
megyei :G~':.. -b~számo.Ió]i:t példái· .v9ltak ,a_-iegjPhban: ~;~ie
hangolt,o,~ -~: · _ l~ V. ·munkának. A .-szakszerv~zeti , tiiiottság 
b~ámoiíl a;~gyedül a Pest megyei ·értekezleten tévedt hely; 
íf!len)rányb,a.--A?- ~lnö~ j ft .á sta~im-rendelé_seket tett~ beszá~ 
molója központi kérdéséVé~ D'e ,az .~gész_~érte~ezJét ~akt11ai 
sz_f.t1VOnalaitt. és _I;I,eves 1pegy~ben vol:t ? I~gmagas<JQQ. Ai 
utóbbi helyen· ez -annál n?g.yob_b tel_jesítmény _'voJt?. -mert 
több m.int . két órát igénybevett Ked;Jessy György .. · du, nák 
már ismertetett előadása. és az utána-felmerüi-t hozzászÓlások: · .•. 
Töhben foglalkoztak az_egyetemi k_iképzés,közelebbhozá&áVal 
a .gyakorlati· élethez. J avasol ták, hogy ezt a- kérdést az-októ
beri Nagygyűlés. is. vegye fel tárgysoroza tá ba. Altailibari 
mindhárom értekezleten többen felszólaltak a fiatalok 
gyógyszerészi. rníiködéséröl._ Egyese~ cSak;seg(teniakará.Ss8J. 
a Jakásk~désük megoldásával; ~ed.v~m~nyes·- vonatjegyekkel 
azok .számára,- akik :Budapestről,-, Egerböl, _. Veszprémb91 
jhr-rrak;naponként _ megyel' falvakba· es. várOsók ba _:_- rn~Sok 
az .egyetemi felvételeket -tették szó'vá ... -Azt, hogy· Vissza~ 
utaSították-néhány falusi gyógyszerész gyerme-két is. SOkan 
elmentek; az-éV végén a je_lenlevök köz ül is- gimnázillmokfia~ 
hogy_ a gy6gyszerészi pályár_~, biztassák _-a· fiatalSágot. ennek 
meg is voJt _az eredménye. De _nem egy felszólaló szerint 
több falusi jelentkezőt kellett volna felvenni, mert ezek nemcsak, 
városokban és h(llatoni üdülőhelyekenakarnak-majd elhelyez_· 
kedni·,·- hanem falvakban is. . · 

SZAKCSOPÜRTUNK NAGYGYúLBERE 

e;gyr_e- ielkesehben ·.késZ,ülödik,_ -égyre tevékeJly~bben 
jelentkezik a · gyógyszerészek . szakinai mu'nkaközöS:·~ge._ 
Heves· megyéből:indult- el-az· a fölaj_ánlás,_ b·ogy az ·októ~er 
s:~~n, .. -~~én· és lO·én: lnegtartandó .N agygyűlésünkig meg~ 
ála1dtják ·a megyei Gyógys·zerész· Szakcsoport<;~t• Ezzel js 
szérvezettebben·,:, öntevékenyebben kiVánnak tésztvenni·:a
Nagygyűlés_- várhat6 eredményeiben: és siketéberi. A Heves 

· megyef: gy6gyszerészek -felaJánlása azonban tudomásunk 
szerint01yan ten~s~rü megmozdulás-elindítása~ hogy:októh~ti 
Nagygyíilésünkig minél több Gyógyszertár . \fállalat kereleben 
niegalakuljpn ·és működjék 'is saját -szakcsoportj uk •. -Az 
egységes ..• feladatok kibontakozásában . komoly segítséget 
és ~tmútatást fognak kapni a NagygyűTés .fudomány?s 
és szakm~~politikai ·e]őadásaihan és rnegnyilatkozá:sai-~an.~ 
D-gyanCs'ak- mo's_t kaptunk jelentést olyan alitlról- jöVő_ keZde~· 
ményezé~ekró1:, 'atp_elyekkel kartársaink ~égjpb-ban' ki aka'ij_~~ · 

· ;d?_t_ri_börí.tani szak~bpor_h.mk ors_zágos- r.J_a_g_ygyiilé_Sének J~A.l§n~ 
lé~sjelent5ségét. Felajánlásalkkal a Nagygyfilés tisztelet~r~· 
Ma már, ha még csak-vázlatosan is,_ előttü_nk. áll 3 háromJlapi 
ün,n:pi· _programm, ._~melynek súlypontja -az v. _Magyar 
Gyógyszerkönyv világviSzonylatbanJs nagyvonal~ aJ]yag~p.~}( 
eszmei- -és. gyal\orlati -_vez~fonala .. Legkiválóbb tudóS_:'!ink 
ú.~intita_t_~sa· szerint eddigi· ismereteinktrek oly~n·- eliné_lyült 
g3zaa·gttása,, -ami ____ k&elebb:'.:yi_Sz_· ahhoz _az __ úth_Oz, _a_m_elyep:_ 

- a:gYógyszerész az- új G)r6gy-szerköriyv édeimében is V31Qb3n 
gyógyszerszakértö kell hogy legyen .. Hallánifcigjuk nruóka: 
társa_i körében. a.-'Gy6gyszerkönyv. szerkesztőbizOttsága._ elrt§• 
két:: ·schulek Ele01ér kétszeres_--Kossutli'-díjas; _ ·munk~érdem~ 
~endes professz9runkat _is.· · _,_:· . _ · __ -- ~i7: .. _ _ : .. 

. . . A felmerül!_ problémák sokrétGsége egyúttala m! fejlő, 

· annak tudalában számítottunk a vidék, ok1callik 
szerészek jelentkezésére, mert ők !~h!l::ife~~~~Í 
felelősséggel a gyógyszerésztovábbképiés te 
járhatóbb útját. Ennek az oka nyilván 
ben, városokban, járásokban, nehezen 
megközelíthető területeken, ott a legnehezebb 
képzés legjobb megoldása. De éppen ezek a 
küzdhetetlennek -látszó· -akadálvok 
nak el 'olyan- úttörő ke-zdeménYezéseket 
külön-böznek a zavartalan főv-árosi 
nek a. problémáknak vidéken ma mát 

. irodalmuk, hanem a tudományos távlatu·k 
Októberi Nagygyűlésünkön és az ezt 
ezért kell megb~élnünk -és eldönteni -azt is : 
város -·lenne a legalkalma_sabb a 

az- első Gyógyszerész ~!~'Efz~.~~l~~~~~ft! r szakma minél teljesebb 
Ezen a N agygyülésen· 

sével is. Az :tActa Pharmaceutica 
óta »A Gyógyszerész« fokozottabban a 
szek szaklapja lett. Elsősorban a 
áll, terjeszti és bővíti ismereteinket, de 
országba a szakma legjobban bevált, 
tapasztalatait. Új munkam6dszereit. Alulról 
zések _alapján, a munkával harcolunk a Hagyöbb szaK!ll•al. 
megbecs_ülésért, és ami ettől el nem választható : 
és életkörülméilyeink megjavításáért._ De nem 
a régi tőkés- világban; hanem belülről-: mint 
a gyógyszertárnak, am~lyben dolgozunk, _gazdái 
gyógyszertárnak, felelő's gazdái a gy_ógyszerellá tásnak 
a-legmagas3bb sZínvonalú gyógyszerkészítésnek. 

A szakcsoportok folyamatos, országos megaiakuláS_ával 
együtt ·egyre böVüt az B' hivatását szeretö munkaközös~ég.is,-
amelynek-lelkes tevékenysége meg fogja határozni. a -szak·' 
sajtó új, mindenkit érdeklő tartalmát és arculatát. (~.) 

ADJUNK NEVET A TARAKNAK 

-désünket, _fejlődni -_akarásunkat .. is·-, meghatározzák~·· ·A:z" ·:·a·· 
nagjrszerű erö,_~ámi_ a magyar gyógyszerészekb61 anpyl ril_tl11~ll.· 

ft~i~~~e~~~:~J~;~~~?~ie~fi~!,bitft~{l1-~n1~~\~~Ü~K~-:.Tij~1á~·-- !~~~~~~~~:::::~~:~:==~~~;~ 
ei:Idií;inél-· is szélesebb- távlatait .. Es e hivat-ds. gyakotlf4ábttn~ 
szert?tetében- , az egész·- szakma . sz_oro~bra _ záfkézik~ köitf,ebb 
kerül egymáshoz .•• Közben megállapíthatjuk azt is: milyen A G YÓ G y SZ E R ÉSZ .. 
hatalmas utat tett meg az államosítás óta a.magyargyógy· 
szeréSze-t·.-- Az-- ··épí-tő· _bírálat::~-szabad_ . megnyHatkoZáSá'~at;t, Szerkesztóség:. GyógySzertári' Kö_zpont ~:~!~.~~~~~~= ~" 
keres:sükmeg 3zt az Utat-,_-ame_1y·<;~z 1954~ évi Nagyg)rülésünk_- tető -orvostudom.ányj Osztályán, Budapest -v .• 
t6l··a Gyógyszerészek· KQngresszusáig {cg vezetni-! _ , , . •n •··'-•••·c· c.·· 
· • Amióta az idei ,~ygyülés terve és szükségessége u. 3., 3'-16 óráig. Tel.: 113~642 és 310'-923; 

fe'Imerült 7 a sza_ksajl6'ban:. értekezlet,eken~ és személyes 162--856. 
tárgyalásaink alkalmával állandóan sürgettúk. hogy az Kiadja: Egészségügyi KönyV- és Lapkiadá V. 
egész_ szakma S()rakozzék:f~et[yen segítségünkre a.Nag_y:-_ BUdapest~ v~.--Ná<loi-1.i. --6~ t ····•··:~•" 
gr,űlés- nfinél ~omolyabb e-redm-ényéf)ek~· sikerén-ek eléré~ ... .-
-seben._ Elsősorban- az egyetemi váro~khoz_ intéztük _fel- Telefon: 383-198~ 383-526. c-
hívásunkat,_ --öket· akartuk-.· megnyerifi tevékeny. közre·· .Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszágt 

· működéSre a Nagygyűlés tudományos anyagában_.- Ne~, · Felelős kiadó ifeiledüs ErZsébet , 
r:ajtunK.-·múlt,.-_hogy ezt az_ országos sz.ak-mai _ItlozgóSíl_~st 2-'54331~-Athenaeum (F. v •. Sopr~, B61al 
nem tudtuk hiánrtaianul megvalósítani-._ Pe~ig<ffii;föként- · M:egJe~enlk 2100- péld.ányban. · 

fil ORVOS EGlS.SE&UGYI OOlGOZO,K SlnKSZERVEZEfE"GY~GlSZfRÉSZ-SZnKDSOPDRilnHAK HIVArntOS tfiPJ4 

/. 

' ' 

. . .*.·. 

IX. ÉVFOLYAM 

• 

TARTALOM 
A- Gy{jgy$~erész N agygyűlés elé- ls i 
A · Nagyg'yűlés programmja 182 

·fritz 'Gus~táv- dr. és Bayer_ IstVán dr.: DigitaHS' ,.-- 183 

JS-iiiJJstVá-n dr.: RinoWgiai készítményekről - 188. 

· B_encze,,JóZset dr:::_ R;étSzá.zesZttt:m:dős patij{_a - . 190 

~agister: . Ana ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 191 

J, Séhmid~ :AktuáliS pirogénprobléma'' -klinilt:án _és gyakor iat- -
ban (Fo~c!.: Nagy .!ózsef) :-,. ~ · :- ~ ~ ~ - ~ · 193 

. ' . . . l 
·A:_,_=o; :szmn_1oova: ·A leriingrádd 77·. sz. _gyógyszertár rriurikájá,.., 

fiak. táp>asztala>tai (Ford.: Láng Béla dr.) ~ ~ .:.._ · ~ 196 

Gy6g1isze.?'éSzte'CJtnikusok -rovata, 

Gt/6gvsiervizsgáJló L.abonz.itórium: Bepárlás - 1€-pádás 197 .. 
A .'.gjJal«JNó (JyÓgySze.TéSz miihe:lyéből:-

ihásziNándor:-Mérlegzsinór házi készítése__._ 

Gáti TíbDT: Gyógyszeradagoló kanál 

öYó!J:Yszer~sze~ az "árvízv~Melern,ben · -

· -,-~zdk'fru,ti hifiuló 

198 

!99 

!99 

, Á -~zakilápok -hivatásáról; A BudaPesti Gy. V.; - 200 
A· Budapesti .GYógysz€lf'i;ár Vtáillakt't Gale;nusi L8.bol'a:tó
rimná; ·A-_ gyógysrerhaimozás ellen; A'- fonyódi értek~le-. 
leli'; _MunkaV~rsenyhírad~; -A. budapesti, PeSt megyei éS 
HeVes niegyei ve+Senyhíradök:; A. Győr-SOpron megyeí 
Gy~_-V~_ megalakulása; A Gyügyszerész SZakcsöport;. A. 

, Nógrád megyel Gy. V. (2,, 3, és 4. bori>tó oldal} 

10. SZÁM · 181 200 OL D .AL BUDAPEST; 1954. OKTÖBERl 



SZAKMAl HIRADÓ 
A GYöGYSZERHALMOZAS ELLEN 

A Budapesti Szak;zervezeti Bfzott€ág. h~ly'es kezde·~é~ 
nyezéséről. tanúskodik az augusztus 26·án megtartott éde* 
kezlet,. arnelynek egyetlen ·tárgya volt : rnilyen tn,ódon · és 
intézkedéSekkel volna megszüntethefő a 'közQ_nség mind 

. nagyobb _méreteket öl(ő gyógyszerpazarlása? Az értek:ezlet 
jelentőségét emelte, hogy Sárfy Rózsi, szak.szerve?etün~ 
titkára is résztvett 8:?00 és feljegyezte a megoldásr~ váró 

·feladatoka,f és· .az elhangzott javaslatokat._ Benkő ~ndtás, . 
a Sz. B~ termelési felelőse, mint a'z érteke~det előadQja gr 51-kor., 
"lati 'PélöiVéil mutato~t ·rá a gyógyszerhalmozás hátterére. 
és következményeire. Szakolyi András dr. a Budapesti Bizott. 
ság orvos tagj{ nak, KőszEgi Alfrt'd a Főv~ros Tanácsa XII. 
ü.· Q. képviselőjének, Siftár Endre Ur.-nak az Orvostudo. 
mányi Osztály részéről, Baláisi Sándor dr. a B. B. tagjának, 

· Faragó Sándor és Hartai Lajos főgyógyszer-éSze~', Székely 
. Tibor az A. G. O. vezetőjének, J ancvitz I ván és Réti Mádo11-. 
·· gyógyszertárv,rzctők hozZászólása után Szakolyi dr. java:sla. 

tára a még fokozottabb· orvos·gyógyszerész ~gyüttműk9dés 
mellett fogl('!:ltak állásf. Megillapították, hogy a termelés 
és a fogyasztás koordinálása mellett &z orvostájékoztatás 
első és legfontosabb eszköze, hogy közvetlen erintkezéssel 
előre kiküszöböl j. ék a következményeket. A közönség .Js:örében 
eUerjedt g)rógyszerhalmozás! megszüntetésére illegfelelő fel· 
söbb intézkedésekkel támogatni, segíteni kell az orvosokat. 
Elsősorban gyógyszerlap rendszeresíiésével, hogy az orvos 
ellEmőrizhesse : hány cirvósn~ járt esetleg azonoS gyógyszerert 
a "beteg? Ebbe a gyógyszerlap ba olyan esetekben, amfkor 
&z a gyanú merül fel; hogy a beteg nagyobb ·mennyiségre 
jaVította· át az orvos eredeti rendelését, a gyógyszerésznek is 

· jogában legyen betekinteni. Elhangzott nlyfl.n javaslat is, 
hogy a rendelői·ntézetek munkaértekezletein az intézeti 
gyógyszerész előre közölje a f6örvossal a. hiánycikkekre és 
az összeférhetetlenségre vonatkozó Jegfontosabb tudnivaló-. 
kát, hOgy azokat az intézet vezetője részben IJlár a saját 
beszámolójában is előterjeszthesse. . . , · 
· · Általában : sok hasonló értekezleten vettünk ~ár rés~t, · 
de még sehol"sem találkOztunk a j_obh betegellátás érdekéhen 
ilyen őszinte ·segítőkészséggel, orvosok és gyógyszerész;elr ilyen 
egymás munk€ját támcgató összefOgásával. És ha az Eü. 
Minisztérium hamarosan életbelépteti már .amúgy is, .fOlya~ 
rrfatban levő. intézkedése_it,. abban komoly része. lesz. a ~Buda~. 
pesti Sz. B. megoldás útjc1J kereső értekeztetén elhangzott 
javaslatoknak is. A gyógyszerhalmozás megszüntetése azon· 
ban igen sok tekintetben orvosoknak és gyógyszerészeknek 
a jobb betegellátást segítő, közös népnevelő, felvilágosító 
ll)_unkáján is !llúlik: 

LABORATÖRlDMA 

. . d~n,~ag~~y~o~b:bb··.~~n~;i~~;;: 
ben ·gyártanak, mint első hónapjaiban. 

.elérése céljából rhinden egyes készítményhez megfélelő muilka· . 
módszert kellett kidolgozniok. Munkamódszeteiket állandóan 
tökélef_esítik annak érdekében,. hogy az .anyagveszteséget 
a. minimumra csökkentsék- és . készítményeik · mipőségét 
javít~á~-. ·. : . . . , -- · 

Ai. újítások terén· a laboratóriUm dolgozói komOly ete-a-·· 
ményeket értek el. Köiöltük,már, hogy a. házisos ólomá.cetát 

. n?gyüzemL előállítására egyi~ munkat.ársuk új módszert . 
dolgozott ki, amellyel kiküszöbölik az anyag porítását és az 
~tzei járó ólommérgezés. veszély~t. A főzést a" minimumra 

A FONYÖDLÉRTEKEZLETEN 

Gáspár Géza gyOgyszer.tár·vezetö azt. kér te, h_ogy a tartalék., ·.· 
földekböJ gyógyszerészeknek ·is juttassanak J_ hqld földet, .-· , 
hogy azon gazdálkodhassanak. Ezzel, - amint m.ondotta - ... 
az- államOn és magunkon iS segítünk. Balázst Sándor dr; 
E ü. -Sz.akszerve*et Budapesti Bizottságának tagja vá,las:<ában 
úgy véli, hogy ez járható út" és a tartalékföldek 
a J á ráSi Tanácsok és a Pártbizottságok is bizonyára. őriimrnel 
fogaaják. · · 

PALYAZATI FELHIVAS 
THIOMICID TABLETTA FELHASZNALASARA 

NHCOCH, 

(\ 
~/. 

CH.=:N .NH-CS-NH, 

(p~Acety~aminobenzaldehyd- thioseini-carbazqn} 

Nemzetgaz~'a.ság'i ér;ie~k[b~ő~l ~a:1!~~l~J~]~:i:;;~ig;~~!~i~j szempontok lJeíartá~a 
ezen készlet mielőbbi 
akár a vegyület átalakításával a 
iparágakban). 

ORVOS.EG~ZSf:GüGYI DOLGOZÓKS.ZAKSZERVEZE.'TE GYÖGYSZER~Z-SZAKCSOPORTJ~AK HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő: Székely· Jenö .. 
SzerkesztöbizottsÓg: ·. Andriska József dr.-~ F~ragó Sándor, Kádár Tib~l-: dr., KCdv~ssy Gyö~gy dr., TháiY Ilona dr., 

KováCS' László d.r., KUn .~erénc, Ligeti Viktor, Nógiádi 'Lá~zlóné, Végh Ant~i dt. 

