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Acidum
nicotinicum asthanoiamin
3%-os vizes oldata
'
.

PEVITON

drazsé

Acidum nicotinicum hydrochlorid

Egészségügyi fel világosítás
A budapesti Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézetének köz/eménye.
Igazgató.: Dabís László dr, egyet ny. r. tanár .

PEVITON-COMP.

lrta és a Gyógyszerész-Szakcsoport 1951. május 17-én tartott alakuló közgyűlésén
Vitéz István dr" egyetemi magántanár

cseppek

előadta :

Acidum nicotinicum !wdrochlorid

t

atropin sulf.

J AVA L LT: A környéki arteriák, a koszorús erek, agyerek belegségeinek kezelésébén,
valamint hypaciditásos gyomor~ és bélfekélyekben,

colitis

ulcerosában.

Hyperaciditásos belegek keringési zavaraiban a PEVITON-COMP. cseppek
adhatók, amikor az atropin megakadályozza a nicetinsav save"lválasztást

fokozó hatását. ·
E L L E N J AV A L LT: Haemorrhagias állapotok, glomerulonephritis és cardiovascularis eléglelen-

ség esetén.
CSOMAGOLÁS: lnjekciók: á 2 kcm, 10 és 100 ampulla; á 5 kcm10 és 100 am p.
Drazsé: 30 és 100X02 g.
Cseppek: 15 kcm üvegekben.
G YÁ R T J A: Egyesült Gyógyszerüzemek Nemzeli Vállalat, Prága.
FORGALOMBA HOZZA' Budapesti Gyógyáruériékesítő Vállalat
Bővebb felvilágosilással készséggel szolgál:

{jlJÓfJlJ"-ze!il6-me'ttetlJ l2'lacMtudO-mányi JJto.da
Budapest VL, Király-u. 12. -

Telefon: 225-460

Az 1945-ben bekövetkezett korszakváltozás
óta az ország minden tekintetben igen nagy átalakuláson ment keresztüL Az átalakulások sorozatában az egészségügy a fő erjedési folyamaton
csak nemrég jutott túL Ennek a folyamatnak az
indítékát abban az ideológiai tételben találjuk meg,
hogy a jelenségeket nem lehet összefüggéseik nélkül
szemlélni Igy a beteget sem lehet a környezetéből
kiszakítani, elkülönített esetnek. tekinteni, hanem a
fizikai és szociális környezetével együtt kell látni..
Ebből azután az következik, hogy mivel az orvosi
munka nem határolódbatik el többé kiilön gyógyítást a és külön megelőzésre, hanem egységessé vált,
az egész egészségügyi ellátás is átszervezésre szorult
Az egészségügyi ellátás (amely alatt a gyógyítást, gyógyszerelés!, megelőzés!, egészségvédelmi
intézményeket : anya- és csecsemővédő intézet,
napközi otthon, szülőotthon, tüdőbeteg-, nemibeteggondozó intézetek; kórházakat, poliklinikákat, rendelőintézeteket, stb értjük) az egész
társadalom legnagyobb kincsét : az embert, annak
egészségél és ennek feltételét, minél nagyobb fokú
jólétét igyekszik biztosítani Ezen túlmenően azonban nemcsak a jelenre gondol, hanem a jövőre is,
vagyis biztosítani akarja a felnövekvő új generáció
számára az optimális életfeltételeket és ezáltal
erőteljesebb, nagyobb ellmállású, egészségesebb
nemzedéket igyekszik felnevelni. Ez azt jelenti,
hogy a szocialista egészségügyi ellátás ·- a régi,
feudális-kapitalista társadalom egészségügyi ellá··
13

tásával szemben ·- nemcsak egyes osztályokra
terjed ki, hanem a dolgozók egész társadalmára.
Ezt az óriási feladatot azonban csak ennek meg..
felelő hatalmas szervezettel képes ellátni és ezt· a
szervezetet, munkaközösséget is újonnan kellett
megépíteni A dolgozók államában olyan szerkezeti
formár a volt szükség, amely biztosítja a dolgozók
legszélesebb betekintését, észrevételét és beleszólását minden öket érintő kérdésbe és ezért a
helyi tanácsokon és ezek végrehajtó bizottságain
keresztül az egészségügyi szervezés irányítása is a
dolgozók kezében van . Sziikségképpen egy legfőbb
irányító és szervező intézményt is létre kellett
hívni és ez az új Egészségügyi Minisztérium.
Ebben az új minisztériumban már külön feladatkörként kapott helyet az egészségügyi felvilágosítás. E munkakörön belül megszervezik az
egészségügyi ismeretek terjesztését, a betegségek
egyéni és társadalmi megelőtésének egészségügyi
felvilágosító munkáját, továbbá az egészségügyi
népszerű tudományos irodalom kiadását stb Ebből
a jelenségből tehát az látszik, hogy a legfelsőbb
egészségügyi hivatalos szerv is igen nagy súlyt
helyez az egészségügyi népnevelésre
Nálunk az egészségügyi nevelés - a szakmai
képzések körén kívül -· az elmult évtizedekben
csaknem teljesen elhanyagolt terület volt Az
iskolákban is inkább csak látszólagos volt az egészségtan tanítása, az életben hasznosítható taná·
csokat alig adott. A falusi tömegek és a városi
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nem iskolázott népesség pedig csaknem teljes
sötétségben élt egészségügyi ismer etek tekinteté··
ben,, Éppen ezért, minthogy egyfelől a lakosság
egészségügyi nevelésben nem részesült, másfelől
a hivatalos egészségyérlelem nem terjedt ki a széles
néprétegekre, Magyarország egészségügyi állapota
rendkívül lehangoló képet nyujtott, Általános
áttekintést erről a helyzetről az egészségügyi
mutatósiámok nyujtanak, ezek közölt is főleg a
haláloki, születési és egyéb . statisztikai adatok,
valamint a szappan- és légyindex.
Egészségügyi mutatószámok
!932 !948
23 4 2096

Szűletés

_0/on
(!OOO lakosra)

Csecsemőhalálozás 0 / 0

(100 élveszülöttre)·

l

bc~halálozás

0

l00

(!OOO lakosra)
összes ha)álozás o/00
(IOQO lakosra)
TerméSzeteS SZaporOdáS 0 /o(l
(1000 lakosra)

Typhus
!936
!938
1949

-

(1915)
264
'(191!--13)
3 47

184
l 94

!950
21 l

940

8·5

l 09

17·9

1155

116

55

g 41

95

morb. 0/oooo mart 0/oooD

95· 2
663
17 7

99
65
l3

index salubritarius

(légy, szappan)

Ezek az adatok önmagukban is eléggé bizonyitó erejúek arra nézve, hogy igen nagy szükség
van az egészségügyi nevelésre. Minthogy pedig az
ujjáalakult magyar egészségügyön belül az elmult
évben a gyógyszerészet maga is döntő változáson
ment keresztül, amelynek egyik jelensége a gyógyszertárak államosítása volt, a fő célja azonban az,
hogy a közvetlen gyógyszerellátás szinte a tanya ..
világig kiszélesedjék, ezen a szakmunkán kívül a
dolgozó gyógyszerészeknek a másik egészségügyi
területen, az egészségügyi felvilágosító munkából is
részt kell vállain iok.
A felvilágosítás, mint a gyakorlati tanítás
egyik módja, szakértelmet igényel és igen sok
egészségtaní ismeretet tételez fel, amelyekre meg
kell tanítani az embereket Ilyen ismerete ma az
orvoson kívül csak a gyógyszerésznek van és ez a
tény nemcsak szakmai, hanem egyúttal emberi
kötelességévé is teszi, hogy az orvos segítőtársa
ként együttműködjék.. Minthogy pedig főleg . a
vidéki lakosság van egészségügyi ismeretek tekin·
tetében igen elhanyagolt állapotban, ezért fontos,
hogy elsősorban a vidéken dolgozó gyógyszerészek
érezzék hivatásuknak e nagyjelentőségű munka
végzését Minden alkalmat meg kell ragadniok arra,
hogy az egyetemen szerzett gazdag ismereteiket felvilá-gosítás, tanácsadás, tanítás stb és mindenek előtt
példamutatás formájában mim!l szélesebb rétegek
közölt értékesítsék és ezáltal a nép egészségügyi hely·
zetét minél jobban előmozdítsák.
Most pedig néhány példán szerelném bemutatni az egészségtan fényében a felvilágosítás
jelentőségél :
Nézzük meg először az ivóvizellátás kérdését.
A.z Országos Közegészségügyi Intézet vizsgálatai
szerint az országban lévő kútvizek körülbelü170%-a
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kifogásolható. A kútvfzellátás elsősorban a falusi
lakosságat érinti, ezért az okokat is a falusi visz 0 •
nyok között kell keresni . A kútvizek kifogásolható .. ·
sága okait három csoportba sorolhatjuk -Ezek
közül az első a talaj összetétetevel van összefüggés- ·
ben, amelyen alig lehet segíteni, a másik kettőn
azonban annál inkább . Az utóbbiak közül egyik a
talaj szennyezettsége. Emberi településen természe ..
tesen szennyeződik a talaj, de a szennyanyagok
nagyobb részétől megóvható megfelelő tisztasági
rendszabályokkal és a szennyanyagok (trágya,
ürülék, szennyvizek, szemé t stb.) célszerű eltávolításávaL Például a szabadon hagyott, vagy egyszerű
impermeabilisan nem bélelt árnyékszék-gödörből
az ürülékalkatrészek, anorganikus és organikus
anyagok, beszivárognak a talajba és ahhoz a talajvízhez keverednek, amelyből a kutak, főleg az
úgynevezett felületes, sekély kutak táplálkoznak
Faluhelyen pedig éppen ilyen kutak ·vannak nagyobb számban., Ilyen módon nemcsak szenny..
anyagok, hanem fertőző anyagok is bejuthatnak a •
kútvízbe. A ház körül kiöntött szennyvíz, meg..
gyűlt esővíz- és hólépocsolya, ezenkívül az állatitató- és fürösztőgödrökben álló és poshadó, rothadó víz -- amelyek rendszerint közvetlenül a
kutak közelében vannak -- elég nagy mélységben
eliszaposítják és e!posványosítják a talajt és a
bomló, rothadó alkatrészek végül is a kút vizébe
jutnak
A talajba került sok organikus alkatrész
bomlása folytán azután nagymértékben felgyülemlik
a talajban a széndioxid és az a víz, amely ilyen
szennyezett talajon szfvárog keresztül, szénsavval
telítődik s a talaj alkatrészeiből, az egyébként old-hatatlan mész, magnézium, vas, magán stb. vegyületekből tetemes mennyiségeket old kL Magával
viszi természetszerííleg az organikus szenny--anya-gok bomlástermékeit is ammónia, nitrit, nitrát,
klorid, szulfát, foszfát stb . formájában . Az ilyen
vizek kemények, kellemetlen ízűek, esetleg kellemetlen szagúak, sőt sárgás, zöldes, vagy barnásszinűek is lehetnek Egészségi szempontból az ilyen
kútvizek természetszerűleg nagy mértékben ki-fogásolhatók. De ez még a jobbik eset A rosszabbik
akkor következik be, ha ugyanilyen köriilmények
közölt még a talaj fizikai szerkezete is olyan,
amelynel fogva rossz a talaj szűrőképessége . nyenkor azután a szennyanyagok még közvetlenebb
úton és még nagyobb tömegben hatolhatnak a
kútvízbe . S ha történetesen fertőző anyagok, kórokozók is vannak a szennyanyagokban, akkor
azok is könnyű szerrel keriiinek a kútvízbe és okozhatnak fertőző betegségeke!, sőt járványokat is.
A másik ok, amely miatt rossz a kutak vize, a
kutak építésében és karbantartásában rejlik, amikor
rOEsz helyen és rosszul épült a kút. De ki tudja
megmagyarázni faluhelyen, hogy miképpen kell
helyesen és jól megépíteni a kutat, hogyan kell a
kút helyét megválasztani? Ki tudja megmagyarázni
azokat az egészségügyi feltételeket, amelyek megszabják a kút helyét, mélységét, a kút építési
formáját, hogy kifogástalan ivóvízhez jussunk ?
A kútépítő mester csak az építési és fúrási technikát
ismeri, de az egészségügyi feltételeket nem. Az
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utóbbiakra csak az egészségügyi felkészültségű orvos és gyógyszerész tud felelni.
A kútépítés Jegfőbb egészségügyi szempontjai
ezek : a kút háztól, fától, istállótól, árnyékszéktől,
trágyadombtól és minden szen_nyezett talajfelülettől
Jegalább 20-30 m távolságra létesüljön, Ha méJy..
kút fúrásáról van szó, akkor 5-10 m is elegendő.
A kutat a talaj kiemelkedő részén kell megépíteni.
A talajvíz a kút felől áramoljék az előbb említett
szennyezett területek felé, nem megfordítva, Mivel
az aknás kút megépítése nemcsak drágább, mint az
ugyanolyan mélységű csöves kúté, hanem az aknás
kút vize sokkal könnyebben is szennyeződhetik, a
csöves-szivattyús kutat kell előnyben részesíteni.
A részletekre most természetesen nem térhetek ki.
Ha az elmúlt évtizedekben legalább ennyi
irányítást adtak volna a falunak, akkor ma az a
körülbelül 6 milliöra becsülhető lakos is -· leg-alább is részben ~el volna látva tűrhető ivóvízzel,
akik ezt ma még nélkülözni kénytelenek. Már a
hároméves terv foglalkozott a kútvizellátás megjavításával és a terv szerint szükség van az ország
területén 1385 aknás kút megépítésére és 10.137
csöves kút fúrására, vagyis összesen ll 522 kutat
kell létesíteni, hogy az említett 6 millió lakos is jó
ivóvízhez jusson. Ez a beruházás ·- hozzávéve
néhány száz meglévő kút javítását is - kereken
305 millió forintot tesz kL De ennél az összegnél
is sokkal nagyobb értékű az a veszteség, amely a
rossz ivóviz okozta egészségi károsodás folytán
keletkezik. Azt hiszem, ezek az adatok is eléggé
bizonyitják az egészségügyi népnevelés szükség-

kat esszenciális (lényeges) molekuldiknak nevezték.
Az első időben a fehér j éket felépítő aminősavak
között találtak nagyobb számban ilyen molekulákat (pl lysin, histidin, tryptophan, tyrosin, cystin
stb.) s ezeket esszenciális aminásavaknak jelölték
Ezek jelentősége az, hogy egyes fehérjékben megvannak, más fehérjékből pedig hiányoznak. Ezek
alapján már különbséget lehetett tenni a fehérjék
közölt biológiai érték tekintetében is. Biológiailag
értékes, elsőrendű fehérjék azok, amelyek a szerve·
zet számára szükséges összes aminósavakat tehát az esszenciálisakat is ·- tartalmazzák,
csökkent értékűek pedig azok, amelyekből egy,
két vagy több aminósav hiányzik. Az előbbiek
a komp/et, az utóbbiak az inkomplet fehérjék
Komplet fehérjék: a tej, tojás, hús, burgonya
fehérjéje.
Az esszenciális aminásavak jelentőségének
megvilágítására a tirozin! mutatom be. Tudjuk,
hogy a pajzsmirigy életfontos szerepét olymódon
tölti be, hogy az anyagcsere szabályozására naponta
l mg tiroxint termel Amint az alábbi szerkezeti
képletből látjuk, a tiroxin : tetrajodtirozin-szárma-.
zék. A tirozin pedig egyike az esszenciális aminósavaknak, vagyis ezt a szervezet nem tudja eJő ..
állítani, készen kell kapnia. Ha tehát a táplálékból
hiányzik a tirozin, akkor a szervezet tiroxintermelés
hiányában súlyosan megbetegszik, esetleg el is
pusztul

szerűségét.

Most térjünk át egy még érdekesebb és még
többet mondó példára . A táplálkozástan tudomá-nyos és egészségtaní alapjait Pettenkofer, Voit,
Rubner és Benedict rakták Ie a mult század második
felében.. Ebből a táplálkozástanból tudjuk, hogy
az emberi szervezetnek oxigénen, vízep és kiilönféle
sókon kívül energiát adó ú . n. kalóriás tápanyagokra: fehérjére, zslrra és szénhidrátra van
szüksége ahhoz, hogy normá!isan, vagyis egészségesen működjék. Ezekből a tápanyagokból meghatározott mennyiségeket igényel a szervezet
naponként, a végzendő munka és egyéb körülmények szerint.. Ez az ú" n . kvantitativ kalóriás felfogás uralkodott egészen a századfordulóig. !897ben Eijkman azt a megfigyelést tette, hogy nemcsak energiát adó vegyiileteket igényel a szervezet,
hanem olyan anyagokat is, amelyekből igen kis
mennyiségek naponta szükségesek a különböző
biokémiai folyamatokhoz Mivel ezeknek az anyagoknak _jelenléte életfontosságú a szervezetre, ezért
vitaminoknak nevezték el azokat. Eijkman kísér-lete volt tehát az első, amelyből kifejlődött az elmult fél-évszázad alatt a vitaminok -tana s ez kiegészítette a kvantitativ táplálkozástant a minőségi

tényezőkkel.

A tudomány további fejlődése során bizonyossá vált azután az is, hogy az ú. n . hiánybetegségek nemcsak hiányos vitaminellátásra jelennek
meg, hanem egyéb olyan vegyiiletek, molekulák
tartósabb hiányára is, amelyeket a szervezet
saját maga nem tud előállítani Ezeket a molekuJá ..

Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy,
az esszenciális vagy speLifikas mole!wlák jelentősége
ma már túlterjed az organikus vegyületeken az
anorganikusakra is Gondoljunk csak a legközönségesebb és legnagyobb mennyiségben igényelt
konyhasót a, vagy mészsóra . Ha ezek hosszabb időn
át hiányoznak a táplálékunkból, ugyanúgy m<gbetegszik a szervezet, mintha valamely vitamint,
vagy más aminósavat volna kénytelen nélkülczni
Vagyis a vitaminok tanában hangsúlyozott hiánybetegség nemcsak akkor kb'vetkezik be, ha egy vagy több
vitamin hiányzik a napi táplálékbó!, hanem akkor is,
ha egy vagy több, bánnilyen esszenciális organikus
vagy anorganikus molekulát nem kap meg a szervezet,
akár csak rövidebb időn át, vagy tartósan
S hogy a kép teljes legyen, vegyük hozzá
mindezekhez a táplálkozástan legújab b eredményeit
Ezek szerint normális funkciója végzéséhez szük·
sége van a szervezetnek nemcsak az eddig felsorolt típusú vegyiiletekre, hanem végtelen kis
mennyiségű ásványi eredetű atomokt a is. Ezeket
anorganikus vitaminoknak is tekinthetjük és bio-elemeknek hívjuk A bioelemek mérhetetlen kicsiny
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koncentrációtól származó oligodinámiás vagy mikro- Pavlov kísérleteiben tisztázóáott a központi ideg.
dinámiás hatások hordozói és az élő szervezetben rendszer és a reflexek szerepe az étVágyinger
a fermentativ, hormonális, katalizises, redox stb. keletkezésében, amely az emésztést, kihasználás!,
folyamatokban nélkülözhetetlentk
felszívódás! stb.. befolyásolja
Amint Lasztocskin közléséből ismert, a szovjet
Általánosan ismert ezek közül az elemek
közül pL a vas és réz szerepe a sejtlégzésben A jód Razenkov tanítványai is Pavlovnak abból a felfogá~
életfontos funkcióját az elébb tárgyalt tirozinon sából indultak ki, hogy a szervezet valamennyi
szemlélhetjük, és ebb&! már. az is világos, hogy működése kölcsönös kapcsolatban van egymással,
tiroxint nemcsak akkor nem tud termelni a és ezen az alapon tanulmányozták a különböző
szervezet, ha a tirozin nevű esszenciális aminó- étrendek minőségileg változó anyagainak hatását
sav hiányzik a táplálékból, hanem akkor sem, ha a szervezet minden tevékenységére. A vizsgálatok
optimális mennyiségű jód nem áll rendelkezésre. eredményei azt mutatták, hogy a minőségükben
A cink, mint bioelem, a karbonát-anhidráze különböző étrendek határozott elváltozásokat idéz..
ferment prosztetikus csoportjában működve, kata- hetnek elő az egyes szervek és szövetek működésé
lizálja a szénsav reverzibilis reakcióját : H2C0 3 ;= ben . Ilyen módon az élettani szükségleteket opti-c
H20 +CO, .
málisan kielégitő táplálkozási formában hatalmas
A kobalt jeinfőségére meg éppen a Jegutóbbi tényezővel rendelkezünk, amelynek segítségével
évek kisérleti eredményei alapján következtet.· meg tudjuk változtaini a szövetek, szervek múkö··
hetünk. Wallner kísérleteiből ismertté vált már dését, s ezáltal az egész emberi szervezetet
1928-ban, hogy a kobalt erős vörösvérsejtképző
A mi népünk táplálkozása éppen nem mondtulajdonsággal rendelkezik, de egyúttal nagyfokban ható élettaninak, ezért át kell azt alakítani.. Meg
toxikus is, ezért nem alkalmazták gyógyszerként kell tanítani az embereket arra, hogy nem elég
Májkivonatok készítése kapcsán 1948-ban Lester a jóllakottság érzését előidézni úgy, hogy az élettani
és Smith megtalálták a B12 nevű vitamint, az anti- követelménveket nem elégítjük ki. Azonkíviil a
anémiás faktort s ebben a molekulában a vizsgá- konyhatechnikát is korszerűsíteni kell, és rnind·
latok szerint kb 4%-nyi kobalt van, mint egyik azokat az eljárásokat, amelyek a hő iránt nagyon
ható komponens. Ezeknek az eredményeknek is érzékeny legértékesebb specifikus molekulákat
a birto~ában előállítottunk (Dabis, Vitéz, Szerémi) károsítják, el kell vetni.
egy aránylag kis toxicitású vegyületet, a kobaltElső lépés ezen a téren a tej-, tejtermék- és
ciírátot s erről megállapítottuk, hogy a vas·· burgonyafogyasztás fokozása, azután a változatos,
·.hiányos anémiát egyedül is igen jól gyógyítja . vegyes táplálkozás bevezetése (tej, tejtermék, tojás,
A most folyamatban levő kísérletek pedig azt hús, főzelék, gyümölcs, cukm, burgonya, hüvelyes,
bizonyítják, hogy az ólomanémiát is képes kom· barnakenyér). Azután rá kell szoktatni az emberepenzálni, vagyis a májkivonat hatásmegállapítására ket, hogy ezek az élelmiszerek (főleg zöld főzelék
használt állatkísérletben ugyanúgy viselkedik, min.t és gyümölcs) ne csak a hét egy vagy két napján
maga a májkivonat. A }obaltról ma már azt is szerepeljenek, hanem naponként, mert a szervezet
tudjuk a Noer kísérleteiből, hogy a B12 vitamin bizonyos molekulákat (vízben oldódó sók, vitaaz állat gyomor--bélrendszerében tevődik össze minok stb..) nem tud tárolni, ezért naponként
baktériumok hatására és innen fe]szívódva jut el kell a szervezetbe juttatnunk azokat, mert minden~
a vérképzőszervekbe. A vészes vérszegénység ez nap sziikség van rájuk. Természetesen a mar
újabb elmélet szelint azután úgy jön létre, hogy gazdasági fejlődés szakaszában még bizonyos nehéza baktériumflórában megszaporodnak a R12 kon- ségek vannak ezen a területen, de a cél és irány
zumens baktériumok a B12 viiamint termelő ennek a táplálkozási formának az elérése. Végü!
baktériumok rovására és a képződött vitamint, mindnyájunknnk tudnunk kell, hogy a megfelelp
mielőtt még felszívódnék, ezek a baktériumok
táplálkozás az egészség és ellenállóképesség biztosíta·
fogyasztják el, s így azután a vitamin a szervezet sának egyik fő feltétele és így az egész nemzet egészsége
számára elvész . E vitamin nélkül viszont a vérképző és ereje jelentékeny részben a táplálkozástól függ
szervek nem, vagy csak nagyon hiányosan mííködHogy a táplálkozási formáknak az egyes
·
nek.
népekre milyen befolyásuk van, világosan megMindezekből az ismeretekből azután azt a
mutatkozik a következő számokból :
végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy az egészséges Svédorszá'{ban az átlagmagasság 1840-1926-ig 8 cm-rel
táplálkozásnak is megvannak a szigor ú szabályai.
)}
1800-1900-ig 10 cm-rel
Nocvégiában
1850--1907-ig 13 cm-rel
E szabályok összessége abban foglalható össze, HJIIandiában (tej!) »
hogy a napi tápláléknak a szervezet élettani szükség- emelkedett, Japánban viszont az évszázados rizsleteit kell kielégítenie, vagyis nyujtania kell nitrogén!, evés, vagyis az egyoldalú táplálkozás következtékalóriát, sókat, továbbá az összes szükséges specifikus ben jóval az európai nemzetek átlagmagassága
molekulát és bioelemet · és mindezeket optimális alatt van
mennyiségben.. Ezt az igényt már nem lehet csak
Még szembdiínőbb az élettani szempontok
· kvantitativ értelemben kielégíteni, hanem ugyan- szerint történő, vagyis a helyes táplálkozás hatása
olyan fontos a minőségi elv is.
a fejlbdésben levő fiatal szervezetre, - a SzavjetA megtárgyalt típmú vegyületek azonban unió adatainak tükrében.. A moszkvai kerület !7
önmagukban véve még nem elegendők arra, hogy éves férfi ifjúmunkásainak átlagos testmagassága
optimális hatásukat kifejthessék, ha a szervezet !923-tól 1940-ig 6 l cm-rel, a női ifjúmunkásoké
kihasználó képessége csökkent funkcióval működik
pedig 4 2 cm· rel növekedett, stilyuk pedig ugyan
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akkor 4 7, illetőleg 5 5 kg-al gyarapodott Természetesen ehhez az egészségügyi javuláshoz a táplálkozáson kívül egyéb kedvező szociális tényezők
is hozzájárultak, de a szervezet gyarapodására
mégis csak a táplálkozási forma hat elsősorban.
Miyel pedig maga a közegészségtan és a
közegészségügy anyaga és tárgya a szervezetnek
és a környezetnek egymásra irányuló hatása és
kölcsönhatása, legfelső fokon a természet átalakitásának eszköze is a kezünkben van, ha magunk
céltudatosan és helyesen igyekszünk befolyásolni
a környezeti hatásokat

E bemutatásra kiragadott két példával igyekeztem szemléltetni az egészségügyi népnevelés
haladó irányát és igyekeztem rávilágítani arra az
útra, amelyen járva az egészségtaní ismeretekkel
bőségesen rendelkező fiatal gyógyszerésznemzedék
ugyanolyan értékes szalgálatokat tehet a magyar
népnek, mint a gyógyszerkészílés művészetével.
Ezen az úton azután nemcsak a beteg embereknek
nyujt segítő kezet a f!yógyszerész, hanem az
egészséges emberek társadalmát is elősegíti a leg··
magasabb egészségügyi szint : a societas humanum
hygienicum elérésében

Schulek professzor
a GyógyszerészmSzakcsoport díszt>lnöke
A Gyógyszerész-SzakCsoport vezetősége május 24-én
az Egyetemi Oyógyszerismereti Intézet könyvtártermében
megválasztotta a vezető funkcirni.áriusokat éS az egyes
bizottságok elnökeit Az ·_Előkészítő J:?izottság előterjeszté
sére egyhangúan megválaszbtt vezetőség :
Elnök: Ligeti Viktor, főtitkár : Végh Antal dr., titkár :

Nógrádi Lászlóné, alelnök: Kedvessy György dr. és Kondor
Béla, jegyző: Derhefer Jánosné, pénztáros:

~önyvtáros:

Cserepes

Etelka,

Halmai jános dr.
Ugyanekkor megválasztották a- me,.galakuló hét bizottság elnökeit is. Ezek sZerint a Gyógyszerés~továbbképzö
Bizottság elnöke: Kun Ferenc, a Gyógyszerésztechnikusképző Bizottság elnöke: Ligeti Ferenc, a )>Gyógyíts jóbban<(
Bizottság elnöke: Fésas Arnold, az Újítási Bizottság
elnöke: Gr uber Alajos dr., a Szerkesztő Bizottság elnöke:
Székely jenő, a Dokumentációs Bizottság elnöke.: Kedvessy
Gydrgy dr., és a Szervezési Bizottság elnöke : Faragó Sándor.
Ligeti Viktor, a Gyógyszerész- Szakcs''PJrt megválasztott elnöke a következő Szavakkal vette át megbízatá,sát :
Kijszönöm a .bizalmat, amely engem talált méltónak
arra, hogy a hatalmas feladattal útjára indulóGyógyszerészSzakcsoport elnöke legyek. Régen az ilyen tisztség azzal
járt, hogy az elnök leült és elnökölt. Én azonban a tára
mellett dulgoztam, ott dolgozam ezután is, és itt ezen
a helyen sincs más célom, csak hogy tevékenyen résztvegyek
az egész Gyógyszerész-Szakcsoport reánk váró feJadatainak
megoldásában.
.
Itt elSősorban az vezet, ami eddigi szakírói thunkásságom lényege volt, hogy a szavjet gyógyszerésztudományt
még fokOzottabban ismertessem . és megismertessük az
egész szakmávaL Keressünk meg minden lehetőséget
arra, hogy minél közvetlenebb kapcsolatot teremtsünk
a Szavjetunió fejlett és példamutató gyógyszerésztudományi
szaklapjaival. Tisztában vagyok azzal, hogy megtisztelő
megbízatásornat csak úgy tudom megfelelő tudományos
és szociális tartalommal megtölteni, ha ebben a .munkámban
nemcsak a vezetőség támogat, hanem mozgósítani tudjuk
a gyógyszerészek legszélesebb rétegét, hogy minél aktivabban segítsék elő szakcsoportunk célkitűzéseinek megvalósitását : elsősorban a gyógyszerészek továbbképzését.
De ezzel" párhuzamosan ki akarom venni a részem minde_n
olyan törekvésböl, ami a középkáderek kiképzésére irányul.
Mert csak ennek a két vonalnak szükségszera együtthaladása biztosithatja a )}Gyógyíts jobban<(··mozg<!lorn eredményességét.
_
·
Meg vagyok győződve, hogy szakcsoportunk _szacialista
közegészségügyünk területén .csak akkor fogja i,gazi szerepét
betölteni, ha valamennyien egyre fejlődő szacialista .öntudattal munkálkodunk szakmánk és szakmai tudásunk
színvonalának emelésén. Éppen ezért kövessünk el mindent,
hogy a szaksajtó útján és egyéni felvilágosítással -- az egész
szakmát meliénk és mögénk tudjuk áliítani. Ha ezt elérjük,
akkor a Gyógyszerész-Szakcs:)port előtt nem lesz megoldhatatlan feladat Akkor majd odáig is eljuthatunk, amirőr'
pályánk büszkesége: a kétszeres Kossuth-díjas tudós,
14

Schulek professzor- beszélt, hogy azoknak a kiképzéséről
is a Gyógyszerész-Szakcsoportbak kell gondoskodnia, akik
a jövőb~en mostani tanárainktól átveszik az ifjúság oktatását. Es hD!SY erről a illagas célkitazésről soha, egyetlen
nap se feledkezzünk meg:, hogy valóban az ő szavai szellemében készülhessünk fel komJ!y munkánk elvégzésére,
javasolom, h:>gy nagy túdósunkat : a kétszeres Kossuth ..
díjas Schulek professzort, aki nemcsak pályánk, hanem
népünk büszkesége is, válasszuk meg a GyógyszerészSzakcsoport díszelnökének.
Az· elnök javaslatára a vezet6ség nagy lelkesedéssei
díszeinökké választotta Schulek Elemér kétszeres Kossuthdijar; profer;szort.
,
,
Végh Antal dr. rövid .felszólalásában hangSúlyozta,

hogy zsákutcába jut a legnagyszerűbb kezdeményezés is,
ha meghal a kritika szelleme Eredményes munkát tehát
a Gyó~yszerész-Szakcsoport is csak úgy végezhet, ha erről
a szempontról soha el nem feledkezik. A szakma zárt egy ..
ségét csak úgy valósíthatjuk meg, ha ennek az elvnek
először mJ.gunk között, a vezetőség keretében tudunk érvényt
szerezni.. Rendkívül fontos, hogy mindenki megfelelő
kritikát gyakoroljon, mert ha ezt nem tudjuk vezető gondo~
lattá emelni, akkor idegen -test leszünk a Szakszervezet
életében .
Mindenki érezte, hogy ez a szinte bizalmasjellega
megnyilatkozás valóban a legbiztosabb erkölcsi alapja
lehet a Gyógyszerész-Szakcsoport elindulásának és műkö ..
désének. Ezután sorra felszólaltak az e:~yes bizottságok
elnökei és na~y vonalakban vázolták, milyen tervet akarnak
megvalósítani, egyúttal javaslatot tettek a bizottság
összetételére is. Elhatározták, hogy az egyes bizottságokban
mint meghívott összekötő munkatársak, a .gyógyszerész..
technikusok is résztvesznek
Er!yik legnagyobb jelentőségli hozzászólás Ligeti Ferenc
az a bejelentése volt, hogy az új l5yógyszertártípus kia!akulása
keretében gondoskodnunk kell az új munkamódszer tervszerű kidolgozásáróL A főtitkár válaszában ezt annyira
döntő feladatnak mínősítette, hogy ennek kidolgozására
a gyógyszerésztovábbképzésben külön alcsoportot javasolt
és az V.. Gyógyszerkönyv ismertetésével egyvonalba állf..
totta.
Természetesen az egész értekezleten és utána a sziikebb
ve~etőségi ülésen súlypontként a szavjet gyógyszerésztudomány minél szélesebb ismertetése, az V. Ma:{yar
Gyógyszerkönyv új vizsgálati módszereinek tudatosítása,
a gyógyszerésztovábbképzés, a gyógyszerésztechnikusképzés és a minőségi gyól!yszerellátás szerepelt. A sok súlyROnt lényegében megoszlik a kölönböző bizottságok munkatervében és munkájában
A vezetőségi ülésen megalakult kölönböző bizottságok
közül a >>Gyógyíts jobban<( Bizottság, az újítási Bizottság,
a Szerkesztő Bizottság és Dokumentációs Bizottság külön
is megtartotta elsó értekezletét. Tervet _ugyan még nem
készítettek, de a programm már kialakult. Szaklapunk
mostani számában közöljük az újitási Bizottság feladatait
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és egyben lelhívását •A Gyógysterész, IlUgusztus elsejel
számában sor kerűl • többi bizottságok munkatervének
közlésére is
június 6--án este ült össze az elsó Összbizottsági Érte-·
kezlet Ezen az értekezleten már határozottabb formában
számoltak be a vezetők
Csak főbb pontokban mutatunk rá az előttünk álló
hatalmas feladatokra. E feladatok megoldása annál sürge-·
tőQb, mert tudomásunk szerint az Egészségügyi Miniszté
rititnnak is az az álláspontja, hogy minden gyógyszerésztől
m~g fogja követelni a szakmai minimumot, így az V
Gyógyszerkönyv vizsgálati módszereinek ismeretét is.
Felvetődött egy olyan káderezés szükségessége, amely
megállapitja, hogy kiket lehet mint előadókat felhasználni a Gyógyszerész-Szakcsoport munkatervének megvalósltásában, Végfl Antal d~. főtitkár kihangsúlyozta, hogy
az előadókat meg kell tanitani arra, hogyan közöljék az
ismereteket a hallgatósággaL Megemlíti, hogy a szavjet
gyógyszerészkiképzés a megfelelő előadói gárdát már magában az egyetemi kiképzésben kineveli. Fésas Arnold fontosnak tartja, ho~y tudatosítsuk : a mai gyógyszerésztársadalom más, mtnt a régi. A >>Gyógyíts jobban<<-mozgalorn
egyik döntő feladata a gyógyszerészek átnevelése is. Az
el6adások megszervezésében tartsuk szem előtt a mai
konkrét problémák megoldását. Orvos-·gyógyszerészi viszonyIatb.an is mindig azt állítsuk előtérbe, olyan kérdéseket
tárgyaljunk, amelyek megsokszorozzák a »Gyógylts jobban<mozgalom eredményeit 1\un Ferenc kiválómun~ás gyógyszerész szóvá tette a gyógyszertári higiéne igen fontos
jelentőségél is, igy a porok befúvásának teljes beszüntetését,
valamint különös gond fordítását arra, hogy minden gyógy~
szertári munkát a legko'molyabb egészségügyi szempontok
figyelembevételével végezzünk Hunfalvi Géza és I(alán
jános a gyógyszertári üvegek visszavitelével kapcsolatosan
nyujtottak be tervezeteL Olyan javaslat is elhangzott
hogy kűlön nyomtatott szignatúrán tűntessék fel egyes
gyógyszerek hatásértékének határidejét, Komolyan meg,.
vitatták az egészségügyi propaganda lehetőségeit és jelentő
ségét, kOlönösen a vidéki gy.ógyszertárakban. Az érte..
kezJelen döntő kérdésként szerepelt a Gyógyszertár Vállalatok munkájának támogatása, a gyógyszertári munka
minőségi megjavítása és ellenőrzése
És most beszéljünk a Szerkesztö Bizottság értekezleté~
ről, közelebbről »A Gyógyszerész. egyre határozottabban
kialakuló új arculatáról. Maga a szaklap, tükre kell, hogy
legyen annak a hatalmas munkának, amely a GyógyszerészSzakcsoport keretében az egyes bizottságok, de lényegében
az egész szakma egyre szélesebb munkaközösségében
kialakul.. Amfg az egyes bizottságok munkája odáig nem
fejlődik, hogy az tudományos közleményekben mutatkozik
meg a _lap hasábjain, amíg ez a most meginduló terv vérré
nem válik a szakma életében, addig szükségszerüen közölnünk kell a bizottságok kisebb és nagyobb eredményeit
Igy akarjuk felhivni az egész szakma figyeimét a Gyógyszerész-Szakcsoport működésére, és így akarunk lehetőséget
teremteni minden gyógyszerész és gyógyszerésztechnikus
számára, hogy legyenek segítségünkre, épitsék velünk együtt
az ötéves terv keretében a mi most meginduló szakmai
tervünket. A Szerkesztő Bizottság a Jegbehatóbban a lekto··
rálás "kérdésével foglalkozott. A lektornak szem el6tt kell
tartap._ia, hogy a beérkező közleményeket az olvasó szempontjából is lektorálja. A cikkírónak íneg kell keresnie
a -lehetőséget arra, hogy baráti alapon is érintkezésbe lépjen
a lektorral és megbeszéljék az egyes közlemények didaktikai,
tanltójellega felépítését Az értekezlet foglalkozott a lap
terjedelmének kibővítésével addig is, amig a szakma egyetJen lapja újra kéthetenkint nem jelenhet meg. Várnos
Ferencné elvtársnő, az Egészségügyi I(önyv- ~s Lapkiadó
Vállalat propagandistája rámutatott arra a tényre, hogy
a lapnak mindössze 1200 előfizetője van, ami azt jelenti,
hogy kb. 500 olyan gyógyszertár van az országban, amely
nem j"áratja a szaklapot Ezen csak komoly felvilágosító
munkával seglthetűnk és ebben döntő szerepe lehet és lesz
4
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l• a Gyógyszerész.~zal«:soport 5zetvezési Bizottságának
de lényegében az egész szakcsoportnak
'
A felvázolt kép megközelítőleg sem teljes De éppen
a Gy. Sz . minél .átfogóbb kialakulásához van szükségünk
az egész szakma bekapcsolódására, minden kartársunk ·
ép itó' hozzászáJásár a

..------....

