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Felavattuk a Gyógyszerész Otthont 

Május. 28-án, az egészségügyi miniszter nevé
ben és megbízásából, Simonovits István dr. minisz
terhelyettes ünnepélyes· keretek közölt felavatta 
és átadta rendeltetésének a gyógyszerészek Tahi
ban létesül! új _o!_thonát; ~eszédében hangsúfyozta, 
hogy e gyonyoru fekvesu, pompásan berendezett 
otthon .U:<;gteremt~sét. Úi(Y . tekintsük mint népi 
demokrac1ank, egeszsegugy1 kormányzatunk ·. ki
e~elkedő ~egbecs_ül~sét a. gyógyszerészek mun
~~Ja; a gyo_gys.zeres_zi munka komoly jelentősége 
1rant. Ismenk es szarnon tartják a gyógyszerészek 
felelősségt~lj<;s _hel~:tállását .. az influerrza'járvány, 
vagy az amz JdeJen. Tudjak azt is, hog\~' 'ezzel 
a~ otthonnal régi kívánsága teljesült a gyógyszerész
tarsadal omnak. Magá a gondolat, hogy munka
k~ptelen gyógy~~erészek _és házastársáik befogadá
sqra otthont epitsenek es rendezzenek be . körül
belül egy évvel ezelőtt merült fel, még 'zsoldos 
el':társ minisztersége idején, és efOzela gondolaftal 
mar. a volt Gyógyszertári Központ is nagy szere
tettel foglalkozott Mindez, és még az a. sok lelkes 
és )elkesítő tett, áldozatkészség, ami ezzel kap
csolatosan megnyilatkozott, arról győz !(leg ben
J_Jimk<;t, hoey hajószándékú emberek egy jó. ügy 
erdekeben osszefognak, akkor minden . akádályt 
eli$Ördítenek an11ak ·. megvalósítása útjábóL Öröm
mel adja át a gyógyszerészeknek ezt a méltán 
megcsodált otthonát igazi rendeltetésének.·. , Az 
egyesszemélyekre vonatkozó javaslatokat az ille
tékes. gyógyszertár-vállalatok továbbították .. és a 
kiválogatás helyesnek bizonyult módszere követ
keztében ma már minden szabának megvannak 
a sok éytizedes munkában elfáradt, a nyugalmas 
boldogsagotmegérdemelt lakói. Nekikkíván hosszú 
életet és jó egészséget a magyar gyógyszerészek 
szociális otthonában. • .. . · · · 

A mai ünnepélyes alkalom - mon.dötta 
Andriska József dr:. a Gyógyszerész Szakcsoport 
fő~itkára,. ·--;:- ékes bizonyíték amellett, hogy az 
Eu. M., . k?~elebbről ~n~ak VII. Főosztálya és 
AnyagellatasJ Igazgatosaga nemcsak az eszmei 
vonal fejlődését hajtja vé)Sre, de a szacialis hely
zet javításán is munkálkodik. Ezt tanúsítj ri .ennek 
az ;~Y.évvel. ezejött megszület_elt. terv:nek a meg. 
valasitasa . . . Me! y megnyugvassal tölthet el min
den~~ t, hogy. öreg napj ainkra vár egy hely, amely 
a rn1enk, a gyógyszerész'közösségé. 

Mehlschmidf Ferenc az otthón lakói nevében 
11)ondott köszö11etet, _hogy _e gyönyörű helyen és 
kornl;e~et?~n __ tolt!~ehk el eletük hátralevő idejét. 
A "regiJO Idoben ~.mondotta- elképzelheM: 
len volt, h?gy Ilyen m~gas szinten gondoskodjanak 
a munkakepte!<;~ kartarsak gondtalan öregségérőL 
Ezt csak amm UJ szellem hozhatta meg számunkra. 

Az· élőzmények 

Igen: annak .. ~ár majdnem egy esztendeje, 
. hogY.' m:uk?_rfen_nJart~nk az E ü. M.-b~n, a Gyógy
. s~en;gy1 F?osztaly o. vezelőj énél, de már a folyo
son IS, ahany gyógyszerésszel találkoztunk nJin
dertki . külön örömmel újságolta, hogy.' olyan 
otthonunk]esz.öreg évefnkre, amiről nem is álmod~ 
hattunk. l(astélyról, csodálatosan szép parkról be
szftltek a minisztériumi elvtársak, és az ő lelkese
?esuk: szer~t<;!ük ~ennünkd is magával ragadott, 
es meg m1elott lattuk volna már kiszíneztük 
h?gy_ milyen ,is. les_z,. ha majd az benépesül, .,; 
tob be nem kell saJnalnunk a r_égi. Gyógyszerész 
Otthont ... · Mert az is volt Obudán Solymár 
határában, és ezt az otthont Kazay E~dréről ne
veztü~ el, és kommunista népjóléti miniszterünk, 
qu_Karoly e~ekkel ~szavakkal nyitotta meg 1948 
oszen,_ a gyogyszereszek centenál;iumi ünnepsége 
kereteben : ,,A magyar népi demokrácia már 
?!t tart, ~~kora utat telt meg a felszabadulás-

.. ol mostanmg, hogy lassanként egyre· fokozottab
b.an gondoskodik arról is, hogy a munkában ki
oregedett dolgozók sorsát is szem előtt tartsuk" 

. De _már ak~or hangsúlyozta, hogy : "Csak a t~r
mel:s. f.?~?zasa az; ami lehetőséget ad arra, hogy 

· kulonbozo .szakmakban ilyen otthonokat létesít
senek azok számára,· akiknek a. sorsáról a régi 
világban senki sem gondoskodott." . 
• :. A;- _is az előzl!Iényekhez tartozik. hogy ez az 
el~o re151. otthon tul korán létesült; éS hem épült 
e! eg ~z1lar~ alapr~, _11)él5 l!'essze voltunk a gyógy
~zertarak a]lamosJta~~i?~ ls . . . ;\mikor megszűnt, 
!\Z otthonoreg lakol U]fa· elszeledtek az ország> 
ban: ;gyik a családjához ment, a másik pedig 
megprobal.ta, hátha még néhány évig dolgozni is 
tudna tajan. Es van aki, mint a 74 éves Eraily 
IJ?r.~ ... meg m_a i~ receptúrázik. Egy-kettő elhunyt 

-kozuluk, a tobb1ek meg arra vártak, hogy hátha 
egyszer újra megnyílik mégis. Es lám, nem hiába 
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vártak. Kilencen, akikma f!Z új Gy. (J).'b~;~~~' 
költöztek, az első, a ceht~náriliml ,otthqri1a.KOI;IS 
voltak. , Van olyan is köztük, .aki, eb~en az~~' 
meneti időben egykis falusi gyogyszertar v~,zel?J~ 
volt. Most a minisztériw;n, a vállalatok elsohiyo 

szavára jelentkeztek, és találkozó! adtak egymas
nak a Tahiban levő Gyógyszerész Otthon nagy
szerűen berendezett társalgójában. 
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A •szÍn6:rzékelés_ fiZiológiája* 
- ' -,~ 

Il. 
. lr!a: A UBER_ LASZLO dr. 

iíllat, ember élete elsősorban a nae- Nem lehet röviden összefoglalni a látás mecha• 
lüiwv·enve. A filagenetikus fejlődés a foto- nizmusára vonatkozó mai ismereteket, mert igen . 

:rop•IauuJ az ember lelkivilágáig ·fvel és ennek sok hipotézist állítottak fel, melyekközös nevezőre 
és lényege a szemléletesség. alig hozhatók. A legrégibb hipotézis a Y oung-

A szem bennünket ·érdeklő legfpntósabli része . Helmholtz-féle lényegében még ma is érvényben 
recehártya, 

4 

a. látás fontos szerveit foglalja van. Ez a hipotézis felteszi, hog)' a csapok, n;telfik 
rn~~~~~~:t<~a pigmenteket, pálcikákat és csapokat - extrém világítási viszonyoktól eltekintve -
A a recehártya legfelső szintjén, a pig- a látás funkcióit végzik, háromféle típusúak, 
~;'~;ib~i~'t~~'á'[j' vannak elhelyezve. Az. alatta fekvő vagyis a vörös, a zöld és a kékszínekre érzékenyek. 

'ro · . a pálcikákat és csapoká t, melyek Ez az elmélet-'-- bár részleteiben sokat módosult
ukról kapták. A j<álcikák és csapok alapjaiban ma is fennáll, mert összhangban van 

mp•OI<Lns sejteken kereszfül a ganglionokkal ·és a s~ínkeverés elveivel s magyarázalot ad a szín-
idegrostokkal kápcsolódnak. Az idegrostok · látás anomáliáira is. A színkeverés törvényei egyéb

a hipotalamuszhoz vezetik a fényinger ként nem a színinger fizikájával függnek össze, 
fényérzeteket hanem a színérzés fiziológiai és pszihikai jelen-

hosszabbak és valamivel véka- ségeiveL , · · 
mint a csapok. A pálcikák száma 130 Ha az anatómiai és hísztológiai eredményeket 

!):örül, a csapok száma 7 millió körüL van. akarnók röviden összefoglalni,. úgy •ezzel össze-· 
a látóelemek különböző sűrűségben helyez• függően a recehártya festékanyagainak kémiájáról 

KeuueK el a recehártya területén .és j:leriferikusan js említést kellene. tennünk. A legrégebben ismert 
a Számuk. Van· a recehártyának egy külö- . é!! szerkezetileglegjobban felderített anyag a retina· 
érzékeny pontja; az ún. sárgafolt s ennek ."bíbo~. Ennek alapanyaga az opszin nevű feherje, 

közepi'n alátógödör, 'fi fovea. Afoveábari és körű-· mely. karotinoid anyagokkal, főként az A-vitamin-
csak c~apok helyezkednek el s ha valamit aldehidj~vel képez vegyületet. A karotinoid csaport 

akarunk nézni, a szemünket úgy állítjuk dehidrokozimáz hatására A-vitaminná alakul • s 
a kép a sárgafolt tájékára essék (foveális ennek. Jipoproteid .·vegyülete már.·· fehér színű. 

láir~t~.~~::~~;~ a . perifériás látással). A rece' . Gyűjtőnéven á pálcikáklátóanyagát rodópszinnak, 
h, azon a részén, ahol az idegrostok kilép- a csapok látóanyagát jodopszinnak nevezzük. Ez 

nincs · fényfelvevő berendezés : ez a·. vakfolt a feltevés és a · kapcsolatos . nomenklatúra · nem· 
látás a csapokhoz van kötve,míg a pálcikák stabil, mert ma már feltételezik, hogy. a ródopszin-

megvilágítás erősségéré 'érzékenyek. . . · · nak szerepe van a csaplátásnál is. A látásnáL 
Igen erős eset én a pigment"hámból lejátszódó fotokémiai fOlyamatot a· következőképp 

az alsóbb rétegbe vándorol~ . jellemezhetjük: - · 
illetőleg. csa po' fény 

és azokat az s-< '"P+A 
~;~v~:~~fÍ~as~~~L~~ _bíbor. színük is. meleg 

ViHigo"ssa fényintenzí tás eselén a. . . . · . . · · 
szerepét a . veszik át a csapoktóL . ahe>l S a }~tóanyag maljainak száma! P a felszaba-

pálcikalátás színteleu. és segítségével a tárgyakat dult feberJe ·malak szama, . A a jellegzetes (pl. 
fehér és· fekete · közölt lépcsőződŐ szürkeségi karotinoid) molekulák száma .pl. .a látóbíbornál 

szerint látjuk. A kép hasonlít a fehér-fekete az _A-_vi_tan;in. Megvp~gításnál!'z egym~úly a felső 
!é~~~:B~-~~: bár teljesen nem azonos sem az.corto- nyil .Jranyaban tolod1k, el. Az· egyensuly helyre
.k, sem a pankromatikus képpeL · · · ~llásá~oz idö kell. Ez ,n;egmagyaráz bi~onyos 

látás fiziológiáját teljesen felderíteni rend' Jelens~g~ket, .~elyek .. a latasi ~ol,v:o:matok Időbeli 
dolog, mert a szem nem tűr in vivo l~folyasava1 fuggne~ ossze. ~ lato~ibor moleku!a: 
kiemelve viszont irreverzibilis ·válto- . sulya .. 270 OOO. Egyik bomlastermeke, a retmen. 

szenved. A látás mechanizmusának tisztázá- sárga színű anyag. A pigment-epitélberi sok xanto, 
a következő módszer.ekkef élhetünk: L Ana"_ fillin és laktoflavin is van s ezzel függ össze, hogy 

és hisztológiai vizsgálatok Ezen a területen vitamin hiány okozhat éjjeli vakságot: 
0~"'"'' végzett alapvető vizsgálatokat. 2:. Allatok · A szem működésére sok szempontból fényt 

vizsgálata s közöttük olyan állatóké, derf.t a látási rendellenességek pontos ismerete. 
csak pálcikákkaHátnak. 3. A látási ano-. Tscl\ermak szerint a jó színlátók is. vagy relatív 
rendszerezése és logikai következtetések sárga, vagy relatív kék-látók Átmeneti színlátási · 

~voná,;a a látási hibák összefüggéseiből. 4: El~k-. hibák: a. szín asthe'í'opia, amikor a szem gyorsan 
ro~~f~lo~;~~~~-tok : elektroretinagramm és e!S>i<:íro• elfárad a színnézésben, a szín-amblyopia eset én 
n< ® a szem kezdettől fogva bizonytalan a .színben, 

*"A GyógyszerésZ" 1955. 4.-számában megjelent ,~S7.ín- míg a- szinagnózia esetén .a színlátás normális, de 
.a gyógyszervegyészetben" címü ci~k folytatása~ az agyműködés ·zavart. -
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A GYÓGYSZERÉSZ 

A tulajdonképpeni színtévesztők a noftrrális · ,minimum perceptibile". Szürkületi 
trikromátokkal szemben dikromátok, míg a mono- ~áÍ a két szemes látás érzékenyebb az 
kromátok a színvakok Az előbbieknél a rendes látásnáL Normális világításnál ez a 

k 2 n · · nincs meg. Nem minden fényérzékelés, 3 féle csap helyett csa . e e ·csap . van aTe~e- Szemünket irányítj' uk s a szembeeső 
hártyán ; a monokromátok sze!llé?en c~:'k ~gyfele . A 
festőanyagú csap van. A szmtevesztoknel v,an · bizonyos elemeket kiemelünk 
vörös-zöld zavar és kék-sárga zavar. A ;szm- nem csupán fizikai, de pszihológiai 
tévesztés és a színvakság is lehet veleszületet(,v:'gy is vannak. Ez a körülmény különöseh a 

' t"k keveréssei kapcsolatban hangsúlyozandó, A 
szerzett. Erdekes, hogy a sZíntevesz_ o_ ;ragyre~ze érzet keletkezésére igen sok teória van, de 
férfi. A férfiak 8% -a rendellenes latasu. A.•.~Zll;• . 
tooesztök a spektrumnak csak bizonyos res,zet sem magyarázza meg az ún. "hi d eg" }s " 
látJ· ák" sebből, valamint a Nagel-féle_ an_om __ aloszkop* színeket. Hideg a kék és zöld, meleg a prros,a 

k k · tk t a bíbor. Ez a mellékérzés valószínűleg mérési eredményébó1 ·bizonyos logr ar · . ?"" . ~z e- h 
téseket vonhatunk a látás mechanizmusara !}~zve. anatómiai körülménnye! össze, ogy 

A látásnál elektromos jelenségek is J~já,t- érzés a hipotalamuszban .~~~~~~~~lK; ugydtiUL 

szódn.ak s ezek a jelenségek mérhetők is, A:§~aru- amelegérzés is. Fe.! tehető 
hártya és a recehártya közöt~ né~á:'Y milhvolt tónus összefügg· azzal a fizikai' 

k l b , A · · · nya a rece elektromágneses hullámskálában a 
feszültség . ü ön seg van. · ~ aram n:a , .·· • · · - közelebb vannak aZ-infravörös hősugarak hártya felől a szaruhártya fele mutat, lehat <~wtma . 
oldala a katód. Elektroretinogram111ot (ERG),Jehet ciájához. 
felvenni s az elektródok egyikét a szaruhártya A színspektrumban nem szereplő s így. 
szegélyére, a másikat a szájba helyeizük Ab,ekaJ?- lenül csak pszihológiailag létrejöv';í színe,k :.a 
csolásnáJ 0, l másodpercnyi. időt~r(a!"ra rg/':; k.IS fehér szürke, barna, bíbor, .oh v es az un. 
negallv kitérés észlelhető ("a" ·.s~akasz~. ,J.':zuta~ vörö;. Természetesen ezeknél is találunk 
egy szélesebb amplitúdójú pozrtrv, ~~teresi(,,b, alapot, de azok ne~ homo~é:' ~r.t~lmíiek, 
szakasz) s ezt követően lassú potencraleme1~edes összetettek Igen krs megvrlagrtasr 
észlelhető ("c" szakas;,:), a fény kikapcsolá~ápál spektruma! színtelennek látjuk, 
végüL erős pozitívugrást látunk (,;d" sz1)Jfasz). nekre nem érzékeny pálcikákkal 
Etercnarkozis alatt is tanulmányoztak .az ERG-l gítási sűrűségemelésével a csaplátásis . · 
s · kielemezték, hogy annak alakulása 3 k<?JTIPO- dik és előbb a vöröset (760 IDfL·lól· 570 
nensből adódik., . . . .. , . .; . majd a zöldel (570~480) és a kékes-ibolyát 
· A szein . ingerlésénéL váltóáram, ke~et~r~rk, 380} látjuk A maximális színlátás 50 és 

melyriek frekvenciája a~ányos az ingererosse~gel. as b .. közé esik.* · 
Az ingererősség a frekvenciát emeli, de ,a. g()rbe Itt kb. !60 színt tuduu:n~lk~el~~~~~~~~~,?ziJJ 
szakaszok niagasságát (amplitudóját) nem.E~ az A további fényintenzitás n· 
irigerlés "minden vagy semmi" törvént'e. csak két színt látunk: egy, 

· HáÍ-om kvantitatív összefüggés van az)n!(er sárgás fehéret és egy kékes 
és a fényérzet. között: L az ERG,"~·: szak.asza hullámú vörös színt csekély 
által jellemzett összefüggés, 2. a v~It.o~r:;m !~ek~ általán nem látunk,. a fényintenzitás no·ve""' 
venciája a látóidegben, 3 .. a lappangasrrd~ a fen, y- rögtön színesnek fogjuk látni a vörös sí.ínű. 
impulzus 'és az élektromos. folyamat .. megmduklta;;ka Siemü~k alkalmazkodik a fényingerhe{s ez az 
között. Ez az idő O, l mp nagyságrend u. Fel szo. , a_ · . kodás kétféle értelmű. Beszélünk. akkomodációról 
venrti az- idő szerinti frekvenc:,i-a g()rbét,_s t;z :-e~l~w 'táciőróL Az akkomodáció-· a szemfencse 
keztet az· ERG ·potenciálgörbéjére: A csap'Ok es változtatása abból a célból, hogy közeli vagy 

P. a' !cr· ka' k br'polárseJ· tek ésganglionseJ· t_ek _segí t~ége_.·.-_vel egyforma élességgel láthassunk. Emmetrop 

. vannak a látóideghez kötve. Egy la_tmdeg~el? állapotban a recehártyáraesik Ha __ _ _ ___ , __ - _- bb · .a szem, ha a végtelenbő;.~jo~··,v::ó~-1;k~~é~p·~~~~E~~~:~~~i 
retinaelem is kapcsolódhat s ez a ten y zavar~l;;g a tárgy közeledne, a kép a 
hat akvanitatívértékelésre. A koponya elso es látó (hyperop) szemnél a 
hátsó része közötfi elektromos folyamatők_ös~ie- helyezkedik el. Az ilyen 

EEG)- · jobban kell akkorn.odálnia. A függéseit az .. elektroéncefalogramm ( . · ... v:zs- van az akkomodációra: i bolyában az 
.g<\lja~ . .l\lyugalml ... állapotban.a:hormáliUrekvenCI,a.:· ...... . 
10. Az agyreakcióhoz szükséges i~ö 0,3 se~ ~agy,sa~
rendű Ha a szemmel_ megfelelo nagysagu valto- · 
áram~ t közJünk . :ei-· fényérzés jelenséget·· kepes 
kiváltani. Az érz~kenységi határ enibernél 512 fi/L
nál mérve: 3· 6:JO-lo erg/sec, Számítások szerint 
ez kb. 100 fényk~antumnak lelei meg. E: fl· rtü;ri
mális érték, ami fényérzést képes kellem, 'az .. un. 