A Gyógyszerész Nagygyűlés elé 
. . ' 

Pártunk Ili. · l(o~gressz~sa megván ta az el- együtt jelént ős mértékben emelkedett a gyógyszer
mult eSztendők rli.érlegét :· értékelte a .szodalizmus tári szakmai munka. színvonala, ami a rendszeres 
'építése során elért sikereket, őszintén feltárta a I:ribá- gyógyszervizsgálatban, a tervszerű anyaggazdálko
ka!; megs~abta a hibák kijavításának;módjaií és dásban, az eredményesen .·kiépül! orvos-gyógy-. 

meghatározta a pártunk és ·nép!. demokráciánk szerész kapcsolatban,. a gyógyszertárban készült 
előtt álló feladatokat. Helyes ha a Nagygyűlés·előtt gyógyszerek minőségének javulásában is· meg
mi js számol vetünk eddig végiéttmurikankkal és mutatkozik. Kétségtelen, hogy az eredmények el, 
megvizsgáljuk, .hogy gyógyszerellá!ás)lnk s:tocia- érésében döntő szerepük volt a jól dolgozó vállalati 
lista irányú fejlődését milyen mértékben segítefték igazgatókkal szorosan együttműködő főgyógysze: 
elő az elmult évek sórán végrehajtott intézke<lések. részeknek, szakfelügyelőknek és szakelőadóknak; 
Elért sikereink nem lebeesülhetők. Pártunk poH- .. arinak a szakvezetői hálózatnak, amelynek létre
tikájanak megfelelően, a dcilgozókrol való. gondos- hozása ugyancsak· •az elmult évek komoly sikerei 
kodás szellemében fejlődőlt az egészségügyi háló- közé tartozik. Természeüisen murikánk megjavítá
zaltal együtt a gyógyszerellátás is. . . . sában az érdem elsősorbari a hálózat dolgozéit 

. Az államosítás óta, a szovje! tapaszlalatok fel- illeti, akiknek áldozatkész hazafias helytállása soha 
. használásával 46 új, korszerű, a. )11egnövekedett nem lát6tt módon mutatkozott meg az. influenza
forgalom.lebonyolítására .alkalmas gyógyszertárat járvány és az azóta serli. csökkenő forgalom zavar-
létesítétt\ink, így. Budapesten a Vörös Csillag- és talan lebonyolításában. · . · 
a Városháza-gyógyszertárat, . a sztálinváiosi, 'sze' A párt és a kormány megbecsüli és. értékeli a 

· ge,di,. győri,_ pécsi,· inotai, kömlókőkönyi)si és sajó- !11Un]}ában · kiváló eredményt elért dolgozóinkat 
bábonyi gyógyszertánikat említjük meg· a· nagyob- Az elmult időszakban 10 gyógyszerész részesűlt 

·.bak közül. ·Ezen felüli O? gyógyszertár új, meg-- kormánykitüntetésben, 31· gyógyszertári <;!olgozót 
felelő helyre került. Csaknem minden. megyeszék, pedig miniszterünk az »egészségügy kiváló dolgo
helyen.· korszerűsítettük, átalakítottuk az .éjjel- zója« címríiel tüntetett ki. 74 gyógyszerész minisz
nappalos · gyógyszertárakaL a megnövekedett·. igé- teri jutalmá t,· a hálóza t ·dolgozói összesen 250.000 
nyek .kielégítésére. 625 gyógyszertárban végeztünk forint készpénzjutalmat kaptak. Bízunk benne, 
nagyobb .átalakítási- és korszerűsítési, 600 gyógy~ · · hogy a gyógyszerészi munka megbecsüléséa jövőbeli 
szEirtárban pedig kisebb tataröZási ~s felújítási, még fokozottabb mértékben fog megnyilvánulni. 
mtmkákaL Elavult, elhanyagolt állapotban levő A dolgozókról való fokozott gondoskodás nem-

. gyógyszertáraink nagyrésiét tehát tataroituk, mo- csak a munkafeltételek jób b bb;tosí!ásában, hane'm 
derniz<Í.ltuk. Bud'\ pesten.~- .a· nagy városokban ·a közvétlenül életszínvonalunk emelkedésében is meg

. város közepéri összezsúfolt gyógyszertárakat rész- mutatkozott. Igy az elmult időszakban h ároni ízberi · 
ben a ·.munkáslaktá külvárösokba; réSzben ;falVakba volt bérrendezés·. 1952-beri a gyógyszertárvezetők 
helyeZtük át. a .dolgozók jobb gyógyszérellátása ér- és technikusok illetrilényét, !953 decemberében az 
dekében.· Mezőgazdaságf vidékein!<; egésisegügyi anyágraktári, a<)minisitratív és takarító (lo]gozók 
viszonyainak megjavítás~! célozták a falvakban · illetmériyét, 19.54 áprilisában pedig a falusi gyógy
újorinaÍl felállított, így az új .gencsapáti, szatymazi szerészek, a fi~ tal gyügyszerészek és tec)lnikusok 
és vízvári gyógyszertárak. A gyógyszerellátásrilinő- ..rilunkabéréf rendez ték. Az éveks-orárt Végrehajtott 
ségi színvonalának émelése . érdekében hoztunk . bérrendezések nyolc millió lorinttal növelték a 
létre megyei gyógyszertárakat; gyógyszervi'lSgáló ·gyógyszertári dolgozók béralapjáL A konnány
laboratóriuírioká! és épülnek már a rli.égyei galenusi programm megvalósításá!ól, a termelékenység növe
labm:atóriumok is. A gyógyszertári dolgozókriil való lésétől és a takarékosság elvéne)> maradéktalan ér
fokozott gondoskodás jegyében 450 gyógyszerészi vényesítésétől·függ - amelyből dolgozóinknak jó 
lakást ko]'szerűsíte!tünk, ebből 90 .lakást vízveze- · munkájukkal kell kivenni részüket - milyen· mér
~k;kel és füfdőszobávalláttunk .er. .l(órmáriyzíúurik tékben és .milyen gyorsan fog tovább emelkedni a 
e feladatok végreHajtására évről-évre növekvő mér- gyógyszertári dolgozók reálbére.. . · . 
lékben összeséti 60 lnillió foríntótt biztosított. ' A gyógyszertárvezefők pátszabadsága hárorri 

A munk;h és életkörülmériyék. · javulásávai. napról· hat napra emelkedett. A fokozott gondos-
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. kodás jegyében létesültek az elmurt évek s~rán 
vállalati üdülők, a Budapesti Vállalatnál bölcsőde'-· 

és korszerű sportpálya és sok más vállalatunkná_l · (A l" ·d. k h l · ~;~,~;~:~!~z~~~~~iit;~~~ ·'l f 1 It k It· t J 1 t" ' . . ·· z e oa aso eye az JO esz_ere .. · u u_ r erem. e en os mertekben 'k S k t · 'kh · · k lk d tt bb · · . . zo za szerveze e sze azana eme e e . e . en az ev ben a kulturahs es sport- B d . t V N· d 32') 
célokra felhasználhat\) összeg. ·.. · .:'· .. u a pes • · ·• a or-u. . 

Rövidesen megoldódik> idős, munkaképtelenfié · 1954. október B-án: 
vMI: gyógyszerész kartársaink problémája is. Tabi
ban, a Duna partján, gyönyörű park közepén kor.- · 15.00 
szerű, modern gyógyszerész-otthon létesül, ahol 15.3Ö 
az arra rászoruló idős gyógyszerészeink és a gycígy, 
szerész-özvegyek békében és nyugalomban élvez,.' 
hetik az öregkor szépségeit. 16.00. 
. Az_ elmult évek során megvalósult a gyógy, 

szerészek és technikusok .szervezett, rendszeres 16;30 szakmai képzése, illetőleg továbbképzése. Lelke
sen 'és nagy szargalommal készülnek gyógyszeré" 
szeink a • szakma egyik legnagyobb ·eredményét 17.00 
jelentő V. Magy;~r. Gyógyszerkönyv életbelépthe 
tésével együttjáró magasabb szakmai fela<,latokra: 17.30 
Ezt a munkát nagyban elősegítette kormanyzaturtk 
azzal, hogy biztosította a továbbképzéshez szüksé- 18.00 

· ges szakkönyveket, brosúrákat, tudományos elő~ · 
>adásokat és konferenciákat. · 

Rózsa Pál: Solanacea-alkaloidák 
ségi megha tározása 
Laszlovszky József:, K.omplexometriás 
járás fluorid meghatározására · 

Bayer I siván : Alka!ll<o:~i~d:a:·: kf"~~=1ghai árc)zá~;a ioncserélő-oszlopok sE 

Burger K álinán :: Y<A~f(J'~::~~~s,:lt~~~~~~:t~~J + megha tározása g . 
Kovács László: módszer a kalcium c • 
hipofoszfit · hipoloszfit-tartalmának meg~ 
határozására . . .. · · · · 

. . Fejlődésünk egyik legjelentősebb eredménye 
a gyógyszerészet· átalakulása tudományos 'irányb'\. 
Háttérbe-szorult a gyógyszerészi ·tevékenység ker_e~: 
kedelmi jellege, -ugyanakkor egyre inkább előtér~e 
kerül a beteg dolgozók magasezínvonalú, felelősség, . 

(Hozzászólasok közvetlenül az . egyes elŐadások 
· után ; hozzászólási idő :. 3 perc) 

teljes, tudományosan megalapozott gyógyszere)Já, 8:15 
tása. , Ennek .az átalakulásnak eredménye. a~ js; 
hogy ma már igen nagy számb·an jelentkeznek fia'. 8.30 
taljaink a gyógyszerészi pályára. Ez évben az előz& 
évekhez viszonyítva jóval nagyobbszámú, kiváló. 10.00. 
képzettségű, pályánkat szerető és megbecsülö fia' 
talt vettek fel egyetemeinkre. Megszűnt tehát. a 11.30 
pálya. elnéptelenedésének oly sokat hangd'ztatott 
v'e$zélyg, · . . - · · . 

Szakmánk tudomanyos jellege mindinkább .ki, Iil.OO 
domborodik - ezt bizonyítja a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának: nemrég megjelent törvényerejű 
rendelete a gyógyszerésztudományi aspirantJ]nk 17.00 
ról· is: Az Egészségügyi. Tudományos T-anács· 
Gyógyszerészeti és yyógyszerkönyvi.Bizottságának 18,00-
működése, valamint ·az Acta Pharmaceutica Hun, 
garica megjelenése jelzi és szolgálja szakmai tudo
mányos életünk felvirágzását. Számos feladat vár 
ezen a téren gyógyszerészeinkre is, a'klk 8:30 

..•... : .. : .••.•..•.... -~~~~~~k~=~~~1 lehetnek tudományos . mun·. :;;; .. Eppen.: ... ezérí .sok .. je!entős-.kezdethé •... ,. 

19$4. október 9-én· 
délel{jfi: 

Mozsonyi Sándor megnyitó 
K edvessy . György :. 
oldatok eltartásához és· steril<",éséhtez 
Fritz Gusztáv: A gyógyszerkűtatáS' 
újabb eredményei · 
Nikolics . Károly: A receptura 
kérdései 

délután: 

Antál József és Végh Ania!: 
telenHő-szerek fatmakológiáj'l. . 

aB 'án.yai. Vera és Szász .?~~~~~~ih~~{~~~;~i~.i~;[· 
Kun Ferene: Protrahált hatású gy<5gyszer•é 
készítmények 

1954. október 10-én : 

Aruiiisfia József főtitkár beszámolója 
. Gyógyszerész . SzakcSoport működéséről 

A lÍesz&moÍó 1uián hoizászólások 

KITüNTETÉS 

nyezést és jgvaslatot várunk kiválóarr képzett gya~ 
km~léi gyógyszerészeinktőL A munkaerőfeszültség 
enyhülésével gyógyszerészcink számára mód nyílik 
arra, hogy a gyógyszerészi tevékenységet egyre ·. 
magasabb szakmai színvonalra emeljék·és. minden 
tára-aszt~ l á szakmai kultúra bástyája legyen. 

A gyógyszerügy felső vezetésének racionalizá
lása újabb döntő lépéslesz a gyógyszerészet fejlő~ 
désépek és a gyógyszerészi munka elismer'ésének 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa • kh,AJ,)::::. 
munkajuk elismeréséül Hajnóczi Aladárnak, 
Veszprémmegyei Gy. V, főgyógyszerészének 

útján, 
Ezekkel a gondolatokkal köszöntjük azoktó

beri Nagygyűlés!, amelynek eredményes. munkát 
·· és sok' sikert kívánunk. 

S,u,c/uJf11Cl Róbertvek, a pápai 7 · 
szertár vezelőjért~k a »Szocialista 
érem« kitüntetést, Nikolics K.ároly dr.-nak, á '"''"ronf 
5j17. sz. gyógyszerhír vezetőjének a 
érdemérem« kitüntet~st adományozta. 

A GYÓGYSZERÉSZ 

Digitális· 
.lrta.: FJUTz·d.usirAVdr. és BAYER ISTVANdr. 

· Az V. kiadású Magyar GyÓgyszerkÖnyvben A D. purpurea-val először az !250 év kőrüll' 
két drog szerepel. A, drogokrÓl> a következőket francia gyógyítószerzetek feljegyzéseiben találka~ 
irja : . · . . .. .· . < .•· . zunk, akkori népies nevén említve, de· érdekes · 

+ Digitalis lanatae folium' (Gyapjas gyűszű- . módon csak mint hánytatóvaL 
viriíg-levél). · · . . . · A növény első pontos hotanikai leíró ja Fuchsius 

· A drog' a gyapjas·· gyűszűvirág ~· Bigitalis (1542), akitől ma is használatos neve, a "Digitalis 
./anataEhrh,- Scrophulariaceae-azAldunamentén, purpurea« származik. A 18. század végéig csak egy 
K.eiet-Balkánon és Azsiában honos, nálunk, a feljegyzés maradt a növényről, amennyiben· Par
Buda-, Pilis-hegységben és ·Baranya· déli réSzén kinsan egy 1640-ben megjelent disszertációjában 
vadon található, termesztett, rendszerínt kétéves mint köptető- és hánytató-hatású drogo! említi. 
növény tőlevelei és virágzás . előtt gyüjfött. szár- l 785, ben W illiam Wilhering birminghami gya-
1evelei. A leveleket száraz iaőben gyűjtjük ·és korlá orvos és botanikus kisterjedelmű könyvet 
40°-o( meg nem haladó hőmérsékleten azonnal 'jelentet meg, melyben leírja, hogy egy shropshirei 
megszári t juk . . kuruzsló asszony vízkór ellen jóhatású teakev.eréké-

+ Digitalis purpureae foliumz (Piros gyűszű- ből mint egyedüli hatékony részt sikerült elkülö-
virág-levél). ._ nítenie a D. purpurea levéltörmelékét Saját be-

AdrogaDlgiialispurpureaL,-Scrophulariiu:eae vallása szerint ez nehéz munka volt, tekintettel 
- Nyugat'Etirópa hegy- és dombosvidékein' vadon arra, hogy a teakeveréli több mint 20 növényt 
tenyésző, .sok helyen, így nálunk is termesztett, tartalmazott. . 
kétéves növény első évben* kifejlett tőlévelei K,önyve már !O éves tapasztalatról si.ámoi 

. -és virágzás elŐtt gyűjtött. szárlevelei, rrielyeket be, melynek eredményeként a drogo t· a >>vízkór« 
-száraz időben gyűjtünk és 40°-ot meg nerri haladó legjobb gyógyszerének nyilvánítja. Azt is tudja, 
hőmérsékleten azonnal •megszárífunk. · . . · hogy a gyógyszer csak bizonyos vízkórság eseteiben 

Altalában ezt a ket Digitl!lis-lajt alkalmazzák hatékony, de ezt a hatékonyságot nem hozza 
az egész világon. Hosszú időn keresztül csak a összefüggésbe a drognak a szívre kifejtett hatá-. 
D. purpurea-t használták, de a magasabb .ható- sával, noha megemlíti, hogy a szív működésére és , · 

·anyag-tartalmú D, lanala termesztése az elmult erejére. "Olyan jótékony hatása van, áruilyet egyéb 
évtizedekben• egyre. inkább visszaszotfto.ltp az gyógyszertől még nem tapasztalt . 
.előbbit . . . ... Az első kutató, aki a drog diuretikus'hatását 

. Meg kell említenünk a számos Digit;llis-faj a szív munkájának megjavulásából · vezeti le; 
közill még hármat, amelyeket ugyancsak ered-. 1799-ben Ferriar. 
ményesen lehet a Digitalis:terápiában hasznosítani.. Csaknem két évszázados tapasztalat· és cél
Ez a három egyaránt Kis-Azsiában·honos Digitalis- tudatos kutatómunka eredménye az, hogy a digi
faj a D. ambigua; D. terraginea és D. orienialis. talis-egyedek és a digitaloidok fitokémiája, bio-

A szívizomelégteleriségböl . eredő legszembe, kémiája, hatástana és a velük való gyógyítás 
tűnöbb tünetnek, a "vízkórnak« gyógyszeres keze- módszertana úgyszólván lezárt fejezetnek tekint
lése nyilván igen háiás területet adott a történefero hető. Az irodalomban ugyan időnként előfordul 
előtti idők orvosainak is. Fel kell tétel~nünk, egy-egy új vegyületnek a leírása (pl. digicorin), 
hogy a betegség elhm alkalmazott primitív gyógy- de. ezek legtöbbször az izolálási eljárás során 
szer.ek közölt is szerepelt~k már olyan növények, képződött míiterméknek bizonyulnak . 
melveket ma, közelrokon hatóanyagaikra és meg' A Digitalis-levelek hatóanyagainak vizsgála
köz~lítöell azonos életfani hatásukra tekinlettel tá val igen ,Sok' kutató foglalkozott. Az első kristá' 
»digitaloidok« néven foglalunk össze. . , · lyos termék, amelyet a D. purpurea-ból· áHítottak 

Az első l)iteles történelmi adatot, mely az elő, Nativelle' nevéhez fűződik, aki !869-ben » Digi
egyik ilyen »digitaloid<< felhasználásáril utal, ai' taline cristallisée« néven egy erős hatású kristályos 
időszámításnnk előttiLl 5. századból reánkmaradt .. anyago t izolált. . 
egyiptomi ú, n, Eiíers-féle papiruszon találjuk Az első jobban definiált glikozidát Cloetta• 
Ebben feljegyzés van arról, hogy a Scillainaritima-t állította elő 1920-ban és digitoxinnak nevezte el. 
gyógyszerül használták az. egyiptomi orvosok, A digitoxin mellett ugyancsak a D. purpurea-ból 
A klasszikus. római orvostudomány ugyanezt F izolálták a gitoxint5. Az első preparátumok álla
anyagatmint vizelethajtó!, szíverősíiőt, hánytatót láb811 digitoxin és gitoxin különböző arányú keve
és mint patkánymérget ismeri. · . · · · · · réke1 voltak A tef}esen tiszta digitoxill és agitoxin 

) A középkori német feljegyzésekben sok erril~tés . fizikai állandói - azt lehet mondani - még ma 
esi,k, a f<YÖn~virágról. (Corivat~a~ja ma jal is);, rrt_int . sincsenek teljesen tisztázva, mert a két anyago. t 
a. ·vJzkor ha(ekony.·gyogyszererol. .. Ez: a .!JQyeny egymástól tökéletesert elválasztani llagyon nehéz. 
a Digita!isckezelés bevezetéséig a legkedveltebb A D. purpurea Kraf/6 és Kiliani7 szerint egy 
vízkór ell.eni gyógyszer volt. gitalin nevű glikozidát is tartalmaz. Ez az anyag 

· · d'k·.' b. · · pontosan leírva nincs. *'v. _sz. __ átineneti" jntézkedés, mert a.--maso 1 -ev en 
.a levelek glíkozidatartalma magasab)" A D. purpurea hatóanyagainak vizsgálatá-... 
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ban. a további előrejutást StolfB kutatásai 
tettek, melynek eredményeképpelJ két újabb 

. zi?át ~!került a drogból előállítani; ezeket p\lrpuref!
g]Ik'?zlda A és B néven írta Ie. Bizonyítani tudta 
azt 1s, hogy a digitoxin és a gitoxin enzimatikus 
hasítás útján keletkeznek ezekbőL · · ' · · 

. A D. lanala glikozidáit Mannich és munkac 
társai•, továbbá. Stat! és Kreis'• tették vizsgálat 

· tárgyávii. Az enzimatikus bontásfolyamatok ki
. küszöbölésével előállított digilanidot Steill-nak · 
siker.ült három komponensre bontania melyeket 
lanatozid (digilanid) A, B. és. C név~n írt Jen., 

.. ·,.. · J~l~l~gi isirl~eteinket a D. lanala _és purputip .• 
ghkoz1dmrol a kovetkezőkben foglalhatjuk össze. 

