A GYÓGYSZERESZ

eredeti rendelkezéseinek egyértelmú visszaállítására

nak és a gyógyszert, a vény összetételét lényegében

lati szempontok es a nepgazdasag erdekemek
figyelembevéteiével tettük meg
Indokoias!dppen X) alatt csatolunk még egy,
e tárgyban szaks~ervezetünkhöz beküldött átir~tot,
rnelyből kitiínik; nogy sok esetbep .a gyogyszertarak
felügyeletét e.Ilato. szerv~k. rs. ta]~kozatlanok ezen
rendelkezések érvenyesseget 1lletoen.

teni, erre a fennálló rendelkezések módot nem
adnak
A gyDgyszer terápiás szempontboi történő
helyes elkészithetősége érdekében tehát, a gyógyszerész által eszközölhető, a vény összetételét

tett javaslatainkat ~ terápiá~ szempo~tok,_ a gya~wr

Indokolás :
ad 3. A magisztralis gyógyszerkészítéSf1él
a gyógyszerész, a fennáll? jo&szabály?k értelmében
az orvosi vényen scmnufele valtoztatast nem e,sz~o.:
zölhet E rendelkezés folytan a venyt keszrto
ayógyszerész gyakran kerül abba a helyzetbe,
hogy bár birtokában van a gyogyszer helyes
elkészítésére vonatkozó gyógyszerészi technológiá-

nem érintó váltáztatással helyesen el is tudná készí-

lényegében nem érintő, felterjesztésünkben rész-

letesen felsorolt esetekben, a javasolt változtatás
engedélyezését a következő indokolással kérjük :
Gyakori eset, hogy az orvos az egyes vegyi
készitmények oldhatósági viszonyait nem ismeri
Azonos vegyületek közül annak vízben oldhatatlan
változatát rendeli vizes oldatban (barbiturátok).
A másik esetben azonos vegyi összetételű
anyagnak vízben oldható változatát olajos oldatban
(Ephedrin) rendeli az orvos
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"A Gyógyszerész" új iránya
A gyógyszertárak általános államosítása »A
Gyógyszerész<d 1S fokozott feladatok elé állítja .
Szaklapunk, mely az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet gyógyszertári dolgozóinak hivatalos lapja,
egyszerre az egész szakma, rninden gyógyszertári
dolgozó szaklapja is lett egyúttal. Mi magunk is
tudatában vagyunk annak, hogy »A Gyógyszerész«nek át kell alakulnia, de egyre-másr a ér keznek
hozzánk levelek, amelyek ennek az átalakulásnak
szüksegszerűségére felhívják figyelmünket
Ezek
a tervek szűkebb keretekben »A Gyógyszerész«
szerkesztőbizottsági értekezletein merültek feL Igy
vetődött fel az a gondolat is, hogy a lap új irányá.
nak és szellemének rnegfelelően, a szerkesztőbizott
ság összetételének is meg kell változnia . Olyan szerkesztőbizottságot kell alakítanunk, amely a szakma
rninden dolgozó rétegél magában foglalja. Valójában egy hatalmas munkaközösséget, amely nemcsak
írja a közleményekét, nemcsak a cikkeket gyüjti
össze és bírálja felül, hanem bekapcsolódik abba a
mozgalornba is, hogy »A Gyógyszerész« ott legyen
minden gyógyszertári dolgozó inunkaasztalán Szaklapunkat tehát nélkülözhetetlenné akarjuk tenni
rnindenki számára . És éppen ez ró ránk egyre komolyabb feladatot és kötelezettséget is az egész szakmával szemben.
Lássuk ezeket a feladatokat :
»A Gyógyszerésu-nek, amely közvetlenül a
Népjóléti Minisztérium irányitása alatt áll, első..
sorban a gyógyszertári dolgozók továbbképzése
szolgálatában kell állnia . Minden tudományos és
gyakorlati közlernény olyan legyen, ami a gyógyszerészek, a gyógyszertári dolgozók rnunkáját
megkönnyíti és megjavítja. Ennek azonban egyik
igen fontos feltétele az, hogy minden gyógyszertár i
29

dolgozó valóban a magáénak tekintse a lapot, és
a napi mwzkája minden komolyabb problémájával
felkeressen bennünket.. Hogy ezeknek a kérdéseknek
kapcsán meginduljon >>A Gyógyszerész<<-ben egy
minél szélesebb, mindenkihez szóló szakmai rovat.
Ebbe a rovatba azután rninden belefér.. Nemcsak
a munkamódszerátadás, nem csupán a külbizbb'zó
újítások és nemcsak a munkaversenyek hatalmas
lendülete, hanern a gyógyszertán üzemvitel kérdése
is . Lényegében tehát minden olyan kérdés, amely a
dolgozók minél jobb munkáját tartja szem előtt,
a minél tökéletesebb és zavartalanabb gyógyszerellátás érdekében.
Soha egyetlen pillanatra sem akarunk megfeledkezni a Szovjetúnió gyógyszertárainak életéről és
példamutatásáróL Éppen ezért állandóan figyelem.
mel kísérjük és beszámolunk a Szovjetúnió gyógyszerésztudományi munkásságáról . De ugyanekkor tanulrnányozzuk és ismertetjük a népi demokráciák
szaklapjait is .

»A Gyógyszerész<, csak két hónappal ezelőtt
tért át a havonkénti rr.egjelenésre. Azóta igen sokan
jelentkeztek azzal a kívánsággal : tegyük lehetövé,
hogy szaklapunk újra ké.h~tes időközökben kerül-jön szaktársaink kezébe . Ez azonban nem tőlünk
függ, hanem éppen attól a sokezres munkaközösségtől, amely az egész szakmát egyesíti. Ha azt
akarjuk, hogy >>A Gyógyszerész<< egyre fokozottabban bekapcsolódjék a szakma eleven életébe, akkor
ne legyen egyetlen olyan gyógyszertári dolgozó
sem, aki a saját szaklapját nem járatja külön
a saját nevére . Igy, csak az egész szakma legtelje·
sebb együttműködésével teremthetjük meg azt a
lehetőséget, hogy szaklapunk újr a áttérjen a két ..
hetenkénti megjelenésre . De addig is, rníg ez meg·
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történhetik, dolgozzunk, tanítsunk, és építsük ki
a megfelelő szellemi és gazdasági vonalat is . Akár
az egész országban önként jelentkező sajtómegbí-zottak útján, akár pedig úgy, hogy az egyetemtől
kezdve minden területen megkeressük szakmánk
dolgozóit és mozgósítjuk őket >>A Gyógyszerész<<
színvonalának emelése --- és a szaklap terjesztése
érdekében.
Ezért határoztuk el, hogy az elmondott szempontok figyelembevételével vitái indítunk arról,
hogy ki milyennek képzeli el »A Gyógyszerész<< új
irányát - ki milyen közleményeket vár a saját
szaklapjában.. Vitát indítunk és hozzászólásokat
kérünk a felvetett kérdésékre és várjuk egyúttal
az egyre újabb kérdések felvetését is

Hangsúlyozzuk, hogy >>A Gyógyszerész« a
jövőben is megtartja tudományos jellegét, de ennek
a tudományos jellegnek abban kell megnyilvánulnia
hogy egyre céltuda osaíban szemünk előtt tartjuk min:
den gyógyszertári dolgozó továbbképzését. Állandóan
az irányitsan és lelkesítsen, hogy minden egyes
kérdéssel, amelyet szaklapunkban felvetünk, meg·
vitatunk és tudományos közleményekkel alátámaszt unk, ötéves tervünk sikerét erősitjük és minden
erőnkkel és tudásunkkal építjük a szocializmust..
Ez pedig egyet jelent azzal, hogy a Szovjetúnió ..
vezette óriási béketáborban egy emberként dolgozunk, kiállunk, és mpnkánkkal és a meggyő?és
megcáfolhatatlan erej~ve! - megvédjük a békét!
SZ ERKESZ TŐB IZOTTSÁG

Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál
Irta: Csipke Zoltán dr . egyetemi c. rk. tanát
A receptura (vénykészítés) gyakorlati elsajátításának súlypontja úgy a négy téléves, mint ·a
nyolc féléves kiképzés sor án a gyógyszertárak
lt!Unkaasztalánál van. Hallgatóink az egyetemen
>>Bevezetés a recepturába<< címen megfelelő elméleti
és gyakor lati előkészítést kapnak a szabauforgalmú
gyógyszertár akban elvégzendő munkájukhoz . Ezzel
elérjük azt, hogy a hallgatók ott bővítik ki elsősor-
ban gyakorlati ismereteiket, ahol majd a gyógyszerkészítés felelős munkáját önállóan fogják végezni.
Hallgatóink tehát az egyetemi kiképzes alatt --szemben a multtal - nem szakadnak el a gyakorlattól s az egyetem elvégzése után, átmeneti zavar
nélkül foglalják majd el munkahelyliket.. Az elmult
tanév tapasztalatai igazolták, hogy a gyakorlati,
így elsősorban recept ur ai kiképzésünk helyes irányt
vett, de ugyanakkor tapasztalalaink arra is figyel-meztetnek bennünket, hogy úgy a 4 féléves, mint a
8 féléves kiképzésben résztvevő hallgatóink gyógyszertári oktatóit tovább kell képeznünk Tanító
gyógyszerészeink feladatukat csak úgy Játhatják
el, ha egyrészt önképzéssel egészítik ki ismereteiket,
másrészt résztvesznek továbbképző tanfolyamokon
s végül, amit eredmény szempontjából nem lehet
figyelmen kívül nagyni, a reájuk bízott hallgatókat
egységes s ezen belül rugalmas munkaterv, szerint
oktatják
Az ezevben tartott továbbképző tanfolyamon
is rámutattam ezekre a feladatokras most a tanító
szaktársak részére egy olyan vázlatos normát és
néhány példát jelölök meg, amely megítélésem szer int a gyógyszertárban naponta előforduló feladatokkal szarosan együtthaladva alkalmas arra, hogy
a táránál előwrduló munkálatokat a tanító gyóayszerészek egységesen tanítsák. Előrebocsátom, hggy
az általam most felvázolandó oktatási sorrendet a
gyógyszertár helyi viszonyainak megfelelően megváltoztathatjuk. Leghelyesebb szélválasztani agya-korlati és elméleti foglalkoztatást Elöbb a e-yakorlati résszel vé2:eziünk a munkaasztalnal. uÍána az

elméleti vonatkozású részeket tárgyaljuk meg
Ebből a celból a szóbanforgó receptekről - ha az
egyébként nem tartható vissza :.... leghelyesebb
másolatot készíteni.. A r észletes megbeszéléseket a
készítéstől függetlenül, későbbi időpontban a gyógyszertár laboratóriumában vagy irodájában végezzuk, hogy ezzel ne zavarjuk a többi munkatársat
és a gyógyszer re várókat
Feltételezzük, hogy a gyógyszertárba beosztott hallgató _a7 egr.etemen az előkészítest n;ár meg-kapta, a nyan szuneteket szabadforgalma gyógv..
szertárban töltötte, tehát ismeri a környezetet,
ahol dolgozik, az o!ticinát, az officina felszerelését
és a gyógyszerek készítéséhez !1aszná!t eszközöket ;
gy_";kran érintke~ett a kö_zö~séggel, általánosságban
taJeKozott a gogyszerkeSZiteshez szükséaes alapanyagokról és az árszabásról, vagyis má~ vannak
megfelelő előismeretei a recepturai részletkerdések
megbeszéléséhez.. Ennek tudatában leghelyesebb
azzal kezdeni, hogy a beérkező vényt elolvastatjuk
s olvasáskor ügyelve a helyes nomenklaturára,
megkérdezz~k, hogy a szöbanforgö vény megfelel-e
a sz er kesztestam, vagy amennyiben erőshatás ú
szert is tartalmaz, a gyógyszerészi működés és eljárás tárgyában kiadott 260 510!1934 B. M. sz
rendelet követelményeinek
Az orvosi rendelvény a következő részekből áll:
l. lnscriptiv (fejléc), mely az orvos nevét, lak-helyét és esetleges telefonszámát tünteti feL A fejléc keresztes szerek felírásánál kötelező, de nincs
olyan rendelet, amelY előírná, hogy az inscriptio
nyomtatott legyen. Az orvos tehát maga is felírhatja a vény kitöltéséhez használt papírra a nevét,
lakhelyét és telefonszámát Kábítószerek felírá-sakor általában ragaszkodunk a nyomtatott fej-Iéchez, bár ez nem akadálya annak, hogyha a meg..
felelő éberség hiányzik, a narkotikomániás recepthamisító kábítószerhez jusson.. Kábítószerek kiadásakor a gyógyszeré znek •>különös gondossággal<<
kell eljárnia és •>a legkisebb kétel)' esetén« is meg
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kell· kérdeznie
rendelőorvost Ennek a követel•
szer t 11
· t e,
1 meg ke·ll mak
k fa ·1·
,Ha az orvos -r· -r--es
menyne csa ·eJ ee .~I~pján tehe~ eleget a gyógy- · gya_r_aznu.nk. a hallgatónak a halál_f_eJ" es méreg 1·elzés
szeresz. Az orvos alauasa ugyams rendszerint ol- f It t t
k
vas. h_ atatl.an s a nem biztosított betegek sza' ma' ra
e un e.. esene szabá!yait is . Kúlsőleges gyógyszereknel, ahol a gyogyszer pontos felhasználása
felu t . ~yogys~erek receptjén az orvos nem köteles
'll 'th ·
a feJl.ecet reszben helyettesítő orvosi bélvegzőt nem a _apr ato meg (pL hajszesznél, bedörzsölő
hasznalm
'
sz~reknel_ stb.), ~ gyögJ;szer tartályim a halálfejes
rnereg szrgnaturat mmdrg fel kell tüntetni. A belső
~·- A vég>: következő része az invocatio, amely !~g rendelt +t-es szereknel pedig csak akkor, ha
a recrpe = vegy szóból álL
· az Ol'\OS a gyogyszert >>sub signo veneni<< jelzéssel
. 3... A. vény harma~ik része az ordináció vagy rendelt Ez helyes intézkedés, mert a beteg, ha
p1a~scnptw Ez voltakeppen az orvosi rendelvény erre az orvos előre nem figyelmezteti, a kézhez kagerrnce, mely _összetett gyógyszereknel további ré- patt gyógyszeren látható méregjelzés csetén bizalszekre ta_goz~drk: a) remedi um cardinale vagybázis
matlan lesz, tévedésre gondol és nem meri bevenni
a~az .a)ohat~anyagra; b) remediuru adjuváns, aza~ a gyógyszert, amig a kezelőorvosát mea nem kérkzsegzto haloanyagra; c) rem ed ium corriaens-re dezi
b
amely lehe! c.. s~poris, azaz íz[avító vag} c ~a paris:
• 5. A vé!:y.ötö~ik resze a sub so i pti~, amely voltaa~a~ szagJavrio ;· d) . remedrum vehiculum azaz
keppen aJarrast Jelent. Tartalmazza a rendelésvzvoanyagrq; e) ':'égül ~_gyógyszer készítésére vo-- helyét, idejét és az orvos aláírását ; ezenkívül ide ..
natkazó .koz~lebbr utas;tas köve~kezik.. Ha pL egy t~rtoznak ~z orvos különleges utasítá;ai, pl. »sta?lyan venyrol van_ sza, arrelyen az orvos Infus trn;<<, »penculum m mara<<, >>az orvos kezébe<<
rpecacuanh_ae-ban Irq u or amm anisati-t és syrupus »vrtmm adlaturm jelzések is Ezeknek ertelmét és ~
sn_nple~et rs ren~el,;, az ipecacunha emetinje mint
vele kapcsolatos teecc 1 őket a hallgatónak meg-koptelo a kardmahs hatóanyag; az ammania maFarazzuk Ugyancsak a subscriptióhoz tar~n:eiy f?kozza _az expektorációt az adjuvans; a~ tozrk- ahol az elő van írva·-· a beteg neve, kora,
anr~solaJ !ePI.e~r az. ammania kellemetlen szagát,
l~khelye, esetleg .foglalkozása (pL penicllinrendete.hat szagJ_avrto; mrg a syrupns simplex az ízjavító ; leskor stb); Itt ramutatunk arra, hogy a gyógy..
veg~l az mfuzum készítéséhez felhasznált víz a szert elkészrtő gyógyszerészt erőshatású szetek ren-vehrkulum
d e1ese.
• k or.. nem a.beteg neve, hanem a beteg kor a
, A recept olvasáskor felhívjuk a hallgató figyel- érde~h .k?zelebbrol, mert a Gykvben megállapított
met, hogy _az ordin~cióban fell üntetett gyógyszer ek J!laxrmahs adagokat, ha a gyógyszert az orvos !6
n~ve ge~utrvus pa~trtivusban áll, a rendelt mennyi- even aluli és 60 év fölötti beterrnek írja fel a régebbi
seg pedrg accusatrvusba kerül.
Egyesített Gyógyszerárszabásban meaad~tt szarzáHa az orvos erőshatású szert rendel úgy a számm~l _át kell. számíta_nr felhívj~k itt még a
me~nyis~ge_t az ordinációban betűvel és ;zámmal hallgato frgyelmet a >>statnn«, valamint »periculum
rs kr k~llrrnr,,s amennyiben a maximális adagot meg- ~~ n_!o_ra<< .i~lz,és, fo~tosságára, amely nemcsak soronhaladja, a regebben használatos felkiáltójel helyett kr':'ul_r elke_szrtest ,Jelent, ~a~em életveszélyrőllévén
vagJ-:. me !lett a~ orvo~ névaláírását vagy kézjegyét sz o, Jelentr a gyogyszer ar anak hitelezését is,.
rs koteles feltuntetnr annak bizonyítására hogy
6. yéglil a recept hatodik része az adscripiio
az adagot tudatosan lépte túL Ha az or~os ezt (a hozzauás), melyet azonban már nem az orvos
el_mul~sztaná, úgy a gyógyszert csak akkor szabad h_anem_ a . recept elkészítése után a gyógyszerés~
kradm, ha életveszélyről van szó és az orvossal tolt h Ilyenek: a »quantum satis« jelzéskor a
nem tudunk kapcsolatot teremteni Ebben az gyógyszer e!készítés~hez vett mennyiségek feltünte·
esetben a gyógyszer mennyisé&ét a maximális t~se ; a. gyog~szer ar a ; a megengedett helyettesi ..
~dagra .. szá~litjuk le, ezt a vé~y hátlapján fel- tesek raveze!es.e i a gyógy~zertár bélyegzője s melJegye~zuk es az oryost utólag irásban értdtjük !ette az elkesz1tes, valanunt +-eknél az ismétlé<
oly~odo?, h?gY a venyt boritek ba tesszük és a hát- ideje ; végül a gyógyszert elkészítő neve. Az allapJ ara rrt rndokolással együtt elküldjük az 01 . scriptlót .a .v~nyre rl_gy kell lejegyezni, hogy annak
·
olv";shato~agat_ ~ f~Ijegyzes n~ zavarja. Erre a célra
vosnak
4. A vény negyedik része az ri. n . szignatura, a veny hatlapJal rs felhasznalhatjuk
a~ely alatt vényszerkesztési szempontból közelebb- ,
~fent Y.ázolt, a. sza~ályszer ű orvosi rendelvény
ro! a használati utasítás feltüntetésé! értjük altalanos kovetelmenyernek s a hallaaló által fdA h~sználati utasítás elsősorban a betegnek szói ügyelet mellett eikeszitett vény szerkesztési kérdés azert annak világosnak és h_atározottnak ke:J seinek megtárgJ:alása után rátérünk a recepttel
lenm: De erőshatású szeteknél szál a gyógyszerész- kapc~olatos egyeb tudorvalók tárgyalására, részlenek rs, mert ennek -~lapján !udja megállapítani, tezésere.
hogy az o;v~s. nem repte-e tul az egyszeri, vagy
. A .módszeres tanításhoz néhány gyakran előfor-napr maxrmalrs adagot. Erőshatású szeteknél a dul o ven} t mutatok b-e
használati utasítás tüzetes legyen. Nem adható ki
pl.. >>utasítás szerint«, »fájdalom esetén 20 csepp<<,
Rp Sol. nitroglyc. g, semis (O .5 g)
Theobr. natr sal. g. quinque (50!
vagy ;;naponta 3-4 por« jelzésű gyógyszer, me rt
Syrup. simpl. g. 20·0
·
eze~bol sem a beteg nem tudja megállapítani a
A quae d< st g.. 730 O
gyogyszer p~nt?s . szedését, sem a gyógyszerész
M. f. sol.
nem tudja krszamrtani a rendelt adat nagyságát
Ds 3 x naponta l evőkanállal
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Kész[tés A vény ++-es szert is tartalmaz.
A mennyiség betűvel és számmal ki van írva.
A használati utasítás >>tüzetes<< s ennek alapján
megállapítható, hogy a felírt mennyiség sem az
egyszeri, sem a napi maximális adagot nem haladja meg . A nitroglycerin egyes maximális aoagja
l mg, napi maximális adagja 3 mg . Az l %-os
solutio nitroglycerini oldat maximális adagja O !O g,
ilL 030 g. Egy evőkanál vizes folyadék súlya !5 g
A beteg tehát úgy egyszeri, mint napi dózisban a
maximális adagnak csak a felét fogja elfogyasz·tani.
A vény tehát az alaki követelményeknek megfelel es elkészítésében ilyen szempontból nincs aka-·
dály. Nézzük meg azonban közelebbről összeférhetetlenség szempontjából is a vényt, mert feltéte-·
lezhető, hogy a lúgos kémhatással oldódó theobiOmin natr. salicyL az észter összetételű nitroglycerint bontja, szappanosítja. Ez részben kémiai
inkompatibilitá>, de másrészt hatástani összeférhetetJem ég is, mert állás közben· a szappanosadás
fokától függöm ki, ebb vagy nagyobb fokban hatásgyengülés állhat fenn. Nincsenek pontos adataink
arr a nézve, hogy a fenti gyógyszerkeverékben az
eszter fel bomlá' a milyen mértékben, illetve menynyi idő alatt következik be, de feltételezhető, ·minthogy kisfokú alkalinitásról van "ó - hogy
azalatt a 3 nap alatt, amíg a felírt gyógyszer el··
fogy, lényeges hatásgyengülés nem fog bekövetkezni.. Amennyiben tehát az orvossal ezt a kérdé.st
nem tudjuk megbeszélni, az alanti indokolás figyelembevételével a gyógyszert elkészítjük. Ha ugyanis
a kérdést hatástani szempontból részleteiben is megvizsgáljuk, úgy a következőket állapíthatjuk meg:
az amilnitrit után legerélyesebb értágító a nitroglicerin, amely elsősorban a szív ereit tágítja .
A nitroglícerin tehát kifejezetten az anginás rohamok megelőzésére, vagy a márfennálló koronáriás érgörcs gyors megszüntetésére szaigáL Ha az orvos
ezzel a gyógyszerrel történetesen ezt a célt kívánta
volna elérni, úgy vagy compr . nitroglicerin! sublingualisan, vagy capsui ae nitroglicerinit (szétrágásra},
vagy nitroglicerin per os cseppekben rendelte volna.
Minthogy a szóbanforgó kanalas orvosságban az
orvos a nitroglicerin! teobrominnal kombinálva
rendelte, feltetelezhető, hogy ezt a nitrit-theabramin
kombináció! az orvcs nem az életveszélyt jelcntó
anginás roham elhárítására, hanem mint általános
ertágitót használtatja . Ha ez igy van, úgy az elszappanosodáskor a glycerilnitrátból keletkező natrium nitrit teljesértékű és a hatás tartóssága tekintettben még jobban megfelel mint a glycerilnitrat.
A készílés menete . A soL nítroglycerinit, amelynek hivatalos neve nitroglycerinum spiritu solutum,
nem tárlamérlegen méretjük le, amelynek érzékenysége 02-0·5 g közölt van, hanem erre a célra
az erőshatásó szerek egységesitése tárgyában kötött l L nemzetközi brüsszeli egyezmény által elő
írt normá!cseppentőt használjuk. (Itt rövidesen
összefoglaljuk a brüsszelí egyezmény célját és fontosabb r endelkezé,eit.) Normálcseppentő helyett
szükségből használhatunk olyan szemcseppentőt,
avagy pipettát, amelynek cseppentőfelületét 3 mm
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átmérőre reszeljük le. A Gykv. c seppszámtábláza
tában a sol. nitroglycerini nincsen felvéve.. Hozzá
legközelebb áll ilyen szempontból a sol strophan··
tini alcoholica, amelynek 68 cseppje l g--ot tesz ki.
A sol nitroglycerinből tehát a fenii recepthez 34
cseppet mérünk le, amely megfelel 0.5 g nitro-·
glycerinum spirit. sol ut. ··nak
Az előírt mennyiségű víz hozzáadása után a
syr . simplexet, végül a theobr.. natr.. salicylt adjuk
az oldathoz Ha az szükséges (pL a theabramin
technikai szennyezéseket tartalmaz), ·- figyel··
meztetjük a hallgatót -- az oldatot mindig meg·
szűrve adjuk ki. A szűrés és a veszteség kiegészítese
után a hallgatóval állíttatjuk ki a szignaturát,
amelyet átvizsgálás után a gyógyszer készítéséért
felelős tanító gyógyszerész köteles aláírni. Különös
gondot fordítunk a használati utasításra, jól olvasható kiállítáoára, valamint a gyógyszer elkészítését jelző idő feltüntetésére
A gyógyszer elkészítése után a továbbiakban
összekapcsoljuk a gyakorlatot az elmélettel. Ezzel
a hallgató érdeklődését az elméleti kérdések iránt
is felkeltjük s megkönnyítjük az elméletnek a gyakorlatban való alkalmazását.
Az alkotórészek ismertetése . A nitroglycerinum
spiritum solutum l% glyceryl trinitratot tart al-_
maz. Hozzátesszük, hogy a Gykv. nomenklaturája
nem helyes, illetve megtévesztő, mert itt voltaképpen nem ni tr at- hanem nitritészterről van sz ó.
(felír aljuk a szerkezeti képletét) Az észter felbontasakor értágító nitrit keletkezik. A nítroglycninoldat ++-es szer, tehát a méregszekrényben kell
tartani. Itt külön felhívjuk a figyeimét a hallgatónak, hogy a sol. strophantinival azonos módon
légmentesen záródó, olyan üvegekben tartsuk, melyeknek dugóját lekötéssei jól rögzítettük. Mindenkeppen meg kell ugyanis akadályoznunk a szesz
párolgását, mert helytelen eltartáskor az oldat be·
koncentrálódik és ezt külsőleg nem lehet észre··
venni. (A beszár adás után a mar adék robban . )
Ismernünk kell továbbá a készitmények fizikai tulajdonságait, azaz a színét, szagát és ízét
Megízlelés tekintetében az az álláspontunk, hogy a
maró szerek, avagy a száj nyálkahártyáján keresztül
gyorsan felszívódó szerek kivételével legalább egy·
szer a hallgatóval mindent meg kell izleltetnL Erős
hatás ú szerekből esetleg hígabb oldatot készítünk
vagy triturációt. Fontos azonban, hogy ízlelés után
- akármilyen kis mennyiséget is vettünk a szánkba -lenye!ni nem szabad, hanem utána jól ki kell
öblíteni a szájat
Megkérdezzük a továbbiakban a hallgatótól,
hogy melyek a Gykv-ben felvett glyceryl-nitrat és
egyéb nitrit-készitmények. A com pr . nitroglycerini··
nél felvetjük a stabilitás kérdését is s rámutatunk
arra, hogy etekintetben a szolució áll az első helyen.
A komprimátumban lévő glycerylnitrat eltartás
közben a Jégnedvesség hatásár a lassan alkotó
komponenseire bomlik, majd a szabaddá váló salétromos sav oxidálódik salétromsavvá, tehát a készít.·
mény teljesen hatástalanná válik Ennek az ellenőrzésére szalgáJ a Gykv-ben felvett Schulek-féle
próba, amely arra int bennünket, hogy hosszabb

