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6. SZÁM

JEGYZŐKÖNYV
a Gyógyszerész Szakcsoport megalakulásáról

*

Az 1951 május 17~én este a Semmelweis~teremben
felvett jegYzőkönyv szelint az ott lezajlott alakuló, közgyűlés. életre hívta a Gyógyszerész Szakcsopottot. Es itt
most csak azért tCrünk el a száraz jegyzőkönyvi beszámolótól, hogy a közgyülés egész lefolyását, annak minden szakmai, tudományos és szakszel vezeti megnyilatkozását jelentő
ségéhez hüen érzékeltesslik
A felszólalók lényeg(:ben megegyeztek abban, l10gy
a Gyógyszerész Szakcsoport jelenlegi· megalakulását minden egészségügyi fórum várta és mindenütt megállapították, hogy a szakmai továbbképzés, az általános gyógyszerészképzés, sőt- a középkáderCk nevelése is, jól átgondolt tetvszerüséggel qak most fog elkezdődni. Végre fl)egvalósult
az a tudományos fórum, amelynek hatóereje nemcsak a
vezetőség, lúnem vtgső fokon az egész tagság lelkes, tudását
gyar~pító és továbbadó munkáján múlik Ezt hangsúlyozta
ki Herzeg judit főtitkár h. elvtársnő, erről beszélt Papp
Ferenc főcsoportvezető elvtárs, az Egészségügyi Miniszté-rium küldötte, ezt tükrözte vissza Kun Ferenc )>kiváló
munkás<< gyógyszerész elvtársunk elnöki megnyitója, ennek
jegyében )Tlondta el átfogó beszédét Végh Antal dr., a
szakcsoport ~j főtitkára, a GyógyszeréSz Szai{Csoport
feladatairól Es ebben a szellemben újult meg többízben
is a közgyűlés folyamán Sciw/ek Elemér kétszeres Kossuthdíjas prOfesszorunk lelkes ünneplés-c. Az ő megnyilatkozása
jelölte meg a legmesszebbre mutató távlatot a Gyógyszerész
Szakcsoport mííködésében, amikor rávilágított a nevelői
utánpótlás kérdésének komoly jelelitőségére Az elhangzott beszédeket leülönben szaklapunkban leközöljük, hogy
ezzel is emlékezetessé tegyük azt a nagyszabású közgyűlést,
amelynek hatátozatai új lehetőségeket nyitottak meg az
egész szakma .fejlődése, színvonalának emelése, rnunkájamegja:,rítása számára
A szaksajtó eddigi nehéz rnunkája is szóbakerült
A Gyógyszerész Szakcsoport keretében természetesen meg
kell változnia a szaksajtó arculatának is, amikor már nem
egyes tudományos közleményele esetleges beérkezése szabja
meg J>A Gyógyszerész{( új irányvonalát, hanem" az egész
szakcsoport szerves szakmai és tudományos együttműködése

A felszólalások elhangzása után Fésüs Arnold gyógyszerész elvtárs előterjesztí a vezetőségbe jelöltek névsorát,
amelynek elfogadása után a t~gság titkos szavazás~al
majdnem 100~;~-osan megerősíti az előkészítő bizottság
által előte1jesztett gyógyszerészek vezetőségi tagságát.
Ezt már Réti Márton gyógyszerész elvtárs, a szavazatszedő
bizottság elnöke hir'deti ki Ennek é1 telmében az uj Gyógyszerész Szakcsoport vezetőségébe a következő gyógyszerészeket választották :

Schulek Elemér dr kétszeres H:ossuth-dí.ias akadémikus,
egy ny. r tanár, Auber Jstvdí1 gyógyszerész, Bari Zsigmond dr. egy. m taná1 (Pécs), Bánki György gyógyszerész,
a tanulmányi osztály előadója, Böszörményi jános gyógyszerész, az ellepőrzési oszt3Jy vezetője, Cserepe~ Etei/w
gyógyszerész, C'iipke Zoltán dr egy c rk tanár, Dávid
Lajos dr egy ny r tanár (Szeged), Demeter jáno~né gyógyszerész, Faragó Sándor gyógyszerész (Gyógyszertári Központ), F'ésüs Arnold gyogyszerész, Gáti jánosné gyógysze1ész-főhadnagy, Gruber Alajos dr gyógyszerész, Győr-
bi!ó jenő gyógyszerész, Halmai jános dr egy. m tanár,
Hunjalvy Géza gyógyszerész, analitikai laboratórium-vezető,
Karlovitz László gyógyszerész, Kálmán László dr gyógyszerész, Kedve~sr Györg} dr egy. m tanár, Kondor Béla
gyógyszerész-főelőadó (E ü Minisztérium), Kovács E.diflz
gyógyszerész, Kun Ferenc >lKiváló Munkás<< gyóg-yszerész,
Ligeti Ferenc a Gyógyst:ertári Központ osztályvezetője,
Ligeti Viktor gyógyszerész, Mozsonri .Sándor dr egy ny
r tanár, NémedJJmre dr egy. m tanár, Ni!wlics Károlr d1
gyógyszerész (Sopron), Nógrádi Lászlóné egy. assziszteils,
Pandula Egon dr gyógyszerész-őrnagy, Pinczési László
gyógyszerész (Debrecen), Rogátsi Guidó dr gyógyszerész,
Rózsa Pál dr. OKJ gyógyszerész-főfelügyelő, Székelr Jenő
)>A Gyógyszerész<! felelős szerkesztője, 7 abán Egonné gyógyszerész, Til:kácsi lv'ag} Lóránt dr gyógyszerész (Székes-
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fehérvár), Végh Antal dr egy intézeti tanár: Vité~ Is~vdn d_~
egy m ~aná r és Zachár Lászlóné gyógyszeresz-e16ado (E u
~
Minisztérium).
L

A meg\· ál asztott vezetőség nevében Kedves sy Györ~y dr
szólaltfel:
..
l''tt
'l'k
_ Megköszönöm a tagság bizalmat. A.z e o em szo o
vázolták azokat a feladatokat, amely~ket a. most f!legalakult szakcsoportnak meg kell oldama ~ Mmdannytunk

előtt ismeretes az a megállapítás, hogy rn}nden pr~~r~mf!l
és terv annyit ér-, amennyit sikerül abbol me~va ost ~nL
,W,_; igérjük) hogy ezeket~ terveket és feladatokat tgyekszunk
minél jobban megoldaTil
.
,
..
. ,
Időrendben még az eredníényht~ct:tes. elot.t 'crVr~e:
István dr egyet 111 . tanár >>AZ~ eg~szsegu~yt felv~labostt~
munka<( chrten megtartotta a Gyogysz.eres~ Sz~ csopor
első tudományos előadását Valamennyten e~e~tuk," ho,gy
ez a Semmelweis-teremben elmondott l>megnytto<( eloadas,

különbözik az
terv szerű megindulásáva!,
egy nagy m Unka
,
b ámo l'kt'l
o o;
ugyan csak esetleges tudomanyos 1·· esz
d·
·
.. gyu"lés keretébe beiktatott
M er t h' a a k oz
,
, te oa as. nyoman
k
·
·
· · dulhatott meg a va.rva~var nagy sza mat
meg nem ts tn
•
·k ·
t"bb'
vita, a hozzászáJások pergőtüze,. de a m~sodt a es a .o .1
önálló értekezés már egészen biztosan 1gy fo~:> leza]lant
És most zárjuk le ezt a jegyzőkö!lyvet azzal, ~-?gy
't k t· su nk az előkészítő btzottsagot tette felelosse,
ar ar
"111 'ttek b
egv• ..·k et
nem k eru
arnJer a gy o'gy<zere'sz-technikusok
~
·k e b
'Je
elünk együtt a szakcsoportba. De. ugyana.K, or esz~~ettünk néhány technikával i-s. ak~k tu.dom~su~ yettek
?
'r tették- ho.,y éppen így, a mt tov~bbkepzes~!lkkel
es, ;::e~e mosan ' az<> ő továbbképzésülir?I 1s t~rvszeru~ben
pa.
u a dh t' k Innen üzen]" ük g)'Ogyszeresz-techntkus
gondosko
k..
ct•·
a un ·
kartársainknak, hogy most, amikor szaklapui_I ))gaz, aJa((
G óovszerész Szakcsoport lesz, ennek ~ere~_eben Tl}~.g ,az
~ddi~it~éi is fokozottabba!l ~lin~ent .ell:covetunk a r~~ze_p~
káderek szakmai továbbkepzese erdekeben.
l
J.J
. ·
edd tgl

A gyógyszerészet szocialista fejlődése
Kun Ferenc >>KiválómunkáS<< gyógyszei ész elnöki megnyitója

Szakszervezetünk a mai alakuló közgyűlés ,elő
készítésére egy bizottságat delegált, n;ely b1zottsag a
szakcsoport megalakításá1ól az elviarsakat
kartársakat szaksajtónk útján tájékoztatt_a, es eloterJesztéseit a. mai alakuló közgyúlesen te2z1 meg.
A megalakitand ó Gyógyszerész Szakcsoport Szakszervezetünk 19-ik szakcsoportja le~z; . A t?bbt.s~ak
c.soportlwz hasonló szervezet1 felep!t~set, celk1tuzeSCLt
és feladatait a kartársak a kozgyules folyamon meg
fogják ismerni
.
.
.
Miután úgy érzem, hogy szakcsoportunk _m~ 1
megalakulásával a gyógyszerészet szocrallsta (eJloqese
egy újabbésmagasabb fejlődési szakasza~a,lep, rovl.den és csupán a krónikás tár,gyzlag~ssagaval .em le, kezetükbe akarom idézni a gyogyszereszet szocra/zsta
fejlődésének néllány fázisát.
, . .
,
Ai a társadalmi és gazdasagi atalakulas, ..mely
országunknak a Hős Szavjet Hadsere~ alta! torlent
fels;;abadítása nyomán rnegin~ult, .a. gyogyszereszet
feudális épíiményél is pusztutasra !lelte. , .
.
A fasiszta dúlás következtéb~~ gazdasqglla_g klfosztott országunkban a felszaba_dlta~t ,kaveto td?szakban kormányzatunk mznden erafesztiese az, elsodleg,es
életfeltételek megteremtésére irányult Az alatakulasnak ebben a szakaszában, bár a Magyar Kom'!lu?r~ta
Párt a gyógyszertárak államosításán~k elvz aliaspontján volt, keresztülvitelét," a b~lpollll~m _helyzet; e
való tekintettel, nem látta zdoszerunek, es.folmek~es:
a 80%-ban háborús károkat szenvedett gyogyszertm ak
helyreállítása volt,
,
Az első kormányzati intézkedés, n;ely a pog~
szertárak jogi' lwlyzetében a mult~oz kepes_t yallozast
jelentett, az elhagyott gyógyszertarak hatosag! kezelésbe vétele volt. Ez az intezkedes ezeket a gyo~ys~er
tárakat ugyan még nem fosztotta meg kaplt~z;sta
jellegüktől, de alkalmas bázisát képezte a kesobbz
államositásnak
Döntő fordulatra a szacialista átalakulás felé
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a »fordulat évébe/J« ke1últ so! Az !9 4 ~ XXJ!. töl:vén. cikk megszüntette a gy~gy~zertarak. at1 uhazhatoság~t és öröktilhetőségét A torve~ynek a JDg~domanyo
zásra vonatkozó a multlwz ke pest haladabb l endelkezései is t4lh~ladottakká vál!ak és nem nye~tek
gyakorlati a!kalmazást a bekavetkezett belpohtzkaz
események kovetkezteben
." , . , ,
A következő lépés a szacialista fe;lodes zrany~ba ..
1948 decemberében a hatósági kezelesbe vett gyogyszertárak államosítása volt. Ezz~l egyid~júleg alakult
meg az állami kezelésbe vett gyogyszertarak Nemzett
V állatata
.
Ez az új szacialista szerv, melynek nunden
e yes részletét, a menetközben s_wzett tapasztalato~
a1apján kellett kidolgozm, a rabzzott hatalmas fe!
adatot aránylag rövid idő alatt es nagyopb zokkenok
nélkül oldotta meg és szervezetzleg megerosodve alkalmassá vált az 1950 évi xxy, N. T. rendelet alapján történt általános államoszlas vegz eiWJI~sw ~ , ,
A gyógyszerészet szacialista ~zervezell Jeleptiese
ezzel nagyjából befejez1st nye,: t. es az uta~a sm o~r
következő feladat, a gyogyszertan munka szznvonalanak fejlesztésére irázryult
.
Szakcsoportunk mai rmgalakulása egybeesrk ~
gyógyszerészet szacialista feJ lodesenek ez~el a. s~~!ca
szávai és ennek megállapitása egyben kr rs JelDll a
szakcsoport legközelebbi útját
A szakcsoport feladata tehát egyrészt az,,. Jzogy
a gyógyszertári munka színvonalár~ak emel~se e!·de!ce.ben a gyógyszertári dolgozók e.zmeletz fovabbkep~ese
ben és 0·nképzésre való neveteseben tevekenye~ ko ZI e,ködjék másiészt hogy a tudomanyos ltllezetekbe;z
;?a~gozó Úrtársak ~zunkájqt a tudomá1!yos k~tata,~
mellett a gyakorlati p1oblemak megoldasa fele ua
nyítsa.
Kérem az elvtársakat és kartársakat, hogy a
közgyűlés en. hozott határozataikban ezek a szempontok .·
jul'anak klff!ezesre

Küzdjenek azzal a szenvedéllyel
a következetes materialista haladó tudományért ...
Herczeg Jndit az O. E Ü. D.. Sz IL főtitkárának felszólalásából
a Gyógyszerész Szakcsoport alakuJási közgyűlésén A magyar egészségügyi dolgozók is aktívan
veszik ki részüket a békeharcból, jobb és több
munkával kapcsolódnak bele a szocializmus építé·
sébe A Gyógyits jobban-mozgalom keretében a
kongresszusi versenyben, április 4, május l-re
tett szacialista kötelezettségvállalások tíz és tízezreiben megm.utatkozik, hogy a magyar egészségügyi dolgozök, tudósok, a béke és a szocializmus építésének egyre öntudatosabb harcosaivá
válnak
Az elmult év a magyar egészségügy forr adalmi átszervezésének az esztendeje ahogy
Ratkó miniszter asszony mondotta --, a fordulat
éve volt a magyar egészségügy fejlődésében Pártunk bölcs vezetésének és az élenjáró szavjet
egészségügyi szervezés tapasztalatainak és közvet-·
len segítségének köszönhetjük, hogy lerakhattuk a
szacialista egészségügy szervezeti alapjait Ennek
az évnek eredményeképpen történhetett meg közegészségügyünk szempontjából olyan döntő lépés
is, mint a gyógyszertárak államosítása
Mindezek a döntő intézkedések a magyar nép
egészsége érdekében fokozottabb feladatokat rónak
az egészségügy dolgozóira és természetesen az
egészségügyi dolgozók szakszervezetére is Ezért
fogadtuk igen nagy örömmel azt, hogy a gyógyszerészek elérkezettnek látják az időt tudományos
szakcsoportjuk megalakítására és ezért igyekeztünk
és igyekszünk a jövőben még több támogatást
adni ahhoz, hogy szakcsoportjuk eredményesen
tudjon megfelelni feladatának.
A szakszervezet keretei között most már több
éve eredményesen dolgozó szakcsoportok, így a
most megalakuló új Gyógyszerész-szakcsoport is
a szakma orvosainak, illetve gyógyszerészeinek
tudományos testületei
Feladataik igen soklétűek és nagyon felelős
ségteljesek A szakmai káderek összefogása, mozgósításuk Pártunk, kormányunk politikájának, célkitűzéseinek végrehajtasára, szakmai és tudományos képzettségük emelése, a szakmákhoz tartozó
közép-káderek szakmai és politikai nevelésének
elősegítése, egészen nagy vonalakban legfontosabb
feladataik
Ha meggondoljuk, hogy mennyi részlete van
e főfeladatoknak, látjuk, hogy szakcsoportjaink
előtt nem kis munka áll. Módosított ötéves tervünk eredményeképpen a biztosítottak szátna ]954ben országunk lakosságának 70%-át fogja elérni
Mekkora feladat hárul ebből a gyógyszertárak
dolgózóira, kiknek nemcsak a városok, de fejlődő
szacialista mezőgazdaságunk "dolgozó it, éj)ülő szacialista városaink, a széncsata hős bányász dolgozóinak gyógyszerellátását kell zökkenésmentesen
biztosítaniok. Kutatóink, tudósaink elé is hatalmas feladatokat állít módosított ötéves tervünk és
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a feszült nemzetköziheiyzet. Kutatásaik irányát
egyre inkább afelé kell fordítani, hogyan tudjuk
hazai nyersanyagokból, Magyarországon előállítani
azokat a gyógyszereket, melyeket ma még drága
valutáért nyugatról kell beszereznünk Nemzetgazdaságunk e téren az eddigi eredmények alapján
sokat vár tudósainktól és a szakcsoportnak segí·
teni kell abban, hogy gyógyszerészeink eleget tudjanak tenni a várakozásnak. A felfokozott követelmények, a káderszükséglet, egyetemeinkre is fokoeOtt munkát és felelősséget rónak Az új szakcsoportnak a kiképzés még magasabb színvonalr a
való emelésében is éJen kell járnia, mint kezdeményezőnek, mint segítőnek
Az élenjáró szavjet gyógyszerésztudomány
megismerését, eredményeinek meghonosítását és
hatásának biztosítását a tudományos kutatómunkában, széles körben való terjesztését várják
a gyógyszerészek szakcsoportjuktóL Várják, hogy
a szakcsoport új szín.nel, mély tartalommal fogja
megtölteni a gyógyszerészek és gyógyszertári dolgozók Gyógyíts jobban-mozgalmát, nem utolsó
sorban azoknak a tapasztelatoknak eredményeképpen, amiket az orvosi szakcsoportokkal való
szaros együttműködés és tapasztalatcsere fog jelen ..
t eni.
Ezek a feladatok, melyek állandóan bővülnek,
a várakozás, me ly a szakcsoport megalakulását
megelőzte, a most megválasztandó vezetőségre
nagy felelősséget, körültekintést, komoly politikai,
szervezési és tudományos munkát rónak
Az a fordulat, ami egészségügyünk szacialista
átszervezése terén az elmúlt hónapokban lezajlott,
a tudományos kutatómunkárá még nrun éreztette
hatását Ezen a téren természetesen lassú bb a
fejlődés
A kozmopolitizmus nyilt és harcos fellépése ma már legfeljebb elszigetelt jelenség. De
mindaz, amit Révai elvtárs kongresszusi beszédéban a magyar tudomány kérdéséről mondott,
pontosan vonatkozik a mi területünkre is: >>Nem
lehet, persze a haladás ellen.ére sem azt állítani,
hogy a magyar tudományos életet, kutatóink munkásságát már áthatja a marxizmus-leninizmus
világnézete és módszertana. Vitathatatlan, hogy
a biológiai, a fiziológiai, a nyelvészet kérdéseiről
folyó viták a Szovjetunióban, nagy érdeklődés!
keltettek tudósaink körében. De azt az elméleti
és világnézeti szenvedélyességet, elmélyülést és
következetességet, amely a szavjet tudományt jeJ ..
lemzi, a mi régivágású tudósaink zöme még nem
igen tudja követni és megérteni A mi tudósaink
többségét még mindig bizonyos szakmai prakticizmus, a részletkutatásokban való elmerülés, a tudomány módszertani és világnézeti kérdései iránti
bizonyos idegenkedés jellemzi <>
Tudjuk és Révai elvtárs is leszögezi, hogy a
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A GYÓGYSZERÉSZ --------~tudományos magatartásnek ez a fajtája egyik
napról a másikra nem villtoztatható 1neg Mmden
támogatást meg kell adnunk kutatom~nak: nogt
ettől a tudományos praktlcrsta szemlelettol meb
tudjanak szabadulni . Veszélye~ ez a ~zemlelet,
mint ahogy Révai elvtim mond]3 »_.
tap~t ad. a
burzsoá tudomány előtti kozmopolrta hajbokolasnak és összefér vele.<< . · .
.
. ,
De Révai elvtárs kongresszusi besz~deben az
utat, a segítség titját is megmutatta szamun~ra:
>>Ezt a magatartást nyilt ejvr vrtakkal, rdeolograr
harccal de Jegfőképpen a marxrzmus,Jem~rzmus
hoz v~ló közeledés megkönnyítésével, turelmes
nevelő munkával kell leküzdeni<<
,
Reméljük, hogy a szakcsop?rt megala~ulasa,
is egy lépést fog jelentem ~fele, ho~,Y Partunk
Kongresszusanak iranymutatasa al~ppn . tovabbfejlesszük a· magyar tudomány gyogyszereszettel
.
. . , . .
foglalkozó ágát
Kongresszusaikon, tovabbkepzo eloadasarkon,
referáló üléseiken, lapjukban fojytass~nak maJd