Hat bizottság tagjai
A Gyógyszerésztovdbbképzti Bizottság tagjai: Bari··
Zsigmond dr, Bánki György, Böszörményi jános, Csipke
Zoltán dr., Dávid Lajos dr., Halmai János dr., Molnár
Bertalan dr., Mozsonyi Sándor dr., Takácsi Nagy Lóránt
dr . , Némedy Imre dr, Nikolics Károly_ dr., Pandula Egon
dr., Pinczésy László, Rózsa Pál dr, Vitéz István dr.
\A Gyógyszerésztechnikusképzá Bizottság tagjai: _Bitó
Vilmosné, Cserepes Etelka, Faragó Sándor, Fehér László,
.Jánqssi Pálné, Juha y Gizella, Kálmán László ,dr., I( ov ács
Edit, I(ovács László dr., Lukács Mária, Mittelrnann László
dr., Nagy Lajosné, Németh lászlóné, Nikolics Károly
dr , Pinczésy László, Somogyi Györgyné, Szainoki András
dr , Varga Erzsébet.
A Gyógylts jobban Bizottsdg tagjai · Auber István,
Böszörményi .János, Cserepes Etelka, Győt:_bfró jen6,
Hunfalvi Géza, Némedy Imre, dr. Alberti Pár-és I(alán
János.
Az Ujítá.si Bizottság tagjai.: B. Nyéki Zsuzsa, Hun ..
falvi Géza, Huszár Ottilia, Keresztény Gyula, Némedy Imre
dr és Szüts Márta
A Szerkesztő Bizottság tagjai : Csipke Zoltán dr.,
Halmai János dr., Hunfalvi Géza, juhay Gizella, Kedvessy
György dr., Kovács Edit, Kun '·Ferenc, Ligeti Ferenc,
Ligeti Viktor, Mozsonyi Sándor dr , Némedy Imre dr.,,
Nógrádi lászlóné, Pálfalvi Gézáné, Végh Antal dr, Vitéz
István dr. és Zachár Lászlóné.
A Dokumentációs Bizottság tagjai; Halmai jános dr . ,
Ligeti Viktor, Székely jenő, Szepesy Angela és Zachár
Lászlóné
Meg kell említenünk, hogy a szakcsoport egyes bizottságának elnökei minden bizottság értek ez! etén résztveszn ek,
amikor közös munkaterveik kapcsolódnak. Ugyanígy tagjai
minden bizottságnak a Gyógyszerész- Szakcsoport funkcionáriusai is. A Dokumentációs Bizottság és a Szerkeszt6
Bizottság tagjait azért írtuk ki teljesen, mert ez a névsor
rövidesen szaklapunkban ís fgy fogja jelezni a SzerkeSztó
Bizottság összetételét
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A GYÓGYSZERÉSZ

Gyógyszerkészítmények analízise
··-- »Alkaloidák és az alkaloidákhoz hasonló vegyületek' eim ű fejezet P e r e l j ma n
és Brodszkij könyvéből"_

• ••
június 15-én tartották meg Lígeti Ferenc kartárs
vezetésével a Gyógyszerésztechnikusképző-Bizottság első
értekezletét.. l(özponti kérdésként a gyógyszerésztechnikusok továbbképzése és ennek elméleti és gyakorlati megoldása szerepelt Az értekezletnek külön jelentőséget
adott magának a bizottságnak az összetétele, ahol nemcsak
az állandó előadók mondták el terveiket, hanem a jeien-levő gyógyszerésztechnikusok is megtették észrevételeiket,
hogy továbbképzésük folyamán milyen vonalon szeretnek
bővíteni ismereteiket. A .:végleges terv azonban még nein
alakult ki. Csak a júliuS 20-án összeülö bizottság értékeli
ki a közben beérkező javaslatokát De ehhez az oktatási
tervhez addig még az egész szakma hozzászólhat (Levéleim: Ligeti Ferenc osztályvezető, Gyógyszer.tái"i Központ
Szófia--u. ,17.) A gyógyszerésztechnikus-továbbképzés kérdésére szaklapunk" legközelebbi- számában visszatérünk.
Ugyanugy foglalkozni kivánunk a gyógyszerésztovábbképzés ügyével is . Ez a bizottság ugyanis eddig csak egy
szükebb megbeszélést tartott és igy érdemlegesen még fel
sem vázolhatták a trtegoldásta váró feladatokat. A szervezési-Bizottság tagjainak névsorát, valamint az egész
Gyógyszerész-Szakcsoport ~letébe bekapcsolódó müködését
szintén ))A Gyógyszerészi1 augusztusi számában közöljük

·~--·-----------··-·

(3 közlemény)

Az alkalóidák vizsgálati m6dszerei
gyógyszerkeverékekben
Az alkaloidák azonosítása

A vizsgálandó porkeverék kis részletét, vagy
a gyógyszeres oldat néhány milliliterét* 5 ml
vízzel összerázzuk Az oldatot választótölcsérbe
öntjük, ammóniával meglúgosítjuk és 5·-10 ml
kloroformmal vagy éterrel kirázzuk. A kloroformos
kivonalot megszűrjük, majd egyik részletét beszá.
rítjuk. A szárazmaradékot higított sósavban feloldjuk és általános alkaloida-reagensekkel megvizs··
gá lj uk.
A klorof01 mos kivonat másik részletét is
szárazra párologtatjuk vízfürdőn és a maradékkal
elvégezzük a megfelelő azonosító reakciókat Ezt
az eljárást a vizsgálandó gyógyszer összetételétől
függően gyakran le is egyszerűsíthetjük Például,
ha az alkaloida szabad··bázis alakjában van jelen,
közvetlenül kivonjuk, majd ezután elvégezzük vele
·
a szükséges reakciókat.
Egyes reakciókat mikroszkóp alatt is végezhetünk, mivel a legtöbb alkaloida bizonyos reagen·
sekkel jellemző mikroszkópos képet ad .
Az alkaloidák meghatározása

Titrálási exponensnek (pT) azt a pH-értéket
szoktuk nevezni, amelynél a titrálandó anyag éppen
semlegessé válik, vagyis röviden azt a pl+t, arneddig az adott vegyület oldatát feltétlenül meg kell
titrálni, hogy szabályos só keletkezzen. A titrálási
exponens tehát a szabályos só oldatának pH-jával
egyenlő.

Az alábbi táblázat néhány alkaloid? titrálási
exponensét tünteti fel (Kolthoff szerint) Q, 1 és
0·01 n oldatokra vonatkoztatva,. A metilvörös
színátcsapási területe 42-6 3 pH-ig terjed
Alkaloiddk litrdldsi exponense (p1) vizben 24°-on

(Pv= 140)
Alkaloida

Akoniti n
Apomorfin
Arekolin
Atropin .
Berberin
Brucin
Dionin
Hidrasztin
Kodein
I(ok ain
Morfin
Narkotin
N arcein
Nikotin ..
Novokain (bázis)
Papaverin .
Pelletieri n
Piperazin
Pilokarpin
Piridin
Szolanin
Szpartein
Sztrihnin
Tebain
Fizosztigmin "
Kinolin
l(inidin
l(inin .
Cevadin ..
Cinhonidin.
Cinhonin
Citizin
Ernetin

A ~zabályos só pT-je
A
a titrálásnál
házisos só
0,1 n
001 n
pT-je
oldattal oldattal

l

47
415
4· 2
54
690
175
46
375
464
485
455
3< 75

l

52
4 65
47
59
695
23
5 j
4 25
5·15
5 35
505
425
28
265
2 85
4l
5 75
3 95
(J.85)
37
485
3 45
(2 3)
51

535

L Kivonásos módszer, Lényege az, hogy az
23
alkaloidasókból lúggal (NaOH, KOH, NH 40H,
215
56
Na 2C0 3 ) a bázist felszabadítjuk, ezt pedig meg235
58
36
felelő szerves oldószerrel kivonjuk.
525
A meghatározást úgy végezzük, hogy por,
345
77
keverékből 1-2 poradagot, oldatból pedig megfe(l 35)
4·35
lelő mennyiséget választótölcsérbe helyezünk, majd
32
435
lü-15 ml víz hozzáadása után az elegyet nátron,.
2,95
8,4
lúggal vagy másféle lúggal meglúgosítjuk és 3-4(1·7)
5,35
szer egymásután kloroformmal vagy egyéb oldó46
szerrel kirázzuk Az egyesített kloroformos vagy
48
29
34
éteres kivonatokat 5 ml vízzel átmossuk,** a kloro265
315
65
fornlos réteget elválasztju-k és megszűrjük Ezután
28
33
63
a kloroformot ledesztilláljuk, a maradékot pedig
505
555
kiszárítjuk és lemérjük. A meghatározást vo]u,.
3,15
265
63
H
32
63
metriásan is végezhetjük azonban olymódon, hogy
46
a szárazmaradékot vízfürdőn enyhén melegítve
435
485
80
10 ml szeszben feloldjuk, az oldathoz 15 ml vizet
önJünk, majd 2 csepp metilvörös-oldat hozzáA táhlázatból kitűnik, hogy az egysavas báziadása után 001 n sósavval megtitráljuk.
sok közül az akónitin, atropin, berberin, kis cevadin,
Jelzőként metilvöröst a legtöbb ismert alkaloida titrálásánál használhatunk E körülmény kokain, kodein, koniin, dionin, morfin, pel!etierin,
könnyen érthetővé válik, ha figyelembe vesszük piperin és a tebain, metilvörös indikátor mellett
az alkaloidák titrálási exponensének jelentőségét. 0,01 n oldattal pontosan titrálható . Ugyanez vonatkozik a 0,1 n oldatra is, ennél azonban a dimetil* A vizsgálandó ányag mennyiségét az 3flalitlkus sárga is alkalmazható.
rendelkezésére álló gyógyszer mennyisége és az alkalma..
A kétsavas bázisok is többnyire élesen titrál"
zandó reakciók érzékenysége szabja meg,
haták
metilvörös mel!ett, épp úgy rnint az egy"
** Vízben oidódó alkaloidabázisok esetében az éteres
savas ·bázisok (brucin, kinin, nikotin, novokain
rétegnek vízzel való kirnosása nem ajánlatos (ThermopsÍS··
alkaÍoidák)
[bázis], sztrihnin) Részletesebb adatokat Koltboff
14*
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>>Térfogatos analizis« (fl. köt. !933.) c múvében
találhatunk
A közvetlen titrálásorr kivül eredményesen
alkalmazhatjuk a megfordított titrálás! is. E célból
a bázist O Ol n sósav meghatározott mennyiségű
fölöslegében feloldjuk, majd a szabadon maradt
sava t lúgga!, vagy - ahogy. a szerző sz okta 0·01 n borax-oldattal metilvörös mellett visszamérjük.
2 . Kivonásos módszer perforátorok segítségéve!.
Az alkaloidák kivonására választótölcsér helyett
perforátorokat is használhatunk Ezek a Soxlettkészülékek elve alapján készülnek és pedig egynél
alacsonyabb fajsúlyú (éter), vagy egynél magasabb fajs"úlyú (kloroform, széntetraklorid) kivonó·
szerekkel való kivonásra
8
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A 2 . és a 3. ábrán a Gadamer-féle univerzális
perforátor (l. ábra) Brodszkij által tökéletesített
módosulatait láthatjuk.
a) Kivonás éterreL Alkaloidák és egyéb anyagok a 2. ábrán feltüntetett perforátorban való
kivonása éter segítségével a következő módon
történik: Az A cső ferdén levágott végét parafadugóval lombikhoz kapcsoljuk, amelyet előzően
1/3 részéig frissen desztillált éterrel töltöttünk
meg . A kiszélesedő C csőbe a kivonandó folyadék
lS.--40 ml·ét öntjük, majd erre élett rétegezünk
Ha az éteres réteg nyomása meghaladja az alatta
levő vizes rétegét, az éter a vizes rétegen keresztültör és összegyűlik felette a D-csőben További
feltöltés következtében a vizes folyadék felett
elhelyezett éterréteg a D csőben fokozatosan felemelkedik és az F szintet elérve az E elágazáson,
majd az A csövön keresztül a lombikba kezd
folyni . Ha már most az éter hozzáöntéséf abbahagyjuk, egyensúlyi állapot áll be, egyrészt a
B csőben levő éter oszlopa; másrészt a D csőben
elhelyezkedett vizes folyadék és a felette levő
étertéteg nyomása között. Ezután a kiszélesedett
C esőre golyós vagy másrendszerű visszafolyóhűtő! szerelünk és elkezdjük a lombikat vízfürdőn
me!egíteni. A forrásban levő éter gőzei az A csövön
és a kiszélesedő C csövön át a hűtőbe jutnak,
ott az éter kondenzálódik és visszafolyik a B
csőbe.. Ennek következtében az egyensúlyi állapot
felboruf s a visszafolyó éter a vizes rétegen áthatolva az A csövön át visszajut a lomb ikba. A vizes

rétegeP szakadatlanul átáramló étercseppek igy ·
érintkeznek az oldatban levő anyaggal és kivonják
azt Ha időnként az F nyíláskán pipettával kevés kivonó folyadékot veszünk ki és azt óraüvegerr
e!párologtatjuk, a szárazmaradékból megítélhetjük,
hogy a kivonandó folyadék tartalmaz-e kivonatanyagat Ha így, vagy más módon akivonás befejez-térő! meggyőződtünk, megszüntetjük a melegííést,
a készüléket szétszedjük, majd az étert elpárolog~
tatva megállapítjuk a kivont anyag súlyát..

b) Kivonás kloroformmaL A 3 ábrán feltűn- .
tetett készülékkel a kivonást úgy végezzük, hogy
az A cső ferdén levágott végét átfúrt parafadugó ..
val l/3 részéig kloroformmal megtöltött lombikhoz
kapcsoljuk. A kiszélesedő F csőbe annyi frissen
desztillált kloroformot öntünk, amíg az a D elága ..
záson és az A csövön át a lombikba kezd folyni.
Ezután ugyancsak az F csőbe öntjük a kivonandó ·
vizes folyadékot.. A kiszélesedő csőhöz visszafolyó·hűtőt kapcsolunk, majd elkezdjük melegíteni a
lombikot.. A forrásban levő kloroform gőzei
az A és az F csövön át a hútőbe jutnak, ott
kondenzálódnak és a kloroform visszacsepeg a
B csőbe, ahol a vizes rétegen áthatolva; az E
elágazásorr és az A csövön keresztül visszafolyik
a lombikba. Azáltal, hogy a kloroformc;;eppek
a vizes folyadékrétegen gyorsan és állandóan át-áramlanak, az abban oldott anyagat fokozatosan·
kivonják. Ha a D nyíláskán időnként pipettával
kevés oldószer t veszünk ki és (IZ! ór aüvegen elpárologtatjuk, meggyőződhetünk a kivonás befejezéséről. E célból a szárazmaradékkal olyan
kémiai reakciókat végzünk el, amelyekkel a kivonandó anyag nyomait is kimutathatjuk. A kivonás
befejeztével a készüléket szélszed jük, a kloroformot
ledesztilláljuk és a kivont anyago! lernérjük
A felvázolt perforátorok szerkezete annyira
egyszerű, hogy azok bármely üvegtechnikai műhely
ben elkészíthetők.
3 Schu/ek és Szeghő módszere. A kivonandó
anyagból 30.-35 mg vízmentes alkaloidának megfelelő mennyiséget 100 ml űrtartalmú kónikus
lombikba helyezünk, ráöntünk 2 ml vizet (ha bázist
határozunk meg, feloldása végett 1·--2 csepp
higított sósavat adunk hozzá), majd az oldathoz
70 ml kloroform ot önttlnk (morfin esetében l%
szeszt tartalmazó kloroformot használunk) . Erősen
összerázzuk és a diszpergál! elegyhez, hogy az lakmusszal szemben lúgos legyen, 1·-2 csepp 10%-os
ammóniát cseppentünk Az elegyet J.-2 percig
rázogatjuk, majd kis részletekben annyi vízmentes
nátriumszulfátot adunk hozzá, hogy a kloroform
kitisztuljon Az alkaloidát tartalmazó kloroformot
vattapamatorr megszűrjük
A nátriumszulfátot tartalmazó lombikot, valamint a vattaszűről háromízben 5-8 ml kloroformmal átöblítjük A kloroform nagyobb részét (kb.
9jl0 részét) ledesztilláljuk, amikoris a kloroformmal együtt az ammania is eltávozrk A kloroform
mar adékához l O ml kérrsavat adunk, s a klorofor..
mot nyomtalanul elpárologtatjuk. Kihűlés után
a sav fölösJegét nátronlúggal, metilvörös indikálort
használva, visszamérjük

4. Kiszorítdsos módszer. Az alábbi reakción
alapszik:
Alk.HCI +Na OH-~ Aik+ NaCI+ H 20.
A legtöbb alkaloida annyira gyenge ·bázis,
hOgy szeszes-vizes közegben a fenolftaleinre hatást
nem gyakoroL Ennek következtében az indikátor
színvá!tozása csak csekély lúgfölöslegben következik be
Ezzel a módszerrel a meghatározást úgy végezzük, hogy O03·-'-(}04 g alkaloidasót lO ml vízben
feloldunk, az oldathoz !5 ml szeszt és 3--4 csepp
fenolftalein-oldatot adunk, majd nátronlúggal az
indikátor színváltozásáig titráljuk.
Erősebb bázisok titrálásának vége felé az elegyhez kloroformot kell adnunk, hogy az alkaloida·bázist a reakciós közegből eltávolítsuk..
5.. Kicsapásos módszer. Többféle módozat
lehetséges :
a) Polijodidok alakjában a meghatározás úgy
történik, hogy az alkaloidasó oldatához fölöslegben
jódos káliumjodid-oldatot adunk A szüredékben
a jód íölöslegét nátriumtioszulfát oldattal visszamérjük
·
b) A káliumjodomerkuráttal való kicsapás
azon alapszik, hogy az alkaloidák sósavas közegben
Mayer-reagenssei Aik . HJ(HgJ2 )n összetételű csapadékot adnak. A káliumjodornerkurát fölöslegét
nátriumkloriddal vagy Babics módszere szerint
mérjük vissza.
c) A szilikovolfrámsavval való kicsapás!
Klyacskina módszere szerint végezhetjük.
d) Kombinált módszernél az alkaloida-bázist
fölöslegben vett O l vagy O Ol n sósavban feloldjuk
s az oldathoz fölöslegben jódos káliumjadidot adunk.
A szüredék alikvot részében, miután azt a jódtól
tioszulfáttal elszintelenitettük, a savfölösleget lúggal
visszatitráljuk Jelzőül fenolftalein! használunk
Egyes alkaloidáknál a jódos káliumjodid ..
oldat helyett Mayer-reagens!, összetett készitmények mikromeghatározásánál pedig Bolotnyikov
és Kra;zman módszere szerint Dr agendorff-reagenst
is alkalmazhatunk

6 Aminómetriás meghatározás Aminornetria
alatt az aminok savval való reakcióján alapuló
térfogatos meghatározását értjük A reakció vizes
vagy szeszes közegben és általában olyan felté ..
telek mellett, amelyeknél az amin bázissá alakulhat,
nem megy végbe (OH-ionok leválása).
Egyes szerzők szerint aminorrietriás meghatározásoknál legalkalmasabb a kloroformban oldott
para-toluolszulfosav . Az oldat titere hexametiléntetraminnal állítható be . Oldószerként széntetra·
kloridot, kloroformot (leggyakrabban), tetraklór ..
etánt és metilénkloridot szaktak használni.
A para.toluolszulfosav 0,2 n oldatát úgy készítjük, hogy kb. 8,6 g vízmentes készítményt
(moL súly 172,12) fel 0 ldunk, majd kloroformmal
l literre kiegészítjük Az oldat titerének megálla·
pltása végett 0,05 g hexametiléntetramint (a)
10 ml kloroformban oldunk, hozzáadunk 5 csepp
0,05%-os kloroformos dimetil ..amino .. azobenzol·
oldatot és a meghatározandó savval addig titráljuk, amíg az oldat sárga színe vörösbe megy át
!;la a titráláshoz b ml sav fogyott, úgy a 0,2 n paratoluolszulfosav faktora

a

F = !42 7 b .
A szinátcsapást kb l% fenol hozzáadásával
érzékenyebbé tehetjük Aminok és alkaloidák
titrálása ugyanilyen módon végezhető .
Az illó elsőrendű aminok (R . NH 2 ) vagy
amelyek a felsorolt oldószerekben nem oldódnak,
ezzel a módszerrel nem határozhatók meg. Jól
titrálhaták azonban a másodrendű (R2 . NH) és
a harmadrendű (R 3 . N) aminok. A fenti módszer
egyes bázisos jellegú gyógyszerkészitmények meghatározásánál (hexametiléntetramin, dietilamin,
benzilamin, anilin, a- és ~-naftilamin, par a·-anizidin,
pantokain, piridin, kinolin, akridin stb.) gyakorlati
jelentőséggel bír. Aminometriásan a legtöbb alkaloida jól meghatározható
Fordította : Ligeti Viktor