rendszer szerint végzett szaktársak az egyetemen
idő óta r aktárazott tablettákat kiadása előtt ezzel
nem tanultak gyógyszerhatástant s éppen ezért
a próbával mindig ellenőrizzük
A glycerylnitrat összeférhetetlen lúgokkal (szap- azoknak, akik a hallgatók oktatását vállalják
egyéni tanulással be kell pótolni ok a hiányokat és ~
panosodik}, valamint oxidálószerekkel szemben
gyógymrtári gyakorlati térre is át kell vinniök
A gyógyszer másik hatóanyaga a theobromin
a gyógyszerek hatásának ismeretét. Nem hatástani
natr. salicylicum. Fehérszínű, csaknem szagtalan
lúgos és keserűízű, könnyű por,_ egyenlőmennyiséf!Ű részletkérdésekről van itt szó, de hogy alkotórészek
gyógyhatását ismernünk kell, azt a most tárgyalt
vízb~n oldódik. Ha a készítmény már elbomlott,
azaz. teobrominbázis vált szabaddá, akkor már zava- recept elkészíthetőségének felülbírálása is igazolja.
rosan oldódik Savak bontják Már a levegőben Vegyük sorra a vényen feltüntetett anyagok gyágyvagy; a vízben feloldott széndioxid is bontja. A ké- hatását
szítéshez !~hát kiforral!, lepárolt vizet kell haszA főhatóanyag a nitroglicerin Az adjuvans a
náJoL Savanyú anyagok egyidejű rendelésekor teobromin . Mindkettő értágító hatás ú (vasodilatator)
leváló teobromint erős rázogatással szuszpendáljuk Az értágítók vagy közvetlenül hatnak az érfalra,
Zavarosan oldódó teobromint kevés natronlúg vagy a központi idegrendszeren keresztül, tehát
~ozz~~d.ásával olda tb~ ":illetjük, de nitrogénglicerin
centrálisan. Vannak olyanok, melyeknek hatása
Jelenleteben ez semmrkeppen nem engedhető meg, mindkét irányban kiterjed. A nittitek centrális
mert az erős lúg elszappanosítja a glicerilésztert. hatású értágítók s legfőképpen abban kiilönböznek
Az ízjavító a syrupus sfmplex . Ezzel kapcso- a többi vasodilatátoroktól, hogy csak az erekre
latosan megkérdezzük a »Syrupi« általános fejezet·· hatnak (izmokra nem !) . jellemző továbbá, hogy
ben előírtakat, a Gykv-ben hiyatalos szénhydrá- elsősorban a görcsben lévő erek reagálnak a nitritokat, a Gykv-ban előírt szirupokat, a szirupok tekre . A nitroglycerin a szív saját ereit (arteriae
eltartását, a gyakorlatilag fontos konzerválás kér- coronariae) tágítja Ezért szünteti meg az angina
dését, amellyel megakadályozhatjuk az officina pectorisnak vagy asthma cardiale-nak, más néven
állványedényében tartott szirupok erjedését és stenocardia-nak (mellszorongás) nevezett érgörbomlását..
·
csöt.. A nitroglicerin a nyelvről azonnal felszívódik,
Az oldászetrel (vehiculum), az aqua destillala a gyomorból 10-15 perc alatt.. Az előbbi esetben
készítésével, de recept ur ai szempontból különösen hatása rövid ideig tart, az utóbbi esetben 1-2 órát.
fontos eltartás kérdésével is foglalkozunk Meg- Toxicitása egyéni. Vannak, akik nagyon érzekenyek
magyarázzuk a hallgatónak, hogy ha az officinában ni tr ;tekr' s ezért k;ll óvatosnak lenni. /ssekutz
tartott desztillált vizes üveg dugóját gondosan nem leír egy esetet, amikor 15 g sem volt halálos .
zárjuk le ; ha impleáláskor a maradékot nem öntjük A ni tritek közülleggyorsabb, de mulékonyhatású az
el, s betöltés előtt az üveget a Gykv . előírása sze- amilnitrit (amilnitrit-párnácskák), amelyet makacs
rint meglúgosított forróvízzel nem mossuk ki, majd migrénes agyérgörcsnél alkalmaz az orvos . Előre
nem öblítjük át desztillált vízzel, úgy a benne tar- haladott arteriosclerosisnál alkalmazása veszélyes .
tott desztillált víz nem .fog megfelelni gyógyszerek A nitritsók (pl natr. nitrit) lassú, de tartósabb ér-·
készítéséhez.. Az officina munkaasztalán gyak- , tágítók s utána a vérnyomáscsökkenés is tovább
ran áll nyitva a 'desztilláltvizes üveg, dugóját ' tart. A forgalombakerülő nitromannit és erythro!
munkaközben a munkaasztalra tesszük, az ajtó- tetranititrát készitmények többértékú alkoholok
nyitogatáskor bekerülő utca porával baktériumok nitrit észtereL Hatásuk azonos a nitroglycerinnel,
és gombaspórák jutnak az üvegbe, illetve az asztal- de nem olyan homlékanyak
lapról a dugóra, ahol egyéb, ugyancsak a porral
A Teobromin és a vele. voltaképpen azonosbejutott organikus anyagok jelenlétében a fűtött
hatás
ú izomer teofillill a koffein-csoportba tartozó
offJeinában elszaporodasukra megvan a lehetőség.
purin-bázis. A koffein kisebb mértékben értágító,
Ha nem is patagének a 'csírák, akkor sem lehet köfőllatása az, hogy az agykérget, az érmozgató közzömbös ez a desztillált víz felhasználhatóságát illepontot és aszívet erélyesen izgatja. A teobromin és
tőleg . Tapasztalatból tudjuk, hogy a ro.sszul tartott
teofillin centrális hatása elhanyagolható, ezzel
desztillált vízzel készült pepszinoldatok nyáron
szemben erősen tágítja a szív, az agy és a vese er eit.
gyorsabban megpenészesednek, mint a kiforralt,
avagy kisebb üvegekben hűvös helyen tartott desz-- Kitűnő diuretikumok A purin-bázisok közül a
teobromin és teofillin azonban nemcsak az erekre
tillált vizzel készült oldatok A Gykv. 2 hetesnél
hat, mint pL a nitrit, hanem a többek között megrégebbi desztilláltvíz felhasználását már nem engedi meg . Ez a rendelkezés nyilván a mostohán !<ir- szünteti a tüdőhólyagocskák görcsét, amely voltaképpen az asthma bronchiale (tüdőasthma) kór··
tott officinai desztilláltvízre vonatkozik. jól kitisztított üvegben elosztott desztillált víz hűvös helyen képe . Hatásuk lassan áll be, de tartós
Megbeszéljük a hallgatóval a gyógyszerkönyvhuzamosabb ideig felhasználható Ezüstlemez bele··
helyezésével a desztilláltviz jól konzerválható ben és a Fo. No -ban felvett teobromin-tartalmú ké··
szítmények előállítását is . (Compr. Theobromini
(oligodinamikus hatás).
Gyógyhatás.. Az orvos által felírt gyógyszer jodati stb ..) Végül a szóbanforgó vénnyel kapcsofizikokémiai tulajdonságainak ismeretén kívül a latos oktatási pro gr ammunkat kiegészít j ük azzal,
gyógyszer gyógyhatásának rövid összefoglalására hogy a specialiliisokat tlutalmazó szekrényhez meis szükség van. Régebben a gyógyszerészeket a gyünk, megismertetjük az ebbe a csoportba tartozó
gyógyszer.hatástantól hermetikusan elzártál< . Ma specialitásokát (Agatheosan, Aljothein, Diuretin,
már az egyetemen komoly szigorlati tárgy. A régi Etopurin, Niton, Glycophyllin stb ..) Az erre a célra
30
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felfektetett könyvecskébe beíratjuk a gyógyszer- nem alumínium vagy ontuhusokban történne
különlegességek összetételét és közelebbi adatait ; 'Felhasználásukkor ugyanis a beteg ujjaval ismé'·
majd felülvizsgáltatjuk a feliratokat, hogy azok telten belenyúl a kenőesbe és már az első alkalma-·
megfelelnek-e a törzskönyvezéssei kapc30latos ren- záskor i!luzórikussá teheti a csir amentes készítést
delkezéseknek Ha lehet, fel is bontjuk a készít-- és fertőzheti a szemeL A steril kenőcsöt úgy helyezményt s ugyanúgy megszagoltaljuk és megízlel- zük a száraz hővel sterilezett, vagy spiritusatetjük a hallgatóval, mint a magisztrális rendelés athereusszal gondosan lemosott tubus ba, hogy a kenőcsöt megfelelő fogással steril cerat-papír lapra
alapján készült gyógyszereket
tesszük, majd a tubus hosszának és vastagságának
Rp.
megfelelő nagyságú rúdba sodorjuk s ezt csúsztat"
Hydrarg. oxyd. fl. ctgta decern (0 l g)
bele a tubusba Végül lezárjuk a tubust
juk
Vaselln alb. g 10 O
Alkotóreszek ismertetése A kenőcs hatóanyaga a
M. exact. u. f. ung opht
DS Szemkenöcs
sárga merkurioxid, amelyet a Gykv, merkuriklorid··
oldatból natronlúg .hozzáadásával házilag állíttat
Készítés A vény ++-es szert tartalmazc elő. A laboratónumi előállítással az a célunk, hogy
Kiállítása szabályszerű, tehát elkészíthető.. Meg- készletünkben finomabb diszperzitású mer kuriismételni azonban csak »!epetatur <<jelzés, új dátum oxid legyen, Vizsgálatok igazolják, hogy a precipiés az orvos újbóli aláírása esetén lehet Az erre VO·· tátumok többéves tárolás alatt a kohéziós erők
natkazó 260.510/1934 B M sz rendeletnek a hatására lassan bár, ae lényegeseb nagyobb szem++-es szetek megismétlése tekintetében előírt ren- csékké állnak össze (a frissen lecsapott, még nedves
delkezés a belsőleges és a külsőleges szetek között csapadékban a szemcsenagyság 3-5 mikron,
nem tesz különbséget
ugyanez megszáríl<\s után már 20 mikron nagyság~
Elkészítéskor -- minthogy szemkenőcsről van lesz). Azonos okból házilag készül meg a rnerkun·"
szó .- különös gondossággal kell eljárni s a vényen arnidoklorid és a vörös merkurijodid is A csapais feltüntetett »exactissime<< utasitásnak meg~ dékot készítéskor az erős napfénytől óvni kell,
felelően a merkurioxidot a vazelinnel igen finoman
mert fényérzékeny.
kell elosztani Ez a kenőcs- oktatjuk hallgatóinkat
A hydrargyrum oxydat um f!avum élénk s~rg:a
·- az J). n . »szuszpenziós ken.őcsök« csoportjába tar- színű, íztelen, nehéz amorf por, Vizben nem oldadtk
A hatóanyag letárgyalása után tálcára tesz··
tozik Majd röviden a kenöcsök felosztásával,
hatásmechanizmusával és a készílés módjaival fog- szük a Gykv-ben hivatalos higanykészítményeke~
lalkozunk Hangsúlyozzuka HgO-os kenőccsel kap·· Külön csoportosítjuk a merkuro- és merkuncsolatosan, hogy a szuszpenziós kenöcsök hatásfoka sókat · aszublimát"·,oxicianat- es cianat-hengerkéket,
vala~int az empl. és ung . hydrargyrit. Maj,d ~
arányos a hatóanyag diszperzitásának fokávaL
A recepturában kézierővel készített szuszpen- Gykv, szövegének olvasása. mellett - a vizsgalatt
ziós kenöcsök szemcsenagysága adataink szelint részt mellőzve _.:. a fent vazoltak alapján anyagolyanoknál, amelyeknél a kristályos vagy szemcsés ismertetést tartunk.. Egy-egy készítményről csak
anyagat a készítéskor porítjuk, 150-200 mikron röviden, főként a gyakorlat érdekeinek szemmelközölt van. A precipitációval előállított, de huza- tartásával kell megemlékeznünk (Rövid jegyzetet
mosabb ideig készletbentartott kemikáliák szemcse·: [munkanaplót] vezessen a hallgató.)
A kenőcs vivőanyaga a vaselinum album
nagysága 20 mikron körül van . Ezt a diszperzitás!
A
vazelin
telitett szénhidrogének keveréke. Nem
úgy érhetjük el, ha a HgO-t pár csepp oL paraffini
vagy a vaselin 20-30 ctg-os részletével addig dör·· triglicerid Nem viaszösszetételú keverék ~ ez~rt
zsöljük, amig a szemcséker kézinagyítóval már nem nem szappanosodik, nem avasodik s eltartas kozlátjuk s csak azután adjuk hozzá részletekben a ben nem változik meg az összetétele, nem lesz s~
vazelin többi részét Megemlítjük hallgatóinknak, vanyú kémhatású Dermatolági ai szempontból tehat
hogy még fínomabb eloszlású sárga higanykenőcsöt l<özömbös kenőcsalapanyag. Felü!eti hatásu fedő
kaphatunk, ha a HgO-t frissen lecsapott pépes kenőcsökhöz használják A nyers petróleum?ói
(pultiform) formában használjuk feL Ezt olymódon állítják elő kénsavas tisztítássaL Szennyezeset
végezzük, hogy a Gykv előírása szerint a kenőcs lehetnek az előállításból kifolyó kénsav, a megkészílés előtt csapjuk le a HgO-t, amelyet kimosás tisztítás hiányosságából pedig a nyers petróleumból
után, mint nedves pépet keverünk el az alap- származó ú. n. kátrányos anyagok. Ezekkel a _ka~·
anyaggaL Az ilyen módon leválasztott HgO szemcse- rányos anyagokkal szemben a bőr-.különösen erz~··
nagysága 3---5 mikron A HgO el di rzsölésére növényi keny, könnyen keletkezik bőrgyulladás (v~selm
olajat nem szabad használni, mert egyrészt az olaj dermatitis)\ A Gykv. a különböző petrétleumszarm~
avasodik, másrészt a triglicerid olajjal erélyesebb zékokban (paraftitL Iiquid., paraffin. solid, va~elm
alb. vaselln flav . és benzin) a megengedett ~at;a
hatású zsírsavas Hg keletkezik
Szemészeli kenőcsnél -- még ha az orvos nem nvo~ anyagok mértékét megfelelö töménységu ~en·
is írja elő az aszeptikus készítést, helyesen tesszük, sávas roncsolással ellenőmteti. Ez fontos prob~,
ha az eszközöket és a tégely!, a fedő alá kerülő különösen a szemészeli célr a használt fehér vazelm
-cerat-papírkorongot gondosan étherrel lemossuk és megvizsgálásánál Felhívjuk a hallgató figyel~ét
a készítéshez előírt fehér vazelint sterilezzük hogy fehérvazeli helyett a kézielad~sban elteqedt
una. parattinit nem szabad hasznalm' mert ez rend(!20°··0n)
.
sze~int
nem megfelelő parattinum liquid. és par.af.
A szemkenöcsök aszeptikus elkészítése méllett helyes lenne, ha kiadásuk nem tégelyben, ha· fi num solid összeolvasztásából készül A készitmeny
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nem viszkozus, kissé szemcsés kenőcs. Ezek volnának azok a témák, amelyeket receptünk alapanyagá val, a vaselinum albummal kapcsolatosan megbeszélünk a hallgatóval. · t
.
Gyógylzatdsa. A sárga higanyoxidos kenőesőt
csaknem kizárólagosan a szemésZl tb en a szemhéj-·
szélek gyulladáws, gennyes betegségdnél (blep·
haritis), azonkívül árpa (hordeolum) megElőzésére,
illetve kezelésre használják Ezekben az ese:ekben
a szemhéjon kívül történik az alkalmazása . Szam·
hártya betegségnél (keratitis parenchimatosa, cornea fekély stb.) egy kendermagnyit a s7emhéj fel··
emelesével, alatta kell elkenni . Az enyhe nyom·
kodás után a kenőcs feleslegél néhány perc niulva a
szem ről tiszta gyapottal el kell távolítani . A me r·
kurioxiddal egyidejűleg belsőleg jódsók nem adhaták, mert az alkalmazás helyén erélyesebben
ható merkurijodid keletkezik Megjegyezzüi, hogy
a frissen lecsapott, nedves csapadékkal készült ke··
nőcs nemcsak azért jobb, mert a merkurioxid diszperzitása finomabb, hanem azért is, mert a keletkező merkurihydroxyd hatásosabb.
A vízben oldódó higanysók erős, m~gbízható,
de mérges fertőtlenítőszerek, A merkuri- vagy a
chloromerkúrát ionok a baktériumok kéntartalmú
vegyületeit (glutathiont) kötik meg s ezzel bénítják
a baktériumokat