· · _ A D. Pifrpurea levelei két glikozidát állítan~k 
elo, .. '!.lelyeket purpureagl(kozida A és B néven 
ismerunk. Ezeknek szerkezete a következő · ' 

?d(fifo .... ~z 

- ~--'d{gito-.I((Jl 

dig/tó}{OZ 
1-

. glulröz . 

_. d1g~toioz 

. digitoxoz 
l 

diglioxoz 
J 

gltllroz· 

purpurea
glikozidaA 

purpurea-' 
gliközida B 

· _.· EbbŐl a két glik()zidából. enzírnhatás folytán 
lehasad a cukorlánc· végen elhelyezkedő glukoz 
és ~gy· Mpflődik a purpureaglikozida A"ból. digic 
toxm, a purpureaglikozida B-ből gitoxin. A leve, 
lekben állandóiru ·dolgozó enzimek következtében · 

. a D. P_u~p~rea_ I_evei:im!ndi&: ta~talmaznak nagy: 
m~n)_'tsegu 5hgl!o?'mt es g!loxmt. A purpurea, 
&hkozlda A es . B 1gen körülményesen előállíthiüó 
es nehezen kristályosítható . vegyiiletek,* ei az 
oka_ ~nna_k, hogy a levelek hatóanyagának sokáig 
a _drg1~o~mt és g!!oxint ta,r!ottákés a két genuin 
ghkoz1dat (OSak JOVal később izolálták · . · •. 

A D. lanata· glikozidái kÖzel i. rokonai a: D. 
J!ilrpurea. glikpzidáinak. A purpureágli!,wzida A 
es B mintájára három' ilyert genuin glikozidát 

·tartalmaz: lanatozid (digilanid) A, B és C . 

_diflfQI(O~ 

d!fito~oz 

difto.t9z~acf!:)f 

,f glulr.o'/f . 

r 
-difito.toz 

digitOJ:OZ 

l 
- ·digifoxoz..q""" 
. l . . . . 

gluhtiz 11 

lanatozid A lanatozid B 

1.84 . 

diylroxo~

~'r't~xoz 
digito_xoz 

digitoxoz. 
l 

dlgito)((Jz .'· 
l. 

digitox~z 

, . ··:, oiairo~i~-- _ a(roxtN. _ 

. · Mielőtt a szívglikozidák szerkezetének 
gyal~sába belefognánk, néhány _szót kell szcilmmilf. 
a szteroidok szerkezetéről. általánosságban. 0

"·'
11·'"" 

ugyanis a szívglikozidák agiukonjainak szerke,zete{ 
nem· érthető. 

Szteroidok alatt azokat a vegyületeket értjül[i;• 
amelyek sz!eránvázat tartalmaznak és 
végrehajtott dehidrálás során az ú. n. D•'el':"szélJ~·, 
hidrogén t· (mefihiklopenteno-fenantrén) 
tatnak · · 

.. ·cx)D. ·. ·_ .·.@ ... ·.. "" . 
' - - " -. 

;:?' ' / 
' .· •.... · ... · ... ) ·. ' 

," ."""- p? 

szterán Diels-szénhidrogén · 

•' "~ --- " 

funkciós csoportok térbeli helyz~tei'hanem~ 
<rvílríílk' egymá~hoz . kapcsolódása is kiifönbözo 

:·1e•net ;· ezért az· izomerek száma órl~si nagy' < 
A. szívglikozidák agiukonjai e5etéberi.a sztei-án

r&>Dc>r-thc>z való tartozást. Jcu;obs és ElrJ:erfie[dl• · 
és függetlenül · Tschesc/u;'" , .. bizonyították he 
olymód,on, hogy szívglik'ozidák agiukonjait a .meg
felelő . ep es a v -származ~kokká 'alilkították' át., · · 

. A szívglikozidák agiukonjai néhány:jellegietes 
hatástani és kémiai tulajdonságot mutatnak. Ezek. 
a tulajdonságok mind megtalálhátóak pL a, .digi-
toxigeninen'. . · · , · · < ••. • _ 

Hatástani szempontból 'a:Z aglukonok a gllko' 
zidAkhoz viszonyítva jóformán ha(ástalanok. Ez 
a hatástalanság azonban csakis a .klinikai hatás: 
érték szempontjából. nézve áll fenn, irieff kísér
letben az aglukonok is jellegzeteS és teljes szívhatást 
fejtenek ki, de aránytalanul gyengébh mértékben. 
Jogosnak látszik- az elképzelésünk, miszerint a 
hatás hordozója- kizárólagosan ai aglukon-részlég, 
míg a cukorkomponens a hatóanyagnak •a siív- · 
izomhoz való kapcsolgdását biztosítja.,~EzLhivac 
tottak. bizonyítani azok . a . kísérle ti efedníenyek, 

. melyekben. beigazolódott, · hogy .. pl. békaszíven 
a digitoxin aglukonja is minden tekintethén 
jellegzetes hatastvált ki, ha azt ii glik()zidához 
viszonyítva .sokszoros töménységben. álka]1Tiazzuk. 
Ez a hatás a szív kimosása után azonnai megszűnik, 
míg a teljes glikozid?t kimosni jóformán lehetetlen, 
Szembeötlő· tehát az a szows összefüggés; a.ml a 
hatásintenzitás és -a fixáció között kiriiutathátó, 

· digitoxigenin 

A glikozlda'kötéshez szükséges allwholo~hidro
xilt mindig á C(3) hel;yzetben.táláljuk. Eza székun
der alkoholos OH-csoport, valamint az:anguláris 
metiksoportok és az oldaHáric ,6"oríentációjúal}, 
vagyis a tábla síkja előtt képzelendő, Ez meg
egyezik a szterolok, vagyis á· ~zteroid . a{koholok 
általános tulajdonságáival. ·Megegyezik , 'továl:)bá 
ezekkel azaglukonok AjB gyűrűinek cisz":.és-BjC 
gyűrűinek transz-kap.cso16dása is.·Jellegie!es'dférés 
és a digitalöid agiukonokra univerzálisan jellemző . 
a C/D· gyűrűk. cisz-kapcsolódási formája ésa(;(]4) 
helyzetű OH -csoport. J eilegz,tessége a molekuláriak 
a I 7 -es. széna tomhoz · kapcsolódó /~''helyzetű ct, 
j)-telítetlen Iaktongyűrű. · · · · · 

. · Igen érdekes volt az oldallánc szerke~ele 
körül lezajló vita, melyet hosszú i dőri át c.:; jli!elí, 

tartottak; ... _nem .... szereQc$~~ri .. YiÍiászt()tt 
és . a· Legál'próba azonossága alapján 

(piridines oldatban nitroprusszidnátriufn hatására' 
élénk vörös szín), végül Blilerfield14 állapjtotta· ·. 
meg a· helyes . ú: n. cc, ,B-bntenolid szerkezetet, s . 

A GYÓGYSZERÉSZ 

Reichstein" bizonyította be. ennek · helyességét 
ozonos lebontás segítségéve!. 

Gtioxh SA~É.szr;R.· KE. TOL· 

, A·Jakton:gyűrű és a C(l4)-es hidroxil, rnelyek 
mindeil. aglukonra jellemzoek, térbeli közelségéri ek.· 
következménye az, hogy lúgos közegben a ké1-' 
-csoport reakciób1,1 lép egymással· és egy · ú. n: 
izo-formát képez. Ekkor a glikozidák elvesztik 
élettani hatásukat: :~:ü 

• .-· c 

Az izo-forma képződése irreverzibilis, tehát 
pl. ·izodigitoxigenint nem lehet digitoxigeninné 
regeneráluL Ezt az izoforma képződés! nem szabad 
.összetéveszteni a !7 -izoaglukonok keletkezéséveL 
Ez.· utóbbi sav, de még inkább enzirri hatásáfa · 
bekövetkező folyamat, ami az oldalláncorien(áció' 
'ját változtatja meg, vagyis a Iakton-gy.űrű · "'" 
helyzetűvé válik A 17-izoagiukon t tartalmazó 
alloglikozidál! élettanilag· hafástalanok, annak 
dacára, hogy az egyetlen különbség közöttük és az 
aktívak között, az oldallánc orientációjában áll .. 

AJakton-gyűrűt fel lehet használni a g!ikozidák 
kimutatására és meghatározására is (Baljet). 

Az agiukon C(3)-atomján elhelyezkedő hidroxil" 
hoz kapcsolódik a szívglikozidákban a cukorlánc. 

A glikozidamegjelölés gyujtőfogalom, amelybe· 
különbözo cukroknak különböző, OH-csoportot tar" 
talmazó vegyületekkel képezett kombinációi! sorol
juk. A cukrok ú. n. acetálos hidroxilja alkohollal 
vízkilépés mellett képezi az éterkötésű glikozidákat. 
Acetálos, másnéven glikozidikus hidroxilnak a 
;cukor-piranozid első C-a tomján helyetfoglaló OH
'G_soportot nevezzük. A piroid-szerkezeteta D"glukoz 
(dextroz) példáján következő módon lehet érzé
keltelni : 

H-C~O 

. l 
H~-OH 

l 
HO~-H 

l 
H-C-OH 

l . 
·B-C-OH. 

l ' 
. CH20H . 

n-glukoz (aldehid"forma) 

l 
HO-C-H 

·. o-LoH 
l 

HO-C-H 
l 

H-C--OH 
l 

H~-~ 

l 
CH,OH 

. jl-D-glukopiianoz .. 
(Iaktol-forma) 
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CHO 
l 
CI-lz 
l 

H-C-OH 
l 

I-l-,-C--'OH 
l 

H-C-OH l . 
CH 3 

digitoxoz· 

A cukroktól a. glikozidák abban különböznek, 
hogy már nem tartalmáznak szabad acefálos 
hidroxilt, így oldatuk mutarotációt nem mutai 
és nem redukálják a Fehling-oldatot. A glikozidák 
cukor-része nemcsak monoszacharida lehet, hanem 
összetett cukor is. A természetes' glikozidák aglu
konjaként, tehát nem cukor'részeként többféle 
vegyület szerepelhet, minthogy. nemcsak alkoholos, 
hanem enolos és fenolas (aromás gyűrűhöz kapcso
lódó) OH-csoport is glikozida,kötésbe léphet. A szív, 
glikozidák ese\ében visront csak alkoholokról van 
szó és pedig szt~ánvázas alkoholokról. A cukrok 

r co.. .E { strotantidin . 
· .S 8 _1 +---·,-.- (sav) ·~.- strofan ti diri 

""' <:: .§ l + cimaroz-glukoz-glukoz 
"N · ro 9 cimaroz -· . 
~ {] ! -<-"-- (strofalltobiáz) -==- cimar1n 
P ;, : . + 2 glukoz 
.;:: ovn,glukoz · 
~· l -<- (o:·gluközidáz) 

l .. f3 + glukoz 
f3.' D-glukoz · t 

A digitalis'glikozidák esetében egy 
folyamatot ismerünk, melynek folytán .a 
g!ikozidák g!ukozt veszítenek.. 

Igy képződik a putpureaglikozida A és 
digitoxin és gitoxin; a digilanid A, B és 
acetildigitoxín, acetilgitoxín és a~~il~~fj~~:i) 

A glukoz Iehasadását elöiddl<éző 

v.· pui{Jurea~etében digípurpidái,·_·~ D, ;taiwta 
esetében digilanidáz .néven említi a~. irodalom; 

Mivel az acetil-csoportot a glik0zidákról le 
lehet hasítani, a digita!is,glikozidákköiöt't á köv{(t
kezö szerkezeti összefüggést lehet felállítani : 

digito:-.oz 
l 

'digftOJUJZ 
l 

dlgfTOJfOl 
l 

glukoz 

o 
l 

digitr1Jf0~ 

:1:::::::. "'fU· LANATOZiO·A. -~~-~-.~-
gfuhoz -~~ 

. ~-"' 

CH~: 

o 
l .. 

digitD!tiiZ 
l 

disitoit!z-
1 • 

-~igitoxOz 

o '-./C'-.../ 

. l 
digitoxoz. 

l 
digí~OJ!~~ AC.ET.fL-{)fGiTtiXin'. 
l . 

digitOJt.OÍ ~at.Hf/; 

-oiGiroxíl(. 
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" szemben, mely alig változik, a gitoxin viswnylag 
gyúrsan bomlik. Mindezekből eredően a glikozidák 
perorálisan adva gyengébben hatnak, mint paren-
terális. alkalmazásuk kapcsán, · 

Ez különösképpen érvényes a strofantinoha, 
melyeknek perorális adagolása akár tinktura, akár 

Aabletta alakjában céltalan. A Digilalis-glikozidák 
a tektumból is felszívódnak, szemben a strofanti
nokkal, amelyek a végbélböJ gyakorlatil<!g egyálta-
lán nem juttathatók Jelszívódásrá. · 

A Digitalis-glikozidák rektális alkalmazása a 
Jegutóbbi időkben közkedveltté lett. Ennek oka 
az, hogy bár á felszívódási viszonyok ·a végbélböJ 
rosszabbak, a glikozidák elbomlása •· l~nyegesen 
kisebb mérvű, mint a vékonybélhen. Azt is figye
lembe kell verinünk, hogy a rektumból felszívódott 
anyagok á vel1a hemorroida!is medián és a vena 
hipogastrik~n át a máj megkerülésével egyenesen 
a vena kavába, tehát a keringésbe j]ltnak. Igy 
elkerülhető a hatóanyagoknak egy további kiesése 

· is, ami peroralis adagolás kapcsán, májpangás 
· kövdkeztében jöhet létre, márpedig dekompen • 

zációban csaknem. mindig számíthatunk a•porta" 
rendszerben pangásra. 

A ballasztanyagok; melyek .a Dir<italis-ból 
készült galenikumokban mindig bennfoglaltatnak, 
k~lönbözöen befolyásolják a glikozidák felszívó
dását. A nyálkaanyagok gátolják, viszont a szapo
ninak elősegítik a felszívódás!. A nagy kisérleti 
anyagon nyert eredmények !lZért mégisazt mutat
ták, hogy tiszta glikozídák, illetve • galenikumok 
adagolása . kapcsán a felszívódás gyorsaságában 
lényeges különbség nincs. A kristályosan tiszfa 
purpurea gliközidák köiül legjobban és legmeg-

·A különbözŐ glikozidák.hatékonyságára .leg- . 
jobban a toxicitás).ikból kqvetkeztethetünk, ami 
azonbim távolróLsem jel.~nti azt, hogy a I~g
toxikusapb anyag a legjobb terápiás hatású, 
Ezeket a toxicitási viszonyokat alanti összeállítás . · 

bízhatóbban a· digitoxin szívqdikfel. Ebből magya
rázható, hogy a perorális digitoxin terápia mind
jobban tért hódít. Ugyanezt mondhatjuk a tiszta 
gitoxin készítméftyekről.. A janata-g!ikozidák köziil 
a lanatozid A és. B jól, a Cviszont csaknem aslrofan-
tinnal egyformán rosszul szívódik fel. · · 

szem! élteti, · · 

• 

Hatóanyag 

git~!if:t .... . 
gitoxin· .. . ·. 
digitoxin- .. . 
Ianatozid B' 
lanatozid A 
lanatOzio C 

· g~srtÜfantin 

l- Halálos adata 
i mgjkg macska· 

· i {középértékek) 

l 
0,80 
{),73 

. 0,42 
0,40 
0,38 
0,28 

. 0,10 

A digitalis-glikozidák perorális. alkalmazás ese
tében a vékonybélbőllassan szívódnakfel. Abélbel1 
való időzés során ahetóallyagok egy része el bomli):, 
amiben egyrészt a gyomorsavnak, másrészt a bél 
· közegének van szerepe, A bomlás. ·itt 

. . karakterű és a lényeg a cukorcsoportok 
leliasa'dása és az agiukon lakton részének felbom, 
!ása. Ebből a szempontból a küliinböző gljkozidák . 
ri em egyformán viselkedliek és . a digitoxinnal 

A strolantinak (G és K strofantin) ezektől 
a felszívódási viszonyoktól eltekintve más szem~ 
pontból is - melyekre utóbb térünk ki - csak 
intravénás alkalmazás ·esetén hozzák meg a várt 
jó hatást. 

A különböző kardiotrap glikozidák felsiívó
dásuk után, vagy ha egyenesen a vérpályába 

. adagoljuk öket, mindenekelőtt a szérumalbumin:: 
·.hoz kötqdnek, Ez a kötödés.nem kémiai karakterű, 

hanem adszorbciós kötődé~, ami azt jelenti, hogy 
a glikozidák mindaddig kötődnek, amíg a szérum
albuminhoz kötött glikozida-frakció és a vér
plazf!;la vizes fázisában, oldatban levö diffundálni 
képeS,glikozida-frakció között az egyensúlyi állapot 
létre 'nem jön, röviden, amíg a szérumalblimin 
glikozidos telítődése be nem következik. 

. Ebből a szempontból a különböző·gJikozidák 
nem egyformán viselkednek Jól kötődik a digíc 
toxin és a lanatozid A. A lanatozid · Cés a strofan
tinak gyakorlatilag Iiem kötődnek a szérum- · 
albuminhoz. A többi glikozida~féle;;ég kö~éphelyet · 
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CHO 
l 
C Hz 
l 

H~C-OH· 

. l . 
H--,-C--'OH 

l 
H~-OH 

r 
CH, 

. digitoxoz . 

CHO 
l 
CH 2 

l 
R--C~OCH, 
. l 
H-C-OH 

l 
H-C-OH 

l 
CH 3 

cimaroz- · 

A cukroktól a. glikozidák abban különböznek, 
hogy már nem tartafmaznak szabad acefálos 
hidroxil!, így oldatuk mutarotációt nem mutat 
és nem redukálják a Fehling-oldatot. A glikozidák 
cukor-része nemcsak monoszacharida lehd, hanem 
összetett cukor is. A természetes' glikozidak aglu
konjaként, tehát nem cukor-részeként tÖbbféle 
vegyület szerepelhet, minthogy.nemcsak alkoholos, 
hanem enolos és fenolas (aromás gyűrűhöz kapcso, 
lódó) OH-csoport is glikpzida,kötéshe léphet. A szív
glikozidák esetében viszont csak alkoholokról van 
szó és pedig szt~á.nvázas alkoholokról. A cukrok 

iii . i . , - (sav) ~. strofantidirt 
.8 { sirafan ti din 

:5 J + cimaroz-glukoz-glukoz 
eimarcz 

-<- - (strofantobiáz) , cimarln 
. +2 glukoz . 

o::n-glukoz · 

l '-<-- (o:t~~ítt~l --
f.l-n-glukoz · l 

A digitalis:glikozidák esetében egy 
folyamatot ismerünk; melynek folytán a 
glikozidák glukozt veszítenek. 

Igy képződik a purpureaglikozida A és 
digitoxin és gito)dn ; a digilanid · B és 
acetildigitoxin, acetilgitoxin éS a~iil:~~~!~j '·: 

A glúkoz lehasadását. előidéző 

A GYÖGYSZEl~ÉSZ. 