*Az anomaloszkóp_ ·oiya:n optikai, -műs_zer, }!Jel)r~i(:.a 
kOralakú látótér kéL_felének·-színe- val-toztath~to ·}mn~.~- 3l 
Pulfrichnál de a VálasZtóvonal ·víZszintes) ~- a ;~ei _terf,e1 
egyenlő színüre állításához siükséges· forgatási s~og tar~an 
leolvasható_. 
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*-A Világítási effekhisok mérésére a követ.ke:<Ö 
egységek- szoigálrwk : A világítási sűr~ség ~~i~~aés;o;;f 
(röv.: sb.)-: a fekete -testnek_ a_pl_atm_a Q! 

inért Világítási sűrüségének egy hatvahad 
B~vel jelöljük- Ennek részegysége az ap<Jstilb 

lO~n sb. A !ényerőSség- egy::;ég~ a candela:! (cd) "''"'"'" 

I= B . F. A félly_áram egySége a -lumen (lm). 
~ rrü~gvilágítáS- erősségének egysége a _lUx (lx). 

doli ' 
E - Ennek többszöröse!&a fot = JOl lx ; enriek 

dF 

a rnillifot-. 

az 

szem alkallnazkóöása· ·--1_ fériyerosSeg. 

~!~~~,r1~~~~~drá1~r~~~~~~ világosság. és sötétség~adap· !eszi lehetövé, hogy a fényeről: 100 OOO 
_rnellett is látha~sunk. Ha .. a.-korom· 

tájékozY.dást is figye:Iernbe---vesz~ 
l : milliátd. Sötétből a·-\rilágosba 
a szem. Az ad~ptádó ni.echanizrnusa 
össze .. _ I~ A :pupilla·rés változtatá•;a; 

pálc_ika:Iátásra. 3.--A csapok~s pál-cák 

' A. világosságérzés az egyes re·cepiorokban keletkezik, 
a színárnyalat-'- és színtelítettSég érzése a 3 receptorban 
támadt színérzés viszonyából ered. Lehet, hogy a csapök 
nem anatómiailag, hanern festékanyagukban különböznek, 
Oranit vizsgálatai alapján részJetes hipotézist állított JeL, . 
Szerinte Vannak dominatorok (receptorok és hoZzájuk l<:'ap- . 
csolt idegrostok}, melyek széles abszorpciós skálának felei
rtek meg. Ezekkel szemben vannak "modulatorOk", róelyek 
az abszorpciós spektrumn!J.k csak kis részére érzékenyek.

.Vannak kék, zöld stb. modulatorok. A dominatorok száma 
iJ~'en nagy s ezek_- adják a világosságérzékenységet. Grahit 
UJ_abban 6 féle medulatort különböztet m,eg.- Vizsgálatai 
szerint csapmentes retina részletek is tartalmaznak modu~-

köiött változhat 
az adaptáciÓ- iS 

csökYen. " 
fény-· 

. latorokat FeL kell tételeznünk, hogy a látóbíbornak _eddig 
rn,ég ismeretlen szerepe V?n s tartalmaz olyan_ anyagot, mely 
a. világosságban is működik. Ezt látszik igazolni az ERG 
),b" sz_akasza is. A látóbíbornak tartalmaznia keil elrejtve 
~ás_ anyagat is. Újabban előállítottak látóVöröset és látó· 
i9olyát ·is. Oranit szerint a törzsfejlődésben a medulatot az 

érzékenysége 
a fénysűrűség 
nagyobb. . , . . . . . . 

--Taf-tó_s: ·és gyqkTan- -ismétlődő 'intenzitás_ váltOZások .·aZ 
·adaptációk~peSséget-rontják. Artalm<Js_ a szemre._ a:z.:ún.ivakf· 
tás -is;ra:-?zemnek a .túlzott fényintenzitás okozta, felesleges 
adapt~dós _tevékenysége. Igy pl._ a Tilunkahely~nkOn. hibásan 

· e1li~IyeZét~ tükröZő_ felületek vakítának Az._elvakító~épesseg 
a _;;világ~ssági.: fók harmadik_ hatványa. arányá,bart nő.· Az 
optikai· cs<ilódásOk egyik: oka ·az- irradiáció, -mei-y abbóL;_giár:~ 
ma~~k,, hogy .a .kép _:megalkotásában .. zavarnak a szoni.:;;z~dos 
pálc:ikák __ ('$; csapok. Ezért pl. a világos figufák sölét _ _-aJa:pón 
nagyobqaknak látszanak, inint 4 sötét figurák -fehér í:tlap.On: 

Fe~tlekben .már hivatkozturik a . Ygriiíg-;.
mfniholtz-féle szíriteóri4ra, mely lényegébert még 
ma. sem dőlt még. Ez az elmélet háromfélereeep
tort. különböztet meg s a tecepfor()k a Csapók, 
melyek inás-más szírire érzékenyek. Lényegtelen 
m6dosítás jelentett Bezold feltevése, mely szerint 
a_3.Iéie csap azonos, csak a rajtuk levő látóm~yag 
kéníiai összetétele 'külöhböző: · · ·· .·· • 

)-Iógy a csapqk,, neni színek szerint egyedi 
képviselői ,a látásnak, aztigazolja aza tény, hogy 
monoluothatiktis fényben a szem feloldóképessége 
nem csökke1,1 á f<yhér fényben való!~ táshoz k.~i>est. 
Elektrofizikai vizsgálatok a_többJ·eceptor elmele'tet 
erősítik. meg: Há az 'összes recep(J:>rok egyeilleteseh 
vannak ingerelv e, a fehér érzés keletkezik . . 

A, küiföl& (pl. ·~éffiet) szákifodalom a .• ~weiSS'.' .h~1Y~tt'
elméleti ok_«;>kból az ,,lmbunt))_ (tarkátlaii ?) kifejezé.s_~ h?~:z;n~JJ~r. 
erre azOnban·- nincs· -jó magya'r kifejezés, 11)ett _a- __ ·,_;ta~k,a'' 
sem· fejeiLki j-ól a német "bunt"-ot. PL a nérnéL ai egyeö-ül:. 
álló zöld_ ~zint_ ji)_ ~gyik tatka színnek ·nevezi, m_íg a r:nagyai 
ne~ ,.món,d egyetlen szí.IJ.t- -,,tar4-~nak:"_. Nem:-_jói-.--·hangZi~:~,a.·
"színes~·szín" megjelölés , sem. Helyes~ bb tehát ·a, ,-;féhér" 
megjelölés- inegtartása. , 

-'* _TaVÓIPOnt_ · ~---legtávolibb: még- ·élesre. ~IHtii~ió~-~porif, 
_a- kötelpont a légközelebbi Illég--éiesen-IáthaM_'p_on_t: 
· ''** Diopíriának nevezzük a föréseröttek _métefben·_·m~g. 
adott· 'értékét. A töréserő a_ törésmutatónak __ s_ -a-: gyújtó. · 
távolságnak a hányadosa. A törésmutató 'a fénytöf9.:·közeg 

. anyagr. összetételétől függ s ·a levegő törés~pt~Jója'-)cö~l~··. 
tő~eg :. -L Minél nagyobb a törésrnut:itó, 3:nnál jobban- t~ríti 

~ el:~ kérdéses anyag ·a_ fénysugár útját. A gyújtóiávolság_ __ a 
gyújtópontn_ak-'a--fény-tői·ö test -optikai- --középpontj_á-tOr,_-méft 

. : - . - - . n . 
távolsága.- Ha. F a· töréSerő, úgy F "7 f ahüf q_ <:f_ t?féslnutató 
és- f a. gyújt_ótávolság: . . ' 

elsődleges elem s a dominator később fejlődött ki.." A domi· 
natora modulatorok működésének integrációját adja. Gyenge 
s~íningernél csak az érdekelt modulatorok működnek s ilyen. 
k{)r telített színt -látunk. Erős színingernél más modulatorok 
is_" gyenge- fr~kvenciát -acm.ak- s.ilyenkor a· szín keVésbé telítéti 
lesz s egyben a dominatorok is szerepe t' k<}pnak. _ Felmerül 
a-lehetőség, hogy a dominatorok a ganglion sejtekben rejtőz. 
nyk,. rnelyek különféle területekről egyesítik az ingereket 
A:: több-receptor. teóriát erősíti az a "tény, hogy a szeiTI érzé

-k~nysége lépyegesen megnő ·azoknál a hullámhos·Szaknál, 
rnelyeknél két: Teceptor érdekterm-ete fedi egymást, pl.- 580;:_ 
601:_ vágy 480-511 m között. A -spektrum_-szélein_·kicsihy az 
ér:<ékenység, mert ni11cs fedés. Hartridge 7 receptort felté~ 
telez,_ -de ·8 · főcsoportban. Ezek a teóriák lényegük]:}en- a 
_YQ~ng__-___Helmholtz. teória. kifinomulását jelentik .. Neugeb·auer 
S~:fint ~ látóanyag felbomlik kromogén komponensre -és egy 
an_orgamkus komponensre. -s ez utóbbi ingerli a receptort 
k,:.:pzétesett látóan)r~got a recehártya- (talán az olajgo1yócs
k~'!{-l;lan) regenerálja. Cibis 3 fótorecepi_ort feltételez s_ ezek 
a: Csapokon bizonyos beosztásban hely~zkedriek el. Vannak 

··X1Y1i Y1 és V:égül Y1Z1 beosztásó csapok. A ·csapokon kata. 
fot~·zt~· révén :el_ektr:omos polarizáció lép fel. AK és_ N_a ion 
jng~rlő, -.a: Ca és Mg gátló_ ·hatású az. -ion.folyarnatokban. 
AJényinger _ megszünésével fordított ionfolyamaf j~tszódik 
le:-~ ·ez_ az agy-ban fekete utórezgés:! kelt .. A fekete _·tehát 
szerinte _nem sún .. A fehérérzés az' -Y1 .ahyaghoz'-v-an kötve, 

· ~ely -,mq:tdhárom-_ receptorban szerepel.,-. Wilmec, szerint a 
.cs_a~ok -olyan pálcikák; meiyek_-keve:?ebb 1ál6bíbort képesek 
feivenni_; A csapok kölinergek, a pálcikák a·drenergE!k. A _látás- -· 
él~sség- és a formaérzékenység a récehártya leképzőképés· 
ségétől függ. A pálcikalátás látásélessége ·_egy tiZede: 3 Csap.· 
látáS~n!iik. A látásélesség monokróm fény'ben jobb (Na fény 
13%, Hg fény 21%). , . . · · . . . · • .· 

__ ---A ·fekete, barna és olajzöld kontraszthatásr·!l jön_ létre. 
Ez:~k a színek -és_ a szürke csak p_igmentek színe lehet-s nem 
lebe~ fényforrás színe., A képet -Jétrehoz6 -inger·---_{!lfűn~se 
"-Iüári- a-- tp_ásodperc törtrésze alatt pozitív (színes} és negatív 
(szí-nt~len} utáképek váltják egymást s ezek intehzitása 
a t~ljes elmosádásig halványul. 

A látássaL kapcsolatban még rendkívül sok 
mondimivaló lenne, így pl. az egy és kétszernű 
látásról, a szemmértékről, az optikai csalódásokróL 
Ez utóbbiaknak mindig fiziológiai oka van, 'pi. az, 
hogy a kép a vakfoltra esik, vagy hogy a kép 
_alkotásába illetéktelehül belejátszanak a szom
szédos csapok. A pszihológiai csalódások közölt 
~ell megemlíteni az illuziókat (amikor egy működö ' 
i~ger keltette képet gazdagít az agyunk irreális 
e}emekkel) és a hallucináeiót, amikor külső inger 
nélkül hoz létre .képet az agyunk. Az illúziók 

. q>indennapos megnyilvánulása az ún. figyelmet,len
seg~ illúzió, amikor pl. hiányos, hibás szövegeken, 
á)irakon azért futunk át, mert a hibákat psziholó' 
giailag kiegészítjük. Meg kellene emlékeznünk a 
terbeli látásról, a perspektíváról is, de helyünk 
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sem engedi ezt meg s a. tulaj danképpeni célki.tűzé' 
sünktől nagyon messze elkalandoznánk. . · ... ·. 

A színmérés fiziológiai körülményeivel aiért 
igyekeztünk részletesebben foglalkozni, ~e~t ya_n; . 

semhogy sikerülhetne. alátás 
saít tudatosan rendszerezni. .·A 
mindössze 40 -és 40 OOO között 
frekvencia viszont 3- 75,102 és 
van, Ez is oka annak, hogy .a szí:ne1,kel ka]pbsolato_sé 
esztétikai érzésünk tisztán ösztönös és 
tudományos alapja vari. Ezzel függ össze 
körülmény is, hogy ·a színmérés nemzetközi 
szere, bár rendkívül sok matematikai v~~~~~~:~fJ~~ 
van, többé-kevésbé csak igen ötletes 

:nak színjelenségek, t;Jelyeket csak .. a flzt~logt~t 
vonatkozások ismereteben tudunk JOl megertem. 
A színkeverés törvényszerűségei t, a . színmérés 
alapfogalmait (sz.íntelítettség, vil_ágossá~i fok) cs~k 
a fizikai optika és a színfiziológta egyuttes_ segtl
ségévellehet megmagyarázni. Vannak ibtzony~s 
törvényszerűségek, melyeket az optikai mérések 
technikai keresztülvitelénél .szem előtt kell tar' 
tanunk.. Pl. .az adaptáció szerepét a mérésnél, a. 
leolvasólámpa vakító szerepét, a szemérzékenység 
változását a különféle színekre. 

. rendszere s nincs meg az absztr·aatk~t >f~~~j':::::~~[~~ 
összefüggése a fizikai és optikai a 

·A szem. berendezése .. sokkal komplikáltabb, 

Nem jelenti ez természetesen azt, 
álacsonyabbrendű érzékszervünk lenne, 
ellenkezőleg, az emberi szelleljl na,g)'>;zet:ü eputere 
elsősorban aszemléletessegre épűlt 

'<. 

Á. SterogenC:.I helyes · a~almazása a receptárában 

Irta: MAGAY FERENC-dr. 

Dom.agk, majd Kuhn megállapításai szerint 
az olyan kvaterner ·ammónium-vegyületek,. ame
lyek • magasabb szénatomszámú, .. erősebb ~i_drofo~ 
alkil-g)'ököket tartalmaznak, erosen ~akt_ermn.;o!o 
képességűek, ugyanakkor .azonban nem mergezoe~. 

belsejébe, hatol a fertőtlenítő oldat, és· a 
. (baktérium) elpusztul. 

Az első hazai a:~~r~'%;;~~~~~g~~[~~~~-~~r:~;~~ 

. vizes oldataikban színtelenek, ·szagtalanok; nem 
maróak, jól habzanak és nedvesítenek (l). . -. 

A kvaterner ammónium-vegyületek kémiailag 
az ammóniából vezethetők le úgy, hogy az am
mónium hidrogénjeit organikus gyökökkel helyet: 
tesíÍjük. E vegyületekben a nitrogén.öt vegyértékül 
amelynek négy vegyértékéhez olyan szerves gyökök 

. kapcsolódnak, amelyek köz ül az egyik. legalább 
nyolc szénatomszámú alkilgyök (R). Az ötödik 
vegyértékhez sz_ervetlen, ritkán. alacs~ny molekula
súlyú szerves részek kötődl)ek. A vtzes oldatb.arL. 

· ·a magasabb szénatomszámú. alkilgyököt is tarta!
. mazó előbbi rész pozitív töltésüre (kation) disz

szoéiál, és a fertőtlenítés szempontjából a ion!o~ 
sabbik részt képezi .. Az. utóbbi szeevetlen r~sz 
anion os, és csak jelentéktelen szer_epe _van. a d~zp;; 
fekcióban. Pl. a Cetavlon (alktl-tnme!tl-ammo, 
·nil!mbromid) disszociációja:akövetkezőképpen zaj, 
lik le.: 

a Sterogenol-ol · Ez .. 
mid 10 gfv%"os alkoholos-vizes uJu<w1. 
világossárga színű, aromás illatú, és "''7 "''

elegyedik Az Egyesült Gyógyszer- és "!"'."~.-•: 
gyár .készíti. Jelenleg egyik legjobb 
finom dezinficiens (fenolkoeffieiense : 460) 

A szert az orvosi bemosakodáshoz. 
gyógyászatban (5), a sebészetben és 
ken 0,5~1 %-os oldatban --'2 
l liter langyos vízben) ""''w<''J"~
tok vannak arra nézvé 
gombás bőrbetegségek, 
ekcémák gyógyí tására aJ.•Lar<m<u! 
lehet alkalmazni, mint az 
(pl. : Castellani-oldat, k:íli>ln1i 

krom-, formaldehid;, sz~~~~~Íls1~~~·d~i~~!J~~;'k-~~~~~ stb.). ·Ugyancsak,- kedvező 
Szerémi !(. (6) a Sterogenpl Jut;~;j;;tl,;,~atását<S!; 
Eszerint a Sterogenol in vitro k 
rosan hatásosabb' a patogén emberi és n•Öv<\nv 
gombákra, rriint az előbb. említett és egyéb 

ht9. _vizes_ , 
olildlhan 

nála tos szerek. . . . . .. . 