~""'---·--·--·-------·-·--~- ........_..~----·---

elvi vitát a felmerüjó kérdésekről Leplezzék
• , · k fel az idealizmus és kozmopolrtrz1e es 1epJene
K' d' ek azzal a
r1lus elméleteivel szemben
uz JCU.
.
edéllyel a következetes matenalrsta hal~do
~~~~ányért, mint nagy példaképünk, ~ Szovjel.. trrdományának nagyjai, akrk tudataban vanumo
·
'~ egyver' 111 ellyel
nak, hogy a pártszerű. tudomany
.•
a hazaért, a haladásert, nepuk es az embe!!Seg
békéjéért harcolnak .
. · .
.
Őrizzék mea a gyogyszeresztarsaaalom haladó
· · ak , a sbzabadságharc
hősi résztvevőinek:
nagyjam
·
·
o· · 1
Tahri Károlynak, Kabai Jánosnak, Wagner anrenek, Kazai Endrének e_mlékét. és nweljenek olyan
tudósokat, mint szakmajuk buszkesege, a ketszer~s
Kossuth-díjas tudós professzor.: Scillllek Ele~1e~
Szakszervezetünk ElnDksege neveben krvahogy a Gyógyszerész-szakcsoport megfeleljen
· vara
· k oz~sn
· ak e's ...
mun anom,
feléje áradó bizalon;nak es
káját eredményesen es sok srkerrel vegezze nepunk
, . ''ge
egesz
.. e , további felemelkedese es a szocralrzmus
mielőbbi felépítése érdekében

11 yilt
•

Minden szem pontból kiegyensúlyozott munkaterv vel ..
_

Vég h Antal dr.

· ·
főtitkan

beszámoló.j·a a Gyógyszerész-Szakcsoport feladatairól

A Szqvjetunió Kommunista (~olsev!.k) Pártj.a m~jus i-r~
kiadott jelszavaiból rag;adorn ki a k?vet~c~ő res~le.t~t:
<\ Harcoljatok · a lakosság egészségügy~ eliatasa , rr,ttn6~7g~
· ·t·asa'e'rt 1. To"'ke'Jetesítsétek
tudastokat
az elenpro
megpv1
.
,
t
gtudomány alapján. l) A Gyogysze~·esz ~za~csop?r. !?~ "_
alakulásához keresvc sem tal~Jhatnan~ tJsztab~ ,ce!kituze~\
és a reánk váró feladatok vilagosabb o~szefoglalasat, ann~
is inkább, mert a Magyar Dolgozók P~rtJa ~L Kongres~.zus~~.
a vezermotlvum c.senduJ Jok.
'la k határozatai.bOI is uuyanez
o
•
·
k oz_
.. t··uk a gyogyszeresze
ez az egészségilgyi dolgazok
es
. , 't ..
nagy feladata, me!lyel ~elekapcso!odnak a~ or_s~tgke.P(~
ötéves terv giaantikus gepezetehe es ez a mt sa] a_ u 0
harcunk mely~t a békéért folytatunk..
. ....
Jel~ntős lépés" volt közegészségügyünk szo~tallzalfst
terén a gyóg.yszertárak á!lam?sítása __ Ezzel ~z alla1~1 ~=
adatává tett a gyógyszerelláta~ ~ nekynk gyog y~~~~s:e :_
nek ennek ker etén belül szakma t tudasunkkal 1c~ . tz os\
tan~nk a gyógvszerelosztás minőségi s_~í:~vo!:alat. E, ~e=
adatunk kettős·: e[Jyrészt meg kell gyozodnl!-IJk a _gyoby
. "" JOsag-aro'
· · • • 'J masre
• 'szt .a JO 'fgyogyszer
szer alapanyagamk
, t l
ala an 'agokbó( legjŰbb tudásunk sz~nnt . kt, ~gas_ a an
izert kel! készítenünk és a _dolgozok, sr;amara ~ts:zol~
~~~t~1ni Lényegében tehát~ gy~g~s~e~·ellatas -~t?lso lanci
szemekérit a gyógyszerellátas mlnosegen:k. ker~_este da tm
vállainkon nyugszik. A becsületes szoCiah~ta 0!1 u a on
túl azonban szüksédünk van kellő szaktu?a~ra ts ahh~r:
hogy ezt a munkát ~ikerr~l vége_zhess~k el es epp~n a_keki~
szaktudás az, aminek az aJlando naptrenden tartasa es
mél ítése a Gyógyszerész Szakcsoport fela_da~a les~. . .
y A kellő szaktudás e!sajátításá~~k k~rdese ~et res~r-~
tagozódik A most egyetemre kerUlo_ gyozy~~~;,~sze~ s.:a
már a az egvetemi oktatás, a pályán km~ muko_ o. _sza~a
pedig az illnakidején megs~~rzet~ tud?S feitnssitese es a
kor JdvánalmainaK megfelelo tovabbfeJleszt~se; t
. .
~ gyógyszerészet: hivatás, mert. szaeralis a or szagban 'csak hivatásnak lehet megjelölm azt a felfidat?t,
melyct a közösség érdeké?e_n legjobb tudásu_nkkal es I? 1 ~~
den erőfeszítésünkkel kivanunk mego_!dam,; A gyog~
szerészi hivatás körvonalazása nem ~c;?nyu feladat
.
gyógyszertári foglalko~á.sun~ igen, sokretu. A k~~eskedel_~~
elemektől kezdve a kistpan vonasokon keresztu_I i az atási jellegű tennivalók mellett.- t';ldom~nyos ~r:
dgéset egyaránt előfordulnak mindennapt gyogyszertan
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rnunkánk közben. I;:z a sokrétűség azzal a veszé!lyél j~r,
int amire példát az elmult rendszerben net~ egysz:' talal~nk hogy az egyes funkciók túlságosan kJhangs~Jyozva,
. többiek rovására előtérbe kerülnek, meghamlsi_tva a
~yógyszerészi foglal~ozás igazi _.iellegét. A_: mer\~til ~z el=
Jem kikapcsolása utan most mar sokkal konny~
a eY
zetünk, azonban továbbra is megoldatla!~: ,mlkent te1e1~t:
sük meg az egészséges összhangot _paly~n~. gyakor_la!t
része és annak tudományos vonatkozasa k~zott? Egy1do:
beJ{ túl sokat hallottuk, hogy a gy_ógysze.reszet gyakorJah
ál a minek. oda az a nagy tudomanyossag,, s enn~k a felfo'l'~s~ak a hívei jóhiszeműen bár, de az~ kepzeltek, hogy
eié' a gyógyszerésznek egy gyor~talpalo kurzussal me~
sze~zett, felületes elméleti ismer~t ts ahh?z,_ hogy _m';ln~~
'át jólláthassa el.. Ennek a felfogasn~k a h~_v:.' abba a hiba a
~st ek hogy a gyakorlat és az el~elet kozott .. t~ga.dha~a~
Janul 'fennálló nagy különbséget, tlletve a -~~:~o ~th\~al~sáak
nak nehéz problémáját azzal a leegyszerus1 ess~ _o olt'k
meO", hogy az elméleti tudás jelentőségé! l~ki_csmye e_.
Ily~n mcsterkél t Ieegyszeriísítéssel a l~e&.e?umyvesz_ munkaját is gvakorlati pályának lehet mlno,sJt_em, .,_mert .a~ _sc
csinál mást, mint a jobb l<ezév_~!. a vo~ot Ide-~da~u~JgalJ.a,
a ba.lkeze ujjai pedig a hegedu nya_k~n f~l-ala tan~olnak
Ioy van ez a gyógyszerészet gya~orlas.ava!Is .. _Ha _az ember
11~ 111 tudja pontosan azt, hogy m1t: m_1ko!, __rn1ert :s hogyan
tesz Jeanaoyobb egyoldalú technikai k~zugyesseg me~lett
1
sem' les~ b~lőle soha jó gyógysz~yész,.. n:'m\ah~~Y ..
[e~~
na[Jy kézüoyességgel rendelkezo buve~ze
ozo
.
mi~degyik igazi képzett hegedűs, :-ha ntncs meg, :e~~~
1
tudása vagy pláne botf_ül~ Hatarozo.ttan fenn a, . e_ ~
továbbra is a gyógyszereszt gyakorlat es a h!doman}' ~s
szerű összekapcsolásának nagy problémája,.. amt a szoc1ahsta
viláTszemléletben a legdöntőbb jelent6ségu feladat. A szociad'zmusban a tudomány nem önmagáért van, ha!lt1
do! ozókért s a tudományt is elsősorban, a konkre.. eada~okon, gyakorlati problémák megoldásan keresztul kell
müvelni.
.
, ..
t·
k · "lő
Még határozottab]:} fonnat _olt ez .a ~ny, ~ esÓu _
vÓO' szerkönyvünkben jelenleg1, !l ~V kia?a~u. gy gy_
g, "k:,:.
.. k születési éve csak az ervenybe lepeset 9e1da
szer onvvun
· · ·b
ll eme es fel..
z a
ráló milliszteri rendeletben l 93 3., va1OJa an s_ze
építése közel egy negyed ev~zázadosna~ tektntheto Em~
mű a kor akkorí kívánalmainak nagyJaban megfelelt,
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A GYÓGYSZERÉ:SZ

' actatrni gyógyszerek a z egyetemen. Ha az egyetemi hallgatók magasabb év-.:.
azonban, amikor mondhatju~, .forr
sorozata vonult' be gyógy$zerkincsünkbe, már lényegében
folyamokon a már előzetesen megszerzett fizikai-kémiai és
elavult. Még érezhetöbb ez a lemaradás, ha arra gondo··
kolloid-kémiai ismeretek birtokában már ma mindinkább,
Junk, hogy ·az elmult 25 év alatt nemcsak új gyógyszerek,
de a jövőben. még fokozottabb mértékben ilyen szemponhanem új vizsgálati módszerek is napvilágot láttak Ennek
tokból tanulmányozhatják a gyógyszerkészítég titkait, önw
bizonyítására bőven elegendő, hacsak egy hazai példára
magától ki fog alakulni bennük a gyógyszerkészítég saját
hivatkozom. Az elmúlt negyed évszázadban indította
tudományos problematikájának és tudományos jellegének
meg úttörő munkáját a gyógyszervizsgálat terén - világarculata s ezzel lassan megdől az a felületes) de eléggé el~
viszonylatban elismert szaktekintélyünk, ami nagy büszketerjedt felfogás, hogy már pedig tudományos gyógyszerészet
ségünk ·- a kétszeres Kossuth-díjas Schulek professzor.
nincs és nem is lenet
Az ő munkásságának nyomát meg is találjuk valamennyi
Korenblatt szavjet szerző könyvéból Iriindannyian
újonnan megjele1,1ő külföldi gyógyszerkönyvben.. Az elmúlt 25 év fejlődése inind az új gyogyszerek,- mind a gyógy- fogalmat alkothattunK arról a mélyreható szervezeti átalakitásról, melyen a Szavjetunióban a gyógyszertár beszervizsgáló módszerekben a gyakorlo gyógyszerésztől egyre
rendezése és a recepturai ténykedés is keresztülment.. A
nagyobb elméleti ;felkészültséget kíván meg ahhoz, ·munkaerö, a munk.aidő és a nyersanyag racionális felSchulek professzo r szavaival· mondom '-- hOgy a gyógyhasználása a gyógyszerellátás szfnvona.Iának egyidejű eme..
szerész gyógyszerszakértő legyen.
lésével az a szempont, amely a gyógyszertáti míndennapos
Mint mondottam, a gyógysZerész szakmai működése
gyakorlatban érvényesül a Szovjetunióban.. Ez éppenúgy
két egymástól élesen elhatárolható ténykedésben jelölhető
nem vo?atkoztatható el a kellő elméleti alaptol, mint
meg: a gyógyszer alapanyag vizsgálata é.s a gyógysZer
amennyire nagy tudományos felkészültséget igényel a szavjó elkészitese"
jet tudósok világSzerte elismert munkássága, a gyógyA Szavjetunió gyógyszerészetéről szóló ismertetésekszerészettel kapcsolatban álló és általuk bámulatos mértékw
ből világosan kitűnik, hogy a szoCializmus építésében élenben felvirágoztatott terűleten : a növénykémiában. A
járó és nekünk e téren is példát mutató ·hatalmas ország,
Szavjetunióban évtizedek munkájával feldolgozták a növéa dolgozók állarna, rendkívül nag_y súlyt helyez a -gyógyszer- nyek hatóanyagait és közel 50%-kar megnövelték az eddig
vizsgálatra. l(ózísmert tényeKet ismét,ek, mikor arra
ismert alkaloidák, glukozidák számát. Ennek a munkáhivatkozom, hogy a provizor és nagyobb gyógyszertáraknak méltatása más alkalommal hivatottabb előadók fei··
adata lesz majd.
ban az ellenőr új gyógyszerészi felaaatkört tölt be, melyet
a t~belső ellep.őrzés« fogalmával jellemezhetek.. A gyakorBevezetőben céloztam aua, hogy a gyógyszerészi
lati és tudományos szempontok, valamint lehetóségek
hivatás milyen sokrétű. Ez a sokrétűseg azonban a gyógy-·
szerenesés összeegyeztetésével rendszeres ellenőrzés alá
szerészet tudományos oldalának is a legjellemzőbb vonása,
vonnak kiadás elott minden gyógyszert ... A t~helső _ellen- így az oktatás terén is a legnehezebb megtalálni a kellő
őrzés« merőben új feladat, melyi1eK sikeres ellátásárá-csak
egyensúlyt a növénytan, növényélettan, a kémia, a fizika,
az a gyógyszerész alkalmas, akinek anyagismerete biztos és a tiziko-kémia, a kolloid-kémia es a hatástani vonatkozások
szélesKörú, a kéiniai vizsgálatok elvégzesében otthonos s
között._ A felsorolt tudományágak között, melyek gyógyazok megítélésében határozott, mert megfelelő eljárások
szerészi szempontból : a gyogyszerkészítés és a gyógyszer~
segítségevel minímális anyagfelhasználással és szinte másodeiienőrzés szempontjából a gyogyszerészet segédtudo.mánya
percek alatt kell véleményt alkotni, mert a beteg e miatt
- roppant nenezen találjuk meg a kellő egyensúlyt, hogy
sem kevesebb gyógyszert nem kaphat, sem nem várakozhat.
azokat oly mértékben tegyük szakműveltségünk alkotó
Ezért van máns folyamatban Pereljman és Brodszkij erre
elemévé, amilyen mértékben valójában szakségünk is van
vo_na~koz~ ~iváló szakkönyvének magyana fotdítása, hogy
reájuk,. Az egyes tudományágak művelői természetes·en
mt Is rotnel hamarább megismerkedhessünk ez úttöró
hajlamosak arra, hogy saját tárgyukat tartsák a legfonto~
kezdeményezés gyakorlati megvalósításának módozataival,
saoonaK, hisz mindenki azzal foglalkozik, amit legjobban
szeret, mert azt tartja legfontosabbnak,. A gyógyszeréKartársaink nagy többsége azonban abban a hibás
szethe torkolló egyes tudományszakok olyan nagy területet
elképzelésben él, hogy a gyógyszerészetnek a szarosan vett
ölelnek át, amihez hasonlót közeli példával élve csak a köztára melletti foglalkozásnak a recepturai és galenusi vonaegészségtan mutat fel, ahol az ivóvíz vizsgálatától kezdve
lon talán nincs is tudományos arculata. Régmult egYetemi
a táplálKozás 11igiénén, ruházkodás higiénén, lakás bigiénén
éve kben nem is igen látnattak mást, minthogy a receptúra
keresztül a járványtanig minden előfordul.
és _a laboratóriumi működés tisztán hosszú-hosszú gyakorlati tapasztalatok alapján kialakult ténykedés, kello elmé··
Ezt a talán kissé hosszúra nyúlt feJtegetést előre
tleti háttér nélkül is na valahol tudományos problémával
kellett bocsátanom, hogy a Gyógyszerész Szakcsoportra
alálkoztak, az csaknem. kizőrálag gyogyszerVizsgálati,
váró munkát jobban megvilágíthas sam. Minden kartársunk
tenát analitikai volt, a kész vagy az eikeszitett gyágyérdeklődésének homlokterébe a készülő v.. gyógyszer~
szerek ellenőrzése.. Legkevésbbé vagyok vádolható azzal,
könyvünk álL Az V.. gyógyszerkönyvünk lesz hivatva~
hogy analitika eliertes volnék, mégis azt kell mond.inom,
szaKmánknak. negyedévszazaaos elmaradottságát megszün··
hogy a gyógyszerellenőrzés a gyógyszerészeti tudománynak
tetni. Ennek korszerű előiratai elött éppen a negyedév·
csaK egy része és határozottan azt kell kijelenteneni, nogy
százados sztagnálás után azonban sokan teljesen értetlenül
a gyógyszer elkészítésnek is megvannak a maga sajátos
állanánk. Az v. gyógyszerkönyv megértésehez és tudatos
és nem egyszei' súlyos tudományos problémái.. A gyogyhasználatához minaannyiunknak igen sok, esetleg merő
szerkészítes kapcsán végbemenő összetett folyamatok csak
ben új dolgot kell megtanulnunk
a legritkább esetben érzékelhetők egyszerű kémiai egyenAz Előkészítő Bizottság éppen ezért abban látja a
letekkel vagy kémiai cserebomiással. Ezek kivizsgálása
megalakítandó Gyógyszerész SzaKcsoport első és legfontotöbbnyire annyira komplikált, kiváltkép, ha a hatástani
saho célkitúzését, hogy az ország gyogyszerészeinek továbbszempontokat sem hanyagoljuk el, hogy jóformán az utolsó
képzését országos mertékben megszervezze és megindítja
10--:.w évig nem is áll_t rendelkezésünkre olyan finom
Az e téren reánkváró feLadatok a jövőben nem oldhatók
fiziko-kémiai vagy kolloid-kémiai eljárás, amellyel ebbe_ a
m~g az e~dig tart?tt t?vább~épző tanfolyamok mintájára.
kérdés~komplexumba belenyúlhattunk volna és elvégezhet-Mtnden tisztelet es ellsmeres mellett, amivel az ezeken
tük volna a gépiesen átvett gyakorlati tapasztalat tudomá~
résztvevő hallgatóknak és nem kevésbbé az előadóknak
~yos megalapozását, illetve annak tudományos korrekció·
adózut_Ik, meg kell állapítanunk, hogy az előttünk álló
Ját. Annak tudományos feldolgozása, hogy valamiből konkret feladat megoldására csak szigorúan kidolgozott
hogyan és miként készíthető hatástanilag is legértékesebb
és . didaktikailag kellően felépített programmal állhat4nk
gyogyszer, az új kísérleti módszerek birtokában ma_ már
nyilvánosság elé, ha azt akarjuk, hogy fáradozásaink csak
folyamatban levő jelenség, melyben a szo.vjet gyógyszeré~
Iegcsekélye~b eredménnyel is járjanak . Csé_:tk egy minden
szet áll az élen, s mögé egyre szarosabban fel fog zárkózni
szempontboi kiegyensúlyozott munkaterVvel állhattink
a magyar gyógyszerészet is. Ez a munka, ez a tudományos
Kormányzatunk és Szakszervezetünk elé, hogy annak
munka azonban nagyfokú és biztos elméleti és az új kisér··
megvalósításához támogatásukat kérjük. E továbbképző
letező rnódszerek használatában nagy gyakorlati felkészültt~nfolyamon nem egy helyen vastag porréteget kell az év ..
séget igényeL Ezzel a dolög természetéttét fogva eddig
tizedekkel ezelőtt szerzett egyetemi ismeretekről eltávolí_
csak a fiatalabb évjáratú kartársaink ismerkedhettek meg