Rp

Tab!. UJtraseptyl sec. Chinoin
phioi. orig . majorem I.
.
OS. Egyszerre 4 db~ot, utána 4 óránként 2-2
darabot

Az Ultraseptyl tabletta kiszeteit gyógyszerkülönlegesség (Formula originalis) . 'A nagyobb
(a 24 darabos) csomagolás! adjuk kL Egy +-es
sz er, tehát csak orvosi rendelvényre adható ki
A specialításta a magisztrális vényeknél tárgyalt,
szabályszerűen kitöltött eimkét kell ragasztani füg-·
",• getlenül attól, hogy a gyártó köteles feltüntetni a
használat módját
Megbeszéljük a hallgatóval az orvos által hasz·
nált rendelési formulákat Részletesebben foglal··
kozunk a formula originalisszal, a gyógyszerkülön··
legességek tömkönyvezésével, illetve engedélyezésével, a gyógyszerkülönlegességek felosztásával,
zárszalagos készítményekkel, kommersz injekciókkal stb . Sorra vesszük a gyógyszerkülönlegesség burkolatán előírt feli r atokat, melyek közül fontosabbak: a. készítmény hatására vagy összetételére
utaló könnyen megjegyezhető egyszerűsített név
(szóvédjegy), amely mellett fel kell tüntetni a készítménynek egy adagr a való pontos összetételét
is ; a törzskönyvi, a gyártási sorszám, a készítmény
eladási ára, a tájékoztató használati utasítás, használhatósági határidőhöz kötötteknél a lejárati idő
Felvetjük a részletekben való eladás lehetőségét,
majd megemlítjük, hogy a gyógyszerkülönlegességek tartalmáért teljes egészében· a gyártó felel.
Kiadás előtt azonban a gyógyszerésznek meg kell
állapítania azt, hogy a gyógyszerkülönlegességben
nem történt-e olyan külsőleg is észrevehető válto··
zás, amely annak elbomlására mutat. (Penészedés,
zavarosodás, eltörés stb.)
A gyógyszerkülönlegességeket elkülönítve szek-

rényben - célszerűen hatástani csoportosításban ·tartjuk a gyógyszertár ban. Ha .a szekrény kulccsal
zárható, úgy az egy +-ek együtt tarthaták a nemkeresztes specialitásokkal A ++·eket és a kábítószereket azonban a többi gyógy>ZerkülönlEgessé··
gektől elkülönítve, erősfalú, biztonsági zárral ellátott szekrényben (mérégszekrényben) kell tartani
Az orvos által felírt >>Ultraseptyl tabi.<< ki·
adása után elővesszük és bemutatjuk a .gyógyszer·
tárban előforduló többi benzolsulfonamid-készítményt is. (Ultraseptyl inj., Ultraseptyl urea seb··
hintőpor, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Dicalmin,
Elektyl, Sulfapyridin, Ronin, Ambesid, Deseptyl,
Prontosil, Cibazol, Irgamid, Irgafen, Hepamod stb.
készítményeket.)
Gyégyhatds. Benzolsulfonamid készítményeket
kézi eladásban nem szabad kiadni Ennek a kérdésnek, a paraaininobenzolsulfonamid therápia és a
készítmények helyes adásának megismerése végett
foglalkoznunk kell ezeknek a kemoterápeutikumoknak a hatásmechanizmusával is.
A farmakologusok már régóta kutattak olyan
antiszeptikum után, amely a baktériumokat a vérben, ilL a szövetekben már olyan kancentr ációban
képesek elpusztítani, melynél a szervezet sejtjeire,
azok életműködéseire káros hatást nem fejtenek ki.
Ezek a kísérletek a paraaminobenzolszulfonamid
felfedezéséig sikertelenek maradtak és ma már kb.
60 szulfonamidféleség került gyógyászati célra alkalmazásra
Megállapitották azt, hogy a suifonamid ké·
szitmények nem közvetlen ül fejtenek ki a bakté"
riumokra fertőtlenítő hatást, hanem azokat köz··
vetett (indirekt) úton teszik életképtelenné, mint
specifikus baktér ium ferment-·mérgek Ezzel a lénye··
gében kémiai tulajdonságukkal a sulfonamidok
elveszik a baktériumoktól nemcsak a fejlődés lehetőséget, ,hanem a védekezesi lehetőséget is a szervezet rendőreivel, a nagy fehérvéísejtekkel, a tagocitákkal szembeP, amelyek baktériumos fertőzés
esetén ezeket a mikroorganizmusokat megtámad··
ják. Mi ennek a hatásmechanizmusnak a közelebbi
magyarázata?
Megállapították a kutatök, hogy a baktériumbk az általunk jól ismert, H-vitaminnal< nevezett
paraaminobenzoe-savat termelik, amelyek ellenállóvá teszik a sulfonamidokkal szemben. Ehhez a
H-vitamin tenneléshez azonban a baktériumoknak
ugyancsak általuk termelt specifikus fermentre van 1
szükségük, amely a par aaminobenzoe-;avhoz kltődik. A suifonami dok ezt a specifikus kötést bontják fel s ezzel lehetetlenné vátik úgy a H-vitamin,
mint a terment-termelés és a baktérium életképteJenné válik.
Felhasználhatóság szempontjából lényeges tudnunk azt, hogy a szulfonamidok medicinális dózisban az állati sejtek működésére semminemű káros
hatást nem fejtenek ki, mert az állati sejtek életmúködéséhez nincs szükség az emlitett H-vitaminos
fer mentre A paraaminobenzolszulfonamid-készítmények mindegyikében megvan a most leírt baktériosztatikus hatása, a hatásfokban azonban lényeges kvantitativ különbségek vannak, ami gyakorlati szempontból fontos. Igy ha a paraaminobevzol-
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okozzák, amElyeknek életműködése eltér a bakszulfonamidnak, tehát a prontozil után előállított tériumoktól es ezekre a szulfonamid mint fermentelső szulfonamid-készítménynek a hatásat l-nek méreg nem h<~L Az a tapasztalat, hogy meghűléskor
vesszük
néhány tabletta szulipnamiddal az influenzának
a szuljapirídin-származék 2Sx
vélt betegség meggyógyítható, azzal magyarázható,
a szulfátiazol-származékok (ide tartozik az hogy nem virusos influenzaról volt szó, Ilyen meghűléses betegségeknél (nátha stb,.) alkalmazása
Ultraseptyl is)
ennek ellenére mindenképpen aggályos nemcsak
15 x ,.fe hatékonyabbak
áz egyén, hanern a köz szempontjából is, Az elégA szulfonamidok gyógyítóhatásukhoz az is
telen adagolás (ú, n rejrakter dózisok) a pneumaszükséges, hogy a vértel eljussanak afertőzött terű., coccusokat v, gonocossusokat, stafilococcuszokat
letre. Ha a baktériumok már elhalt szövetekbe van- szulfonamidokkal szemben ellenállóvá teszi, aminek
nak beágyazva s azok ott tenyésznek, úgy azokra a következtében az illető betegne!, vagy az ilyen reszulfonamidok már nem hatnak Ezért fontos a zi"tens kokkuszokkal megfertőzött másik betegszulfonamid-adagolást minél koraibb stádiumban nel később adott nagyobb szulfonamia-dózis hatáselkezdeni (a pneumonia kezdeti szakában). 3-4
napon keresztill nagy adagokat kell adni pL pneuma- talannak fog bizonyulni,
A szulfonamidok helyes alkalmazása szempontcoccus okozta tüdőgyulladásoknál az Ul tr asepty!ből
a kezdeti stádiumban azonnal 2 g-ot, majd 4 órán· jából megemlítjük hallgatóinknak, hogy bélfertő
ként 1-1 g-ot, azaz az első nap összesen '7 g-ot kell zéseknél (enteritiseknél) azok a szulfonamid-készítadni A másedik nap felnőtteknek 4 g-ot, a har- mények a leghatásosabbak, amelyeknek nagyrésze x ,
madik napon ugyancsak 4 g-ot s a negyedik napon nem szívódik fel Ilyen származék a szulfaguanidin,
még 3 g-ot kell adni Ha eredmény ninc;, a szulfon· amelynek kb 5Q%-a ürül ki a bélsárral Ezeket bátan.id továbbí adagolásat be kell szüntetni Bár a ran lehet nagyobb adagokban adni, mert belőlük
szulfonadmidok a szervezetre kevéssé mérges ve- kevesebb jut a vérbe,
gyületek, mégis elég gyakran okoznak kisebb, rend***
szerint múló természetű panaszokat Ezek között
első helyen vannak a gyomorpanaszok, étvágytaTovább folytathatnánk a példák felsoroJásái
lanság, émelygé;, hányás, amely néhán] csepp
annak
a bizonyításár a, hogy officinai munkánk a
sósavval enyhíthető, Mint anilin-származékok natáránál nemcsak változatos, nemcsak sokoldalú,
gyobb adagban vérmérgek, a vörösvérsejteket táhanem komoly tudást igénylő feladatnak hosszú
madják meg (methaemoglobin keletkezik) Eny.·
láncolata A felhozott példák azt is bizonyítják,
hébb esetekben ez reverzibilis folyamat A vörös- hogy a gyógyszertári dolgozók munkája a táránál
vérsejtek komolyabb károsodást szenvedhetnek nem lehet csak mechanikus,, Kiképzésük főfeladata
azonban kén jelenletében Ezért kerülendő egyidejű·
éppen az, hogy a gyakorlat és az elmélet harmoleg a szulfátos hashajtó, tojás stb. Nagy es hosszan
nikus
egyesítésével kitermeljükazt a gyógyszertári
adott adagok a májat is megtámadhatják (sárdolgozó típust, amely nagyobb gyakorlati tudásával
gaság, májsorvadás stb.}
és több elméleti ismeretével meg fokozottabba)1 veVannak, akik túlérzékenyek a szulfonamidokkal gyen részt orvos-egésztégúgyi dolgozóink »gyá- (,
szemben, ú . n. allergiás tüneteket vált ki (csalán- gyíts jobban« célkitűzéseinek gyakorlati végrehajkiütés, bőrgyulladás stb,),
tásában A fenti példákkal elsősorban a tanító szakOrvosi felügyelet nélkül szedésilkből komoly bajok társak nevd)munkájához kívántam néhány gondo·
származhatnak Helytelen pl ú, n. infl uenzás latot és részben irányvonalat adni
megbetegedésnél alkalmazni, mert az influenzát

A szulfonamidok és néhány aromás szulfon
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__________________

!; sze r ves festéke~ (kátr ányfestékek) nagy csoP?ttjaban az azotestekekben Rl-N=N-RZ kö·
test talalunk, ahol az R1 és RZ különféle aromás
gy?.~ Az ~zoben_zol (I) a legegyszerűbb ilyen vegyulet; ket. fenrl (C,H,-) gyök kapcsolódik az
azoko.te~en at.
Ha az azobenzol egyik gyűrűjébe
para, all~sba egy_ amm? (- NH,) csoportot viszünk,
anr_lmsm:ga nevu testek, a .. P-arn!noazobenzol képlet~hez JU!~nk Ez ~ vegyulet kemhatásra változtatJ~ a. sz!.n~t, . te.hat sokkal inkább használható
saviug-jeizo rndrkatornak, mint festéknek Ha viszont ugyanarra a gyúrűre e'gy másik aminocsoportot is beviszűnk, mégpedig az azokötéshez
orto-h~lyzetbe, a >>Ci;rysoidin<< képletét írtuk fel.
(Ez m~rkomoly festek, gyapotszöveteket festenek
vele yo~osbarnara} (" festékkémikusok előszeretet·
tel vrszrk be a festekrnolekulákba a szulfonarnid
( -;-S? 2• NH,)_csoporto~! 1 mert ez annak a tarto~sa~at s ezalta_l a szavet színének jóságát nagytnertekben novelr Semmi szakatlan nem volt tehát
ab~an, midőn a krizoidinban is bevítték a szulfonamrd-csoportot..Az igy nyert vegyület, a >>Prontosil<<
nagy meglepetessei szolgált Kiderü:t róla hogy
kokkusz okozta fertőzések gyógyszere . A P/ontosil
1932-ben új fejezetet nyitott a kemotherápiában.
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Rákosi

»A dolgozó nép felszabadulása, a Szovjetúnió segítsége és szacialista

munkamódszereinek hazánkba való átültetése olyan erőforrásokat nyitott meg,
amelyekre a régi Magyarországon egyáltalán gondolni sem lehetett«
Rákosi
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. ... A szulfonsav-gyök képletét sokszor- -S03 H formával
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A s:wlfonamid-gyök képletéhez úgy jutunk, hogy vagy
a s~ulfonsav-csoport (-S0 2 . OH) hidroxilját helyettesítjük
ammo (-N~ 2 ) csopor,tt~l, va.gy pedig a szulfon-csoport
(= 50 2) egyrk vegyettekere ammq-csoportot írunk:
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NH 2

l
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NH2
>>Prontosil<< (ru bt qm)
4.,szulfonarnldo-2' 4' -diamino-azobenzol
(Chrysoidin-szulfonamid)
A P~ontosil _az első bakteriumméreg, melynek
annyrra krc:rny a toxicitása, hogy belsőleg is
alka,Irnaz_h~to, ol>:an adagban, amely már komoly
fertotlemto hatast , fejt ki azáltal, hogy a
bakter!~mokat ma.gaban a szervezetben öli meg,
Az azoc~ eltelt tobb mint másfél évtized eddig
~en;
latott hatalmas ütemú kutatómunkát
rndrtott meg, s _nyugodtan állíthatjuk, hogy a
Pronto~rl-tort~ res alaposan kitágult. A még forr~d_almibb gyogys~erc •, ~z ar;tibiotikumok (Peni·
crllrn, Streptomy~rn) megjelenese legfeljebb mérsé~e~te a sz~lfonamrd_-k,utatás lendületét, de meg'nem
~ll~t~tta es semm1kep sem tette fölöslegessé az
rlyrranyú munkát.
A, Proutosil további tanulmányozása meglepő
e~edrne.nnyel járt. Rájöttek, hogy a szervezetben
h!droge~f~lve.tellel r_edukálódik, miáltal molekulája
az azokotesnel ketteszakad; aszimmetriás triaminobenzol és p-aminobenzolszulfonamid keletkezik
Ez utóbbiról viszont kiderült, hoay tulajdonkép
ez a gyógyhatás hordozója
o
,

1

szabadult, dolgozó népünk teremtő erejében. A tervvégrehajtás sikerének egyík
fő összetevője, hogy maradéktalanul megkaptuk hozzá felszabadítönk és nagy

"'

l

NH 2

.