~cn, "/"'] + [· .. 
8
.,·.·.·].-.·. • -- A Stemgenolt e tulajdonságainál 

··. 'N . · .· .· . gyítás mind nagyobb tetülelén kezdik ·:~i~~riJ.~ . , CH/ '" .. éS ezért egyre több. olyan Vény érkezik 
··· ·· ···· · ka1ibii ··" •• 4>>iófi.'' --:·· · tárain kb a., amelyeken ez a szer egyéb 

Mivel a szappanok hatásos része a disszociá.' 
ciókor negatív töltésű, ezért a forditottan visel, 
kedő kvaterner ammónium-vegyületeket kation
aktív vagy invert .(fordított) szappanoknak is .ne, 
~k. . . . 

Baktériumölö hatásuk azon .alapszik, hogy az 
aikil-gyökök szénatomszámán_ak 'növ~kedéséyel _nö- . 
vekszik a vegyületeknek a SeJtfal amonos reszetVel 
való kötődési hajláma (2), azokkal komplex ve
gyületet liépez, és fokozatosan .beáll a sej!fal roJ!
csolódása (3). A roncsolt sejtfalon keresitul a sej! _ 
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kel és gyógyszerekkel ko:mbinálva 
· gyógyszerekkel együttes 

esetben szükség lehet. Igy pl. ha 
bőrfelületen Vagy. bajzaton huzamos 
hatást akarunk elérni olyképpen, hogy a s;:ih~~éi: 
optimális hatásosságához (ionizálásához) 
víz is megmaradjon, akkor jó kenő- . 
képességű_ emulziós kenöcsök használata az eliímiO 
Ugyanígy a nedvedző és még . csak 
félben·.Ievő sebekre vagy izzadékany fe!ij!et.el 
megfelelő rázókeverékek. formájában aj:ínlalé>sO;: 
alkalmazása. Torok-, mandula-, -gége-

' A GYÓGYSZERÉSZ, 

lésre szinlén más szerekkel együtt célszerű al kal, 
ma;~i,, egyrés.~ről . a ~.zükség~s . ~enő~épesség biz
tosttasara; tovabba. eros habzo kepessegének, vala-
mint ·kesernyés izének megszüntetésére másrész' 
r?I pe~ig a sz:rnek a1; e;;etleges :helyt~len adago
la_sa kove!ke_zteb~ bealio ~ayaro~ (pl. a nyálka-

!ében. az éteres és petróleuméteres , kombinációk 
pedig hatásértékbeli zavarokhoz 'vezetnek. 

Előzetes bakteriológiai vizsgálatot igénylő kom
binációk. Minthogy a legtöbb esetben az irodalom, 
ban tájékoztató adatok sem állnak rencN,Ikezésre, · 
továbbá mivel a figyelembe vehető· anyagok száma 
is nagy, a következő vegyületek alkalmazása eselén 
gondos bakteriológiai vizsgálatot kell végezni, hogy 

harty-a eros tzgatasa) elkerulese vegett·· · .· · 
Mivel orvosaink megfelelő közlernény hiányá

ban nem voltak kellőképpentájékoztatva, hogy 
· ~ly v~gysz~rek nem pef:olyásolják, yagy n]ejyek 
szuntehk.. meg a Slerogenol hatásoss'ágát; • több 
esetben _talál~~ztun~ olyan n;ceptekkel, amelyek
ben egyik-m1Jstk fehrt aikatresz a Sterogenol ha
tá~át r<?szbet;; vagy. eg<?szben megs~ünhitte: ~ppen 
ezert celszerun ek latsztk, hogy az trodalmtc adatok 
(7, ·8) és .. a tapasztalat figyelembe vételével.a Ste
rogenol kombinálási lehetőségeivel foglalkozzunk. 

A Sterogenollal együtt renilelhető szerek. A 
· kvaterner ammónium-vegyületeket . ......, és. Jgy a 
Stemgenolt is ~ a gyógyszertári gyakorlatban' a 
hatáscsökkentés aggodalma nélkül a gyakrabban 
előforduló következő. anyagokkal . együttesen· lehet 
alkalmazni: alacsonyabb és magasabb .. molekula-' 
súlyú alkoholok (etil-, propil-, cem-:.steárilalkohol) 
szénhidrögének (pl. . folyékony és szilárd ,pátafi~ 
és parafin-kenőcs), mentol, kámfor, timol. kokain 

· novokain, pantokain, efédrin sósavas sój~. alacso: 
nyabb molekulasúlyij halogénsavas sók (pL nát
riumklorid, nátriumbromid, . ammóniumklorid) 
anesztezin; alumíniumklorid, krezol,. formaldehid: 
csersav,- ecetsav, ·citromsav, fukszin; ka!ciumkar' 
honát, nátriumbikarbonát, néhány szerves .ohl.ószer 
(pl. kloroform, aceton) stb., antibiotikumok. · 

Megjegyzendő, hogy e -szerekkel .való kombi
nációkat a szervezetre, való együttes' hatás '(pl. · 
csípés, marás stb.) szempontjából esetenként felül 
kell vizsgál ni. Ezen túlmenően. szem előtt kell tar
tani azt is, hogy a készítményekben a'Stérőgenol 
ne érjen el nagyobb töménysége!, mint amilyenre 
azt a szóban forgó_ betegség kezelésére az Egészség' 

. ügyi Tudományos Tanács által jóváhagyott ·-a 
gyógyszer mellé csomagolt használati utasítás· ja-
vasolJa. · . · .. . · . · · , 

Nem kombinálható szerek, A. kvaterl'ler ain~ 
mónium-vegyületeket ~-· és így a Stemgenolt is 
~ sohasem szabad anion-aktív anyagokkal együtt 
rendelni, mert azokkal teljesen hatástalan·addiciós 
termékeket képeznek. Ilyenformán különböző szapc · 
p an oknak, fehérjék lúgos sainak stb. még •a nyomai· 
is kerülendők. Has.onló okokból kerülni kell a fec 
hérjék nehézfémsaival (pl. ezüstprotematr való 
együttes .. alkalmazását is. Erősen oxidáló szerek 
nemcsak. azért veszélyesek, mivel azok a. kva:ter- · 
ner vegyületeket megváltoztatják, -hanem 'azért· 
is, mivel azokkal . explozív természetű . vegyü
letekké alakulhatnak. Ilyenek pl. a hidrogénhiper
oxi d, a !dór,. , és hipokiori t vegyiiletek, 

stb. Nehéz Jémsók, jpdid
cinkoxid, cinkszulfát-

· a kv,aterner ammónium-vegyületekkel való együt
tes, alkalmazás nem csökkenti-e lényegesen a Sle-·· 

· rogenol hatásértékét Ilyén anyagok pl. a követ
k~z~k :. ill? olajok, isírok, zsíros olajok, állati és 
novenyt ktvonatok, vtaszok, organikus készitmé
nyek, lúgos kémhatású anyagok, organikus savak 
sói stb. · 

: Az elmondottak figyelembe vételével szüksé
g~s~ek mutatkozott olyan készitmények összeállí
tasanak szakszerű kidolgozása, amelyek huzamos 
klinikai,és kórházi kipróbálás során több betegség 
gyógyítására előnyösnek látszottak. Áz ilyen kf
~érletil~g jónak talált készitmények hasznáiatát 
Javasoljuk a gyógyító orvosok .részére. Ilyen ké-

. szítmények pl. : . · · 
Emulziós sterogenolos kenőcs 

Emulziós sfrerogefwlos kenőcs 
Rp. Sterogenol -SoÍ. 10%·-os \ 

Alkohol ce!yl. 
Paraff. liquid. 
Aqua dest. 
Ung. paraff. .. 

D. S._ kenőcs. 

0,50 g 
10,0 g 
20,0 g 
30,0 g 

ad 100,0 g 

E fehérszínű, jól kenhető és szagtalan kenő
esőt fertőzések, -gonibás bőrbetegségek, száraz• és 
nedvedző ekcémák 'gyógyítására alkalmazzák (9,· 
10). Amint látható;· a kenőcsben egyrészről benne 
van az a vízmennyiség, amely a Sterogenol disz
szociációjához szükséges, másrészről csak a deziÍF 
ficiens-hatást nem csökkentő egyéb anyagok szé
repelnek, végül pedig a dezinficiens koncenfrációja 
sem magasabb a megengedettnéL Ennek követ
keztében az esetleges gyulladásos bőrzavarok stb. 
is elkerülhetők. K.ülönös figyelmet érdemel a rit: 
kábban előforduló, de ltőrgyógyászatilag igen kor' 
szeru es előnyös cetilalkoholnak -.rnint .vízfelvevő, 
nek és emulgensnek az alkalmazása. A készít-

. ményben szükség eselén előnyösen alkalmazhatun.k 
hűsítésre 0,2% -nál nem több mentolt is. 

Koncentrált sterogetwlos toroköblítő 

Koncentrált-·sterogerwlos toroköblítő 

Rp. Pantocain 0,02 g 
Ol. menthae 'pip. 0,05 g 
Ol. anisi 0,40 g 
$terogenol sol. 10-%-oS 0;6 rnl--
Glycerin· 1,50 g 
Spir. concentratisS. ad 5,00 g 

\ D. S. toroköblítő. 3 dl lf}ngyos vízbe önteni. 

. ' Ez az oldat világossárga-színű, tiszta, átlátszó 
ánizsos illatú és jól eltartható. Ebből kávéskanál: 
nyit .(5 ml) .öntünk 300 ml (3 deciliter) langyos, 
tiszta vízbe. Ekkor diszpergáll állapotát hosszabb 
ideig megtartó, illetőleg felkeveréssel újból helyre
állítható, tejfehér, gyengén habzó, üdítő illatú 
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old.aLkeletkezik Ezt ;Lvi),es. oldatot a szay;,~ 
torokképletek gyulladásps megbetegedéseinek gyá' 
gyítására öblögetőként, a mélyebb, légutaha Pedig 
permele (spray) formájában alkalmazhatjuk. Az 
öblö~etéeekne történjenek gyakrabban, mint négy c 
óránként, vagyis a 300 ml oldat hat egyenlő 
részre elosztva ·éppen egynapi kezelésre elegendő; 
. . E szer alkalmazása eset én a gyógyí lD· hatáson 
kívül dezodoráló hatás tapasztalható, továbbá fó-. 
kozott a váladékeltávolítás is. K.ülön .ki kell 
emelni, hogy a Sterogenolt vizes oldat eselén · 
1:5000 hígításnál (0,2%L nagyobb töménységben 
nem célszerfl használni, mert az ennél töményebb 
oldatok a nyálkahártyát már károsan. befolyásol
hatják. . - Egyúttal- javasalom a sterogenolos 
kenőcs és toroköblítő folyadék felvételét a For
mulae Normales-be. 
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··_. Hep8.rin - protaminszulfát 
lrta: NURIDSANY">JANO$ és SOMOS PAL . ' 

A gyakorfó gyógyszerészt érdeklik níindaio"R 
az űj gyári készitmények, melyekef a gyógyszere 
vegyészeti ipar, a modern kutató módszérek segí(. 
ségével a legújabb idpkben a. gyógyítás szolgá-
latába állított. ·· · · 

A gyógyszerész akkor végez · valóban köz, 
egészségügyi munkát, ha minden készít,ményt, 
melyet beteg embertársának kiszolgáltat, tökéle' 
lesen ismer. Ez az fsmeret nem lehe\1 felületes, 
mert akkor az ebből eredő tudás. is értékl<ilenn€"' 

·válik. Ezért úgy véljük, hézagpótló n{unkát vég. 
· zünk gyógyszerész kartársainknál, ha a ·magyar 
gyógyszervegyészeti ipar egyik kiemelkedő készíte· 
ményét, a Heparin! rövid összefoglalásban . az 
alábbiakban ismertetjük. · · 
· · A hepárin különleges,. véralvadást gátló poli' 
szaharida, melyet- Me. Clean mutatott ki először 
a májban. ·valószínű, a vérerek falában képződik, 
és kis mennyiségben a vérben mindig megtalál
ható. A vér alvadását azzal gátolja, hogy meg
akadályozza a protrombinnak trombinná való át
alakulását, .tehát antiprob:cimbin · hatású, Ha a 
vérbe protrombint .juttatunk, a heparin mennyi- · 
sége a plazmában megnövekszik. A heparin egyik 
fon tos tényezője annak; hogy a vér a vérérren d' 
szeren belül nem alvad meg. 

Molekula súlya !6 000-'-20 OOO közölt vanc 
Wolfram szerint (1950) a heparin D-glukozamin 
és DoglukuronsavrészekbőHelépített·poliszaharida;
amelyekben a glukozamiu részek <X-glukozid kötés
sel kapcsolÓdnak a glukuronsav 4.· szénatomjá-. 

128 

hoz, a glukuronsav részek pedig szintén ;..gJukozid 
kötéssel a glukozamin részek 3. '"énatomjal.Joz. 
Wolfram és munkatársai szerint a heparin ·aktív 
formájának bárium-sója a. következő· szerkezeti 
képlete!' a lenti szerkezeti képlet mutatja. . . , • 

A gyógyszeripar a heparin! daiált marhatiidő
ből állítja elő, pankreatinos (tripszlnes)' emésztés' 
sei. Az így nyert heparin purum pulviszt biológiai 
értékmeghatározás után pirogérimentksl'f!!t A. pi
rogénvizsgálat 38~39,8 co alaphőmérsékletíL nyu: 
!akon történik úgy, hogy azok fülvénajába ·fecs' 
kendezik a heparin oldatot és ezután 
időközökben összesen négyszer ellenőrzik a hf>mo•rc 

sékletet a végbélbene Megengedett hőmérséklet- .. 
ingadozás ±0,6 co. · · 

A heparin purum pulviszf~hér, 
j ebb enyhén sárgás amor/"'1'i:ír.~.V~i:z<~e~si ú~·~~t~~~ 
injekció formájában jól zárható 
üvegfiolákban kerül forgalomba. Egy• fiola 
tal ma: 5 ml = 25 OOO I. E. = 300 mg hej:tarin. 
A biológiai értékmeghatározást Ü. S. P. 
írásának megfelelően végzik citrátos bhckapl11Znián1, 
melynek lényege az, hogy 16 kémcsőből 

CHzOH. 

O H 

H 
4

·. COzHOH,· 

a ~·-·_: ·· ·. OH 

H 'H . 

-O-
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J1l'!Pj.án."' végzik laboratóriumunkban Gerhardt- · 
Schrader módszere szerint azzal a változtatással 
hogy hepa;inos emberplazma helyett heparino~ 
b1rkap!azmat használnak a .. vizsgálathoz, A mód
szer _lenyege az, hogy megkeresik a protamin~ -
sz~lfatn~k azt a koncentrációját, amely a kém
csoven_kent 10 I. E. heparin! tartalmazó birka
plaz?"Iat 30 perc~el, a bemérés után megalvasztja. 
J:z 1gy_ ka~ott, ertekeket standard<)al hasonlítják 
ossz_e, ~ s~a~alekban kapják meg a vizsgált anyag 
hata~erosseget, mely a gyógyászatban való álkal: 
maz~shoz nyújt biztonságot. -

, ?~d~foglalás: Az állati tüdőból kivonitalt heparin 
v~ra va ~s! . me?"elözö készítmény, melynek szerepe külö
!1-osen szuleseknel, vagy az ezt követő thrombus-k · "d, 'l 
1ght;I ko!lloly, ~le~!llentő )~Ientöségfí. Tekintettel :fr~~ h~~~ -
a .. kefar~13 ,a. ve~r?g olda~at a vér alvadóképességének_erős 
csa , en eseyel en el,. szukségképpen a throihbozis. kezelése· 
.a, vera_lv,adas meshamzmusát is befolyásolja. Ennek ellen-.. 
sulrozasara, szolgal a protaminszulfát megfelelő adagolása 
me Y a vér ~lvadókészségét a normálisra állítja be. ' 

Felhasznált irodalom · 
P.' F. Difacsenko-T.G. Roma~;ics: Mikrobiologiya 

21, 6 (!~52). - Is~eku!z B.: Gyógyszertan 1953 .. - Kuihi 
S.-Juhász B.: B10kem1a 1953. - Gerhardt-Schrader · • [{!. _Wchschft. 13/14,807 (1~53) .. - Bruckner Gy.: Szerv~ 

emt_a _1953. - J._ Ltiwms es mtsi.: Proc. Soc. Exp. Biol. 
Med.?7, 325--6 (195!). -P. De Nico/a: Farm. Sci. e tec .. 

. (Pavi_:')-_6, 5~-7 (!951).- P. F. Hahn: Science 98, 13 (1943.) 
_A Kobanyaz Gyógyszerárugyár Biólogiai LaboratóriumábÓt. 
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·A Bur()w-oldat előálli~a elektrolitikus mód~zerrel * 
. :;;; A káz~ni gyógysié~vegyészeti üiém köz! eménye-

. A Eurow-oldat régen ismert összehúzó hatású, 
antiszeptikus és fertőtlenítő· tulajdonságokkal.'ren

· AI+-J:+ +2 CH,COO'- +QH -c, 
=Al(OH)(CH3COO)z . 

delkezö készítmény .. Fől~g a b?rgyó~y~~zatb~n Az elektrolízis irányításától függőerr 
alkalmazzák széles körben, de mas terapwsteru- mértékben főleg az egyik, vagy a másik 
Ie ten is rendelik. . . megy y égbe. · · 

Vizes oldatban 7,3~8,3% házisos alumínium- , Hogy főleg bázisos alumíniumacetát 
acetátot tartalmaz, me! y alumíniumhidroxidra át- . jék, annak technológiai feltételelt 
számítva 2,4-2;7%-ot tesz kL . · .. __ -.... juk be. 