tanunk, hogy azután az alaphiányosságokat feltöltve kar_
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keresztül könnyebben és gyorsabbaljJ tudunk majd meg
oldásOkat találni..
,
..
,.
Utoljára, de nem utols~ sorba~ bes.~e~.ek. qrro~ a ~er
désről, ami az orvos és a gyogyszeresz kozottl hatarteruletekre' vonatkozik.
. . ,
,
A gyógyszerész feladata a gyó~~szerelkesz.ttes ,s~rat;,
hoo'y az orvos elképzeléseit megvalosttsa.. A ,ctmgnozts ~s
terápia óriás adathalmaza mellett azon.ban a. oolog ter?l:_eszeténél fogva lehetetlen, hogy a l>materta me,dtCa<\.a gyog~:
szeranyag ism:retében. az orvos a.. legapro}Jb Ls~lete~~
teljes jártassáJgal ~!rjon; .E!l~ek kovetke~.tebe~ neha elo~
megítélni.
.
k .. -··1 ·
Feladatunk nagyságát cs_9-k növe 11 az a. oru_ me ny, fordul, hogy olyan osszeall!tasu,r~cept ~er~l ~lenk, ame}y·
hogy mindezt nemcsak Budapesten, hanem orszag?s vtsz?ny- nek elkészítése az egyes alkotores.zek. o.~sz~fethetetlensege
latban kell végrehajta':lunk. Ab?an, a szer~ncses ._hely ze~ miatt nem lehetséges . / Az Orvosegesz.seg~gy_t Szakszervezet
ben vagyunk, hogy az tly nagyaran:>;u ~eve_Iesre von~t~?zo naJy tömc,?megmJZdulásának, a l>Gyogytts JOb~an<(-mo:g?-
lag olyan gyakorlatilag bevált peld'ak alinak el6tt~n~,
Jon'l. keretén beltil itt nyílik kiváló. alkalc;m ~s lehet~.seg
melyek éppen a mai szacialista for~9-.dal;:n~ szelleme!J~l arra, hogy az orvos és a gyógyszeresz _ege~zse.ges :gyuttfakadnak Gondolok itt a dolgoz?k polrtlkat _tomegneve~ese~
űködésc révén az e téren tapasztalhato szorvanyot> ~sete
nek megoldására, éppen úgy, mlnt a fer!lleszettudomanyt
~t kiküszöböljük s mi gyógyszerés~ek ilyen vonatkozasban
Társulat által megszervezett és nagy sikerrel _fo~yt~tott
se:Jítőtársai lehessünk a sok munkaval elhalmoz?tt orvostömegoktatásra.. !vl.i~d~n~setr: i~e~ na.;y, telJes.tti!i:nyt.
nal{ A saját szakfiai tevékenységünkö~, ~ hely~s re~ept
kiván meg ez hallgatotol es eloadotol egyarant. es Id?r~ndt elkészítésen tul, tehát ilyen szempontbal ts aktiv resztsorrendben elsősorban az előadótóL Egyetemi tarrar a~I!-~'
vevői lehetünk a »Gyógyíts jobbam-m~z~al?fTlnak
Az
előadóink és asszisztenseink SJk. és á~dozato~ munk~Jat
orvos és a gyógyszerész öss~ehango.lt mukodesenek nem- .
követeli ez meg és főleg egyetem t assztsztenselllkre. hari! l
csak e téren szeretne a Gyogyszeresz Szakcseport ke~d~
ményezője lenni, ·hanem a, további , t~vlatokban mlll~l
411ajd a munka oroszlántés.ze;. Ezt a f~ladat~t ..nektk ~~
tüntető állásukkal együttjaro fontos kotelesseguknek kel.!
szarosabb együttmunkálkodas lenne kt.\- anatos a tudomatartaniok.. Nélkülük el sem képzelhető, hogy a. hossz.u
nyos határproblémákkal kapcsolatban IS
•
hónapokig tartó továbbképző tanfolyamo.~on. tovabbr~ ts
A Gyógyszerész Szakcsoport, közvet\en. fel~dat~tt
necsak az évek óta me.5szokott 8-10 eloado szerep.e!Jen.
vázoltam eddig. Ezekben a kérdes sokoldalu elaga~asa
A Gyógyszerész Sza~CSJp?r~ k?zvetl~n, f.elact.::ta. ~eh~ t. az miatt az áttekinthetőség kevdéért csak az okleveles gyogyegyetemi asszisztenCia eztrany~. akti':a!a~a ~~ tr.~ny~t~s?-.
szerészekről volt szó.
Ha sikerül kellő számU és kello kvahtasu eloadot gar~~t
Befejezésül tehát s.zer.etn~k, rát~rni értékes, új ~unka
szerveznünk, e kis csoport segítségével ,n~e~e~közben J?ans
társaink, a gyógyszereszi kozepkaderek, a tec~nt~u.sok
nekiláthatunk egyéb terveink, megv~lostt~sana~ Cel!--1-nk
kérdésére.. Laboráns kartársaink oktatása a kezde lepeseelsősorban a Szavjetunió g:fogyszer~szete~ek es. gyogyket teszi meg, de már is i_;en biztató sik~rrel.. A sz.~.k~~oport
szerészi tudományának meg1smertetese. Ez ..egyt.k~ legegyik legfontosab~ fela~at~~ak tekinti, hogy a .JOV.~b~n .a
sürgősebb tennivalóinknak, mert ezen kere~z!ul, y~I~gos~n
gyógyszerésztechntkus-kepzo t~nfoly~mok tem,ahkájarol es
megismerhetjük a gyógyszerésztudomán~ fejlodc~t. tr.anya~
előadásairól gondoskodjek, sot telJes tudataban v.an, a
Ugyanez a kis el~adói gárda, válhat aztan a t:IUJJava a luhelyzet már meaérett arra, hogy a tanfolycmot. vegzett .
fejezetten tudomanyo~ kerdcse.~kel foglalk~zo szak~.s::lpprt
laboránsaink tov'á.bbképzését is megindítsl!k. ~~~nt ke!lő
nak is, mert az új gyogyszerkonyv, v~l~mtnt az. eload~sok
szám ú. és begyakorlott, valamint didaktikailag ts. J?l. bevalt
során a szavjet eredmények gyakorl~ti ts~?ert.~tesekor es a
előadói gárdával rendelkezünk, azonnal megvalosit.Juk ezt
kartársainkkal folytatott megbeszél.es,e~bol, tomegesen vea célkitüzésünket is .
j:ődnek fel a mindennapi gyakorlati ~lett~l szaros kapcsoA felvázolt feladat-tömeg sikeres meg~l~ás~ e~yútt~l
,atban álló problémák, mely~k az eg;e~~~eges, t~domanyos
a szaksajtó nk kérdésének végleg~s rendezeset ts. Je~entt.
gyógyszerészi élet megindulásanak csnapt hordpk magukSzaklipunk hősies küzdelemmel ebresztgette eddi~ .'s, az
érdekl6dést a pályánk tuaományos vonat.kozásat trant.
ban Az elmondottakban talán kissé részlete~e.bbe~ foglalA szerkesztőség egy egészségesen dolg~zo szakcsoport
koztam a továbbképzés ké_rdésével, .ct~ az UJ gyogysze~·
mellett bőven el lesz látva kézirattal, amt ma~ával. h.oz~a
könyv aktualitását felhasznalv a,. e~t latJ~k e.~yetlen lehetgmajd az eo-yes cikkírók egymásközti ~emes v~telkedeset ~~.
ségnek ahhoz, hogy friss, lüktető eletet ?ntsun~ a tudomaez pedig s~aksajtónk színvonalát fog] a emelpt. A. s~aksaJ~
nyosan kissé vérszegény magyar ~yogysze:e~zetbe. ,A
tóra vár azután az a komoly munka, hogy allando es szer-·
továbbképző tanfolyamokon szakmailag akttvalt k:'lr~ar
ves összeköttetést teremtsen kartársaink és a szakcsoport
saink is önmaguktól bekapcsolódnak majd a ~zoctahsta
élet nagy versenyébe, az újítók egyre 9átra_bJ;lan Jelentk~~
közötL
. . .
k
1
·
Az elmondottak, ha megvalositasukn:'lk; r~mo Y,an. es
nek, az újítások nem maradnak feledesre. Itelve e~y szuk
szacialista öntudattal látunk neki, nem utoptszt~kus abran-,
kör határai közé zártan. Ugyancsa~ n?~f~nyre ~eruln.ek .a
dok, viszont nem is máról holnapra megold~ato f~ladatok.
néhol esetleg helytelen gyógyszerkeszitest s~okaso~ Is .es
A szakcsoport megalakulása tehá~ nem azt Jelenti, ~.ogy a
nagymértékben kifejlődhet a helyes. mun~amo.dszer:at~das.
Mindezeknek az értékeknek nytlvantartasa es nyllvanos- piDblémáink nehézségeink márol-holnapra megszunnek,
hanem csak jele annak, hogy §lZ előttünk álló ~e1:1.ctathahnaz
ságt a hozatala a szakcsoport feladata lesz.. .
elvégzésének nekikezdtünic ~tgon~olt szt~~te.~Iava,l kell a
Ezeken túlmenően szakcsoportunk, mmt a sza~n:a
nehézségeket, egyiket a mástk utan, legyornunk. ~s ter'-:::
hivatalos és arra hivatott képvis~lője,. ,k~pcsolat~t k1v.a~
szerűen ki kell dolgoznunk a fontossaguk sorrendJeben kt
és fog teremteni elsősorban a ~zovJetunw, es azontul a nepi
válogatott problémái{ megoldását ... Ha a szakc~ol?ort tagctemokráciák hasonló szakmai szervezetevel, ho&y. a SZ?:
jai
részükre kijelölt munkatcruleten, a~ár ~mt hallcialista gyógyszerellátás megteremtése, a szoctahst~ )O
gatók, akár mint előadók, teljes l?elkesedessel es a sz~
gyógyszerellátás teré~, ne ~agunk;a ~agyatva probalcialista haza iránti őszinte szeretettel fognak do_Igozm,
koz:zunk, hanem a mashol _mar bevalt es hasznos ~~pasz-_
meggyőződésem, hogy a gyógys~erész - ~~ s~akma.t vona-·:
talatokat hazánk viszonyatra alka~m:;tzva bevez~ssuk. A
Ion is mindent megtesz a jó gyogyszere~latas erd.e~t;ben gyáriparnak, a gyógyszeriparnak s~tnten ':annak es lesznek
igen értékes és értékelt tagjává válik nép t demokractanknak,
olyan problémái, melyekben a Gyogyszeresz Szakcsoporton

társainkkal az új_ gyógyszerkönyv szellerné,t é_~ részleteiben
az egészét is megismertessük. Azt kell, elernun~, ,h?~Y az
v. gyógyszerkönyv elsősorb~n ~ gyogyszerke~zi~csi, ~e
kellő mértékben a gyógysz_er":t~~galatt v~nfltk~~asatban" ts,
a gyakorló gyógyszerés~ res~erol ne szaKacskonyvszeruen
alkalmazott előírás-gyüjtemeny l~gy~_n,, ~an em a benn~
lefektetett irányelveket tudatos es ~_n~llo~n gondolkozo
szakemberként használja. Az adott korulm~~yeknek me~
felelően tudja majd alkalmazni ezeket az tranyel':eket ~s
ami a leglényegesebb,_ azok eredményét helyesen ts tudJa
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Szükségünk van elsőrendű káderekre
Schulek professzor, kétszeres Kossuth-díjas tudós felszólalása
Igen tisztelt Közgyűlés, kedves Kartdrsaim l
Mindenekelőtt meghatott érzéssel kell köszönetet mondanom, hogy amikor a szocialismus építésének szak·
mai szempontból új állomására érkeztünk el.: a
szakcsoport megalkulásához, erre az értekezletre
engem is meghív/ak. H á/ás köszönettel tartozom
azonban az előttem szólóknak is, akik munkámat
külön is kieme/ék, Ebben nemcsak a felém irányuló-·
buzdítást látom, hanem úgy érzem, ígéretet kell tennem, hogy a gyógyszerészet érdekében a jövőben,
főleg tudományos vonalon még jobban kívánok dol··
gozni. Két szál köt össze a gyógyszerészettel, gyógyszerész mivoltom, amit mindig--erősen kihangsúlyozok,
hiszen ma is gyógyszerésznek érzem magam, és mint
a kémia tanára a gyógyszerészek képzésénél is közreműködöm A harmadik szál az a megtisztelő megblzás, hogy az V-ik Gyógyszerkönyv szerkesztésében,
mint főszerkesztő tevékenyen résztveszek.. Ez igen
súlyos feladat és ennek a feladatnak meg is akarok

felelni Ogy érzem azonban, hogy ez a feladat hol
térben mozog, ha nem támogatja egy szerv, egy olyan
szerv, amely most megalakul E szakcsoport helyes
műköáésére igen nagy sziikség van Feladatait az
előttem szólók szélesen felvázolták, és mindenben
egyetértek azokkal, akik kijelölték a szakcsoport cél,
kitűzéseit

A szakcsoport feladata a továbbképzés, elsősor
ban abból a szempontból, hogy az új gyógyszer kb"nyv
kiadásával kapcsolatosan mindazokat a tudnivalókat
leközöljük, amelyekre tudományos és gyakorlati munkánkban feltétlenül szükség van Font os azonban ez
másik szempontból is, nekunk nemcsak gyógyszerészutánképzésre van szükségünk, de szül:ségiink van
elsőrendű káderekre is, akik a mi helyünket veszik
majd át.. És éppen a szakcsoport feladata, hogy
pódiumává váljon azoknak a kádereknek, akik teljes
ludomán,yos készültseggel fogják továbbvinni munkánkat,,

Komoly javulást várunk a szakcsop'ort megalakulásától
Papp Ferenc főcsoportvezető elvtárs felszólalása
Az Egészségügyi Minisztérium részéről Ratkó szerellátás szempontjából és mint amilyen teljesítminiszter elvtársnő nevében szetetettel köszöntöm ményeket mi elvárunk a gyógyszerész kartársak·
az elvtársakat és a szakcsoport megalakulását. tóL Ennek az oka is az, hogy nem volt meg az
Meg kell mondanom, hogy a szakcsoport meg- a szakcsoport, amely kellőképpen és szaros kapcsoalakulását már régen vártuk, éreztük ennek a latban lett volna az Egészségügyi Minisztériumnak
hiányát Weil elvtárssal kb. három hónappal azzal a részével, amely a gyógyszerészi problémákezelőtt beszéltem erről a kérdésrőL Hogy mennyire
kal foglalkozik. Ezen a téren is komoly javulást
igy van, meg akarok említeni egy előttünk álló várunk a szakcsoport megalakulásátóL
problémát, egy minőségvizsgáló laboratórium felMég egy kérdést akarok érinteni, ez pedig
állításának kérdését E feladat előtt állunk és gyógyszerészeinknek a társadalmi munkába való
foglalkozunk azzal, hogy megfelelő, szakmailag bekapcsolása, különösen vidéken, de itt Budapesképzett gyógyszerészeket állítsunk ide. Ezt a ten is. A gyógyszerész kötelessége, hogy éjjeJ.,
kérdést azonban nem tudjuk megoldani épp azért, nappal a közönség rendelkezésére álljon, de éppen
mert szakmai szempontból gyógyszerészeink ezen ennek következúében bizonyosmérvű elszigetelő
a vonalon általában még nincsenek kellőkép dés mutatkozik a társadalmi munkátóL Sokat
továbbképezve.
foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogyan tudnánk
Az elnök elvtárs és a többi kartársak érin- ezen javítani.. Az Egészségügyi Minisztérium részé··
tették az államosítás kérdését. Az államosítás! ről történt is egy intézkedés éspedig az, hogy a
tényleg elég gyorsan és jól oldottuk meg, úgyszól- nyitvatartási rendeletnél olyan módositást hoztunk,
ván zökkenésmentesen. Gyógyszertár-vállalataink mely a hét egy hétköznapján szabad estét biztosít
egész jól dolgoznak, jól látják el feladataikat Az a gyógyszerészeknek Ez módot ad arra, hogy a
is igaz, hogy ehhez hozzá segítettek bennünket az gyógyszerész kartársak is bekapcsaládhassanak a
iparban már korábban bekövetkezett államosítá·· helyi társadalmi munkába.. Feltétlenül szükséges,
sok, amelyek tapasztalatait a gyógyszertárak vona- hogy gyógyszerész kartársaink és elvtársaink ugyanlán felhasználhattuk De itt a további feladat : a olyan mozgalmi munkát végezzenek és egybefon.·
munka megjavításának a kérdése, a szakmai janak szocializmust építő társadalmunkkal, mint
továbbképzés kérdése. Ezt bizony már szak-· a dolgozók bármelyik más rétege Azt a feladatot,
csoport nélkül, szervezet nélkül továbbvinni nem ami a szakcsoport előtt áll, Végh elvtársam igen
lehet Ezért feltétlenül szükség van ennek a szak- kimerítően és helyesen szabta meg,
csoportnak a működésére ..
Az Egészségügyi Minisztérium nevében ígérem,
Meg kell mondanom azt is, hogy a gyógyszer é-· hogy amint tőlünk telik, a legmesszebbmenő táma-·
szek kérdésével maga az Egészségügyi Minisztétium gatást meg fogjuk adni és ismételten örömömnek
sem foglalkozott olyan komolyan, mint amilyen adok kifejezést a szakcsoport megalakulásáért Jó
nagy jelentősége van a gyógyszerészeknek a gyógy- munkát és sikert kívánoka szakcsoport működéséhez.
12•
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_ >>Alkaloidák és az alkaloidákhoz hasonlo vegyületek« eim ű fejezet P e r e l im a n
és B r o d sz ki j könyvéből -

Júgosítjuk és étenel néhányszor ki_rázzuk Ez a
kivamit tartalmazhatj a az apomorfm! .
,
Az ammaniával meglúgosított viZes folyadeAz alkaloidák kivonása szerves
kol ezután többször kirázzuk amilalkohollal vagy
oldószerekkel
kloroformmaL E célból még alkalmasabb az
A savanyú kémhatású oldatot egyén_lő, tér- 5-10%-os szeszes kloroformos elegy. A kl?rofo;fogatú tisztított éterrel választótölcsér_b~n ,kll~~zuk mos kivonat tartalmazhat morfint, nar;emt es
és az éteres réteget elkülönítjük. A kr~aza.st r;)abb pilakarpint (ez utóbbinak kivoná~a _eredt?enyese?b
éteimennyiségekkel még _k_étszer megrsmeteljuk s lesz, ha a savanyú folyadéko~ natnumbrkarbon~t-
tal meglúgosítjuk)l Az oldo~zer ~Ipárologtatas~
az éteres oldatokat egyesríJuk
,
.
Éterben feloldódnak a zsíros ~nyago~ es. z~rr után a száraz maradékkal elvegezzuk a megfelelo
., .
savak, gyanták, színanya&ok, !ovab.?á krsm~rte~, reakciókat.
Az utolsó kirázás után az ammonras-vrzes .
ben néhány gyengén b_ázrsos jel~egu aJkaiorda rs
oldatot szénsavval telítjük, mosott homokot ~ZÓ··
(kolhicin, koffein, atropm, ~eratrm}'
. ;
Ha az éteres kivonat szme voroses, vagy hl!ls, runk bele és szárazra párologtatjuk ('> m_aradekot .
úgy a savanyú kémhatású vizes ol~at apot?o:fmt el porítjuk és abszolút alkohollal, krvonjuk.
tartalmazhat, ennek bomlástermékel ugyams eter- alkoholt elpárologtatjuk, a maradeko~ meleg vr_z.
zel összerázzuk és szárazra párologtatju_k Ezutan
ben vöröses vagy lilás színben oldódnak.
.
Savanyú közegből kloroform?a j_eier:tős mennyr- ismét kivonjuk abszolút alkoholla!, maJd. az ol,datot állni hagyjuk, hogy az alkohol_ magatol e!paroségű kolhicin, valamint koffemb?l.. rs, nagyobb
logjon.
A száraz maradék kurannt, berbennt és
mennyiség mehet át. Ez . a korult?er:y azzal
citizint
tartalmazhat
..·
magyarázható, hogy a kolhicm, a koffer~ es h~son
Alkaloidák
ki~onása
esetén
gyó_gysz<;rkészítlóan túlgyenge bázisok savakkal oly~n sok~t kepezn ek, amelyek vizes oldatban telJeS ?lertek?en ményekből nem szükséges teljesen kovetm -~ :ent
hidrolizálva, savra és sza?ad alkalorda;bázrsra ismertetett eljárást. Rendszerint a leegyszerusttett
bomlanak, az utóbbiak pedrg szerves oldoszerek- kivonási eljárás is célhoz vezet
ben feloldódnak.
·
Vizsgálat szabad alkaloida-bázisokra
Az éteres kivonalot megszűrjük, ~ szüred~ket
Ó'! aüvegre önt jük, az étert elpárologtat juk:, m_ajd a
Az egyes anyagok alkaloida Jellegéről_bazis~s
száraz maradékkal elvégezzük a megfele_Io vrzsgá- tulajdonságaikból következtethetunk, vagyrs abbol
IatokaL Ezután a savanyú kémhatású.~rzes foly~-· a körülményből, hogy savakkal sók_at képeznek., s
dékot nátronlúggal erősen .. n;egl~g?srtjuk, . majd ezek erősebb bázisokkal elbonth~to~ A legt,obb
éterrel vagy kloroformmal ujbol krrazzuk. Itt fel- alkaloida Iakmusszal szemben kt!eJez~t~en Iugos
tétlenül kerülnünk kell az erős rázogatást, mert reakció! mutat A kémhatás megall~p_rtas~ vegett
különben nehezen szélváló emulziók kel,etkezhet- a vizsgálandó anyag néhány szemcsejet _par csepp
nek.. A keletkezett emulzió többny~~e n_éhany cs~pp szeszben feloldjuk, majd az oldalba vrzzel megtömény szesszel vagy a választotolcsernek 30 --os nedvesített vörös lakmuszpapírt márt.unk Al_kavizbe merítésével szélválasztható
loida jelenlétében a vörös Iakmuszpap11 _a legtob?
Az éteres kivonatokat kisebb lombikba gyüjt-- esetben megkékü!. Ezután az anyagboi kr_~ mennyrjük majd üllepítés után megszűrjük A lúgos séget óraüvegre helyezünk, rácseppentunk 1-2
köz'egből nyert éteres kivo~at t~rtal~~zhat : a~ro csepp vizet és 1 csepp higított só~a:-at Szabad
pint, akonitint, brucint! keh~omn_t, k!mnt, koka!nt, alkaloida--bázis eselén sósav hozzáad~sara a~ anya_g
kodeint, koniint, emetmt, hwszcta~mt, narkot!nt, feloldódik Ha azonban alkaloidaso ~an jel~n .es
nikotin!, papaverin!, fizosztigmmt, , szolan_tr:t, amennyiben ez vizben kö_nnyen ~~dódrk, oldodast .
_nehezebsztrihnint, tebaint és veratrint, lovábba a kolhrcm már a víz hozzáadásakor eszlelhetun~
ben oldódó alkaloidasók sósav hozzaadasar a rendés a koffein egy részét
.
A lúgos oldatból nyert éteres kivo~atot ts sierint feloldódnak. Ha a savanyú oldathoz ezután
óraüvegekre öntjük, az ~tert __ elpárol.?gt~t]uk s a cseppenként nátriumkarbonát-oldatot adunk, . a
száraz maradékokkal elvegezzuk a szukseges reak- legtöbb alkaloida szabad bázis alakjában, _gyak! a_n
kristályosan, kiválik. T ehát az alkalorda-bazrs
ciókat
· •t tt ·
A megmaradt lúgos folyadékot h.r?r o so1 A pilokarpinnak ~á~ronlúg&al meglúgosfto.tt közeg:
savval megsavanyítjuk, ezután ammonravai meg- ből való
kivonásáról szólo trodalmt adatok megbtzhatatla

(2. közlemény)

J:z _

f!'

