ac'd. phenylaethylbarb'turic 
Menthol 

1,88 g 
0,0095 g 
0,563 g 

Java,llata: 

0,38 g 
Spir;t. cocentratiss. ad 15,00 g 

üvegenként. 
Vasolabilitas. Vasoneuros'sok„ lVieniere-· 
féle syndron1a. Essent al"s hypotonia 
Szívdobogás Neurast enia„ Hysteria. 
Trauma utáni vegetatív neurotikus 
tünetek. 

Alkalniazás: A gvógyszer al1<a1mazása ad hoc is 
kielé~Ítő, de tartós eredményt csak 
ktir"'szerűen a1kaln1azott 4-6 héten át 
tartó adagolástó: várhatunk. Napi adag 
egyénenként 3 x 25 csepp kevés vízben 

()sonwgolcísol~: 15 g-os és 50 g-os kórházi üve
gekben 

Gyár·tia és forgalomba hozza; 

„M E D 1 C H E M 1 A" R. T. 
X„ Hölgy-utca 14. 

·----------------------------------------{ 

Sósav-pepszin szilá1'd alakban e Achylia e l\Tyá-ri hasmenés G Dispepsia 

IO és 30 db á o 5 g 

MAGYAR PHARMA GYÓCiYÁRU RT. @ Budapest, XIV., Telepes-utca 53 
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ORVOS··EGÉSZSÉGUGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 

GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

A magyar dolgozó nép mindenütt ott lesz, ahol a béke nagy ügyét 

szóval vagy tettel kell szolgálni. (Rákosi) 
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