A gyógyszerésztechnikus-tanfolyam vizsgái
Amikor a mult év novemberében erre a tanfolyamr a felvételi vizsgát tartottunk, tudtuk, hogy
a szakoktatás terén rátértünk ana az útra, amelyet
a szocializmus építése a szacialista egészségügy,
a gyógyszertári munka vonalán megköveteL A mult
évi tanfolyam már komoly előrehaladást mutatott
az előző évivel szemben, a fordulat azonban az
idei tanfolyam indulásával történt meg.
Miben állt ez a fordulat! A hallgatók nagyobbik része a tanfolyam kezdetén takarítónői ro unkakörben dolgozott a gyógyszertárakban, sokan
közülük még ma is igy dolgoznak, de átminősítésük
és tudásuknak megfelelő munkakörbe helyezésük
rnát folyar(latban van. A hallgatók nagyobbik
része 18-25 éves takarítónő volt, akik kiválóan
1f;
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bebizonyították Pártunk tanítását : a munkásosztály kezébe könyvet kell adni és meg tudják
tanulni mindazokat a tudományokat,· amelyek
elől a kapitalista társadalom elzárta őket
A másik döntó fordulat a világnézeti oktatás
terén történt. A politikai iskola anyagát gyógy·
szerész elvtársaink adták elií A hallgatók többsége
még nem vett részt szervezett oktatásban Kezdeti
nehézségek után hétről-hétre tapasztalható· volt
a fejlődés. A hallgatók világnézeti fejl~ttsége .egyre
inkább megközelítette azt a fokol, amrt szoCLahsta
társadalrnunk a gyógyszertári dolgozóktól megkövetel A továbbiakban a mi feladatunk lesz
hogy ezt a !okot ne csak megközelítsék, hanem el i;
ér jék
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Ha csak részleteiben ls foglalkozunk a tan· haladását, az eredmény nem maradt eL Ez az rtt
folyammal, meg kell állapitani, hogy szervezése, legyen a' jövő útja ·- kollektív tanulás, kollektiv
bár még akadtak hibák, sokat javult. Időben munka a szocializmus felépftéséért
készültek el a jegyzetek, a világnézeti könyveket
R6na Béláné
azoknak, akik nem tudták megvásáro ini, az Egész..
ségúgyi Minisztérium és a Budapesti Gyógyszertár
Vállalat kölcsönözte. A Gyógyszertár Vállalat
néhány szakmai jegyzetet is megvett. Többször A gyógyszerésztechnikus-tanfolyam
adott gyorssegélyt az arra rászorult hallgatóknak .
záróünnep;oége
A tanfolyam jellegél a hallgatók összességének
A GyQgyszertár Vállalat kultúrtermében június 10-én,
szociális összetétele szabta meg. A felvételi vizs·· vasárnap délelőtt ünnepélyes keretben befejeződöft az idei
gáknál igyekeztünk Pártunk útmutatását követni. gyógyszerésztechnikus-tanfolyarn. Fehér László elvtárs
A nők száma a tanfolyam hallgatóinak 87%-a, i~dvözlő szavai után rövid kult~rműsor következett. Balog
Eva elszavalta A Szurkov ; Hallassa szavát minden igaz
25 évesnél fiatalabb 27 hallgató, 52%, 8 eleminél ember
c. versét, majd a tanfolyam ha!Igatóiból alaktilt
alacsonyabb képzettségű 34 hallgató (Átképző együttes néhány alkalmi csasztuskát énekelt Ezután
tanfolyam, a hallgatók még nem általános iskolába Róna Béláné elvtársnő a tanfolyam szaksz_ervezeti irányítája
jártak) A társadalmi munkát a tanfolyam kiváló mondta el szélesen ívelt, átfogó beszédét. A felszólalás
lényegét Rónáné elvtársnő megírta szaklapunk számára.
bizalmija irányította. Igy működött a Szabad Nép Megem!Itette,
hogy a mostani tanfolyam kiválóbb halh:"atói
Bar á ti Kör és alakult ki a kultúrrr:unka is. A szocia- közOI néhányat szakérettségi elvégzésére ajáblottak. A
lizmus győzelmének minden jelentős napját egy·· beszéd után Fehér László elvtárs a tanfolyam feleiőse
egy szavalat vagy kórusszám, rövid emlékbeszéd kiosztotta a bizonyítványokat Rónáné elvtársnő rövid
felszólalásában elmondta, hogy a súlyp-ont a tanulmányi
méltatta.
eredmény elbírálásában: a gyógyszerészet és a világnézet
A zár óvizsgák természetesen a legnagyobb volt. Felszólította a ha!Igatókat, hogy mindenki a képes--'izgalmak között za j! ottak le. Az eredményék nem ségei szerint minél több és_ jobb munkával vigye el6bbre a
területén a szocializmus építéSét.. Utánamindenben fedték az évközben mutatott formát, közegészségügy
Horvát Lászlóné, a tanfolyam legkiválóbban végze:tt haiJga ..·
ezért az eredményeket a tanfolyamon tapasztalt tója köszönte meg az előadók fáÍ'addzását, ígéretet tett
tudással egyesítve értékeltük kL Itt is megmutat- a maga és társai nevében, hogy mindig becsülettel fogják
kozott, mint minden »iskolában«: vannak nyugodt végezni kötelessé~üket, folytatják tanulmányukat és azon
hogy mmél többet használjanak a közösségnek ..
>>jó vizsgázók« és ideges, önmagukon uralkodni nem lesznek,
Diamant elvtárs, a Gyógyszertár Vállalat személyzeti
tudó >>rossz vizsgázók<< A 4 napig tartó vizsga osztályának vezetéJ"e köszönetet mondott az oktatóknak~
alatt volt, aki megszokta a vizsgázás! és fokozato- elseJsorban azonban a Pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy;
san javult, legtöbbjük azonban kifáradt és pL lehetdvé tették a középkáderek ilyen komolysz·tnvonalú
kiképzését. További jó munkát kivánt a hallgatóknak és
az egyik jó vizsgázó utolsó vizsgája után sírva- kéri, hogy tudásukat hasznosítsák a gyógyszertárakban.,
fakadt.
Vigyék tovább azt a kollektiv szellemet, ami itt kialakult
A tanfolyam néhány kiváló értéket hozott közöttnk és Ilk maguk ls segftsék, adják tovább tudásukat
a gyengébbeknek. Diamant elvtárs ezután a legjobban végfelszínre . Igy elsősorban Horváth Lászlóné!, a volt zett
gyógyszerésztechnikusoknak kiosztotta a Gyógyszertár
Flórián-·gyógyszertár takarítónőjét kell említeni, Vállalat jutalomkönyveit. Könyvjutalmat kaptak a követ..
aki a tanfolyam két legjobb értelmiségi hallgatójá- kezéík : Horvát Lászlóné, Juhay Gizella, Muskát Béla,
val tudásban, Jogikában és kifejezésformában egy- Müller Irén, Habzel Sándor, Szegedi Ilona, Pálfalvi Gézáné,
BJrnfeld Erzsébet, Borsos Sándorné, Lukács Mária és
ar án t felvette a versenyt Kiváló! produkált Muskát Szabó
Klára ... A könyvjutalmakat juhay Gizella elvtársnő,
Béla, akit a tanfolyamra fel seni akartunk venni, a tanfolyam bizalmi ja köszönte meg és mint Horvát Lászlóné,
mivel koron felül volt, és nagyon szépen fejlődött ő is igéretet tett a továbbtanulásra és tudásuk haszno~
a kis kifutó Müller Irén. Borsos Sándorné ideológiai sftására a Gyógyíts jobban-mozgalo'mban és a szocializmus
épitésében. Ezután ugyancsak juhay elvtársnő jutalomtéren tett kiváló előrehaladást, de szakmailag is könyveket nyujtott át az előadóknak és még néhány elvtárs:
sokat fejlődött. Általában a hallgatók tudását nak, akik a legtöbbet töréídtek a tanfolyam jó munkájának
irányításával. Igy könyvet kaptak a követk~zők : Ligeti_
fej(ődésükben kell értékelni. Pl Csörgő Péterné,
Szegedi Ilona, Sárik Ferencné, mindhárman taka-~ Ferenc, Fésüs Arnold, Ligeti Viktor, Kovács Edit, Kovács
László dr., S?olnoki András dr., Róna Béláné, Sebők László,
rítónők, világnézetből mindhárman ötös eredFehér László és I(ende Éva dr
ménnyel, általában pedig jó, illetve közepes tanulMeg kell mondanunk, hogy ezeket a könyveket a technimányi fokozattal végeztek Még néhány számmal kák és takarítóasszonyok önként felajánlott forintjaiból
akarom dokumentálni a tanfolyam jellegét. 53 vásárolták, mert rnindenképpen meg akarták köszönni,
viszonozni akarták valamivel azt a nagy ügybuzgalmat
vizsgázott hallgató közül : kitűnő 5, jeles 8, jó !O, és szeretetet, amivel az előadók hónapokon keresztül önzet· közepes 20, elégséges 8, javítóra utasítva 2 . Átlagos lenül tanflották őket
A záróünnepség folyamán néhányan hivatkoztak
tanulmányi eredmény 3 53%. A tanfolyamra felvett 60 hallgató közül 53 vizsgázott. A nagy a tanfolyamon kialakult kollektív szellemre. Ennek vol··
tunk tanui mi is, amikor lelkesen megtapsolták a könyvlemorzsolódás azért érthető, mert éppen az idősebb jutalomban részesült kiváló hallgatókat és valóságos~
évjáratúak maradtak le; míg az értékes fiatalok ünneplést rendeztek, amikor az előadók vették át a hallgatók
ajándékkönyveit Majd csoportokba verődve itt is, ott is
végig kitartottak és Ievizsgáztak
arról tanácskoztak : mikor és hogyan tanulhatnának
A tanfolyamon elkövetett hibáinkból nekünk még többet? A legtöbben úgy érezték, hogy ez a bizonyítvány
is tanulnunk kell : többet kell évközben egyénen- csak utat nyitott számukr a a még több és- jobb elméleti
ként foglalkozni a hallgatókkal és többet a felelős és gyakorlati kiképzés felé. Erre kérték az előadókat és
ezt igérték maguk és társaik nevében a felszólalók is . , .
vezetákkel is. Ahol a felelős vezető, vagy 1·-1 A
gyógyszerésztechnikus-tanfolyam záróünnepsége az Intet<·,
gyógyszerész szívügyének tekintette a technika nacionálé eiéneklésével ért véget.
'
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A számítások tervezett egyszerdsítése és észszerdsítése
az új gyógyszerkönyvben
El6adta : Ka:dovitz László
ll

A negyedik

egyszerűsltés

a szám/tások terén,

melyet a Szerkesztőbizottság az új gyógyszerkönyvbe felvételre javasol, a nomogrammokkal való
számolás . Az V. Gykv-nek nemcsak hazai, hanem
kiilföldi vonatkozásban is újítása ez, mert magyar
gyógyszerkönyv lesz az első, mely nomogrammokat
is tartalmaz
4. A nomogrammokka/.való számolás lényegében
grafikus úton való számolás, helyesebben az eredmények leolvasása grafikus úton, mert a nomogrammokkal tulajdonképpen nem számolunk,
hanem megfelelő beállítás után az eredményt
egyszer(íen leolvassuk Mi is az a nomogramm
és hogyan alkalmazzuk azt? A dolog lényegél
legkönnyebben egy ismert szemiéitető példával
világíthatjuk meg : a kettős skálával ellátott
hőmérő ugyanis a legegyszerűbb nomogramm.
Amint ismeretes, három hőmérőskála van
használatban : a Celsius-, a Reaumur- és a Fahrenheif.. féle. l C0 = 0,8 R 0 .. kal vagy l R 0 = l ,25
co. . kaL A Fahrenheit és C0.. ok közölti átszámítás
már nem ennyire egyszerű, mert a Fahrenheit
hőmérőn az olvadó jég hőmérséklete 32°, a víz
forráspontja pedig 212o,
fD·-32
l c• tehát = - - - ·

osztással, pl. centiméter beosztással (l. ábra).
Kössük össze most a baloldali egyenes egy pontját
a jobboldali egyenes valamely pontjával egy egye·'
nes vonallal

Minden bizonyitás nélkill közvetlen belátható,
hogy a metszővonal, bár hogy helyezzük is azt,
a középső egyenest a két szélső egyenesen az alapvonaltól számított lemetszett távolság középarányosában
fogja metszeni, mert a középső egyenes a két szélső-
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Az átszámítás! teljesen elkerülhetjük, ha olyan
hőmérő áll rendelkezésre, mely a higanyszál egyik
oldalán R, a másikon C, vagy F és C skálákkal van
ellátva : a higanyszál közvetlenül mutatja az össze ..
tartozó értékeket, pL hogy 12 R 0 = 15 C0 -kal,
vagy hogy 98,6 po = 37 C0 -kaL Az egész csak
a skálák megfelelő beosztásán múlik. Természetesen hőmérő nélkül is készíthetünk ilyen kettős
skálát, melynek segítségével valamely egy-skálás
hőmérőn leolvasott értékeket a másik hőmérő
skálára átszámithatjuk. Ilyen kettős skála a legegyszerűbb nomogramm, melyet sok kétváltozós
összefiiggés megoldására lehet felhasználni .
Kettős skálákkal csak a hőmérők átszámításá·hoz hasonló egyszerií feladatok oldhatók meg.
Olyan esetekben mikör két változótól függ egy
harmadik keresett változó értéke, már három
skálár a van szükségünk, hogy két skálán a meg.adott változók értékeit beállítva az eredményt
a harmadikon leolvashassuk..
A gyakorlatban a legelterjedtebbek a három
párhuzamos skálából álló nomogrammok. Ezeknek
lényegél és használati módját egy nagyon egyszerű
példával tehetjük szemléletessé..
Rajzoljunk egymástól egyenlő távolságra
három függőleges, párhuzamos egyenest, kössük
össze azokat alul egy vízszintes alapvonallal,
amelyre az egyenesek merőlegesen állanak és lássuk
el mindhárom egyenest egyforma, egyenletes bec

6

4

•1·

1
1

sz

dbra

től egyenlő

távolságra van . fgy pl. ha az L ábrán a
baloldali egyenes ötös pontját a jobboldali egyenes
kilences pontjával összekötjük, azt találjuk,
5+9
hogy a metszővonal a középső egyenest az - - =
2
14
=
= 7-es pontban metszi Bánnilyen pontokat
2
kötünk is össze, nlindig azt találj uk, hogy a metsző.
vonal a középső egyenesen a két szélső egyenesen
lemetszett távolság összegének felét metszi Ie
Ez az egyszer ű összefüggés lehetövé teszi, hogy az
egyenletes beosztással ellátott három párhuzamos
skálát grafikus úton való összeadásra használ·
hassuk fel. E célból a középső skálát feleakkora
léptékű beosztással kell ellátni, mint arnilyennel
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a két szélső van ellátva. A középső skálán fgy
az l-es hely~re 2, a 3-as helyére 6, a 7-es helyére
!4 stb. kerül. Az igy megszerkesztett nomogrammal
úgy használjuk összeadásra, hogy az egyik összeadandó! az egyik, a másikat a másik szélső skálán
· állitjuk be és a két pontot egy egyenessel ,összekötjük, majd ott, ahol ez a vonal a középső skálát
metszi, az eredményt leolvassuk Igy megkapjuk,
pl.. hogy 5 és 9 összege 14, 8 és 3 összege ll stb ..
A megoldas egyszerűsége szembeszőkö . Méginkább
szembeszőkö azonban ez, a komplikáltabb feladatok megoldására szolgáló monogrammoknál, amint
azt a továbbiakban látni fogjuk
Három változás függvények megoldására az
ilyen egyszeri! három párhuzamos·~skálás nomo-·
grammok akkor alkalmazhatók, ha az összefüggést
t
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kifejező x = m . a~
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. A hőmérő fonálkorrekciójának leolvasásdra szolgáló nomogramm, az összeadás céljára szolgáló
nomogrammhoz hasonlóan,. szintén három párhuzamos skálából áll (2. ábra) . A baloldali n-jelzésű
skálán állitjuk be a !iirdóből kiálló higanyszál
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kifejező egyenlet explicit alakja* a változók
összegét vagy különbségét •l!tal.mazza. Hogy
a nomegrammoknak ezt az egyszerű típusát olyan
esetekben is alkalmazhassuk, amikor az egyenletek a változók szarzalait vagy hányadosait
tartalmazzák, az egyenleteket előbb megfelelő
módón át kell alakítani, hogy a szorzás összeadássá,
az Q}ztás pedig kivonássá váljék E célból a számok
helyett azok logaritmusait vesszük, amikor is a
szorzás a Jogaritmusok összegezésévé, az osztás
pedig a Jogaritmusok kivonásává alakul át.. Ha tehát
a számok helyett a nomogramm skáláira azok
logaritmusait hordjuk fel, a nomogrammal ugyanúgy használhatjuk pL szorzásra, mint az előbb
összeadást a

• Az »X<<-re megoldott egyenlet (Szerk )
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hosszát, a jobboldali (!·-!') jelzésű skálán a le·olvasott hőmérséklet és a kiálló higanyszál átlagos
hőmérsékletének különbségét és az eredményt
- a két beállított pontot összekötve ·--- a középsö
skálán olvassuk . le.. Kétségtelen, hogy a számítás
- egy egyszerű szorzás .c.:. akár elemi módon,
akár logaritmus-!áblával vagy logarléccel nomogramm nélkiil is nagyon egyszerű. Az elemi módon
történő számolás nagyon hosszadalmas, ezért nem
jön tekintetbe . A logaritmusokkal vagy logarléccel
való számításnál viszont kiilön megg<mdolást igényel
az eredmény nagyságrendjének megállapítása, mert
amint a fenti képletből kitűnik, két rendszerint
háromjegyű számot kell előbb egymással, majd
egy olyan kétjegyű számmal megszorozni, melynek
első tagja és a tizedespont közölt még három Ovan
Itt mutatkozik meg azután a nemogramm nagy
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előnye az egyéb számolási módok felett, mert a
nomogramm leolvasásakor a leolvasott szám nagy"
ságrendjét is közvetleniil megkapjuk Mig pl..
Jogarléccel számolva meg kell gondolni, hpgy az
eredmény pl.. 0,12 vagy 1,2, vagy 12,0 fuk-e, addig
a nomogramm félreérthetetlenül megmutatja, hogy
az adott esetben melyik a helyes. eredmény
Hasonló módon van megszerkesztve a
higítások számítására szolgáló nomogramm is
(3.. ábra).. Itt is három párhuzamos skála van,
amelyek természetesen a már említett hígítási egyen·Iet folyományaképpen szintén logaritmikus skálák.
Van azonban . egy lényeges különbség a fonálkorrekció és a higitásinomogramm között. A fonálkorrekció leolvasására szolgáló nomogrammban
mind a három skála egyirányú. A hígítási nomo-·
grammban ezzel szemben az >>a« skála forditott