Anilin.,sárga
4' -amino-azobenzol ;
p- amino-azobenzol

,

»A terv végrehajtása azokat igazolta, akik tántoríthatatlanul bíztak a fei-

segítőnk, a Szovjetúnió teljes segítségét«

Írta: V ég h Antal dr.

'/

lso,

P-aminobenzolszulfonamíd IL

l

NH 2
NH 2
f!' ,p-at;linoh,enzoi:zuifonamidot először !908ban allttottak elo, festek-kémiai célokra használták
Csak 1935-ben derült ki, hogy ez az évtizedek óta
kere~ett kokkuszölő a_nyag Persze ezóta már igen
elteljedten hasznaiJak gyogyszerül (Deseptyl
· '
Prontalbrn stb,)..
A_ P-.amir;~benzolszulfonamid képletét jobban
megk~ze)!thetjuk az anilinből indulva kí. Utóbbiba
pa,:a aliasban szulfonsav ( --S0 2 0H) csoportot viszunk be' a s~ulfanilsav képletéhez jutunk Ebből
elhagyva a hrdroxilt, a szulfanil--győk képe áll
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melynek szabad vegyértékéhez végül az-· tunk eredeti célkitűzéséhez s a továbbiakban
arninacsoportot fűzve, eljutunk a p-aminobenzo- megkíséreljiik, miként lehetne a fontosabb szulszulfanilil-amid, vagy csak egyszerűen szulfanil- fonamid-féleségek szerkezeti képletének könnyű
megértéséhez és tanulásához aránylag egyszerűen
amid képletéhez
eljutni . Köztudomású ugyanis, ha á világ bármely
OH
zugában olyan szulfonamid-származékra bukkan'
l
tak,
amely a gyógyításban bevált, akkor szette a
O=S=O
földgolyón
mindenütt iparkodtak azt lemásolni,
l
előállítani. Természetesen új néveri hozták forga-lomba Ebből azután olyan tömkelege származott a
szulfonamid-készítmények
szinonimáinak, hogy be•
'-/
//
lőlük, némi túlZással, kisebbecske szálárt lehetne
l
i
összeállítani E cikk végén találunk is ebből egy
NH 2
NH2
k~s izelítőt
Szulfanilsav.
A Proniasil (rubrum) szerkezeti képletéhez
Anilin.
p-aminobenzolszulfonsav legkönnyebben úgy jutunk ei, mint ahogy azt a
4--aminobenzolszulfonsav. cikk elején tettük :rehát olyan diamino-azobenzol
származéknak fogjuk fel, amelybe a szulfonamid--csoH2 N C,H, SO, OH
portot is bevittiik, Hasonló gyógyszer a Rubiazol is,
NH,
mely a Prontosiltól csak abban tér el, hogy 6-os
szénatomján, vagyis abban a benzolgyűrúben,
l
l
0=S=0
amelyben már van két amino-csoport, az azo-O=S=O
kötéshez orto-helyzetben egy karboxil ( -COOH)
l
l
_/ '-,
csoportot hord . A >>Prontosil solubile<< szintép azofesték, de képlete jóval komplikáltabb . Benne a
,,
4'-szulfonamido-fenilazo-gyök olyan naftalinnak a
2-es szénatomjára van beszubsztituálva, melyen az
l
l
l-es szénatomon hidroxil (-OH}, a 7-es szénNH 2
NH 2
atomon acetilamino--gyök (CH 3 • CO . NH), a 3-as
Szulfanilamid
Szulfanilil-gyök
és a 6-os szénatomon pedig 2 szulfonsavas nátriumP-aminobenzolszulfonamid gyök foglal helyet
4--aminobetJZolszulfonamid
;--SO, Nl-1 2
(>>Deseptyl<<) ll
4' -szulfonamid o-f en ilazogy ök
C, H, . SO,. NH,
OH
(N')

előttünk,

tataihato ugyanezen a helyen. Ezzel szemben viszont az >>lrgafen<< Nl--es amido-csoportja olyan
benzoil-gyököt4 hord, melyen 3 és 4 állásban metilgyökök találhatók
H2 N-:
'-· --/

p .. aminobenzolszulfonacetamid

N'· acetil-szulfanilamid

~,

( Albucid) IV
-CO CH: C(CH 3lz

'·,

/""
""/

A szulfanilamid,ban világosan látszik, hogy a
két (-N H2) csoport'nem egészen egyforma . A sz ul'
foncsoporthoz (=SO,) kapcsolódó kifejezetten savamid míg a benzolgyűrűhöz közvetlenül kapcsolódó 'határozottan amin jellegű. A nemzetközi nomenklqtura az amidos csoportot N1 jelöléssei illeti,
mert a benzolgyűrű megszámozásában a szulfoncsoportot tekinti jellegadónak Ezérf a szulfonamidok molekulájában az a szénatom az >>l «-es, amel~
hez a szulfon illetve szulfonamtd-csoport kapcsoladik "Ebből v!'szont az következik, hogy a gyűrűhöz
közvetlenül kapcsolódó amino-csoport jelzése : N4
Fontos ezt a jelzést jól megjegye_zni, hogy a to··
vábbiakban ai igen változatos szulfonamid származékok nevezéktanában el tudjunk igazodni
Köztudomású, hogy a fentiekben vázolt alapvető felfedezések nyomá"n egy ezideig szinte elképzelhetetlen métetű kutatómunka indult meg világszerte. Többezerféle szulfonamid származékat állítottak elő, melyekből azután 50-60 bevált gyógyszer lett. Elsősorban az N1-es amido-csoportba
vitték be a legkülönbözőbb gyököket Próbálkoztak
később az N4 -es amino-csoport beszubsztituálásával sőt lecserélésével is . Bármennyire is csábító és
érd~kes lenrie az itt tapasztalt törvényszerűsé
,aekről elmélkedni, vissza kell térnünk cikksoroza-
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N'-( dimetilakt oil)-szu lfanilam i d
( Irgamid) V

CH,

l

-N=

N-"·

· -S0 2 NH 2

Proniasil solubi/e

a 2-(4'szulfonamidofenilazo )-7-acetilamino- I -oxinaftalin ·
-3,6-diszulfonsavjának dinátrium sója. l I l.
Miután az azofestékjellegű szuffonamidokkal
igy végeztűnk, tárgyaljuk most azokat a származékokat, amelyek a szulfanilamidból úgy származta t haták, hogy az N'-es amido-csoportjának
egyik hidrogénjét valamely savgyökkel helyettesítjuk Ha az acetilgyőköt helyezzük így be, az
>>Albucid« képletéhez jutunk Az »lrgamzd«-ban a
dimetilakril-sav 3 savgyöke, a dimetilakroil-gyök
a Az akrilsav képletéhez a glicerinböl jutunk. tJ_tóbbi
hevítésekor keletkezik az akrilsavnak megfelelő aldehtd, az
akrolein.
CH,.-C-CH,
CH 2 0H
CH,

l

CH,OH

glicerin

ll
CH

CH

~HO

akrolein

akrilsav

.~

N'-(3,4-dimetilbenzoil}-szulfanilamid
( lrRafen) V l

í>

Eredményesek voltak azok a kisérletek is,
amelyek két PAB molekula összekapcsolásával
hatáslakozást óhajtottak elérni. A siulfonamidoknak ezt a csoportját az Uliron-ok vagy Diseptal-ok
alkotják. A tri- és a tet raseptal-vegyületek nemcsak
oldhatatlanabbak, hanem hatástalanabbnak is bizonyultak, nem is nyertek a gyógyászatban alkal·
mazást. A Diseptal-sorozat legegyszerűbb tagja az
>>Uliron C<< (Diseptal C).. Ennek képletét úgy kell
elképzelni, hogy a szu!fanilamid N'-es amido1

-

csoportjábóL elveszünk egy hidragént és az
így nyert
4'-aminobenzolszulfonamido-gyököt
(H 2 N. C, H, S0 2. NH- )5 para állásban behelyet-tesítjük a benzolszulfonamid (C6 H, . S0 2. NH 2)
benzolgyúrújének 4'es szénatomjára. A »Neo
Ulirom-ban ennek a benzolszulfonamidnak az
egyik amidos hidrogénjét metil-gyök helyettesíti;
míg az »Uliton«-ban mindkét hidrogén helyén
metilgyök van

"'

/-"'""
/
H 2 N--"
__ /-S0 2 . NH-"

-~0 2

NH 2

4--(4'-·aminobenzolszulfonamido )-

benzolszulfonamid
(•>Uliron C<<) VII

---S0 2 NH Cl:l 3
4-(4' .. aminobenzo Iszulfonamido )henzolszulfonmonornetilamid
(>>N eo Ulirom VI I I .
.. S0 2 N(CH 3),
4-·( 4'·· aminob enzolszulfonamido )-benzoíszulfond!metilamid
(>>Uliron<<) IX

' Miután ez a gyök a továbbiakhan gyakran elő·

fordul, figyeljük meg szerkezeti képletét:

o

/

H,N - :

---- -'

/

il

"-S-N---

ll

l

O H

4' -am i no benzo lszulfona m i d o-gyök
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Külföldi eredetű keserűanyagtartalmú drogok
helyettesítése hazai drogokkal
Közlemény a budapesti Tudomdnyegyetem Gyógyszerészeti
Igazgató.: Mozsonvi Sándo1 dr. egyet rzv r tanár

----SO, ONa

dH OH

"-cH
,/

-CO~

""/

l

, - S0 2 NH~CO . CH 3

A GYÖGYSZERESZ

~OOH

dimetilakrilsav

Intézetéből

Írták: Koritsánszkyné Amhrus Klára dr ... Szepesy Angela dr.
és Sehneci Valéria d1
A szacialista gazdalkodásnak alapja a terv- is kell számolnuilk. Ezért szakirodgimi adatokból
szeníség. Ezt látjuk megnyilvánulni gazdasági kiindulva, vizsgálat alá vettünk több hazai eredeltí
életünk minden területén is Ugyancsak ezt a célt keserűanyagtartalmú drogot
szolgálja kormányzatunknak az a törekvése, hogy
Vizsgálataink két részre tagozódnak Egyrészt
a hazai értékek kiaknázásával mindjobban kikü .. . megállapítottuk a kérdéses drogok keserűértékét,
szöbölje a külföldi anyagok behozatalát
minthogy erre pontos számszerű adatokat az iro-Ebbe a munkába a gyógyszerek vonalán dalomban nem találtunk, másrészt arra töreked:
Intézetünk már régebben intenzíven bekapcsoló- tünk, hogy a megfelelő keserű-értékiíeknek biiodott.. Mozsonyi professzor kezdeményezésére és nyultakat galenikumainkban a külföldi eredetúek
az ő irányításával folyik az a kutató munka, helyett felhasználást a ajánlhassuk
amely a külföldi eredetű drogoknak hazaiakkal
A vizsgálat alá vett drogok a következők :
való helyettesítésére irányul Munkaközösségünk absinthii herba, agrimonii herba, bardanae radix,
a keserűanyagtartalmú drogok helyettesítésére vég- calami rhizorna, cardui benedieli herba, centaurii
zett kísérleteket
·
herba, ebulae radix, equiseti herba, farfar ae folium,
Gyógyszerkönyvünk galenikumainak előiratai marrubii herba, millefolii herba, polygol1ii herba,
ban több helyen szerepeinek keserűanyagtartalmú sambuci fructus, sideritidis herba, stoechados flos,
drogok. Ezek közölt számos kü!földi eredetű van, sanaceti herba, taraxaci herba, taraxaci radix,
amelyeknek a behozatala nemcsak jelentős pénz- trifolii librini herba
összeget jelent, de sokszor beszerzési nehézségekkel
· Absinthii herba Szalgáltatja: az artemisia
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absinthium (Compositae), fehér uram Hazánkban
főleg a Dunántúlon és a Hortobágyon fordul elő
nagyobb mennyiségben . A dragat szárított lev.ele
és a virágzó végű szárak alkotják. Gyüjtése július-·
augusztusban történik Hatóanyaga 0,25---0,50%·-ig
főleg timjon tartalmú illóolaj, glycosid kötésű
absinthin és anabsi.nthin nevű keserűanyag, továbbá
cser anyag A gyógyászatban keserű teakeverékek
alapanyagaként szerepel, kitűnő gyomorerősítő,
étvágygerjesztő, emésztést elősegítő szer.
Agrimonii herba. Szalgáltatja: az agrimonia
eupatoria (Rosaceae), apró bojtorján, közönséges
párlófű Füves, cserjés helyeken, erdei ösvények
mellett termő évelő növény. A virágzó növény
földfdetti része gyűjtendő július-augusztus hónapban . A drog kellemes illatú, fűszeres, kesernyés,
össZEhúzó ízű. Tartalmaz keserűanyagot, cseranyagat és nyomokban illóolajaL Belsoleg bél,
máj és epebántalmakban, foleg epekő megelőzésé
!Jen használják főzet alakjában. Külsőleg száj- és
toroköblítőként nyer alkalmazást
Bardanae radix. Szalgáltatja: az arclium
Iappa (Compositae), közönséges bojtorján. Utak
mentén, parlagokon, tehát rossz talajon ismindenütt
vadontermő növény. Felhasználásra kerül a gyökere
és levele . A szárított drog szagtalan, fözete ellenben
kellemetlen szagú és ízű Éppen ezért mint helyettesítő anyag nem jöhet számításba . Tartalmaz 45%
inulint, keserűanyagol, cseranyagot, nyomokban
illóolajat és phytosterinL Ember- és állatgyógyászatban vizelet- és hashajtóként alkalmazzák,
külsöleg bőrbetegségek gyógyítására.
Calami rhizoma . Szalgáltatja: az acorus calamus (Araceae) . Orvosi kálmos Mocsaras, iszapos
helyeken, főleg Bereg, Moson, Tolnamegyében
fordul elö . Gyöktörzse szárított állapotban ismeretes. Hatóanyaga: 1,5-3,5% illóolaj, acorin
nevű keserííanyag, chclin, cukor, nyálka, csersav
Mint étvágyjavílót, emésztési zavarokban használják és csaknel]1 minden amarumos készítmény
előiratában szerep<l.
Cardui benedieli herba. Szolgálta1ja: a cnicus
benedictus (Compositae) Benedekfű . Hazánkban
több helyen termesztett növény. Az egész földfeletti részt közvetlenül virágzás előtt gyüjtik
Friss állapotban kellemetlen szagú, de szárítva
szagtalan, keserU és sós ízű. Cnicin nevű glycosidszf!'ú kesE!űanyagot tartalmaz, azonkívül kevés
illóolajat, cseranyagot, nyálkát és sok ásványi sót.
Mint étvágyjavítászet régóta ismeretes. · Egyes
külföldi gyógyszerkönyvek mintkeserű teakeverékek
és tincturák alkatrészét hivatalos drogként veszik
föL A Iikó'riparban gyomorkeserű-likőrök készíté··
séhez kiterjedten alkalmazzák
Centauri i herba . Szalgáltatja: a centauri um
umbellatum (Gentianaceae). Ezerjófű. Az egész
ország területén, főleg a Duna--Tisza-közén gyűj
tik nagy mennyiségben. A növény földfeletti
részei, melyeket júliús-augusztusban virágzáskor
gyüjtenek, szaigáitatják a drogo! Hatóanyaga:
erytaurin nevű keserű glycosida, mely enzim
hatására glycose-ra és erytrocentaurinra hasad
Ezenkívül kisebb mennyiségben gyantát, cukrot,
viaszt és magnesium-lactaiot tartalmaz. A keserú-
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-----anyag legnagyobb mennyisége a szár ban, kevesebb
a virágokban és legkevesebb a levelekben található. Mint értékes keserűanyag-tartalmú drog,
a legtöbb gyógyszerkönyvben megtalálható. Főzete
igen jó hatású a bélműködésre, ezért gyomorjavítóként alkalmazzák
Ebuli radix. Szalgáltatja: a sambucus ebulus
(Caprifoliaceae) . Gyalogbodza . Utak, töltések mentén előforduló, évelő növény Szárított gyökere
kerül forgalomba . Tartalmaz keserűanyagot, cukrot,
emulsint, saponint. Főzete izzasztó, vesetisztító,
köhögéscsillapító hatású.
Equiseti herba. Szalgáltatja: az equisetum
arvense (Equisetaceae) . Mezei zsúrló . Homokos,
nedves réteken, mindenütt előforduló évelő növény;.
Kélféle földfeletti szára van: a kora tavasszal megjelenő spóratermő szára és a később rriegjelenő
zöld meddőszára A drogkereskedelembe a meddő
szár kerüL Keserűanyagat equisetonin nevű sapo·
nint, kovasavat, oxalsavat tartalmaz. Kovasav
tartalmánál fogva előnyösen befolyásolja az anyagcserét. Főleg mint diureticum nyer alkalmazást
Farfar ae radix . Szalgáltatja: a tussilaga far ..
fara (Compositae). Martilapu . Nyirkos helyeken,
agyagos. talajon tenyésző évelő növény. Leveleit
a virágzás után, áprilistól júniusig gyüjtik és meg..
szárítva hozzák forgalomba . Sok nyálkaanyagot,
keserű glycosidákat, cholint, phytosterint, alma-,
borkő·· és phosphorsavas sókat tartalmaz. Főleg
expcctoránsként alkalmazzák
Marrubii /rerba . Szalgáltatja: a manubiurn
vulgare (Labiatae). Orvosi pemetefű. Az ország
egész területén parlagas helyeken, töltések szélén
gyakori. A növény fehér, gyapjas levelű, földfeletti
szára gyűjtendő. A virágos állapotban gyüjtött
áru kisebb értékű . Hatóanyagai: 0,25% manubiin
nevú keserűízű Iacton, 7% csersav, kevés illóolaj,
nyálka és gyanta. A belóle készült főzet köhögési
csillapító, gyomorerősítő hatású.
Millefolii herba. Szalgáltatja: az achillea millefolium (Compositae) . Közönséges cickafark. Fehér,
néha pirosló virágú, kaszálókon, nyirkos erdős
helyeken, főleg hegyvidékeken, vadontermő évelő
növény . júniustól késő 'Őszig virágzik A gyógyá·
szalban a növény virágzó, földfeletti része haszná..
latos Hatóanyaga : 0,2-0,5% azulen tartalmú
illóolaj, keserűanyag, aconitsav, achillein és csersav
Egyes külföldi gyógyszerkönyvek hivatalos -űrog
ként veszik föl. Wasicky a keserűanyagokat
tartalmazák közé sorolja, mert izgatja az emésztő
berendezést és az anyagcserét fokozza
Polygonii herba . Szalgáltatja: a polygon um
aviculare (Polygonaceae). Madár keserű-fú A legközönségesebb útszéli gyomnövény. A növény
földfeletti része szalgáltatja a drogot. Cseranyagot,
gyantát, viaszt, vízben oldódó kavasavat és igen
kevés keserűanyagat tartalmaz Régóta alkalmazzák különböző vérzések csillapítására is.
Sambuci fructus . · Szalgáltatja : a sambucus
nigra (Caprifoliaceae). Fe.kete bodza. Ritkás erdők
ben, árkok partján található közönséges cserje. Szárított virága és bogyó ja kerül a drogkereskedelembe
Jllóolajat, nyálkát, cholint, alma- és valeriansavas
észtereket, glycosidákat, cukrot tartalmaz
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Sideritidis herba. Swlgáltatja: a stachys recta
(Labiatae). Hasznos tisztesfű Napos, sziklás,'homokos helyeken gyakori növény.. Gyüjtésre kerül
virágzáskor a növény földfeletti része . Cseranyagot,
ch o!int, betaint, kevés keserűanyagat · tartalmaz
Leginkább diureticumként alkalmazzák ·
Stoechados flos . . Szalgáltatja: helichrysum arenarium (Compositae) . Homoki szalmagyopár. Homokos réteken, leginkább az Alföldön terem. Virágfészke gyüitendő. Keserűanyagot, cseranyagat és
illóolajat tartalmaz. Fon ázata vérnyomásemelő
hatású, a gyomor-secretiót fokozza, ezért bélrenyheségben, sárgaságban alkalmazzák
Tanaceti herba Szalgáltatja: a chrysanthemum
vulgare (Compositae). Aranyvirág, gilisztaűző varádics. Vizes helyeken, árkokban, erdei utak szélén,
rendszerint tömegesen terem. Gyüjtendő a leveles
virágos szár Szárított állapotban gyengén fűszeres
szagú, kesernyés 'ízű. Hatóanyaga : illóolaj, mely
legnagyobb mennyiségben a virágban található,
azonkívül tanacetin nevű keser űanyag, szerves
savak és gyanta. Illóolajának 70%-a thujon,
mely erősen izgató hatálti.. Főleg féregűzőként
alkalmazzák A drognak amarumként való alkal·
mazása nem ajánlatos.
Taraxaci herba et radix. Szalgáltatja: a
taraxacum officinale (Ccrr positae). Gyermekláncfű
Hazánkban füves helyeken igen elterjedt növény.
Gyökerét és levelét kora tavasszal vagy késő ősszel
.virágzás előtt kell gyüjteni 18--25% inulint,
·cukrot, nyálkát, D-vitamint, valamint taraxacin
nevű keserűanyagat tartalmaz. Keserűanyagtar·
talma virágzáskor a le~nagyobb Étvágyjavító.
epe- és vizelethajtó hatású.
Ttifolii fibrini /rerba Szalgáltatja: a. menyanthes trifoliata (Gentianaceae). Vidraeleéke. Lápos
réteken, macsaras területen eltforduló· évelő vízi
növény A drogot szaigáitató leveleket virágzás
előtt vagy a virágzás alatt gyüjtik. A növény
hatóanyagai a meliathin és menyanthin nevű
kesnű giycosidák, valamint csersav, saponin, phytosterin, pectin, viasz, A-vitamin. Mint étvágyjavító-szert alkahnazzák, a keserűteákeverékek és
tincturák egyik fő·-alkatrésze.
A kereskedelemből beszerzett fenti szárított
drogokat a IV-es sz ita finomságr a felaprítva
dolgoztuk feL Kivonófolyadékként tiszta vizet.
továbbá 15%, ill. 40%-os szeszt alkalmaztunk.
A kivonófolyadék megválasztásában a követc
kező szempontokat vettük figyelembe : Vizet azért
alkalmaztunk kivonószerként, mert Wasicky biológiai meghatározása is vizes kivanatra van kidolgozva és mi is az ő eljárását követtük. A továbbiakban szeszes kivonásr a tértünk át, minthogy
a szesz, tudvalevőleg előnyösen befolyásolja a
keserűanyagtartalmú drogok kivonhatóságát Elő
ször egy kisebb szeszkoncentrációval próbálkoztunk,
majd az irodalmi adatok, főleg a VIII. Szavjet
Gyógyszerkönyv előiratai alapján .a legjobb kivonhatóságat biztosító 40%-os szesszel dolgoztunk.
A drogokat a fenti folyadékokkal 24 óráig történő
áztatással 5 : 100 arányban vontuk ki. Kisajtolás,
ülepítés és szűrés után a nyert kivonat keserűérté·
két határoztuk meg