Savanyú közegből étethe rendszerint a . sav;anyú
kémhatású anyagok mennek át (pi.kri?~av, b~rb!tur~atok),
valamint az igen gyengén bázi~os szmtetik.~s kesz1tmenye~.
Lú os közegből is az alkaloidáko~ kivul átme~et meg
né~ány házisos jellegű szintétikus keszitmény (amidazofén)
azolén stb.)
l

]2 8

nok. A pilakarpio ugy api~ ebb;? az es~tben. az oldatban
mint a pilokarpinsav natnumsop van Jelen ·
/CH,.
CH CH----CH----CH, C----N)
' '
j
ll
CH
!ooNa CH,OH
CH·--N::"
.
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---------------------·--------------~---rendszerint már. felismerhető az anyag megsavaAz alkaloidákat kicsapó számtalan reagens
nyított vízben történő oldódásáról és hogy nátfium- közül csak a legelterjedettebbeket ismertetjük,
karbonáttól kicsapódik Az anyag alkaloida voltá- amelyek recepturai ellenőrzéseknél is alkalmaz"ak további bebizonyítására az általános alkaloida- hatók
reagensek szolgálnak, ezek az alkaloidákkal nehe.fódos káliumjodid (Wagner-, Bouchardatzen oldódó sókat vagy komplex-vegyületeket alkot· reagens) . 5 g jód és 10 g kálium j odid oldala 100 ml
nak
vízben. Alkaloidasók oldataiból világos-- . vagy
Az alkaloidákat kicsapó általános reagensek sötétbarna csapadékot vált ki, amely összetételét
nagyrésze sav, - ezeket két csoportra oszthatjuk : illetőleg szabad jódot tartalmazó hidrojodid szár1.. Egyszerű savak :
mazék : Aik. (HJ) .Jn.
a) pikrinsav,
·
Káliuf1ijodidos
bizmutjodid
(Dragendorffó) csersav,
reagens)..
Ez
a
reagens
tulajdonképpen
káliumc) pikrolonsav stb.
jodid oldatában feloldott bizmutjodid. Készítése
2. Komplex savak. Két csoportra oszthatók úgy történik, hogy 80 r. bázisos bizmutnitr á tot
aszerint, hogy a reakcióban a kation vagy az anion 200 r.. 118 fajsúlyú salétromsavban feloldunk és
játssza a döntő szerepet:
ezt olyan oldathoz öntjük, amelyet 272 r káliuma)
Hgj, . !(j
b) J,.I(J
'
jodidnak
300 r. vízben való oldásával készítettünk.
Bij,. !(J
H,P04 • 12Mo0 3 2H,O
Néhány
nap
mulva az oldatot a kikristályosodott
HgCI,
H,PO,. 12W0 3 • 2H,O
káliumnitrátról leszűrjük A reagens alkaloidaHAuCI 4
l2W03 .. SiO,. 4H,O stb.
H,PtCI,
sókkal sósavas vagy kénsavas közegben narancsCdJ, . !(J
vörös, amorf csapadékot ad (a teobromin csapaA felsorolt reagensek a különböző alkaloidák- ctéka kristályos) .
Foszformolibdénsav H,PO, . 12Mo03 kal szemben érzékenység tekintetében nem viselkednek egyformán.. Egyesek azonban már rend- (Sonnenschein-reagens). Salétromsavval megsavakívül alacsony töménységű oldatokból is kicsapják nyított nátriumfoszfát oldathoz 40°-on addig csur:_az alkaloidákat (lásd a táblázatot).. Ami pedig a gatunk salétromsavban oldott ammonium-molibdereakció következtében keletkezett csapadékot illeti, nát oldatot, amíg már több sárga csapadék nem
ennek összetétele sem minden esetben egységes, válik ki.. A csapadékot Ieszúrjük, jól kimossuk,
hanem nagy mértékben függ bizonyos adszorpciós majd vízben szuszpendáljuk és tömény nátriumjelenségektőL .
karbonát oldattal addig melegítjük, amíg teljesen
Az alkaloidák kicsapásával foglalkozó iroda-- feloldódik.. Az így nyert oldatot szárazra párologlom többnyire a Mayer- és a Wagner-reagensekkel tatjuk s a maradékot az ammonia eltávozásáig
végzett reakciókat tárgyalja. Az első által elő hevítjük. Ha a készitmény eközben redukálódna
idézett csapadéknak az alábbi képlet felel meg : (megkékülne vagy megfeketedne), salétromsavval
megnedvesítjük és ismét kiizzitjuk. Ezt a maradéAik . H.J(HgJ.)n,
kot tízszeres mennyiségű vízben feloldjuk és annyi
míg a Wagner-reagensseilétesült csapadék képlete : salétromsavat adunk hozzá, amíg a keletkezett
csapadék ismét feloldódik.
Aik. HJ . Jn.
A reagens az alkaloidasók igen híg, semleges
vagy savanyú oldataiból is csapadékot vált ki és
A fenti képletek megállapításánál bebizonyosodott, hogy az egysavas bázis mo]ekulájához egyen- egyike a legérzékenyebb alkaloida-reagenseknek
A keletkezett csapadékok világossárga vagy barértékű sav kapcsolódik, míg a jód mennyisége
nássárga
színűek, de a molibdénsav redukciója
alkaloidánként változik
miatt
gyakran
megkékülnek vagy megzöldülnek
A felsorolt reagensek alkalmazásáról és egyes
Bizonyos
alkaloidák
csapadékai (berberin, koniin)
alkaloidák szilikowolfrámsavas kicsapással végezjellemző kék vagy (brucin, kodein)
ammoniában,
hető meghatározásáról később emlékezünk meg.
zöld színben oldódnak
Alkaloidák kimutatása végett a vizsgálandó
Kálium jodomerkurát (Mayer-reagens) I r.
anyag csekély mennyiségét 1-2 ml, néhány csepp merkurikloridot 50 r. vizben feloldunk és 50 r
higított sósavval megsavanyított vízben feloldjuk, vízben oldott 4 r. káliumjodid oldatot adunk
az oldatból néhány cseppet óraüvegekre cseppen- hozzá. A reagens a legtöbb alkaloidasóval semlelünk és mindegyikhez cseppenként más és más ges vagy gyengén savanyú közegben fehér vagy
kicsapó reagens! adunk Ha az általános reagensek sárgásfehér csapadékot ad A kolhicint, koffeint
többségétől csapadékok keletkeznek és amennyi- és a szolanint azonban nem csapja ki.
ben a vizsgálandó oldat nem tartalmaz alkaloidaTannin oldat. l rész csersavnak 9 rész vízzel
reagensekkel csapadékot adó egyéb anyagokat (pL frissen készült oldala. Az alkaloidasók többségével
fehérjéket), úgy biztosr a vehetjük az alkaloida semleges és gyengén savanyú közegből sárgás
jelenJétét Az alkaloidák nem túlságosan híg olda- csapadékot vált ki, amely szeszben, ecetsavban
taiból az_ aranyklórhidrogénsav (HAuCI,) és a és ammaniasók oldatában feloldódik
platinklórhidrogénsav (H 2 PtCI 6 ) jól kristályosodó
Foszforwolfrámsav (Scheibler-reagens). 10 r.
komplex sókat ad. Ugyanígy viselkedik több só- nátriumwolframátot és 7 r nátriumfosztátot 50 ml
savas alkaloidával szemben a merkuriklorid is
salétromsavval megsavanyított vízben feloldunk
. Az alkaloidákban jelenlevő nitrogén fémnál- A reagens csaknem minden alkaloidát kicsap.
nummal végzett reakcióval mutatható ki.
A csapadékek bárium- vagy kalcium-hidroxiddal
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A mi szempontunkból az els?, három, reag()tls
használata is· elegen?ő; A.. rea~cw. neg~t!v volt_a
rendszedni az alkalordak hranyat brzonyrt]a: ~ozr
tív reakció esetében azonban az egyes alk~lord~kr~
jellemző különleges reagensekkel vegzendo tovabbr
vizsgálatok szükségesek
.
.
, ,
Az alkaloidákat kicsapo reagensek ~rze~e~y
ségére egyes alkaloidákkal szerr:b,en az .alabbr tablázat szolgál tájék?zta~~suL Bove.bb rsn:eret~ket
törvényszéki kémiar kezrkonyvekbol mertthetunk.

elbonthatók és azokból a szabad alkaloida-bázisok
felszabadíthatók.
Pikrinsav.. A pikrinsav l %-os vizes o!d~ta a
Ieg!Gbb alkaloidával sárga, arr.orf vagy_ knstalyos
pikrátot ad. Az alkaloidák többs:ge_ telJesen vagy
részben híg kénsavas oldatokboi . rs ~rcs~phato
.Az akonitin, atropin, kokain és a ~wszcram.r~ csa~
töményebb oldatokból és csak reszben val_rk _kL
A fenti oldatnál érzékenyebb az 5% glrcennt
tartalmazó telített szeszes pikrinsav oldat
A z a'It ald nos

'l

l
2
3
4
5
6
7
8

·-

Akonitin .
Apomorfin
Atropin
B ru cin

l : 16000

Kokain
l(oniin
l(odeín .. ,

l
l
l
l

Morfin
Narkotin .
N arcein
Nikotin ..

g

10
ll.
12
13.
14
15,
16

Papaverin
Pilakarpio
Sztrihnin .
Kinin
Szalszolin 2

reagens

l : 10000
l : 60000
l : 16000

·l : 40000

l : 20000
l : 40000

l
l
l
l
l

l: 500

l : 50000
l: 12800

-

l : 60000
l : 100000
l : 100000
l: 250

A

l

neve
1
Akonitin

: 22000
: 10000
: 65000
: 65000
: 100000
: 10000
: 100000
: 24000
: 50000
: 25000
-

-

l

l : 250000
-l : 200000
l: 750

l.. l

Szi!iko·
Ptkrmsav volframsav
·-

l: 300
~

l : 1500

-

l: 600
l : 4000
l :700
l : 9000
-

l: 100

l : 45000
l : 40000
l: 160000
l : 200000

-

l : 35000
l : 12000
l : 125000

-

l : 500000
l : 500000
l : 300000
l : 100000

--

l

Scheibler
reagens

l : 40000
l : 220000
l : 500000
l : 1000000
l : 10000
l : 120000
l : 33000
l : 400000

-

l : 1000000
l : 200000

-

l : 600000
l : 500000

-

a szaiszolio legérzékenyebb általános reagense a jódos talliumjodid (l: 6400),.

Az alkaloida

l,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

: 12800
: 1200
: 150000
: 50000
: 160000
-

l : 400000
l : 150000
l : 4000

Vl.'agner
reagens

l

-

-

-

~ Áá~~~~:~a;~a~~jt~~·~int

reagens

-

-

Sárgás, melegitve
megbarnul

Szintelen

r·eagens

Marquis-reagens
H SO,+HCHO
Szlntelen

l

nev

Erdmann-reagens
l H,SO,+HNO, l Vanádium-kénsav
Halványsárga, l Halványsárga,
Barna
majd sárgásbarna majd sárgásbarna ' - - - - - Fröhde-reagens
H SO,+Mo03

----~1
Lila, majd zöldes- Zöld, de liiára v ál- l.
.. ..
Vörös
fekete
to
t
Vérvörös
--- z i k V
, S':':'''~v'":."~'---[[~:;;,;;;;;;---Színtelen
1
1
Sz!ntelen
'"""Siirgá-,---- SZlntelen
- i z n e en ö ..
Narancsvóros foko--Vörös me!egltve . Narancsv ros, me"
Vérvörös,
mele- Szlntelen
sárga'
legitve sárga
zatosan megsargu 1
11 Narancsvörös, vérgltve sötétsárga
·
Sötétbarna
\ Sárga, majd meggy-l vörös. A sz!n gyor- SárJ,!;a, de_ re"kgySárga
vörös
l san változik
vörosre v~
1
á
öld
Bibotvörös, melePis~koss rga, z • L'l
__ , majd kék
.. ld _ - " - - - - ·
Biborvörös
gítve barnul
Halvlinysárga
,
Z""ld kék majd
Piszkoss rga, zo •
....
kéke;lila '
Zöld
majd kék
Narancsslirga
S . t
Szlntelen
Színtelen
szlntelen
Színte!en
zm e1en
-Sárgásbarna,
de
Zöld, majd kék
Zöld, de fokozatofokozatosan pisz- san
9 Kodein
Színtelen,
me!~-- , Sárgásvörös
l-iláskék
megkékül
koszöld lesz
Lilásvörös, de foko:''
gltve kékeslila
Morfin - - - - - ~f.kcs, m~~e~ft~; Narancssárga, majd! ~!la,
melcgítve Li!lisvörös, dc foko- Sárga
~::~san kékeslila
10
lilásvörös
sárga
setétbarna
I''"'.''"O"OO'"-"-"m"'"''::öl-:dú-:.1 1------~---·--Sárga,
barna,
.. ..
S' . b
Zöldesbarna
Lila
Il Narcein
Barna, de 2-4 melegítve
sötét Vo~oscs barna,
argas ama
óra mulva vérvörös narancssárga
. majd barna
Cinóbervörös, majd
-·1------1-"ciHc;,alvSácony"'sárga, sárZ_?lgeskék, ele~1~t~ Narancsvörös
fokozatosan kar12 Narkotin
gásvörös,
majd Sárgásvörös, majd L~ila, de ~!6Y.orsan zo
m
minvörös
-l------l-"m"'eg"gyccv_ör~ös_ _ _ _,_,1n_t_ele_n
ptszkos szmu lesz
vörösesbarna
_
_
1
- - - Borvörös, késöbb Kékeslila, de fokoKékeszöld, foko·
Narancssárga
sarga, majd na- zatosan sárgára
Sötétvörös
zatosan megkékül
Kékeslila
1 rancssárga
13 Papavenn
változik
l"C:L===--1-=~-~-~-----Halvanysarga,
Halvanysarga,
Halványsárga, csak- Halvány rózsasz1nu,
csaknem szmtelen csaknem szmtelen Színtelen
1
nem színtelen
csaknem szmte!en
.
-""'""""~-="CcO.I-~s,zin'i:t,:;.;,Ő"n~-14_ , Nikotin
1
'-p·l· k .
Színtelen
Szintelen
Szmtelen
Szmte!en
-;S:;'IC::ntC:cl~en;---1-u=;m;-1'5.'", t o arpm
.
_:;;;.:":"."'---SzínteJen
Színte!en
Kékeslila
-16. ISztdéhnín_ _ _ Sz!ntelen____S_árga
. Szl.~telen
l
~~~:=----l·o:s.:C.,·n;;;t,;;;l,;;;n---.
1 s zm t e1en
['"'SZ!Ilte"ieil"--,, - Szln_t.c
•.lc:Cn'------liX"
- . 1 Teobröffii-n--1 Színtclen
Szlntelen
::-;
Szintelen
17 Kiilin
ISrliitiiiiit
Szlntelen
Szintclen
l Színtelcn
Cinhonín
1-Szinfi:iCll_ _ _ _ Szlntelen
Szlntclen _ _ _ l[ Szinte!en
11-Színtelen

1

1

'

•

Szl~!elen
3.1Atrö-pín___ SZ! ntelen
RózSi!Si!nes árnya4. Brucin ,
latú fehér
Narancsvörös, vér.5. 1 Veratrin
vörös, piros, melegítvc biborvörös
-1------lj-""-"-~-~-6. , Heroin
Világoskék
1
-1
l
l
1. 1 Dionin
P~szko-:>árga
B. l""KOkain
Színtelen
2. :l Apomorfln

l

l

l

-l

,vc;c";;,"'=---

1------1------[------

l
l

l

l

4t-l1-'-'==--- - - - - - [
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Az alábbi táblázat a legfontosabb alkaloidák
színreakcióit tünteti fel a leggyakrabban használatos reagensekkel (úgyszintén feltünteti a reagensek összetételét is)
Végül meg kell említenünk, hogy nem elegendő
csak egy színreakciót elvégezni, hanem pozitív
reakció esetén ajánlatos azt egyéb azonosító reakciókkal is alátámasztani.
Fordította: L igeli Viktor.

n ev e

reagens

Mayer

l

·-

-

'

l

-

-

: 50000
: 10000
: 50000
: 33000

l : 200000
'.

A

l : 10000
l : 20000
-

-

Az egyes alkaloidák azonosítását a különféle
reagensekkel végzendő színreakciók szalgálnak
Ezeket a reakciókat a következő mádon végezhetjük: az ótaüvegen levő alkaloidamaradékhoz
üvegpálcikával 1-2 csepp reagenst adunk és megfigyeljük (esetleg vízfürdőn való melegítés közben)
az anyag színváltozását és az azonosítás szempontjából számításba jövő egyéb döntő jelentőségű
. változásokat

alk a!o ida -reagensek érzékenysége 1

Az alkaloida neve Sonnenschem Dragendorff

reagens

Különleges alkaloida-reakciók
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Az V. Magyar Gyógyszerkönyv galenusi részét ismertető
1951. l 25-én megtartott előadás
Előadta: Mozsouyi Sándor dr.
IV
A szoluciók közül a Szavjet Gyógyszerkönyvben felvett solutio eolophonii - amely gyantán.ak
és zsíros olajnak szeszes-éteres keverékben való
oldásával készül -, a Mastisol és más efféle anyag
helyett jól alkalmazható, olcsó ragasztószer, sebészeti célokra.
A solutio eastellani a Fo-No-ban is szerepel,
mint egyes gombák okozta bőrmegbetegedések
jól bevált gyógyszere.
A solutio jodi spirituasa helyett, amely a IV..
Gykv . elölrásában 6·5% jódat tartalmaz, a Szavjet
Gykv . szerinti ·5% jóddal készült előiratot javasol-·
tuk, takarékossági okokból felvételre, minthogy
ebben a koncetrációban is eléggé hatásos. Az
OKl.-határozatban közölt solutio jodi aeidata,
amelyben az I% sósav a főhatóanyag, ugyancsak
takarékossági szempontból ajánlható felvételre.
A solutiones ophthalmieae című fejezet fontos
olyan új megállapításokat tesz és Í! elő a szemcseppek készítésében, amelyekről a IV . Gykv . -ben
szó sem volt. Steril desztillált vízzel, aszeptikus
úton kell elkészíteni helyesen a szemcseppeket,
amelyeket nátriumkloriddal vagy káliumnittattal
izotoniássá teszünk, továbbá' borsav- és bóraxoldattal állítunk be a könny 7 2-7 6 pH-jának
megfelelő izohiddára és azonkívül zelirán vagy
paraoxibenzoesavas-metilészter konzerváló-szenel
mentesítjük a későbbi inficiálódástól, amely használat közben könnyen bekövetkezhetik llymódon
nemcsak a kellemetlen csípős érzést, hanem a
baktériumok elszaporodását is ki tudjuk küszöbölni a szemcseppekbőL
Tablettae. A belsőleg használtak korong, a
külsőlegesek pedig szögletes alakúak kell, hogy
legyenek, a könnyú megkülönböztetés, illetőleg az
összecserélés megakadályozása végett. A nagyobbak osztóvonallal is el )egyenek látva. A magisztrális rendelés alapján történő tablettakészités
szakszerűbbé tételéhez >>granulátum simplex ad
tablettas<• címen gelatin, talkum, cukor és éterben
oldott stearinból álló anyag szaigál 35 különféle

tabletta felvételét ajánlottuk Az ú. n. alkalisolvens tabletták és pilulák bevonására igen alkalmas
az éteres-szeszben oldott gyapjúzsír!, ricinusolajat
és seilakot tartalmazó folyadék, amelyet permet
alakjában viszünk a tablettákra, pilulákra, ahol
gyorsan megszárad és le nem pattogzó hajlékony
bevanatot ad,
Tineturák.. A tinkturákra vonatkozó változások a tervezet szerint a következők:
A perkolációval készített tinkturák előállítása ·~
alkalmával a drogban jelentős mennyiségű értékes
szesz marad vissza, ami pazarlás, ezért a szesz··
nek sajtolással való visszanyerésére tettünk javaslatot
A IV. Gykv.-ben is előírt sűrúség és szárazanyag-tartalmon kívül a szesztartalmat is meg
. kell határozni a tinkturákban..
A készítésben a következő változtatások, illető- ·•
leg új eljárások javasoltattak
A Iinetura amara előállítása során a nátrium
karbanátot el kell hagyni, mert a keserűanyag..
mennyiség ennek hatására csökken.
' A Iinetura auranlii conferta-ból a narancs·
szirup készítéséhez, a már említett Iinetura aurantii
pro syru po felvételét javasolta a bizottság. A tink-·
turát vízzel higítjuk, talkummal összerázva meg..
szűrjük és ebben oldjuk, enyhe melegítéssel, az
előírt mennyiségú cukrot
Itt jegyezzük meg,
hogy a syrupus kalii sulfoguajacolici készítése
során ügyelni kell ana, Mgy a narancsszirupot a
derítés alkalmával vasmentes talkummal kezeljük, mert másként az sötét ibolyaszínt fog ölteni..
A Iinetura ratanlriae-t, mint ismeretes, külföldi
drogból nyerjük, a hazai alapanyagok-nagyobbmérvű kihasználása indokolttá teszi, hogy a ratanhia-gyökéren kívül a tormeni:illa-gyökér is
hivatalossá tétessék és abból állítsuk elő azt a
tinkturát, amelyet azután többek közölt a szájvízhe~ is alkalmazhatunk a r atániafestvén.y helyett.
Uj onnan felveendő lenne a IlL Gykv. -ben
is hivatalos jól bevált Iinetura strophanthi..
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A Iinetura valerlanae aetherea mellett a -spirituosá.ra is szükség van, minthogy sokszor előfordul
ennek a festvénynek pL syrupus hipophosphorosus
compositus-szal együtt rendelése, amikor is az
éter kiválik a folyadékbóL
Egyes tinktui ák hatóanyag··értékének meghatározását is elő kellene Jrni az új gyógyszerkönyvben, amit a IV.. Gykv. -ben hiányoltunk Igy
pL a tinctura absinthi composita, -amar a, -chináe"·
composita, esetleg a tinctura nucis vomicae keserű
értékének meghatározása is fontos volna.. A Szavjet Gykv. is megkívánja ezt.. Hasonlóan, a tinctura
capsiciban a capsaicin mennyisége is megállapítandó volna,, ízlelési próbávaL
A tinkturák csersavtartalmát a már kissé
nehézkesebb bőrporos eljárással lehet pL a tinetuta galarrum, -ratanhiae és -tormentillae-ban
meghatározni .
Unguentumok. A kenöcsök közé a régiek
mellett a dermatológia! klinika javaslatára néhány
új?bb is bizonyára bekerüL Itt említjük meg,
h9gy az unguentum peniciifi ni készítésében a gyógyszerészeknek különösen gondosan ügyelniök kell
ana, hogy hatásos gyógyszert adjanak a beteg··
nek, ezért az ilyen kenőcsöket aszeptikus úton
kell előállítani. A különféle idegen anyagok, különösen a szesz és glicerin hozzáadásáról igyekezzünk
a rendelőorvost lebeszélni, mert ezék az anyagok
a penicillin hatásértékét 24 óra alatt mintegy
·
50%-kal csökkentik
.
A vaselinum cholesterinatum-nak l ·5% chalesterinn el való házi előállítása könnyen elvégezhető
a gyógyszertárban is s ilymódon mintegy 200%
vizet felvevő jó kenőcsalapanyaghoz jutunk
· A vinum-ok fejezetéből kimarad a vinum

__ ______
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szarnotadni és a vinum Tokajense passum.. Ezek
helyett az olcsóbb, de jőminőségű badacsonyvidéki
fehér óbort hoztuk javaslatba, az illetékes szakembetekkel történt megbeszélések alapján. E borból kevés gelatinnal történő detannizálással a
vinum chinino ferratum úgy készíthető el, hogy
nem kell azt a használatbavétel előtt - úgymint
·
most - három hónapig ülepíteni.
' Végül a sebészeti kötözőszerekkel kapcsolatban még annyit, hogy ezek közül a tiszta gyapot
és a vízszívó szövet szabványosítva van. E szabvány előírásokat az V. Gykv . is valószínűleg figye-·
!embe fogja venni. új kötözőszerként felveendő
volna a papfrvatta, amely jó vízszívó tul<ijdonságánál, könnyen sterilizálható voltánál és olcsóságánál fogva a 'sebészeti gyakorlatban jól bevált.
A galenusi készitmények részletes fizikai és
kémiai vizsgálatáról nem szólottunk, ez egy külön
nagy fejezete ennek a témának.
.
Sok érdekes és új dologgal, modern gyógyszerészeti technikai eszközökkel, új anyagokkal és
eljárásokkal kell majd a dolgozó' gyógyszerészeknek megismerkedniök, ha az új Gykv,. megjelenik.
Meg vagyunk győződve atról, hogy ezért minden
gyógyszerész kartársunk igyekszik mielőbb, minél
jobban kibőviteni szakmai tudását -· amire a
gyógyszerész-továbbképző-tanfolyam
és
szaklapunk közleményei bőségesen módot nyujtanak.
Hogy mire az új gyógyszerkönyv kibocsátásta
kerül, előírásainak, rendelkezéseinek betartása ne
okozzon nehézséget számukra. Ennek elsősorban
önmaguk, végereaményében pedig dolgozó népünk
és népi demokráciánk közegészségűgye fogja nagy
hasznát látni.
Vége

'A számítások tervezett egyszerúsítése és észszerúsítése
· az új gyógyszerkönyvben
El6adta : Kádovitz László
I.

Ma már a tudományos kutatás újabb eredmé..
nyeinek gyakorlati alkalmazása, de maga a tudományos kutató munka is elképzelhetetlen a szük ..
séges számítások racionális leegyszerűsftése nélkül
Nemcsak azért, mert értelmetlen dolog időt és
energiát pazarcini olyan számftásokra, melyeknek
eredményét egy táblázatból vagy grafikonból könynyen leolvashatJuk vagy amely számítást logarIéeeel pillanatok alatt elvégezhetünk, hanem azért
is, mert munkánk termelékenysége ér d ekében nem
engedhetjük meg magunknak, hogy hosszú, kerülő
utakat válasszunk, mikor rövid úton könnyebben
célhoz érhetünk
A számítások racionális leegyszerűsítésének
szükségességé először természetesen a mérnöki
gyakorlatban merült fel. Eredményes mérnöki
munkát nem is lehet megfelelő táblázatokba foglalt adatok, logaritmus tábla és logarléc, grafiko-
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nok és nomogrammok nélkül végezni. Ezekről az
előnyökről, melyeket ezek az egyszerűsftések nyujtanak, ma már a gyógyszerészet sem mondhat le,
hacsak nem akar a korszerű fejlődésben lemaradni
A Gyógyszerkönyv Szerkesztő Bizottsága feJ ..
ismerve ennek a kérdésnek jelentőség ét, többirányú
számítási egyszerűsítés felvételét javasolja az új
gyógyszerkönyvbe. Ezek az egyszerűsftések ki ..
terjednek a higftások egyszerű számitására, megfelelő alkoholometriás táblázat szerkesztésére, az
elemzési eredmények kiszámításánál a logaritmu..
sok alkalmazására, végül egyes feladatoknak mint a hőmérő fonálkorrekciójának számítása, a
higftások általános számítása és az izotoniás oldatok készítése- nomogrammok útján való meg'
oldására
1.. A higitások számUásának előfrása új a
gyógyszerkönyvben A IV Gyógyszerkönyv ezzel
nem foglalkozott Az abban szereplő egyes elő·

--·-------""-'---·
Ir:at~k,

pl: a.. h!gitott sav:aknál, meghatározott

!omenys~gu t~meny sav hrgitására vonatkoznak

es s_emmr utasitást sem tartalmaznak arra vonat-

kozola~,, h~!(Y, a ~y?,gyszerész hogyan járjon el,

ha eiterő, !omenysegu anyagat kell higítania .
,.. Az UJ gykv_ ezze! .szemben olyan egyszerű
elou~.sokat a~. m~Jd a hrgrt*sok elvégzésére, rrÍelyek
te~szoleges t~menységű anyagra alkalmazhatók
· meg hozzá mrnden számítás nélküL
'
A gykv-i előírás gondolatmenete a következő :
Ha. e~y ~ld~tot fe.le olyan töménységűre kívánu~~~ hrgrtam, ugy brzonyítás nélkül közvetlenül
b~ ha_tó, hogy azt ~étszeres mennyiségűre kell
hrgitan! Ha. negyedresz olyan töménysége! akarunk, ugy negyszeres mennyiségre higítunk, stb.
Tehat pL ha egy 40';{ -os oldatból 20';{ -osat
ak<~:npnk kész!teni, úgy 1 ~észt kell 2 részre" higítam, vagy amr ugyanaz, 20 részt 40 részre Hamost
u~y~neb.ből, a 40%-os oldatból 10%-osat akarunk
keszrtem, ugy azt 4-szeresre kell higítani, tehát
1 részt
4 részre, illetőleg
10 részt 40 részre.
Ha pedig 5%-·osat készitünk úgy 8--szorosra kell
higitani, tehát
'
1 részt

8 részre, illetőleg

5 részt 40 részre .

Ezekből !l ~z~mokból azt látjuk : ha a higított
ol~at. mennyrseget úgy választjuk meg, hogy az
~~~drg annyi rész legyen, ahány százalékos a