Olyan esetekben, ha az eredményt a középső
skála alsó felén kell leolvasnunk, a leolvasásra
csak egyféle lehetőségünk van, ezért a középső
skála alsó fele nincsen kiilső számsorral is ellátva.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy 30%-os oldatból
6%-os oldatot készithetiink Az eredményt ez
esetben a nomogramm alsó felén találjuk: 20 rész
30%-os oldatot kell 80 rész oldószerrel higltani.
A másik eset az Ienne;'ha a jobboldali skála belső
oldalán akarnánk a beállliást végezni, tehát a 30
%--os oldatból hígítás útján 60%-os oldatot készíteni . Ez nyilván lehetetlen, ezért nem jöhet számi·tásba a középső skála alsó felén a kétféle eredmény
leolvasása..
A nomogramm középső skálájának számozásá~
ból azt látjuk, hogy mindig 100 rész higított oldat
készitéséhez szükséges mennyiségeket kapjuk meg.
Eltérő mennyiségek készítése eselén tehát a kapott
irányú, mer'f amint azt az x = m ~ egyenletből, · eredményt a kivánt mennyiséggel be kell szorozni.
- ahol m = a higított oldat mennyisége (a nomo·- Ezt a szorzást azonban magán a nomogrammon is
grammban m = 100) - láthatjuk, a hígítandó elvégezhetjük oly módon, hogy a készítendő
anyag százalék-tartalmát kifejező >>a<< szám a kép- mennyiséget jelző számot a baloldali skálán állítletben a nevezőben szerepel.. Ez a körülmény a juk be, a 100 rész higltott oldat készítéséhez szüknomogr amm használati módját azonban a legkisebb séges hígítandó vagy oldandó anyag mennyiségét
mértékben sem befolyásolja : a baloldali >>a<< skálán a középső skálán annak baloldali számsorán,
állítjuk be a higitandó anyag % tarta!mát, a jobb- majd a két igy beállitott pontot összekötve a metoldali »b« skálán a higított anyag % tartalmát és szővonalat meghosszabbitjuk, míg az a jobboldali
a középső skálán olvassuk Ie az eredményt.. Az egyes skálát metszi, ahol azután az eredményt leolvassuk
skálákat természetesen felcserélni nem lehet, vagyis Igy pL ha azt találjuk, hogy a hígítandó anyagból
a beállitást mindig ezen a módon kell végezni. 50 részt kell 50 rész oldószerrel higitani, hogy
J00 részt kapjunk, de nem 100, hanem 40 részt
A hígítási nomogramm még egy vonatkozásban kívánunk készllen i, úgy a baloldali skála negyvenes
tér el a fonálkorrekció számítására szolgáló már és a középső skála ötvenes p_ontján át egy egyenest
ismertetett nomogrammtól.. A hígítási nemogramm fektetünk _le, mely a jobboldali skálát a 20-as
mindegyik skálája ugyanis kettős számozással pontban fogja metszeni Tehát 20 részt kell 40
van ellátva . A két szélső skála baloldalán 10- részre higítani Ily módon tehát a hígítási nomo100-ig, jobboldalán pedig J.-10-ig terjedő számokat gramm szorzótáblaként is használható.
láthatunk, ami azt jelenti, hogy a nomogramm 1A már ismertetett példáknál még nagyobb
100%-ig terjedő értékek leolvasására alkalmas.
előnyöket nyujt a nomogrammakkal való számolás
A középső skála viszont úgy van megszer- olyan esetekben, amikor több, egymásután elvégkesztve, hogy a skála baloldalán levő számok zendő különböző számtani művelet elvégzése után
a hígítandó ·anyag mennyiségét, a jobboldalán lehet csak az eredményt megkapni. Igy pL izotoniás
levő számok pedig a higltószer mennyiségét jelzik,
oldatok készltésénél* az izolonia eléréséhez szükséges
A középső skála felső felén közvetlenül a skála sómennyiséget lineáris összefüggést feltételezve
mellett levő számsorokon kivül még egy számsort a következő képlettel kell számítanunk :
találunk, mind a bal, mind a jobb oldalon. A. baloldali számok itt is a hígítandó anyag mennyiségét,
C = ( l - ~ ) m, ahol
a jobboldali számok pedig a higítószer mennyiségét
jelzik
c = a keresett sómennyiség.
A = az oldatban levő hatóanyag mennyisége mg/mlAz eredményt a középső skálának külső vagy
ben_vagy cg/10 g-ban kifejezve.belső számsora adja meg aszerint, hogy a beállítást
B = a ható.anyagnak az a mennyisége; amely injekmindkét szélső skálán a külső számsorral végeztük-e
cióknál 9 O mg NaCl-al, szemcseppeknél pedig
9· 7 cg NaCI·-al izotóniás
_
-c.:
vagy nem Ha a becillítást mindkét szélső skálán
m == az a sómennyiség, mely a víz izotoniássá tét-ea külső számsorral végezzük, tehát pl.. ha egy 30%-os
léhez szükséges, tehát injektióknál 9·0 mgjml
oldatot kivánunk l ,5%-osra higita'ni, úgy az
és szemcseppeknél 9·7 cgjlO g
eredményt a középső skálának szintén külső számAkár elemi módon, akár logaritmussal vagy
sorain olvassuk le, tehát 5 részt fogunk 95 rész
oldószerrel higítani. Ha a 30%-os oldatból15%-osat logarléccel számolunk, mindenképpen el kell
kívánunk készíteni, úgy a beállítást a baloldali végezni egy osztást, egy kivonást és egy szorzást,
skálán a külső, a jobboldali skálán pedig a belső gondosan ügyelve arra, hogy a nagyságrendet is
számsor segítségével végezzük Ilyen és minden helyesen állapítsuk meg. Hogy egy ilyen számítás
más esetben az eredménvt a közévső skála belső szám* Az izotoniás oldatok gyógyszerészi jelentőségér61
során olvassuk le, tehÁt 50 részt higítunk 50 rész lásd Kedvessy György dr. előadását, megjelent a Gyógy~rzerész 1951, évf. 1. számában
oldószerrel
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különősen több anyag jelenléte esetén mennyfre

hosszadalmas, arra jó példát ad az V. Helvét
Oykv. kommentárja (939. old ..), ahol egy 3 a lk atrészből álló oldat izotonlássá tételéhez szükséges
sómennyiség kiszámítása több, mint egy oldalt
foglal el. Megfelelően megszerkesztett nomogramm-ról ezzel szemben az eredményt pillanatok alatt
leolvashatjuk.
Egy ilyen nemogramm megszerkesztésénél
figyelemmel kell lenni ar ra, hogy az összefüggés
valamely oldat ozmózisos nyomása, ill. fagyáspontcsökkenése és az oldott anyag koncentrációja között
nem egészen lineáris az oldott anyag aktivitásának
a higltással való változása következtében Ennek
folytan a kancentráció és az ozmózisos nyomás
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anyagok neve mellett fel vannak ttlntetve, a Oytcv
ezeket ezenfelül még egy táblázatban is össz~
foglalja majd.· A határérték<k úgy vannak megválasztva, hogy a megadott határokon belül
a hiba legfeljebb 1-2%-ot tesz ki, ami ez esetben
gyakorlatilag elhanyagolható.
A fenti szempontok figyelembevételével meg.
szerkesztett nomogrammok baloldali >)A« skáláján
a külső oldalon 02--2-ig, a belső oldalon 2-20-ig
terjedő számok vannak bejelölve.. A számok,
éppúgy, mint a többi skálákon feltüntetett számok·
is az injekcióknál mgjml·-t (a szemcseppeknél
cgfiO g-ot) jelentenek.
Az »A<< skálán állítjuk be az l ml (ill 10 g)
oldatban foglalt hatóanyag mennyiségét
A

c

A

. -·--··--·_..., ..,,_. ,___________

DS
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.

o·s•' IP··csökkenésre
!Ji
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4. sz . dbra.:·

Szemcseppek

lnjekciók

u a
5. sz iíbra

közötti összefüggés grafikusan egy derékszögű
A jobboldali >)B<< skálán 20-100-ig terjedő
koordináta rendszerben nem ábrázolható egyenes számozás van Itt állítjuk be a hatóanyagnak
vonallal, hanem csak a mérési eredmények alapján a megadott határértéknek megfelelő nátriummegrajzolt görbéveL
klorid mennyiségből számított azon mennyiségét,
Mivel ezek a görbék általában nagyon lapos mely a vénei, illetőleg a könnyfolyadékkal izolefutásúak, közelítéssel a görbék egyes szakaszait toniás oldatot adna . Ezek az értékek a Gykv-ben
egyeneseknek tekinthetjük, vagyis az összefüggést a már említett határértékekkel táblázatba kerülnek
az egyes szakaszok határai között lineárisnak Hogy ne kelljen minden esetben az utóbbi értékeket
vehetjük. Ezen kancentráció határokon belül tehát a táblázatból kikeresni és a >)B<< skálán mindig újra
a fenti egyenletet jó közelítéssel érvényes, semmi beállítani, a leggyakrabban használatos anyagokakadálya sincs ezért annak, hogy az összefüggést nak megfelelő értékek a nomogrammon már be
a már ismertetett típus ú egyszerű ··nomogramm al vannak jelölve oly módon, hogy az egyes anyagok
ábrázoljuk (4. és 5. ábra).
nevét egy vonal köti össze a »B<< skála megfelelő
pontjával
A nomogramm használatánál mindenesetre
arra kell majd figyelemmel lenni, hogy azt az egyes
Az eredményt itt is a nomogr amm középső
anyagokra megadott koncentrácíóknál nagyobb skáláján olvashatjuk le . A középső skálán feltiin·
koncentrációkra nem használhatjuk
tetett számok azt a NaCI·mennyíséget muta t ják
Ezek a határértékek a nomegrammon az egyes mg-ban (ill. cg-ban) kifejezve, melyet a kérdéses
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oldat l mJ..éhez (lll. 10 g-jához) kell tenn!, hogy
az ízotóniás legyen .. Ez a skála is 2 számsorral van
ellátva . A baloldali skálán akkor olvassuk Je az
eredményt, mikor a hatóanyag mennyíségét is az
>)A<< skála baloldalán állítottuk be és fordítva
Az így megszerkesztett nomogramm használatát néhány példán szemléltethetjük lzotoníássá
kell tennünk pL a következő szemcseppet :
Rp. Atropin! sulf
g O, 10
Aquae dest

g 10,00

Az anyag mennyiségét az >)A<< skála jobboldalán
állítjuk be és ezt a pontot összekötjük a >)B«
skálán az atropinnak megfelelő ponttaL Az
eredményt a középső skála jobboldalán olvassuk
le: 8,44 cg NaCiflO g. A recepturai gyakorlatban
cg-nál kisebb mennyiségeket nem tudunk Iemérni,
ezért a l O g-oldathoz szükséges sómennyiséget,
a 8,44 cg.-ot, 8,0 cg-ra (= 0,08 g) kerekítjük.
Láthatjuk, hogy a nomogrammal elérhető
pontosság ·ilyen kismennyiségű oldat készítése
esetén messze túlhaladja a recepturai gyakorlat
megkívánható pontosságát.. A nomogramm pontos··
sága jobban kihasználható olyan esetekben, amikor
nagyobb rpennyiségű oldatot kell izotóniássá ten~i,
amire az injekciók készítésénél inkább adódhatrk
alkalom..
Igy pl. l liter O, l %-os atropinsiulfát i~jekció
készítésénél úgy j~runk el, hogy a hatoanyag
mennyíségét ··- ami ez esetben I mgfml -·az >)A<<
skála baloldalán állítjuk be, ennek folytán az
eredményt is -- 0,815 mgfml -- ís a középső skála
haloldalán olvassuk Ie. Literenként tehát 8·88
gcot kell lemérni. A mérést gyakorlatHag cg-nyí
pontossággal tudjuk végezni, tehát ez esetben
a nomogramm pontosságát teljes mértékben kihasználhatjuk
Természetesen felmerülhet az a kérdés, hogy
használható-e a nomogramm olyan esetekben is,
amikor többféle anyagból álló oldatot kell ízotöniássá tenni Könnyen levezethető és bizonyítható
- amire itt nem térek kí - , hogy ílyen esetben
úgy kell eljárni, hogy a nomogrammból különkülön leolvassuk az egyes alkatrészeknek megfelelő
nátriumklorid mennyiséget, az így kapott eredményeket összegezzük és az összegből (n-l) . 9,0 mg
NaCI-t- szemcseppeknél (n-I). 9,7 cg NaCI-tlevonunk A képletben szereplő •m« az oldatban
levő alkatrészek számát jelenti.
fgy pL az alábbi injekció elkészítésénél a
következőképpen járunk el :
Rp Morph . hydrochlor
g 0,30
Scopol. hydrobrom. g 0,006
Ephedrin hydrochlor g 0,45
Aquae dest
g 30,0

A megadott mennyiségeket először is 30-al
osztjuk, mert a nomogramm l ml-·re vonatkoztatott kancentráció-adatokat tartalmaz.
Ezután a nomogrammról egymásután leolvassuk
I O mg morfinnak,
0·2 mg szkopolamínnak és
I 5 mg efedrínnek megfelelő NaC! mennyi.
ségeket
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A nyert eredményeket
7,57
8,98
4,8
21,35, majd a végeredmény-

összeadjuk
ből (3--1} 9,0-et
azaz 18,00-at Ievonunk.
.
3,35
. A szükséges sómennyiség tehát ml-ként 3,35
mg, vagyis 30 ml-re átszámítva, 10,05 cg. A recepturai gyakorlatban tehát 0,10 g NaCl-t fogunk
·
lernérni és az oldathoz adni.
Az ismertetett példák a nomogramm alkalmazási lehetőségeit még nem merftették ki.: A .maximális koncentr~ció, melyet a nomogramm baloldali
»A<< skáláján beállíthatunk, amint látjuk, 20 mgfml.
Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, mintha
a nomogr ammot, egy kis fogással, nagyobb koncen··
trácíókra is ne lehetne alkalmazni . Ilyen esetekben
úgy járunk el, mint az utóbbi példánál, mikor több
anyag oldatához adandó sómennyiséget szám!··
tottuk : a hatóanyag mennyiségét 2 részre bontjuk
és külön-külön olvassuk le az egyes részmennyi ..
ségeknek megfelelő eredményeket
!gy pl.morfínnál ha 30 mg(ml-t tartalmazó olda·
tot akarunk NaCI·-el kompenzálni, előbb leolvassuk
a 20mg-nak megfelelő eredményt 6,25-öt
azután 10 mg..nak megfelelő eredményt 7,56·-ot
és az összegből
13,81 mg
9·0 mg-ot levonunk.
9,0mg
Az eredmény tehát
4,81 mg.
Hogy a nomogramroot egyes anyagoknál olyan
esetben is használhassuk, mikor a kompenzáland óoldat koncentrációja nagyobb, mínt az anyag neve
. mellett a nomogrammban, ilL a táblázatban megadott határérték, a táblázatban majd több
anyag neve Il. jelzéssel mégegyszer szerepel,
feltüntetve a >)B« skálán beállítandó értéket és az
ennek megfelelő kancentráció határokat. Igy pl.
prokainnál a táblázatban L és l L jelzéssel 2 különbözö értéket találunk majd megadva, melyek közül
· az I-nek megfelelő érték I O mgfml kancentráció
határáig, I l-nek megfelelő érték pedig W~40 mgfml
kancentráció határáig érvényes
Ha az oldatban levő anyag mennyisége !-nek
megfelelő kancentráció határt, tehát a 10 mgfml-t
meghaládja, ugyanúgy járunk el, mint a fenti
példában a morfinnál, azzal az eltéréssel, hogy az
első Ieolvasást a l··nek, a másodikat a !I-nek meg.felelő pontból kiindulva végezzük
Igy pL ha 30 mgfml prokaint tartalmazó
oldatot kell izotonlássá tenni, úgy a prokain I--nek
megfelelő pontból 42,7--ből kiindulva leolvassuk,
hogy 10 mg-nek 6,9 mg felel meg;
a prokain !I-nek megfelelő pontból 51 ,5 ..ből
kiindulva pedig, hogy 20 mg·-nek 5,5 mg felel meg .
6,9 és 5,5 összegéből 12,4-ből 9,0·-át levonva,
megkapjuk az eredményt 3,4 mg-otfml.
A felhozott példákból láthatjuk, hogy a nomogramm . a vele szemben tám~sztható ~yakorlati
követelményeknek m·egfelel, és rgy az valaban hasznos segédeszköze lesz a gyakorló gyógyszerésznek
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· A bolgár gyógyszerészet fejlődése
·- Beszélgetés L. Drjanovszkával
Három hónapig volt itt. tanulmányúton Lilian
Drjanovszka, a Szófiai Tudományegyetem Gyógyszerészkémiai Intézetének 'tanáisegéde. Júniusban
utazott vissza és nyilván olyan tudományos anyagot visz magával, amelyet otthon jobb munkájuk
érdekében fel tudnak használuL Mivel nekünk
egyelőre nincs lehetőségünk, hogy hasonló céllal
Szófiába utazhassunk, beszélgettünk Drjanovszka
gyógyszerész kartársunkkal és megké1tük, hogy
mondjon el mindent, amivel az ő munkájukat
és tapasztalataikat mi is beleépíthetjük tudományos és gyakorlati múködésünkbe ·
Az első kérdésünk: hogyan alakult a felsza. badu!ás után a bolgár gyógyszerészet fejlődéseJ
Lilian Drjanovszka elmondja, hogy 1945-ben,
a felszabadulás után gyógyszerésieti vonalon
minden magánkézben maradt. Rövidesen azonban
a minisztérium átvette a gyógyszerelosztás hatáskörét.. Hogy az államosítás! nem tudták mindjárt
az első időben megvalósítani, annak oka elsősorban
a káderhiány volt.. Sürgősen ki kellett nevelniök
a megfelelő helyre a megfelelő embereket. Csak
1947-ben alakult meg egy olyan állami bizottság,
amely a kezébe vette ·a gyógyszerbehozatal és a
gyógyszerelosztás ügyét. Ezzelvéglegesen megszűnt
a gyógyszerek magánúton történő behozatala és
kivitele· Ettől az időtől kezdve a gyogyszertárakat állami szövetkezetek látták el gyógyszerekkeL Tehát ter vsz er űen először a magánkereskedelmet
számolták fel és csak ezután került sor a rriagán·
laboratóriumok és a gyógyszergyártó üzemek államosítására. Az egyre bővülő állami szektarak
közös igazgatás alá kerültek
Mikor már idáig eljutottak, egyelőre csak
önkéntes felajánlással, megkezdték a gyógyszertárak államasitását is . Mindez tervszerú felvilágosító munkával történt, aminek az lett az eredménye,
hogy 1948-ban megjelenhetett a törvény a gyógy·
szertárak ·általános államosításáróL Az állami
gyógyszertárakat egészen 1950-ig a minisztériumban a gyógyszer ész i osztály ir ányitotta, csak l 950
á pr ilisában tértek át a szavjet minta sze r inti veze·
tésre. Ezek szerint a legfelsőbb·szerv az Egészségügyi Minjsztérium, ez alá tartozik a Gyógyszertári
Központ, amely a vidéki szerveket irányítja
De min den falubán van egy egészségügyi sze r v is,
a Tanács egészségügyi bizottsága, amely a gyógyszertárak ügyével is foglalkozik. Lényegében ezen
a vonalon fejlődik ki a szavjet típusú gyógyszertár.
Ez a helyi egészségügyi bizottság csak véleményező
szerv a gyógyszertár igazgatósága felé, de állandó
figyelemmel kiséri a gyógyszertár és az ott dolgozó
gyógyszerész munkáját, és arról is véleményt mond,
hogy a gyógyszerész, a gyógyszertár vezetője
eléggé szereli-e a népet ahhoz, hogy ilyen felelős
funkció! betöltheEsen. Természetesen ezeknek a
falusi egészségügyi bizottságoknak a ·hatásköre
arra is kiterjedhet, hogy felhívja az igazgatóság
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figyelmét, hogy bizonyos gyógyszerekből állandóan
többet tartson raktáron.
A ,gyógyszertári vállalatok dec en tr alizálása
Bulgáriában ugyanúgy megtörtént, mint nálunk.
Minden egyes szerv élén gyógyszerész áll, aki
mint igazgató irányítja az egyes vállalatokat
Drjanovszka elvtárs megmagyarázza: az államosításkor volt annyi ideológiailag jól képzett
gyógyszerész, hogy nem volt szükség tá, hogy más
szakmákból állítsanak oda politikaHag képzett
kádereket De ugyanekkor megemlíti azt is, hogy
a gyógyszerészek ideológiailag állandóan képezik
magukat Egy-egy nagyobb gyógyszertár, vagy
több kisebb gyógyszertár dolgozói rendszereseh
bekapcsolódnak az ideológiai kiképzésbe .
Második kérdésünk a bolgár gyógyszerészkiképzésre, a gyógyszerészek szakszervezeti életére és arra irányul, hogy vannak-e ott is szakcSO··
portok a szakszervezeten belül és ezek hogyan
múködnek
·
L Drjanovszka vázolja, hogy a gyógyszerészek kiképzése j elenleg a gimnázium elvégzése után
négy egyetemi év és egyévi gyakorlat után az államvizsga Métele Az államvizsgára valójában azért
van szükség, mert sokan végeztek külföldön.,
Ezelőtt csak három egyetemi év szerepelt a kikép··
zésben és ezt követőleg két kötelező gyakor lati év:
Most az 1951-1952. tanévben az egész kiképzés
át fog kerülni a szófiai orvosakadémia keretébe,
amely teljesen szavjet minta szerint gondoskodik
az orvosok és gyógyszerészek minél magasabb
színvonalú kiképzésérőL Terveiket és munkájukat
általában megkönnyíti, hogy az Egészségügyi
Minisztérium gyógyszerész osztályának vezetői már
kétízben hetekig kinnt jártak a Szavjetunióban
és ott tanulmányozták a szavjet gyógyszerészet
és a szavjet gyógyszerésztudomány hatalmas,
példamutató fejlődését Ezeknek a személyes kapcsolatoknak köszönhetik azt is, hogy állandóan
hozzá tudnak jutni a szavjet gyógyszerészi folyóiratokhoz és gyógyszerésztudományi könyvekhez
Ezelőtt három évvel, tehát kb. a gyógyszertárak államosításával egyidőben alakult meg az
Egészségügyi Szakszervezet Ebben a szakszervezetben vannak az orvosok és a gyógyszerészek
is . Az egyes >>Tanulmányi Csoportok<<, amelyek
pontosan megfelelnek a mi szakcsoportjainknak,
egyidőben alakultak meg, tehát mindjárt az
elején működni kezdett a gyógyszerészek tanulmányi csoportja is. Ahogyan L. Drjanovszka
elmondja: eleinte bizonyos zavarok mutatkoztak
az egyes tanulmányi csoportok feladatainak megoldásában, éppen azért, mert nem volt meg közöttük a megfelelő együttműködés . Csak később jöttek
rá, hogy közös megbeszélésekkel, közös előadások
megtárgyalásával és kiértékelésével erősíthetik az
egyes Tanulmányi Csoportok célkitűzéseinek megvalósitását A közös megbeszéléseken megtárgyal-
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iák mindazokat a problémákat, amelyek az orvosok
és gyógyszerészek. a közösség érdekében történő
minél zavartalanabb együttműködését előmozdít·
iák Ezenkívül azonban magában a gyógyszerészi
Tanulmányi Csoportban külön előadásokat tarta··
nak, de mindig lehetőleg népszerű tudományos
felépítésse>, hogy azt azután felvilágosító anyagként tovább is vihessék. Kidolgoznak, tehát a
-· főcsoport, a szófiai Tanulmányi Csoport kidolgoz
olyan előadásokat, amelyeket átadnak a jól meg'·
szervezett vidéki csoportoknak is. Ezeket az elő
adásokat azután ott a helyi viszonyokkal kibő'
vítve továbbítják. A Tanulmányi Csoportba való
belépés nem kötelező, de komoly felvilágosító
munkával elérték, hogy minden gyógyszerész belátja, milyen sokat tesznek és tehetnek továbbképzésük és általában a szakma színvonalának
emelése érdekében ezek a tanulmányi csoportok
Tudományos könyvekkel, egyes esetekben könyv··
tárakkal is a központ látja el a vidéki csoportokat..
Ezeknek a tanulmányi ,csoportoknak tagjai lehetnek és jórészt tagjai a technikumot végzett segédgyógyszer ész ek is..
..
A harmadik összefoglaló kérdésünk, a nálunk
komoly hatóerővel működő »Gyógyíts jobban «mozgalom ottani értelmezésére és a gyógyszertárak berendezésére vonatkozik
Az orvosok és gyógyszerészek minél tökéletesebb együttműködését, a zavaró körűlmények
kiküszöbölését, összehangolt munkával ugyancsak
a tanulmányi csoportok keretében oldják meg.
Ezenkivül van egy rendelete az Egészségügyi
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Minisztéiiumnak, amely pontosan -meghatározza,
hogy átmenetileg · vagy végleg nem kapható
gyógyszerkészitmények helyett, ha az orvos ilyen
szeteket rendel, milyen készitmények kiadását
ajánlhatja a gyógyszer.ész a betegnek
A gyógyszertárak berendezésére vonatkozólag
Drjanovszka kartársunk elmondja, hogy két év
óta megszakítás nélkül folyik a régi gyógyszer··
tár ak új, szavjet típus szerinti berendezése és átalakítása . A beteg a recepteket készítő gyógyszerész··
szel egyáltalán nem érintkezik, hanem közös váróteremben az ablakon át nyujtják be az orvos
vényeit, és ilyen úton kapják meg az elkészített
gyógyszereket Maga a receptárius forgószéken
iilve dolgozik. Csak egyetlen nagy gyógyszertár
berendezése kivéteL Ebben csak gyógynövényeket
expediálnak és a drogok üveg alatt állnak vitrinek·
ben. Ennek a gyógyszertárnak a vezetője kiváló
szakember.
A végén még megemlíti, hogy a gyógyszerészi
főszerv hatásköre három vonaira tagozódik: a
gyógyszergyártásra, a gyógyszerelosztásta és a
gyógynövények termesztésére és begyüjtésér e.
Rengeteg probléma merült még f~l, amelyek
közlése nyilván mindenkit érdekelne. De most csak
azért nem írjuk tovább ezt a közleményt, mert
Drjanovszka kartársunk megígérte, hogy mindazt,
amire most nem tudo.tt határozott választ adni,
a bolgár gyógyszerészet utolsó három hónap
alatti fejlődésére, azt majd ő maga fogja közölni
Szófiából >>A Gyógyszerész<< olvasótáborával