Mint tudjuk, a keserűanyagok nitrogénmeptes
szerves vegyületek, melyek nem alkotnak kémiailag
egységes csoportot. Ezért értékmeghatározásukra
megfelelő kémiai eljárás nincs kidolgozva . A keserű
anyagokat mennyilegesen a Wasicky-féle biológiai
módszerrel lehet meghatározni. A drogból vizes
kivanatot készítünk és ezt a törzsoldatot ivóvízzel
kölönböző arányban higítjuk. A kóstolást a legkisebb töménységű oldattal kezdjük el, majd fokozatosan haladunk a töményebbek felé mindaddig, míg az oldatot éppen keserűnek nem érezzük
A kóstoláshoz 5-·1 O kcm folyadékot veszünk
a szájunkba a vizsgálandó oldatból és l percig
ide-oda mozgatjuk, hogy a szájnak minden részével,
illetőleg az ízlelőidegvégkészülékekkel érintkeziék
Ezután a folyadékot kiköpjük és száj11nkat tiszta
vízzel kiöblítjük Több ízlelési próbát egymásután
nem helyes végezni, mert a halmozódás folytán nem
kapunk helyes izérzést és értékeket. Ezért az ~gyes
íz! elések között legalább 30-45 percnek kell ;;!telni.
Minthogy az egyes egyének ízérzéke különböző,
az így kapott eredmények relatív értékűek. Meg-·
felelő eredményhez jutunk azonban, ha az irodalomban megadott standard oldattal hasonlítjuk össze
talált értékeinket. Standard-oldatként a sósavas
chinin l : 150. 000 higítMát szakták alkalmazni,
melyet a legtöbb ember még keserűnek érez.
Ezzel a standard oldattal tudjuk ellenőrizni a
vizsgáló ízérzőképességének érzékenységét Ha va·
laki a standardoldatot csak magasabb, illetve
alacsonyabb kancentr ációban érzi keserűnek, ti gy
ezt az eltolódást vizsgálati. eredményeinél is figye ..
!embe kell venni. Standard-oldatként használható
a brucin I : 4,000.000 arányú higítása is .
A keserűanyagtartalmú drogok igen gyakran
tartalmaznak a keserűanyagon kívül íllóolajat,
gyantát, csersavat és egyéb anyagokat is, melyek
a keserűérték meghatározást zavarj~k. Különösen
az illóolaj és cseranyag izgatja erősen az ízlelő
idegvégződéseket, és ezért nagy hígításban sokszor
nehéz eldönteni, hogy a keserű ízt, vagy az illóolaj
okozta arorpás, illetve a cseranyag összehúzó ízét
érezzük-e . Ezért azokban a drogokban, ahol ezek
a nehézségek fennáll ottak, a Kedvessy-Fürstner-féle
módosított eljárással határoztuk meg a keserű
értékeket. A vizsgálat menete a következő : a drogból készült kivonat 5 g-ját O 25g actherrel zsírtalanított caseinneliO percig rázzuk, majd vízfürdőn be·pároljuk. A maradékot vízben feloldjuk, szűrjük
és aszüredéket 50 kcm:re egészítjük ki. Az ilymódon
előkészített anyaggal a Wasicky-féle eljárással
dolgoztunk tovább. A keserű íz ebben az esetben
miriden más zavaró íztől mentesen volt észlelhető.
A keserű számot a standard és a vizsgált
oldat higításaiból számíthatjuk kL Standard
oldatként brucin,oldatot alkalmaztunk, amelyet
l : 4,200.000 hígításban találtunk még éppen keserűnek. A keserűszámot úgy számítjuk ki, hogy a
vizsgált oldat keserűség! fo.kát elosztjuk a standard·oldat keserűségi fokával (mi esetünkben 4,200 OOOrel) és az így · kapott értéket rnegszorozzuk
100.000-reL 100.000 a brucinra vonatkozóan szabadon megállapított szarzószám
A leírt drogoknak a Wasicky'féle eljárássa
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A drogra vonatkoztatott (5-: 100 kivonással)
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kesérűségi fok

A drog neve
deszt
víz

Absínthíi herba .

Agrimoniae herba
Bardanae radix

Calami thizama
Cardui ben_edicti herba
Centauri i _herba

6.000
120
l 200

keserű-szám

15%-os

40%~os

sz esz

deszt

szesz

8.000
160
2000

8 200
600
l 800
2 400
4000
20.000
5Jl0
3 OOO
600
6 600
4 OOO
200

l 400
14000

!.600
20 OOO

Equiseti herba
Farfarae folium

2.000

2.000

Marrubii herba
Millefotii herba·

2 OOO
4 OOO

3 500
5.000

l OOO
2.000

2 400
l OOO

MOO
l 600

50 OOO

56 OOO

400
64.000

Ebulite radix

.,.

Polygonii herba .
Sambuci "fructus
Siderftidis herba
Stoechados flos
Tanaceti herba
Taraxaci radix
Iaraxaci herba
T'rifolii fibrioi herba

-- -".;_

Vieg,jegyzés

40-os

víz

I5% ..os
-szesz

142 86
2 86
28 6

190 5
38
476

195 24
14 28
4286

Irta : Kovács László dr.

szesz

Igen kellemetlen

ízű

Módo-

sított €ljárással.-,is
Erősen aromás íZCí

33 33
333 33

38 00
476 2

476

47 6

47 6
95 24

83 33
119 00

23 8
47 6

5714
23 8

1191

1333

5714
95 24
476 2
ll 9 , Műdosított eljárás
71 43
14 28
157 2
9524
4 76
Kellemetlen ízíi. Mödosított
eljárás,
: Módosított eljárás
1048 ; Kellemetlen ízli
38 OQ

9 52
1524

Jelentős allamás volt a gyógyszertári dolgozók
életében az év első felében lezajlott Laboránsképző
Tanfolyam július végi vizsgája. E vizsgákon tettek
bizonyságot a tanfolyam hallgatói és előadó), hogy
jól használták fel a rendelkezésükre álló időt és
ottani munkájukkal is hozzájárultak szocializmus,
építéséhez Munkatervük sok tekintetben kialakulatlan volt, hiszen nem támaszkodhatott még tapasztalatokt a.. Ezt a tapasztalathiányt ét ezt em magam
is, amikor a fizikar és kémiai alapfogalmakat igye-·
keztem a szaktársakkal megismertetni. A féléves
közös munka, a "vizsgák eredménye, és nem utolsó
sorban a vizsgák óta eltelt egy hónap tapasztalatai
azonban nemcsak alapot adnak e két tárgynál ···fizika és kémia -- elért eredmeny kiértékeléséhez,
hanem szükségessé is teszik, hogy a jövőben ezek
figyelembevételével még hasznosabb, még eredményesebb munkát végezhessünk Munkánkat megkönnyíti a gyógyszertári segedszemélyzet munkakörének új abb megállapítása is Az 1948: XXX
törvénycikk megalkotásakor még nem voltak szakképzett technikák s,nem is foglalkoztak rendszeres
kiképzésükkeL Az eddig lezajlott tanfolyamok lehetövé tették, hogy a munkakörök módosításával sokkal szélesebbkörű, felelősségteljesebb s éppen ezért
nagyobb elméleti és gyakorlati tudást igénylő beosztást nyerjenekA munkakör újabb körülhatárolása egyben az elsajátítandó ismereteket is .meg-jelöli.
'
·
A szakmai képzésen tul, a tanfolyam feladatai
közé tartozik, hogy hallgatóinak az általános mű
velt[éghez tartozó természettudományos szemJé ..
!etet is megadja. Ennek egyik sarkalatos pontja
pedig éppen á fizika és kémia. Szükségük van ene
a tudásra a gyógyszertári dolgozóknak, hiszen fizikai
és kémiai Ismeretek nélkül munkájuk mechanikussá,
lélektelenné válik. Eredményes munkát elméleti tu ..
dás nélkül nem lehet végezni. Ipari dolgozóink újitásai, a sztahánovisták eredményei is mind-mind
az elméleti tudás segítségével kíelemezett munka,
módszerek gyümölcse. Ha erre gondolunk, akko1
nem mar adhatunk szigor úan a szakmai kérdések
tár gyalásánál, hanem tudj uk, hogy amindennapi élet
idevágó kérdéseit is meg kell világítanunk
Ilyen szempontból tekintve a tanfolyam fizikaanyagát, abban több hiányosságat találunk Nincsen
szühég arra, hogy a szaktársak megtanulják a
mechanika különböző elméleti tételeit, de szükseges
a munka és energia fizikai megfogalmazásának és
alaptételeinek megismerése . A mostani tanfolyam
anyagában talán túlságosan tömören foglaltuk össze
az egyes tárgyalt részeket Igy a hőtannál a hőmérő
ismertetése, a hőmennyiség (kalória) mérésen túl,
nem ártana, ha megismernék a termodinamika
körébe tartozó egyes jelenségek fogalmát is. Gondolok itt elsősorban a höenergia munkára való felhasz-nálására, a hőerőgépek alapelveire, hővezetés stb.