D. puipured esetéh.en digipurpidáz, . a··· D: 'lanatá ·. 
esetében digi!a'nii:láz .néven említi. az iroi:lalOitL 

Mivel az acetil-csoportot a, gliko,iidákrólle 
lehet hasítani; a digitalis-glikozid'ákköiül't a követ' . 
kező szerkezeti összefüggést lehet felállítáhi : 

szemben, mely alig változik, a gitoxin viszonylag 
gyorsan bomlik. Mindezekből eredően a glikozidák 
perorálisan adva •gyengébben hatnak, mint paren
terális alkalmazásuk kapcsán, . ·· 

Ez külöilösképpen. érvényes a strofantinokra, 

~ 
l 

rJigitOlfOZ 
l fANATOzfD-A. 

···( j.·.· .. ·.· ~ ' ' . 

-1; 

dÍgitOJfOi 
l 

digitru:oz- acltll. 
l 

glultoz 

l 1 
o 
l 

digitO)IO;z 
l 

· digitouz 
l 

digltOJfOl 
l 

glu'kaz 

' 

PÚRPUREA" uiUKQziOA'-A,· 

o ....._., ''-"' 
l 

dig;tcxóz 
l . 

digitoxoi l .. 
tligitoxoz . 

o 
l 

digitoxoz 

"'' 

l 
alr:iro"'o~ _ -"Ar;-ET!i.-DtGififxiN. 

l ' 
digitoJt.oz -cc_ etil, 

·.fi.j' .. ·.· · ... ~~~.~' "' ·.' ~'\.-
' "1>"" 

'· . ' 

-oiair.oxiN. 

. A különböző g!ikozidák • hatékonyságára . l~g- _ 
jobban a toxicitás_ukból következtethetünk, ami 
azonbim távolróLsem jelenti azt, hogy a leg
toxikusabb - anyag a legjobb terápiás hatású. 
Ezeket a toxicitási viszonyokat alanti összeállítás.· 
szemlélteti. · · · 

• 

' 
Hatóanyag 

i· Halálos .adata 
i mgjkg macska 

'/ (középértékek) 

g"ifálin ..... ·· ,l 

gitoxin- .. ,', _ 
1 

. 

digifox-in .. . ! · 
lanatozid B 
lanatozid A 
lanalazia C 

.- g~srtofantin 

0;80. 
0,73 
0,42 

.. 0,40 
0,38 
0,28 
0,10 

· A digitalis:glikozidák perorális. alkalmazás e_se· 
!ében a vékonybélbőllassan súvódnakfel. A bélben 
való időzés során a hatóanyagok eg'; része elbofj1lik, 
amiben egyrészt a gyomorsavnak, másrészt a bél 
i!lkalikus közegének van. szerepe. _ A. barnhis . itt . 
hidralitikus karakterű és a lényeg a cukorcsoportok 
lehasa'dása és az agiukon lakton részének felbom, 
!ása. Ebből a szempontból a külonböző ,dikozidák. 
nem egyformán viselkedüek és :a digitexihnal 

~elyeknek perorális adágolása akár tinktura, akár 
Aabletta alakjában céltalan. A Digitalis-glikozidák 
a rektumból is felszívódnak, szemben a strofanti
nokkal, amelyek a végbélből gyakorlatilag egyálta
lán nem juttathatók felszívódásn;, · 

A Digitalis-glikozidák rektális alkalmazása a 
legutóbbi időkben közkedveltté lett. Ennek oki 
az, hogy bár á felszívódási. viszonyok a végbélből 
rosszabbak, a glikozidák elbomlása · l~nyegesen 
kisebb mérvű; mint a vékonybélhen. Azt -is figye
lembe kellverinünk, hogy a reldumból felszívódott 
anyagok a veria hemorroida!is medián és a vena 
hipogastrikán át a máj megkerülésével egyenesen 
a vena kavába, tehát a keringésbe jutnak. Igy 
elkerülhető a hatóanyagoknak egy további kiesése 
is, ami peroralis adagolás kapcsán, májpangás 

· következtében jöhet létre, márpedig dekompen. 
zációban csaknem. mindig' szánúth;;ltunk a 'porta" 
rendszerben pangásra. · . 

A ballásztanyagok, melyek a Di[!.ifalis-ból 
készült galenikur'nokban mindig bennfoglaltatnak, 
kjílönbözően befolyásolják a glikozidák felszívó
dását. A nyálkaanyagok gátolják, viszont a szapo

_ninok elősegltik a felszívódás!. A nagy kisérleti 
anyagon nyert eredmények azért mégis azt mutat
ták, hogy tiszta glikozidák, illetve galenikumok 
adagolása kapcsán a felszívódás gyorsaságában 
lényeges különbség nincs_ A kristályosan tiszta 
purpurea glikozidák kötül legjobban és legmeg· 
bízhatóbban a· digitoxin szívódik fel. Ebből mag'Ja· 
rázható, hogy' a perorális dígitoxin terápia .mind
jobban. tért hódít. Ugyanezt mondhatjuk a tiszta 
gitoxin készítményekrőL A !anata-glikozidák közül 
a lanatozidA és B jól, a Cviswnt csaknem astrofan
tinnal egyformán rosszul szívódik fel. 

A strofantinok (G és 'K strofantin) ezektől 
a felszívódási viswnyoktól eltekin tv e más szem
pontból is - melyekre utóbb térünk ki - csak 
intravénás alkalmazás ·esetén hozzák meg a várt 
jó hatást. 

A különböző kardiotrap glikozidák felszívó
dásu.k t:tán, vagy ha egyenesen a vérpályába 
adagoljuk őket, mindenekelőtt a szérumalbuminc 
hoz kötődnek. Ez a kötődés nem kémiai karakterU, 
hanem adszorbciós kötődés, ami azt jelenti, hogy 
a glikozidák mindaddig kötődnek, amíg a szérum
albuminhoz kötött glikozida-frakció és a vér
plqzma vizes fázisában, oldatban levő diffundálni 
kéí(>es glikozida-frakció közölt az egyensúlyi állapot 
létre nem jön, röviden, amíg a szérumalbumin 
glikozidos telítödése be nem.következik. .· .· 

Ebből a szempontból a különböző·glikozidák 
nem egyformán viselkednek Jól kötődik a digi' 
toxin és a lanatOzid A. A lanatozid C és a strofan
tinok gyakorJa t ilag nem kötődnek a szérum
albuminhoz. A többi glikozida:féle~ég középhelyet 
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JogÚti el és. fenti szetnpontokból a 
sorrend állapítható meg: 

digitÖxin · 
lanatozid A 

'gitoxin 
lanatozid B 
lanatozid C 
strofantin 

,-, < • -·:~ ~-

A glikozidák affinitása a szérumalbuminhoz 
döntő jelentőségű .a farmákodinamiás hatás létre, 
jö,ttének szemporitjábóL Minél nagyobb ez . az 

affinitás, !Innál több i do telik 
· · · egyensúly létrejön, tehát 

dálni képes diszponibilis 
vizes· fázisába, ami azután 
het. Ebből a szempontból 
az erős albumin,affinitású 

vagy intravénása~~til~~\"~~~:~i~~~~~i,~~~~ a lanatozid C és a 
· affinitás uk nincs., azonnal 

intravénásan adva prompt hatásúak. 

Rinológiai készitményekről · 
Irta: ELL'ö ISTVAN dr. 

az 
másodiagos 

azonbab nemcsak az·alkalmazott 
típüsa és mennyisége befolyá~ 

solja, szérepet játszik a készítmény 
pH-ja, a vivőanyag fizikai· túlajdonsága és az 
esetleg jelenlevő izgatóan ható aikatrészek hatása 
is. Fokozottan kell tehát arra förekednünk, hogy 
az orr fíziológiájáhak k<;llő mégismerésével goÍJdos 
médegelés tárgyává tegyük a rinológiai készítmények 
előállítását. · 
.·• .. Mik tehát a követelmények egy jó összeallí
tású rinólogiku(llmal szemben? 
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A GYóGYSZERESZ 

'Tinológiai készítményeknek . .Eii5szi\r, rrlivela folyé- . (»neo-syneprin«)-nek mint savnak és a. szulfa
.kony parafinnak bevonó liatása vlln; a ·bevófió- liazolnak miht bázisnak az egyesítését ajánl• 
réteg pedig saját súly~gál fogvaeJt1Yol11iaaciiilÍris ják. Az így nyert só 0,6%-ban . oldandó 0,7% 

· n,lozgást: Másodszor, minttiogy nem elegyedik az konyhasó . vizes oldalában. Alkalmaznak olyan · 
-orrváladékkal, az inkorporált . szimpatomimeti- készítményt is; 'ínely mikrokristályos alakbari ·· 
kum(-ok) kevésbbé fejthetik .ki hatásukat, .mint 5% szulfatiazolt és I% p-hidroxi-oc-metilfenil~ 
pl. konyhasós-vizes oldatbóL Harft!adszor, illert amin-t (>>paredrinex«) · tartalmaz, pH-ja 5,5~6,5 
Cannen (J; Amer. Med. Assn .. 1940' ns; 2176) közé esik. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a 
közleménye szerint, l!).rtós használat eset~; külö- készítmény nem csökkenti a ciliáris működést. 
nösen kis gyermekeknél, Jenná!Lannakalehető-
"'ége, hogy kis parafin-cseppecSkék esetleg a füdőbe · 4: A· vérbőség csökkentjséne_k mértéke · · 
jutván ott beágyazódhatnák éS így lipöid pneuma-.·. Az érszűkítő hatás kifejezett és kellőképpen { 
niát okozhatnak. Jó!Jehet ennek Jétrejötte olajos elhúzódó legyen, másodiagos értágulást ne. váltson í 
-orrcseppeket használó egyének köiött nagyon ki. Jóllehet ezt elsősorban az alkalmazott sziin- J 

. ritka, a Jipoid pneumonia gyakfan végzefes kimene- patomimetikum típusa és koncentráci6ja szabja 
tel ű, különösen kis gyermekeknél, ]!"z e5etek meg, de a véredényszűkítő hatás mértékét és idő
nagyobbik · réSzében nem diagnosztizálható és ·· tartamát, valamint a másodiagos véredénytágulás 
a . halál okát csak a boncolás. dönti el. .)Oppen fellépésének lehetőségél a többi .:_ részleteiben 
eennek íl ~jóllehet nagyon ritka--' lehetőségnek ismertetett - feltétel is befolyásolja. 
fennállása miatt •. egyes államo.k gyógyszereket ·Az általában használatos magisztrális és gyári 
törzskönyvező bizottsága nem járul hozzá folyé, rinológiai készítp1ényben foglalt szimpatomimeti
.kony parafin t· tartalmazó orrcseppek forgalomba- kumok, Kell y szerint, az efedrin és az 1-phenly-2-
ltozatalához. Nyilvanvalóan fontos . követelmény, aminopropan (»amphetamin«) kivételével - bizo
hofiT,.~,;Y~N'.~í\:::~.;>;ft~tíJő.~J1Y.~g?li;:J1f:!;s~~~~t;:éle ny<ls körűlmények · közötl - mind okozhatnak 

• ·>~ cll!!!r!s ... mo.!'g!J§L Ir?dalm1 adatok .~zermf P!· szekundér értágulást, sőt krónikus rínitiszt is. 
·{),l% adrenalm, 1% brno!, .l% eukahptusz-olaj, · Az orvosok véleménye egyöntetűen ar~amutat, 

vagy 2% cinkszulfát· megszüntetik a 'cillák moz- hogy véredényösszebúzószereket tartalmazó orr
.gását, .2-5% .. ezüst-protein pedig ... mozgásü!{at cseppek, elővigyázatos használat mellett, kétség
lassüja' .. Más szerek, inint kokain és a.s~ulfon- telenül ft!eggyorsítják a »nátha« szimptomáit. 

· amidok nátriumsói nemcsák hogy' csökkentik Az efedrin véredényösszehúzó hatása már 
. á ciliáris mozgást, hanem kifejezetten,degétlerál<jan egy pereert belül bekövetkezik és mintegy 2,--3 · 
hatnak a ci.Jiáris epitéliumra. Ezekkel ell~ntétben · órán át. tart. Kenőesbe. inkorporálva igyekeztek 
.az: efedrln · !%.os,@vagy ennél hígabb oldatban hatásának időtartamát kitolni. Típusosnak mond· 
határozottan serkenti a ciliák. mozgásáL · ható az. alábbi előirat : · 

2. Izotónia Epnedrin. basic 1,0 g 
Mentholum 0,2. g 

· Fontos, hogy a készítmériy az orr váladékával Vase!illum ad 100,0 g 
·. izotóni ás legyen. Elérbetjük ezt p). dextróz hozzá-. Az orrkenőcsök azonban, amennyiben parafin-

adásával, amely bizonyos mértékben még az oldat származékú alapanyaggal készültek, ugyanolyan 
. viszkozitásához is hozzájárul. . . . . . ,. . . . , hátrány osak, mint a folyékony parafinnal készült 

Tozerés Arrigania következő előiratot állitják orrcseppek. A gégészek nagy része nem tartja 
példaképül: ·· · · · ·· · kívánatosnak kenőcsállomápyú szereknek :az orr 

felsöbb járataiban való alkalmazását, ugyanakkor 
azonban az orrnyílások környékének kenőcsökkel Eph~drinúm •sulf.(hydtochlor.) · ·o,so g 

·- 'Kat .. s11lfuricun; mo!fob~sic~ .- :-0~50-·--g --
. Nafr. ·phosphortc. b1baslc- 0;50_-·g ,· 
· ·Kal. chloiat.Um · · . ·. 0,15·g• 

N atr. chlora\um 0,15 .g 
Glucos• anhydr. · . : 0,9969:~ . ·. 
Aquacpnsefvata-:_ __ --ad-._ lOO,OO:g:::_--·:.-··_ · -

·.Az »A qua ·oonservata« 4%-ban.65.tész.methyliuru-p-
bydroxYben~oicu~ ~:35 rész_prOpyliuin-p~hY4roxy-
ben~oicum _ kev~_rt:k~t _ tartalmazza. _- .·· _ : _ _c_ .-_ ~--- _ , . • 

. l'enti előirat pH,ja 6,7 és izotóniás.az orr' 
váladékkaL Amennyiben szüksége \n.utatkpzT)ék 
2-z efedrinsó kancentráció ját I %-ra .emelni, akkor. 
.a glukóz mennyisegét 0,3663 g-ra kell csökkenteni, 
hogy az oldat tonkitása megfeleljen. · · 

3 .. ·· H idrogenionlwncenfriÍciÓ . 
·Kívánatos volna, hogy a fenti előirath~z 

llasonlóan, az, orrcseppek pH-jáf 5,5---'6,.S·közé 
1J()zzuk.··r:ehet,hogy a ···sziiHóilamidok rtá!tillmsó
"'ldatainak lúgos kémhatása .. okozza: .. a .ciliáris 
· mozgás, ill. áz epitélium degerierálódásáL Egyes 
szerzők az l-(rn'hidroxifenil):2•p!~tilamino•etanol 

· való kezelése megfelel az általános gyakorlatnak. 
Allergiás rínitisz vagy szénanátha eseléh enyhítő 
és védőkenőcsként szokványos az alábbi típusú 
két vény: · 

I. Vaselinum 
· Para!f. liquid. 

vagy 

7,0 g 
3,0 g 

. II. (Ung• nasale Fo-No) 
Ol'. eucalvpt. 
Ol. menthae pip. · aa 0,3 g 
Vaselinum ad. 10,0 g 

Amennyiben azonban mégis szükségesnek mu, · 
tatkoznék kenőcsállományú kéSZítmény rendelése,', 
jegcélszerűb!Jen zseléállományú izotóniás pufferol( 
nyák-alapanyagat kell választani. PL: 

Ephedrin. hydrochlor. 
Ol eucalypt. ' 
Methyl. sa!icyl. 
Natr. phosphoric. 
.Glycerin. 

: Tragacantha 
Aqua destill. 

1,0 g 
0,1 g 

0,01 g 
0,15 g 
15,0 g 

. 1,0 g 
ad· 100,0 g • 
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A tragakanta ~helyett 
4-5% ~ metilcellulóz (tylose) is 

A rinológiai célt szolgáló gyógyszereknek 
szippantás útján való applikijtiója ~sem 
megoldást, mint ahogyan az öblítő-oldatok. 
nála ta sem tudott népszerűvé válni az alkalmazás. 
körülményessége folytán. . . . . 

Új' irányt jelent az illékony vazokonsztrik
tóroknak ú. n. »zsebinhalátorok«-ban való haszo 
nálata. .Illékony szimpatomimetikumot. - esetleg 
illóolajokkal együtt "-- gyapot ba itatják fel és ezt 
alkalmas csoben helyezik el. PL »Anara« Chinoin 

. '(Tártalrhaz "'-fenil-,6-aminopropan 0,35 g, 
!hent hol. 0,05 g, Ol lavandulae 0,10 g csövenként.) 
Illékony vazokonsztriktorokat tartalmazó zseb
inhalátorok jó tüneti hatásúak, használatuk pedig 
kényelmes. · 

5. Irritálólwiástól való lnen~esség 
. Rinológiai készítillények instillációjakor 'gya
kori tünet a tüsszentés; ami azonban a vérbőséget 
ismét felfokozza. Igy tehát tüsszentés! kiváltó 
anyagoka f a készítmény semmiesetre se tartale 
mazzon, A megfelelő pH és i;lZ izotónia oly~n 
'faktorok,. melyek nagy mértékben hozzá járui.nak 
az. irritd'ció kiküszöbö:éséhéz. Altalába11 ;lZ a fel.
:fogás, hogymentol, kámfor, eukaliptol stb. enyhí
tően hat az orr nyálkahártyáira, Ez meg is felel; 
a1I)ennyibei1 koncentPációjuk kellően >alacsony. 
l %-ool töményebb mentol például ki(ejezett~ 
irritáló hatású és bizonyos .mértékben ·karos a 
ny.álkahártyákra, Vonatkozik ez a megállapítás 
továbbá 5% kárriforra, vagy 5% "ukaliptusz~ 
olajra is .. Ezen anyagoknak ilyen töménységben · 
való használata antiszeptikus halasuk alapján 
nehezen indokolható. . · 

Ha az előiriliban ~-vizes oldatban - mentol 
is szerepel, célszerű valamelyes szeszt vagy gliéerinl 
hozzáadni, hogy ·oldatban tarthassuk.· Pl.:. 