A hiszulfit, hidroszulfit, metabiszulfit és társaik
(Zűrzavar

a kénvegyületek nomenklatfuájában)

A kénből levezethető savak közül a szarosan
vett gyógyszerészi gyakorlatban talán ritkábban,
de a kémiai és az orvosi laboratóriumokban gyakrabban előforduló vegyületek elnevezése körül
némi bizonytalanság uralkodik. Az egyes savakat
hamar abb felismerték és elnevezték, mielőtt szerkezetiik kiderült volna, s ezért a gyakorlatban
addigra begyökeresedett neveik sokszor nem a legszerencsésebbnek bizonyultak, sokszor logikátlanok, sőt nem egy esetben határozottan félreértésre
adnak lehetőséget. A gyógyszerésznek azonban
minderről tudnia kell, különben hogy adhatna
felvilágosítást ezen a területen, és ami még ennél
is fontosabb, honnan tudja, hogy adott esetben
tényleg a kívánt vegyszert,~ reagens! adja-e ki.
Abban semminemű kételyünk nincs, hogy a BaS,
Na 2S, Sb 2S5 : szulfid (= sulfuratum); a Na 2SO,:
szulfit (= sulfurosum) és a Na 2S0 4 , BaSO,, K2SO,
az szulfát (= sulfuricum). A baj ott kezdődik,
hogy a kénből sokkal többféle sav vezethető le,
mint amelyeknek sóit most felsoroltuk Az előző
lapszámban 1 már be is mutatkozott egy ezek közül :
1
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a szulfoxi!sav Áttekintés kedvéért vessünk egy
pillantást a kénbőllevezethető savaktöbbé-kevésbbé
teljes jegyzékére,hogy azután nomenklaturai szempontból kissé szemügyre vegyük őket.
A felsorolásban közölt szerkezeti ábrázolás
könnyen kifejezésre juttatja a különböző molekulák közölti különbségek lényegét, de korántsem
nyujt képet az egyes atomoknak a molekulán
belöli térbeli elrendeződéséről A szerkezeti képle·
tek után zárójelben írt római szám a molekulában
szereplő kén vegyértékére utal. A l L és 12 . kép le··
teknél ezt elhagytam, mert komplikáltabb magyarázatra volna szükség e két, gyakorlatilag kevésbbé
fontos vegyiiletnéL Az egyes nevek alá zárójelbenodaírt másik név pL hiperkénsav (peroxidikénsav)
az újabb, de egyelőre még kevésbbé alkalmazott
tudományos elnevezést jelenti Meglepő talán,
hogy a H 2S is a savak közé van sorolva, valójában
azonban ide tartozik, bármennyire is gyenge sav.
A szulfoxilsav (2) már ismerősünk, de annál
többet kell szálnunk az ú. n. hidrokénessavról,
illetve ennek nevéről. Előre kell bocsájtanunk, hogy
ez a név nemcsak hibás - de félre is érthető.
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Nátrium sója - Na,s,o, ·- nátriumhidroszulfit
(Natrium hydrosulfurosum) igen értékes és mind
az iparban, mind a laboratóriumokban gyakran
hasinált igen erélyes redukáló szer. Nevében
a »hidro<< szócska félrevezető, mert önkéntelenül is savanyú sóra gondolunk (pL NaHC0 3 =
= nátriumhidrokarbonát) Akkor se fogunk üteimet adni e névnek, ha a >>h)dtO«··t nem a hidrogén
röviditésének fogjuk fel, hanem >>hidor<<--t értiink
alatta (»Hydor<< a víz görög neve), mert a Na 2S20 4
képletben viz.et sem látunk. Próbálkoztak azzal,
hogy ezt a vegyületet hipokénessavnak nevezzék.'
Ez a jószándék azonban megbukott azon, hogy
a hipokénessav név már foglalt. Bármennyire
!évesen, de mégis régente a tiokénsavat (6) nevezték
hipokénessavnak, illetve sóit hiposzulfit·-nak (»hyposulfurosum<<).. Erről később még szálunk Ezért
próbálkoznak újabban a ditionossav megjelöléssel,
bármennyire nincs is az szerkezetileg összefüggésben
a ditionsavval. (I l)
A kénessav (4) és a pirokénessav(S) között annál
nagyobb azonban a szerkezeti hasonlatosság. A
»S« mindkettőben ·+IV vegyértékíí s mindössze
egy mol viz kettőjük között a különbség:
2H2SO, :;==:.~ H 2S20 5 +H 20
Ezt szemelőtt tartva foglalkozzunk csak kissé
sóik nevével, és mindjárt fontos megjegyezni valót
találunk nomenklaturai szempontbóL A kénessav
leggyakrabban használt sója a NaHSO,, egészen
pontos tudományos nevén : nátriumhidrogénszulfit,
de a gyakorlatban mindenki nátriumbiszulfitnak
(Natrium bisulfurosum) hivja . Ha logikusan gondolkozunk, nátriumbikarbonát = nátriumhidrokarbonát (NaHCO,) mintájára azt véljük, hogy a
biszultitet nevezhetnénk hidroszulfitnak is . A logika
azonban bármennyire is fontos a kémiában, a
nomenklaturában néhol -- és éppen itt is csak bajt okozna. Az elébb láttuk, hogy jobb
hiján annak idején a H.S20,-et »hidrokénessav<<-nak
' A >hldrokénessave szerkezetileg úgy is felfogható,
hogy benne egy mol szulfoxilsav (2) vízkilépés mellett
e~ryeta! •iY mol kénesoavval (4).
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és sóit ~hidroszulflt~·eknek nevezték el: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a biszulfit-nek már nem Je.
het a másik neve hidroszulfit és viszont. A receptura
számára véssük tehát jól emlékezetünkbe, hogy
a Na 2S2 0 4 neve csak a >>Natrium hydrosulfurosum<<,
a NaHS0 3 ~é pedig egyes egyedill a »Natrium bisulfurosum<< 3
·
A pirokénessav (5) sói elnevezésnél ezzel szemben két, eléggé eltérő név ugyanezt a vegyületet
jelöli: a »Natrium pyrosulfurosum<< és >>Natrium
metabisulfurosum« egyaránt a Na 2S205-öt jelenti.. (Ez
vonatkozik természetesen más fémekkel alkotott
sóir a is, m.int pl. a K 2S2 0 5 .) Nyakatekert logika,
a szó helytelen értelmében vett »Vaskövetkezetesség<<-érvényesült a >>metabiszulfií<< név megalkotá··
sakor. Ezt a gondolatmenetet talán úgy követhetjük, hogy a kénessav és pirokénessav össze·függését magyarázó egyenlet. mintájára felírjuk
a nátriumbiszulfit és a nátriumpiroszulfit közti
hasonló egyenletet :

2 NaHS0 3 ~ Na2S20 5 +H20
A piroszulfit (= metabiszulfit) tehát egy mol.val kevesebb vi.zet tartalmaz; innen ered a >>meta<<
szócska• és mivel ezt a vizet biszulfitből vonjuk el :
kész a »metabiszulfit« (6) név.
A tiokénsavról már említettük, hogy eredetileg, amíg szerkezetét nem tisztázták, nyilván
redukáló sajátsága miatt, hipok€nessavnak nevezték. Nátriumsóját, a nátriumtioszulfátot, régente
nátriumhiposzulfitnak hivták. Ezért találjuk még
ma is nem egy gyógyszerköny~ben, kémiai szakkönyvben, de még több gyári katalógusban a
Na2S20 3 megjelölésére a »Natrium hyposulfurosum<<-ot,
ami tehát ugyanazt jelenti, mint a »Natrium thiosulfuricum<<..
.
Egy pillantást vetve a pirokénsav (8) és hiper··
kénsav (vagy röviden csak: perkénsav) (10) képle·tére, rögtön látjuk a két vegyület közölti lényeges
kiilönbséget. A pirokénsavban a két ként egy
magányos oxigén köti össze, viszont a hiperkénsavban két oxigén, vagyis egy hiperoxid kötés (H 20 2
=a hidrogénhiperoxid ; szerkezete : H-0-0-H) .
Ez a különbség természetesen az összegképletben
is (H 2S,O, és H 2S20,) kifejezésre jut, de méginkább
kémiai viselkedésiikben : a hiperkénsav-sók erélyes oxidáló szerek. Nagyon vigyázzunk tehát,
hogy a piroszulfátot, pl. K,S,O, >>pyrosulfuricum<<
össze ne tévesszük a perszulfáttal, pl. K 2S20 8 >>persulfuricum<< vagy >>hypersulfuricwm-mal.
Ha a Caro-féle sav (9) és a hiperkénsav (10)
szerkezeti képleteit megfigyeljük, világosan látjuk,
hogy a hiperoxid-hid mindketté bm benn van,
de az előbbi esetében csak egy kénsav kapcsolódik
ehhez, míg az utóbbinál kettő. Ebből megét!jük
a modern nomenklatura törekvését, hogy a két
vegyületet a »peroximonokénsav<< és a >>peroxidikénsav« elnevezésekkel az eddigieknél élesebben
különböztesse meg egymástóL (Ha meggondoljuk,
8 "Teljesség kedvéért szögezzük Je, hogy viszont a
savanyú kénsavas só jll. a NaHS0 4 egyaránt nevezhetó

nátriumhidroszulfátnak (Natrium hydrosulfuricum)
nátriumbiszulfátnak (Natrium bisulfuricum)
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a Caro ..féle sav is •hypet€-vegyület, hiszen van

·- Legyen tisztában il nomenk!atur ával és a
.
szinonimákkal (másnevekkel),
- Ismerje a mérlegét: milyen pontosságat kell
azon elérnie, és mérjen pontosan (el kell
távolitani a tára mellől azokat a gyógyszerészeket, akik ad oculos mérnek).
-- Mérje egyenként utána, hogy az elosztott
porok mennyire közelitik meg a középértéket.
Célszerű, ha ezt megcsinálja könnyű porral
és nehéz porraL Persze csak időnként
- Győzödjön meg személyesen arról, milyen
eltérések mutatkozn.ak, ha két adagot oszt
egy
kártyára . (Ez azonban csakúgy lesz reális,
• A ditionsavban összesen két, a tetrationsavban négy
akkor
is úgy csinálja, ahogy szokta, és nem
ha
S van Elnevezésüket ez önként magyarázza
csinál erre az alkalomra kivételes porosztást.)
Az anyagismerete legyen olyan fejlett, hogyha
ránézéssei nem is, de a Gyógyszerkönyv segitségével feltétlenül meg tudja állapitani annak az
anyagnak
az azonosságát.. A galenusi készít··
Szakmai minimnm
mények felismerésében nagy segitségére lesz
a gyógyszerésznek az V Gyógyszerkönyv.
Egy nem hivatalos értekezleten Magister,
Hogy pL biztosan meg tudja különböztetni
szaklapunk kitűnő munkatársa és körülötte a
az egyik extraktumot a másiktól.
többi magisterek a >>szakmai minimum<< meghatá!()..
-- Legyen teljesen tisztában a gyógyszerkészílés
zásáról és feltételeiről beszéltek A szakmai krónikás
szabályaival és ne ragaszkodjon holmi egyéni
szorgalmasan jegyzett, hogy lehetőleg semmi el ne
szokásokhoz..
Ha pedig meg van győződve
vesszen a közérdekű tárgyalásbóL Először magát
azok
helyességéről,
nyujtsa be az újitási
a meghatározást rögzitették. Eszerint a szakmai .
Bizottságnak, az majd elbirálja.
minimum annyi elméleti tudást jelent és kiván meg,
- Minden recept készítésénél hassa át az a tudat,
amennyi a biztonságos gyakorlati míjködéshez,
illetve az elmélet és gyakorlat összeegyeztetéséhez
hogy ő a gyógyitásnak éppen azáltal nélkülöz··
hetetlen tényezője, ha a receptet a leglelkiszükséges . Ha a gyakorlatnak nincs meg a kellő
elméleti alátámasztása, akkor az a munka mecha..
ismeretesebben késziti el. A rosszul eikészinikussá válik és már nem is szakmunka többé .
tett orvosság következtében az orvos nem
A szakmai minimum meghatározása természetesen
látja a várt hatást. És mivel az orvos ezt az
okot fel sem tételezi, a diagnózisát és terárelativ, mert hogy a mi területünkön maradjunk,
más a gyógyszerészi, és megint más a gyógyszerészpiáját is helytelen irányba tereli
technikus i munka mértéke. A minőségi munka
Meg kell állapitanunk, hogy a szempontok
fejlődése éppen abban mutatkozik meg, hogy ezt
elhangzása után a magisterek nem voltak minden·a szakmai minimumot mennyire és hogyan alkal·· ben egyvékm~nyen. De tudatában voltak annak,
mazzuk a szakmai színvonal emelésére.
milyen döntőjelentőségű kérdés megoldására válA krónikás megállapítja, hogy a most következő lalkoztak Maga Magister úgy vélekedett, hogy
szempontok zömét szaklapunk Magistere vetette ezekben a feltételekben lényegében az egész gyógyfel, a többi magister csak kiegészitő megjegyzésekre szerésztovábbképzés és gyógyszerésztechnikusképzés irányelveit is megszabtáK Vita indult meg.
szoritkozott ':
--- Ismerje a gyógyszerész az alapanyagoknak Néhány magister sokallotta, mások kevésnek tarazokat a sajátságait, amik a gyógyszer jó tották a szakmai. minimum meghatározását A vita
elkészitéséhez és teljes hatásértékű megőrzé·· azz_al ért véget, illetve azzal a kivánsággal szakadt
séhez kellenek Ehhez tisztában kell lennie félbe, hogy vannak még jó szakembereink, -- és aki
- az alapanyag oldékonysági viszonyaival, álta- magistenzek érzi magát, az szóljon hozzá, nézzen
körül a gyógyszerésztudomány más területén is.
lában az alapanyagok tulajdonságaivaL
Szélesftsék ki, vigyék tovább ezt a nem hivatalos
- Tudnia kell a fontosabb összeférhetetlenségi szakmai tanácskozást, hogy valóban 'kialakuljon
eseteke!, és hogy milyen megoldás áll rend~l belőle az egész gyógyszerésztovábbképzés munka··
kezésére, ha feltétlenül együtt kell alkalmazma terve.
összeférhetetlen gyógyszereket.
-- Ismerje azokat a külső tényezőket, amelyeka gyógyszerek eltartását befoly~solják (ned·
A krónikás csak annyit fűz hozzá a magisterek
vesség, hő, fény, enzim, baktérrum, gomba, vitájához, hogy a szakmai tudás szerves része
~zéndioxid stb . )
a marxista-leninista elmélet elsajátitása is, ami
Feltétlen biztonsággal kezelj e a kiszerelt gyógy·- egyik legfőbb biztositéka a szacialista munkamódszer helyes alkalmazásának
nereket
benne hiperoxidkötés !)
A ditionsav (Il) képletét mindössze csak azért
közöltük, hogy rávilágithassunk a tetralionsav (12)
szerkezetére . • A tetralionsav nátrium-sója ugyanis
a nátriumtetrationát (Na 2S,0 6 ) .. Ez nem kereske··
delmi áru, de mi magunk mégis csak előállítjuk,
valahányszor jodometriás titrálás! végezve szin··
jódot n vagy 0,1 n nátriumtioszulfátoldattal
mérünk:
.J,+ 2 Na,s,o. = 2 NaJ + Na,s,o,
Magister
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A anyarozs·alkaJoidák kémiai szerkezete I.
Írta: Bayer István dr.