hr_grtandó_ anyag, úgy a hígítandó anyagból mindrg. annyr részt kell venni, ahány százalékos lesz
a higított anyag.
·
Látjuk tehát, hogy ilymódon eljárva maguk a
%-szár;wk ~inden számítás nélkül közvetlenül
megadják m~nd a hígításhoz szükséges tömény
anyag .mennyrségét, mind a higított anyag mennyiségét IS.
Ezt a hig!tási szabályt nemcsak oldatok higftá·
sánál ~Ikalmazhatjuk, hanem olyan szilárd anyagok
olda!amak elkészítésénél is, melyek változó nedvessegtartalmuk folytán nem 100';{ -osak
, {\z e_Iőadottakat. legszemlélte;őbben néhány
peld~val r_llusztrálhatjuk. A 10% sósavat tartalmazo »Ac!d hyd.rochlor. diL<< készítését pL az új
Gykv maJd a .~oyetkezőképpen írja elő :
·
>>10 g. legtomenyebb sósavat (Acid. hydrochlor.
~oncentratzss.J. yízzel, ar:nyi, g-ra higítunk, ahány
Yo HCl-t a hzgztando sosav tartalmaz.<<
·
, (' legt?ményebb sósav 36-38%.. os A higftas':al ~eh~ t ha l 0%-os sósavat akarunk kész!,
tem, mi,ndrg 10 g-ot mérünk le függetlenül attól
hogy hany %-os a. hígítandó sav és azt higítjuk
pl. 36 g-ra, ha a hrg!tandó sav 36';{0 .. os 37 g~ra
ha az 3 7%-os, stb.
'
•
Has_onló módon készithetünk pl. 50%-os CaBr2
oldato! IS ... A_ CaBr2 nedvességtartalma tudvalevő
leg 20 !'o kor ul _mozo_g, ezért az oldandó szilárd só
CaBr• ~artalm~t elózetesen meg kell határozni.
E?nek tsn;ereteben azután a higftást a következő
keppen vegezzük :
. >>5~ g kalciumbromidot vízzel annyi g-ra oldunk,
ahany Yo CqBr_,-t az pl~andó anyag tartalmaz.«
oldasnal tehat rtt is, miként a hígításnál
mmdrg az oldott anyag kívánt %-os tartalmának
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mennyiséget mérjük Ie a szilárd anya .
boi_ es ezt, annak nedvességtartalmától függő!n
oldjuk, pl. 80 gr-a, ha az 80%-os 85 g..1 a. ha
·
'
'
85%-os, stb..
A hígításoknak ilymódon való végzésével
szemben egy ellenvetést lehet tenni éspedig azt
hogy e_zt. a mó?sz~rt alkalmazva, a' higított oldat
~en?yrsege mrridrg annyi lesz, ahány %-os a
tomeny.. oldat volt. A módszer tehát nem adja
fi! e~ ~o~vetlenül bármilyen tetszőleges menn i·
s~gu hrgrtott oldat készítéséhez szükséges menn~i
segeket ~z kétségtelenül így van. Nem szabad
az?nban hgye_lmen kívül hagyni, hogy az eredmenyekhez mmden számítás nélkül jutottunk el.
Jl!em n~gy_ ~~g!erhelés tehát, ha eltérő mennyi~egek keszrtesen~l egy egyszerű >>hármasszabállyal<<
at kell számítam az eredményt
·
.
Sok eset~.en. azonban még ezt az átszámítási
rs. lehet kerulnL A gyakorlatban pL a készítendő
hr~tto,tt s!lv me_nnyiségét általában a rendelkezésre
á~Io all_yanyedenyek nagysága szabja meg.. De
nmcs. k~t':e a gyógyszerész, hogy mindig pontosan
an?yt ~rgrtott savat készítsen, amivel a~ állványedeny eppen tele legyen.. Igy pL ha 38% .. os só·
sav~ol 10%-osat kell készíteni, a fenti szabály
szennt 100 g-ot kell 380 g:ra higítani.
• Ha pL egy kb. I . 5 literes üveg áll rendelke·
~esre és pontosan 1500 g-ot kívánnánk késziteni
ugy >>hármasszabállyal « kiszámíthatjuk
hogy
394· 7 _g 38%-os .s~vat kell !500 g-ra higít~ni.. Ezt
az egesz átszámJtast elkerülhetjük, ha nem ragasz ..
kodunk ahhoz, hogy a higított sav mennyisége
pontosan 1500 g legyen, hanem egyszerűen fejben
beszorozzuk a. 100-at, illetőleg 380-at egy kerek
s~.ám~-~1, annyrval, hogy a higított sav mennyisége
ko~~!ttoleg l?OO g legyen.. Ha tehát 400 g savat
merun_k Ie, ugy azt 4x380 g-ra azaz !520 g .. ra
kell hrgítani..
'
. ~z~n_ egysz~r.ű számítási módon kívül a Gykv
a hrgrtasJ szamrtasoknak még egy szintén nagyon
egyszerű mó?.iát. !s ~lkal.mazza majd, a nomogrammal valo htgrtásr szamitást. Erre a nomogramfi!~k tárgyalásánál majd visszatérek, most a
Gykv UJ alkoholometriás táblázatát és az elemzési
eredménye~nek! agaritmikus úton való kiszámitását
fogom rovrden ISmertetni

e!

2. Az új alkoholometriás táblázat.
A II L Gykv alkoholtáblázata az ú n Windisch-féle táblázat, tartalmazta a' szesz fajsúlyának, súlyszázalékának és térfogatszázalékának egymás~ oz tartozó értékeit 15°-on, mivel a IlL Gykv
egyeb anyagok fajsúlyát is 15•-on határoztatta
meg.. Ezt a gyakorlatilag nágyon használható
táblázat?t: mely lehelövé tette pl., hogy a kivona..
tok, besurrtésekor nyert hig szesz fajsúlyát meg..
?ataroz • a annak szesztartalmát megállapíthassuk
es azt me~felelő erős~égre beállítva újra felhasznál"
hassuk, h:aba keressuk a IV Gykv-ben.. Kimaradt
o?na~ a_zer.t, mert a IV Gykv a 15•-on mért faj ..
sulyrol att~rt a. 20°-on mért sűrűségre. Az Állami
Szeszegyedarusag azonban továbbra is megmar adt
a. 15•-ra vonatkoztatott adatok hivatalos használatanál, s így a szesztáblázat és a gykv-i sűrűség
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nem voltak összeegyeztethetők. Ismeretesek vol- kellően illusztrálják, ezért áttérhetünk a gykv-be
tak ugyan olyan táblázatok, mint pl. a Grossfeld- felvételre javasolt másik újításra, az elemzési ered'
féle táblázat, mely teljesen a Windisch-táblázat mények logaritmikus úton való kiszámításának
elvei szerint van megszerkesztve, de nem 15°-ra, ismertetésére
3. A logantmusokkal való számolás nagy előhanem 20'-r a vonatkoztatott adatokat tartalmaz. .
.
ny
ei
mellett tulajdonképpen meglepő, hogy a
-Ez a táblázat sem volt a Windisch-féle táblázattal
gvógyszerkönyvek az egyenértcksúlyok és faktoösszeegyeztethető, mert mindkét táblázat számításai olyanok, hogy a táblázatok gerincét, _amely- rák mellett azok logaritmusait nem adják meg
. hez a többi adatok kapcsolódnak, az egyiknél a újítása lesz az új gykv-nek, mellyel tehát a kül- "
15°-os fajsúly, illetőleg a másiknal a 20°-os sűrú föÍdet is megelőzi, hogy a tartalmi meghatározáség képezik. Igy nincs közös alap a két táblázat soknál az egyenértéksúlyok, illetőleg faktotok , .
egyesítésére, hacsak nem akarjuk a tabliizatok mellett azok logaritmusait is megadja, továbbá, ' '
minden egyes adatát külön átszámítani.. Mivel hogy a táblázatok között egy négyjegyű logaritmusez az ellentét a gykv-i 20°-os súrúség és a kincstári antilogaritmus táblát is tartalmaz majd.
A IV Gykv-ben az elemzési eredmények ki·szesztáblázat !50-os adatai között ma is változatszámítása
nem okozott gondot, mert a IV. Gykv
lanul fennáll, a Szerkesztő Bizottság olyan megoldást keresett, mely ezeket az eltérő szemponto- az ú. n. >>szabályos mennyiségek<< beméréi\_ének
kat összeegyezteti.. A megoldást egy olyan táblá- rendszerét követi.. Ennek folyományaképpen megzat -szerkesztésével sikerült megtaláln i, melynek elégszik azzal, hogy a f~gyasztot~ mérőoldat
gerince a Windisch- és Grossfeld-táblázatokkal mennyisége a megadott hatarak koze essek
Ezzel a médszenel megállapíthatjuk ugyan,
ellentétben, nem a fajsúly vagy súrűség, hanem a
hőmérséklettől függellen súlyszázalék
E köré hogy valamely anyag a gykv követelményeinek
csoportosulnak azután egyik oldalon a 20, a mási- megfelel-e vagy sem, de egyrészt az eredmény
nem tájékoztat közvetlenül számszerűen a %-ös
kon a 15°-ra vonatkoztatott adatok.
összetételről, másrészt a pontosan előírt mennyiA táblázat egy részlete :
ség bemérése (O I mg pontossággal) olyan gyakorlati nehézségekkel jár, meJyek indokolttá tették,
Sűrűség l gjliter l súly% l Faisúly l Téri. %
hogy az új gykv ettől a módszertöl eltérjen és
20°
15°/15°
15°
20'/4
inkább az elemzési eredmények kiszámításának
útj át válassza
36 I 7
300
o 9538 l 286 2
o 9577 l 69
Az elemzési eredményeknek elemi rnódon yaló
96
62
4
o
8905
o 8856 l 757 5
kiszámítása
azonban nagyon hosszadalmas és
95
97
93
8
08076
o 8127 l
nehézkes lenne, amint ezt a következő példa szemA táblázat Iehetővé teszi, pL ha egy gyógybor Iéltetően mutatja:
Legyen pl. egy legtöményebb sósav viZEgálaszesztartalmát kell meghatározni, hogy a páriadék
sűrűségét 20°-on a réndes 20°-ra kalibrált piknotánál a bemérés 0·1108 g. Erre fogyott 10 86 ml
méterrel, ill sűrúsigmérő lombikkal határozhas- 0 1 n nátronlúg, melynek faktor a 0·993. I thi
suk meg és a térfogatszázalékot, amiben a bor O J n nátronlug 3 647 rr g HCI-t jelez.
Ezen adatokból a %-os eredményt, mint az
szesztarlalmát ki szaktuk fejezni, mégis a !5°-ra
vonatkoztatott térfogat %-ban adhassuk meg. ismeretes úgy kapjuk meg, hogy a fogyasztott
Nem kell tehát külön !5°-r a kal ib rál t mérc edénye- ml-nek s~ámát a faktorral, majd az egyenértékket is tartani, amint azt a IV Gykv a gyógyborok-· súllyal megszorozzuk és az eredményt osztjuk a
bemérés 10-szeresével Tehát
nál kénytelen volt elő írni.
. - lll_<l_6 x o 993 x 3 64 7 o - 39 32917506 O/ H Cl
A táblázat segítségével megállapíthatjuk, hogy
10
XOI!OSx!O
Yo1·108
pL egy kivonat bepárlásánál visszanyert híg szesz,
Ha a számítást elemi módon végezzük el, a
melynek sűrúsége 20°-on O 9538 30 O súly %-os.
és 36 J 7 térf. %-os Ahhoz tehát, hogy J kg számláló, amint látjuk, egy tízjegyű szám les~,
ilyen szeszt 70°-osra felerösíthessünk, >>A Gyógy- a nevező négyjegyű szám, a végeredmény pedrg
szerész« J950 november i számában ismertetett egy végtelen tizedestört A számítás elvégzé~e
maga tekintélyes időt v;sz igé,nybe,, a p~nt~ss_ag
x =mb-cb_ képlettel számolva,
pedig
mellyel az eredmeny szamerteke kwdodrk,
amessz'e túlhaladja a meghatározásnál elérhető
ahol m = a felerősítendő szesz mennyisége
a= a felerösítő oldat súly %-a (960-os szesz = 93 8%) pontossagot, tehát teljesen értelmetlen . O l mg
mérési hiba ugyanis az eredményt, amrnt ez a
b= a felerősített oldat súly %-a (70°-os szesz 62 4%)
c= a felerősítendő oldat súly %-a (36 17-os szesz =
fenti törtből kitűnik, O !%-kal változtatja meg,
30·0%)
egy csepp titrálási hiba pedig egy cseppet O 05 ~
4-30 o
32 4
. .
'
l
nak véve számításba, O 5-%kaL Nincs ~rtelme lehat
x = 62
_ = I 032 kg 70 -os szessze
. _
_ =
93 8 62 4
31 4
az eredményt n€ gy számjegy en, _vagyrs _ez ,est;! be~
kell azt elegyíteni.
két tizedesen túlmenő pontossaggal krszamrtanr.
Nem vitás, hogy az új alkoholometriás táblá- Gaussnak, a nagy matematikusnak a ~on~ását
zat jelenÍősige túlnő a gyogyszerészet keretein és kell itt idézni me! y sze ri nt >>Semm r sem arul] a el
hogy az hasznos segédeszköz lesz úgy az ipar,· annyir a a m;iematikai képzettség hiányát, mir::t
mint az ellenőrző laboratóriumok számár a A táb- a túlzott pontosság, a számszerű eredmények kllázat felépítését és használhatóságát a fenti példák szárrtolásában«
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A matematikai képzettség, mely ahhoz szük··

sege~, hogy ~gy e~y_sze_rű gyógyszerkönyvi vizsgála~na_I el tudJuk brralnr, hogy .. az eredményt hány

sz~mjeggyel,

kell megadnunk, nem nagy, mégis
merlegelest es meggondolást igényel annak eldöntése, hogy a számolásnál mikor és milyen mértékben ker~kíthetünk Mindezek a nehézségek, melyek
az elemr módon való számolásnál elé adódnak · elkerülhetők a logaritmusokkal való számolás es~tén.
A gfógysze~yizsgál~tok. során álla!ában elegendő
a negyjegyu _Ioga!ltmusokkal vaJo számolás, ez
esetben ugy<mrs az eredményt is négy számjeggyel
k~Pir::k me~, tehá~ ha azt százalékosan fejezzük ki,
ket_ trzedesJegyn:yr pontossággaL Ez a pontosság,
ammt fentebb Jattuk, megfelel az elemzési eredmények pontosságának is.. Amíg tehát az elemi
m?dc;n való számolásnál mérlegelni kell, hogy hány
sza~Jegyet hagyhatunk el és hogyan kerekítsünk,
addrg a Iogantmusokkal való számolás esetén
minden kerekítés nélkül közvetlenül kapjuk a
kisérleti eredmények pontosságának is megfelelő
eredményt
. Az új gykv-ben azo~ban mégis azt találjuk
majd, hogy az egyes crkkelyekben egyenértéksúlyok vagy faktorok Jogaritmusai nem négy ha. nem öt számjeggyel lesznek megadva.. Ez ~zért
lesz így, mert a gykv az összes számadatokat a
~ehető legnagyobb pontossággal fogja megadni,
~gy pL ~ IV 9Ykv-t?I eltérőe?, a mol<;kulasúlyokat
rs ket trzedesJegynyr pontossaggal adJa majd meg.
Ettől a rendszertől a gykv az egyenértéksúlyoknál
és azok logaritmusainál sem kíván eltérni semmi
nehézsége sincs azonban annak, hogyh~ négyjegyű logaritmusokkal kivánunk számolni, a gykvben található logaritmusokat négyjegyűre kerekítsük. E célból az utolsó számjegyet elhagyjuk ha
az ötnél kisebb és az utolsóelóttit eggyel felfelé
kerekítjük, ha az utolsó öt vagy ötnél nagyobb.
Az~al kapcsolatban, hogy a gyégyszerkönyv
a logantmusokat hogyan adja meg majd, még egy
dologr a kell felhívni a figyelmet. Minden szám
Iogaritmusa, mint az ismeretes, két részbél áll
a tizedespont elctti ú. n. karakterisztikából és a
tizedespont utáni ú . n. mantisszából. A karakteri~ztika j~löli a szám nagyságrendjét, a maniissza
pedrg a szamot magát. Igy pl.
2 Jogaritmusa
20
>>
))
200