a
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Kellemetlen ízú

jól, hogy a megadott számok nem abszolut értékek•
kapott értékeit a fenti táblázatban közöljük
Miként a táblázatból látható, vizsgálataink mert a drogtermés helyétől, a talajtól, az éghajlattól•
alapján megállapítottuk azt, hogy a calami rhizoma, a. csapadéktól, az insolátiötól, a gyüjtés idejétől és
ebulae 1adix, farfarae folium, polygonii herba, módjától, a szárítás mikéntjétől stb. függően
sambuci fructus, sicteriti dis herba, taráxaci r adix, változhatnak, de nyert eredményeinkből mindentaraxaci herba mint keserllanyagtartalmú drogok esetre következtetést lehet vonni arra,· hogy keserű
nem jöhetnek számításba A bardanae radix és a érték szempontjából melyek a legértékesebb drogstoechados flos ugyan elég nagy mennyiségben tar- jaink, amelyeknek gyüjtésére, esetleg termesztésére
talmaznak keserűanyagot, azonban kellemetlen az eddiginél is nagyobb gondot kell fordítam.
További níunkánk során rá szerelnénk mutatni
izük miatt nem alkalmazhatók a gyógyászatban.
majd ana, hogy miképpen állíthatunk élő legracioMegfelelőnek bizonyultak tehát, keserűségi érték
szerint felsorolva az alábbi drogok : trifolii fibrini nálisabban és az V. Gyógyszerkönyv számára is
herba, centaurii herba, absinthii herba, millefolii hasznosíthatóan keserűanyagtartalmú tincturákat
herba, equiseli herba, marrubii herba, tanaceti
herba, cardui benedieli herba, agrimonii herba
Mint a vizsgálati adatok is bizonyítják a leg-·
!8 hazai eredetű, az irodalomban kesetúanyag
nagyobb mennyiségü. keserűanyagot, tart~I!n~zó tartalmúnak jelzett drogot veitünk vizsgálat alá,
hazai drogunk a tnfoln fibnm herba. Ertesulesunk melyekből 5: 100 arányban 24 órás vizes, 15%-os
szerint ez a drog ma nem kerül elegendő mennyi- és 40%-os szeszes áztatással készített kivonatok
ségben a kereskedelembe. Ennek oka az, hogy a keserűségi fokát és kese1ű számát határoztuk meg.
szocialista tervgazdálkodás megvalósítása érdeké- A vizsgálati adatok alapján a következő drogok
. ben kormányzatunk egyre nagyobb mértékben bizonyultak legmegfelelőbbeknek : absinthii herba,
recsapoltatja az addig hasznavehetetlen mocsaras, a~rimonii herba, cardui benedieli herba, centaurii
lápos területeket melyek a legjobb felmő herba, equiseti herba, manubii herba, millefolii
területei a Menyanthes trifoliatanak -, hogy herba, tanaceti herba, trifolii fibrini herba. Ezek
helyükben kitűnő termőföldeket létesítsen
közül is legértékesebb keserűanyagtartalmú a tri(olii
Szükségesnek és fontosnak tartanánk azonban fi br ini herba, miért is e drog termesztését javasoljuk
ennek az értékes drognak a ter mesztését, me rt ez, \'\ivel az irodalomban ilyenirányú számszerű adamint a legjobb hazai eredetú keserűanyagtartalmú tokat nem találtunk, megfigyeléseink tájékoztatást
gyógynövényünk, ·a gyógyászatban. nehezen nélkü- nyujtanak arról, hogy melyek a legértékesebb
lözhető. Talán szó lehetne arról rs, hogy pl a Klskeserűanyagtartalmú drogjaink
balatonon, -- amely úgy tudjuk védett terület
IRODALOM. I V lll. Szavjet Gyógyszerkönyv. - 2
a madárvilág számár a, -- vagy esetleg másutt Augusztin~
jávorka-Giovannini-Rom: - Magyar gyógynöIé.tesítsenek megfelelő termőterületet az említett vények !948. - 3. Liptiik: Gyógyszerismeret 1940. gyógynövénynek
·
.
4 Madaus ~ Lehrbuch der biologischen Heilmittel 193$ . --Dolgozatunk jelentőségérevonatkozólag kiemel- 5. v arró : Gyógynövények gyógyhatásai. - 6. W asicky ·
1932.- 7. Mozsonyi dr.· Javaslat a
jük azt, hogy az irodalmi adatokban . a drogok Physiopharmacognosia.
gyógynövények normalizálására. (A Gyógyszerész, 1950; 1. §Z.)
keserűségi fokára és a keserűszámra vonatkozólag
Kedvessy-Fürstner• ". Magy Gyógysz Tud Társ Ert
ilyen részletes adatokat nem találtunk Tudj uk 1943 (492. old)
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A fizikai és kémiai alapismerétek oktatása
a gyógyszertári dolgozók laboránsképző tanfolyamán
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Az elektromosságtanban az elektromos egységek meg-·
ismerésén túl a leghasználatosabb elektromos berendezések rövid ismertetésére is szükség volna .
Vidéken jó szolgálatot tehet, ha megismerik pl. a
csengő szerkezetét, a különböző kapcsalási szabályok
megismerése után pedig bizonyára ügyelni fognak a
szaktársak, hogy a pozitív és negativ sar ko kat ne
cseréljék fel; vagy pl. hogy a liO voltos elektromos
melegítőt ne kapesniják 220-as áramkör be. Elengedhetetlennek gondolom, hogy mint egészségügyi dolgozók, ismerjék a röntgensugárzásnak és a radioaktív sugárzásoknak legalább az alapgondolatát ;
tudják azt, mi a különbség a két sugárzás között.
A mágneses jelenségek közül is ajánlatos volna a föld
mágneses eloszlásának és ezzel kapcsolatban az
iránytűnek a megismerése Ez utóbbiak a mostani
anyagból hiányoztak A fénytani ismeretek talán azok,
amelyeket a legjobban kimerített a mostani tananyag, itt nem látok hiányosságat A fényenergia
megismerésé, a fényforrások, a különböző szinek
keletkezésének megértése elegendő alapot ad a fénytörés és fényvisszaverődés megértéséhez E két utóbbi
jelenség megismerésével pedig a tükrök, prizmák és
lencsék jól ismert jelenségei is érthetökké válnak
Gyakorlati vonatkozásban pedig a nagyítók és a
szemüveg az a két legfontosabb optikai eszköz, amit
ismerni kell.
A fent vázolt anyag hiányos s még volnának
olyan kérdések, amelyekkel bizonyosan szívesen
megismerkednének a szaktársak Ne említsek mást,
a rádió, a rövidhullámok elmélete stb . mind olyan
fizikai vonatkozású kérdések, amelyek széles réte·
geket érdekelnek, ezek tárgyalása azonban nem ké·
pezheti a tanfolyam anyagát Az elsajátított alap··
ismeretek birtokában azonban, akit érdekel, meg-felelő könyvekből megismerheti ezeket is
·
A tanfolyam kémiai anyagának bnálatakor első
nek azt állapíthatnám meg, hogy az, a fizikai ismeretek rovására, túlméretezett volt. Tény az, hogy a
gyógyszertári életben a kémiai ismeretek a fizikaiaknál sokkaljelentősebb helyet foglalnak el, a technikusok munkakörében, ez az eltolódás azonban már
nem olyan nagyméretű. Éppen ezért a kémia jövő
tananyaganak tárgyalásakor két szempontot kellene szem előtt tartani : l az anyagismeret és 2. a
gyógyszerészet anyagában előforduló kémiai jelenségek megértéséhez szükséges alapfogalmak elsajátítása
A gyogyszertári technikusok munkájánakegyik
jelentős része a gyógyszertárba érkező anyagok átvétele és a felügyelet melletti impleálás . E kétfeladat
ellátásánál feltétlenül szükséges az anyagismeret.
Szükség van arra, hogy különbséget tudjanak tenni
a különböző vegyszerek között. Ennek elsajátításá-hoz pedig - nézetem szerint ·- két dologra van
szükségük : először megismerni az elnevezéseket --elsősorban a hasonló és könnyen félreértésre okot
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adó elnevezéseket; másodszor megismerni a legfün·
tosabb gyógyszmk tulajdonságait
Az elnevezések megismerése a mostani tanfolya··
mon sem volt és bizonyár a ezután sem lesz könnyu
feladat A nomenklatura kérdése mindig fájó pont
volt s a sokféle elnevezés még a gyakorlottabb szaktársakat is néha gondolkodásra készteti. Nem is ez
volna a feladat, nem a számtalan szinonima megtanulása, ·-· ezt egy tanfolyam keretében nem is
lehet elsajátíta.ni - hanem az általános elvek meg·
tanulása. Az, hogy a végződések jelentőségével megismerkedjenek; tudják azt, hogy nem ugyanaz, ha
pL : a "sulfur << szó után >>atum «, ))-o sum<< vagy
>>-icum« végződés van. Különbséget tudjanak tenni a
>>Chlorat« és >>chloratum« között Ismerjék meg a
crystallisatum, siccatum, ustum, dilutum, concentratum jElzők jelentését Ne fordulhasson élő,
hogy a technikusok depura'um, purum, purissimuru
jelzésű áruk köz·ött ne tudjanak külörbséget tenni
jó, ha tudják, mi a különbség pL a ccdeinuru '
hydröchloricum és a codeinuru phosphoricum stb
összetétel között Ajánlatos, ha megtanulják a
gyakran előforduló fantáúa-Einevezéssel és kémiaielnevezéssei is előforduló vegyületek nevdt (pl
aspirin =· acid acetylosalicylicum; dermatol =
pismuthum subgallicum ; szublimát = ,Hydrargygyi'um bichloratum corrosivum stb.) . Az elnevezések
megtanulásában könnyebbréget jelentene és sok
félreértést kizáma a kémiai képlet megtanulása.
Tapasztalatom szerint azonban ezt kellő kri!ikával
lehet csak alkalmazni Ezek rögzítése szélesebb álta ..
Iános kémiai alap nélkül mechanikus és a tanulásban
fölösleges nehézség-et jelent, hiszen a csomagolásokon
és a gyógyszertári berendezésen is csak kivételesen
tüntetik fel a képleteket. Elegendő, ha megismerik a
szaktársak a gyakran előforduló egyszerúbb szervetIen vegyület és egy-két szerves vegyület képletét
pl. H 2 0, HCJ, H 2SO,,, NaOH, CaO, CHC1 3 , CH 30H,
C2 H 50H stb.. Természetes azonban, hogy a kémiai
vegyjel-képlet és egyenlet jelentését - hogy mit
akarunk kifejezni vele és miért - ismerni kell. Ha
megnéznek a szaktársak egy gyógyszerkülönlegességet, bizonyára feltűnik, hogy látszólag értelmetlen
számok, zárójelek és ragok halmazából tevődik
össze az elnevezés. Amodern gyó,yszerek legnagyobb
részét bonyolultabb összei éte !ű sze r ves vegyületek
alkotják, ezek kémiai elnevezése pedig egészen más
alapokon nyugszik, mint a szervetlen vegyületeké.
Szükségesnek tartom ennek az alapelvnek megismeré~éT is
A szorosabb értelemben vett anyagismeret kere ..
tében az egyes kémiká!iák fizikaz és kémiai tulajdonságait ismerik meg (halmazállapot, szln, szag, íz,
iírűség, op. stb ..).. A helyes eltartás érdekében meg
s'<ell tanult;i, mdyek azok a kémikáliák, amelyek a
fényre érzékenyek, melyek nedvszivók vagy ktistályviztartalmuk következtében elmállásra hajlamosak
Ezeket a kérdéseket a mostani tanfolyam keretében
is tárgyaltuk, de nem összefoglalóan s fontosságuk
talán ezért nem domborodott ki kellően Az egyes
vegyületek jellemző tulajdonságai közé tartozik az
oldékonyság, olvadás, forráspont is, ezek megismerése
is hasznára lehet a dolgozóknak
Az utóbb ernlitettek megismerése már a gyógy-
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szerészet tanulásánál nyujt segítséget. Az egyes
galenusi készitmények tárgyalásánál elkerülhetetlen
a kémiai ru űveletekre való hivatkozás. Nem lehet pl.
helyesen megérteni a Sol. arseniedis Fewieri készítését, ha nem ismerjük mi a sav, a bázis, a só; ha
nem tudjuk, mint reagálnak ezek egymással és nem
hallottunk a cserebomlási ól stb.
Ezek megértéséhez szükségesek a fölöslegesnek
látszó általános kémiai ismeretek is . A mostani tananyagban ez talán kissé túlméretezett volt. Nincs
szükség az anyag szerkezetének olyan részletes tár..
gyalására (pl. pnicdusos rendszer beosztása), hasonlóképpen érdekes, de keverebb is elegendő az
elméleti elektrokémiai ismeretekből is (atom felépítése, vegyérték stb.). Nem hanyagolható ei azonban az a néhány alaptör vény, amely megmagyarázza
a vegyületek képzödeséL (Az anyag megmaradásának
elve, állandó súlyviszonyok -· tb"bbszörös súlyvzszonyok
tötvénye.)
A szervetlen és szerves ve~yületek tárgyalása
előtt a termokémia és elektrokémia főbb vonásainak
megismerésére is időt kell fordítani. A vegyületek
képződésekor keletkező vagy eltűnő hőnek sok
gyakorlati von<tkozása van, hegy mást ne említsek,
a táplálkozásnál a vegyületek lebontásából felszabaduló hőenergia jelentőséget Az elektroké;niai jelenségek közül pedig az elektrolizis, a galvánelemek, az
akkumulátorok azok, amik elsősorban szükségesek
!ehetl1ek
A szervetlen kémiai anyag tárgyalásánál a fő
súlyt a gyógy zerként haszqálatos vegyületek meg·
ismer és ére fordítsuk, ,ne feledkezzünk azonban meg
a nemzetgazdasági szempontból jelentős kérdésekről
sem (vaskohászat, műtrágyagyártás stb.). Az egyes
készitmények tárgyalásakor elsősorban azok fizikai
és kémiai tulajdonságaival, majd előfordulásával, esetleg előálUtásával ismerked j ünk meg és említsük meg
alkalmazásuk módját is. Igen jó segítség, - tapasztalatom szerint - ha az egyes hasonló készítményeket egy csoportba soroljuk l~y pl. a kloridokat,
oxidokat, szulfátokat stb összefoglalóan, mint csoportot ismertessünk s csak az egyes készhmenyek
felsorolásakor emlékezzünk meg a kivételekről, illetőleg a közöstől eltérő tulajdonságot mutató készit·
ményekrőL

A szerves vegyülelek tárgyalásánál is ezt a rend'
szert követhetjük, bár itt nehézséget okoz a sokszor
hosszú és nehézkes kémiai szerkezetre utaló elnevezés
megértése is. A szerves vegyületek előállitásának
megértése is leggyakrabban nagyobb felkészültséget
igényel, mint a szervetlen vegyül eteké, de nem is fontos a bonyolult szintetikus módszerek részletes megismerése, hiszen a gyógyszertárban ilyen problémák
nem merülnek feL Ez azonban nern jelentheti azt,
hogy az alkohol, cukor, keményítő, papiros, ecetsav,
szappan, gyertya stb előál)itását ne ismerjék. Ezeknél is elsősorban a legegyszerűbb és leghasználatosabb módszer elsajátítása a lényeges
A szerves vegyületek nagy száma kizárja annak
lehetőségét, hogy mindegyiket megismerjék, de az
egyes vegyületcsoportok főbb képviselőit ajánlatos
megismerni, hogy ilyen módon az egész gyógyszerkincsről általános áttekintést kapjanak a szaktársak

Végül, de nem utolsó sorban a kémiai ismereteknél emlékezhetnénk meg a gyógyszerek erősségük
szerinti csoportosításáról is,}elsorolva a kétkeresztes,
üresker esztes, egykeresztes sz er eket.
A tanfolyamon szerzett tapasztalataim alapján.
igyekeztem rámutatni azokra a kérdésekre, amelyek
a gyó,yszertári technikusok tanfolyamának fizikai
és kémiai tananyaga súlypontját képezhetnék Ez
elsősor ba(l az elmeleti kérdesek meglátása, amely

csak akkor lesz igazán jó és har,znos a jövő tanfolya
mai számára, ha azt a gyakorló szaktársak saját
tapasztalataikkal kiegészí1ik. Köszönettel vennem
éppen ezért, ha a gyakorló szaktársak - gyógyszeré..
szek és technikusok egyaránt - közölnék erre vonal··
kazó eszrevételeiket Igy a gyakorlati és elméleti
tapasztalatok összeegyeztetésével sokkal eredmé..
nyesebb lehetne a jövő gyógyszertári dolgozómak a
kiképzése

Beszámoló a Gyógyszertári Központ
működésének egyes területeiről
•

Az !950: XXV sz N. I rendelet kimondta
valamennyi közforgalmú gyógyszertár államosjtását Ezzel .Magyarországon minden gyógyszertár a szocia·lizált szektorba került Ennek
megfelelően fel kellett építeni a megfelelő sze r·
vezetet, mely az !450 gyógyszertár működését
Irányítja és egybefogja Az ország megyei be·
osztásának megfelelően húsz nemzeti vállalat
alakult, minden Megyei Tanács székhelyén
egy-egy és Budapest tőváros területén is egy.
Ezt a húsz nemzeti vállalatot fogj a egybe a
Gyógyszertár i Központ Maguk az egyes nem·
zeti vállalatok önállóan !J1Űkcidnek, azonban az
elvi irányílás és főképpen az anyaggazdálkodás
a Gyógyszertári Központ feladata
tzt a leladatot a Központ a Népjóléli Mi ..
nisztérium felugyelete alatt, a Népgazdasági
lerv szellemében és a népegészségügy érdeke·
ben hajtja végre Terv~zerüen kell a gyógyszer·
tar ak szamát meghatározni, a gyógy>Zertárak
terület szerinti elOsztását, új gyogyszertárak
létesítését, a régiek !elüjrtását megoldani. De
tervnek kell irányrtania a helyes munkaerő
gazdálkodást épugy, mint a fogyasztás és ter·
melés egybehangolását.
Természetes, hogy
ezeknek a teladatoKnak a végrehajtásában a
Kozpont itt-ott akadályokba ütKozik Ilyen akadáry sokszor a gyogyszertári dolgozóknak a
régrhez való csökonyos r agaszkodasa. Ezt az
akadalyt azonban sirvós nevelő munkitval le
lei1et kúzdeni. Az új káderek kinevetése és mun ..
kába .állrtása döntben hozzá fog járulni a régi
szellem leküzdéséhez: A másik akaqálya a terv·
gazdálkodás érvényesülésének az, hogy nem
álltak eddig rendelkezésre azok a szükséges
adatok, ame,yek a tervezéshez nélkülozhetetle·
hűl szukségesek. A Központ egyik első felada·
t ának tartJ a a gyógyszertárakban ur alko dó
anarchia kiküszöboréset, mert a szocializmus
építése megköveteli, hogy Népköztársaságunk
társadalmi és gazdasági életének minden meg·
nyilvánulásában a tervszer~ség uralkodjék
Nyilvánvaló, hogy amíg a gyógyszertárak túlnyomó többsége a magánszektorhoz tartozott,
nem érvényesülhelett ez a tervszerűség a
gyógyszerellátás vonalán, és nem lehetett elkép-

zelni egy minden tekinletben megbízható adatszolgá!tatást sem Ezért vett irányt a Központ
arr a, !rogy az általános államosítás nyitolta lehetőséget felhasználva, megindítsa az adatgyüjtést Ez az adatgyüjtés a gyógyszertárak el·
helyezésére, a munkaerők elosztásár a és anyaggazdálkodási kérdésekre terjed ki Természetesen a gyógyszertár ak gazdasági vezetése tekin·
tetében is folynak az adatgyűjtések
Az any~ggazdálkodási adatgyüjtés legfon·
tosabb ~szkoze az egyes vállalatok központjá·
ban bemditott extr ahá l ás . Ez a munka azt a
célt szol.gálja, hogy egy meghatározott időn
keresztül pontosan meg lehessen állapítani úgy
az e•gyes gyógyszertár akban, ru int a gyógy·
szertárak összességében a legjelentőseob anyagokból beér kez ő mennyiségeket. Ezekből · az
adatok..ból kiin;.,Iu]va lehet felmérni a szükségleteket es lehetoseget nyerni arra, hogy már az
,!951. évben a hazai gyógyszer gyártás t és a behozatal t a szűkségletekhez lehessen méretezni
. Az elmúlt időkben és még ma is egyes
erkkekben mutatkozó gyógyszerhiánynak az eddigi tervel~észítés hiánya volt az előidézője.
A hazai gyogyszer gyár ak kapacitása feltétlenül
elegendő a szükségletek fedezéséhez
A tervg·a~dálkodás azon~an megkövetelte, hogy a
gy~r ak az egyes keszítményekből csak annyit
gyartsana!<, . amennyi ~z előrelátható szükségletek, fedezesehez ?zukseges Miután ebben a (e..
l([metb. en megbizható adatok nem álltak ren ..
delk~zesre, az eg.l:"es cikkekből legyártott meny ..
nyrseg<;k nem ?r:onyultak elegendőkitek Az
extr ahalas bemdtlasa augusztus végével minden megyei vállalatnál megtörtént és a Központ
a llelyszmen ellenőrizte ezeket a mw;rkálatokat.
Az államosítás alkalmával felvett leltárak
~.:t b~zonyították, hogy a gyógyszertár ak jelen·
tos r esze t~le .v~n :ta':'ult,. évtizedes selejttel,
amely a gyo~~Itas celJait mar nem szolgálja és
csup~n ar;a... JO, hogy az egyes gyógyszertár ak
arukeszleterol helytelen képet ny.erjünk. A népvagyon helyes felértékelése ,céliából és azért
hogy a gyógyszertárak leltárát fölöslegesen ter:
helő értéktelen ár u tömeg kiküszöbölődjék, a Köz-
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pont elrendelte, hogy a gyógyszertar ak szeptember 15-ig a gyógyszertárak árukészletéből a selejtet elkülönítsék és jegyzékbe foglalják Az
így elkülönílett seiejtet bizottságok fogják a
helyszinen felülvizsgálni és megsemmisíteni
Régi tapasztalat az is, hogy az egyes gyógyszerJár ak árukészletében sok olyan áru van,
amelv azon a terűleten valamilyen oknál fogva
eladhalallanná vált, vagy az illető gyógyszertár hosszabb időre terjedő szükségletét a meglévő készlet meghaladja. Ennek az ú n inc urreneiának a megmozg·atása és az egészséges
árucsereforgalomba való visszaterelése ugyancsak fontos népgazdasági és egyúttal egészségüg)(i érdek is Ezek a gyógyszerek ugyanis máshol igen keresett cikkek és így a legrövidebb
időn beíül az arr a rászoruló betegeknek eljuttal
haták Ezért rendelte el a Központ az incurren( ia különválasztását is, és az u. n incurrencia
jegyz,ékek alapján az egyes gyógyszertár ak és
az egyes vállalatok közölti cseréjét _ _
_
Az üTI-belegek jobb gyógyszerellatasa erdekében a Központ a volt üTI-gyógyszert ak tár a·
kat olyan kijelölt gyógyszertárakba irányította,
amelyek az üTI-rendelőintézetek kö.zelében va~
nak Ezenfelül gondoskodott a Kozpont. arr ol,
hogy az üTI-betegek. penicillir;- és_ insulin-~zrik
ségletriket barmely kozforgalmu gyogyszertarban
beszer ezhessék
A Vidéki Betegellátó Csoporttal megállapodás jött létre, amelynek értelmében az Of.l-r~n
delőintézetek és körzeti orvosok anyagszuksegletüket bár me ly közforgalmú gyógyszertárban

megkaphatják A központi es gyógyszertári_ad
minisztr áció egyszerűsítése érdekében szeptember havától kezdve megszűnik a hetenkénti szám'
Iázás, a betegségi biztosító intézetek terhére ki
zol g altatoU gyógyszerekről és áttérnek a havon
ként egyszer történő számlázásra
Ugyancsak a jobb gyógyszerellátás érdekeit
szolgálja az az intézkedés, hogy min~en megye;zékhely és vidéki nagyváros területen egy-egy
központi fekvésű mintagyógyszertárat jelölnek
ki amelv berendezés-énél, felszerelésénél, megreielő méretű r a klárhelyiségénél fogva alkalmas
arra, hogy a· megye területén bizonyos irányító
szerepet vigyen. Ezek a mintagyógyszertárak
még egyéb, később meghatározandó tevékenység-et is kifejtenek A kijelölés több megyei valla:dná[ mi:tr meg is történt