Ep hedri n. hydrochl. l ,O g 
. Chioreton 0,5 g 
Mentol. · ·O, l g 

. Spir. · conctiss.' 2,0 ·g ·; 
Glucos. . 8,0 g 
Gl)rcerin. 4,0- .g 
Aqua des!. ad 100,0 g 

Fontos, hogy vivőoldaltink sem túl szárító, 
sein pedig túl nedvszívó ne legyen. Magas alkohol
tartalom az előbbit, .magas glicerintartalom pedigc 
az utóbbit eredményezi. újabban találkozunk 
a Jq1lfQ]cti .· irpclaloml:J_an oly'!n~ glőiralokkaL. i&,.·_ 

. amelyeknek alapanyaga propilen-glikol,. Ezt az 
a!apaúyagot . különösen szulfonamidok ~ 
oldására alkalmazzák savany:ú közegben. -

6: fltahil-ilás 

Mind a magisztrális, mind pedig a gyárilag 
előállított rinológiai készítményeknél fontos a stabt
litás kérclése. Különösképpen· áll ez az útóbbiakra, 
melyeknéL változó külső körülmények me!letti 
eltartással kell számolni. Efedrint tarta.lmazó olajos. 
orrcseppek, legyen .a viyőszer fol)'ékony ,parafin 
vagy ~övényi olaj, gyakran elbomlik és kellemetlen 
szagúvá válik. A fény kétségtelenül hozzájárul 

. HlO. 

a bomláshoz. Célszerű tehát ilyeneket .<i>t.>+-<'" 
ben kiadni. Amennyiben efedrin 
gondosan ügyelni kellarra, 
használjunk. l %,nál magasabb 
báziS (ú. n. hemihidrát) fiár nem UlUoUU.lK 

olajban. · 

disavas nátrium és 

1~~;r~~;f,\~~~~ÉJ)~~~~. -o-krezol nem tudta'·; 
a sterilitást ezen anyagokn:ok 

· trációja tudná b~;[~'i-~íd~i,kiit~::~i~bi~:~ér~ tálóan hatna. A befertőződés 
szerzők azt ajánlják, hogy a készítmény kis u ua-, •• 

gokban legyen kiszerelve, egy üveget csak egy 
mély használjon, a megmaradt mennyiséget 
a járváJ1Y elmultával meg .J<:ell 

A fentiekben · lehetne röviden 
azokat a követelményeket, amelyeket egy mociPrrl.· 

rinologikummal szemben támaa~~z~t ria~~1:~~f;~~~~:A Az orvosi kar és a gyógyszerészet 
nyomán kell megszületnie a · 
recep !urának. · · 

IRODALOM.: Goodman _.& Gilman: »The Pharma."'" 
.. cological Basis .of Therapeutics« -:- -Krllly, B _M :_J Amer_ 
Med. Assn. 1945, 127, 307.~ Lanoet: 1944, ii, p. 79 . 
Heatley, C. A.: J .. Aíner. Med. A!lin. l 93C, 107, 1887 
Beck & Fabricant :- .Amer. J. Med. -Sci. I94l:t-202. 60-l 
Fabricani, N• D_.: »Nasal .ME-dication« Éaltimote,-.1_942~ 
Cannon, P. R.: J. Amer. Med. Assn. 1940, 111), 217\). -' ' 
Tozer, o. A .. & Arrigctzi,_ L.: J. Amer. Med: Assn. (Sci.".Ed.}-
1941. 30.- Gomperz & MichaEl: J . _ _Amer. Me-d. ·Assn. 194?~-
118, 1-387; - Remington's · Practice :o[ Phmmacy ~Hh--ed~ 
194-9 •. - Da:enischer -Apothekervereiri Kóntrollabor3toriüm~ 
Refta. · 

Kétszázesztendős pátilia 
...:..__ Ben;ze József dr. -ércÍ_ernes orvosnaJ<-_·a »Vasl\J-egve« c. 

. · .aug_. _20-i sz~rnában -megj el e~ t ,d_kkéből .:.._ 

Szombathelyen, a Köztársaság-_téren, ~iil~;!fl'f~,;!~~:~~:t 
és a Kossuth _Lajos-utca köz-ti há;z;so:r P_; 
igen .. öregek, _többszáz esztendősek, és visszaból•oga.lmtk 
·magyar középkOrba. -

AZ öreg házsor közepe táj án, áll a- kéternéle tes 
amely egykor, a XVII. században Szombaihelyn.~k~!:· ~~~11r' 
kétemeletes épülete ·volt. Ebben _a hatalmas ' 
házban vólt 200 esztendővel ezelőtt is, de V<1;ri ma 
öre·g patika, amelyet rila 7 .. szá.rr;t~ állami g~i'igyszertár~.a~é;,;; 
híVnak. - - · 

Mie10tt azönban gratulálunk az öreg- pa tikának kétsz;lz' 
esztendős születésnapján- és további kétszázészteridőt 
nánk neki, erőben, egfszségben .és békességben, UHmuuo .. ~. 
mQdon vessünk néhány pillantást a· multjára. 

GUtten György patikárOs-mester alapítc;ttl~:a:":adt~:ar;áa'~··· 
·éppen. most kétszáz esztendeje, 1754-ben. A 
hiteles. engedeimet .a város ffi,tei,,7hM!!Ü. ~~~~;~~~~;~;~~;6 
megtárgyalták, hogy a patika ~r 
v2rosának. G11Uen György palikiim;-mesl•er 
bereridez.te, harnatosan igen hírnevet 
A -régi Irato~ azt.·mondják, hogy- illessze vi<lékről. 
'és Tolr:-ából is idej~rtak vásárolni főleg pal:IKo_m 

~zereket, amiket m;.!s·-_patikáf.os nem Jat.tot-t,-:-m~~r:.ezilliet 
kellő -~~y~sség~~l ip~r~o~_ott G~t.~e_n ,9yörgy_-,_~t_CAetnpés(rji 
Ausztnabol. Foleg 11Ioolajokat )~ozott;_ J3écShől -- és_-:a.dcJÍt 
helyettük cserébe :jó-; !llagyar --.b:C?robtt_,<p-41_ip~átt:·"'k9nlény~. 
magot, anyarozsot _ és rn_iegyinást~! _, ·arnjt-: vis,~llt ~-_af_--.ositiák 
patikáriusok szívesen ·cséréltek ·_el.,_ ·- · , _- , · , 

-Egyszóv~l_ rövidesen' _igen . felvirágUlti :.a _:szép:'-Patika. 
Gutten 9yörgy patikáros-mester jól '&tette a .vár{)sbéliekkel. 
de a falusiakkal is a szép szót,. · mert :-ugyancsak -_hail)aros;m · 
gazdagodni kezdett. Ezt mutatja az is, ·hogy- hat'évre rá 
már megkapta Szombathely_ --várOs ___ polgáfC--Jógát,-_- ámiétt, 
.r:ttint .afféle -vidékről betelept~.d.e.thJz.áz-;:: ~züst,·-Jorintokat ~ 
kellett fizetnie. Fel is esküdtették arra - amint a. kor3béli 
városi protokollurnak bizonyítják -'--hogy· hüseges'é& tisztelet 
tudó polgára lesz városának. Nem -is Volt -_erre--érdemtelen 
mert. 1770-beri már öregesküdt-lett, preceptor,- 8Zai'Sz'áma:dÓ 
tisztséget töLtött be. Becsülettel niunkálkodott; úg)i. hOgy 
1787 -ben a város· öreg~.Jirája lett, ami . nagy _ tiszte_~ség·:_.VOlt. 
E~t aztán mélfányOlta-is qutten Qyöfgy pa~iküius-_meSter~ 
·mert amint ii:vq y agyon;· P.őséges : áldomást fi-zetett ·és a 
maga költségén-igen tetszetős és nagyszabású·tratalmáriÚinoÍ 
adol]lányozott a városnak, aini még. ma- is ·őrzi. ,?Z_-emlé~ét 
a városi leveltár ban •. Díszes, .tulipánü's, _latin_ feliratával 
ott áll a városi lev.élt!rban, :az Alkotinány~uts3i av~_t_ .. házbail 

Egyszer azonbanmégis valami.kis cs~rba' E!S_ett_ a .. becsü~ 
létén. Bí1-óskodása után néhány evre a· viceisPán meg-rótta, 
mt;;rt a patikában .pz orvosságokOn __ kívül:·: »jófajt_'a -ürmest 
és' fehémipeknek való- orcapirositót« -is -árul-t-,: -ami biz-any.· 
-nem volt illendő dolog. Abba is hagyta mentén.e,nnek el3_dáSát 
a :patikárius -mester. · , _ . - , 
, A ké\százesztendőS patika· ma is áll, bereri'deZése,: per.s~e_. 
-már nem a régi, de egy szekrényrevElJő pati-kabélL-üveg 
és .öreg szerszám·.ma. is .. őrzi .. a,--'multat _-_. .. --~----_:----~.:---: .--,.___-,_,_::,::,· ... : ..... -- .. · 

'· . '' _ _( -- - - ' ·- ·' 

_ _NehOgy az~:mbah_ a jubiláló_j)atika talán el is- bízza:_ m3gá't, . 
hogy. bizony ő a.-legöregebb -_patikája- Va:S .. _Jllegyé,nek'-1 :Szom~ 
:bathely várOsának ig~n_, de -a_ megyének táyolról- sem_!- M:ert 
_biz,on.y Vas megyében·tnár _1~48-ban_ is_ vplt_patik;:J,,; ffiégpedi_g_ 
Szemenye községben, ·a111elyet' a~kor_· :Sce~eni_a·.-·néven_·.nevez~ 

i ·tek; Nagy bencés-. rffidház _állott_ -itt éS .. _:ann'ak-".-isJ)()fálY:á'-'és 
patikája is· volf. -Ma már. nyomai .sincsene'k--:a- 700~e~ztendős 
·multnal~. ---A_ második_ ._patika -'PápóC9ri'-- volt;::gyógyJütdöy~l ·
együtt. Pápóc nagy muUjáf.It).a is őrzi az _;j.fpádházi,idi;i_~Q·öl 
való , csigalépcsős _hararigtorotiy. -

Abban ·az; idŐben, ·-a~ikór:·a .szomb_atheÍ)Ii Ofe€(- ·p~íTkát 
alapí.totta Q,utten _G_y9rg:y , __ .. _JlJ.lu_dö_ssze __ :_Ij!)_;_-__ gy:ógyszerjára 
volt széles e -hazának, amint-ezt -a_zJ747-bői val.ó"b~~y:f_artó
tanácsi öSszeírás. bizonyítja .. Pozsonyban. 1318-ba'n, __ -.Bt(dán 
1397-ben, Bártfán 1442-ben, Kassán 1515-bep,·Soprot\)Jan 
-1606-ban_ ·gyö11yörP patjk:ák:·-Vc:>l:tak~ 

Vas rnegyébgn ,?-legrégibb p_atikák __ a körmeh.d_i~. s~t"vári, 
Várösszalo;naki', ,uraiújfa1ui ·és,. némeSdőiJ1öll5:i .gyóg-ysz_e'rlál;"ak . 
Későb b orsz~gos :hírű Y~ Jt:"!t:t·a-.kős_zegi_--nevezet:eS,..migyfi _a ti ka, 

-amelyet 1630-ban--:engedély_ezett--a-. császári --_páte-ns,_- -Rémek
művű, fa-ragásos- berendezésíí paJika volt .-ez,: amely >fna -is 
látható teljes_pompájában _a· bJ.Jdape·sti JpatmííVéSzeU· :M.!lze
_umban. Nádasdy Tam~s or~zágnádor·-volt.Sárv?r:Utaa-:!llohá~ 
esi -'vész utáni_ időkben_.- CsódálatoS sz_éperí, --·-teljes épségben 
ránk_. mé)ra·dt óriási' _é.S:_:..l~ginkáb.b- magy.ar·· __ ;ly"elVií:Jtátláta; 
amely ma az Qrszágos. Levéltár·egy_~k büSZJ-;:e.Ség~--- EZekbő! 
_tudjuk, _·hogy Nád_-asdy .·.Tamás_ J?ái:_, a_J11:o~ác~i; vész· .-:utáJ1 
orvost. és --pati káriust- i~ -tartOft.--A .Batthyany.-T~Ve1-tar:·.pe;:ug 
bizonyítja, -:hágy Körmenden ·1566-baii- patika _állott . 

c A.z_ {)rvcs, · sebés~ és_-_. pati"~ádlls _ rnest.er_ség __ ,·n:a_z~nkb~il 
egés_7:en ·_a XVIII ... száz.ad- Végéig_ Jegt9Q.lis;?;_Qf:_-_,~-p_~;?;~f0_1yt. 
Az_ Orvosok és sebéSzek. eg}fútb! ·gyógyszerek_et_ :is''késiíte_tt-e-k 
és csak az első magyar egy.etem felá1Htása-után;.-főleg·,a 
XIX. század elején, ·de Jeginkább---csak--az .-1848_-as. s~ab~ds·ág
harc után indult !lieg az igazán tuQományos--orvos: -és .gypg.y
szerÉszképzés és végérvérzyeSen kettévált a -két· -.f-aglalkozás .. 

Vas megvében· 18Ö3~ban 13 paÍfka yólf, amvm-~{jkl~nt-ös 
·szám volf .oi-szágos viszonylátban . .-_Ma Vá~- ~meg,,_~ríek_ 38 
g)róg)rszertára ---van~ --_-Eú1őtt -_--kétszáZ-- ---esztendő:vel.":oSzomh.at
helyen efiy_ orvos-doktOr és háporJi sebészinester:vou.::a_:m~gyé
b('n pedig_ ITiég két orvos~doktor. és haLsebé,szmeste~ műkö
_:dött .. "R őszegeri ~ebés~me~teri 'céh __ -is._. volt._ :Az-: e_l.ső" _·:.ro~J~yei 
főfizikust- (főorvost) .. 1762-ben: vá!aSztptt$k _meg, :de- Köszeg 
városa már -30 évve'l elő.bb orVost-»SZegOdtetett«. · · 

· A GYÖGYSZERE;SZ 

ANA 
A receptírás évszázadok sz~ntelte íratÍan tör' 

vénye, hogy az Rp. (=recipe= végy) felszólítás 
útán a rendelt anyag neve következik genitivus 
partitivus-ban és ez. után jön accusativus-ban a 
mennyiség megjelölése. A gyógyszert alkotó anya
g~k. ilyen felsorolását a készítésre, kiadásra, szig
nalasra vonatkozó utasítások követik. Nyelv
tanilag néz'le: az »Rp«-lől az; utolsó anyag súly
mennyiségéig önálló mondat és külön-külön mon
datok a különféle utasítások .. Tekintsük ezt meg 
az új Fo-No 16. sz. receptjén: ' 

R p. 
Aethylmor/Jhini hydrochlorici . 

cent/grammata duo (g· 0,02) 
Coffeini . · · · 

'centigrammata quinque (g 0;05) 
Phénaceiini 0 

Acidi acetylsalicylici · 
aa gtamma semis (g 0,50) 

Mfp. Dent .. tal. dos. Nr. <kcem (X.) ... 
S .. Fájdalom esétén naponta 2-3·port bevennL 

Szószerinti fordításban a recept szövege vala
hogy· így hangzana : 

Vedd 
az etilmorfiniumkloridnak 

· két -centigrarhmját (0,02 g) · 
a koffeinnek · 

öt centigrammját (0.,05 g) stb. 

Illetől<.;g magyarosabban hangzik : 
Végy 

az etilrriorfiniumkloridbói 
két centigrammct (0,02 g) 

a kOffeinből 
őt. centigrammo! (0,05 g) stb. 

_ . Magyarul ugyanezt így mondanánk : Négy 
két centigramm etilmorfint (0,02 g), öt centigramm 
koffeint (0,05 g) stb. A tárgyesetben kifejezett 
súlymennyiséggel szabályosan be. is feje?ődik a 
mondat; melynek állítmánya maga- a~ fels2;ólítiis 
(-' rp.), Ha tovább néz_egetjük a recepten pl. a 

. készítésre adot-t utasításokat (misce fiai putvis = 
keverd össze és por legyen) és (denturtalesdosesNr .. 
decem = adassék tíz ilyen adag), ezeknek mind
egyike szinlén egyszerű világos mondat, amelyben 
minden szónak · megvan a maga h11gyományös 
értelme, éppenúgy mint a szigorúan megszabott 
helye. 

Szándékosan ugrottuk át azonban .eddig. a 
receptnek azt a részét, amelyik a fenacetinről és 
az aceijlszalicilsavról rendelkezik és gyakorlatból 
tudjuk, oly értelemben, hogy mindkettőbőiegyenlő 
mennyiséget, azaz 0,5-0,5 g-t rendel. Amennyire 
közismert., hogy az >>aa« rövidítés erre utasít, 
a_nnyira megakadunk, ha azt kezdjük keresni, 
hogy az >>aa« rövidítés, illetőleg az általa szimllo' 
Iizált >>ana« szó mit jelent pontosan, sőt méginkább 
azt,_ hogy miként, milyen jeléntéssei építődik~,be 
~nyelvtanilag a mondatba .. · . . ' 

Gyakorlógyógyszerészeink tekintélyes hányada 
_az1:a!'. válaszoL: az >>aa« = ana partes aequaies. 
Valójában esetünkben valami egyenlő részekről 
van szó, de a receptírás rövidítéseiből mindén 
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.ez. a »Compositlones«<rtUvéhen lJaioriíóé~tel~óen anatina szón· akadt meg a'szerriünk. De ez aszó 
-használja az >>ana(< szót. • .· .. · ·. .. .. . · is az anas, (lnalis-ból ( = kacsa) származik és 

Celsus és Soranos idézett szövegrészei és főleg kacsahúst jelent. . . . .· 
utóbbinák hozzilf(ízött magyarázó szavai semmi Ezek után azt kell feltételeznünk, hogy az-
kétséget nem hagynak az »ana<< Szó értelmét ·és anatica quarrtitas kifejezés jelzője az >>anafica« 
használatát illetően, annál kevésbbé, mert. az idé' a középkori konyhalatinság terméke lehet: az 
•zet! szövegek lényegében. rnind ősi 'receptírási · >>ana« szó »rnegjelzősítése«. · 
formulák. Még nem ·annyira tagoltak. ugyan, _ ·E feltevés helyességél bizonyítja egy a XVIII. 
mint ·a mai recept, •még nem szerepef·bennük a század higelejéről származó, Lipcsében~ po_ntosan 
1>recipe<c szó, de 'felszólító inóililal máfls talál' .• ·240 évvel ezelőtt 1714. augusztusában ~· meg
kozunk: >>.: . diligentissirne deteres .. .<< >> .... con-· jelent >>Lexicon«15• Ebben az >>a« szócska· értelmezése 
'fice et u tere ... « stb. A gyógyszer •nevét awnban • "und die. M~dici lassen ein doppelt aa soviel als 
már genitivus partitivus,ban, .rnermyiségét pedig ana gelten, id est, dass von gewissen in demRecept 
accusativus-ban találj uk, és. e ·visszatérő mondat- verschriebenen Speciebus von der einen soviel, 
·szerkesztésben az »ana« porilosim belei!Iik.a maga· als von der andern soll genommen werden ; ... « 
.disztributiv ( . egyenként) jelentésével. . .. . Ez csak megerŐsíti rnindazt, amit eddig az >>ana«-val 

Az >>aita«-val kapcsolatbari m~g csak azt · kapcsolatban' tisztáztunk, de új szempontot nem 
kellene megemlítenünk, hogy a rövidítésekor ai · hoz: Ezzel szemben közelebbről érdekel rninket 
·»a« betű fölötti vízszintesen fekvő vonás jólismert . a lexikon 72: hasábján a. következő magyarázat.: . 
középkori írásmód, amellyel ép):>en a röviditést, >>Ana ist· ein Medicini~ches Wörtlein, oder eine 
-ez esetben az »n<< betű elrnanidását,jelezték. Szeret- griechische Praepositio, welche eine Oleichheil der 
nénk azonban vissza. t érni· ín ég a BaJogh Kálmán Zá hl, Maasses und Gewichts in gewissen Speciebus 
által. is használt >>anatica quarrtitas« értelmezésére. oder vorgeschriebenen Recepten bedeute!; bey den 
Ezt a jelző!, hogy anaticus még Forállini 4~ folio-· Chymicis kornrnt aucfí oft die Redens-Art anatica 

·kötetes lexikonja .. sem ismer(. A 263.-ik lapon porlio vor.« . . .. 
· ~alálunk ugyan nála egy rendkívül hasonJóha,ngzású A »R.edens-Art« (szólá~mód) meghatározás nem· .. 
szót : anatir;ula; . rnelyből felüll'te!? ránézésre azt sok kétséget hagy aziránt, hogy az anatica szó · 
.gondolnánk, 'hogy,k!csinyített fórrnája.azanatica- végeredményben. alchimista eredetű, mai nyelven 
n:ak. For·cellini azonban rrteglep.ő mágyarázattal kérnikus, szleng. · 
szolgál·: ·anaticula- kiskacsa (anas, -at is . ·. kacsa). Az a=aa-=ana szó eredeti jelentése az idé-
Ezt Plalitus'bóiidézve támasztja .alá;. >>Dic igitur zett, ·csaknem kétezeréves recept-szövegek alap-· 
me ·anaticulam, tolurnbarn vél eatellarn.« (-A sin. ján nyilvánvaló. A latin orvos-Irók a görög or-

. .5, 5. 105.) HeveJtyészett forqításban,: >>N_eyezz vosoktól vették át. Aceustivas-os vonzattal disz!-· 
. .engem kicsi kacsádriak, galambodnak vagy.kutyus- · rubutiv értelemrnel pontosan beleillik a mal 

kádriak«. Az idézett kb 2000 éves szöveg ékesenszóló recept szövegébe is, ahol szintén ·annyit jelent: • 
bizonyítéka, hogy neín~ak arecep'tír~s.szabályai egyenként (t. i. rnindegyikből az előtte felsorol
gyökereznek klasszikus talajba!l, haneni a .. s;,:erel, tak ból.) 
rnesek egymást becézese ·is. . - · · . . . . 
· Egy pillanatra felcsillant • lll ég a remény, 
·hogy Forcellini mégis csak felvilágosítást nyújt az 
analicei szó értelméről; rnidön tovább lapozva: az 

Magister 
16 J.oh. Hübner: · Curieuses .Und Reales Natur~Kunst.