O 30103
I 30103
2 30103

ami O I g-nak, azaz 100 mg-nak kereken 36 és
nem 3 6%-a A számításnál természetesen nemcsak
az egyenértéksúly karakterisziikáját hagyjuk el,
hanem a többi számokét is, tehát az egész számít~st karakterisztikák nélkül végezzük Ez a Iogarrtmrrsokkal való számolás lényegesen leegyszerű
síti és még nem szakemberek által is könnyen elsajátítható gyakorlati segédeszközzé teszi.
(Folytat juk)

ÉLENJÁRÓ TUDOM-Á N I ]
"A marxizmus .: tudomány. Megmaradhat-e és

fejlődhetik-e a marxizmus mint tudomány, ha nem

gazdagodile a proletariátus osztályharcának új tapasztalatáva!, ha ezt a tapasztalatot nem tudja a
m a r x r z nr u s sz e nr p o n t j á b ó l, a marxista
módszer sz em p o n t j á b ó l elsajátitani1 Világos, hogy nem maradhatna meg..
. , a marxizmus megköveteli a régi formulák
tökéletesitését és gazdagitását az ú j tapasztalatok
figyelembevétele alapján, a marxizmus szempontjának, a marxizmus módszerének fe n n t a r t ás á-·
v a l.<<
(Sz t á li n M ű v e i . 9. köt . 99 . old . oroszul)
A sztálini korszak tudománya - a történelem-·
ben páratlan méretű alkotás tudománya, a merész
kísérletezések es a legnagyobb gyakorlati célkitűzés
tudománya. A tudomány nagy géniusza, Sztálin
rhlette a szavjet tudósokat a haza szalgálatára és a
szavjet tudományt példátlan magasra emelte .
A V Topcsijev:
Az ember felülmúlhatja és kell is, hogy felülmúlJa a természetet. . . Nem várhatunk könyötadományt a természettől. Feladatunk.: elvenni tőle
azt, amit akarunk.
p V Micswin.
Az elő természet nem más, nrint láncszemeire -fajokra - bontott biológiai láncolat.. Ezért helytelen
azt állitani, hogy a fajok semilyen időtartamra nem
őrzik meg minőségbeli-fajbeli meghatározott voltukat. Aki ezt állifja - síma, ugrásoktól mentes
evolúciónak tekinti az élő tennészel fejlődését .
T. D.. Li sze nko.

A külföldi biológiai irányzatole azt a téves felés így tc;vább A gykv-ben azt találjuk majd,
fogást
védik, hogy sok iparág nyersanyag-bázisát
hogy a trzedespont elötti rész, a karakterisztika
csak
trópusi
éghajlat alatt lehet megteremteni A szavegyszerűen elmaradt és pl. 3 647 Jogaritmusa éppúgy (lg ,56188)-nak van feltüntetve, mint 3647- jet kutatók munkája teljes egészében megcáfolja ezt
az á/tudományos felfogást, olyan nyersanyag forrásonek a Jogaritmusa
kat
4ár fel és ad át a gyakorlatnak, amelyek a mérA karakter isztikának ilymódon való elhagyása
egyszerú kémiai számításoknál általánosan rmg- sékelt egb"v alatt is meghonosíthaták
A I Oparin.
szokott éspedig azért, mert az eredmény nagyság-·
rendjét illetőleg, tulajdonképpen sohasern lehetünk
A szavjet tudósok, akik a termeszet átala/dlásákétségben.. Igy pL ha kb. O l g sósavat titrálunk nak nagyszerú tervét valósítják meg, bUszkék arra,
miként a fenti példában is és a titrálásra kb: hogy résztvesznek ebben a munkában, amelyet az
10 ml O J n lúg fogyott, úgy minden sz án• ítás egész nép sztálini tervnek nevez, büszkék arra, hogy
nélkül láthatjuk, hogy a vizsgált sósav kb. 36 és a Bolsevik Párt és nagy vezérünk, Sztálin elvtárs
nem 3 6%-os lesz, mert hiszen J ml O J n Irig vezetése alatt résztvesznek a kommunista társadalom
3·647 mg sósavat jelez, 10 ml tehát 36 47 mg-ot, felépítésében.
V N. Sz uk a cs e v.
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A gyógyszeripar fejlődése a Szovjetunióban
L:ta: L. Drjanovszka, a Szofiai Egyetem gyógyszerészkémiai tanszékének tanársegéde
Az a gondos figyelem, amivel a Bolsevik Párt
és a szavjet kormány az emb~r él~tét.kiséri, a gyó~:f·
szeripar és a szovj~t egeszsegv~delem ~lapJa!
képezi A gyögyszenpar a szavjet kormanyzat
,
egyik Jegfontosabb irányvonala.
A gyógyszermonopólium, amely Oroszorszagban a fott adalom előtt a cárizmus kezében volt,
képtelen volt a gy~gyszerszükségletek, !edezés~~e
A gyógyszermonopohumnak az az osr formap,
amelyet még Nagy Péter honositott meg, súlyosan
gátolta a gyógyszeripar fejlődését.
Nagy Péter cár rendelete szerint a gyógyszerkészitést kizárólag a céhben egyesült patikusok
végezhették Azoknak a városi szervez~teknek,
különböző hivataloknak, amelyeknek gyogyszer··
tára i voltak, az volt az ér dekük, hogy a gyógyszer ..
gyártás t központilag végezzék. Ezek befolyásár a
létesült az a néhány gyógyszervegyészeti gyár,
amelyeket !862-ben Péterváro.tt és. !"losz.kvában
alapitottak !902-ben Moszkvaban UJ gyogyszervegyészeti gyár at létesítettek (Most »Március 8-a<<
név alatt hatalmas szovjet gyógyszervegyészeti
gyárrá fejlődött.) !894-ben Kievben is felépitettek
egy ehhez hasonló gyárat, amely •>Szverdlov<< név
alatt még ma is működik
Mivel ezek a gyárak gyógyszerkereskedésekből fejlődtek gyárakká, csakis azokat a gyógyszereket gyártották, amelyek megalakulásukkor
már forgalomban voltak. Gyógyszerek mellett
egyesek még tápszerek és egyéb gyógyászati áruk
..
gyártásával is foglalkoztak.
Ebben az időben Oroszországban a vegynpar
leginkább szervetlen készitmények gyártásával glaubersó, keserűsó, szublimát, higany, különféle
karbonátok, 3%-os hiperal-oldat és egyebekkel foglalkozott. A szerves anyagok közül kismennyiségben terpinhidrátot, adrenalint és néhány e!Syszerűbb készítményt állított elő. 1882-ben Cslm·
kent városban szantoninnak az Artemisia cinaból való gyártására alapítottak gyárat Jellemző
viszont, hogy !915-ig a világnak ebben az egyetlen
ilyen gyárában gy~rtottak tec~nikai sz~nt~nint,
amelyet Németorszagba exportaltak tovabb1 feldolgozás céljábóL A feldolgozott szantonin onnan
került a világ minden országába, beleértve Oroszországot is .
Becslés szerint Oroszország egész gyógyszerszükségletének 64%-a jutott import útján az
országba, úgyannyira, hogy az alkaloidák és
glukozidák 100%-ig külföldről kerültek be
Az Oroszországban gyüjtött gyógynövények
legnagyobb részét is külföldre vitték, ahonnan egy
részük feldolgozás után került vissza az országba .
Annak okát, hogy a cári Oroszországban egyáltalá;
ban nem volt fejlett gyógyszeripar, a marad!
nemzetgazdaságban kell keresnünk Abban az idő
ben a politikai rendszer félig feudális, félig gyarmati volt Az orosz polgárság gyenge, a nép
vásárlóképessége alacsony volt, az ipar fejletlen

!36

De ezenfelill az ősi gyógyszermonopólium r~ndszere
is világosan megmagyarázza, hogy a cán Oroszországban miért állt olyan alacsony fokon a gyógy·
szervegyészeU ipar.
Gyógyszerellátás szempontjából Oroszország
teljesen Németország függvénye volt. J?z a helyzet az orosz-japán háború idején még JO~ban elmélyült A cári Oroszország egész gyogyszet··
ellátási rendszere arra irányult, hogy mestersegesen
. .
fékezze a gyógyszergyártás f~jl~dését
1914-'--18-ban, az impenahsta h~boru ~s a
blokád idején példátlan gyógyszethl~~y kove!kezett be. De ez a hatalmas gyógyszerhmny lendu;
!etet adott a gyógyszeripar fejlődésének. Ga!enus1
laboratóriumok Iétesülnek, ahol megkezdtek nehány
fontosabb kémiai gyógyszer gyártását. Gyógyszer:
gyárakat állított fel néhány hadi és tarsactalmi
szervezet is . 1916-ban pL a következő gyógyszerkészítményeket gyártották : aspirin O 06, t~n~a
nattium sa!iciliyum l tonna, Ó~ÍUt;J,, aJk~l01dak
025 tonna szalöl O 8 tonna, techmkal]Od 0·3-0 5
tonna, alk~li Iúgok 21 tonna, szublimált sza!icilc
sav 12·8 tonna stb.
A hadsereg fő parancsnoksága és az egészség
ügyi alakulatok által megszervezett gyógyszer·
vegyészeti gyárban urotrop!nt, jodofor_mot es xero ..
fonnot is kezdtek gyárta~1 .. Moszkv_aba~ ugya':··
akkor néhány ópiumalka!Oldat, atropmt es sztlptlcint is gyártottak. Ekaterinoszlávban ki_sérleti
állomást létesítettek, ahol jódot tartalmazo ten..
geri növényekből állitották elő jódot
Az új gyárakat és üzemeke_t. helytelenul,
hiányosan rende~ték _be, a terme~w foly~matot
pedig nem gépesüettek Ennek kovetkezteben a
hozam nagyon alacsony, a minőség pe~ig. nagyon
rossz volt. Az imperialista háború 1deje alatt
viszont a későbbi Szovjetunióbeli gyógyszeripar
alapját rakták le, ami nagyjelentőségű volt .a
további fejlődés szempontjábóL ~;~atalmas_ n;un~a!
kellett végezni ahhoz, hogy aranylag rov1d 1do
alatt úgy teremtsék meg a honi gyógyszergyárt~s!,
hogy ezzel az ország gyógyszerszükségletét kl IS
elégítsék, továbbá a hadiipart is mentesitsék a
külföldtől való függéstőL Ezeket a fela?ato~at a
cári Oroszország képtelen volt megoldam Mmdez
csak a Nagy Októberi Fonadalom után volt megc
oldható és megvalósitható. I 919-ben államosított
ták a magángyógyszeripart Az államosít~st a
vegyi gyógyszeripar legfels? . biz~tt~á_ga ~aJtot:.a
végre . Az államosított kém1a1-terapm1 gyar_ak foigazgatóságát, a Glavfarmzav VSzNH-t 1s felállították. A csikmeni szantonint gyártó és »Santonin<< nevű gyár vezetésére külön igazgatáságat
szerveztek !923 után ezt a nagy gyárat a Kazah..
sztáni Vegyészeti gyárhoz kapcsolták. .
·· Azok a változások, amelyek a Szovjetumoban
az első két ötéves terv alatt népgazdaságilag be ..
következtek, különösen a vegyiipar .számára teremtették meg az elengedhetetlen felteteleket - egy

.j

valóban nagy gyógyszervegyészeti ipar kifejlődésé a gitalen··, adolinen.-készítmények. Hioszciamin,
nek biztosítására.
atropin, kodein, dionin, apomorfin és egyéb gyógyAbban az időben építették az endokrinc szer ek előállítási módszerét is kidolgozták. Ugyanez
gyárat is. Kurszkban; Voronyesben, Habarovszk- az intézet az utóbbi években új anesztetizálóban, Ivanovóban, Sztálingráaban és egyebütt a altató, narkotizálók és egyéb készitmények gyát··
nagy gyógyszervegyészeti gyárak egész sor át állí- tásának alapjait vetette meg..
..
·
tották feL Profilaktíkai eszközök gyártására is
A V IL AR több mint ezer növényt vizsgált
új gyár at létesítettek. A Szavjetunióban az első meg, ezek közül mintegy 500 növényben alkaloidáötéves tervben megvalósították a honi jódipart is. kat fedezett fel és több mint 100 ismeretlen alkaNagy mértékben megindult a brómgyártás és fel- Ioidát állított elő, amivel a Szavjetunió az alkaállították az >>Akrihin<< új gyárat is.. Ukrajnában, loidák viszonylatában is az első helyre került.
Fehéroroszországban, Gruziá!Jan, Örmény és egyéb A szavjet gyógyszeriparban széles mértékben aJkai··
köztársaságokban számtalan nagyteljesítményű mazzák az anabazin, szalszolin, platifilin, szfero··
gyógyszervegyészeti gyár alakult. A szovj et tudó- fizin, citizin, konvokain alkaloidákat
soknak a vegyi gyógyszeripar fejlődése érdekében
A vegyi terápiai anyagok terén is hatalmas
nagyarányú tudományos kutató munkát kellett munkát vegeztek. Szintetizáltak és bekapcsoltak
végezniök. Ezért építették fel a Tudományos a t_ermelésbe olyan hatásos készítményeket, mint
Kutató Gyógyszervegyészeti Intézet hatalmas palo·· a_mllJ:en a naganin, plazmocid, akrihin, szovarzén,
tá ját is. Az első ötéves terv alatt a vegyi reaktivu· twkam, szavkain és a szulfanilamid-vegyületek
mok gyártása is nagy változáson ment keresztül. nagy száma, sztreptocid, szulfidin, szultazol és
Ebben az időben mát több mint 400 vegyi diszulfán.. Az új módszerek és az új gyógyszer··
reaktivumot gyártottak. A vegyiiparban kb . anyagok szüntelen feldolgozása új gyárak és üzemek
százféle gyógyszert állitottak eló, pL aktihin, megszervezését és felállítását tette szükségessé.
albargin, anesztezin, antipirin, atofán, benzol··
A vegyiipar fejlődése, amely a gyógyszeripar
naftol, bizmoverol, bromural, validol, veronai, nyersanyagait biztosította, tehermentesítette a
vitaminol, hidrokinon, glicin, glicerofoszfátok, külső behozatal vonalát. Az első ötéves tervb-en
gravidón, dikloramin, gelatoza, jód, jodognosztum, a Szovjetunióban használt gyógyszerészeti anya·
inzulin, karotin, karotol, koralgol, kortin, lanolin, gok 10-15%-át hozták be külföldröl, !939-ben
lipocerebrin, lizatumok, luminál, magnézium, medi- pedig már csak l %-át, ez a mennyiség a Nagy
nál, mentol, metol, metilenkék, miarzenol, nafta- Honvédő Háborúig még jobban lecsökkent. A
lin, novokain, pantokain, pepszin, pepton, pirami- gyógynövények feldolgozására új gyárakat állítotdon, protargol, rivanol, szajodin, tejcukor, szergo- tak teL A felsorolt vállalatokon kívül még több
zin, szkopolamin, szterptocid, tripankék, uretán, mint !50 ujabb galénusi laboratóriumot szervezfenacetin, kin.ozol, klorálhidrát, kloramin, jatren tek meg.
és egyebek
ft: S~?vjet~njóbeli __ Népgazdaság újjáépítéséMiután bizonyos változásokat hajtottak végre
nek
es Fejlesztesenek ütéves Terve alatt (!946a vállalatQk szervezetében, !936-ban majdnem az
egész gyógyszervegyészeti ipar a Népegészségügyi ~ ?.5_0) .& következő feladatokat hajtották végre :
Minisztérium kezében összpontosult. A jód- és a ~JJ~ep1:ett~k a~ or~z~g lerombol~ vidékeit, újjáep!tett~k es Vlsszaall!tották az 1par és a falusi
brómgyárakat a Vegyi Ipar Népi Tanácsa vette át.
A vegyi gyógyszer ipar igazgatóságának köz- gazdasag háború előtti szintvonalát, sőt azt még
vetlen feladata a gyógyszervállalatok vezetése és jelentős mértékben felül is múlták.
1950-ben a gyógyszerek, az orvosi műszerek
a gyógyszervegyészeti ipar megszervezése. Vezető
sége .?lá tar to zik a két tudományos kutató intézet, és orvosi berendezések termelését az !940. évvel
az Ossz-szövetségi Tudományos Kutató Vegyi ~zemben több mint 85%-kal növelték, ezért viszont
Intézet (VN IHF !), amely egyben a Iegfelsóbb jelentősen fel kellett emelni a termelés alapját
tudományos központ és a Gyógyszerészeti Aromás ki kellett fejleszteni a termelő vállalatok ható:
Növényeket Tanulmányozó Tudományos Kutató erejét, - új gyárak és üzemek építésével és számtalan új gyógyszerféleség és kiváló minőségű orvosi
Intézet (V ILÁR) is, amely Moszkvában székel
Az első intézetnek Szverdrovszkban, Leningrádban, eszközök elóállításával.
Hárkovban, Tibliszben és egyebütt, a másiknak
.. A Szavjetunió egész népgazdaságának és kultúpedig egy egész sor köztársaságban és megyében rá]anak átfogó ereje a biztosítéka egy hatalmas
·
van állomása.
gyógyszeripar Iétesitésének és fejlődésének, mert
ASztálini Ötéves Terv alatt és a Nagy Hon- a Szavjetunió élén a győzelmes Bolsevik Párt és a
nagy Sztálin áll.
védő Háborúban a VN IHF l és minden tagozata
hatalmas munkát végzett a gyógyszerkészitmények
. IRODALOM.. G D Korenblat (Organizacia Parmaszerves szintézise területén és új gyógyszerkészit- cevt!~seszkih
del.): A gyogyszerügyek megszervezése . Orosz
ményeket, új előállítási eljárásokat és egyebeket folyOJrat 1948 g. -· Medizinski rabotnik: 1948. fevr . 19.,
dolgoztak feL Egy egész sor új gyógyszerkészít- 1948. m. 13, 1948. m. 28, 1948. avg 4., 1948 avg. ll.ményt állítottak elő a neogalenusi készitmények ~enow .7 fh.armazevtiesna chimia. - Vo/pe : Pharmazevttc~!la chtmla - Levinstein .: Istaria Pharmacii i OrganicsoportjábóL Ilyenek a szívglukozidák, a diginor-, zacn
Pharma DeL - l}Pharrnacia<j. 1942-1947 g.
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Az alkanoin mint a lakmusz pótszere
(Il. közlemény)
tapunk ez évi l. számának 13-14. oldalán
ugyanezen cím alatt megjelent közleményünk
vegm említettük, hogy az alkannagyökérbol teljes.en megfeleló indikátor·anyagokat probálunk készíteni, s hogy e munkánk eredményérél hamarosan
be fogunk számolni.. Ezzel a munkánkkal idóközben elhszültünk és a következő eredményeket
közöljük:
A mult alkalommal a Sclzimmel és I árs<Váltal
rendelkezüünkre . bocsátott »Aikanr.in zsiradékfestek<<··bd próbáltunk a közölt rr.ódon tiszta
aikannint ktszíterd s néhány kísérletet végeztünk
ennek indikátorként való viselkedésére Az eredménnyel nem voltunk egészen megelégedve, ennek
okát abban láttuk, hogy indikátorunk savas színe
nem volt határozottan piros, hanem lilás rózsaszír;ű. Ez a nem teljesen kieltgítő eredmeny azért
mutatkozott, mert a kiindulásra használt anyag
készítésmódját, hogy úgy mondjuk »elótletét<<,
nem ismertük.
Előzetes próbálkozások után azt láttuk, hogy
a gyökérból a tiszta alkannin (alkannavörös,
anchuzin) eleállítása nem olyan egyszerű és nem
megy olyan simán, mint azt Oawalowsky egy rövid
közleményében (Ztschr ana!. Chem. 4~.. 108.)
leírta Ezért a következő eljárást próbáltuk:
· L Elóbb a gyökeret petrol-étenel perkoláltuk,
hogy az anchuzasavat (anchuzavöröst) eltávolítsuk, ami Oawalowsky szerint alkálilúggal nem kékre,
hanem csak zöldre színezbdik Ezután a gyökeret
alkohollal perkoláltuk, az alkoholos oldatot
vákuum használatával bepároltuk annyira, hogy
a 70° C meleg anyag már csak kissé mozgotL
Meggyőzediünk arról, hogy a petrol-éteres és a
további alkoholos kivonás minden sz án bajöhető
festékanyagat kioldott A teljesen besűrített alkoholos extr akt ot 100 ml 4%-os kálilúgban hidegen
könnyűszerrel feloldottuk, az oldatot vattán le··
szűrtük. A szűrletet a savas reakciáig sósavval
elegyítettük, a levált barnásfekete csapadék fölötti
oldat pirosas színű volt A csapadékot két órai
ül! epedés után szívótölcsér használatával szűrő
papirosra gyüjtöttük. Az összegyűjtött csapadék
nedves állapotában ugyancsak barnásfeketesz ír. ű
volt, a csapadékról lefolyt sötét narancssárgaszínű
savas folyadék kálilúggal meglúgosítás után nem
kék, hanem sárgás-borvörösszír űre változott A
csapadékot hideg yízzel mostuk, a lefolyó mosóvíz 2-3 mosás után sárgáspirosszínű volt, ez a
sz ín mutatkozott a 8-ik mosás után is, amikorr a
a Cl'-reakció a mosóvíz 3 rnl-jében már nem rnutatkozott A kimosott csapadékot l 00°-on megszád·
tottuk
A készítménynek 0,6 g-ját 25 ml alkohollal
melegítve feloldottuk, a készítmény kisebb része
oldatlan maradt. A megszűrt oldat barnássárgaszínű volt, ami indikátornak próbálva savval nem
lett piros, hanem csak piszkos barnásvörös, lúggal
alig változott, kékszínnek nyoma sem mutatkozotL
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A sikertelenség nem csüggesztett el, inkább
tanulságul szolgálL Az éppen az elóbb részletesen
leírt proba azt mutatta, hogy a petróleuméter
nemcsak az anchuzasavat (anchuzavöröst), hanem
nyilván az aikannasav (alkannavöiös) kisebbnagyobb részét is kioldotta.. Az ezután alkalmazott alkoholos kioldással, illetoleg az ezt követő
n. űveletekkel (ú. m. a kálilúggal oldás sósavval
lecsapás) az aikannasav (alkannavörös) egy részét
kinyerhettük ugyan, de e melfett nyilván egy sárgás, avagy barnássárgaszír,ű festőanyagot, illető
lEg e kettő keverékét kaptuk. Errol a sárgásbarnássárgaszírcú festőanyag izolálási próbáról majd
késo bb szálunk
I l. Az eddigi eredmények után újabb próbát
végeztünk a következöképen : A gyökérbél kapott
petraléteres oldatot gózfürdón beszárítottuk, 100 ml
3%-os kálilúgban feloldottuk s a sötét indigókékszínű folyadékot leszűrtük. A szűrletet sósavval
megsavanyítottuk, a csapadékot két órai üllepedés
után ugyancsak szívótölcsér használatával szűrő
papirosra gyüjtött~k s hideg vízzel a CT-reakció
eltűnéséig mostuk8 A csapadékot levegén, szobahomérsékleten megszárítottuk, így zöldesen csillogó barnavörösszínű port kaptunk. Némi próbálkozás után, O25 g anyag ot 25 ml 96%-os szeszben oldva, olyan folyadékot kaptunk, melynek
két cseppjét mint indikálort alkalmasnak láttuk
10 ml sav vagy lúg ti tr álásár a
Megemlítjük, hogy ez az indikátor is ugyanolyan érzékeny a szénsavra, mint a lakmusz.. Ha
a fenti indikálorr al éppen szabályszerűen kék
színűre titrált folyadékra 2--3-szor ráfúvunk, színe
pirosra változik Ezért ezzel is olyan előírások
betartásával kell dolgoznunk, amilyenek a lakmusz
használata eseién szükségesek. A minden figyelenund végzett titrálási próbák eredményeivel
nem voltunk teljesen megeligedve. úgy láttuk,
hogy alkannaindikátorunk színváltozását valami
sárga··barnaszínű festék zavarja.. Ezért az indi·
kátor készítésére a következő eljárást próbáltuk:
l I L A gyökér perkolálásával kapott. petroléteres oldatot nem száritottuk be, hanem mintegy
harmadára besűrítettük. Ezt az oldatot elegyítettük 100 ml 3%-os kálilúggaL Alapos összerázás
után a petraléteres réteg narancssárga, az alkálikus
vizes oldat sötét indigókékszínű volL A petroJ ..
éteres réteget bepároltuk, maradékul sötét narancssárgaszínű, félszilárd viaszszerű anyagat (>>festék·
viasz<<) kaptunk, ennek mennyisége a munkába
vett gyökér mennyiségéhez viszonyítva, 0,7%-nak
adódott A sötét indigókékszínű folyadékot leszűrtük, sósavval megsavanyítottuk, a csapadékot
vízzel alaposan kin;ostuk, végül szabahőmérsékle
ten megszárítottuk. Közbevetően megemlítjük,
hogy a csapadékról levett folyadék és mosóvíz
erősen vajsavszagú volt. E folyadékot és mcsóvizet kétszer lepároltuk, a párlat Cl'-mentes, de
savaskémhatású volt. A gyökérsúlyra vonatkozó