Gyengén savanyú kémhatá~ú, eny~én ecytsav- Az alumínium .oldáSát addig kell 
szagú; színtelen; átlátszó folyadek. Fajsulya !,044~ amíg az elektrolit-oi~at az 1,040-1,016 
1,048. . · . . ·.. _ . . . -.• . • . · el nem érL Ezután az oldatot egy nap1g 

A gyógyszervegyészeli 1parba'! hmsobo! :'agy ai ülepítés után szivornyávalleszívjuk 
alumíniumszulfátból, frissen lecsapott alummmm- szénriel töltött nyersvászon zsákon m<egs:zíít, 
hidroxidorr ,keresztűl, az utóbbinak ecet~a;cban . Az így kapott. tiszta és átlátszó uJ<clk~cl'yl 
való oldása útjiin állítják elő. A nyert alurnmmm- kell felelnie a Sz. VIIL Burow-oldat 
hidroxidnak tisztának kell heunie és ezért a. lecsa
páskor magával ragadott idegen sóktól me~, kell leírt követelményeknek · 
tisztítani. . · 

A kisérő sók - kálium- és--nátriumszulfát ~ · Kisérleti rész 

eltávolítá~ii hosszadalmas és fáradságos murikM ABurow-oldat elektrolitikus előállítását 
ielent. · -. · ·· ·.·, . . . . ·- .·· · . r~lizáló-kádban, 2 mm vastag ahlmiinillm,l~ A kimosás! fó1eg az alummmmhtdroxld kollOid 
voltanehezíti meg és ez a művelet gyakran nap()kig zekből_ végezzük. . . . 
is elhúzódik. A kimosás! ·kezdetben csapvizzel, A kád 'mi'retei : magasság 43 cm, 
utolsó szakaszában pedig desztillált-vízzel, dej,an' 29 cm, hosszúság 62 cm .. 

· táci óva! végzik. · · . · ·. . -. . .. . _ A kád függőlegésen tizenöt részre. van 
· Jelentős haladástjelent aBurow-old~tuzerru és a kísérletekben katódként . A · 

előállításában a kazáííí gyógyszervegyészeti.üz~m munkafelülete 319 dm2. Az 
által kidolgozolt új elektrolitikus eljárás .b~veze- köpenyében izolátorokon• nyugszik. 
tése: . . . · .. · . ·· . _,-.,.,.. ónozott vaslemezből készül és alul-felül · 

\A'" eljárás lényege az, hogy fémalumh~iUIJ;ot 'kezö oldalakon) egy-egy 50_ mm-es csiboril 
megfelelő kóncentrációjú ecetsavban, anodkent van ellátva, a víz be< ill. elvezetésére. A 
alkalmazva oldunk. Aramhatására.az elektrolizáló nélkülözhetetlen a .reakciós elegy hűtése. 
kádban a fémalurníniurri oldódik és· házisos illu- állandó hőmérséklet fenntartása céljából. A 
rníriiumhidfoxid képződik ság ez elektrolizáló-kád és a kádpöpeny · 

'Az .anódkiírüli térségben a következő folyi!- legalább. 10 .cm. · 
·ma tok mennek végbe: . . . . .. _ Anódként 5 mrn vastag 

a) a fémalumínium ionos állapotba keru! : ·- szolgáltak. 
Al-30-..,..-+ AI+++ . 

b) alumíniumhidroxid képződik a jeÍ~~Iévö 
hidroxil-ionokkal: . ' 

AJ++++ 30 H~ -Al(OH)s _ . . 
9) alumíniumacebit képződik az oldatbanjevő 

ácetát ionokkal : · ·· ·· ··· · ·· · · · · 

A! :le++ +3 CH3COO-c Al(CH,COO). _ •- . . :;;;;,..... ...•.... · ----·--· ·····--···ar_·,r l<eíeli<eielf a.rliiiíril"fiirntíiarüxi<rteJJeseíi · ·· · 
vagy részb~n oldódik a~ ecetsavban: ' 

AI(ÓH)3 +3CH3COOH -AI(CH3COO)s+ 
+3H20 vagy. • 
Al(ÖHJ.+ 2CH3COOH =Al(OH) 
(CH3C00h +H20 

e) közvetlenül .házÍsos alun'Úniumacetát kép
ződik: 

· _ * A VIII .. kiadáSú _Szov}et_-~Gyógyszer:köllyV-_;··et~ir~t:a 
s:i:efint a Burow-oldat timsóval-készül Es 8% házisos alumt
niumacetátol tartalmaZ. A közlemény- adatai ·és -· __ egyes 
vonatkozásai erre a készíh~_~_nyre vonatkoznak.--(_.ford.J ,; 
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Az anádok távolsága a· kád falától (katód tól) · á munkakőrülmén)leket (hőmérséklet; amp.ermeter 
2,5 cm és á kád fenekétől 4 eni. · - és voltrueter állása),· ugyancsak feljegyeztük az 

Az· anód- ... és. katód-lemezek között a zárlat árammérő állását a. kísérlet kezdetén és végén. 
elhárítása céljából izolátorokként üvegbotók swl- A kísérletet 17-209 hőmérsékleten végeztük, 
gáltak. . · . ·· és ezt megfelelő hűtéssei biztosítottuk · 

Egyenirányítóként VSzG_:.3 típusú 200 A Az áramerősséget 120-150 A és '4,5-5,5 V 
áramerősségű szelén-egyenirányítót és 6 V áram- között tartottuk fenn. Az áram anódos sűrűsége 
feszültséget alkalmaztunk. ilyen módon 0,477-0,827 A/dm2 volt. · 

Elektrolitként 8%-os vegytiszta ecetsav-olda- A kísérlet ideje 20-29 óra. 
tot használtunk · Az áramfogyasztás l kg Eurow-oldatra szá-

Ahhoz, hogy 7,3-8,3%-os házisos ecetsavas · mítva 0,575-0,75 · kilowattóra. Az alumínium 
alumínium keletkezzék, 6%-os ecetsav-oldat lett . szükséglet a teoretikushoz képest 130%, az ecet-

savé 131% volt. 
volna szükséges. Figyelembe kellett venni azonban;' A kapott __ · Burow-oldat sűrűsége 1,046-1,047 ·, 
hogy a. Burow.oldat savanyú kémhatású, számolni 
kellett továbbá az ecetsav párolgási veszNeségével ]J H A ~~~s;Íí~~-oldatot a VIII. Sz. szerint vizsgál
és ezért 8%-os oldatot vettünk. A kísérletek iga- tuk és klinikai ellenőrzésnek is. alávetettük 
zolták az általunk választott koncentráció helyes- Terá_.piás hatás szempon t]· ából semmiben sem ségéL · · · . 

· A kádat és az anódokat a kísérlet előtt az különbözik a timsóból előállított Eurow-oldattóL 
alumínium lemezek felületének megtisztítása cél- A leírt módszer tisztább készítményt szolgál' 
jából 10-15%-os sósavval letnostuk, majd folyó- tat,kevés elektromás energiát igényel és az alu
vízzel bőségesen leöblítettük A kísérteti kádat · mínium jelenlegi hozzáférhetőségét tekintve üzemi 
a fenti vázlat szerint összeállítva a kooba 65-70 előállításra ajánlható. 
liter 8% -os ecetsava t öntöttünk Fordította: Cs. Tóth Istvánné, 

· A kísérlet ideje alatt félóri;ínkint észleltlik 612-es gyógyszertár 

Dimereaprolum 
t 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv új kémiai 
készítményei közölt szerepel a Dimercapr,olum is' 
(IL kötet 215. oldal, 134. fejezet). A dimerkaproY 

·.nem ismeretlen .előttünk, mert mint specialitás 
. Dicaptol néven már hosszabb- ideje a gyógyítás 
s:Zolgálatában áll. · 

· A specialitásként forgalomba kerülő· D i captol 
a dimerkapral 10%-os olajos olda ta l ml'es ·ampul
lában. 

2,3.dimerkaptopropanol 
benzilbenzoát · 
oliva olaj ad 

. 0,10 g 
0,20 g 
l ml 

A mérgezési esetek statisztikájátfigyelemmel 
kísérve megállapíthatjuk, hogy az esetek igen nagy 
százalékát a higany-sók --' pontosabban a szubli-. 
mát, higany(II)oxicianát - valamint az arzén
sók mérgezései teszik ki. A mérgezések elleni 
.küzdelem tehát természetszerűen a fentiek és más 
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majdnem minden --'- a toxikológiai gyakorlalban 
számításba vehető - fém tartalmú anyagra kipró
bál ták. Egyes kutatók még baktériumtoxiura -
ebben. az esetben tetanusztoxiura - is. kiterjesz" 
tették a dimerkapral hatásának vizsgálatát, ezek 
a vizsgálatok azonban ·negatív eredménnyel vég
zödtek (Die· Pharmazie 9, 403, 1953). .-

Pastinszky~Simon és Atuirássy (OH. 1950. 
27. 841. p.) közleményében az alábbiak szerint 
foglalja össze az ezen a téren folytatott kisérletek 
eredményeit : · 

• Vizsgált anyag l 
Kadmium 
Vas-sók 
Urániumnitrát 
Réz 
Aurotioszulfát 

-Ezüst (argyrosis) 
'! aliium 

, Vizsgáló 

B ra un-, Lusky, Calvery 
Edge, Somniers 
.MacNider, Trétt, RrucP. 
Stewprt, Robertsan 
Gillmor, Freyhurg 
Olcot, Ri·ker 
Pastinszky és mt. 

Eredinény 

-Megfelelő _ 
Nem használható 
Eredménytelen 
Kétes: eredmény 
Megfelelő . 
Nem .használhatö 
Nem használható 

· fém,sók ~ főleg nehéz fémek sói - okoita mérge- · 
zések leküzdésére irányult. Ez az irányzat -annál 
is inkább előtérbe került, mivel a vegyi harc anya
gainak nagy 'százaléka tartálmaz árzént, a riehéz 
fém mérgek egyik klasszikus képviselőjéLMaga ·A kutatókat a dimerkaprolnakantidotumként 
a dimerkapral felfedezése is a kémiai bá ború anya-. való használatára az a tény vezette rá, hogy az 
gilihoz - a Lewisithez .....:. fűződik. Innen' ered a · .. arzénnek az enzimekhez nagy -az affinitása, azokat 
,,BAL" (Britis-Anti-Lewisit) elnevezése. . \az enzimek -SH-csoportjainak kémiai megköté-

A dimerkaprolt eredetileg a Lewisit (klór- ''sével bénítják Igy a biológiai oxidáció-redukció 
vinil-arzindiklorid, ClCH: CHAsC12) .nevű arzén rendszere - mely a -SHcgyökök működésén 
tartalmú vegyi harc anyag ellenszeréül JIUtották alapul :- működésképtelenné válik . 

··élő. Későbbiek folyamán Thonipson és Stockert · Ezen az alapon megindult vizsgálatokban az 
megállapították, a dimerkapral más nehéz fém-sp arzén-sók és rilono!iolok- cisztein és glutathion
mérgezésben való jó-hatását. Természetesen ezután. egymásrahatását vizsgálták (Dyer és Leonard). · 
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A kísérletek fejlődése folyí)mán mégállápítást. 
nyert, hogy több -'-SH -gyököt tartalmazó vegyül e
tekhez' nagyobb· az arzén affinitása, mint a sejt
enzimekhez .. Stocken, 'Thompson és . mások vizsgá
latai ai arzertnak a -SI-l-csoporthoz valóaffinitása 
alapján kiderítették, hogy az arzén megkötésére 
igen ··alkalmas a 2, 3-dimerkaptapropanol össze
tételű ditiol, vagyis a dimerkaprot 

COOH· 
l 

CH-NI-lz 
l 

CI-l z-SH 

"Minőségi lwantitaiív vizsgálat. 

Tartalmi meghatározás. O, l mg pontossággal 
mért kb. 2,5 g ( = kb. 2 ml) készítményt mérő
lombikban R-metilalkqholban 100 ml-re oldunk, · 
Az oldat l 0,00 ml-es részletét O, l n jód-oldattal
maradandó. halványsárga színig titrálhlk 10 ml 
metilalkohol jód-fogyasztását ".üres kísérletben" 

cisztein & ';; glutathion (tripeptid) 

A dimerkaprel két. szulfhidril (-SH) vagy 
merkapto-gyököt "tartalmazó alkohol, mely kén
tartalma thiatt tioalkohol, merkaptán (Genfi nom en' 
kla.tura szerint: alkantiol) néven ismert. A mer
kaptánok (tioalkoholok) olyan alkohol derivátumok, · 

·.ann! az alkoholos hidroxil (-OH) .csoportokban az 
oxigént. kén helyettesíti. A dimerkapral esetében 
az alkohol a háromértékű glicerin. (1,2,3-tríoxi- · 
propán); melynek két -OH-jában szerepel az 
oxigén helyett kén. · 

CI-lz.,---01-l CHz~SH 

l l 
CH .,-O H CH -SI-l '> 
l l . 

CI-lz-OH CI-lz-'-01-l 

Glicerin Dimerkaprol. · 

Előállítása: Allilalkoholból brómozással tör
ténik(a glicerin első szintézisével- 1873- analóg 
módon), a keletkezett 2,3-dibrómpropanolt nátrium-· 

· szulfhidriddel kezelve kapjuk a dimerkaprel t. 

Az ily móclon előállított dimerkapral: 

azonos mórlon meghatározzuk, melvet azután 
számításba veszünk. l ml O, l n jód,oldat 6,211 
(l g,79318) di1fierkaprolt (C3Hs0Sz) jelez; (Ph. Hg. 
V. II. 215.) 

A dimerkapral mennyiségi meghatározása a 
tioalkoholokra jellemző kémiai tulajdonságon ala
pul, mely s:Zerint a merkaptánokat enyhén óxidál
juk, azok diszulfidokká alakulnak át. 

2 R~SH+Jz R~S-:-S-R+2 HJ 

A meghatározásban a jódclal való közvetlen 
titráláskor a jód a -:-SI-l gyökről a H-t leoxidálja: 
i'). reakció befejeztét a halványsárga szín (jód 
felesleg) megjelenése jelenti. A inetilalkohoL eset
leges jód-fogyasztását az ,,üres kfsérlet" eredmé
nyének levonásával küszöböljük ki. 

CI-lz-OH CH,~I-l 

l . 1/ ... ...fi 
CH -:-SH+ J z >- C~ + 2 HJ 

l i· s 
CHz-SH ·l 

CI-lz-:-5 

CI-lz Br2 CI-lz-Br 2 NaSH CHz:-SH 
l ~H -->- tH -:-Br --'--+ CH -:-SI-l +.2 N aBr 

l l 
CI-1201-l CI-!2-0H 

allilalkohol 2,3-dibrom-
propanol 

l 
CI-lz~OH 

2,3•dimerkapto 
propanol 

1\ ...... ·.•~rő';':~·~:{,~~~tl'e~vágy csaknem színtelen folyadék. A számítása szulfhidril'csoportök száma alap-
~ szaga·a merk11ptánraemlékeztet. • .ján történik. Jelen esetben .. eés =ma/2: , · . 

dimerkaproll (C3I-l80Sz) tartalma2:. A továbbiakban a gyógyszerkönyv az eltartás' Legalább 
Oldékonysága: 13, sr v(z oldja. R,szesszel, 

n:etilalkohollwl, benzilbenzoáttal . elegyedik. 

Sűrűsége. 1,237-1,239. 
Forráspont. "A késiHmény 15 mm. nyomáson· 

kb. 122°-on, 10 mm nyomásori .kb. 126°-0U forr." 
(Ph, Hg. V. IL 215.).·. 

A gyógyszerkönyv azonassági vizsgÁlatot nem 
/ír elő. Azonosítása organoleptikusan (szag) és 

fizikai sajátságai alapján történik. 
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ról intézkedik: · 

· "Eltartás. Jólzáró ü~~~:~t~!~~~:~~~~f~1~~~~: védve,. hű~os ·helyen (5° 
szekrényben tartjuk." 
. Agyógyszerkönyvriek ez a rendelkezése sziritén 
a lioalkoholok könnyen oxidálható voltával magya
rázható, ugyanis a mennyiségi meghatározásban 
látott oxidálhatóság már. a _levegő. oxigénjének 
hatására is bekövetkezhet A -SH-gyökoknek 

. diszulfidokká. való átalakulását a fény és hőmér-
séklet (5°·on felül) katalizál ják. · 

''f-'f;.iG'cj :.--;;~i~\;~~:_;;;-,-;'t · "'*'"'"'"; ''ktii'VS -
·':··:\;."_''X5-''c-

i,-'-·t 

· A· dimerkap ro! méregteJ~nít5 Hata; • ··., 1. _ 
aik h 1 k , 'k ll · · · ··· · · sa a- .. 10 
. 0 0 0 • masr . je ,emz~ kémiai <tl1lajdortságán 
a!apul, _melY, szem_1l femox1dok hatásáta, a rrierkap
t~nokbol_ merkaptrdek keletkeznek. A reakc1ó ál ta;· 
Ianos keplete : · · · · · ··· .. 

R-:-5 IH l"-"-, . . R-:-5"-.. . .. . 
_+)or =Fém~ )Fern+HzO 

R--..S IBI/ .. . R-S/ . .. . 

. Merkaptán M:erkap'Üd 

· • A f~nti ,általános képlet analógiájáma·dimer
k':prol es lern a következőképpen· kötődik ·.·g· _ 
massa]: . . e Y 

. <"""' Y'' . 
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q.·Szok~sos- egy~zeri a~agja i. glut. 0,1-0,2 g 
Szakasos nap_z,_ adagJa i. gluL 0 2--0 6 " 
l:isekutz szeint (Gyógyszertan !954. 328 p:) ' g 

"D : 0,1-0,3 l. P·. dosi. 0,2"-'1,0! p. die. 1,5 mgfkg intra 
glut. (?Q kg sulyunak l am p.) az első nap 4-6 szor, a 2-4· 
napon 3-szor, az 5-6-on egyszer adható." · 

M~s ~zerzők szeri~t higanymérgezés ~setén 
afentr d;lZ!s. nem elegendő, legalább 3-5 mg-t 
~ell testsulykrlogrammonként adagolni (Longcope 
e~ Luets~c_her)., Peters 7 mgfkg-ot ajánl ugyancsak · 
hrgany mergezesben. · · 

. A megfelelő eredmény elérésére - ebben 
mmden szerző egy ön tetűen nyilatkozik ~ a dimer
kapral kezelést miriél hamarabb el kell kezdeni. 