Berg.Gewerck- und Handlungs-Lexiéon .. A részletes regisz· 
teren kívül 18_60 hasábot tartalmaz. 

Aktuális pirogénprobléma klinikán és gyakorlatban 
irta,·J: sc HM r n 

Ehrlich 1910.b~n ·a Salvarsan-t bevezette a Az alkalmazott anyagok csíramentesnek bizonyul-· 
terápiába és az irrjekdósoldat, mint gyógyszer- tak, az oldószerben sem voltak csírák kimutathatók. 
forma bevonult a klinikára és a gyákör1atbá, Ezek ellenére megfigyelték, hogy ezen csínimentes · 
Három évtiz~dig tartott, rníg az intravénás injek- · oldatok lázt okoznak. Most azt a fontos megfigyelést 
dó.k mai alakjukat el érték .. Az utób ni évek fejlő- tették, hogy azon esetekben, amikor friss desztillált 

· <i~e· rnutaJja, hogy az injekciós :és infuziós-- vizet alkalmaztak oldószerkén t, láz rnint utájelen
-oldatok mind jobban használatosak. Igen elterjedt ség. nem lépett fel. Desztillált ·víz. (steril) alkal
alkalrnazásuknál sajnos 'nem ·maradt el, . hogy m'ázásánál mégis megfigyeltek különböző u tó- · 
a vérpályába történő bevitel után súlyos láz- 'reakciókat. · 
reakciókat ne tapasztaltak volna.. . , : . . · · 1923_:_25-ben bebizonyították, hogy a láz-

Még W. évvel ezelőtt az utáreakciók okát · keltő anyag baktériumanyagcserétől ered. A kémiai 
. a. nem .kielégitő injekCiós .oldatokb;an:Játták, összetételt· még nem ismerték, de a pirogén tulaj

az utóbbi években kiderítették; a Iázli:eltií ~nyag, donságait tanulmányozták, pL viselkedését sleri
a pirogén t11Iajdonságát és Mll)iai J:isszetét~lét. · letésnél és szűrésnél. 
.I?öviddel a Salvarsa,n bevezetése tJ.tán rn_egjelent .Jelenlétét a desztillált vízben állatkisédettel · 
az első közlernény a tapasztalt lázreakciókról (2). bebiz~nyították ; . ai is lehetövé vált, hogy már 
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az injekciós célr á sz án t vízre e!Öállíí tt~ás~~i;y~~~'~;:~t 
adjanak. l943-45"ben messzemenő rr 
adtaka pirogén kémiai összetételére vonatkozólag .. , 
A pirogént számos kulató analizálta, különböző. 
eredményekre jutottak Mégis egyöntetűen meg-. 
állapították, hogy a pirogén baktérium-poliszacha
rida és hogy különböző baktérium-törzsek kémiailag 
k(ilönböző össietételű pirogéneket bóznak létre. 

\'(!estphal (3) legújab b ri:tunkájában nyilvános'. 
ságra. hozott egy vízben oldódó Koli-Lipoly' 
sachari d analízisénél kapot! eredményt :_ 

75% foszforizált , po liszacharida komponens; 
felépítve ramnozéból, xilozéból, glukózé- · 
ból, galaktozéból és N -acetilhexosamjn-
bQ ··. . • 

25%· lipoidszerű komponens. 

Pirogén-reakciókat az utóbbi években igen 
sokszor. tapasztaltak vér~tömlesztés, konzervvér
folyadékinfuzióéssóoldatok adása után is. Konzerv:· 
vér infuziója után a pirogén utáreakciók sokszor 
'hemolitikus promptreakCiókkal • váltakoztak (4). 
Vegyünk egy. pirogén-oldatot (egy olyan injekciós 
oldatot, . amely biztosan pirogéntartalmú), úgy 

. az infuzió adása után 30 percre hőmérséklet
emelkedés,- láz, hideglelés, hányás, hasmenés és 
kollapszus J ép fel. k reakciók gyakran 6 óra mulva 
eltűnnek. Súlyosabb esetekben vérkeringés és. szív
elégtelenség következtében_ excitus állhat be (4). 
De bekövetkezhet már J 5 perc elteltévei az infuzió 
megkezdése után, vagy az első 2 órában előfordul; 
hogy ugyanannál csak hőmérsékletemelkedés lesz. 
Ezt · a kémiailag különböző összetételű pirogén 
és a . betegek különböző . mértékű érzékenysége 
okozza, így a jelenség könnyen érthető. A hőmér
séklet változása a vérképpel ellentétes, amelyet 
állatkísérlettel is rekonstruáltak (5). 

: Pirogén-anyagok rendkívüli ingerhatású endo' 
toxinok. 0,01-0,001 gammajkg·mennyiség intra
vénásan adva magasabbrendű állatnál és embernél. 

' jelentékeny ingerhatást vált ki (3). Ezen inger
hatások a klinikán és a gyakorlatban nagyjelen tő, 
ségűek, tekin tettel 'a nemspecifikus ingerterápiára -
is, Nem sok idő fog eltelni, amíg a pirogén nagyobb 
tisztaságban és pontosan adagolva mint gyógyszer 
kerül forgalomba. . . 

Pirogén a baktérium életműködésében képző
dik (6), különösen .oldatokban vagy< táptalajot\, 
amely elősegíti a növekedését De már a vjz is 

~....... elegend(íaz éietműl>i\9és biztosítására, Egyes váro2 
'sok vezetéki vizé is tartalmaz pirogént Labora
tóriumban lev5 nedves készülékekben, valamint 
párás injekciós fecskendőkben is jelen va·n ezep 

·anyag kis mennyisége. J(észletben tartott, törött 
injekciós és infuziós oldatok erogén infekciója 
után, az oldatokban, amelyek hajszálrepedessel 
rende!J,eiő ampúllákból állanak, pirogén, állat- . 
kísérlettel már rövid -idő mulva kimutatható. 
Vizsgála t pirogénanyag jelenlétére a vizsgál;mdó 
oldat házinyulak vérpályájába történő injiciálá-

- sával ·történik és a rektális hőmérséklet meg
'!igyeléset alkalmazzák Voss (7) által nyilvános, 
ságra. hozott előiratra · támaszkodva a pirogén-
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anyagra történő vizsgála t kor. a 
járunk el: 

l kg-nál nagyobb súlyú 
íetezünk, melyeket egy hétig egyenlően . 
tunk és súlycsökkenést nem tapasztaltunk A 
leli áll;llokat egyes ··kalitkában, csendes; 
nitett helyen tartjuk, éjjel~nappal 
mérséklet (±5° C) és -nedvesség 
Az injekció adása el(ítt 24 órával az éhező 
mindegyikénél 4 rektálhőmérést végzünk 
időközökben. A hőmérsékletmérés lat.gv<512:)'á~· 
szati hőmérővel történik (3 mp1), 
cm -re a végbél belső gyűrűsizom'za tán 
zetjük és 90 mp-ig bennhagyjuk Az összes 
tokat 38,9° (:: alatt, vagy 39,8° C fölötti á_tla,<;:osi.. 
hőmérséklettel kivonjuk Vizsgálati napon az 
tokat az összesinjekciókés mérések befejezte 
etetjük először. Az első lT)érés a kísérle ti . uapu.u;· • 

melyet a kalilkából való kivételkor s~fi~~~~~S 
mint normálhőmérséklet szerepel, ehhez 
a hőmérsékletemelkedé~t. Az összes n~t~::~~:~r· 
csendes laboratóriumban kell elvégezni, 
hőmérséklete megegyezik az elkülönített 

· ségéveL A pirogénre vizsgálandó olgatot 
mentes NaCl hozzáadásával, 
vízzeL.· higítva izotóniássá · 

gyógyszerek in j ekciÓ•SS:~~~~=~:~dran~1: 
mentes; fiziológiás ~ 
kísérle ti állatban toxikus jelenséget ne váltscin 
Az oldatot aszepti-kus feltételek alatt 
melegítjük, három házinyúlnak ~a,·,~n~c.<,,t 

mlfkg-t a külső fülszélvénába lassan !:lÍ~~~~.~rJ~.! Minden 45 percben hőmérsékletmérést 
amíg 3 óra mulva mindegyiken 4 mérést 
tünk. 

A vizsgálat pozitív, ha három állat · 
. kettőnél 0, 6° c fölötti hőmérsékletemelkedés m••bf"· 

kozik.· Hacsak egy állat reagál hőJméJ·séldetemelk·e; 
déssel, úgy a kísérletet 3 új 
telni. Pozitív akkor lesz, ha 

alább két állat 0,6° C h~~;r~~~~~~~e~~~~~~;:f. 
reagál. A pirogénkimutatáshoz használt 
ismét csak ·48 órai nyugalmi idő után 

kísérletekhez felhaszn.álnL A- kísérletre ~t:~~~~~~~; 
injekciós fecskendöknek és kanülöknek 
menteseknek kell lenniök. Egy napnál nem 
sterilezett edényben. tartandák . ell i;es~·g~;~~~;:;~:f. 
előtt ismételten át kell mosni p 
vízzel. 

A 0,6° C hőrn<ersékle!emelkedést, 
különböző gyógyszerkönyvek adnak meg 
(V. Magyar Gyk. is.; fordító), magasnak tártitil',:o 
Sok kísérletben mégállapítottuk, 
0,2__:_0,4 ° C. emelkedés emberben Ut<)re.ak(:ié 

. hat kL 
Pirogén-reakciókat elli:erülhetjük, mivél;,· · niró;c 

gén természete és eredete ismeree·ttie~~s-:rl!)\i:nl!;!~ 
gyakor la tra, az elmult évek " 
nyeiből, az eddigi · műveletek egyes 
átállítása . szükséges. A gyógyszergyárak 
gyógyszertár~k. ma pirogénrnentes dato!Gi! .. '
tanak elő. Ezért szükséges, h?gy a klinil;:án 

A GYÓGYSZERESZ · 

praxisban (gyakorlatba~) ézen ~l(látct1>;alk~lmaiá- ·alkalmas szűrést végzünk ·és -a,; oldatot ·. sf~ril 
sához pirogénmentes edényeket .ha~ználjana,k térben töltjük le (8). Ilyen térben beváll az uv-

Jgen komoly feladat pL, hogy a·· kanülöket levegőéSÍrátlanító lámpa ·alkalmazása, vagy tri
gondosan megtisztítsuk Egy pL.szokásos hőlég- elilenglikol alkalmazása. 
sterilizátor !60-, !80o C-on megfelelő. idő tllatt Fenti elővigyázatossági· rendszabályok .. elle
bi!losán elpusztítja a esírákat, de nem teljesen nére; melyek talán túlzottak, pirogénmentes fizio
az éppen jelenlevő pirogéneket Ezek <'!pusztí- Iógiás konybasóoldat, Ringer-old-at és szőlőcukor~ 
tása csak 200o C fölötti hőmérsékleten biztositott oldat alkalmazásakor utáreakciók adódtak. A 
Félórás melegítéssel 250o-on vaey egyórás melegí' · talált hiba részben az infuziós-rendszer előkészíté-. 
téssei 200"-on vizsgálatilink · sieTint elpíiszhílt. sében volt, leginkább azonban pl. a .nem kereske
Hőálló edények gőzsterilezése ma nem fele] meg delmileg szokásos infuziós edények . formájában. 
az esetben, ha a sterilezés után nincs mega gondos Raupert-edényl)ől az oldatot nem steril per~men 
szárítás. Szükség esetép ez is alkalmas evakuált át kell a búrettába önteni, úgyhogy az oldat 
gőzsterilizátorban. Nedves edények, ruhita tekerve, infekciója bekövetkezhet >>Erfurt i edény« (olyan 
a sterilizátorbói·kivéve erogéninfekci<S kövdkez, üvegkészülék, amely hermetikusan zár, desztillálás 
tében, hosszabb tárolási idő után a klinikaivagy és . eltartás folyamán nem lehetséges a pirogén
praxishelyiségbén (rendelő) tartva pirogéneket muc

1 fertőzés) alkalmazása óta, amelyet először az 
tatnak. Felhasználás után azonnal meg kell tiszti- erfurti véradóközpontban használtak, az előbb 
tani az össze$ fecskendőt, kanült és bürettát .. · említett hibát, ill. fertőzési lehetőséget ki 

Az első tisztítii~ legjobb vezetékvízzeL A inás<$ lehetett küszöbölnL Az edényből direkt, steril 
dik, alapos tisztítás . kefével P 3,5 %~os -krezol-- és pirogénmentes rendszer alkalmazásával az olda
szappan-oldat, _3%-os hidrogénhiperoxid stb. aJkai- tot a beteghez vezethetik. Ugyanezen edényt 
mazásával történjék.. Híg nátr<?nlúggal, sósawal használják a vérkonzervek előállításához K Az 

. vagy káliumpermanganát;oldattal kifözveaz edé- oldat infekciója itt többé már nem következhetett 
nyeket pirogénmentessé tehetjük. Miután az edé' be, mivel levegővel nem jut érintkezésbe . 
nyeket. ismételten kirno~tuk ':_ez~g~víz~ej, ~t:eiiiS: Csőrendszer!, fecskendőt és kanült a sterilezés 
zés előtt aqua dest. stenl.,lel obht]UK. A stenlezes után Jonifal-tartóban őriztünk, amelyet előbb 
előtti mosáshoz itt aqtia bisdest, (steril és pirogén- sterileztünk A tartóráncolásávalés kapocskészülék 
mentes)-t alkilmaztunk. Sajnos sok klinikán steri-
lezés előtt az edények öblíté:;e aqua. dest . . (nem elzárásával az erogén infekció lehetetlen. 
sterilj-al történik Ezen nem steril d esztiliM t víz A pirogén természetének ismeretében lehetőség 
-gyakran pirogén tartalmú, . · felhasználáskor . leg- · van arra, hogy pirogénmentes injekciós és infuziós 
alább. párnapos. Tapi'sztalataink sz..,rint:llyen, oldatókat alkalmazzunk. Hogy klinikán és a gyakor' 
nem steril desztillált víz a sterilezés előttiedériy- latban a pirogén-reakciók kimarad janak, annak 
öblítéshez nem használható, mertitt eimekpirogén- ·feltétele a pirogénmentes eszközök alkalmazása: 
szennyeződöttsége lehetséges, Mai jsmereteink sze- Pirogén-anyagokra a vizsgálatot mindenekelőtt 
rint csak steril és pirogénmentes desztillált víz ott kell- elvégezni, ahol utáreakciók lépnek föl. 
alkalmazása a jó, Infuziós. oldatok és vérkonzervek igen elterjedt 

Pirogénmentes vizet úgy nyerünk, hogyJfiss használata következtében az edénytisztítás és víz
vezetékvizet üvegkészülékben desztillálunk-és előbb öblítés eddigi módszereit revizi ó alá kell venni. 
a pirogén elbontásahoz a · vezetéki víz literéhez Új infuziós edények alkalmazása ajánlatos jólzáró \ 
10 ml nj!O kal._ permanganát-oldatot és 5 ml rendszerrel. 
nj! Na OH-t adunk. A desztillátum els.ő részét Pirogén utáreakciók fellépésekor az eddigi 
elvetjük, az eiután lecsurgó: mennyiséget steril, (ilL megelőzően használt) munkamódszereket meg 
pirogénmentes .edényben felfogjuk Eltartásához kell javítani. 
kizárólagos sterilitási . biztQsító; jól· hozzáerősített 
edény alkalmas: Ezt a pirogénrnentes vizet ()rvosi oldaregjelent: Die Pharmazie, 1953. nov., 928. 
műszerek roasásához használjuk á st~ilezés.előtt, 
így' a jelenlevő pirogéneli:et kimosbatJ11kJ miv:el 
ezek vízben .oldódnak. Egy edény alkalmazása 
előtti átmosás használatakor egy optimutr!oL kell 

Fordította : N 1r{!f József, 
felügyelő, Budapest. 

. biztosítanunk, különösen akkor, ha ugy?nazt_ hosz- IT< O DALO~\ 
szabb ideig .steril állapótban kívánjuk' larbni. 

gyógysz. -szak-. 

Némely klinikán még egyéh. elő.állítás is L Gcerke, !.: Pharmazie 5I 290 (!950). - 2. Wechsel-
szokásos, pl. fiziológiás konyhasóoldat Véradó- niJ:,nn: Münch. Med. Wschr. 58. 1510 (1911).- 3. Westphal; 
központokban stabilizátor oldatokat is előállí\anak. o:, Lüderitz, O.: Dtsch. med. Wschr. 78, 775 (1953). -
Az azokhoz felhasznált anyagokat dep.irogeQizálni 4. Schmidtmann, I<_. W.: '»Pyrogene Nachreaktionen und 
kelL ' , - · ihre Vermeidung«, Biotest Serum Institut. Frank. a. M-. -

Ez termostabi!J sóknál 'a 'lemért' nownnyiség 5. Dorche, M.J., Castaing, M.: Ann. pharmc. franc. 5, 23 
félórás melegítésével, · 250°'on történik Termolabil. (1950). -·6. Ul/mann, E.: Arzneimil_telforschnng 3, 90 (1953). 
anyagokat pirogénrilet;tes vízben oidjuk.és azolda- . -7. Voss, E.: PJoi.rm. Ind. 12. 250(1950) .. :-8. Schmid, !_.: 
tot szénnel keverjük Rázógéppel történő össz..,rá- · Pharm. 7, 738 (195'2). ~9. Pharm. Dan. 1. 118 (Ed. 1948).
zással a szénen adszorbciót érünk el. Seiti·szíirőn 10. ú. s. P. XIV. 744 (!950). 
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A GYOOYSZERE:SZ 

A leningrádi 77. szám ú. gyógys~rfiir. mnnkájának fa]pru~ztabttai• 
lrta: A. V. SZP l R 'I KO VA 

· A GYOOYSZERBSZ · 

'GYóGYSZERÉSZTECHNIKtrSOK 
• ROVATA 

bölje mtlnkájából az addig elköveteit hibákaL 
faliújságunkon megvilágítjulf. a. munka minőséc. 

gének k~rdéseit, a téchnikai Oktatás, á • niunklÍ' · 
fegyelem, a tervteljeSítés stb. problémáit Nem kis·. 
számban találunk faljújságunkbah bíráló ci)<keket BEPARLAS.LEPARLils 
is, amelyekre a mimkaközösség idejében reagáL · A gyógyszer~zi te~hnológiái munkákkal· kap~_ . 