lló~av mennyiségét vajsavr a számítva o ss o; ·nak
talaltuk.
.
• ' _ ;o
A .m~gs;á~ított t;sapadék a IL alatt említett
b~rt.rav?r~_szmuhoz kepest jóval élénkebb, bordóv~ro~szrnu volt.. E bból -1 %-os alkoholos oldatot
keszüettunk _mdrkátornak Ezt az indikátÓrt megf~Ielonek talaJtuk Gondos mérésekkel meggyózc dtunk_ arr ol, ho_gl_' ?emcsak O, 1 n ú. n. erős· savak
es. lugok triraJasara felel meg teljesen hanem
mrndazon _esetekben beválik, amikor a 'lakmusz
volt hasznalatos.
Az alk~!'na-indikátor piros·kék színváltozása
elektrometnasan merve, 6,0-7,5 ph-érték közölt
k~vetkezett be, tehát közel olyan határok közölt
mrnt a lakmusz indikátornál ·
'
, L~kr_nuszpapiros helyett vörös alkannapapirost
ugy kesz~th~tur:k, ho~y a lll. próbaszerint kapott
s~ar az k~szrtm_eny 0,:<5%-os tömény sz eszes oldataba P.~prroscsrkokat mártunk, ezeket azután tiszta
levegeju he.Iyen felaggalva megszárítjuk. A kék
alka~napaprrost úgy készítjük, hogy a 0,25%-os
tamen y, szeszes oldathoz annyi O2')(0 -os káliv~gy ná~ronlúgpt adunk, hogy az oldat sz íne éppen
ke.kre valt.oz.zék, a továbbiakban úgy járunk el,
mmt. -~ vor?s alka~na-papiros készítésénél. úgy
a voros? _mmt a kek aikanna-papirost dobozban
va!Sy sotet üvegben, tehát fénytől mentesen és
szaraz. hely~n kell tartani.. A közöltek sze r int úgy
a voros, n;rnt a kék aikanna-papiros elkészíthető
olyan mod?n, . hogy a IV.. Gyógyszerkönyv
lakmusz-papnosr.a megkövetelt próbának rmgf~le!ne_k: ~ voros aikanna-papír ost l %'OS krist
dr~atrrumhrdrofoszfát oldat (ph = 8,6), megkékíti,
mrg a kek aikanna-papirost az 1')(-os
bórsav0
oldat (pi; -:;- 5,6) megvörösilL
A voros aikanna-papiros jól használható Iakmusz-paprros helyett pL a bor összes és illó savának_ meghatározásár~ a cseppkivevéses próbánáL
Az rgy kapott eredmenyek gyakorlatilag egészen jól
egyezn_ek a lakmusz,papiros használatánál kapott
eredmenyekkeL

A vörös lakmusz-papiros helyett a voros
alkann_a-papuos ugyancsak jól használható a növenyvedelemben kiterjedten alkalmazott bordói és
burgundr lé készítésénü Vörös alkanna-papiro·
s~n~ 0,002 n m;szes vízzel még határozottan megkekult, anrr JO brzonyítéka a lakmusz-papiros
helyettesítésének
·
Reméljük, hogy _munkánkkal elindítjuk a
magyar_ alkanna-gyoker hazai feldolgozását, s
ez_enfel~l , megoldhatjuk a lakmusz pótlásának · ker deset rs,
_ Összefoglalás A Magyarországon nagymennyisegben vadon te~mö és kivitelre kerülő aikanna
(A!k~nna tmctsrra) gyökerébél sikerült többféle
probalkozas utan olyan festékanyagat elkülönítem, mely a lakmusz helyett minden tekintetben
Il_legfeleL Az aikanna gyöker(bé l Oawalowsky közlese (Ztschr. _an aL Chem. 42. 1OS.) szerint nem
tud~nk krfogastalan rndrkator gyanánt használhato f;stekanyr_got nyerni.. Megállapítottuk, hogy
; , magy_ar?rszag~ aikanna gyökertben egy narancscar li.a~z~nu festekvrasz is van és csak ennek el~ul?n_rtesével k~ptu~k olyan festékanyagot, mely
md~kat?r gyanant JOl használható.. Az általunk
elkulonrtett festékanyag alkoholos oldala lakmuszoldat helyett nemcsak O, l n ú. n . erős savak és
lugok titrálására felel meg, hanem ·mindazon esetekben rs, amrkor eddig a lakmusz! használták _
s :mvel szénsavra ez is érzékeny, úgy használa~dó
n;_rnt a 1.a~r1_1usz indikátor.. Az aikanna gyökeré:
boi elkulonrtett. festékanyagból vörös és kék
alk~nna-pa~nost rs készítettünk, ezek a IV Magyar
Gyogyszerkonyyben a lakmusz-papirosra megkoveteit pr.obanak is megfelelnek. A vörös
alkarrr;a-p_aprr.os JOl használható az élelmiszerken:rar vrzsgalatoknál, pL a bor összes és illósa_vanak meghatározására, továbbá pl a növényv~de_Je_nrben alkalmazott bordói és burgundi Ié
keszrtesénél

Hatos György dr. és Rom Pál dr.

Arsenicosum, arsenicicum, arsinicum, arsanilicum
E.z a négy szó, a nemrégiben közölt »Arzén-

ye~yuletek szerkezeti képlete,, c. cikkből kiragadva*
es rgy egyr~ás .mel_Ié állítv~ iskolapéldája annak,

hogy_ a !atm _Jelzok vegzodese, az a bizonyos
ut?lso ~--3 szotag, hatásban is, de itt elsősorban
mer_gez? "tulajdonsagban egymástól lényegesen
~ulonbozo v:gyületeket jelöl Ismét csak szigorú
frgyelmezte!es ez, nagyon óvatosan és pontosan
kell kez~lnr a nomenklatúrát, különben a torz
szahasznalat esetleg egy végíetes gyógyszercseréhez vezetheL
f':z idézett cikk ?zerzője a hangsúlyt az arzén··
vegyuictek szerkezetr képletének ismertetésére helyezte, holott a gyógyszerészt mégis csak a nomen• Megjelent az 1950. évf. IlL n Iap,