Egyik legelső intézkedés volt a_ gyógys_zerlárak ügyeletes szolgálatának rendezese orszagos
viszonviaiban Itt az az elgondolás érvényesült,
hogy ~ válloti rendszer hel~e!~ I_eh~t_őleg mi!ldig
U'"yanazok a központi fekvesu es Jol megkoze-líthető gyógyszertár ak tartsanak éjjeli szolgála-t<Jt Ez lehetővé teszi, hogy a közönség és a hi·
vatalok megfelelő módon tájékozottak legyenek
__ .
,
az ügyeleli beosztás felől
Mindezek a tevékenységek csak a kezdetet
jelentik egy messzebbret~kíntő program me!'-, aló~ít{:~ának, :11nely azt celozza, hogy az or szag
gyógyszertárai~ak ~ál:Jzata a d~Ig;o~ó.nép_ egészséaének megvedeset es helyreallrtasat JOl szol:-~~·álja, és
kivegye részét a szocializmus
épíléséből
·

ezzel

A suppositoria haemorrhoidalia készítésének módosítása
Közlemény a.z Egyetemi Gyógyszerészeti Intezetből
(Igazgató Mozsonyi Sándor dr egyet ny r tanár)
Írták: Némedy Imre dr. és Farkas Andor dr
Az aranyér, amelynek a végbél alsó részén el-vénás plexusok varleosus kitágulását
nevezik, elterjedt betegség, előidéző okai közölt az
ülő életmód, székrekedés, általános vénás pangás,
portális pangás, a nyálkahártya krónikus izgalma,
a vénás visszafolyást akadályozó helyi okok (tumor)
és nem utolsó sorban alkati momentrrmok szerepel-nek
·
A haemorrhoidalis csomók lehetnek külsők,
amelyek a sp hincter ani n kívül helyezkednek el, és
belsők, amelyek az izomgyűrű felett találhatók
Ezek az "aranyeres csomók« főleg akkor okoznak
kellemetlen tüneteket, ha a haemorr ho idalis csomók lefűződése inkarceraciója következtében gyul·
ladás lép fel, amikor a lefűződött csomó elhal,
nekrotizál, esetleg gangraenás lesz Gyakori szövőd
mény a haemorrhoida]is csomó megrepedése is és
az ezt követő vérz<j,5, ami által gyulladás esetében
könnyebbülés következik be.
Az aranyeres ·bántalmak fájdalmas, égető
helyezkedő

érzést keltenek, amelyek különösen járáskor és
székeléskor kifejezettek Többször ismétlődő gyulladásos aranyeres bántalmak többnyire sebészeli
műtétet igényelnek; egyébként pedig adsztringens
hatású kúpok és· kenöcsök csillapíthatják a beteg
.
_, .
panaszait
Az aranyeres bantalmakkal Jaro panaszok
(viszketés, fájdalom, vérzés és Jobosodás) enyhítésére már régen alkalmaznak megfelelő összetételú
kúpokat, amelyekben az alapanyagként jelenlévő
butyrum cacao a végbelet be':'onja és már ezáltal ~s
fájdalomcsillapító hatást fejt kr, a tobbr hato-anyagok közölt pedig érzéstelenítő, fájdalomcsillapító, összehúzó, dezinficiáló és érszúkítő szerek rs
szerepeinek
__
_
A IV kiadású Magyar Gyógyszerkonyv lllVatalos galenikus készítményei közölt is szerepel egy
aranyér elleni végbélkúp "suppositoria haemorr~or-,
dalia<< néven, amely bizmutoxijodogallátot, zrnk-oxidot keményítőport rezorcin! és perm balzsa-

mot tartalmaz, olyan kakaóvajas anyagban, ame-lyet előzőleg 5% sárgaviasszal kell összeolvasztani
azért, hogy a zsiradékanyaghoz viszonyított aránylag nagyobb mennyiségű poralakú hatóanyagrészekkel jól összeálló anyagat képezzen.
Ez a készítmény helyes előállítás mellett jóhatású gyógyszert nyujt a beteg számára, de az is
bizonyos, hogy egyrészt a gyógyszerkönyv megjelenése óta eltelt ídő alatt e célra alkalmazott újabb
gyógyszerek, másrészt a gyógyszerkönyv! készítmény eltartása al&tt bekövetkező változások, indo-kolttá teszik annak módosítását
Mi sem mutatja ezt jobban, mint az a körülmény, hogy a VIII. kiadású Szavjet Gyügyszer-könyv hivatalos készítményei közölt nem találunk
előírást, amely aranyér elleni végbélkúpok kötelező
tartását elrendelné, bizonyár a azért, hogy ez a
gyógyszer szükség esElén míndíg rendeléskor készíttessék el és így hatóanyagai teljes hatásértékben
kerüljenek a beteghez.
A fentemlített hivatalos készítményünk elő
állítása során szaktársaink közül bizonyára többen
tapasztalták, hogy sok esetben már a készílés közben, főleg azonban hosszabb eltartás után a készítmény változást szenv~d, ami abban nyilvánul, hogy
a kripoknak a gyógyszerkönyv által előírt »Zöldesszürke« színe sárgás- vagy vöröses-sárgára változik
Ezt a változást az okozza, hogy a bizmutoxijodogallát zöldesszürke színe fény, hő, nedvesség,
továbbá sav- és lúg hatásár a sárgásr a, vöröses
sárgára változik. Felmerül ezzel kapcsolatban az a
kérdés, hogy vajjon nem hatóanyagában változott-e
meg az ilyen készítmény és ezek után kiadható,
illetőleg felhasználható--e?
Több kiváló szakorvost megkérdeztünk erre
vonatkozólag - közöttük. az aranyeres bántalmak
kezelésében különösen kiváló szakembert --,- s
egybehangzó véleményük ene vonatkozólag az
volt, hogy a fentemlített elszíneződés a bizmutoxijodogallát hatóértékét - vélemény~k és tapasztalataik szerint - nem befolyásolJa; ellenben
kifogás alá esik ez abból a szempontból, hogy a
beteg változó színií készítményt kap és ez azt a
hitet keltheti benne, hogy a gyógyszer nem megfelelő. Ezért arra kell törekednünk, hogy a kúpok
mindenkor egyforma színűek legyenek
Kérdés ezek után, milyen módon akadályozzuk meg a készítmény színváltozását, azaz hogyan
készítsük és tartsuk azt el helyesen'
Mint fent említettük, a színváltozás okai
közölt a nedvesség fontos szerepet játszik, márpedig ismeretes, hogy úgy a zinkoxid, mint a ke;nényítő ielentős nedvességet tartalmazhat, foleg
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akkor, ha az eltartas nem légmentesen lezárva tör-tént Ezért az e célra alkalmazott zinkoxidot
100'-on, a keményítő! 45-50°·0n előz{i!eg szádtsuk kL Megjegyezni kivánjuk, hogy a keményítő
kiszárítására alkalmazott hőfok 50°-nál magasabb
nem lehet, mint ezt a V l I!.. Szovjet OyógyszerkÖflYV a
>>Tabletták« általános fejezetében a duzzasztás célját
szolgáló keményítő kiszorításánál elő is bja..
·
A nedvesség mellett a színváltozást előidéző
tényezők közül a hő hatását, kell másodsorban
említenünk és le kell szögeznünk, hogy a készítmény előállítása alkalmával kerülnünk kell a
viasszal összeolvasztott és még meleg kakaóvajnak
a bizmutoxijodogalláttal való összekeverését
A fentiek figyelembevételével a következő
módon állítsuk elő a készítményt :
A bizmutoxijodogallátot (VL), kiszárított zinkoxidot (V.) és keményítőport (VI) keverjük finom
porrá és homogenizáljuk a keveréket 5,% sárgaviasz és 95% kakaóvaj összeolva~ztott és szabahőfokr a hútött kever ékével.
Az anyaghoz perui· balzsamban oldott rezorcin! elegyítünk és az így nyert masszából ·g 4 g-os
kúpokat készítünk A cellofán-hártyába burkolt
kúpokat égetett mész felett tartsuk el, hűvös,
fénytől védett helyen. Csak olyan mennyiségben
készítsük, amely 2--3 hónap alatt elfogy
A sárga-viasz és kakaóvaj összeolvasztását
úgy végezzük, hogy a viaszt előbb gőzfürdőn megolvasztjuk kétszeres mennyiségű kakaóvajjal kb .
65°-0n, majd a szobahőfokra lehútött keverékhez
adjuk a kakaóvaj többi részét, melyet legfeljebb
35f-on olvasszunk meg. Ez azért fontos, rnert ha a
kakaóvaj egész rnennyiségét a viasz olvadáspontjára (kb. 65°) melegítjük fel, úgy a keverék csak
napok mulva szilárdulna meg.
Még a fenti gondos készítési módon előállított
készítmény is vöröses-sárga színűvé válhat haszszabb eltartás után, ezért tartanánk célszerűnek,
ha a most készülő V. Magyar Gyógyszerkönyvben
olyan készítmény kerülne felvételre, amely változatlan állapotban, hosszabb ideig eltartható és
megfelelő hatásértékú.
L ássuk már most, hogy az ajánlott összetétel ú
nagyszámú gyári készitmények közölt milyenek
szerepeinek
1 Bismuthum uxychloratum
Zincum oxydatum
Eucain B

O 10 g
O 15 ~~
O· 05 11
O 005 '
O 04

Menthol
...
Ad renalinum hydrochloricum l 0 ~ 0 -sol
Ad~ps lanae anhydricus
... 0·05
Butyrum cacao
ad 2· 20

»
•>

uli
E Iőfizetőnk figyelmet, hogy elölizetése lejárt
kérjük Iapunkhoz csatolt betizetési lap felhasználásával
az előfizetés megújítását. hogy biztosíthassuk a folyamatos
·
'
Iapszállítást

t
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2. Bismuthum oxyjcdresorcinsulfonicum O0625 g
Zincurn OX) d 1tum

.

_

Balsarnum peruvianum

O· 1250 ;)

Ac: d un boricum

O 0562 ))

.. O· 2100 »

L!nguentum cer ae

ad 3· 0000 ~'

Bf:líyrum cacao
3 Saccharum uvae· . . .
Ephedrjnum hydrochloricum

Oleum olivaruru ......... .
Aethylium p. aminobenzoic.
Butyrum caca?
4. Blsmuthum oxyjcdJgallicum
Zin cum o:x~ d ttum .....
Extr. bellad-nnae siccum

Adrenalin. hydrochlor sol. l %0
Balsarnum peruvian
Butyrum cacao
5 Bismitthum subnitdeum
Mentholum
Resorc:n.
. ......... .
Aethylium p. aminobenzoic.

Adrenalin hydrochlor . sol l %0
Butyrurn cacao

o 05;)

.. o 03;)
ad 322»
0044 g
0·044
0·009
0·05

)/
li

))

o 0052

>)

l 2200;)

o 6d20
o 0310
o. 0520
o 0310

"

o 0005

"
"
"
;)
2 0720 •.

o00!'0 g
o roeo "
O OOFO »
o 0020

Glycerinum . . ..

'
O !OOO »
o 0001 ,,

Extr. chamomillae ...... .
Adrenalinuru hydrochloríc.
Cocain. novum hydrochlor.
Epheddnum hydrochloricum
Butyrum cacao

Aethylium p. aminobenzoic
MPntholum
.
Ad:enalin hydrochlor. sol.. I%0
Resorcinum .
Bismuthum oxyjcd)gallicum
Zi ncum o_x) d 1tum
Butyruin cacao
8 Zinclim

OX) d 1tum
Ad enalin hy drochlor. sol. l %0
Mentholum ..
Natrium SOZOj{ d liiCum ..
Aethylium p. amin::>benzoié
Butyrum cacao

9.

l 00 g
0·05 ))

...
Chloralhydrat
Mentholum
Calc . chioratum sicc.

ö Camphor

\

O· 5000 l>

Adrenalin hydrochloríc
AcidJm boricum .... , .
Alcohol trichlorisobutylic.
ButytuiT! cacao

>)

o 1700

' o 0?00

))

.. O·O?CO

)!

ad 2 0000 »

li

I 87)\

g
)'
l)

0"025
.. 0·.05
ad 2·30

o 0005
o 0080

fj
j)
>)

g
»

.. 00330 >l
ad 2 2000 ,,

·----------·

0

lÜÜ ··0n;
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a hatóanyagok tökéletes eloszlatása ;
valódi butyrum cacao alkalmazása
kúpokat vékony cellofán-hártyába csoma··
s fénytől és nedvességtől óvva - legcélsze··
rűbben égetett mész felett --tartjuk eL Hosszabb
ideig ne raktározzuk a kúpokat! .Kisebb forgalmú
gyógyszertárakban legalkalmasabb, ha »ex tem··
pore<< készítjük és raktáron nem tartjuk
Hangsúlyozzuk, hogy a közölt elő ir at csupán
javaslat, tehát mindaddig, amíg a IV kiadású
Gyógyszerkönyv érvényben van, az ott közölt elő
irat az irányadó.

0·20 ))
o 20 >l

o 600
0·150
' o 010

Zincum oxydatum..
0··10 g
Bismuthum subgallicum
O· 10 >>
Resorcinum
O Ol »
Pantocainuru
O 005 »
Ep hedrinum hydrochloricum O 02 •>
Balsarnum peruvianum
O· 05 >>
Butyrum cacao
. ad 3· 00 »
A készítmény előállítása a következőképpen
történik: Kiszárított zincum oxydatumot, bismuthum subgallicumot, pantocain! és ephedrinum
hydrochloricumot parcelián vagy ép zománcos
patendulában finom porrá d~rzsölünk el (VI.),
majd a resoreint a perui balzsamban eldörzsöléssel
feloldjuk és a keveréket a megfelelő mennyiségű
butyrum cacaóval homogenizáljuk Végül 3 g
átlagsúlyú végbélkúpokat készítünk belóle. Igen
fontos a készítmény előállításánál a következők
figyelembevétele :
a) a zincoxydnak már fentemlített kiszárítása
b)
c)
A
galjuk

005 g
003 >)
o 05 )/

o 10

Mint a fenti előiratokból kitúnik, a gyógyszervegyészeti gyár ak nagyszámú, változatos öszszetételű készítményeket hoznak forgalomba, ame•
lyek hatásértékének megállapítása nem a mi feladatunk Ezért kértük ki a gyógyszerhatástan
kiváló professzorának, Issekutz Bélának erre vonatkozó szakvéleményét, akinek igen értékes útmutatása alapján a következő optimális összetételű
aranyér elleni végbélkúpokat ajánljuk:

IRODALOM VII! Szovjet Gyógyszerkcnyv. IV
Magyar GyógyszerkCnyv. ·- Jssekutz: Gyógyszerek és gyó~
gyitás, ll. kötet - Magyar-Petrányi : A belgyógyászat
alapvonalai.

.

A II. Országos Újítókiállításon bemutatják
az egészségügy dolgozóinak újításait is

Egy óra egy moszkvai gyógyszertárban
Herz Pál elvtárs, akit az Állami Gyógyszertárak sorban a központi irányítás kérdése érdekelte, de
N. V.-iól vittek ki tolmácsként a parasziküldöttség-- azért, ha nem is tiszta szakmai szemmel, sok miiigel, rendkívül érdekes előadást tartott az N . V. köz- dmt meglátott a gyógyszertár életében is
pontjában arról, hogy mit látott a Szovjetúnióban
Először arról beszél, hogy az igazgatás megyei
Természetes, hog_y enr:ek az előadásnak a főtárgya · központokból történik, amely a gyógyszertárak áltanem lehetett mas, mmt azok a tapasztalatok és lános államosítása óta nálunk is megvan.. Lényeges
megfigyelések, amElyeket a paraszlküldöttség út· különbség, hegy amíg nálunk a gyógyszerekét a
jával kapcsolatban szerzett És bár tudatában va- Gyógyért N V. szállítja a gyógyszertáraknak, addig
gyunk annak, hogy ennek az útnak az ismertetése ott minden megyei központnak külön gyógyszer>>A Gyógyszerész<<·· ben jelenik meg, mégis hasznosnak raktára van, amely teljesen az állami gyógyszertár··
és érdekesnek tartjuk, hogy ezekből a megfigyelések- igazgatóság irányítása alatt áll.
ből is közöljünk néhány szem pontot.
Beszélt a munkatervekről is . Arról, hogy ezek·
Elmondta Herz elvtárs, hogy Moszkvában egy nel< az elkészítésénél tekintetbe veszik a kórházak,
hétig t~rtóz_~odtak és ott a küldöttoéget öt csoportr:a egészségügyi intézmények, a közeli rendelők betegosztottak. O maga annak a csoportnak a tolmácsa forgalmát is, és az esetleges járványokat Általában
lett, amdy Tadzsekisztánba és Üzbekisztánba ment egyéves tervet készítene·k, de ezt az egyéves tervet
tanulmár yútra. Csod2Iatos dolgokat beszélt a Szav-· háromhónaponként pontosabban meghatározzák és
jEtúnió rrechanizált mezőgazdaoágáról -arról, ho!!Y kiiga~ ítják.
miként tűnik el a határ az ipar és a niezőgazdaság
A munkaversenyt általában elsősorban a terv
között.. Ismerete•, ho§ y Üzbekisztánban vetik és végrehajtására, az árukészletre, a gyógyszerek elaratják a Szovj< !tn' ó gyapoltermesztésének 65%-át keszítésére és a minőségi munkár a építik fel. Magá··
Minden munkát a vetéstől az aratáEig gép végez ban a fizetéobcn is lényeges szerepe van az alapfizejellef!JZŐ, hogy amíg régen a gycro"termés hektátésen fclül annak, hegy miként hajtják végre a
rcnkwt 3 mázsa volt, rrost évenként 50 mázsál tervet Igen komoly jelentőségű a fizetéssel kapcsoaratn<k heklámnt.ént. Természetesm ebben óriási
·
szerepe van az öntözésnek1 az agrokultúrának és latben az öregségi pótlék is.
Herz
elvtárs
beszámolója
szerint
kétféle
gyógymaguknak a gépeknek A fYapottermerztés kereté··
ben a legkiilöntözőbb kísérleteket végzik, úfyhofY szerész van a Szovjetúnióban. Akik elvégezték az
ma már clyan gyapotcserjét is termesztenek, ötéves egyetemet, ezekből lesznek a gyógyszertárak
amelyeknek csak a szárán terem a gyapot, sőt a kisér- vezetői, azok helyettesEi, vagy az igazgatóság veleti állomáson már a fyapotfákon is egyre eredmt'nye- zetői. A másik csoportba tartoznak azok, akik elvég-·
sebben tomesztenek gyapotot. Megnézték Taskent- zik a hároméves technikumoL Ez valójában benn··
ben a Tudorrányos Kisérleti Állomást és ennek lakásos koll~giumi iskola, ahol_ a hallgatók kétharkereiében a gy< polmagnemesítő áll cmást is ..... Végig madrészben elméleti, egyharmadrészben gyakor··
a mezőkön villany vezet át, villanyiraktorokkal dol·· lati oktatásban részesülnek. A három év alatt a
gaznak és nemcsak a lakásban van villany, hanem hallgatók ösztöndíjat kapnak. Ezen a technikuman
mindenki résztvehet, aki a hét osztályt Elvégezte .
még a kecskeólban is.
Beszélt az állattenyésztő szovhozokról, ahová A hároméves technikum elvégzése után ezek a segéd··
csak úgy léphettek be, hogy fertőtlenítették őket és gyógyszerészek gyógyszertárban dolgozhatnak és
mindenkrre fehér köpenyt adtak. Megcsodálták a ott minden receptet elkészíthetnek De megvan a
lehetőségük, hogy megfelelő gyakorlat és bizonyos
villanyfejőgépet, a tehenek automataitató ját, fürdő
idő
után külön vizsgát tehessenek, amely azután
jét, az ellőistállót és azt, hogy nemcsak a beteg
teheneknek, hanem a borjúknak is külön istálló· gyógyszertár vezetésére is kép~siti őket Általában
itt is, mint minden szakmában, a vezetők szakemjuk vm
·
Elmondotta még Herz elvtárs azt is, hogy a berek, vagyis minden téren felsőbb szakmai képzett·
tudományos kisérleti állomásokon milyen nagy gon· ség szükséges a vezetéshez.. Előfordul ugyan, hogy
doskodással végzik azt a munkát, hogy a népi d • vezetőnek tesznek meg kivételesen nem egyetemi
mokráciák részére is megfelelő növényeket és mag-· végzettségű dolgozókat is, akik később megfelelő
vakat kísérletezzenek ki. !gy külön kísérletek foly- gyakorlattal pótolják aacsonyabb képzettségüket,
nak a mi magyar kiírnánk számár a is. Megemléke- de ezeknek, még ha vezetők is, kevesebb a fizetésük,
zett Herz elvtárs arról is, hogy Rákosi Mátyás elv· mint az egyetemi képzettséggel rendelkező gyógytársat nemcsak Moszkvában ismeri mindenki, aki- . szerészeknek. Hangsúlyozza Herz elvtárs, hogy ez
vel csak beszéltek, hanem végig Tadzsekisztán és ugyanúgy áll a kolhozokra, amelyeknek vezetői
gazdasági akadémiát végeznek, mint ebben az eset-·
Üzbekisztán kolhozaiban is.
Meg kell jegyeznünk, hogy Herz Pál elvtárs ben a gyógyszerészi szakmára
Beszámolójában foglalkozik Herz elvtárs az
gyógyszerészi. vonalon nem szakember, de mivel
közel másfél éve dolgozik az Állami Gyógyszertár ellenőrzés kérdésével is. Elsősorban azt említi meg,
N. V. keretében, Moszkvában egyszer egyetlen órára hogy az ellenőrzés nem az anyaggal, hanem összeg
elszakadt a küldöttségtől és bement egy úgynevezett szerint történik Ezzel fölöslegessé válik a raktár··
középpatikába, ame lyben kb.. 80 ember dolgozik kör:yv vezetése . A gyógyszertár vezetője nem az
Természetesen őt, aki a központban működött, első·· ar.yaggal, hanem a pénzzel számol el. Kivételt képez
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néhány értékes specialitás, amelyet szám szerint
ellenőriznek