1Hz-OH . CH;--,öf::r c M,h;el a. gyógyszer és a méreg fogalma csupán 
CH -SH + Fém-só l kv_antrtas?e!: meg~ülönbözte(ést efjged, a készít-
l . . . . .. . . >- CH--S"- . _ m~ny terapr~s ha~asamellett anna.k toxikus hatá-

CHz-SH . · .. . l ·.·· ... c/ Fem sarr?l. (mellekh~tas) rs. meg kell emlékezni. Az 
. .. ·· , . ... , .. . . CI-!2~ · .·'• .c eddi$! Ir?da_Jmr . adat?k ~zermt .. a dimerkaprel 
. . Tehat a mereganyag 'férnesót ac dim'erk&pr61 ~elle_khatasm nya_lf?lya~, ,vegtagfa)dalom, könnye-, 
m,erkaptrd:f?rmáj.ában kö!Lineg. A nle!'kap(idek zes es .. az arc. ~rprrul~saban nyilvánulnak meg, 
ah g hrdrohzalnak, így a kérdéses. fém st abi! k''t, _ mely t un etek nehany ora alatt spontán elmarad, 
ben ürül ki a vizeletfel (főleg) a szervezetb6I.~ es ·~ nak. 
.. . Alkalmazá,sa a .. m~r errilí.t~tt speci~Ü~ás a _Az any~g k_émiai természete és erős ~edukáló 
Dtcapto[a!alq?ban tortenik IO%cos olajos t>ldat- li~t~sa m!~,t mtravénásan nem alkalmazható 

.ban mtrag!uteahsan .. · ·· .. ·c .\ .:.... bar 1~Y hatasosabb~n !ud;rá a szervezetben keringŐ 
.. A_dago]ásával kapesolat()san a. küliínbötő szer- femJ,onokaLn;egko_tm. Ujabb kutatások eredmé' 

zok _ velemenye nem teljesen •egyező. cA Ph. Hg. V. nye~e;rt .. el?alhto~ta_k a·. dimerkaprel vízben jól 
szennt: .. . . oldodo: es. mtravenas.an is adható rvegyületét a 

"BAL-m,tr_a7" -ot, !fiely a 'dimerkapral .és g:lukoz 
.. kondenzacws termeke. -LLegriagyobb _egys~eri _:adagja i. g{ut: 

egnagyo~b ha pi_ adagja i_.-:glitt. 
0,3. 
.! . 

Horválh· Dezső 

Néhány újabh peni.,i.llin és penieillin~szárJDazék 

(Részlet- -Liáng_ B_élá dt., a GYOg)~sz~~~s~;Szakcsoportban tartott ,"r.:rj;:Ibb antibiotikumok" 
_--~ímű:-előadásából) 

A_,.;p~,niSillin". ~é: ~ m~nt. túdjlik _-_.· k-Ulöriböző, ~y-ffias_
hdz_ koze1allo PemctlltwnAaJ tapfalai .?Zfír1e_teiben élőfOrduló 
~zono~ .al~pszer~~ze!t~J -rendelkeZő;- de-i ném· tél j eSen-- aZóno~ 
ossz~tetel9- .. fl.nbbt?bkus anyagok-- kö:Zös ·-elnevezéSe . .'tehát 
t~l~Jdonk_eppe~ · h~Iyeseb~. p~i1~dllinekről besZ~Ii:Ii. _:A> Peni
ctl~ttt'!; .. :notc:_.fl-f!!l._.,_ es,: P~mctlltuth · chtysogenl-tun · _·anV-agcsere
te_r~_eKei .J:o~l11: gyogya~z~ti_ .s~empontból ·higér'tékéseot·_ a 
benzr~pemctllm, vagy· G-pemcillm és Jegtöbb -úJabb. gyog·,~ 
szer~onyvh~n- e~nek -a vegyületnek különb'Giő sói ·-g:'ezekbfu 
a sok ból_, késztilt ~ különb?zö· ·gyógyszer-alikok- -hivátal&sak. 
A~--\!· Ma&"yar Gyo&"yszer konyvben--a -'benzi-lberiidllin--k-áliuin-_
natn_um- C$ prokain-sója hivatalOs. " ·· - · · ... ·-;.-.):.::-: -·--· ' 

. r>. k penicÚJinek- i}~IlemzŐ -~ier~ei~teleme -~gy' '.tia~~Ii_cÍiri· 

CH' .· A ''C CH-COOR' ~ liazolidin gyűrű 
CH,/ l l B ~ beta-laktám gyűrű 

· R = alkil ---csoport -· 
s N R'= hidrogén (a peiiicillin~ 
"- sókban más- kation 

~ más· származékokb~n· \H/ /C=O alkil-, amid-csoport 

1 
/ stb.) 

cH/ 
l 
NH-CO-R 

l. A penicilli~ek általános képle:te 
e_s ?IJY azz,<;Lk?P:rl_enza}t.:.l?et(i_-laktám gy_űr_ű~ _6sop()rt ;:·a:_ ti_azo-_ 
hdm-gyuru. egy1k szen-atomja .két metil-csOj)ófto't;o-.-niaSika: ·· 
egy _karbo~~I-ssopo_~tot hordoz.Jlásd- az 1. .ábrán)~ :_A_- beh--·. ~ bcnzilpen_ic_ill_in ,gyártása· során keletkező fontosabb 
laktam· ~yuru e&ytk szén-atomjához acilált- _amino~Csopott fá[~~f~~~es pem_clllmfelek felsorolását az I. táblázatban 
csatlakopk, .tehat a- beta-laktám gyűrűhöz _mindig_~:egy , • 

. - -NH--C-R ,\A peni_~iJ_H.I2-készít!flények. a gyógyászatbim kitűnőe-n 
. szeryes savamid csoport, a : ' n ' csoport.kapcsol~dik. . beva~tak,. ~u~ono.sen mtóta fejlődő gyáraink _egyre tisztább 

. , 0 , - ,· henztipemc.ti~n~-s?_kat hoznak forgalomba. (A többi termé~ 
A, kL~iöiibö~ő- pe!li~Hiin~?zr~rlliaz~kok ]elÍemzŐ ~gyeciJ ttd_~j'~Oll- .··-~ze~~~ pet;!cipmtel;.ségeket csak __ egészen kis rnennviségb'en 

, s~at .. a . }mz-ohdm-gyur_un_ ·elhel}réiké0.0'ft' --kiifDCíXil,:,·csopor.t ~JbtJ~k, eio hs~ta al!apotban, tudományos célra.) A ·minösé 
htdrogeryJe,t _ ht;JYe!tesítő (yagy _a-1-:!hoz kom j) lex< __ kötéssel pvulasav~l. rarhuzamosan csökkentek az árak úgy hog: 
~~pcsolodci) gyo;k es __ a .laktam-gyűr-Ü, --NH-CO=-""':_'cSopoft~ ~~-a pemc11In~ B;_legolcsó~b gyógyszeranyagok köZé t~rtozik, 
Jahoz -csatla.l}ozo aikil-csoport mineműség~től.;_fQggne{{,": kul<:~~~_en ha ~rat nem sulyra, hanem egy tipikusan lefol ó 

fertozo betegseg teljes kikezeléséhez szljkséges adagra siá-
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. · _ molj J.Ik ... Eínellett _,a--szó .kc::moter~.' piás_ ~r~elr:tében !1-' pé._rii~!ni. ~.-. 
·gyakorlatilag mentes mmden toxtctta~tol, ezert ___ utob~! 
időkig nemcsak elcsó, hanem árJalmatlan es megfelelo esetben 
biztos __ gyógyszernek is tar-tottak. 

1.· táb{(;zat. Fontosabb természetes _penicillinféleSégek: 

Elnevezés 

Penící!lín F (l} 

Penicillin G (II} 

-Penicillin X (Ill} 

Penicillin K (IV). 

Peri.kUiin, dihid-
ro-F · (Gigantsav} 

Flavicidln 

Kémiai név 

f:J._2-Pentenilpeni
cilli.n 

Benzilpenicillin 

n-Heptilpellicillin 

n~Amilperiicil!in 

t::, s·- Pentenilpeni-
cilli_n 

Az R-gyök 
képlete 

~H,CH='· 
~C!{CH2CH8 .. 

~H,·C,H,. 

~H,(CH2)_-CH, 

--CH,(CH,),C!i, 

-CH,CH,CH= ., 
=CGCH3 -

izOmba fecskendeZve :sür_ü idők?zökben -alkalma~tá~--;:_
a médszetek mind a beteg. mmd az orvos szamara 
terhesek vOltak. 

, Tartósabb hatás elér!·:;é~~re~~:~~~~~~;re~~~ felszívódását kölönböző 
hidrolizissel kezelt zselatinnal 
alkalmaz'ásávar lassítani ; ilyen 
clllin". Sokkal jobban bevált a 
nÖ\'ényi olajban szuszpendált 
penicilliii néven ismerünk. A 
kívül 1 

Perorálisan is-szívesen-~dják abból_-a féltév.~Pó1:kiÍndllJ.va 
_hogy_ -mivel vízben kevéssé oldódik,_- feltehetőeiL-kevéSbé 
bo;ml!k a gyo~orban, mint a jól oldódó_ ---származékok. 
Ketsegíelen elonye- . azonban a ;_benzatin-penici)linnek_ _ :az 
hogy ízetlen, stabil vi~s. szusz-penziót · lehet-- .-bélöle készí~ 
ten_i, ezért _ gyermekeknek tetszéS szerint 'ízesített-. ·vizes 
szuszpenzi_óban perorális_an, adagolható. Részletesebb- bizo
nyításra ·vár még- az az. állítás, -hogy e~zel a:-készftménnyel 
szemben (perorális ad_agolás eseíén) a túl- érzékeny- betegek 
kevésbé érzé_kenyek. Volnának, - mint a többi-· penicillin~ 
szármaZékokkal szemben. - -

A .túlérzekeny betegekilek iS adhcitó. száriiÍazékok után 
kiitatv:a elöállítqttak- olyan ~penicillin-szár-rnazékokaL is 
melyek nemcsak ·rosszul oldódnak vízben, hanein· bázikll~ 
alkotórészként valamilyen antihisztami'n-anyagot tartalmaz
nak. Ilyen vegyület például a benzilpenicillin -2~benzilfeilii-{3-

. dimetilt~mitoetiléterrel alkotott_ vizben igen ·rosszul_.oldódó 
sója, a "feni!coloxaminpenicillin ',f, vagy védett. nevén_ -_Bris~_ 
tamin"1

, mely. a benzilpenicillin és_-_~egy antihisztami~~bázis· 
·hatását egyesíti egy' komplex_ molekulában·. _ _ __ . · 

. f:I~ a penicillin karboxil'hidrogénjét alkil'gyökkei helyet, 
!e~ItJu~, ~~tert k~p!;lnk. A _benzilpe~i~!llin ,észtereinek elő
a~htasara tobbek kezott Johnson (B) kozöl eljarásoka:t;· olyan· 

. . PEN~-D típusú 
módszereket iS leír, melyekkei általában. u-, · 

. -O 
karbOxi-szármaiékokaf lehet 3kár_ benZiiPepidÜinból_. 'akár~ 
más. penicillinekből előállítani., Ezekben a vegyületekben -.a 

H . . .. 

"i)'' gyök Ie~~~ -·NH~, -~N(., -ŰX vagy,_ ~.X.-~ ez 
. x. • . 

. utóbbiakban pédig .·az ,,X'' arll v~gy gy8.krabban alkH· 
gyököt jelenthet; .. . . . ... ·. . . . • 

· A ben,zilp_e"nicíliin.eddig előá~Htoú é~zierfi"-köim.-.a-·gva~· 
korlatban Iegjelentős~bb a dietilam~noetilészter. Ez-<! vegyi.ifet 

, külónös affinitási mutat a.légzéíszervek (tüdő)' sZövetei .-.iránt 
. és.~akár-_parenter:ál~s~n, aká_r ·peroi:álisan adagolva ott _nagyobb 

aranyhan halmozodtk fel,-, mint. az -említett többi penidll_in-· 
sók és származékok.- : Indokolttlak látszOtt tehát -1/ tjger.- lés._ 
Muggleton (9) megállapítá~a, mely_s_zerint . a benzilpenicUlin
d~etila:minoetilészter más penicillin-készít-m~r:tYekn~t_'_;-(;JJ:l{at-. 
masahb tüdőgyulladás. és szamárköhögés_ -:gyógikézel~ére. 
A fel~ozott -és azóta felinerült_ bizonyítékok_·azonban nem 
~elj_e-sen meggy§zők az e-mlíte.tt szemporit }:lót .M.égis,.J.!_~_: ne-m, 
ts_ 1gazolódnék: -b_e-. végérvényes~n a_ készítmény fölény_e.,.az 
említett betegségek-. kezelésébel),-. feltétlenül· __ -elQ_nyps, __ hggy 

-van· -e-gy penici11in-szárnifizék~ -- mely. a -_ha tárészt _ katiop.ban 
és nem anionb<itn tartalmazza, Technológiai szernpqntból 
gyakran !Jem közömbösl hogy a g_yógyszeralapanyag .. _~ava~kal 
_vagy-báZisokkal aikot~e só~~t_: _ · _.-::_--: .. __ · __ ; .::·:_: 

A _ biosz{nfetikus · penlcillin-szárriwzékOk_: -~-, '~~~I)cekre 
fel]-te~? már. utaltam ~. bár az·el_sö ilyen irányít közlt!nlények · 
mar tob b mmt hat' éve megjelentek,- {1.~ utóbbi _időben __ kezde· 
nek nagy?bb--gyakoriB:ti _ _je_Ientőségte·szert -tenni..;: __ . 

A GYóGYSZERESZ 

pr~kurzorOk segitségével elöállított- bioszintetikus pen'icillittek -
szama,_PJ:a ,már több százra;rúg. Egyedül az·e téren úttörő 
fi} Unkat v~zett Beherens es munkatársailo több mint ·30 
bwszintetikus penicillin előállításáról számolnak be. 

A bioszint.etikus penicillinek közül egyik·másik már -a~-
gya~<?rl~tban is jól be~·á.Jt: Ezek közül az allilrnerkriptometil~ 
f!entcdlm vagy 0-pemclllm olyan betegek gyógvkezelésére 
t~_alkalm_a,snak látszi~ - különö.sen klórprokainnál alkotott 
SOJa alakJaban --:-- akik a benzilpenicillin klilönbözö szárma-
zékaival szemben túlérzékenyekn. . 

. ~ásik bio~zintetikus~penicillin, mely a gyakorlatQan is. 
elterjedt, a~ ten_o,ximetil-pe'nicillin vagy -v-penicillin. Ez 
s~~?.a~ __ sav alakJaban meglehetősen stabil vegyiilet, ·ezért 
k_~lonosen_ ~l~alm~s~ak .tartják p~r~xális _ a~a~olásra. A 'leg
tob b pemc!Ihn-keszitmeny peroralis adagolasakor. ·ugyanis 
meg kell tartani bizonyos, étrendet,,_étkezési szündet _c~etleg 
!OI?I?ító ax:y~got_ ~ell e_?~:idejüleg -adagoli!i. A V-p'eriidllin 
alhtolag mmden thren kulonleges rendszabaly nélkül sikerrel 
alkalmazható. · 

A_z utóbbi időben előállított nehány bioszh-itetikus 
penicillin felsorolását a II. táblázatban láthatjuk.- - -, 

fl. lábitizaJ 
:\'éhúny ú jabb bioszintetikus penicillin 

Név Prekurzor ,. l 
Ható' 

-- érték* 
~· E/mg. 

Fenilme[kapt~metilp~~i-
cillin · 

P-Bróinfenilmerkapto
.metil-penicillin 

Benzilrlletkaptometil
penicillin 

Allimerk.aptometil
penkillin~ 

FenoxiffietilpeniciÜifi 
(V-p~nicillin) 

-,~ 

Fenilmérkaptoeceisav 

p-Brómfenilmerkapto
ecetsav. · 

BenzilmerÍÚlpÍoécetsav 

..-'\liilmerkaptoecetSaY 

Fenoxiecetsav 

3400 

2IOO 
2050 

269 5 

MiAt látjuk, az "R''-gyök komoly mérlekben. befolyá: 
.sol j~, _a P~.~icillin-molE;kula ;;gés~éWk st~bilitását.', El]hez 
hozzatehetjuk, hogy az "R -gyok termes:lete korantsem 

· közömbös a mikroorganiimusokra gyakorolt 'h 3 tás szempon t.:' 
jáb~I. seJ_TI._ Kísérletek szerint míg a benzilpenicillin (nátriumsO) 
hatoerteke Staphylococcus aureus-szal -szemben mg-onként 
1~70 E, addig a V-penicillin '(szabad. sav) hatóértéke nig-ou 
kent 2.695 E." _ ( Folytatjuk.) 

10 Beherens; O .. K., .!. Corse etr:.: Journ, -BioL--Chem., 
175, 751-764; 765-769; 77 I-792; 193~809 (!948) .. -

' 
11 New <ind Nr•n-Offi'cial Remedies, J. Am. Med. AssoCC, 

1"2, I 339, I 953. · · . 
12 B':unner, _[(.: Scientia Pl;Iarmaceutica, 22~ 151, 1-954-. 

BUDAPESTI SZAKCSOPORT - ELöADAS 

A penicillif': nagyÖzemi 'gyártásakor a táptalajhöz: ált~
lários jellegű ·táplá16 anyago_kon kívül úgynevezett ·prekurzor
ahyag()kat is szaktak adni, mely.ek a penészgbmbát erótelje
se~b le~melésre serkentik,: illetőleg a ü;rmel~s- irányát-_a gyá~ 
gyaszaít szempontból !on!os beJlzilpenicilliJ1_ ja~ár~_ tolj_ák.-··-~1. 
Leggyakrabban. használt Ilyen prekurzor-_ a fenilecetsav .vagy· 
fenilacetaiT'jd. Meg kell jegyeznünk, · hogy a· "prekurzor" 
azzal érdemli -ki- -ezt az chle\~eZést,- :hogy va1óhan~·:pi!rtiC11liii: 
keletkezik belőle, illetőleg_ :a ;gomba beépíti 3iU-az_-~általa 
termelt penicillin. molekulájába (ezt radioaktív "nyomjelzó1' 
módsze~rei biztosan kiiJluí~tták). --:·_ _ ________ ~ __ _.-_:.:,., 

1955. júniüs 2-án Laszlovszky József dr. tartott elO-
adást a Szakcsoport-han a bizmut-vegyületek komplexo
metriás meghatározásáról. 