Bevezetés ·
, Az anyarozsból gyártott gyógyszerkülönlegessegek ~agy száma bizonyítja, hogy a közelmuJt ..
ban rr;Ilyen nagy fejlődtsen ment át az anyarozsal~~lm?ák kémi_ai és farmakológiai vizsgálata . -A
kulonfe!<; alkalOida-keverékek helyét egyre jobban
e!foglalJak a~ \gys€ges, egy vagy több, kémiailag
tiszta alkalmdat tartalmazó készitmények azon~!vill _az, alkaloidák hidrálásával (pL Hydergin)
UJ gyogyaszatt lehetőségek nyiltak
Nagyjelentőségűek az.ok a tennesztési kísérletek, melyeket Békésy Miklós folytatott és folytat
mestem'?~S fertőzé~sei_; , reményünk va~, hogy
ezek ,a krserletek ez ev oszere az anyarozshiányt le?al~bb részben -- me&szüntetik Lényeges ez a
kerdes nemcsak a hazat gyógyszerpiac megfelelő
mennyiségű és minőségű Sccale cornutummal való
ellátása miatt, hanem valutáris okokból is: a
magya! anyarozs különben is ~Jismert minősége,
4 Bekesy-fele termesztett drog atlagosnál lényege ..
sen magasabb alkaloida-tartalma ezenfelül az
egész Európában mutatkozó hiány' folytán fellépő
hatalmas export Jehetőségei miatt_ is .
Történeti áttekintés mellőzésével*, az anyarozs-alkaloidák kémiai szerkezetét foglaljuk össze
Ez alkaloidákat, melyeket az indol-csoportot tartalmazó alkaloidák közé sorolnak, kémiai szerkezetiik alapján három csoportra szokás felosztani :
7. -Ergotamiti csoport

2. Ergot~xin csoport.
3. Ergometrin csoport

2. Ergotoxin csoport
Ergokriszfin
Ergokriptin
Ergokom in

Ergokr isztinin
Ergokr iptinin
Ergokorninin

Az ú._ .n . anyarozs.. hatás legfőbb hordozója
az ergotoxm csoport, melyet nemrég még egységes
vegyületnek tartottak Az alkaloidák közül az
ergotoxin hat Jegerősebben a ·szervezetre és a legtöbb anyarozs ezt a csoportot tartalmazza Jegmagasabb százalékban. Éppen ezért az alkaloida- . ·
keverékek alkaloida-tartalmát (szubsztanciában
gyógyszerekben, sőt az anyarozsban is) ergotoxi~
bázisban szakták kifejezni. Az ergotoxin komponenseire való felbontása A.. Sio ll (l) és ro unkatársai klasszikus kísérJeteinek eredménye

3. Ergometrin csoport
Ergometrin

Ergometrinin

. J:. harmadik csoport, az ergometrin-ergometfinm tzomer pár lényeges szerkezetbeli különbsé..
geken kívül abban is különbözik a többi alkaloidától, hogy vízben oldható.. Később is fedezték
fel, mint az ergotamint és ergotoxint, mivel a
különféle szerves oldószerekkel készitett kivonatok
főleg a másik két csoportot tartalmazzák. Az
anyarozsban általában lényegesen alacsonyabb
százalékban van jelen, mint az ergotamin és
ergotoxin csoport tagjai, viszont ezeknél erősebb
a fiziológiai hatása (uterus összehútódása).
Az egyes csoportokat összesítve az alábbi
táblázatban foglalhatjuk össze

.:.._

C"H,,O,N,

Ergometr in csoport
Ergometrin
{ Ergometrinin

·--44°
+474°

Az egyes alkaloida csoportokat később rész ..
letesen fogjuk tárgyalni, itt csak annyit említünk
meg, hogy az összes anyarozs-alkaloidának alap
építőköve a lizergsav, ill izolizergsav. E két izomer
vegyület szabja meg az alkaloidák balra-, ill
jobbraforgatását A lizergsav a balraforgató módosulatok, tehát az élettanilag hatásos alkaloidák
építőköve, a jobbraforgató izolizergsav viszont a
fiziológiailag hatástalan vegyületekben található.

Ergolaminin
Ergozinin

Az anyarozs alkaloidái
Képlet

~z _alkaloidák párosával kerültek egymás
melle, mrvel ugyanahhoz a képlethez 2-2 alkaloida tartozik. Az egy sorba írt alkaloidák egymásnak optikai izomer jei, az egymás alá irt alkaloidák
közül a baloldaliak a polarizált fényrezgési síkját
balra forgatják, a jobboldaliak viszont jobbra . Ezt
a.!e.Iosztást ~Jkalmazzuk_a továbbiakban is. A megkulonbozte_te~ f?nl~s azert, mert valamennyi anyaro;s-alkalorqanal elettamlag az rzomer alkaloida

*Az anyaroZs aikalcídák történetért.il I Bittner Emil dr.
eikké!, e lap 1948 jan 31-i számában·
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Az anyarozs alkaloidák
kémiai Ezerkezete. II.

A lizergsav és izolizergsav fenti izomériája
következtében az összes egy képlethez tartozó balra-

Lizergsav.
Mint az előző közleményben már tárgyaltuk,
az anyarozs alkaloidák alap építőköve a lizergsav,
melynek két izomer alakja van . Az élettanilag
hatásos, balraforgató alkaloidákban a lizergsav, a
hatástalan, jobbraforgató módosulatokban pedig
az izo/izergsav fordul elő

és jobbraforgató anyarozs alkaloidák diastereomer
párokat képeznek .

Eddigiekben csak a (8) helyzetű C atom
konfigurációját vettük tekintetbe. -Viszont kétfajta konfiguráció lehet a C (5)-nél is .
Az előbbi egysíkú rajzon ezt nehéz érzékeltetni,
ezért a klasszikus tetraéderes alak segítségével
szemféltetjük
különböző

l

l

C3,H410 5N,

-c"H"o.N,

l

l

;

\

l N
,,,

l

\

C

A szerkezeti képietet áttekinthetősége kedvéért bontsuk fel papiron részekre Az A és B
gyűrűt különválasztva egy indolt (ll) kapunk
Az A és C gyűr ű egy részben hid r áll naftalin

Ergotoxin csoport
Ergokriszlin
Ergokr isztini n
Ergokriptin
Ergokriptinin
Ergokom in
Ergokorninin

-183°
+366°
-187°
+408 0
--788°
+409°

metil győköt visel (N-metilkinolin =

mutat, a C és D

gyűrűk

pedig

egy hidrál! N-metilkinolin szerkezetet árulnak el
.
/"'-/~
Tehát olyan kínoJin 1 fl
1szerkezetről van szó,
~/'N~
melynek csak egy kettős kötése van, és nitrogénjén

l/"""/"""
l l)
""·/'N/

l

CH 3

A lizergsav (és izolizergsav) s~erkezeti képletében (l) az (5) és (8) helyzetben két aszimmetriás
szénatomot Játunk ( + ). (Aszimmetriás az a sién ..
atom, melynek mind a négy vegyértékét más és
más csoport köti Je.) Az aszimmetriás atomok
felelősek a moiekulák optikai aktivitásáért, mert
ezek adják meg a molekulának azt a belső aszim-

l'

\

l '
l '

\

l

~-~--3SCH...,·
•

ex

l

l

'

1
\

.',,;;.-c~,\

-755 0
+385 0
-179°
+420°

g

l

l

l

l \

\

l\
l \
l \

/

/"/"
l l l rendszert

• [•] a specifikus forgatás, amely [a] 2 jelölés e~etén
2Q C0··0n és nátrium fényre vonatkoztatva (a spektrum
D vonala) l g anyago! tartalmazó cictat l kern-ének 1 ctm
vastagságban mért hajlásszöget adja meg

l

l

"'-/"'-/

{
{
{

f'
,, \

,N

l

Ergoiamin csoport
Ergoiamin
Ergolaminin
Ergo zin
Ergozinin

{
{

paroknak csak a balraforgató módosulata hatásos.
PL az ergetaminnak az emberi szervezetre erős
hatása van, míg az ergolaminin fiziológiailag csaknem teljesen hatástalan.
Az ergozin n~rr; játszik komoly gyógyászati
szerepet, az ergozmm tehát m<'g kevésbbé és az
anyarozsban általában elhanyagolhatóan kis
mennyis(gben van jelen
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metriáját, ami a_ polarizált fény ·rezgési síkját
elfordítja. Az így létrejövő izomer pároknak több
fajtája Iehets{ges, melyek közül a lizergsav és
izolizergsav esetében epimériáról van szó, ami azt
jelenti, hogy a két izomer egymással $em fedésbe
nem hozható, sem tükörképét nem képezi egy..
másnak A lizergsavat és izolizergsavat, tehát· a
két izomert epimer alaknak vagy diastereomer
pátnak nevezzük Papiron ábrázolva a következő
képet látjuk (a molekulának csak az aszimmetriás
C atomokat tartalmazó részét ábrázolva) :

<P

7. Ergoiamin csoport

Ergoiamin
Ergozin

______ _________

-----------···---·---

'H
/

'

\

l
.....

\

\

~c~
HrC .y
-----It/

Ez az ábra természetesen nem ad teljes képet
a valóságról, mert nem az egész molekulát ábrázolja, hanem csak a C (5)..re és négy vegyértékét
lekötő csoportra vonatkozik Ezzel szemben a kép
megmutatja az Li. n . d-l-izoméria lényegél: a két
részmolekula egymásnak tükörképe (a·-a' a tükör..
sik) A d (dextro) forma ugyanannyit forgat
jobbra, mint az l (Jaevo) forma balra Ezt a két
izomer formát nevezzük optikai antipóctoknak
vagy enantiomorf alaknak
Az izomerek számát az aszimmetriás szénatomok számának ismeretében mindig ki lehet
számítani. Az izomerek száma ugyanis 2n, ahol
n az aszimmetriás atomok számát jelenti. A
lizergsav esetében 11 =2, tehát 4 izomer lehet~
ség es.*
*A d- és l-· előjel a szerves kémiában a konfiguráció
megjelölésére szolgál és ahol ez a jelölésmód a d--· forma
esetleges balra forgatása miatt zavarokhoz vezetne (mint
az aminosavak esetében), ott a valóságos forgatási jobbraforgatásnál (-t-), balraforgatásnál (--) előjellel -tüntetjük
fel. A d-lizergsav optikai antipódjához, az l-lizergsavhoz
v-iszonyítva jobbraforgató, az l-izolizergsav a d·izolizergsavhoz viszonyítva bitiraforgató
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d-Iii:ergsav (=C (8) ba!ia C (5) jobbra forgat).
1-lizergsav (=C (8) balra C (5) balra forgat)
d-izolizergsav (=C (8) jobbra C (5) jobbra
forgat)
1-izolizergsav (= C (8) jobbra C (5) balra
forgat).
A d-l-izoméria esetében előállhat az a lehetőség, hogy a d-forma és /-forma egyenlő arányú
keverékével van dolgunk Mivel a d-forma ugyanannyit forgat jobbra, mint az /-forma balta,
jelen esetben az optikai forgatás = O. Ezt a
Pasteur áltaLfelfedezett esetet racern (r) formának
nevezzük. Tehát a d-Iizergsav- 1-lizergsav egyenlő
arányú keveréke racem-lizergsavat eredményez .
Ugyanez vonatkozik a d- és 1-izolizergsavra is,
viszont a lizergsav és izolizergsav együtt nem
alkothatnak racern alakot, mert nem optikai
antipódok.
A természetben nem mind a négy fentemlített
változat szerepel, mert a természetes anyarozsalkaloidákban csak a d-lizergsav és d-izolizergsav
fordul elő. A természetes lizergsav C (5) atomfának
jobbraforgatása csökkenti a C (8) atom balraforgatását, és ennek következtében nem forgat
olyan erősen balra, mint amilyen erősen jobbra
forgat az izolizergsav, ahol a C (8) jobbraforgatását a C (5) jobbraforgatása növeli.
A lizergsavat Jacobs és Cr aig (l) fedezték fel
az anyarozs-alkaloidák lúgos lebontása alkalmával.
Megállapították, hogy adja az anyarozs-alkaloi
dákra jellegzetes reakciókat. Igy p-dimetilamino·
benzaldehiddel kékre színeződik, a Keller-Kiliani
reakció alkalmával búzavirágszínu gyűrű jelent·
kezik, és oldala az anyarozs-alkaloidákra szintén
jellegzetes kékes fluoreszcenciát mutatja
A Jizergsav szervezetre gyakorolt hatása jelen··
téktel en.
IRODALOM. W A
Chem. 704 l 934 547

jacobs, L

C. Craig:

J Biol

Szak~soportunk

Újítási Bizottságának közleinénye
A Gyógyszerész-Szakcsoport első vezetőségi
értekezJelén I 951. évi május hó 24-én megalakultak
a különböző bizottságok is. Itt a Gyógyszerész:
Szakcsoport újítási Bizottságának célkitűzéseiről
számolunk be.
Az újítómozgalqm 5 éves tervünk kivitelé··
nek egyik nagyjelentőségű pillérje Ezt igazolja
a Magyar Népköztársaság minisztertan.ácsának
56/)951. (If. 27.) M. T számú ren.delete az újítási
ügyek intézésének egységes szabályozásáról is,
amelynek közöljük főbb pontjait. Sokan ugyanis
abban a tévhitben voltak: az újítás csak valami
felfedező kezdeményezés lehet, hogy azt elfogadják
és hasznosítsák a közösség számára. Szakcsoport
hiányában ezen a téren eddig - bizonyos zavar
mutatkozott, nem tudták kartársaink, melyik
a legilletékesebb fórum az újítások elbírá!ására.
Csak !gy történhetett, hogy az Egészségügyi
Minisztérium, a Szakszervezet Termelési Bizott-

sága és az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet ts
egyre-másra kapták a különböző újltásokat és
észszer űsítéseket
Ez már magában véve- is igazolja a szak··
csoport ú_iítási Bizottságának Jétjogosultságát
amelytől minden ilyen irányú kérdésben felviJá.:
gosítást kaphatnak
A hivatkozott rendelet szerint :
»L Újftás minden javaslat, amelynek megvalósftása
a népgazdaság r~szére valamilyen gazdasági vagy egyéb
hasznos eredménnyel jár.
2. Az újítás lehet: a) müszaki tökéletesítés, b) terme-·
lési észszerasítés, c) ügyviteli (adminisztratív) észszenlsítés.
_
.
3. Műszaki tökéletesítés az olyan újítás, amely termelési
eszköz, termék, vagy termelési eljárás müszaki megváltoz~
tatására, illetőleg új termelési eszköz, termék vagy termelési
eljárás bevezetésére irányul A műszaki tökéletesilés lehet
találmány is. A találmányok ügyeinek intézését külön
jogszabály rendezi
4 Az olyan javaslatot, amely valamely természeti
kincs, vagy anYag nein ismert felhasználására irányul
var{y annak új lelőhelyét jelöli meg, míiszaki tökéletesítésként
kell kezelni.
5. Termelési észszertisités az olyan javaslat, amely
meglevő termelő eszközök (épületek, anyagok stb.) jobb
kihasználását teszi IeheMvé anélkül, hogy akár azoknak
akár az előállftott terméknek a ·szervezetét, vagy az ·ew~
állitás müszaki formáját megváltozfatná - az anyag
megváltoztatása nélkül anyagmegtakarítás céljából
(belső szállítási utak megrövídltése stb.).
·
6. Ogyviteli észszertisítés rriinden olyan, az állam~
igazgatás vagy vállalati igazgatás ügyvitelére vonatkozó
javaslat, amelynek megvai.ósitása akár országOsan, akár
helyi viszonylatban gazdasági vagy egyéb hasznos ered"
ménnyel jár, az ügyintézés! gyorsabbá, pontosabbá vagy
egyszerűbbé teszi.
7. Az újítástói csak viszonylagos ,!ljdonság követelhelO
A viszonylagos újdonság abban áll, hogy a javasolt elgon~
dolást a javaslat megvalósltásának helyén, a javaslattétel
időpontjában nem alkalmazzák és alkalmazását bizonyit~
ható módon nem is tervezik ÚJítás lehet olyan javaslat is,
amely a szakirodalomban (könyv, folyóirat, szabadalmi
Jelrás stb.) megjelent közleményen alapul.
8. Nem újítás valamely megoldandó kérdésnek a
felvetése vagy valamely feladat puszta kitűzése ; újítás csak
az olyan javaslat, amely legalább elvileg a kitűzött feladat
megoldásának eszközét és módját ~tartalmazza~<(
>>Az újítással kapcsolatos ügyeket a következő szervek
intézik:
a) a Müszaki F"ejlesztési Hivatal, b) az Országos
Ialálmányi Hivatal, c) a miniszterek és a minisztériumok
újítási osztályai (cs,Jportjai, előadói), illetőleg Ujítási döntöbizottságai, d) a minisztériumi termelési (gazdasági) főosz~
tályok újítási bizottságai és termelési megbízottai, e) az
állami vállalatok irányitó szerveinek (1950: 32. trv. 4. §..)
újítási bizottságai és újítási megbízottai, /) a vállalatok és
közületi szervek újítási bizottságai és'újítási megbízattai <~