A gyógyszertárak a Közegészségügyi Minisz·
térium hatáskörébe tartoznak . De ugyanez a minisz ..
térium iiányítja a gyógyszergyárak működéset is
Igy kerül és végeredményben csak így kerülhet
teljes és zavartalan összhangba a termelés és a bete·
gek gyógyszerellátása . A gyógyszertárak feletti ellen··
őrzési jog a Kereskedelmi Minisztérium feladata . Ez
kiterjed a gyógyszertárak nyitására és zárására, az
ár ak megállapítására és a kereskedelmi jogszabályok
betartásának ellenőrzésére
Miután Herz elvtárs végzett a központi kérdé·
sekkel, rátér magának a gyógyszertárnak a műkö·
désére. Ott áll tehát a gyógyszertár előterében és
látja, hogy a betegek, vagy hozzátartozóik, három
különböző ablakon nyujtják be vényeiket Az egyiken a haairokkantak, a másikon a ter h es vagy kisgyermekes anyák, a harmadikon a többiek. Általában minden recept elkészítésére, az elkészítés ide·
jére van egy bizonyos norma. Akinek a receptet elő
ször átnyujtják, az megtaksál ja és bekönyve!L Azután
a recepteket á tad j a egy technikumot végzett gyógy..
szertári dolgozónak Képzeljünk el egy kb. I0--15
méter hosszú asztalt, amelynek végében ez a technikumot végzett dclgozó osztályozza a különböző
recepteket Az asztal két oldalán gyógyszerészek
ülnek Középen három futószalag fut, amely a két
;zélén kifelé megy A szortírozó különböző színű
tányérokon továbbítja a recepteket az egyik, vagy a
másik asztalra. Van olyan gyógyszerész, aki csak poro kat, vagy csak kenőcsöket csinál, a harmadik csak
külsőleges folyadékot, míg a negyedik csak belső ..
leges, magisztrális gyógyszereket. Az ötödik gyógyszerész asztala üveggel van beborítva, ez készíti a
steril-gyógyszereket, így a szemcseppeket is. Külön
asztal mellett dolgozik az a gyogyszerész, aki a
mérgeket méri.
Minden gyógyszerésznek vagy technikumot
végzett dolgozónak megvan a maga különszínű

tányérja, ami aztán a receptekkel futószalagon megy
tovább. A kész gyógyszer azután ugyanilyen útoh
kerül vissza az elosztóhoz
Kiemeli ezután még Herz elvtárs a bürettarendszerű munkát, minden egyes pornak a külön
Jemérését és közben sok olyan megfigyelését is
közli, amelyről Ligeti Viktor elvtársunk a Korenblatt-könyv ismertetése kapcsáti már több cikkben
beszámolt "A Gyógyszerész<<-ben.. Ugyanúgy arról
is. hegy az egyes gyógyszerek ellenőrzését ott a
h~lyszínen egy magasabb képzettségű gyógyszerész
végzi Ugyanez a helyzet szakmai téren a gyógyszertárak általános ellenőrzésénél is
A vidéken levő gyógyszerészek ingyen állami
lakást kapnak, állatot tarthatnak és nem fizetnek adót
Kb ennyit ölel fel Herz Pál elvtársnak a Szovjet ..
únióban történt szakmai rregfigyelése. De ha kiértékeljük azt a rendkívül érdekes szakmai anya~ot,
amit ő egyetlen óra alatt a nem szakember szeme~el
meglátott, önkéntelenül is felmerül bennünk a kerdés: mennyi mindent tanulhatnának ott szak·
embereink, ha lehetáséget tudnánk teremteni, hogy
egy gyógyszerészekből, laboránsokból, technikákból é~
adminisztráciás dolgozókból. álló kül~öttség IWJ?O~Of!•.
esetleg heteken át tanulmanyozhatna a Szovjetunw
gyógyszertárainak életét Egyszerre kitöltődnének
azok a hézagok, amelyek természetesen megmu!a~
koznak Herz elvtárs előadásában, aki csak egy orat
szentelhetett a szakmának Jrányitónk és példánk
mindenben a Szovjetúnió, és hatalmas lendületet
adna a mi ál'ami gyógyszertáraink egész szervezetének, múködé;.ének, minél jobb munkájának, ha a
saját szemünkkel látnánk meg, hogyan dolgo~nak
ott, hogyan érik el a minél nagyobb eredmenyeket, és amit megfigyeltünk és tanultunk, hazahozhatnók. Ahogyan a parasztküldöttség is hazahozta,
magáévá tette és terjesztette a szavjet kolhozok
felmérhetetlen munkáját és példamutatását.

Javaslattervezet a gyógyszerészi gyakorlat részére
a· gyógyszerellátás nemzetgazdasági szem pontok
figyelembevételével történő egységesítésére

l

l

hatóság és a várt ter á piás hatás rovására mehet,
hanem olyan esetekben, amikor a csapadék a folyadék tetején úszik, annak a veszélye is fennáll,
hogy az egész hatóanyagat egyszerre kapja a beteg
és így az egészségrontás veszélyének is ki lehet
téve.
Bár a gyógyszerész a fennálló jogszabályokon
belül eddig is igyekezett farmakotechnikai művele
tek igénybevételével a vényt helyesen elkészíteni,
a hibákat legfeljebb csökkenteni tudta, de kiküszöbölni nem. Mindezeken kívül fennáll az ilyen
vények elkészítésére vonatkozó egységes gyógyszerészi gyakorlat kialakításának szükségessége is
A labdacskészítésnél indokolt, hogy a gyógyszerész
részére a kötő és alakító anyagok szabad meg ..
választásának lehetőségél megadjuk Gyakran eJő ..
fordul, hogy a labdacskészítéshez az orvos !.Ital
előírt kötő és alakító anyagok a hatóanyag kémiai
vagy biológiai bomlását idézik elő . Példa a digi ..
talis-labdacs, melynek elkészítésénél minden víztartalmú kötő és alakító anyag alkalmazása a
digitalis glükozida hidralitikus [<,omlását okozza.
Az or vosnak a kötő és alakító anyagra vonatkozó
rendelkezése legtöbbször csak formális, de a gyógy-

Gyakran előfordul, hogy az orvos Papaverinum
hydrochloricumot 2%-nál töményebb old&tban
rendeli, cseppek alakjában, mert nem ismeri
a Papaverinum hydrochloricum korlátozott oldható··
~ágát. A 2%-nál töményebb oldat melegen elkésiít·
hető, kihűlés után azonban a papaverin kicsapódik
Ez a jelenség az oldat elkészítésénél alkalmazott
és általunk javasolt kismennyiségű, hatástanilag
indifferens borkősavval kiküszöbö]hető
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Ugyanígy gyakran előfordul, hogy külön-külön,
önmagukban oldható anyagok, egymással együttrendelve, az oldat pH viszonyainak megváltoztatása következtében, csapadékos gyógyszerkeveréket eredményeznek . A javaslatban felsorolt esetekben az így keletkezett csapadék megjele_nési
formája olyan, hogy a gyógyszernek az orvos alta!
számításba vett adagolását lehetetlenné teszt (a
csapadék összetömörül, az üveg falára tapad,
a folyadék tetején úszik, az üveg falára kristályosodik stb.) Mindez nemcsak az egyenletes adagol-

szerészre az érvényben lévő jogszabályok értelmében kötelező . A kötő és alakító anyagnak a gyógy..
szerész által történő helyes megválasztása alkalmas
arra, hogy kiküszöbölje a fentebb említett hibákat
Indokolás:
ad 4 A natrium nitrosum hatástanilag összeférhetetlen alakban történő rendelése esetén a
javasiatha hozott eljárás alkalmazását azért látjuk
indokoltnak, mert bár egyes esetekben a hatásta~i
összeférhetetlenség lúgos közeg alkalmazásával krküszöbölhető lenne, más esetekben az alkalmazott
lúgos közeg egyéb összeférhetetlenségi folyamatet
indítana meg . A gyógyszerkeveréknek a felsorolt
esetekben natrium nitrosum nélkül történő eiké··
szítését még az is indokolttá teszi, hogy az ilyen
gyógyszerkeverékben a nitritnek az orvos által
elképzelt terápiás hatása amúgy sem jön létre,
miután az nitráttá alakulva hatástalanná válik és
amellett reakció közben keletkező nitrogenmonoxid
káros melléktünetek okozója lehet
Végül pedig a javasolt rendelkezésre való hivat·
kozás kizárná az esetleges vita léhetőségét a rendelő
orvos és a gyógyszerész között
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SZOVJET GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI BESZÁMOLÓ
A Gyógyszerészi Dokumentációs Albizotts6g közleménye. Vezető: Ke d v ess y G y ö r g y dr,.

A dihidrosztreptomicin
1rta : Mamiofe Sz.
i

A sztreptomicint először 1943 végén izolálták
és azóta különféle fertőző megbetegedések ellen,
mint pl. a tulerémia, peritonitisz, meningitisz,
tuberkulózis stb eredményesen használják
A sztreptomicin tulajdonképpen szerves bázis,
amely sztreptidinből (1,3-diguanido-2,4,5,6-tetra'
oxiciklohexán) és ehhez glükozidaszerűen kötött
sztreptobiozaminból áll A sztreptobiozamint olyan
diszaharidának tekinthetjük, amely N-metil-1-gliikozaminból, és ehhez szintén glükozidaszerűen kapcsolt monoszaharidából: a sztreptózéből alakult.
Az utóbbinak molekulájában egy szabad aldehid ..
gyök található

Kidolgozta az Orvosegészségűgyi Szakszervezet Gyógyszerész Titkárságának
Termelési Bizottsága
Il
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A sztreptomicin triklórhidrátjának katalitikus
redukciójánál, magas nyomás és platinaoxidnak
katalizátorként való alkalmazásával, az aldehidgyökhöz két hidrogénatom kapcsolódik, és ezáltal
dihidrosztreptomicin triklórhidrát keletkezik
Ez a vegyület vízben jól oldódó, amorf anyag.
Olvadáspontja bomlással 190--195° A Féhlingoldatot nem redukálja A sztreptomicintől úgy
különböztethető meg, hogy nem inaktiválódik a
karbaliicsoportra ható reagensekkel (hidrol{ilamin,
szernikarbazid, cisztein), sem pedig lúgokkaL Sósavat tartalmazó metilalkoholtól azonban sztreptidin diklórhidrátra és metil-dihidro-sztreptobioz-
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A GYÓGYSZERESZ
aminid klórhidrátra bomlik. Az utóbbi kristályos
pentaacetJl-szár mazékká alakítható
A díhidrosztreptomicin az egyetlen ismert
sztreptomicin-származék, amely a karbinol-csoport·
jának megváltoztatása ellenére is megtartotta anti·
biotikus hatását
A sztreptomicin és a dihidrosztreptomicin toxi··
citásának összehasonlításánál kitúnt, hogy a sztrep··
tomicin letális adagja egereknél4--4 5 mg (91.500--103.500 Eikg); a dihidrosztreptomiciné ezzel szemben 5 5 mg.
Klinikai adatok szerínt a dihidrosztreptomicinnek mint antituberkulotikus anyagnak, a kö-vetkezŐ előnvei vannak : L hatása a sztreptomi··
-dn hatásávaí azonos, 2.. kevésbbé toxikus, mint
a sztreptomicin és ezáltal nagyobb adagokban al-kalmazható, 3 a szervezetből lassabban ürül ki,
4. az idegrendszerre nem annyira káros, 5. a bete-gek könnyen elbírják, még azok is, akik a sztrepto··
micinnel szemben érzékenyek.
(Meaicinszkája" promislyenoszt Sz Sz Sz. R.
1949. 4. sz. 44 . o..)

Felhívás
a, magyar inda tó orvosokhoz!
,
A Magyar Tudományos Akadémia kiadái sában rövidesen megjelenik !cét idegennyelvű
folyóiratunk: az Acta Medica Hungarica és
az Acta Physiologica Hungarica . E zek a kiadványok hivatottak ana, hogy a külföld felé
képviseljék a magyar orvostudományi kutatás
Jegjavát A lllagyar Tudományos Akadémia
Orvosi Osztálya és az Acták szerkesztőségei
bizonyosak abban, hogy a kutató orvosok
idegennyelvú közlésre szánt dolgozataikat az
Actak szerkesztőségeinek fogják beküldeni,
mielőtt még külföldi folyóiratokhoz fordul' nának. Kérjük tehát kutatóinkat, hogy megfelelőnek ítélt"tudományos dolgozataikat az
Acták szerkesztőségébe küldjék be .

Fordította : Ligeti Viktor

ll
i

l

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI

GYÓGYSZERTÁRI
V. tVFOLYAM

SZAKSZERVEZET

DOLGOZÓK

HIVATAtOS

1950. NOVEMBER 1.

LAPJA

l

16.. SZÁM

Acta Medica Hungarica
Szerkeszt1ísége
Acta Physiologica Hungatica

Tervgazdálkodás a' gyógyszerellátásban

Szerkesztősége

lrta: Ligeti Ferenc

SCHIMMEL ÉS TÁRSA R. T.
A szacialista gazdálkodás Iegjeliemzőbb vcná;a
a kapitaLsta gazdálkodással szen.ben a tervszerű
ség. A kap: taLsta gazdálkodásban a tervszerűtlen
ség következmónyeit, az esetleges áruhalmozódást,
árpolitikával egyenlítették ki. A termelvények árát
úgy szabták meg, hogy a busás profit mellett még
az elfekvő áruk kamatveszteségei is megtérüljenek
A piac forgalmát, hogy ott mi fogyjon, olyan propagandaval befolyásolták, ami m.rden értéktelen
anyag eladását is lehetövé tette. A szocial'sta termelés a tervgazdálkodáson keresztül, a tényleges
szükséglet felmérése után, a valóságos szükséglet-nek megfelelő mennyiségti olyan árut igyekszik
termelni, amely a kitúzött célnak Jegjobban megfelel
Ha az- elmondottakat a gycigyszertermelésre,
forgalmára és fogyasztására vetítjük át, kirajzolódik előttünk a mult és a közelmult gyógyszerforgalmának képe és annak minden következménye
Az anyaggazdálkodás a gyógyszertárakban a magánszektorban tigy nyilvánult meg, hogy az minél
kisebb áruszámla után minél nagyobb bevételt és
egyben hasznot is hozzon. Ha a gyógyszertárban
valamilyen oknál fogva anyagfelesleg keletkezett,
az semmiféle érzékeny kárt nem jelentett, lúz bő
ven futotta a megengedett haszonkulcsból, egyben
a tőkés felhalmozás egyik eszköze volt

a Szovjétúnió tUlajdonában
Budapest-Rákosfalva .. Tel.: 296···234

ESSENCIA· lÉS ILLÓOLAJGYÁR
XJll., Jl.éf'tes·ntca. 6-8

Készítményei... rum-· és likőressenciák, sza.Ppa~- és
parfömkompozíciók, természetes és szmté.hkus
illóolajok, rum- és gyümölcséterek élelmiszer ..
festékek stb

Szerkesztőség:

IlL, Uyk Domokos-u 5 Tel: 162-856

Kiadja: Egészségügyi Könyv- és lapkiadó N V.
Budapest, V., Akadémia-utca 3· Ie!.: I29-58o, 97- m. á .
!\lögyar ~emzeti B1nk tgyszámlaszám 936:545
Felelős szerkesztö: Székely Jenő

VEGYÉSZETI GYÁR
X., Somfa.-utca 10

Készítményei;· kénéter, oldószerek, acetátok ~ech
nikai és vegytiszta minöségben, chlorcalcium,
eremar tartari stb.

Felelős

kiadó :

Az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó N . V,

vezetője

506445 AtbenaBum Nyomda. (Fv : Soproni Béla)

Az OTI és az 01'szágos Bányatár·spénztá-rak

ig~nyjogosultjai T'ésrt:ére

1niT·ga vényent megfelelő indokolássat T'endeclhetli

Morphium helyett

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU R. T.
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Budop..':_XIV., T&lopo••uka
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A szodalista gazdálkodási rend a tervszerú
gazdálkodáson keresztül mindazt megtenne/teti, amire
szükség van, anélkül, hogy az anyag felesleges termelvényele formájában e/feküdne és mindig annyzt, hogy
az kellő, de sohasem felesleges mennyiségben legyen
készletben
31

A kellő mennyiségban való gyártás minden
iparágban fontos, nem kell külön kíhangsúlyozni,
hogy milyen fokozott je-lentősége van en.nek a gyógy-szertennelés ter ületén_.
Ahhoz, hogy egy vegyészeti gyár kellő időben
kellő mennyíségű anyagot tudjon kitermelni, szük··
ség van
l. kiindulási alapanyagr a,
2. megfelelő nagyságú termelési kapacitásra,
3. megfelelő forgótőkére
Hogy a gyáripar mindezekről időben gondoskodhasson, ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy
a közvetítő kereskedelemtől megfelelő időben ér-tesüljön, mennyi a szükségletnek megfelelő mennyi·ségben a termelvény, hogy az pontos időre szállí··
tásra kész legyen. A közvetítő kereskedelemnek az
adatait a kiskereskedelemtől, a gyógyszerellátás
esetében a gyógyszertáraktól kell megkapn·a, hogy
azt idöben megrendelhesse Mi történt eddig_!
A gyógyszeripar került Jegkorábben szacialista
illamí szektorba. Azoknak irányítói igyekeztek átvenni a 30 éves tapasztalattal rendelkező szavjet
tervgazdálkodás eredményeit. Tervszerű munkájukat azonban akadályozta, sőt lehetetlenné tette
az, hogy a fenti adatokat nem kzphatták meg olyan
statiszt kai kimutatác.ben, amelyek alapján terveiket
épithették volna, mert ilyen adatokat a nagykeres·
kedelem nem tudott nyujtani A közvetítő kerés·
kedelem ugyanis a vegy' pari gyárak termelvényeit
többfelé továbbítja. Egyrészt a feldolgozó iparak
felé (vegyszerek), másrészt a gyógyszertermékeket
is kórházak, gyógyszertárak és drogériák felé .
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