A vények átvételéye! és a.gyógyszerekldszol- . csalatban gyakran tai<:Ílkozunk abepárlás és lepár
gáltatásával közvetlenni foglalkozó .munkatársa·-· · Jás műveletével. Szükséges tehát, . hogy a két 
inka t úgy nevel tük; hogy egyetlen• egy' e5etbett'sem .• · .. fogalmat • megismerjük és elkülönítsük ·egymástól. 
tagadtuk meg gyógyszer kiszolgáltatását Hogy Mindkét művelet .célja valamely homogén vagy 
ezt elérhessük, szaros. kapcsolatot tartunk az :Orvó- )nhomogén rendszerböj a cseppfolyós halmazálla
sokkal és ha mégis előfordul, hogy ·valamilyen ·potú alkatrész eltávolítása.· _ . . . · 
készítményünk nincs, akkor megmondjuk a beteg-· A bepárlásnál a cseppfolyós halmazállapotú 
nek, hogy. a vényerr felírt gyógyszerf.bol kaph~tja alkatrészt rend,szerint az oldászert részlegesen vagy· 
meg. Igy a beteg nem veszít feleslegesen-időt a teljesen távolíthatjuk el. Az. oldószer részleges• 
keresgé!éssel. . Az· is elő szakott _ fordulni, .. hogy eltávolításának oka az, hogy .ezáltal oldatunk 
felhívjuk az orvost (megesik, hogy a beteg a VárOs több oldott anyago!, ill. több szárazmaradékot 

·másik _körzetében lakik) c és megbeszéljük vele; · tartalmazzon, egyszóval betöményedjen. Ha az 
hogy. a gyógyszer helyett milyen más, de a. felírt oldószer!· teljesen eltávolítjuk, visszanyerjük az 
szerrel egyenértékű szert szolgáltaihattink kL Pél- oldott anyago!. vagyis az oldatot szárazra pároltuk 

· dául a hiányzó pautopont prol)ledol!al helyette- Az oldószer utolsó részeinek eltávolítását már 
sítjük stb. · · · . . . · ·· · · · .· · · szárítás! művéletnek nevezzük, amely művelet 
. . Egyszer a.z ellenőrzés. sor~n észre~ettük; hogy. elvégzése rendszerint különleges felszerelést igényeL 
az egyik hibát fiatal asszisztens követte el. Műszak Ezzel a művelettel kűlön fogunk foglalkozni. 
után· az asszisztenseket és receptáfius'e!lenőröket . A gyógyszerészi ,gyakorlatban az :oldószer 
értekezletre hívtuk össze;- hogy á hiba ukát~ki' részleges eltávolításával töményítjük. be pl. az 
derítsük. · Kiderült,. hogy az újonnan belépett extrakturnak előállításánál a kivonó folyadékot. 
fiatal asszisztens.- neni helyeseti készítette el a ·· A. bep'átlást hő segítségével hajtjuk végre. 
gyógyszert: 'először a p<;>ralaku gyógyszeranyagat A bepárlásnál oldatunkat valamilyen hőforrás·· 
mérte le, utána a vizet: Ezután elhatároztuk, segítségével felmelegítjük, ennek hatására az oldó
hogy következő foglalkozásun'k tárgya >>Mixturák szer tenziója .nő, majd gőzzé alakulva elhagyja 

· és oldatok készítése« lesz. a rendszert. A bepárlás t legegyszerűbben ú. n. · 
A munkánkban előforduló minden hibát meg" bepárló · tálakban hajthatjuk végre. A bepároló . 

vizsgálunk, megvitátjuk, hogy níi volt ·annakaz .· tál nagy, nyitott felülettel rendelkező, rendszerint 
oka é,s megjelöljlik a hiba kiküszöbölésénekmódját. porcelán edény. Anagy felület biztosítja az oldószer 
Igy észrevettük, hogy az egyik asszisztens'.nagyon elpárolgási lehetőségéL . 

k ·d · t h 'l 1 bd k k • · 't· · A bepárlás gyorsasága függ az oldószer fizika\ 
so sege anyago . aszna a a acso. · eszr e5ere, · tulaj'denságaitól, így elsősor )lan forráspont]' ától. 
így azok nagyok lesznek és a beteg ,nehezen tu<:Jja · 
lenyelni. Ezenkívül_ a behintésre s(>k IikopódilrnioJ az elpárologtató felület nagyságától és a közölt 
használ. Elhatároztuk, hogy a fiatal asszisztens! hő mennyiségétől. Minél alacsonyabb az oldószer 
megbízzuk, hogy >>A Jabdac5ok helyes elkészítés-e« forráspontja,-minél nagyobb az.elpárologtató felü-
, · t t l" d· t 'A J" d· 1 k let és minél több hőt köz! ünk a rendszerrel, a műve· 

errneu . ar son e oa as~.···. z e oa as jó. si erült let .annál gyorsa_ bban haj'!. ható végre. A bepárlás.· 
. és a labdaesek elkészítésében többször nemismét-
lődött mega hiba. elvégzésénél különös gonddal kell ügyelnünk arra, 

· hogy az oldatban levő h<Jtóanyag hő hatására nem: 
A · munka winden részle_ tén_ekl állandó meg-. · változik-e meg károsan és ezáltal csökkent hatá-

figyelése mődot ·nyújt arra, hogy a .gyógyszer-· súvá válik. Höre érzékeny anyagokat nem közvet-
~!r~7.t~:zŐ_b_e0 .. 11ó1:uf.okr.dtiló hibákat idejében·· feltátjuk lenül szabad· lángon melegítünk, hanem minden 

esetben feltétlenül vízfürdőt kell a!kalmaznuilk. · 
· FordHÖita: A bepárlás fenti ·rendszerénél. az oldószer; 
Láng· Béla dr. veszendőbe megy, mivel az gőzzé alakulva. a levegő' . / 

A GYOGYSZERÉSZ NAGYGY\ÍLÉS ELÉ 

Círrnú vezérCikkünk lényegében annak az any;clgríak, 
azo]5::riak a szempontoknaik az összefogása, :amely6kei:áz 

~E-ü._ Míríisztérium. képviselője felszólalásának elSő_ -_ré-. 
E;zében rúoitdott el a szept~~1n:ber 17~í orS~gos· :·SZak-

. •fe!iigy,elői .Értekezleten. · . 

a prestmegy€i · sz~kielügy~Iők _ ~tinkaközösségériek:ts±ep-. 
- temPer i ciiklkére beküldött eszrevételeket :á,;- 'szakSajtó 
nov~-béi-i· szármában ~zöÜük. 

vel elegyedik .. tppen ezért ha ai oldószernem víz, 
hanem értékes anyag (szesz,, éter, kloroform), 
a bepárlásnak ezt a módját nem gazdaságos alkal
míJzni. A g?zdaságosság szempontján túlmenően 
az' első két anyag esetében. a fent említett oldó
szereknek szabad lánggal nyílt tétben való alkalma-. 

. zása robbanási veszélyt is. rejt magában .. Ezért 
ilyen esetekben feltétlen zárt bepári<Í készülékeket 
kell használni. . 

A zárt bepárló készülék legegyszerűbb for
mája. egy fedeliel ellátott üst vagy duplikátor, 
amelyhez egy páraelvezető cső van kapcsolva .. 
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A páraelvezető cső másik vége hűtővel ván .összec 
kötve. Az elpárólgó és hűtőbe :vezetett gőzök iswéF 
.cseppfolyósodnak, \gy értékes oldószerünket vissza
nyerjük. · ··· · · · ·· · 
· A gyógyszervegyészeti ipar a jobb és gyorsabb 
kihasználás érdekében szívesebben · dolgozik az 
ú. n. vákuum bepárlókészülékekkel. A vákuum 
bepárolóknál az egész készüléken belül légszivattyú 

· segítségével csökkentett nyomás létesíthető; ezáltal 
az oldószer forrpontja alacsonyabb lesz. Ezz~I 
elérjük ugyanazon· hőmennyiséggel 'a bepárlás 
meggyorsítását. · . . . · 

.·. Ös~zefoglalva az eddig mondottakat, a bepárlás 
. célja elsősorban a bepárlandó oldatunk töményí
tése volt. Az értékes oldószer visszanyerése . csak 
másodiagos szémpont. 

A· bepárlással ellentétben a lepárlás az, a .. 
művelet, amikor egy szilárd és cseppfolyós alkat: 
részekből álló rendszerből, oldatból a cseppfolyós 
anyago!, az oldészert kívánjuk elválasztani, fel, 
használandó anyagként izolálni. Lehet továbbá, 
a .lepárlás célja kétegymással elegyedő folyadé]{ 
elválasztása is. A · bepárlásnál tehát a bepároló 
edényben visszamaradó anyag az előáliítarid.ó 
termék; a lepárlásnál pedig a lepároló edényből 
eltávozó folyadék a kívánt termék. · . · · · · 

. . A lepárlást szaknyelven desztillálásnak hívjuk. 
Ezen műve]ettel készül a gyógyszerel< készítésértél 
legáltalánosabban . használt oldószerünk : a desz

. tillált víz. Nézzük meg a desztillálás művel€tét 
ezen termék eJőáliítása során. · 

A természetes vizek (talajvíz, kútvíz, forrás- . 
víz, artéziviz sth.) több'keveseb'b mennyiségben . 
tartalmaznakoldott sókat,Iegnagyobhrészt kalcium 

. és magnézium b.idrogénkarbonátot. Ezek a sók 
a gyógyszerel< előállításakor zavaróan hatnak a 
természetes víz felhasználása. esetén. Ep pen ezért 
gyógyszerel< . készítésér€ mindig a fenti sóktól 
mentes desztillált vizet használunk. A desztillált 
víz előállítása úgy történi)<:, hogy a· iermészeteS 
vízben oldott állapotban levő sóktól elválasztjuk 
a vizet. Az elválasztás desztijlációs. eljárással 
történik, desztilláló vagy lepárló készülékben: 

Gyógyszervizsgáló Labor'Oicirhtm 
munkaközössége, 13 udapest 

A 4Y AKORLO CYó(iYSZERÉSZ 
MŰHJ,:tYÉBÓt 

MERioEGZSINöR riAzr KESZITESE 

Most, :hogy -nem le~ et készen _kapn~ e'Iőre 
mérlegzsinórt,- sok kollégámnak és magárullak is 
okozot-t _·a kézi inérleg · zsinórjának pótlása. · 
módot, mely szerint könnyeit és jól 
kartárs a mérlegzsinórját. Rajzzal és ui<JsítássaJ.szc<lgátlo1::, 
Igy elolvasva nehezen érthető, de ha 
darab zsineget és a rajz és utasítás szerint 
megy a dolog. Tehát : 

1._ A métefszámra kaphaío:~,;:!~fi~·~~~~~~:~'~!:~j~:inóJtbét\' levágunk két darab 80-IOO 
2. Mindegyik zsinórnak 

A készülék három főrészből áll : l. kazán vagy 
üst, _2. sisak, 3 .. hűtő. Az ü_st kisebb-nag'yobb
méretű zárt . fémedény, rrielybe a desztillálandó 
természetes vizet öntjük. Az üst melegítésekor 

3. A hosszabbik darabot megcsomóazuk az 1. 
_ szerint (a-, b), a rövidebb darabot a 2. ábra szerint 

:.~.-·.-...••. ia~z·--~a::b:~bta~n~~-~n~:~:~::~~2vJ~í'z~·tf~or~:r~\n~i,lkezd, gőzzé al~kul: S távozik ~~n~~~e~t!!~:~:;{.~ 
~ csőren d

lé
foly~mán· 

a víz átdesztilliil és az falára lerak<ód,ra vissza~ 
maradnak a természetes víz oldott sói lévén azok· 

'riem illékonyak. A visszamaradó anyagat kazánkő
nek nevezzük. 

. A I~_pár}ási művelet lényege tehát az, hogy 
a VIzet gozze alakítJuk, a gőzt elvezetjük és hűtés
se] ismét cseppfolyós halmazállapotba hozzuk. 
A desztillátum első részletét előpárlatnak nevezzük 
ezt nem szabad felhasználni, mivel et oldott .gázok:. 
ban gazdagabb. A természetes vízben. levő oldott 
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4. A rövidebb_zsinór csomóját a hosszabb zsinóresom:ój>!. 
felett szarosan meghúzzuk, miután előbb az 
jelzett végét a hosszabbzsinór csomóján keJ<'eszlü!lhlízzuk;) 

i A 8 /) c 

Most--- 11?--ind.k;ét. cso~ót- szarosan .- 'fl1_egh_lízZ.uk, :· ·ezált.;~.J 
a feJs9 .~opt()t -~Z_ ·al$() __ hordja._· _A- rövidebb-_zsiriói-_:c~vel :Jelzett 
vége ezáltal felül_ búvik_ ~i a .CS,9PJ,óból,/- miált_3} '-~- késObb i 
alkalmatlan zsinórkunkor-odás nem: an. ~1ő:~ 

A-további-előnyök a -kővefk\'!zők:· · _ :-~ .. - . 
_ A ·dróthorgon -csak egy· zsinód húzu_nk -~t,-.és.ezér:t,nein 

fog beakadni_. ;A- _kész zsinórnál Ugyanis két- zsinórszál yan 
áthúzVll- Lényeges; e_Iőny-_ az is, hogy a hösszú- zsinór .a:.._val 
jelzett vége."a .csrimón· keresztül úgy- fel---mint lefelé-húzható 
és rövidíthető. Ig-Y.-a -mérlegcsészét:könnyííNízszint~s hel-yzetbe 
höxni, míg á kész zsinóroknál ez -nem·_megy.'- .. ::- - _ ·~ 
- .-Ajánlom további:\,_ ·hogy a ·kiegyenlftés---élőtt ··a·--zsinótok 
~észével -érintkező .mintegy, centiméternyi--hOssz-úságú résZé-t 
körömlakkal, illetve 10%-os-acetonban oldGtt celfuloid~l~kk-a.l 
vonjuk be. -Ezzei··eiérjükl hogy ném kdpik. annyira- a ·:~zsi.rtór~ 
Ezt ·a· lakkozást időközönként· pótOlni_ kell. · -

1h6Sz Nálzl!Or: fly_OfiYSZerisi, 
~- gyógySzertáivezeÍŐ 

GYÖGYSZERADAGOLÖ KANAL BEVEZETEsE 
·' . 

A gyógy~Zeres--gyógyítás. ai.áPvető/két~ése iF~atő-<i'n)rag 
pohtos adagolása. A folyékony- gyógyszer'ek nem _megfel~lő 
adagolása régi. és _-igetf komoly problém_ánk. A ~ánalankénti · 
gyógyszeradagolásnál á1Iandócin · 30~50% -os eltérés 'IDJ,t'tat-
kozik, _c~e esetlegennek kétSzerese is-_eiöfor<iulhat..Ha e~_hez 
a változó sűrűsége t is· hozzászámí tom, _igen ·bi·zony_tala_n 
adagolási eredményhez jutunk. M. G--· Fle.xner- _·proyizor 
(Moszkva) dolgozatának ·ismertetése· során:_: a- .. -_Sztlksa_jtó 
auguszf.tJsi ·számában két cikk 'is foglalkozik· e_- kérdés·_·hazai 
voriatkO:?:áS!li v ilf; . anélkül, _azonban; 'hogy_ elgbndol~suk. _vé'gén 
lerögzítenék.. a való bán,: .hézagpótló -.gya~vr-I:a_U ~re~mén_yt. 
Éppen -ezért szükségesnek -tartom-,· --hogy'-.~meg-ishlét-eljelri-·--az-
1953. októberi- ötletnapon. tett: :faVaslátoniat. _-J·av~süitdm 
lényege az, hogy_ mint ·gyógyászaii- .segédeszközt_- rendszere• 
~ítsünk- _egy ,-gyóg:~zerbevevö kanalat. ;Erinek a ·kálláiryak 
égyik·'oldl'!la .5_- ml-,. a másik·. oldala __ IS. _ml, a belső Jelülefe:_.-a: 
könnye bt?. tisztítás miatt hómOr·ú~ .a feneke gömb,öl)r_ííJegye_~. 
Anyaga. IJ!Űa~yag- vagy_ üVeg. _Fqrmáj~: pohárSzet;_q,-~~tn~lY,et 
rövid rÍyél köt össze. Fillérés ·. töín.egcik}{ént _ forgaiofuba) 

·hozható,_ és ami-a_. legfontosabb.~:- végl~gesen megol4ja:a.foly~: 
kqriy_ g'yógysz-e~ek- -adagolását.: Ennek-- bevezet~éVet ~fö_leg 
a .gyermekgyógyász~tb-an sOkszor' 'elöforduló··'és 'panas~olt 
.adagolási zavart és bizonytalanságot. szün-tetjük meg •. FQgget
l_enül attól;_ hogy" sok esetben.' _az:- eVőeSzköZt ~nem .-szív~sen 
~asználják gyógyszeradagoláSrá. · 

G'áti.Tibor .- .. 
a 3~3-as éytár. vezetöje,.:BudaPést. 

Gyógysz~.lés:ll~k 
· ai árvbvéclelenibeD. 

, ~0-A-:G:);~r~soPrt,nfli_~gyei··cy •. _y.: -i~te~~-~- :.-;. 
Az ái_vízv~tély, a_m~ly_ .el~ő~orbari_ Si!getközt_ féiJydgeúe· 

és .sujtotta,, a_Győt~cipt'OJ?IJlegye_i _ (jyógyszerhí_r."_' V~!_lalatra_ 
is _különleges feJad-atokat rótt .Tudoti1áSunk:szerinf.kfz~f;ó18g 
a, mi megyéllkbeQ:, _került:-- sor-_ g.'yógyszertárak_ ~iürHé: 
sére é-s tériylégesen.·a mt mégyénkben·:öntö.tt eJ·:.gyógyszett3'~ 
rak~l.t az áyríz. ~ -- .' -._ _ ... - : _- ._- ,_ .- _, 
_ Az árvízVe§.zély aránylag hirtelt~n jött .és -mé(\tékét-.e_lőre 
látni t~ljes-_. bizgnyosságg~_l- ne111 _ _-lehetett:-- Ezéf-t _ _-v~lt_a~ ___ ,$zük-_ 
ségessé olyan. biztonsági .--intézkedések, m_t:{yeket -_ii~_m)i1inPe1J 
esetben követet-t tényleges vesZély~ Bár. _a·z_ el~~._ye~zély-_ a . 
f8jl$,ai gátat fenyegette· és eJsőn~i_{ _8 ·rajkai gát_: mege_r~~_t~-~ér-e 
inozdult _meg az-ország s-egítő keze: és _ide futottak_:be_,_-el§ször 
téhérautók az--- Ofszág 11_1inden- résZéből , teriTI~*ö~etc-kei, 
homokz~ákokkal_ stb. -megrakva, és _ ide indultak' '.e)_őször · 
~_.honvédségi_ szervek,_ gyárak, üzemek dolgoz_ói.~ _vasittas_ok 
-_.ez a gát mindvégig -kitartott és R_ajka .}iöz&éget _egyáltalá
ban n~m ·érte---árvíz~_ Természetcsen:·ebben.--a:~gyógxszertár:btm 
is-. m~gfelelö ,óvintézkedéseket· teitün~,. . Az _áru}{éSzletef __ { 
inéte_iné) __ m_ag1;1sahbra he_lyeztÍik1 _hogy ___ al; ,_es~tl~g-.-_p~JRr(:) __ yí_z 
ne' érj-e a -gyógyszer~ket-. Szinte egyidejűleg hasonló. biztonsági 
int~zkédéseke_~ foganatosítottunk a · dunak,ili.ti;:.: -hédervári 
éi bácsai €Yógyszertára4!ian- A gyógyszertárak a~qrban 

A .. G_·. YóGYSZERf. sz .. 
>- •"" • 

továbbra is, az_·.uto_lsó pilla~atig -eHát-ták--'a -_lakesságot gyógy~ 
szerrel. Az ásványrárói gátszakadás elsőnek ,a hédervárj 
gy9gy.§i~rtárat át;aSztotta el._ Ut Ga'ram Ernő_ gyógyszértár~
ve~tő: és az ugyancsak Héderváron lakó _ _Barna· Oedeoq 
györi gyógyszertárvezető -helyetteS fáradozásainak :l<öszön.:-- .... -· 
hető, hogy az -árukészietet. és a berend~zést. kár net:n ért~:· 
Az utplsó pillanatban az _-utolsó· teherautóval hagyták _el 
a ~özséget a hatósági kiürítés sprán._· Rövidesen azo_nban 
visSzatértek és _addig is, _amíg ,a község-i _orvos visszatért, 
rriegS:z;ervez-ték a_,,~örnyező víz alatt levő községekben-mar-adt 
polgári ·_ személy;ek:~: · gyógyszerellátásá t .. Nerpcsak _gyógyo
szerrel, l):anem egészségúgyi szakt?nácsokkal is hozzájár:ul,tak 
a j~rván,yok m~ge;l()zéséhez. Szinte egyidőben- áraszt-otta ei 
Durlakili_tit a duij_;Ik_iliti- g-átsz9-kadásbQl kitört árvíz. Itt-sem 
érte' kár sem a gyógyszertár berendezését, sem a g'yógyszer
késiletef, -mert :·_T eu tsch Ottokár gyógyszertárveZető , ~~. 
J an4k. Tibor magyafóvári gyógyszer.tárveze,tő az összes- élő-' 
ze tes intézkedéseket ·megtették. A gyógyszertár itt is nyi_tVíi 
volt, csak amikoi _már a víz a falubafi>--volt, akkor hozták el' 
az összecsoffiagoft _.gyógyszereket. Két nap mulva azon·ban 
Toníka Károly szakelöadóval teheral\tón és csónakon ismét 
visszatértek Dunákilitire -és' fontos rendezési és felszerelés_i 
tárgyakat szállítottak eJ A gyógyszertár kiürHési.akciójában 
l<ü,önö.sképpen -kitűnt Janák Tibor, aki h~tározott és bátor 
fellépésével. minde:n nehézséget rl).egoldott. 