· _ Elöadásában- röviden iSmertelte a komplexometriámik 
azokat az-.. alapelemeit-, ·amelyeket az előadás megértéséhez 
tudni kellett és amelyek kiegészítették az őszi nagygyűléseir 

dartott előadását. Ezután a bizmut-meghatározás· fejledésérül 
számolt be; hogyan jutottunk el a bizmutoxid súlyszerlnti 
-mérésétől a térfogatos· és .kényelmes komplexometriás- rneg-: Ha -a -fennecetsav _helyett :niás _prekurzoró-kat-~_-il(kat~ 

njazunk, a termelés a_.· benzilpeniciHin_ rovására_ t_nás.- -}Jefli
cillinféleségek irányáha tolódik ~l.. Ezek az· anyagOk rend
sze;~int _ szubsztituált- ec~tsav származékok A1 Ieg~ülönbözőbb 

' ' . . - '' . ,, ' 
8 _l:.li9s, Price, MertiOn·: Antibiot. a. Chemother~~ 1,. 391, 

I95L; New and -Non ·Official Remedies, J. Am. I:)h3rm. 
Assbc. Sci. Ed., 43, 6, I954. · . · . · ··. 

· • Gcanatek, A. L, W: .r: Goitstein,L c: Chenejjtliiifíbiőt. · 
a. ·Chemother.,-'4, 551, 1954.i · _. · _-_ 

8 Johnson, D. A.: J, Am. Chem. Soc,, 75; _3636, 1953. 
• 'Unger, Muggleton: Btit. Med, Joum, 1; !21]; !952. 

határozásig. .--- · ~-
._,Előadása sor.án a GYógyszerkönyv bizmutfoszfáf álak~ 

jában való bizmut-meghatárOzását is kritika tárgyává tefte, 
- meg41Iapítva, hogy a gyógyszerkönyvi módszer jó, 'de az 
.ajánlOtt új módszerrel pontosabban és gyorsabban lehet az 

"Összes gyógyszerkön)rvi 'és a gyógyszerészéti gyakorlatban 
elö~orduló bizmutf'*együletek bizmut\ta'rtalrnát megáll~p_í_-
tam. 
. A kísétleti rész _ismertetésére nem térürlk ki, hanein 

felhivjuk a_ figyeJmét arra, hogy az ismertetett munkáiól 
az. Acta Pharmaceutica Hungarica júniusi számában. SchuJek 
EleJ?ér és- Laszlovszky ·József közleményben számol-tak be. 
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. VITA AZ ANKÉT ANY 

A SZEGEDI SZAKCSOPORT ÁLLASFOGLALASA 

i\z Ör~Os-Egészségügyi Sza.kszerVezet G)róéyszerészSi~k;_; 
csoportjáqak· Csongrád _megyei szetvezete 1955. május 9-én 
ült össze, hogy megvitassa Mittelniann László dr.~nak, az 
-Eü. M. Gyógyszerészeti Osztály_a ve_Zetőjének a magyar· 
gyógyszerészet jövő szerepével_és_ feladataival foglaikozQ ·a,n'". 
kétorr elmondott beszédét. 

A téma éfdekessége és· jelentősége komoly érdeklődé~t 
váltott ki, és a vita megkezdésekor mitegy 120 szegedi. -és 
környékbeli gyógyszerész helyezkedett el a Gyógyszerismeren 
Intézet előadó terrhében. Megjelentek a gyógyszerész-képzés~_ 
sel foglalkozó intézetek professzofai és asszis~tensei~ : .. -és
küldö,ttekkelJ képviseltették magukat a -makói, hó_dmezö~ 
vásárhelyi, szentesi, csongrádi gyógyszerészek, és eljött Enda
pestről-a szaksajtó képviselője· is. 

. A vita - amelyhez Novák 'István dr. egyeteri:ii hírÍ3r, 
Kőszegi Dénes dr. egyetemi tanár, Thuránszky Károly egye· 
:terni -tanársegéd,- Gergely Menyhért egyetemi ·adjunktus,;_' 
FaluhelyiJános gyógyszertár-vezető, Györi Pál gyógyszertár
vezető, Háznagy András dr. gyógyszerész, Gergely .Miklós 
·gyógyszertár-vezető, Takáts István gyógyszerész, Török_ _Pál 
gyógyszertár-vezető és- Szomolányi Gyula dr.· főgyógyszerész 
sZáltak hozzá - több órán át tar-tott, és annak befejezé;;ekor 
a szakcsoport egyhattgU határozatot hozott. E határozat szerint ' 
a szegedi :szakcsoport .a gyógyszerészet tudományos_ f~lemel-_ 
kerlésének érdekében feltétlenül siükségesnek tartja : 

l. A Magyar Tudományos Akadétnia Gyóg-ysze:résitU--, 
dományi Osztályának felállítását. . 

2. A gyógyszerészi aspi-tantúr án kere~ztül a· kandidátUs: 
~ képzés haladéktalan megindít4sát. _ __ , ___ ,~ 

, 3. -Az_ Orvostudományi Egyetemen önálló_ gyógyszerészi 
ka:r feJáUítását. _ . 

A szakcsoport véleménye az, hogy a gyógyszerészet egés~ 
embert ;kívánó hivatás, __ és így helytelen volna, hogy\_-_a 
gyógyszerész mellékfoglalkozások (laboratóriumi szakorVosi 
vizsgála tok, élelmiszer-vizsgálatok; stb._ -átvállaláSáVal) -_ség~t~ 
ségével igyekezzék a kar_ számára a nagyobb társadf!h.pi .és 
anyagi ·megbecsill,ést kiharcolni, · _ · . , . 

- E témáVat bipcsolitban a_leghátározott_abban leszögezt~ 
a· siakcsoport, hogy .e rutill-vizsgálatok végzése serrirnivel-sem' 

_kíván magaSabb elméleti é~ gyakorlati tudást,,-mint a_jelenlegL 
gyégyszeftá.ri _ munhi bármelyik területe, és így. ez .a,z esz}{öz; 
semmiképpen sem lenne:;:tlkal.ma&, a_ kitűzött cél-eléréséhez::A_ 
legha-tározottabban eileti.zi_a szakcsoport, hogy bármilyen elő~_ 
képzettséggel ren_delkezö te~hnikák vényre gyógyszert. szol
.gáltathassanak ki. E .siabály legcsekélyebb áthágása előbb 
Vagy utóbb a· gyógYszerészetnek mint tudománynak-a lej~~ 
ratásához és a gyógyszerkiszolg~ltatás_ biztonságának felbo-: 
rulásához vezetne. · 

-Azon gyógyszerészek részére, a~iket _ a gyógySzéftá,ri 
inu,nka- jéleniegi összetétele ném eh:;gít ki, hajlamuknak meg~ 
felelően az alant felsorolt gyóg!)szer_~sz-szakok elsajátítását és 
betöltését tartja lehetségesnek: · .. , . : · _ , · -~ 

*' '* * 

l. Igazgatási SZ&k (minis:ztériurni élőadók, fögyó~Sze~ 
részek;-. szakelőadók, gyógyszer~ -és gyógynövénY-kereskedelmi 

_é~ külk_e_r.es_{{edc:!hni vállalatok irányítói)_. . :~~~~~;~~i~~~~~f~~~~2 2. -Technológiai szak- (,,gyógyszerkiszerelő" -ipar;-galenusi' 
laboratóriumok). · · . 

·etöál~~t~~~~!v~:~;~:::·.;::t·(fi~~s:~~:~~~:::~!;~;~;, 
gyelők). . • . · · .. · • . · · 

5. GYógynövény sz:ak (termesztés,- begyű}téS, feldolgoZás)~ 
6. ·Gyógys~rhatástan szak (gyáripar, ku_tató int,ézetek). 
Véleinényünk-'s'zerint' e szakök' -~betöltéséhez -·szíikSéges 

tudás megszerzése érdekében az egyetemi gyógyszerészoktatást 
is-- szakosítani kell~ 

J avaslatunk az, _hogy a gyógyszerészhallgató az összes. 
segédtudományokat az -eJső- __ három évben sajátíts<,l ·el, s a 
negyedik -éVben azon gyógyszerészek, -akft .. ,gyógyszertárban 
kívánnak d_olgozni, csak ·gyógyszerészetet, azon hallgatók · 
pedig; ·akik valamely szakra kívánják;magukat special_izálni, 
választott szakuk tantárgyait is tanulmányoZzák. A negyedik 
év utáni kötéletö gyakorlat- és állarnvizsga -után valaiTiennyi 
gyógySzerész egyenlő diplortiát, -a. szakosítottak· további 
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Zen~bius :dr. az "analitikus'.' és a_.,techriológiái'' -SZakgyógy~ 
s~~r~z ,magas~.bb . kiképzését tartja_ · szükségesnek _alap-, 
kozep-_ es 'felsofoku tanfolyamok beiktatásával· valarnint 
le,#alább egyévi kötelező gyakor~ó .gyóg}rszer~zi műkö-
dessel. . • w . ,·-

Megjegyezzük: nem ismételjük _az9ká:t a:szempontokat· 
és" javaslatokat, amelyek eddig már elhailgzottak, és amit 
a szaksajtóban ismertettünk is. {Véleményünk_:szerint egyedül 
ez a mód alkalmas arra, hogy rninden új gondolatnak helyet 
adhassunk.) Egyedül ez a kollektív megnyilatkozás bizto
síthatja azt is,- hogy a Pinczési László által említett -klasz
szikus . gyógyszerészet _élő hagyományáit megtarthassuk 
tovább fejlesztl:tessük, és ebb_öl az erő~~ _fll§g4ö_nthetetlen_-szakmai 
vár~ól figyeljük é~ támogassuk a gyógyszerészet távlati sze-· 
:epe~ek, r feladatm_n~k ~egmegfelelöbb megvalósi tását, a leg
JObb gyogyszerellatas erdekében. (s;:.) 

A BARANYA MEGYEÍ SZAKCSOPORT HÁZI 
HIRADóJABóL 

Mit!eln;ann, d~., aZ- Af1:~ét előadója ~issé borúsari látja 
a problemak sulyat. Bennunket, gyakorlo gyógyszerészeket 
a pályánJwn eltöltött- .sok-sok év· megtanított .arril· hogy 
minden nehéznek látszó- pro~lémát meg lehet oldant -csak 
azonnal el kell kezdeni. · 

~ Péld~k~nt in~uljl!nk el a ~ár ·min~en ffiegyébeJ?, ·m.eg
levo szocialtsta üpusu nagy- gyogyszerta~akból. Ezekben a 
gyógytárak!;lan a receptóriu~an és a. Iaboratótiumba:n dol
gozó gyógyszerészek munkája révén sokkal .rragyobb __ -számú 
b~teg jut gyó~yszerhez, mint ·a hálóza(· égyéb, _egy vagy 
ke! o!vos~s kisebb g~ógytár~ból. .Ez- -a. körlHmény_ leszi 
szuk_segesse, ~ogy a sulyponh helyekre szakosított gyógy
sze:~zek k~rtiljenek . .Az első követelmény te1)4t már _ebből 
ado~Ik :. mmden megyéb-ől kellő szárnú.-.szakbsítotf gyógy
szereszt kell azonnal kiképezni; olyan gyógyszer~szt,_ aki 
o~lev~le r n,!ellett sza~értő v:agy. a ·specialit~sg~. __ vagy .. a -gyógy
szerke:>:ut~s, vagy a _laboratonumve;etés· te_rér:. Sok·évi:gya
korl?h. eelda mutatja,_ hogy- a gyogyszethatast,annal-'_ és a 
speczahtasokkal vagy a gyógyszerkészítéssel _ illetve az 
üz~mi előállítással fő .kérdésként foglalközó_· gfógyszerésZék 
s:a~. _sz~zalékkal )o~b~m megállják helyüket, és. pályáok 
n~V~Jat IS nagy!ll~rtekbe~ ern~Iik azzal, __ hogy ___ a- JéritL_ ~ago~ 
zodas val~mely1keben mmt szakértők- szerepelnek~· · 

.A Quir:t~ ~Japelvének _egyik főcélja az·is,·b6gy_· a· gyógy
szer~s~ segitotarsa legyen az orvosnak,: az orvos_ -gyógy
sze:esz kapcsolat elrnély~tése -érdekében ezért is -szükséges a 
gyogy!?zereszek szakositasa .. N e az· legyen· .a vita tárgya, 
hogy- a különlegességek ,é_s iápszerek kiadáSához·· kell~e· aka-
démiai végzettség, _vagy nem. ·. · , 

Es- még egyet ... A jól szakképzett· .és 'ii:tiigát toVább
képző gyógyszeréSz sokszor a: vidéki- veze_töknél--jóVai -3.I3cso- · 
ny~bb Ootációért mint ·beosztott kénytelen müködni', mert 
szakszempontból nélkülözhet~tlen, hDlott a szakosítás- kér
désének javaslatunk ·alapján törtétiő_ -megoldásával_-a __ .dOtáció 
kérdése 'is kedvezően elintéződne. 

Ös.sztdoglalva t~há_i--: a szakfelügYelők _kiképzéséhez · · 
~~sc~mloan haladéktalanul el kell kezdeni _a .megyéJ< által 
kivaJ~~ztott sza~káderek szakosítását, amelynek eredménye·; 
a kulonlegességt, gyógyszerkészí tő, galenusi gyógyszerel-őállító 
szakgyógyszerész lenne. · Mindegyik nlunkakör.ben fő __ kérdés 
kell hogy legyen .a. szakosított rész- hatástana is. . 

. A GYóGYSZERÉSZ 

Ci Y ÖCiYSZER ÉSZT E C H Nl KVSO K 
ROVATA 

A GYöG'IiSZEREK ELTARTASA 

l. 
. A 8360-2/1954. Eü. M. sz. utasítás kimondja, hogy 

gyogysz~reszt~ch~tkus _okleveles gyógyszerész felügyelete 
mellett trnplealhat, tehat a gyógyszerek elraktározása alkal
!fl~Va! technikusai~knak is. közre kell működniük Ez· annál 
tsmk31bb fon_tos, mivel a, mai megnövekedett forgaloiri mellett 
51 gyogY.~~ereszek nem l~th<:_tnak el minden feladatOt, és ezétt: 
a melleJuk beosztott vtzsgazott technikusok segít~nek egyes_ 
munk~!olyam_a~tok _elvé~zéséb~n. _Ahhoz azonban, hogy· ezt a 
munkaJukat JOl ~e~ezzek, szuks:ges, hogy isinerjék a gyógy- . 
szerek .elraktarozasara. vonatkozo rendelkezéseke t. 

A gyógyszerek szakszerű eltartására vonatkozó_ rendel
kez~s~k egyrészt ~a~~asági~'- I?~~rés~t ~özegé,szségügyi Vönat
~ozasuak. Gazdasagi Jelentosegu az mtezkedes olyan értelem .. 
ben, hogy a helye? e}tartá.:;;s.~~ és szakgzetű kezeléssei -~gén 
n~gy anyagpazarlastol m~ntJuk- meg nepgazdaságunkat. ·Ezt 
ko~nyen rn,egérthetjük, hfi felt~te!ezzük, hogy körülb~lül1300 
gyog_yszertarban mtndenutt. peldaul évente csak 10· Ft kár 
adódik. Rz a 10 _Ft tulajdonképpen egy gyóg)rszertár évi 
forga!mához Viszonyítva ig~n csekély összeg, de 130Ű.'gyógy--
szertarban a 13 OOO Ft mar tekintélyes érték.. _ .. "-~ · 

" --~ gyógyszere!tartás közegészségügYi jeleidősége még ~z_ 
elob~~. sze,mpon~?al ls fontosabb. Hozzánk a beteg bizalom~ 
~al JOn, es n~kunk fők~t:t! arra kell- ügyelnünk, hogreizel a 
bizalommal vissza- ne elj unk, hanern inkább fokozzuk -még 
a magunk és a gyógyszertár iránti bizalmat. Nekünk ·tudá
sunk és' lelkiismére tünk szerint rnindenkor a legjobb gyógy
s~ert _kell k:~zít~n9nk, még akkor is, ha et esetleg valami 
tobbletmunkat IgenyeL Ennek egyik -legfőbb biztosítéka a 
gyógys_ze!ek hel~es ~akJá~ozás,?, hogy ezáltal betegeink részé
r~ hatasaban telJes _erteku gyogyszert adhassunk. , Ez. a mi 
htvat_ásunk, ezért léptünk-erre a pályára :{ha sokszor taián 
-fárasztó is mindennek rnegfelelnünk, mégÍs -helytállunk rnert 
tudjUk, hogy ezzel a szenvedő beteg gyógyulását seg(tjŰkelő·: 

Egyes esetekben fontos lehet_ a helyes eitadás még bűn
ügyi vonatkozásban is. Nemegyszer fordult· már elő hogy 
a hel:ytelen tárolás következtében megromlottVagy hatáSában 
cs?,k~ent _gyó?Y~~er a mh~tavételezés eredményeképpen bírói 
elJ ar as. targyava lett, am1 kellemetieri meglepetést okozott 
a gy~gyszer elkészítőjének és- a betegnek egyaránt. · 

Uj -Gyóg~szerkönyv:ün~ a gyógyszerek-eltartásával kap
csolatban ~ szemben a multtal - sokkal súlyosabb köve
t~fmény~ket állít_. fel, ~ ~ind~zek betatt~sa mínda:nnyiunk 
kot;lessege .. ;Az UJODllan, Vlzsga~ott techmkusaink 'már az új 
<J._yo~yszerk~nyv szellemeben vegezték- tanulmányaikat. Az ő 
-r~?z..u~_re tala_~- ~ak emlékez!et? lesz ez a kis összeioglaló; de 
kulpnosen szukseges _azok reszere;- akik_régebbi t-anfolyamo-
kon. vettek részt. · 

Gyógyszer.einh~t általában három heÍyen raktározzuk: 
1: a gyógyszertár officinájában, 2. az arrfagkamrában 3.· 
ptncében, természetesen mindenütt elkülönítve a magisztrális 
anyagokat a specialitásoktóL Az elraktározás alkalmával 

· ___ · El kell ismernifuk, hogy .az. utóbbi.éVekben~_a:_._{Ovább
k~pzés, a gyógyszertári rend'-- és- ·tisztaság, -_az·_ ·üz~mi. ·sza
balyzat racionalizálása, a gyógyszerészet etikai tisztaságának 
felújítása és végül ·a gyógyszertárak .selejttó1 .és elaVult 
gyógy;;zerektől való megtisztítása jelentőS 1épéssél' &itt?_-_előre: 
sza~mán~a! és h~~atásunkat. Fet:tti _- jaVilslatunl{ ~ itiellett 
teh_at me~tan · emeljuk fel szavunkat, mer-t- szakgyogyszeré
sz~m,!< ktképzésével elért eredményeinket - öregbíth~tjük, 
p.alyank színvonalát pedig .-még magas~bbra emelhétjük. 

figyelembe kell venni- a gyógyszerek hatáserősség szerinti 
!ll.egje~?lését. AZ új Gyk. ezt fl következő csoportoSításban 
I!Ja elo: L !Jem ke~esztes ~yogyszerek,. amelyek szabadon 
alihatnak mind a gyogyszertarban, rnind az anyagkamrában 
2. egykereszte_sek,_ amelyeket zár alatt kell tartani, 3. -ür~ 
keres~tese~ vagy altaták csoportja, szintén zár alatt tar-tandó 
keresztesektől teljesen e)különítve, 4. méregszekrénybe~ 
tarta~dók a kétkeresztes, erős hatású szerek, 5. külön 

- ~.zekrenyben, esetleg méregszekrényben _ _is- tarthaták .kettő 
u::es. keresztt~l .. ell~tott. káb_Hószer~k. Ezenkívül a Gyógyszer-

; konyv megkulonbozteh meg az allatgyógyászati készítrné
,p~eket, ezeke! külön szekrényben-tartjuk el, és ezzel-a fel- . 
.~rassa1 kell ellatnunk: A.U. V. (ad usum veterinarium). Külön _ 
esoportot- képeznek még az illóolajok, savak .és bűzö3 a·nya
gok, amelyeket szintén a nekik megfelelő helyen kell tárolni. 
Mind a ?Yógyszertárban, mind. a raktárhelyiségben e rend
szer szem~ t kell a gyógyszereket csoportosítani és .eltartani. 