A rendelet részletesen. intézkedik még az
újítások díjazásáról, az újítási javaslatok bejelentéséről, amely szerint (Il I fejezet 18. §-a) ,, I. az
újítást annak a szervnek az újítasi megbízottjánál
kell benyujtani, amely annak megvalósítására
az újítás tárgyánál fogva elsősorban hivatott.<<
Igy tehát kartársaink újítási javaslataikat ezután
is a budapesti és a megyei Gyógyszertár Vállalatok
újítási felelőseihez küldjék be. Onnan kerülnek
majd át Szakcsoportunk újítási Bizottságához,
amely elbírálja, hogy melyik javaslattal érdemes
komolyan foglalkozni Igy a mi ú . B. -unk kiselei.
tezi a nem reális elgondolásokat, ezen túl azonban
véleményező szetvként szerepel a Gyógvszertár
'
Vállalatok felé
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A fentiekből látbaljuk az újítási javaslatok ami elkerülhetetlen bármely átöntésnél, ezenkívül
tárgyát, célját, bejelentésének módját újítás ezek pedig elvész az eldörzsölés munkaideje.
szerint pl egy bizonyos gyógyszerkészítmény ú jabb
Ez a kétszeres veszteség vezetett bennünket,
bevezetése, célszerűbb alakban való feldolgozása, a budapesti régi N. V 22.. számú gyógyszertár
esetleg ma be nem szerezhető anyag, alkotórész akkori dolgozói! arra, hogy az ilyen gyógyszerek
pótlása, külföldi gyógyszer anyag helyettesítése
elkészítésére más módot keressünk.
hazai eredetű anyaggal, gyógyszertári, laboraAkkoriban olvastunk ..a szovjet gyógyszerészettóriumi, gyári készitmények célszerűbb, gyorsabb ről szóló ismertetésben az ott szokásos félkészíl··
előállítá•i módja, drága anyagok pótlása, megfelelő
ményekről és mi magunk is csináltunk egy ilyeli
olcsóbb árú anyagokkal üjabb eszközök szerkesz·· félkészítményt: az Elixirium kalii suljogvajacolici
tése, felhasználása stb., stb., éppen úgy, mint azok törzso!datát, amely a Fo-No előirat összes anyagait
a javaslatok, amelyek a munkaidő racionálisabb be·
tartalmazta a narancsszörp kivételével, mivel a
osztása, az ügyvitel célszerúbb és egyszerűbb meg- teljes készítmény, sziruppal együtt, romlandó.
oldására irányulnak
Rövidesen rájöttünk azonban arra, hogy félkészítSzellemi kin.cseink, praktikus e!gondolásaink, ményünknek is ugyanaz a hibája, ami a szulfo·
újítási terveink nem a sajátjaink csupán, ·- a gvajakol-szirupnak és néhány más galenikumnak:
kodeint nem lehet benne simán feloldani.. Ezen
közös cél szolgá!atába kell állítanunk. Ezért kérünk
minden kar társat, kivétel nélkülminden gyógyszer- segítendő, úgy módosítottuk félkészítményünket,
tári dolgozó!, hogy a fentiek figyelembevételével hogy kihagytuk belőle az előírt vízmennyiség egy
részét, számszerűen a teljes elixir-mennyiség 10
ne rejtsék véka alá újításaikat, ha azok mégoly
%--át, hogy ez a vfzmennyiség ·rendelkezésünkre
egyszerűnek Játszanak is . De az ú. B.. egyik Iegf{íbb
álljon esetleges oldásra. Vagyis: 3 gramm káliumcélkitűzése az, hogy közvetlen kapcsolatot teremt··
szulfogvajakoldatot 127 gramm vízben és 10 gramm
sen a kartársakkal, és akár már az újításaik megvalósitása előtt vagy közben is megfelelő tanácsot tömény szeszberi oldva tartottunk készen, amit
adjon azoknak, akik személyesen vagy írásban aztán 200 gramm Fo-No szulfogvajakol-elixirré
40 gramm narancsszörppel és még 20 gramm vízzel
felkeresik
ki. Igy hát ha az orvos alkaloidasót
egészítettünk
Gruber Alajos dr . az újítási Bizottság elnöke, rendelt szu!fogvajakoJ
.. eJixirbe, mi az alkaloidát
Némedy Imre dr . az újítási Bizottság tagja feloldottuk ·annyi vízben,
amennyi az elixir össz ..
mennyiségének 10%·-a, és ehhez az oldathoz adtuk
hozzá a koncentrált törzsoldatot és a szirupot.
Ugyanezt a munkamódszert találtuk helyes,nek
arra
az esetre is, amikor az orvos szabályszerűen
Koncentrált szirupok használata
készletben tartandó készítményben akarja oldatni
a recepturáhan
az alkaloidát, a készítmény pedig olyan anyago!
tartalmaz, amelyik az alkaloida oldódását lassítja
(A volt 22. sz . N. v, gyógyszertár dolgozói »Aesculap•
komplex brigádjának újltása)
De ennek a munkamódszer--újításnak a használ··
hatósága azon múlott, juthat-e a receptúrázó
Ismerteti: Korányi Miklós dr.
gyógyszerész kezébe olyan félkészítmény, amelyik
Vannak félig-meddig összeférhetetlen gyógy-- az oldáshoz szükséges vízmennyiséggel kiegészítve
szer-párjaink, melyek magukban jól oldódnak adja az előírásszerű galenikumot. (Annak természevízben, egymással csapadékot nem adnak, de a pár tesen semmi jelentősége nincsen a munkamódegyik tagja a másiknak oldádásat nagy mértékben szer megítélésénél, vajjon ezt a félkészítményt
lassítja.. Az ilyen >>quasi«-összeférhetetlenségnek a gyógyszertár saját laboratóriuma vagy valamilyen
Jeggyakrabban előforduló esete az, mikor alkaloidák, nagyobb laboratórium állitja-e elő . )
főleg kodein- és etilmorfin-sók oldódását lassítják
Az oldáshoz szükséges vízmennyiségként a
bromidok, jodidok vagy gvajakolszulfonátok.
galenikum összmennyiségének 10%--át számítva,
Ilyen párok vizes oldatait úgy készítjük el, Aesculap-komplex brigádunk megállapította, hogy
hogy az alkaloidat oldjuk fel elsőnek és cldatáh~z az Elixiririum kalii suljoguajacolici törzsoldatán
adjuk hozzá a pár másik tagját, akár oldatban, akar kívül a Syrupus hypophosphorosus compositus és a
pedig oldatlanul Ez így nagyon egyszerű, de Syrupus kalii guajacolsuljonici OKJ is elkészít-nehézzé válik akkor, ha az orvos clyan készítményt hető ilyen koncentráltabb félkészítménynek. Az
rendel oldöszernek, anielyik az oldódás! lassító elixir koncentráltabb törzsoldata minden további
gyógyszert már eleve tartalmazza. Ez pedig gy~kr~n
nélkül elkészíthető, a Syrupus hypophosphorosus
fordul elő. Mixtura chloralobromata-1 ugyan lllkan compositus concentratus készítésénél az előírt sókat
rendelnek alkaloidasóval együtt, a hipofoszfit- enyhe melegítéssel, oldatukban a cukrot mérsékelt
szirupban pedig elsősorban a sok cukor hat n~mileg me legitéssei kell oldanunk A Syrupus kalii guajacolo!dódást-gátlóan, de már a szulfogvajakol-smupot suljonici concentra/us készítésénél a cukrot erősebb
és szulfogvajakol-elixirt gyakran rendelik orvos~m.k melegitéssel kell oldanunk, azután pedig a még
kedeinnal együtt, ez pedig-tipikus esete az o!dod~s meleg sziruphoz kell részletekben hozzáadnunk
Jassításának. Az ilyen szirupos oldatok legszaba- a narancstestvényes szulfogvajakolát-oldatot..
lyosabb elkészítési "módja mcstanáig az volt, ~o~y
Az így előállított félkészitmények szebahőmér
hosszas eldörzsöléssel vittük oldalba az alka!01dat sékleten állandónak bizonyultak, és 1/9 résznyi
Ennék azonban anyagveszteség a következménye, vízzel kiegészítve az előírásos galenikumot adják,
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tehát nyugodtan adhatjuk őket a receptúrázó
gyógyszerész kezébe, Ha a gyógyszertár csak ezt
a koncEntrált félké>Zítményt készíti vagy szerzi
be, módjában áll ennek egy részét mát impleáláskor
előírásossá higítani, hogy vegyítés nélkül lehessen
lernérni akkor, ha tisztán kell kiszolfáltatnL
(A volt >>Aesculap«-brigád tagjai: Gergorics
László, Gruber Alajos dr , Korányi Miklós dr,,
Varga Sándor)

Megalakult
a Gyógyszerész-Szakcsoport
- Egy gyógyszerésztechnikus

l~vele

-

legfőbb bizonyítéka,

hogy ezentúl még teljesebben
együtt dolgozhatunk, még tó'bb alkalmunk nyílik
a tanulásra Magam és társaim nevében jó és eredményes munkát kivánok szakcsoportunknak
fuhay Gizella

Felhívás a "Gyógyszerész"
cikkíróihoz
L apunknak kellő gonddal való összeállítását
a megfelelő szerkesztőségi elökészítésen túl csakis
úgy biztosíthatjuk, ha a kiadóhivatal, szerkesztő
ség és a nyomda munkáját tervszerűen összehangoljuk, hogy ezzel a nyomdai gyártási folyámat
zavartalan lebonyolításának elófeltételeit megteremthessük Kiadóvállalatunk az on osi szakfolyóiratokat eloállító n] om dá val ponios ütemtervet dolgozott ki, mely biztosítja a lapok
pontos megjelenését, aminek egyik előfeltétele,
hogy a terminusra leadott kéziratok »nyomdaérett
állapotban« legyenek.
·
A nyomdaérettség követelményei .· a kéz ir at
szövege végleges legyen, tehát még mielött a
nyomdába kerül, a szerző vezesse keresztül rajta
az összes esetleges változtatásokat

Örömmel vettük tudomásul >>A GyógyszerésZ<<
májusi számában a 17-ére jelzett szakcsoport ünnepélyes megalakulásának közlés ét. N em vagyok gyógyszerész, mint technika pénztáros működöm, de rendszeres olvasója vagyok »A GyógyszerésZ<< szak/apnak, ezen keresztül igen sokat tanultam és tanulok.
Tudom, milyen jelentősége lesz annak, ha a jövő
gyógyszerészeit, valamint az összes gyógyszertáridolgozókat a szakma legkiválóbbjai fogják irányítani
És tudjuk azt is, hogy minél jobban kiképzik szakmailag a ·gyógyszerészeket, annál többet tanulhatunk
tőlük mi is,
A kézirat formája,
Az alakuló közgyúlésen, melyen jelen voltam,
l Szabványos, A/4-es méretú papírlapokra
nagy örömmel hallottam, /zogy a szakcsoport milyen
· írjunk
értékes munkatervet tűzött ki cel'ul. Az elnöki asztalnál
2. Csak a papiros egyik oldalár a szabad
ott láttuk dr,. Schulek professzort, a kétszeres Kossuthírni, a másik oldal üresen hagyandó.
dljas tudóst, a vezetőségi listán pedig a legkiválóbb
3, A szöveget írógéppel írjuk
egyetemi oktatók és gyógyszerészek szerepeltek.. Ezek
4,. A sorok, a javítások és olvashatóság
a nevek biztosltják, hogy a Gyógyszerész-Szakcsoport
érdekében, legalább egy sorközzel ritkínemcsak a jövő gyógyszerészei tökéletes kiképzését
tandák
fogja megvalósílani, hanem komolyan foglalkozik
5 Minden oldair a megközelítőleg ugyanannyi
a gyógyszerésztechnikusok kiképzésével és továbbsor írandó, tehát az egyes lapok rnargója
képzésével is . örvendtem, hogy ezt maga a munkaterv
egymással egyezzen.,
is, mint döntőjelentőségű kérdést emelte ki. Tudjuk,
6. Minden bekezdés! beljebb kezdjünk
mennyire fontos, hogy minden gyógyszertári dolgozó
7. A klisék helye félreérthetetlenül mega legjobb munkájával legyen a gyógyszerész seglt-jelölendő a kéziratban . ·
~égére, mert csak ezzel tudjuk biztositani a »Gyógyíts
8. A kézirat Iapjainak számozása I-tól végig
JObban«-mozgalom minél teljesebb sikerét. De szak-minden oldaloQ felül történjék, középen,
csoportunk megalakulása azt is jelenti, hogy kiváló
beszúrás eselén azt a lapot, amelyhez
fordUóink munkáin · keresztiil meg fogjuk ismerni
a pótlás történik, x;a betiíjellel lássuk el.
az élenjáró szavjet gyógyszerésztudományt is, ami
a legkomolyabban hozzájárul munkánk megjavításához.
Innen hlvom fel a gyógyszertári technikák
és a többi munkatársak figyeimét: olvassák •>A Gyógysz~rész« szaklapot és vegyenek részt a tanulásban,
kepezzék magukat Ezzel nemcsak munkájukat javítják
meg, hanem komolyan r észt tudnak venni a szocializmus
ép~tésében Éppen ezért jelentkezzenek minél nagyobb Szerkesztöség: III., Zeyk Domonkos-u. 5· Tel: r62--856.
szamban atanfolyamokra, a gyógyszerésztechnikusok
Kiadja: Egészségügyi Könyv- és lapkiadó V
továbbképzesére Meg vagyok róla győződve, hogy Budapest, V,., Akadémia-utca 3 I el. : rzg-.s8o, 97. m á.
úgy mint eddig, a Gyógyszertár Vállalat vezetősége
Magyar Nemzeti B mk egy::; zámlaszárn 9 .36. 545
a jövőben is minden támogatást megad azoknak,
Felelős szerkesztő: SzékdY Jenő,
akik az évröl-évre többet és jobban tanító tanfolya·
mokon részt vesznek N agyon !ir vendtem annak is,
Felelős kiadó : Kobzos Ferenc,
hogy a szakcsoport egyes bizottságaiba, mint össze- az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó Vállalat vezetője
kötő munkatársakat bennünket is meehívnak Ez a 2 ·5 I 451;13, Athenaeum
{F v: Soproni 13 .. )
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9. Az utolsó lapot a betűjelen kívül wége«
jelzéssel kell ellátni (például : 74ja, 74jb,
74fc, vége).
10. A kézirat Iapjaihoz esetleges pótlásokat,
helyettesítéseket ragasztással és nem
gombostűvel vagy
gémkapoccsal kell
csatolni..
·
A hasáblevonat javítását az egyezményes
korrektúrajelek szelint kell végrehajtani.
A hasáblevonatokon változtatás csak a nyomdahibák kijavítására szorítkozhat. Minden a kézirattól eltérő változtatás költsége teljes egészében
a cikkilói terheli..
A kéziratokhoz, amennyiben idegennyelvű
összefoglalások készülnek, az összefoglalást három
példányban kell a kézirathoz mellékelni.
Az ös ~zefoglalások terjedelme egészen rövid
le!!yen, miután az összefoglalások célja a cikk
>>dióhéjbw való<< közlése.
Olyan táblázatokat, amelyek klisében olcsóbb
elé állítást jelentenek, mint kézi · szedésben, a
kiadóhivatal klisíroztat. Ezért igen fontos, hogy
az eredeti rajz vagy gépelés hibamentes legyen,
mert az elkészített klisén változtaini nem lehet.,
Változtatás eselén teljesen új klisé szükséges,
melynek költségei ez esetben is a szerzőt terhelik

Egy versenyfelhív ás visszhangja
A Pestmegyei Gyógyszertár Vállalat igazgatója,
Farkas Miklós elvtárs versenyre hívta ki a megyei
gyógyszertár vállalatokat »A Gyógyszerész« olvasótáborának növelésére . A versenyfelhívás legtöbb
megyei gyógyszertár vállalatnál élénk visszhangra
talált A hozzánk érkezett levelek közül különösen
kiemeljük a következőket :
Fejérmegye Gyógyszertár Vállalatátó l, Magany
Imre igazgató elvtárs többek között ezt írja :
. »a kihívást elfogadjuk, s jó felvilágosító
munkánk folytán Megyei Vállalatunknál el-érjük, hogy úgy felelős vezetőink, mint beosztott gyógyszerészeink 100%-ban még a
május hó folyamán elöfizessék •>A Gyógy-szerész<< címií havi szaklapot.<
Mint követendő példát hozzuk fel a Szabolcsmegyei Gyógyszertár Vállalatot, ahonnan Földes
józsef elvtárs körlevelet intézett a hozzájuk tartozó
gyógyszertárakhoz . A körlevélből küiö!1 figyelmet
érdemel a következő néhány sor :
. , . >Az egyetemes kari érdek, de külön-külön
minden kartárs egyéni érdeke is megkívánja
azt, hogy szakmánk életében felmerülő minden
problémáról tájékozva legyenek, hogy fe/hasz.
nálják szakmai továbbképzésünknek egyetlen rendelkezésre álló, a legkisebb faluban is hozzá~
férhetö, minimálisnak mondható anyagi áldozattal elérhető hatásos eszközt. >>A Gyógyszerész«
komoly, csaknem nélkülözhetellen segítséget nyujt
mindennapi munkánkhoz. Éljünk ezzel a segít·
ségge/l
·

Szerkesztőségünk örömmel vette e leveleket,
hiszen ezek a Iegilletékesebbektől, azoktár az
olvasóinktól érkeztek hozzánk, akik rri 1t a szakma
felelős vezetői elsősorban hivatottak megítélni,
mit jelent Iapunk a gyógyszertári dolgozók mindennapi munkájában, hogyaQ mozdítja elő szakmai

fejlődésüket.

A megyei gyógyszertár vállalatoktól beérkezett
levelek vétele után felkerestük az Egészségügyi
Minisztér ium gyógyszerosztályának vezetőjét, dr .
Mészáros Ferenc elvtársat, aki e levelek elolvasása
után a következőket mondotta :
»A gyógyszertár egészségü!l"yi intézmény, dolgozóira társadalmunk legfőbb értéké!, az embert
bízzuk, ezért van döntő jelentősége az állandó
szakmai továbbképzésnek. Osztályunk állandóan figyelemmel kiséri a »A Gyógyszerész«
cikkeit és olvasótáborának alakulását, mert
meggyözcdésünk, hogy e Iap komoly segít-séget nyujt gyógyszertári dolgozóink szakmai
fejlődéséhez.. Épp ezért a magunk részéről
teljes mértékben helyeseljük a Pestmegyei
Gyógyszertár Vállalat versenykihivását és a
megyei gyógyszertár vállalatok ehhez történő
csatlakozási\ t«
Soraink megirásánál az a cél vezetett bennünket, hogy valamennyi olvasónk, de különösen gyógyszertár vállalataink vezetői tegyék magukévá fen-tieket, legyenek Iapunk állandó propagandistáL
Munkájukhoz komoly segitséget jeieQt szakcsoportunk megalakulása, ~ amely komoly szervezési
kereteket biztosit gyógyszertári dolgozóink politikai neveléséhez, szakképzettségük állandó emeléséhez"
Biztosak vagyunk benne, hogy lapunk legközelebbi számában olvasótáborunk jelentékeny
növekedésére! számolhatunk be, közölve az egyes
megyékben elért számszerű eredményeket is .

v..

Felhívás

F.,

Előfizetőinkhez!

Felhívjuk t. Előfizetőink figyeimét arra, hogy
az előfizetési díjak mindenkor előre esedékesek.
A harmadik negyedévi elOfizetési díj - július,
augusztus és szeptember hónapokra -·július J-én
esedékes. Épp ezért kérjük elofízetőinket, hogy elő
fizetésüket legkésőbb július hó J-ig újítsák meg,
me rt
ha t. Előfizefőnk a harmadik negyedévi előfizetési
díjat július 10-ig nem küldi be, úgy az idevonatkozó rendelet értelmében lapszállításunkat be kell
szüntetnünk
.
Biztosak vagyunk abban, hogy' valamennyi
előfízetcnk megérti, mit jelent tervszerű gazdálkodásunkban az esedékességek napra pontos rende-zése és ehhez képest fognak intézkedni az előfize
tési díj beküldése iiánt.
Egészségilgyi
Könyv- és Lapkiadó Vállalat
Előfizetési Osztálya
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TABUTrA

Sósav-pepszin szilárd alakban
Aéhylia e Nyá•i hasmenés • Dispepsia
10 és 30 db á 05 g

.

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR PHARMA <iYÖ<iYARU RT. Budapest, XIV., Telepes·utca 53

GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK
VI. ÉVFOLYAM

A napokban jelent meg a

Asthmolysin in;.
Hatásosan oldja a

hörgők

lítstrltfts
Ortostodomanu

ADAGOLÁS: Roham esetén 1 / 2 ~1
kcm subcutan

8. SZÁM

Ez a lap a kétéves Magyar Alkotmány tiszteletére,
alkotmányunk ünneplése és megvédése iegyében készült.

r

Közli az elméleti kutatások ened ..
ményeit az élettan, biokémia,
gyógyszertan, kórtan, bakteriológia
területén. Emellett ismerteti a
gyakorlrrtban jól bevált módszereket is .

JAVALLAT: Asthma bronchiale

LAPJA

1951. AUGUSZTCIS 1.

c . kéthavonkénti folyóirat 3· száma .

görcsét

HIVATALOS

T

A

R

Schulek professzor a
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A

készülő Gyógyszerkönyvről

M

továbbképz~sről

169

Pere1jmann és Borodszldj : Gyógyszerkészítmények
Ferenc fordítása)

analí~ise

(Kun

Élenjáró tudomány
Csipke Zoltán dr. : Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a táránál

az Egészségügyi Könyv és lapkiadó VállalatnAl

Magister : A milliliter és a liter

Budapest, V., Akadémia-u. 1. Telefon: 129-580, 97. mellékáll.

Gyógyszerészfelügyelők

M. N .. R egyszámlaszám: 936. 545··
Előfizetési
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Kovács László dr.. :

182
184

Szaktanfolyama

Abrarnava P .. N. : Az ágas
Viktor fordítása)

útifű

hashajtó

Együttműködés előadó

tulajdonságai (ligeti

és hallgató között

186
187

Vitéz István dr": Az V Magyar Gyógyszerkönyv bakteriológiai és
szerológiai vonatkozásai
189
Némedy Imre dr .. : A gyakorló gyógyszerész műhelyéböl
190

••

O BERLANDER . GYULA

Állványedényzetet, gyógyszertári

BUDAPEST, VII

és laboratóriumi felszerelési

KER., KERTÉSZ-UTCA 31.
T e l e f o n : 2 2 2 - 8 8 5.

l 72
l 76
117

Doc" H . Raskova dr . : Gyógyszetészi tanulmány a Sza\ jetunióban
(Székely Tibor fordítása)
179
Rom Pál dr.. : A foszforsavas kodeinról
181

Megrendelhető 1

CSOMAGOLÁS: 5 x l kcm, 100 x l
kcm kórházi csomagolás

ú

és a gyógyszerész-

Változások a IV Gyógyszerkönyvben

~----------------

cikkeket raktárról szállít.

Előfizetési
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ára: 1 évre Ft 39.- Példányonkénti eladási ár: Ft 5.50
(Külföldi előfizetés csak a »KULTURÁ«-n keresztül)

~··514622. ~thenaeum (F .. v.: Sopr·'oni B .. )
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