A bácsai gyÓgyszertárball- hasonló elővigyázatossági 
intézkedéseket tet-tünk. __ Az_· ásványrárói gátszakadás. követ~ 
keztében azónban olyan nagymennyiségű· víz ·gy~lt.ÖS!?~e 
a SzigetkQz délkeleti csücskében, hogy Bácsa -köz;;ég _.~em volt 
tartható és további_ kiürítés vált szükségessé.·A bácsatgyógy-. 
Szertár _ kiürítési munkálatait Bcgcha-Novák Zoltán· szak
felUgyelő irányította, és bár a gyógyszertárba víz: hatolt _.be, 
sem a berendezés, s~m a gyógyszerkészh~t kárt n~m szei)vedétt~ 

Külön meg kell emléke~nünk_a·z-5/8-as révfé!Jui gyógy,:F 
szertárrPl- A gyógyszertár a révfalui hídfőnél-a legmagé).sabl> 
ponton -levő házban van és az árvíz .alatt is szárazon maradt. 
Működését mindvégig folyt<}tta_ és _az árvíz idején _éjj~l_i 
szalgálatot is tartott~ Természetesen:gyógyszerkészítés-.helyett 
főleg inkább. egyéb funkciói voltak, . mint pl. _ elsQs~~Jy, 
nyujtás, mert a révfalui mentési munkálatok--központja a._ 
gyógyszertár elötti utcarész; voi t, -amely egyúttal kik{)tőül 
siolgált -a- mentésnél működö csónakokn.a~. A _ men.tés e_lsG 
napjaiban naponta átlag_ 50 alkalotnrnal nYujt.ottak -elSő~ 
segélyt kisebb sérülésekre. Amentési ·munkálatokban.dólgo~ 
zók ugyanis gyakran megsérültek az összedűlt ker-ítésekből 
kiálló. szögekben, -betört ablakok- üvegcserepében, és a gyors 
elsősegélynyujtást a .gyógyszertárban kapták ·meg. Fontos 
szerepe t töltö ft be· a gyógyszertár az ivóvízellátásban, rhert 
Révfaluban az árvízzel eláraSztott utcákon ivóvíz- nem: volt 
található. A- gyógyszertárba diszponáltattunk . 200 üveg 
ásványvizet, melyet a tneritési- munkálat_okbari --~ölgozók 
közt.osztottunk ki. De fontos szerepet töltött be a gyógy~ 
szertár az iVóvízellátás további folyamán is. A Váro-si _vízmű 

. túlr:~yomó Fésze Révfalu széléri van és- víz' á.lá keJ""ült. A' ~tif.ák 
tetejére helyezett -szivattyúk ·azonban folytatták -a város -
\rí.zellátásánal_<- biztosítását,. de a víze t klórczás után nyomták 
a háÍózatba. Ezért a .gyógyszertár ban rendszereseTi éjfel--nappal 
vizsgálták a vizet és ellenőrizték annák klórtartalinát. E~éket 
a- vizsgálatokat ugyancsak Bogcha~Novák Z~>líáiJ. sz<;1kfel~ 
ügyélő irányított?· A város ivóvizének renpszeres viiSgálél.J~ 
érdekében további -5- gyógyszertárban is 'naponta rendsze
resen _vizsgáltuk az ivóvíz klórtartalmá t. De a révfalui- g-yógy
szertár további funkciókat is betöltött. Az árvíz első nap{' ai-
ban Ott működött egyedül a telefon és a mentési munkála ok 
során nagy szelgálatot tett, mint egyetlen révfrilui nyilVános 
távbeszélő-állomás. Később __ a városi tanács- tífuszolt-ó--ál!o~ 
mása is .a gyógyszertárban működ9H-
. -... Az _élánlsztott területen marad{ személYek, a __ klkOltöi. 
te~ett, majd később visszaköitöztetett l~kosság-' gyógyszer:~ 
ell'átása- zökkenőmentesen fol_yt le; Bá(' a győri decenüumot 
is az áryítveszély fenyegette és itt is biztonsági-_intézkedésekt'jt 
kellett tennünk, az árukészlet m(lgasra helyezésével a gyógy
szerkiszállítás éjjel-nappal folyt, -sőt vasárnap is: A kitelep_ült 
lakosságat befogadó községek- gyógyszertárait áruv~l -még 
jobban fejtöltöttük és a gyógyszertárak .megrendeléseip _kívül 
rendkívüli iúr~járatokon vála-szték-árukészletet is vittünk~ 
melyből a -gyógyszert~rak a helyszínen rendelhettek. Sajnos, 
gyógyszerszállításra''nem kaptun_k mir.dig- teherautót, pedig 
volt a városban rengeteg tehefau_tó és ezért két alk_aloqnp~l 



-metltöalltóri is. SiátlíiOÚ~nk gyÓgySZereket; ~i ÁrVíZes · 
tet~kre -~- 'gyógyszerszállítás részbell kt}l_dot)cökkel, v~gy 
hatOsági személyekkel történt, c0nakorí; motorcsónak.o.n 
stb:· Fennakadás a gyógyszerellát~sbanaz ~.rvizes terüléte~en 
sem:-volt.- A decentrum éjjeli áruexpediáláSában · fáraQhatat~ 
lantil közr~müködött CsincSák, Lajos szakelőadó, valarnint 
Haróátk Dénes dr. szakfelügyeJö. - _- . ·:, · 
' ' Győr és Bácsa között van egy Szitásdomlinak nevezett 
4-offibos. ré;;~. amelyre ~öbb.ezer eni. ber k§ltözött az ·árvíz 
idején,· áll~iá1l9mányával fgy-ütt. A -·víz a:·~ombokát ·~örül
vette. -Az· így keletkeZett kis .szigeteken levő háZakban, vala~ 
IÍlillt a ·honVédség által felállított sátrakban 'lakók rész~r~ 
többízben küldtánk ki gyógyszert, úgyhogy gyógyszereilá: 
tásuk teljes rnértékben biztosítva volt. . · · · 

.A ,y_áiiahit Számqs dolgozója öritevékeriyet;I és fára4~ 
:.h.3tatlanul· dol{tozott az árvíz" idején és neveiket . felsorolni 
szirite lehetetlen lehne. A vállalat győri közf}ontjának, a-gy~ri 

- gyógy's:Zer!árak dolgozóinak nagy számári kív(jl résztV_ett 
, a muTikáiatokban számos falusi· gyógyszertár dolgozója is. 
Sok ·.k9zségbe telepít~ttek ,ki a Szigetkö.tből ·lakosokat, és 
.jgy ezen gyógyszertárak muil~ája is megnövekedett. ~ok~)l 
vasárnapi pihenőnapjuk. helyett is dolgb"ztak és éz~rt~ t;J,ts· 
merésf.kell, hogy kapjanak. . ·- . · · . . · . ' 
. Vállalatunk több doWozóját érte árvJtk;~r .és többe~ 

napOkra kiestek a munkaból, azonkívül- a ~egnövekedett -
gyógyszerkiszállítás .és a de_centrum.ban végrehajtott. biZtpn
sági, intézkedések is több feladatot .róttak· a decentrurpba~ 
maradt csökkentlétszámú dolgozókra. Nai!V segítségd- je:leri'
tétt a KÓmárom megyei G)r. V. önkéntes f~lajánlása, amikoÍ" 

· . válla:lták, hógy !öbb gyógyszertárunk ütep:~eS rendelésé~e15-
kiSzállítását áiveszik. EzenkíVül. értékes é!dminisztrációs 
segítséget .Is" nyujtottak. A Gyóg)r~zertári Közpönt ·a v.áll,ál3t 
.zökkenőmentes munkájának. érdekében egy-eg~· ad?JiniS:z
·t~_ativ dol~~-z?t á!,diszpoi-:t_á~t Somogy rhegyé~§l, Pes! megyé~ 
tol,. a:Gyogyerf-tol, valammt a· buö.apestt vallalaUol. Awn
·kívül a -hevesmegyei,_ majd később a. fejérmeg.yei vállalat 
·gépkocsi ját-' egy.egy hétre megyénbe. rendelte. Ezek "!- segí~~ 
Ségek is nagyban h6zzájá~vltak a g)rógyszerellátás, Valamint 

élenjár-ó, 
a tudomány 
tUdományos 
kell, hogy 
fejleszteni 
széles 

a vállalat zaVartalan munkájának lebonyolitásá.noz. Az ár:VíZ~ 
veSzély ; aiatt felmeriilt gyógyszerszükséglet. li::szál.lításá:t ·a 
Gyógyért rendkívül _gyorsan és ril,esszt;;menö gondosSággp1 
végezt~. Elö~ordult, hogy este telefonqn léadott sürgős r:e1_1de~. 
lést a GyőgYéri éjjél exped~ált.a es másna;) reggelre már. meg 
i~ éi" kezett 'az áru. · · · ·. és 

A 

·segít 
munkálatbkban~ Ezen 

az· így nyujtott segítség 
. aránylag. csekélymérvü szeretnénk, ~a az Egészségügyi 
Mitiisztérium megengedné,' · h_ogy·. vállalatunk költség~re 
helyieiillíthátriánk árvízkáros~lt dOlgozóink lakását, bú~orai"t, _ 
még azokét is, akik nem szölgálati lakásban laknak. : _ 
. Az árvízyédelrni niúnkálatokból·a gyógyszerész~k triellett 

·lelkes áldozatkészségger vett,ék -ki a részüket az· emutett 
gyógyszertárak. töb hi dolgozói is. ' 
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ku!athatók és alkalmazhatók a kifejezetfen gyógyszerészeti 
· újítások. - · ·_ ,-

. Jobst Kázmér J}écsf.gyógyszerész azt panaszolja, hogy 
minden úgynevezett 'mag-y« újítást a pestie_k elkaparintanak
és· a vidékiek sZámára-alig ma,rad komoly megolda,ni v~Ió-
Ez ilyen értelemben nem állja meg a helyét~ A pestiek újító--.:_ 

'kedve, lendülete, ötlete;;sége valóban VeZet. A vidék leniara~ · 
dása egyedül ezeri a síkon· m.utatkozik meg a· legs:Zembe4 

tünöbben. Bizonyság erre a sok értekezJeti felhívás és az 
újítási felelősök ·többnyire meddő jelentései. EZ~rt nincs 
ig~~a Jobst kartársunknak. Hiszen még a pestmegyeiek 
8. sz. verseQyhíra4ója iS csak elvétve utal az újítások nagy 
je!entőségére a sz:pcia{izmus épltés~b~n. Ez természetesen 
nem Jelenti azt, hogy az országosan példamutató tapasztala· 
'tok nem javítják meg a budapesti; a legnagyobb gyógyszer· 
tárh"álózat munkáját. A\egint vissza kell térnünk arra·, hogy 
az ed-diginél sokkal· jobban igénybe kell vennünk, szakmai 
otthonunknak kell tekintenünk a szaksajtót. 

A HEVESMEGYEI GY. V. 

mun~aversenyhíradója szintén igen jól összefogja rnindazokat 
a szempon tokat, amelyek p versenymozgalom elmélyítését éS 
lendületét biztosítj~k. ;)Vannak még hibák« címü_ro:vatukban 
jaVító célzattal mutatnak rá egyes kibák ~ hiányosságak 
kiküszöbölésére. Ki kell erilelnünk .a kitűnő verselésről 
tallilskodó szakmai rigmusoka t .. Alk~Imasak arra, hogy 
kulfúr-rendezvényeken előadják, de .szerzőjük általánosabb 
gyógyszerészi vonalon a többi gyógyszertárvállalat r~szére 
:is írhatna komolyan felha~ználható kulturális any.agot. 

. A .BUDAPESTI GY. V .. 

munk~versenyhíraqójának most megjelent 2. száma már 
nemcsak· tartalmában, az anyag tudatos összegyüjtésében, 
·hanem annak elreudezésél;len és megszerkesztésében is igen 
komoly rnunka. És hogy milyen tervszerűen rnennek előre 
ezen az útori, l~ginkább az· a fejlődés bizOnyítja, ami az_l. és 

. a :2 •. versenyhíradó között megmutatkozik. Tudomásunk 
szerint ezt a versenyhíradót minden Vállalatnak elküldötték 
és ez lehetövé teszi, hogy a példamutató anyago t . máshol is 
áttanulmányózzák és saját módszereik alkalmazásával fel_is· 
használják. · 

Itt említjük meg, hogy ini is megtátogattuk a 104. számú 
(J: Attila-u; 24.) gyógyszll(tárat és megnéztük mindazt, 
aminek alapján a :kollektíva elnyerte az Eü. Minisztéiíum 
vándorzászlaját. A? értékeléSben a következő megállapítás 
is sZerepel : ."A koll~ktív szellem mi,Itaszerű«. Miböl is áll ez?· 
Egymás munkáján-flk megkönnyítése. Sohasern fordul. elő, 
hogy ·a neh~zebben elkészíthető vényeket egyik. gyógy
szerész át,tolja a másik elé, inkább elveszi tőle. A kollektív~ 
minden vényt elkészít az éjszakai ügyelet megkezdése előtt· 
és az éjszakai ügy,tletes Sem hagy recepteket azok számár'a, 
akik reggel ~t veszik tőle a munkát. .Ide tartozik az is, hogy 
ebben a patikában soha sincsenek hangos jelenetek, a panasz. 
könyVbe ~ koiiektjva jó munkájának _dícséretét. írják be. 
De ugyancsak itt érvényesül a legszemléltetőbben a jó. kolie~
tívának közönségneuelő feladata is. Mostanában ugyanis 
valqsággal divattá lett., hogy a közönség helyenként m~g
nyilatkozó ideges türelmetlenségét a gyógYszerész felelősség
teljes múnkájának, lebecsü_lésével magyarázzuk. A 'IQ4~es 
gyógyszertár ezzel. szemben azt ái!ítja é$ arról győz meg, 
hogy- a j6 kollekti,va a magatartásával úgy ésináljé_l meg és 
adja át az orvoss~got, hogy a közönség ideges türelmetlen~ 
ségét is levezeti egyúttal. Ezért mennek be egy-egy recepttel 
úgyis az Attila-utcai patikáb~, hogy még akkoris ott felejt~ 
kezllek, amikor már megkapták a gyógyszerüket. Nézik, 
hogya·n mérnek, kevernek, ·-milyen nyugodt és_ lelkiismeretes 
muOkával csináljál$: meg a gyógyszertári dolgozók beteg 
dolgózótái'saik orvo~ságát. Arról persze lehetne ~ fogunk is 
még vitatkozni, hogy ez a közönségnevelés megvalós_itható·e _ 
olyan gy9gyszertárakban, ahol -·ahogy mondani szekták -
»ffiíósz_alagon« készítik a gyógyszereket. 

A GYOR-SOPRONMEGYEI GY. V. 

augusztus 26-án megtartott gyógyszertárvezétöi értekezJeién 
Vitéz István dt. ro ondotta el nagy érdeklődéssei fogadott 
előadá~át az egészs~R"ügyi felvilágosítás időszerű kérdéseiről. 
Ruppenthal Miklós ·dr. megyei .orvos, külöil előadásnak is 
beillő hozzászólásában ismertette az árvízzel kapcsolatos 
járványveszély elhárításán.ak részletes mtinkálatait.-l.Jgyan-
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6;'ák :o ViílaSZolf · töhP Ol)ran_ -'reisz61aiá~ra;~:ypqtibo/:t~iiJ:'ö,_ 
-Hollós Róbert, -Kesei-ű József, Tötök_ Á_i.pád),_·_arriely_~-~~n 
.a hibásan írt .véqyek_-rnü_itti _gyóg~szerkésfU~i neh~z~~~~g_e-t 
:-felsorakoztattak. Ruppent-hal· dr~~nak-. _az. ·;-a .beJ_el.~nt(!se, 
· hogy --az itt- elhapgzott., pa~aszokra_ 'felhí~fa · ~ lll~_gye- 9s~Z-~s 

. 'otvosainak Jigyelmét-; altalab?~ ·a megyei :o_r~os_._es a· RY9~Y-
·.Szerészek közötti jó kapcsolatnak az eredmenye ,-~ ·csak::a 
· Zavárüilanabb tietegellátás ·Jehet. · 

-A GYöR--SOPRONMEGYH 
- CSOPORl . 

-;~a~, _flinútl_-má~fél- éV_-.fol)r-ilffiáfi_-éh~tn!h!VoH 'éS: .rneg~-~~fy~'zett 
.. tíz.\ddékL szakCsoportot.- AzLjqp?-Sztaltuk, -.-hogy- .amelyik 
· inegyéberi a-sZakcsonortok- megalaJnlltak, öt~ ·koinoly"sza_kmai 
Jellen-dülés volt .Jszlelhetö,. el~ösor9an- a_. gyógyszerész;továbh_
képzés területén. Ot-t, ahol _edd,ig-. csak a -főgyógysierész_:és a 
szakfelügyelők munkálkodtak á ·$za:kmai színvonal -emelése 
ér-.clekében, egyszerre. korpoJy segítséget- k~ptp.k az· új szak
~oporf m~g_vá!asztott vezetös~gé~,ől: R~yi.d)d§ alatt .i_rái?_yJ_tó 

:·szerepük' lett és többrly-ire az ő tevékenységükne~ volt k~szon: 
~.he'tő,_ hogy gyóg)rszertár~ve·z~tői -~rte~ezleteikre_ a; legkivá)ó,~b 
·,oktatóink uta'ztak el és· tartottak- e1Qadást-:·_az -V_~ --_Magyar 
; Qyógy.Sferkönyv -szelleméfől, ~lniéleti ·_és gyakoflati Vonat . 
. -·koiásair~}. :A:_ vidéki . sZakcsoportok _ megalakulásu~·~'-_Után 
· hamarosan•me{{szervez-ték-helyi,- megye·i továbbképző, ismeret-

terjesztő e-lőadásaikat. 
-kívül kiváló_ orvosokat 

ezzei a 

A NóG'RADMEGYEI GY. V. 
vállalásai közül kiemelkedik Gaá! Géza litkei 
vezető fel8.jánlása :' népnevelő _előadás 
a D ISZ-tagság- fi'gyelmét_ a környéke~ 
riyek- gyüjtésété .• •_ Az._ E ü; -M.- utasította 
váll-alatoka t; hogy körleveleikbe iktass*k _bé a 
rovatot. Ez- a_ rovat a Nógrád- megyeiek 84. ·sz. körleveléf 
alakult ki_ a leggazdagab bari, mind _terjedelmében, mindlárrr 

· jelentőségében. 
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