. Gyifl'lótiÍt- Béla 
g)rógysz;erész, Pécs 

_ A gyog)\~zertárban a gyógyszereket jól záró üvegdugós 
~~egekben, _tegelyekl?en, fa- vagy bádogdobozban,. esetleg 
ft okokban -kell eltartani. Az edényeken félre nem érthető mó~ 
don rajta kell lenni a gyógyszt;r teljes vagy rövidített nevé-
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nek. Az oHidnai edényekeiJ: ~agy· b_eeg~t~tt jelzések.Jegyehek; 
vagy pedig acetonbanoldodo d"':lko-festekke!. kell ~zokat _e!~ 
Iátni.mk. Raktári helyiségben megengedheto, h_ogy az .ede~ 

. nyekre- lakkozott- papiroscímkét .ragass.zanak. .. AIEe~ny1be~ 
kettős edényben tárolják a gyógyszert, ugy a kulso es b~!so 
edény is szignálahdó. Az edény~k csak a~t t~rt~lm~~hatJak, 
ami fel Van tüntetve rajtuk. Nyitott vag:y)elzes nelkul~ edeny
ben.gyógyszert_ tartani n~~ .sz~bad.- Fw~ok~an __ g?o~yszert 
ömleszíve tartani tilos. Noveny1 drogokhol tobl?_t~l!"-t IS t~rt
hatllnk ugyanazon fiókban, demindegyiket kulon- tartaly~ 
edényben vagy dobozban, mi~_degyik~n. jelezve.~. drog 1]-eve!. 
Természetesen mindent a gyogyszertan- rend k9vetel_menye~-: 
nek megfelelOen, betűrendben csopOrtosítva .. kell ellíelyezm-;, 
!gen-helyes megoldás, amit egyes helyeken ko~:tnek, h?gy.a 

- deceritrum által kiküldött növényi drog cl!flkéJ_~t mellekehk 
a tartályedényben, ami által a· lejára_t ts konny~n ellen-

. őrizhető. · 
A ·g.,YógYszerek a- tárolásfolyamán kisebb vagy na~yobb 

·mértékben Változást szehvednek. Ezeket a val,~ozasoka! 
belső vagy kü)sö tényezök idézik elő. Ilyen b~lso, erede tu 
válté>Zás pl. az ung. arg. nitric. megfeketed~e, vag~ -~ 
vérsavók hatásértékének csökkenése. E;ek rumden, kuls~ 
behatás nélkül mennek végbe, ezeket tehat megakadalyozm 

. vafiy csÖ-kkenteni nem tudjuk. .- _" , 
·A gyógyszerek vált~)Zását, ·előidézq kül~ő té!Iyezo_k ál ta,~ 

'lában Olyanok;- amelyek ellen reszbeJ;tvedekez~~tunk, ha ke!lo 
·szakértelemmel raktározzuk el azokat. Itt elsosorb~~ fe~htv~-- .. 
j tik ·a _ figyelmét, hogy mind!g · ~~~ ·~<.mdos~n .}nb~zhto!t. 
edénybe -tegyünk gyógyszert, es kulonosen vigya~zunk, .r~ •. -
hogy ne öntsük_ a frissen _érkezett anya&o~at . tulaJdonsag~I-. 
ban már megváltozott gyóg-yszer maradek?hoz~~ nehogy ezal~ 
Uq_ á jót is megfertőzzük I.~Y pl. av~s olaJhoz vagy_ megsa-_ 
vanyodott sz_iruphoz_ nem ontunk _ fns~~t. , · ; , -

A:.Változ'ásmentes elraktározás eg~ik !on~os ~elleke, a 
Ú1rtályedények jó rilinős~~· .. A 9Yk. ugy ~ntez~edr_k, hogy 
a' ta'rtályedény _anyaga kozombos legyen a_ gyo_gyszerre: A 
gyógyszéreket általában jól _záró üvegdugós üv~ekben tartJuk 
eJ,- Az_ üvegdugó-jól zárOdáSáról úgy győzö~het;tn}r :ne~, ho~y 
azokba vizet .öntünk és megfordítjuk A jól. zarodo uveghol 
á .viz .nem- fog kicsepegnL · " . ._ _ 

A táfoláshoz alkáUs_zegény üveget: kell hásználni.. Erre a 
célra a leg~egfelelőbb,ek ~ söt~tz.öld ·színí!. k_?zöns~gcs .i.Ivege~·- . 
Az: üv~gek alkáliszegerry _-vo~t'!rol n;eggy<?~oQ~:;tu~~!. ha -~~~ 
mosás·- után két izben deszhllalt vtzzel Jol. ~wbhtJuk, maJd.· 

.. vízzeL-megtöltve és. néhány csepp fenolftal~!n _ oldatot adv:_a;
hoiiá; fél ._órán belülvízfürdőn forraljuk. A JO uvegben -~ vtz 
neni pirosodik_ meg." Különösen.- fontos volna, ho~, Ilyen 

. megv!zsgált üvegeket, k_~zl,etben tartsunk a recepturaban a 
szemesze ti oldatok''-keszüesehez. . 

. A -kenöcsöket oly_8n agyag-kö - vagy porcelán edényekben·· 
-tartsuk el, amelyeknek mind, a .. külsö? mind a belső oldala _ 
mázas, '-högy {isztít.ásuk- minél konnsyebb legyen. _ · 

A .Budapesti ---ayDgysze'rvtzsgáló 
Laboratórium M unkaközössége 

(Folytatjuk) 

/\ .. ({YAKORLÓC(YÓ(/YSZE.RÉSZ 
. . . MŰHEL YÉBÖL . 

•· A ;,SOLtlTIO·SEDATIVA FORTIS" ·· · 
FO; NO. RECEPTURAI ELKÉSZITÉSE 

Rp,· Codeini hydrochlorici ui . (O,·f·S) 
. Centigrp.mmata quit ectm 

Phenobartituralniltrii-
granima ittium ( 1 ,O) 

· Kalii. b tom a ti 
N atrii· brortJ.ati ·- _ _ ' · . 

aa grammata ieptem et· semis· (_7,5) 
Aquae desiillatae 

grammata ducenta et octoginta quattuot (_284,0) 
M. :f. solutio , .. 

1
... , "" s 

Hogy a gyógyszer egységesenkeszu lo? az -orsr;ag,o$S7..e _ 
gyóg}rszútárában, -~ ~o: ~o. pontos ·utasttast ad a gyogysze~ 
résznek annak elkesz1tesere. · 
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KéSzítés : A- fo; No .. utasítása. szerint két oldatot készí: :i\ 
!bk ~ 
I. sz. oldat . . . ) 

0 15 g sósavas kodemt (code'tnum hydrochloncum 
' felo1dunk kis hengerpohárban ' · · 

10,0 g vízben (aqua destillata) 

JI. sz. oldat ·· 
300 g-os gyógyszereS .üve~b~n . _ . . 

1,0 g\ fenobatbtturalnatnumot (phenobarbttural-
natrium) , 

7 5 g k-áliumbrohlidot _{kalium bromatum) es 
7:5 g nátriumbro~idot (n~tr:ium bromatum) fel<old.unk 

270,0 g vízoen (aqna _desii!la-ta). 

. Az -1. '.?!. •• oldatot, a sósavas ko-dein-nld~ts>i rés~letékben 
rázogatva hozzáöntjük i II. sz._ olda!h.?z•, ~~gul,- a kis henge:_~
poharat 4 g VÍ:f1zel (aqua· de~~ill~-~a) atobht]uk es azt a moso--:, 
vizet is a Il. sz .. oldathoz- ont]uk.· .. .. .. , ... 

· Ez a készífési .mód _hosszadalmas, korulmenyes, emiatt 
a gyakorlatban neni szívesen alké!-lmazz~.tk. -... -
· _Sokkal egyszerüh beJ?, gyors~bban ~s _e~x_ ede~yben _" --. 
elkPszíthető a solutio sedaliva .. forüs, ha kE'sztteset ~ ~ovet.kezo. 
előírás szerint ·végezzük. , 
Készíté~ : 300 g-os gyó~yszer'és üv~gQen 

0,15 g sósav-as ko_d_eint (codeiní.tm 
-.- feloldunk !$ . · . . - - - ·- . -•. 

284;0 g vízb~en (a qua de$tillata), majd az oldathoz. 
1,0 g fehobarbiturálnátrium~t (phenobarh.ttural- ~ 

. ~ n3trium) . _ _: _ , ...... 
7,5 g káliulnbiorrd~ot (kcliu';ll bromatu.~). es _ · 
7-,5_- g .nátriu~brpmidot (natnum .. _bromaLum) adunk. 

Ös?zerázás uNn tiszta oldatot k_apunk. 

H~- a solutio sedativa· fortis kéSzítését': a· fenti ~lőírás. sze~ 
Tlnt végezzük, 'értékes perceket .. takár~~;1-mk meg es egyutta'l . 
·a beteg várakozási i~ejét is csokkentJuk. 

EGY • ALLATORVOS Í VÉNY 

R p. 
Natr: bicarbónic. 
Aqua· dest. · 
F. sol.- steril. D. s. 

g 20,00 
g 480,00 . .· 

az o:r:vos kezéhez. · 

A GYóGYSZERÉSZ 

A .. ··. s:terkeszto ú:tijegyzételliöl náliák, ~hogy aztán véglegesen rontot tegyenek utána, de 
.---- mindenesetre állomásnak tekintik,. ahol- le lehet szállni, de 

LapUnk m·ás- bélyéri bé:sta'rilofi.mk- 'a -Csoitgtád.- _fue_gy~i tovább is utazhatnak. onnan. Ilyen a makói peremvárosi 
ŰY.. _v. Gal~nusi _Laboratór_iumáról, -~melyn~~-_.azory.bart-.eEóies patika is ... A gyógyszerész birodalma el van 'választva a váró~ 
résziegei akkor még nem is- vo~ tak_ üieml:Jeh. E-ppeii_ ezért szabátóL ·A gyógyszerész egy tágas, széles ablakon át érint-
mindaz, ainit ott Játturik és feljegyeztürik; or'S:iágos·--fapast~ kezik,a betegekkel, de ott dolgozik, ott csinálja számUkra 
talatcserére csak személyes tapasz-taláfok alátámá~it~SáVal az orvosságot közvetlen ül az~ablak mel!ett. ·A betegek úgy 
alkalma'$' ... H-a inóStiJha kötülmériyek kö?ött is, de'·,·a'-BU.dá~ l-átszik annyira megszakták és megszerették ezt a szekatlan 
pesti Gyógyszertár Vállalat Gale~úSi Labotátóriutl1á'tékint:- helyzetet, hogy az ablakon még virágot is be tudnak nyúj--
het Vissza -a legnagyobb- _munkásságr_a. , _Éppen -m.ost július tani a fiatalosan dolgozó 72 éves Huhacsek Kálmánnak. 
elsej-én ket éve a budapesti_ taboratófltuiz_ O~szágosim. _ _is- jJélda- Künn és benn hófehér bútorok, virágok, az ablakon fehér 
m:utató m.űk6déséft(!~. és_ azóta, Ligéti \1'iktot,:_ az--_ egyik _·leg_-_ vitrások. új patika. Az összes edények szignálása .. -az- V._ 
kiválóbb ©róg)rs?erész szakenibet'ürtk·vezéiéSéVei;--it'f--ölööt- g-yk. szerint történt, a fényérzékeny gyógyszerék sötét 
ták meg szüntelert kezdemétryez'éSsel, á IegkiSeOb _befekte~ uvegben vannak. A csempézett laboratóriumban korszerű 
téssei a legkomolyabb feladatokat, 230 __ gyógyszef~:ár'llak munkaasztal, falra szerelt szekrényben állnak a kémszerek. 
galenusi készítménY,ekkel törtéh.ő" ellá_tásáva1 kapcsbláJban. Külön cSempézett _ mosogatóhelyiség kétrekeszes mosogató-
De júliUs :elejé'il nlegnyílik mái a Békés megyeiek fabb'ra~ val, csurgató asztallal. Fodor Andrásné takarítónő r,agyogó 
tóriuma, akkor nyílik meg ·a s:iegédie~é is,_ és- :sor-ra·Ié~é- rendben tartja ezt a patikát, de ott vannak a közelében 

· süli1e~ az o~szágban _az atibt.tságökilaK ti:!eg'felé1ő_--- g-alenu~i a tankönyvei is; készül a vizsgára a VII. álL osztálybóL 
1 labpratóriumok.. Ez tenné ·sz:ükségessé . , A Csongrád megyeiek nyilvárt nem fognak. m~ghara-

d. labor'atóriumok vezetŐinek, liauolikénti. találiwzáSdt gudni, ha ,innen kissé vissiakahyatodunk Pest megyébe, 
egyenesen Ol!öre. Nein véletlei1ül. Ennek ·a pa tikának bútor

a. különbözö kísérletek .és eredritétljrek· -ösSiéegyeztétésére. zata sötét és nem fehér. A gyógyszerészek munkahelye, 
Véleményünk sze'ririt ezeket az_ értekezleteket Telváltva kel~ ·a_ hosszú tára 2/3-a homályos- üveggel él van választva, ··dé 
Jéne megtartani BUdápé5ten, Szeg~&~h~--Békésc.Sabán_ és'ITJih_-= különben ablak nélkül is megvan a lehetőség a zavartalan 
der;t olyatl' galénusi Ia?oratóri-unib'an,<amely- · valóságga(' munkára és ezen túl .a legközvetlenebb. vidéki érintkezésre. 
--~elkínálkozik -a ]ó tapaSztalafOk legmE!gfi:Helőbb felhasz-hálá- ~ejön pl. a környékről egy asszony a gyógyszertárba, körül~ 
-sára. Ez egyúttal lehetőv'..§ !epné az-t is,_ hogy a _galenusi néz és szinte meghatottan mondja a gyógyszerésznek: -
laboratóriumok -ve:z;etői kimozduljanak .a saját műhelyükből , de szép lesz itt.- maguknál! .•. Valóban e)ragadóan · szép 1 eZ 
és elvigyenek; vagy magukn_ál valóSítsaiüd{ _meg, ·mindept a patika, _maga az új épület is, a feljárat, a kis- kertecske 
a jobb és gazdaságosahb. termelés; _-a _jobb.~ níürikafeit,éteiek, · előtte és a nagy gyümölcsös hátul. De járjunk rendre min.:_ 
a dolgozók- égészségvédeliriének légteljesebb. biztosítására. den t; A_z üvegfal mögött ülv~ dolgOzik a gyógyszerész , és 
Mo.stanában sok .. szó eslk Tóld:, a techmka. A keresztes szerek, a keresztes specialitások is 

lezárható, redőnyös szekrényekben állnak. Csempézett l-3.bo-
milyen- is lesz ,és legyen az új _gyqgyszertár, _amelYben __ a ratórium~ falba ép'ített kémszerstekrény,· vizsgáló asztal,· 
legjobb munkakötülmények- kötött; -áz ·égészSégi ártalom természetesen minden szignálás, .berendezés már az V. __ Gyk. 
csaknem teljes kiküszöbölésével dolgbzháh.trlk. -Természetesen .előírása sze:rint történt ... - Ezen -túl kétszobás, komfOrtos-
ez nemcsak a helyiségre. a berendezésre ·is vonatkozik, tágas lakás a vezető részére ... PeSt megyében Bocsér közs'ég~ 
amely ..:.:::.-legalább is perSpektívábiin------:-'>az Eü.:_Miflisit:étillm ben láttunk egy szép, régi patikát 'is. K_isforgalmú, nyugal-
Műsúiki FejlesztéSi Osztályának Iégkbfriolyabb _fela'dataf'kmé mas gyógyszertár, hatalmas méretű, 3_ szobás, mil;dennel 
tartC.zik .... Ahdgyan járjuk az orsZágot,_ Budapestet is felszereJt lakással. Nagy kertes udvar, disznóólak. Csak ilzt 
beleértve_,_ látjuk, hogy az új gyógyszer'tár~k elr~_dez~e~: _}J,a nem tudtuk megállapítani, hány hízója van a többgyet-
csak nem egészelJ úk ~ építkezésről van -szó; majdHem -'min- mekes családnak. Amikor megállb,tnk a disznóól' téglaépít-
denüti a- régl építkezések adottságaihoz vagy aZ; átalakítások ménye előtt, -a gyógyszeréo;z felesége o'daszólt az urának : 
lehetőségeihez igazödik. Elsősorbárt _maga_. a berendez,és. --:- kérem, engedje ki a két _feketét ... á másikban nyilván 
Egyelőre riehéz lenne- ebből bármiféle .Szabványt is _meg- a fehérek voltak ... (Ugyan mikor. álffioclhatott ·róla egy 
tervezni._ Az ülő-_ ·es_ álló~ tára· sietepe DJát __ régeg_. __ eldQ!t_. az .nlkalmazott gyógyszerész,_ hogy minden gond és befektetés 
új gyógyszertárban;· legfeljebb._ az ülő-tára- magasságáról nélkül ilyen körülmények között lesz egyszer egy ilyen 
vitázunk még. Az· is megoldQ9ott,__ hogyan. re.ndezzük he gyógyszertár, lakás és gazdaság "gazdája"!) 
",;1~J~~.i\!'lil:~a rnunkamódszernek_ megfelelőerr .. a~_- ún._. foga,dá'- 'Azért Cso'ngrád merryétöl 
t Ez a_ rhegold~s szinte _egyönte~q~n_ ~rvé~~~sül ,- nJa o. 