klatúra. átte_kinthetó b;mutatása érdekli legközvetlenebb~! Eppen eze~-' nem lesz talán fölösleges,
ha ~ erkkben szereplo nomenklatúrai szempontokat rtt most egybegyűjtjuk
Az Asiii-nak megfelelő sav az arzénessav
(>>Acrdum arse~ic?sum<<), ilL ennek sóí, mint pl.
a NaAso, •. a natrrummetaarzenit, latinul >>Natrium
metaarsen teasum <<..
Az AsV-t az arzénsav (>>Acidum arsenicosum<<)
~~~talmazza Gyógyszerként használatos a nátrium
SOJa, helyesebben a ~é~bázisos nátrium sója
(Na,HAsO,. 7H 2 0), a natnumarzenál illetve latinul J>Natnum arsenicicum«..
'
Az arzén~av egyik hidroxilját organikus gyökkel heiyettesrtve keletkeznek a különböző arzin-
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savak Erre példa a monometilarzéns~vas nát_riun;,
a metilarzinsav nátrium sója, a nátnummehlarzt··
nát, illetve latin!!! ~Natrium methylarsinicum«,
az » Arrhenal<<.*
Az arzanilsav (»Acidum arsanilicum<<) viszont
annak a fenilarzinsavnak a külön neve, amely
para helyzetben arnina csoportot tartal~az. Enn~k
a nátrium sója az »Atoxylo. Tudomanyos neven
nátrium-p-aminofenilarzinát, de éppen úgy nátriumarzanilát. Ezért kétféle latin. néven is sz~r~..
pelhet : vagy mint >>Natriu_m ammol?~enylarsmt
cum<< de gyakoribb a>> Natnum arsamhcum<< megjelö!Ú Az elmondottak r~yi_ct összefo_glalása : .
(arzénessav) (anorg. kotes) arzemt = arsem..
cosum
(arzénsav) (anorg kötés) arzenál= arsemetcum
..
(arzinsav) (org. kötés) arzinát = arsmrcu~ .
{arzanilsav) (org., kötés) artanilát = arsamh..
cum.Ha már belekezdtünk az arzénvegyületek
nomenklatúrájába, beszéljünk még az említett cik~
második részében** az arzenobenzoloknál érezbeta
nomenklatúrai tarkaságról, ami miatt azok nem
elég élesen különböznek első pillantásra .
A »Neosalvarsan<< képletében a_ sza!varz~n
bázis egyik amino-csoportjának egytk htdroge~..
jét a szulfoxilsav (HO, S, OH) és formaldehr_ct
(HCHO vagy összegképletben rr~a CH 20) addrciós termékével
a formaldehrdszulfoxrlsavval
{HO . CH2 .. O , S: ONa) kondenzáltuk. Mondh~t
juk úgy is, hogy ezt a hidragént a formaldehrdszulfoxilát gyökkel (-CH 2 , O , S , ONa) helyettesítettük. Ott már említést nyert, hogy egy~s
nomenklatúrák ez utóbbi gyök nevét nem a h·
indulási vegyületből (formaldehid) yeze~ik le, hanem a kész addiciós terméket veszrk frgyelembe,
amelyben a szulfoxilsav egyik. ~idrog~njét e~y
metiléngyök (--CH 2- ) helyettesrtl. Ezert be~ze!
nek metilénszulfoxilátról is.. Ugyanezt a gyokot
azonban metánszulfinátnak is nevezik É_rdemes
ez utóbbi név eredetének utána nyomozm, mert
igen érdekes magyarázato! _k~po.nk A. >~~etan«
szó származása nem okoz kulonosebb feJ!orést, a
metán (CH,) a metilén gyök (--CH2- ) alapvegyülete, tehát ez a két szó . egyn;á~ hely~tt
használható A >>szulfinát<< név Ievez~tesehez. kepzeljük el a köv~tkezőt A szulfoxrlsav ketfele
szerkezettel ír hato fel :
H0--8·-0H ~:;H-S--OH
ő

Ennek megfelelően a szalv~i~án-~ázis~a ~e
helyettesített formaldehidszulfoxrlat resz rs ket• Az arzénsav két hidroxilját egy..~gy metíl;gyökkel
helyettes!tve, a kakodílsav képletét kapjuk. Eének ~e(g
annyira eltér a most tárgyaltaktól, hogy nem t vesz 1 e
össze.
•• !'legjelent az 1951. évf. 63. lap
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féleképpen ábrázolható és a jobboldali forma a
metánszulfinát nevet kapta .:
--CH2-0-S--ONa ~ -CH2-g-ONa •
formáldehidszulfoxilát
(»formaldehydsulfoxylicum«)

Metánszulfinát
(>>metansulfinicurh«)

A négyértékű kénnel ábrázol~ jobboldali
forma áll közelebb a valósághoz s ezer! ma egyre .
inkább a metánszulfinát, illetve latinul »metan- ·
sulfinicum« megjelölést találjuk a »Neosalvarsan«. ·
kémiai nevében. ·
·
Hasonló névcsere tapasztalhat_ó a. »My?salvarsan<<·ba beszubsztituált formaldehrdbrszulfrt) (metilenbiszulfit) gyök elnevezése kö.~ül is ... Ezt a
győköt a formaldehid (HCHO ; osszegkepletben
CH O) és a nátriumbiszulfit (HO., SO" ONa;
össiegképletben NaHS0 3 ( ~ddici?jából keletkező
formaldehidkénessavas natnumboi (H\).C~f 2 Sq 2 .
ONa) vezetjük le s innen a formaldehrdbrszulfrt,
ill. metilénbiszulfit-gyök elnevezés. A ~énessav..
nak azonban manapság kétféle szerkezetr képietet
tulajdonitanak :

g

HO-S·-OH ~H -S-OH

6

6

Ha a szerkezeti képletétren VI érté.kű ként
tartalmazó kénessavból elvesszük azt a _hr.drogént,
amelyik közvetlenül a kénhez kapcsolodrk, meglepetve látjuk, hogy ugyanahhoz a szul!onsaygyökhöz jutunk, mintha a kénsavból egy hrdroxrlt
veszünk eL

g

g

g

H-S-OH -~>- -S-·OH -<-HO--·S-OH
ő
ő
ő
Kénessav svi.tal Szulfonsavgyök

Kénsav

Minden további magyarázat helyett irjuk le
a kénessav két alakjának megfelelő k~tféle}orr_na!
dehidaddiciós termékből származó egyertéku gyakoket:

g

---CH.-0-g--oNa ~ -CH 2 ---a--·ONa
formaldehidbiszulfit
metánszulfor;át
(»formaldehydbisulfurosum<<) (»methansulfonrcum<<)
. A »Neosalvarsan<< kémiai nevében tehát
egyaránt találjuk a formaldehidszulf,<>:<ilát (»formaldehydsulfoxylicum«), metilenszulfoxrlat (>>methyl;~..
su!foxylicum«) és a metánszulfinát (>>n;ethan~ul~~m
cum«) megjelöléseket Fentie~b?I azt .rs meg~rtjuk,
hogy a »Myosalvarsan« kémrar nev:ben nehol a
formaldehidbiszulfit (»formaldehydbrsulfurosum«),
máshol viszont a metilénbiszulfit (»methylenbrsulfurosum«) vagy pláne a m etánszulfonát (»tnethansulfonicum«) megjelölést találjuk
·

Magister.

GYÓGYSZERÉSZ

Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránáJ
Irta: Csipke Zoltán dr.. egyet. c . rk taná1
(6 közlemény)
10 Rp.
Sol arsen Fo\vl

g duo (2·0)
Tet pom. ferrat.
Tet amar
aa g.-·· 5·0
M. DS . Naponta 3 x 10 cseppet
étkezés előtt.

Keszités A fenti orvosi rendelvény ++-el
megjelölt erős hatású szert tartalmaz, következésképpen meg kell felelni azokriak a követelményeknek, amelyeket a szabályszerű orvosi rendelvényre
vonatkozolag a rendeletek előírnak s amelyekről
részletesen az első közleményben emlékeztem meg
A készílés előtt mindenesetre gondosan felülvizsgáljuk, hogy a megadott tüzetes használati
utasítás figyelembevételével az orvos nem lépte-e
túl az acidum arsenicosum egyszeri, illetve napi
legnagyobb adagját
Az orvos nem írta elő a cseppentő üvegnek
a felhasználását, de ennek ellenére helyesen tesszük,
ha úgy itt, mint más cseppenként rendelt ++-es
szeteknél cseppentőüveget haszn_álunk, vagy amenynyiben rendes gyógyszeres üvegben ad juk ki,
úgy az üveghez mellékelünk egy szemcseppentől
A cseppentő használatára, akár üvegből, akár szemcseppentőről van szó, a gyógyszerelvivőt ki kell
·
oktatni
A pontosan letárált üvegbe előbb a sol. arsen.icalis FowL-t mérjük le, hogy esetleges túlméréskor
a felesleget visszaöntilessük \.Jtána tine!. pömi
ferrata-t, végül a tine!. amara-t mérjük le Elegyítés után szűretlenül adjuk ki.
A készités magyarázata. Nem lehet megnyug-tató, ha a cseppenként rendelt gyógyszer - különösen ha erőshatású szerről van szó,- olyan üvegben kerül a beteg kezébe, amelyből csak nagy
gyakorlattallehet a gyógyszert cseppenkéntkimérni.
De még ha a cseppek száma egyezik is az orvos által
előírttal, az egyes cseppek súlya, vagyis a gyógyszer mennyisége az üveg peremének hajlatától,
a felület egyenetlenségétől és más tényezőktől is
nagymértékben függ . Éppen ezért a betegek nagyrészénél közismert szubjektivitásqk miatt, a
gyógyszer pontos adagolása nlindig problémát
jelent Egyesek javulásuk vagy rosszabbadásuk okát
abban látják, lwgy a bővebb szájú üvegből menynyire sikerült pontosan annyit cseppenteni, mint
amennyit a használati utasítás e!Gír. Ezeket a szubjektiv feltevéseket a beteg gyógyítás:) szempontjából nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni
s az orvosnak a gyógyszerésszel együtt gondoskodni kell ar ról, hogy a beteg a gyógyszerét az
előirásnak megfelelően adagolhassa. A forgalomban
levő, bekőszörült üvegdugóval ellátott cseppentCüvegek drágák Tapasztalatunk szerint a felületes
beköszörülésük vagy a dugók összecserélése rniatt
nem hasznaihatók. Ezért ajánljuk, mint olcsó megoldást, a szemcseppentő t, amelyet az üveghez me! lé-

kelünk Az V. kiadású Gyógyszerkönyvünk ezt a
kérdést is bizonyára intézményesen rendezni fogja
Gyáriparunk már a multban is a cseppentés megkönnyítésére több olcsö megoldást alkalmazott
flyenek pL az ú. n. csőrös üvegek vagy a gyógyszerhez mellékelt, meghajlított cseppentő üvegpálca stb
Helyesn~k tartanánk, ha folyadékos gyágyszerek adagolásához a készülő Gykv-ünk a Szovjetunióban jól bevált mércézett hengerkéket vezetn é
be !
Ha a fenti mixtúrát elkészítjük, lényeges
zavarosadást nem észlelünk, mert ügy a tinct
pomi ferrata, mint .a tine!. amara szeszes fahéj. vízzel készül, amelynek szesítartalma csak közel
20% Ezek a készitmények lényegében tehát vizesek s nem tartalmazmik olyan extrakt anyagokat
(gyantákat vagy nagyobb mennyiségű illóolaj okat),
amelyek a vizes soL arsenicaiis hozzáadására kiválnának. Éppen ezért nem helyes az a kombináció,
amikor az orvos amarumként ti nct chinae corhp . -,;t
rendel, amely higított szesszel készül, vizes készít-ményekkel erősen megzavarodik és bőséges csapadék válik le Az ilyen külsejú gyógyszerrel szemben
a beteg bizalmatlan, és cseppenkénti adagolása
még nagyobb nehézségekbe ütközik Ha az orvos
az arzén- és vaskúrát keserií anyaggal kombinálja,
a fent vázolt okokból javasoljuk a timt. amaráf
Ha azonban rúégis ragaszkodik a kina-alkaloidákhoz, úgy rendeljen sósavas vízzel készült extr actum
chinae fluid . -ot a mixtúrához. Az extraktum kina
alkaloida-tadalma kb ötszörte nagyobb a tind
amaráénál s ezért pl 5 gr tinctura helyett J g
extract. chinae fluíd . -ot és 4 g. aqua cinnarnomi
spiritucsá t vehetünk, illetve ajánlilatunk az orvosnak
Figyelmeztetnünk kell végül a gyógyszer
elvivöjét - különösen ahol gyermekek vagy öregek
vannak, hogy az erős hatású gyógyszert záros
helyen kell tartani.
A hatóanyagok fontosabb tulajdonságai • A Solutio arserziwlis Fowleri színtelen, szagtalan, kissé

sósíztí folyadék (óvatosan ízleljük meg!). Kémhatása érzékeny lakmuszpapirossal szemben kissé
savanyu l% arzéntrioxidnak megfelelő nátriumarzenilet (NaAs0 2 ), tehát 3 vegyértékű arzénsót
tartalmaz. A készítésekor keletkező konyhasó
közel izotonlássá teszi s ezért sterilezés után szubkután injekciónak is használható. -- Készítését a
Gykv írja le, amelynek lényege az, hogy az arzénes
savat (As 2 0,) borax-:zal főzve nátriumarzenitté
alakítjuk, majd a nátriumtetraborát feleslegél
stöchiometrikus arányban annyi sósavval közömbösítjük, hogy a cserebomlás folytán keletkezett
NaCI az oldatot közel• izotoniássá teszi Ugyanakkor cserebomlás folytán tetrabórsav válik szabaddá, amely az oldatot konzerválja, illetvemegvédi a penészesedéstől -· Megjegyezzük, hogy az
eredeti Fowleri-oldat- amelyhez a III Gykv--ünk
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elöírata közelebb áll káliumka;bonikumn:al
vagy káliumhidrokarbonikummal keszul, s e~ert
ez az oldat káliumarzenitet tartalmaz es erosen
lúgos kémhatású. Injekciós célok!a nem ~lkalmas
és benne különösen az arzenofrl gombak csakhamar elszaporodnak -- A IV. Gykv-unk solutw
arsenieaUs Fowleri készítménye mellett meg kell
említenünk még az ú. n >>Pearsom-oldatot,. amelyet
az injekciós terápiában gyakran h~s~nalnak az
orvosok. Készítésének mód]át megtalalJuk a »Formulae-Normales<< készitmények közötL A Pearsonoldat 1-2% kristályos nátriumarzenrc~kumot, azaz
nátriumhidroarzenátot (Na,HAsO,+ 7H,O), t_ar;
talmaz. Ebben a Készítményben tehat 5 erteku

arzénsó van.

ismétlésekor tehát feltétlenül ragaszkodnunk kel,l
az orvos újbóli áíáírásáh,oz !
- .. .. , . .
A vasvegyületek elsosorban a. ':'o;o,sversejtek
festékén ek, a hemoglobmnak a, feleprteseben ves~
nek részt A vörösvérsejtek a sejtek g~zanya~cse;e. 't azaz az oxigén leadását és a mellektermekkent
keletkezett széndioxid felvételét vé~zrk_ A,_ vasvegyületek, különöse\1 a ferrivas a v~rkepzo szervekre (a vörös csontvelőre) rs. rz_gatolag hat!. l1a
a vérszegénység (anémia) oka tortenetesen a varosvérsejtek számának a kevesbbedése , Et> ben az
esetben azonban a főszerep az ar~ennek J~! s
mellette a vasnak ilyenirányú hatasa. h~tterb<;
szarul. - A vörösvérsejtek szakadatlan e~ faraszta
munkájuk folytán állandóan pusztulnak es helyettük állandóan újak keletkeznek Ehhez ~ regener áciohoz a szervezetünknek naponta atlago~an
10-15 mg vasra van szükség~, amelye~ az egeszséges szervezet a napi táplálekboi basegesen tud
pótolni A vérszegény beteg szerv:;zete azonban
nem képes a napi táplálékban le':'o, r~ndszenytt
komplex kötésú vasat felhasznalm Kovetkezesképpen az ilyen betegnek szüksége van gyogysz:r
formájában adagolt vasra . Isr~eretes tovabba,
és ez a vasterápia szempontJaboi nagyon fontss,
hogy az anémiás beteg a ferdvasat ~er~ tu dp ketvegyértékú vashemoglobmna redukalnr ~z a n;agyarázata annak, hogy teljesértékű gyogyh_atas!
csak úgy tudunk elérni, ha konnyen felszrvodo
terrovasat adunk Ilyenek pl. a ferroklor.rd v~g:,;
a gyomor sósavas közegében ferroklondda oldodo
készitmények, mint pl. a ferrum . pulveratum,
a terrokarbonát és általában az orgamkus ferrov~~
készítmények Ennek a követelménynek rgen JOl
megfelel a tinelma pomi ferrata (a ferromalat):
A tinetuta amara a fenti két roborans krsegrt?,
(adjuváns) hatóanyaga, amennyiben a benne lev_o
keserű anyagok reflektorikus. úton a gyon;or. es
bélnedv termelését váltjak kr, amely az etv~gy
emelkedésével, éhségérzettel jár, és a beteg tobb
táplálékot vesz magához

A fenti orvosi rendelvény másik hatóanyaga
a Iinetura pomiferrata, más néven trnctura malatrs
fer ri. A készítmény nagy tömegb~n.cs~knen: feke~e,
vékony rétegben zöldesbarna szmu, ed_eske~ faheJ- ·
és enyhén fémesízű készítmény A tmktu.ra~ az
extractum pomi terratumnak szeszes fahe.]'.rrzzel
való felhígításával készítjük oly_ módon, ho_g!' yastartalma 0,5% legyen. Mivel a krv?,n~t keszrtesehez
előírt savanyú almanak a leve fokent _alrn~sav~t
{acidum malicumot) tartalmaz, ez a _fel szazalek
vas legnagyobbrészt almas~vhoz van kotve, Ugyancsak a készítésből ~ifolyolag a keszrtmeny t~l
nyomórészt ferravasat tartalmaz, . amely hatasérték szempontjából igen lénye~es .Elt~rtas kozben
azt tapasztaljuk, hogy a trnktura uledeke~se_ val1k:
Ennek az a magyarázata, hogy_ ~ . kulonbo~o
extrakt anyagok mellett az oxrdacro , folytau
vízben rosszul oldódó bázisos v~ssok v~ln,ak le
Ajánlatos tehát a tinktúrát mar a k:szrt_eskor
v·atamivel magasabb vastartal9mra _beallrta~~ '.'a
pedig a tinktúra régi és már tobbszor__megszurtuk,
úgy ellenőrizzük vastartalomra és a hranyt krvonat
hozzáadásával pótoljuk
A harmadik hatóanyag a mixtúrában a
tinetuta amara, amely különböző ke~erű anY:agokat
és illó olajokat tartalmazó_d;ogok?ol Ijo nat~mrn.
karbonáttal és szeszes fahejvrzzel aztatassal k.e~zul
Szesztartalma kb. 20-22% közöltvan, Vorose~
barnaszínű, vékony . rétegben z_oldesa_rn.yalatu,
fahéjszagú, igen keserűízű, lúgos kemhatasu folyadék
A felirt szer gyógyhatása Az ar.zénvegyüle!ek
kicsiny gyógyító adagokban fo)<ozzak az, eg_esz
anyagcserét, a vérképzést és a ~sontk~~zest
A szervezet a táplálékot jobban k_rh~sznalJa ;s
. ebből kifolyólag súlygyarapodas, fo kent a zsr;lerakodás nagyon kifejezett lesz, Az arzen teh~t
igen értékes roboráló (erősítő) szer .-.Has.znalpk
még a többek közölt a lues , gyogyrtasa~~n rs
(lásd az arzenobenzol-készitmenyeket). Nemely
bőrbetegségben, ugyancsak n~g_yobb adagokb~n,
specifikus hatásu (pl. pszonazrsnal) .Az arze_nt
heteken át tartó, fokozatosan ~melk~d? adago_lasban célszerű alkalmazni A kur a v egen szakasos
csökkenő adagolásnak nem sok értelme van . _Az
arzén a szervezetben felhalmozódi~ (~u_mulálódr~),
lassan ürül ki s azért nagyon ellluzodo adagolasa
krónikus mérgezést okozhat A gyógyszer meg-

142

képet adott a vállalát egyéves működéséről, eredményeiről és zökkenőirőL Dé ugyanakkor utat
is mutatott a megkezdett· eredményes lépések
folytatásában - az egész szakma számára . Bírált,
rámutatott a rossz munkára is, de e mellett kiemelte azokat a gyógyszertárakat és egyéni dolgozókat, akik elen járnak és példát mutatnak. Ezek
közül kerültek ki a megjutalmazottak, akik elő
zetes kiértékelés után, az 1950-es igazgatói alapból
átvették az előre kiállított takarékkönyveket
Megtudtuk, hogy kik és milyen díjakat kaptak az
elfogadott újításokért és észszerűsítésekért, valamint a legjobban dolgozó gyógysZerésztechnikusok
nevét is .
úgy Szendréi elvtárs beszédében, mint a kerületi megbízott elvtársak beszámolóiban döntő súlyl y al szerepelt az anyaggazdálkodás, az ellenőrzés
kérdése és a fokozott együttműködés az SzTK-val,
illetve az orvos kartársakkal
A gyűlésen nem egyszer rámutattak a Gyógyszerész Szakcsoport megalakulásának igen nagy
j elen tő ségére is
A gyógyszertár-ellenőrzés vonalán Böszörményi j án os elvtárs világított rá az elvégzett
munkára és a minél jobb ellenőrzés további lehető
ségére.
Meg kell állapítanunk, hogy a kerületi megbízottak rendszere - ahogyan ezt Szendrei elvtárs is mondotta - minden tekintetben bevált,
felhozták a kerület problémáit. Teljesen érthető
tehát, hogy a vállalat még jobban ki akarja építeni ezt a hálózatot De meg kell állapítanunk ·
azt is, hogy az egész nagygyűlés eredményeiben
és tanulságaiban kitűnő munkát végzett. Hogy
a szakma végérvényesen felszabadult a gyógyszertárak részleges államosításában a minden kritikát elnyomó megfélemlítés alól- és csak úgy áradt
a sok tiszta, szabad, mindig építőszándéktl megnyilatkozás . A vállalat külső és belső dolgozóinak
együttműködése, a közös munka megjavítása jegyében történt, hogy a nagygyűlésen Ligeti Vikt01
elvtárs, a Gyogyszerész Szakcsoport elnöke, szaklapunk kitűnő munkatársa elnökölt

A Budapesti Gyógyszertár Vállalat
nagygyűlése
A Gyógyszerész Szakcsoport ~agyjelentőségű
megalakulása mellett a ~zakma _masrk fontos ~se
ménye a Budapesti Gyogyszertar Vallalat m~JUS
20-án megtartott nagygyűlése volt _L apzarta
miatt csak annyit közlür;k,/ hogy most <;lo~zor .lot:
tek össze a gyógyszertar vallalat . belso es, kulso
dolgozói, hogy beszámolokkal, knt_rkav~l es , on-kritikával a zavartalan gyógyszerellatas erdekeben
még j obban megerősítsék a vállalat n:;mden dolgozojának együttműködését Hogy a tara mellett, az
íróasztalnál és a Jahoratoriumban a dolgozok~t
egyetlen cél irányítsa az egés~ v~n~lon : a >>Gyooyíts jobban !«-mozgalom krszelesrtese Ez a __ szellem hatotta át Szendrei Ferene vállcla!vezeto el':'társ mérleg-beszámolójáL Ebben a hat~Ima_s me:
1 etű megnyilatkozásban Szendrer elvtars atfogo

A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ
MÜHELYÉBÓL
Miért kell a vinum chinino-fenatum készítésekOl a ferri ammonium citratos chinin és szamaradni
bor oldatát hosszabb - a Gyógyszerkönyv előírala
szeríni három hónapi állás után - szűrni? Nem
lehet-e ezt az időt megrb'víditení?
Az említett oldatot azért kell hosszú ideig, erre irányuló kísérletek szerint kb három hónapig
állni hagyni -· rnert a borban levő cseranyag a
ferri-ammoniumcitr át os kininnel csersavas kinincsapadékot választ le, amelynek tökéletes Ieválása
hosszabb idő eltelte után következik be.
Lényegesen megrövidül az idő akkor, ha előbb
a bort >>detannizáljuk<< olyan módon, hogy !OOO g

borhoz kevés, kb. 0,05-0,10 g zselatinból és 20 g
vízből készült oldatot adunk és a keveréket többszörösen összerázva, 1-2 hétig -állni hagyjuk,
majd papíroson megszúrjük (Célszerú a szüredék-·
ben csersavra kémlelni és ha az esetleg teljes mértékben nem vált volna le, a fenti detannizálást
megismételni )
,
Ha a ferriammoniumcitrátos kinint detannizált borban oldjuk, akkor mar kb . 1-2 heti állás
után szűrhetjük és a Gyógyszerkönyvben előirt
módon -- 80 súlyrészben 20 sr. cukrot oldva a megédesített készítmény eltartható csapadék
·
Ieválása nélkül
A Gyógyszerkönyvben előírt >>Pulvis dentifrícws
a/bus<< helyett kérek lzabzó fehér fogpor előiratot,
amely édes izű és iriszgyökértörzsport nem tartalmaz.
Jól habzó és a fenti követelményeknek megfelelő a következő összetétel ű fogpor : O, l O g
saccharint gondosan eikevetünk 5 g texapon vagy
sapotex putvis (zsíralkoholszulfonát nátrium), 10 g
magnesium carhonicum hydroxydatum, 14 g
natrium hydrocarbonicum és 70 g calcium carbonícum praecipitatum megszítált (VL) porkeverékével, amelyhez l g oleum menthae piperitaet
keverünk A- fogport jól záró - lehetőleg higiénikus szóródodozokban - tartsuk el.
Pilulák kötőanyagaként ,gyakran alkalmazott
>>faex siecata<< elkészítése házilag lehetséges-e?
A szárított enzimmentes élesztőt - faex siccala - a Szavjet Gyógyszerkönyv is, mint jó
kötóanyagot említi a pilulák általános fejezetében
Házilag elkészíthető az alábbi módon : 200 g
friss élesztót -faex compressa-10 g cukorporral
összedörzsölünk, majd az elfolyósodott keveréket
félóra mulva lapos parceliántálban 40°-on szárító
szekrényben kiszárítjuk A szárítás hosszabb ideig
-:---- kb. 10-12 óráfg tart A teljesen kiszárított
port ezután két órán át JOOD-on szárító szekrényben sterilizáljuk és jól záró edényben tartjuk el
A sterilizálás célja az, hogy az élesztőgombák
erjesztő l1atását azok elölésével meggátoljuk
Mint pilula-kötőanyagnak felhasználása úgy
;történik, hogy a pilula alapanyaghoz viszonyítottan 10%-ot veszünk a faex siccatából, azt az alapanyaggal gondosan elkeverjük és glicerinnel készítjük el a gyurmát
Fontos-e az ú. n. coffein-sók készítésénél a vizzel való oldási és gőzfürdőn a lzosszadalmas bepár lá st
alkalmazni 1
A Gyógyszerkönyv - mint ismeretes - a
coffein um citricum, na trium salicyilicum és natrium
benzoicum készítésekor az alkotórészeket egyenlo
súlyú vízben oldalja és utóbb az oldatokat gőz
fürdün bepárologtatja, illetve kiszáríttatja Ez a
művelet hosszantartó és nem is gazdaságos, ezért
célszerű az a készítési mód, amely szerint az alkotórésieket finom an porítjuk és· egyszerűen összekeverjük. Az ezirányú kísérletek szerint a készítmény vízben való oldódása azonos a ma hivatalos
készítményekéveL Természetesen mindaddig, amíg
erre vonatkozó rendelkezés meg nem jelenik ~
esetleg az V Gyógyszerkönyv formájában - a
i elenlegi Gyógyszerkönyv rendelkezései az irány· adók
.
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Kérek előiratot fenolftalein-tartalmú paraffinolaj emu/sio előállítására
rartos eniulziót ad az alábbi kever ék: 0,75 g
felaprított agar-agart 10 g vízzel negyed óráig
duzzasztunk, majd az elegyet gőzfüráóben addig
melegítjük, míg kocsonyás állományú lesz .. Ezután
1 g fenolftalein-porból, 25. g folyós paraffinból
(paraffinum liquidum purissimum), 2,5 g arabmézga-porral, 0,5 g tragakanta-porral és 5 g vízzel emulzió! készítünk, amelyhez előbl:i a meg"
duzzasztott fenti agar-agiu kocsonyát, végül pedig
25 g folyós paraflint elegyítjük~s részletekben,
kevergetés közben Az elkészített emulzió! vízzel
100 g-ra kiegészítjük
Bár jelenleg még gyakran használt hashajtó'
szer a paraffin-olaj,' illeivé a belől_e előállított
emulzió, állandó használata nem ajánlható, mert
az új abb vizsgálatok szerint a paraffin-olaj karcinogen anyagat tartalmazhat, továbbá, mert _a zsírokban oldódó vitaminokat (A, D, E, K) eltávolítja
a bél tr aktus ból.

Hogy keszítik a mustárpapitost1
A mustárpapír gyári készítése a következő :
Fehér és fekete mustármagvakat megőrölnek és a
magvak zsírtartalmát extrahálják petroléterrel,
esetleg benzinneL (A zsírtalan mustárpor vízzel
· átnedvesíthető és így a mustárban levő glukozida :
a szinigrin, a mirozin nevű enzima hatására illó
mustárolajra bomlik Ha a mustár pora nem volna
zsírmentes, úgy ez a bomlás nehezen menne végbe.)
·
A zsírtalan port organikus oldószerben (leginkább tömény szeszben) oldott hegedűgyanta
oldatával rögzítik arr a alkalmas felületű papirosr a
A felvagdalt mustárpapirost cer átpapirosba
csomagolják, hogy ilyen módon óvják a légnedvesség felvételétől, -mert a felvet_! víz az eltartás közben a fent leirt vegyi hatást idő előtt létrehozná
és így használat eselén csökkentett hatásu, esetleg
hatástalan készítményt eredményezne

Kérek

előirást

takart szűrőben (hogy a szeszveszteséget csökkentsük) papifoson megszúrjük
A nyert készítmény sötétbarnaszínú, kissé
zavaros, jellemző kakukfű illatú és ízű, kesernyés, szeszes-vizes folyadék

Kiadható-e penicillin s.zeszes-gliwin elegyebenoldva?
lviint ismeretes, a penicillin szeszben, glicerinben vagy mindkettő elegyében oldva gyors hatáscsökkenés! mutat, amelyre . a gyógyszert felíró
orvos figyeimét ne mulas_szuk el felhívni Abban
az esetben, ha a gyógyszer azonnali felhasználáBra
kerül és a felíró orvos az előíráshoz ragaszkodnék,
természetesen az oldat szabályos orvosi rendelvényt e kiadható

Kérek előiratot >>Aqua ben~aldehydi«·keszitésére
Az '>Aqua benzaldehydi« a következő módon
állítható elő : 4 g b'enzaldehidet oldunk 36 g legtöményebb szeszben_ Az oldatot kevergetés közben kis részletekben 960 g desztillált vízhez elegyítjük és végül - ha szükséges - papíroson megszűrjük

Hogyan állitható
készítmény?

elő

Valamennyi

a »Gelatina liquida<< el-

nevezésű

Fenti készítmény elóállítása a következő :
l O g felé! arabolt zselatin! 80 g desztillált vízben
gözfürdőn feloldunk, az oldatot sűrű mullszöveten
szűrjük és oldunk benne 1 l g ciltomsavat, végül a
keverékhez elegyítünk 20 g egyszerű szirupot
lviint antidiallhoicum-ot és stomachicum-ot alkalmazzák

orvos

MikJós és Falus

Jenő

feltétlenül

szükséges a
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