nemcs3k -a budapeSti riagy-,· de a··közé{JgypgySZei-l3iak- nem olyan könnyű és nem is akarok -olyan könnyen elsza-
és ugyanúgy az ország .-.nagy- és 'köiéPP<'!Hk~ibéJ~S, kadni. Kev~ helyen láttam annyi boldog, -elégedett gyógy-

Kialakult:az is. hogyan,- milyen._mértékbeh különíts_i!~~-~~1 -s~erészt, mmt ebben a megyében. Ha nem is éppen Sze
a kls-_ és._középgyógyszertárakban a gyól;oTsZef~sZekm~~~A-- :geden és a városokban, de községekben és falvakban. Mi 
rális gyógyszerek készítésére szolgáló, muhkaheJYeit, __ e!':·e~en ennek a titka? Egyedül· az, hogy a vezetőség nemcsak 
belül ritiként helyezzük el; csoportOsitsUk _a leggyakrabban elhelyezi a dolgozókat, de_ állandóan figyelemmel .is kíséri 
elöfotduló kemikáliákat. és galenikumOkat ·A -külöhálló- ·re_- .életkörülményeik_ alakulását. Ahol ségítség kell és van rá 
ceptóriumokat rendszerint csak a n·agyobb ·gyogyszert~ra·kM mód, lehetőség, ott segít ... Meg-valloll_l, pl. Nagymágocson;· 

. bali valósítjak - . · nézzük ·csak ·meg; -még -mielőtt ahol most alakítják -újjá a patikát, a házat, a szaigálati 
a gyógyszf!rlár ép{tkezését; _lakást, meglepett, hogy mennyi csempét, kályharakáshoz 

régi boltíves {ipijlet t~t- való cserepet '.tudtak ebben _a pusztaságban összehordani, 
.3ki _mindezek .:megs_zem~_-. "!~gy a _gy.ógys;eryár m'éltó legyen. a m~gyar egészség ügyhöz, 
ezután-minden:patikába es alakas _t-s melto legyen egy magyar gyogyszerészhez 1955-ben. 

feirvezn• ? •. - Mert ainint már .Az építkezés vezetője mondotta, hogy a Gy. v. 65 -000 
besz~i,lh<,~ünk, ·-ha eimek f9rintot fizetett azért, · hogy a nagymágocsi gyógyszertár 

.fui<ft<>sL , ·~épületébe elég messzirőJ-, be tudják vezetni az ivóvize t_ • • -: 
A bensőséges viszonyra jellemző, hogy a gyógyszertár vez~~ 
tője az- igazgatótól kért tanácsot: milyen. színlíre .festesse- · 
a- lakás~ t? Az igazgató csak annyit felelt, hogy az vála<:>sza 
ki- a szílJ!. és a mintát, aki lakni fog- a lakásban. A -gyógy
s;zerész buszkén mutatja a félholdas gyümőlcsöst, amelYről 
bí:.:vást hiszi, hogy meg hosszú éveken át neki termi gyümöi

·cset. 

hilán bátrabbak és szeinbetűnőhbe'k Ihég ·a -'Pf!stiékftél 
·embe·r _'itt is,- ott ls érzi ·a ,gy6gyszerkészítök, a. gyógy- · 

isz;ef(Jl!á.tás hajlékának-kísérletező alakítását. Ne.m azért Csi· 

Csongrád városában elmélyülten tanulmányozták -az új 
€jjei-nappalos ,gyógyszertár tetveit· R.agettli Tamás, a--gyógy
szertár vezetője és a -főgyógyszerész. Az udvaron -azonban 
··máf ·ott tornyosul az épít-ési anyag, és amint ők mondják ·: 
augusztusra már ismét eggyel több szovjet-típusú gyógy--
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A GYÓGYSZERÉSZ 
-----;'\\<-

ELŐADÁSOK 

A CSONGRÁD MEGYEI GYÓGYSZERÉSZ 
·szAKCSOPORT IV, ÜLÉSE. • · 

· -A Csongrád 9-' megyei · .. Gyóg~?z,e~észek ~z?kcs~pOrtta 
·á rilis 12-én tartotta ezidet IV.: uleseL Az ulesen, N~~ák. 
Irt ván- dL- egyetemi tanár tartott el~adást a Ma&yar álG{?g~
sterkönyvekben- hivatalos dro~okrol, a~o1k ·tvp-;g a .. aro ~ 

v G ó vs'zerkönyV értékenek meg~l api as~ra oss:z;e
~~sonÚtotfa ~zt a külföldi és a _hazai gyogyszer~onyvekkel. 

Az 1 Magyaf Gyógyszerkönyv 1871-ben Jelent~ ~eg! 
• -á.Ítal~ban megegyezett .az akkor használa~os ku_lfol?l 

ami , .. -k t t 1 • 1 . a drogok általanos vtzsga~ ·-gy_ógyszerkonyve - ar_ a mava , _, , - - -: f -~-- 't( ·--.k 
latával nem foglalkoZott. A részletes reszben ·a. e ve ... cl
kelyek 29,6%-·a foglalkozott drogokkal, m~ly~kdetkrgen P?Jtdt~n 
néhány sorban írt le. :Rámutatott _egy-ket er e es ~egi _,a m 
és magyar elnevezésre, megemlítette, hogy pl. a h k~r;akere~t 
nek ·és az ópiumnak hatóanyagta,rtalom-- _m:g ":arozasa., 
már---megtaláljuk a_ gyógyszerkönyv_ben.,_ Az;_ aliatr _ereq~tl! 

·drogOkat --·sokkal rés'Ziete~eDben írta le, mmt a: nov~nyr 
eredetűeket -- · G -, · -k.. v 

Az ·IS88-ban megj_ele_11t ____ I~·- -M:a_gy~~----·-- _]~~Y~~,:E--~~Y"--.. ---
--,---.-.-.- ·.-.-.-- ·---k--->-~--~- ""'1-"''d--,-.·t --mútat.· ··a-z-.--r:--·'Gyógyszerkonyvhoz vrsz6-
nem so eJ o es t t l' 'b'" bben n -~í tv a. A. részletes részben egye~_ ~reg~ ka a _af! ove~ . 
·J 1 a keményítőről és a komlorol mtkroszkoptkus. letrast k .. ~i A IL Gyógyszerkőnyv~n a cikke!yek- 23,. 28%:a 
fo~~~lkozik a drogok leírásáva!. , A k~t .. magyar gyolfrsz:r: 
kön vben· amennyire jók voltak- abban a kor~an a emiat 
an ~ ok ~izSgálahii, annál _-k~Y,ésbé mondh~t]uk _el ~~~ !l 
dr~g;k tárgyalásáróL A magyar gyógyszedrk}ny_vek 1 ~6Jog;~ sében igen fonto-s dátum .. a x ;x., szaza e eJen, - ___ . 
megjelent II I. Gyógyszerkonyv. , d . l'W' 

A III. Gyógyszerkönyv az "Alta.lano.s, tu n2-,va o _ 
f · t 'ben a fizikai. állandók megha tarazasat _ elmrta,_ a 
r~~~Í:t~ részben a -cikkelyek 21,6%-a foglalkozLf drog?~~:~ 
A drogok latin nomenklatúrájában és magyar ednevez~ f 
i en nagy fejlődést ·látunk. I!t :n;ár _ige~ so~ ro~ __ szove ~ 

', s~erkezetét, mikroszkópikus vizsgálatat es eroshat~su drog 
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::.l::!·e~l>_e~ _-a- gyógyszerkönyvekben- tefmés.z~_t~sen- á -ht~gf~leÍi 
r~zek friss állapotban is hiv.átalosak ·__ . -- __ . ::-._,--. 
újra már kiterjedten kezdik alkalmazni a gy6gyá~ 

sz::itban magát ·a drogot is, nemcsak a belőle előállított ké--

Sok érdekes és tanulságos tudnivalót hallottak és ta· 
nultak technikusaink Fritz dr. előadásából, és aminfitt is, 
ott is megnyilvánult, örömmel várják a továbbiakat ís. 
Komoly szerepe van ebben a!Jnak is, hogy éppen Fritz- pro
fesszort. kérték fel első előadónak, aki ezt a nehéz tudo.~ 
mányos. anyagat ·a szemiéitető példák felsorakoztatásával; 
a tőle megszakott könnyed, népszerű módon ismertette 
hallgatóivaL Es ha a dregisták és gyógyszerésztechnikusok 
máris megmutatkozó lelkesedése a szakmai továbbképzés 
folyamán még több tanulásra és még jobb munka elvég
Zésére fogja öket ösztönözni, ha fokozottan a gyógyszerészek 
segítségére lesznek, úgy ezzel a szecialista egésZségügyi 

szítményt. . . 
Az egész _világon lázas muri.ka folyik a n_övényvilág 

rejtelmeinek feltárására, ennek a munkának néhány ered
ményét is megemlítette. 

A.z előadó elmondOtta, hogy ö ajá~lotta az fzolált --alkat
részek használatát, például az ·anethol ,sokkal célszerűbb-ert 
adagolható~ mint az ánizsolaj vagy az édeskömény· -Olaj. 
Anizst Magyarországon nem -tud~nk termeszteni, de édes~ 
köményt igen, --így az .anethol -előállítása--nem -_okoz·-különö~· 
sebb gondot. . . , szolgálat- erősödik - izmosodik. , 

Sok esetben a drogok hatása bizonytalan, mlnt- pl. 
az anyarozsé, sokkal jobban fel lehet gyógyszerül ·használni 
az izolált_ vagy szintetikusan előállított alkatrészekét A 
hatóanyagok izolálása komoly- tudományos cél, ezen -a terü-
leten is sok .még a tennivaló. 

Végül a termesZtés -és begyűjtés kérdéséről eimo'ttdofia, 
milyen sok akadállyal _-kellett megküZdeni ·addig, amíg 
Magyarországon egységes irányítás és ellenőrzés ·a1att álló 
gyógynövénytermesztés és begyűj-tés- jött léti·e. 

Megemlékezett Pdter _Béláról_ és_ Miklós· GyulárÓl; .. akik 
Magyarországon tulajdonképpen elindították e.zt __ a munkát, 
és ma már jelentős kivitelünk is van gyógynövényekbőL · 
Különösen fontos a ka_millri-ter.filesztés és begyűjtés,. mert 
ez a drogunk a k_ülföldi- piacokon elismert nevet vív:ott- ki 
magának. Kb. 200-féle drogo t exportál unk,_ a111ihe}{ ellen
értéke gyanánt értékes valutát_ kap népgazdaságunk ... 

Abban az irányban is. ko~oly ·.rnunka folyik, :·hOgy_ 
egyes drogok hatóanyagát növelj ük, másokét . pedig csök
kentsük a kívánalrn<lk _szerint, a megfelelő. egyedAk kiválsz
tása útján. · '- -- --- .. " 

Kiterjedten folyik kb. ·28-féle illóolajos növény ter
mesztése és lepártása is. Természetesen- a_ gyárfással pár~ 
huzamosak az analitikai ·vizsgálatok iS, ·mert egy illóolaj 
nagybani gyártását csak akkor lehet megindítani, ha az 
éveken keresztül végrehajtott összes-- . vizsgálat . kielégitő 
eredménnyel zárul. . 

Á 'nagy tets-zessd fogad~tt "eiöadást 'N_OPái IstVán .dr., 
Török Pál, Gergely- Miklósné -és Szomolányi .Gyula- dr.-.höúá-
szóhls'ai követték. 

· · Gehfely Menifhért adju~ktü:S __ 

ELSő ELOADÁS A TECHNIKUS-SZAKCSOPORTBAN 

Csak ITiost álákuit ·meg az Orvos-Égészségüdyi Dolgozók 
Szakszervezetének Drogista és Gyógyszertári Technikusok 
Szakcsoportja,. és máris elindult .a kitííiö_tt ééi· feJé·: s·ez a 
szakmai- .kepzés _és tov~b_b}{épzés. ___ (Mi _ugyan_-. szívesebben 
használjuk a gyógyszerésztechnikus elnevezést_. mint-. a 
gyógyszertári technikust. Vannak. orvosfelcSerek, _:vaniiak 
gyógyszerés:Ztechnikusok_ is. Jobh3n _kifejezi_ ez, hogy -a _,mi 
technikusaink a- gyógyszerészek legközvetlenebb .mun_k_atáisai 
a mind magasabb_ színvonalú. gyógyszerkéSzítésbeil.- A tan
folyamokon is így szerepeltek, a szaksajtó _is ezt háSználja, 
maradjanak meg ezen a néven a ~aj át- szakcsoportjukban is.) 
. Június 3-án tartottáti tneg a sz(lkszervezetünk ·szék., 

házában első ülésüket, Fritz Gusztáv dr;- előadáSa heik_t_a_tá,• 
sával, a gyógyszerhatástannak háfOm csOportba történő 
felosztásáróL ' 

A 306-ós gyógySzertár kollektívájából 
Kovácsné Mészáros Me/ani dr. 

. KöNYVISMERTETÉS 

KOLOS'-PETHES: HAZAI GYóGYNóVÉNYEINK. 

. Az idei könyvnap alkalmából a gyógynövény szaW- · 
irodalom is bővült egy igen érdekes és újszerű összeállítású 
szakkönyvveL Szerzője : ·Kolos Ede dr. és Kolosné Pethes 
Edith. -

A könyv érdekessége és ismét hangsúlyozom, újszerű
sége, hogy a hazai gyó~ynövényeket hatástani csoportosítás~· 
ban ismerteti, s ezért kétségtelen, hogy e mü · hézagpótló_ 
az eddig megjelent és közkézen forgó szakkönyvek között. 

Ma, amidőn fokozottabb érdeklődés- nyilvánul meg a 
gyógyr:iövény_ek felhasználhatóságát iiletően, e könyv bizto
san számíthat széleskörű érdeklődésre és főleg arra, hogy 
igen sokan haszonna! fogják forgatni, akik tudni kíváriják 
azt is, milyen gyógyító hatásuk miatt kell fokozott mérték
~en foglalkozniuk a hazai gyógynöVényekkeL Mert ez a 
könyv éppen a Jegfontosabb hazai gyógynövényeket tár
gyalja' felhasználhatóságuk csoportosításában, sőt hogy 
könnyebben felismerhetők legyenek, a növények képeit is 
köz_li igen jól szemJéltető nyomásban. 

-Az- egyes növényeknél megemnti azok előfordulási he
lyeit. Tárgyalja a növények leírását, _ ismerteli azoknak 
drogot sz:olgáltató siérveit, sajátságait, a hatóarryagtartai
mát és felhasználását. Az előszó után általánosságban beszél 
a növényekról és a gyógyításról; majd ismerteti· ·a ·drog 
fogalmát, a .drogokat képező. növényi szervek gyűjtését, 
szárítását, raktározását és felhasználhatóság~!. Ezek .után 
tárgyalja a drogok hatóanyagait és tartalmi részeit: ezek 
az alkaloidák, glukozidák, szaponinok, keserű_ és· cser
~nyagok, növényi festékek, illó és zsíros olajOk; szénhidrátok, 
szerves- savak,- Vit'atninok. - - · 

Ez anyagok felsorolása után sorraveszi a legismertebb 
hazai gyógynövényeket hatástani csoportosításban : asztma 
ellen, bélférgek ellen, hashajtók, idegésillapítók, izzasztók, 
nyákos köptetők; szapohinas -köPtetők, iiJó olajat tartalmazó · 

Az előadÓ- az ·-első- csoporthan a- kÜzvetienüi----gyógyító 
gyógyszerekkel foglalkozott :. szérumok, _ sz·érumféleségek.- Az 
a több mint 10 OOO biokémiai _folyamat, amely szer-vezetünk
ben a pillanat törtrészében állandóan· végbeme~y _----~es:
bomlik, _ ha abba -élő kártevő- jut- be_ Patogén ;·baktéfiurnOk 
(coccus-ok : mint pneumococcus, stafilococcus~ _ enterococ_cus, 
meningococcus stb., ·spirochéták,- fibriók stb.); 

A második csoportba a hiányokat pÓtló__ anyágak tar
toznak._ Ha szervezetünk- több mint 10-000-kémiai reakCiója 
közül kiesés áll 'be egyik-másikában, ezt pótolnunk -kell--:--
katalizáló anyagok beviteléveL Ezek a hiánybetegségek. Ez 
a hiány kétféle lehet: a) belső szekréciós miri~e!t~szerünk
ben áll be -zavar·:···hormonok hiányos· müködé.Se-.; .. <bJ: .. a_ fáp
láJkozással. bevitt anyag vitális értékhiánya : vit~minbiány. _ 

. köptetők, összehúzó szerek, si-q-Ja izomgörcs oldók, táplál
kozásra haták. Tisztán keserű anyagok, keserű anyagok 
melJett iiló,. aromás anyagokat is tar-talQJazó fűszernövények, 
vérkeringésre ható, vizel~tfertőtJenítő-, vizelethajtó-teák és 
végül megemlékezik a nem egységes hatású gyógynövények
ről_. Ebben a csoportban azok a növények kerülnek tárgya
lásra,· amelyeknek hatóanyag hatása nem teljesen tisztázott, 
ritkábbarr használ_atps_ak, de egyes helyeken mégis- keresik,~ 
sőt ~ülföldt· gyógyszerkönyvben egy részük hivatalos ·is. 

- Ujra hangsúlyozam: _komoly és hasznos könyv. Méltó 
bekapcsolódás az Egészségügyi Minisztériumnak -abba a 

· tervszerű munkájába, amellyel gyógyító llatóanyagaikban 
gazdag ház_ai gyógynövényeink legmesszebbmenő feltárására 
törekszik. Igy· lehét ez a Müvelt Nép igen szép kiadásában, -' 
sq_ gyógynövény művészi képsorozatával megjelent köny
ve.Cske egyik láncszeme annak a távlati tervnek, amely ·az 
él®, járó· szavjet tapasztalatok felhasználásával felfedezi és' 
népünk kl5;zkincsévé teszi a még eddig ismeretlen gyógy-
növényeinket _ 

' Végül a ."harmadik csoportbán a tünetszüntetésre- szol
gáló gyógyszereket· ismertette;. 

Külöri érdeme még ennek a nagyon gondos kiadásnak 
a keménykötésű, zsebkönyvszerű alak, amely alkalmassá 
teszi arra, hogy bárki. könnyen magával vihesse, biztosabb 
tájékozódás céljából a hazai gyógynövények felismeréséhez. 

Giovannini 
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