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Hyperaciditásos betegek keringési zavaraibana PEVITON-COMP. cseppek
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július hó 28-án múlt egy éve, hogy megjelent ismerhették azokat a mutatószámokat, amelyek
az !950 : XXV. Tvr.. rendelet, amelyben kormá- megmutatták a Vállalatok gazdasági eredményeit
nyunk, a Párt irányvonalának megfelelő en, az összes Az államkincstárnak befizetett haszonrészesedést,
magyarországi gyógyszertárakat állami kezelésbe amellyel tovább lehet építeni a szocializmust
vette Ez a fordulópont új irányt adott gyógyszeré- Értesülhettek a takarékosság terén elért eredmészetünknek.. A Gyógyszertári Központra és a Gyógy- nyekről, az egy dolgozár a eső bevétel összegéről
szertári Vállalatokra várt az a feladat, hogy azokat éppen úgy, mint a 100 . - Ft kifizetett munkabéra gyógyszerészeket, akiknek zöme eddig kapitalista alapra eső forgaloúuól. Ezek a mutatószámok
mind azt igazolják, hogy Vállalatainkhoz tartozó
rendszerű gyógyszertárakban dolgozott, sőt annak
tulajdonosa volt, a szacialista gazdálkodás elszá- · gyógyszertárak gazdasági területen az elmúlt évben
igen szép eredményt értek el.
moltatási és tervgazdasági rendjébe· beállítsa.
Vállalataink és gyógyszertáraink az elmúlt
Ez a folyamat volt jellemző je az elmúlt évnek
A gyógyszertári dolgozóktól sokszor hallottuk, évben üzemgazdasági területen tehát sokat fejhogy a kiadott utasítások többnyire csak gazdasági lődtek
Erre a szép eredményre csupán az vet árnyétermészetűek és a gyógyszertár akban végzett adminisztrációs munka hovatovább túlhaladja a gyógy- kot, hogy gyógyszertáraink szalanai színvonalának
fejlődése nem haladt párhuzamosan annak gazdasági
szerészi hivatás körébe tartozó műveleteket.
Egy év leforgása után a legtöbb gyógyszertári eredményeiver Az ellenőrzések során többízben
dolgozó ma már belátja, hogy a gyógyszertárban megállapítottuk, hogy e téren lazaságok mutatvégzett adminisztrációs munka nem felesleges koznak a gyógyszertárakban
Bár a tervgazdálkodás körébe tartozó kérdések
terhelés, hanem a szocialista elszámolási rendszer
üzemgazdasági kérdések, a gyógyszertárak eseténélkülözhetetlen és szükséges kelléke .
Az anyaggazdálkodás vonalán kiadott számla- ben •azonban a tervszerűség jobb gyógyszerellátást
kivonatoJási {extrahálási utasítást is felesleges jelent, ez pedig már szarosan vett szakmai kérdés,
adminisztrációs többletnek tekintették mindaddig, így a kettő semmiképpen sem választható el
amíg az !952. évi gyógyszerfogyasztási terv készí- egymástól.
Sok felelős vetező előtt nem világos azanyagtésénél meg nem látták annak ·nélkülözhetetlen
igénylések és kiutalások rendszere.. Szükségesnek
szükségességét.
A gyógyszertári dolgozók a megyei Vállalatok tartom ezt e helyen ismételten részletesen ismer..
mérlegbeszámolóiból értesültek azokról az ered- tetni azért, hogy végre tisztán álljon minden gyógyszertári dolgozó elött, hogy a rendszeres és határ..
ményekről, melyeket Vállalataink gazdasági téren
elértek. Nagyjában és egészében megfeleltek az élet- időre beküldött anyagigénylés nélkül nincs és nem is
színvonal emelkedése és az intézményes gyógyszer- lehet tervszerű anyagelosztás.
A 105 000(0. T.. sz. rendelet kötelezően előírja
ellátásban való fokozott bevonás következményeképpen jelentkező magasabb forgalomnak. Meg- az anyaggázdálkodás alá vont cikkeknek a tárgynegy e..
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det megelőző 75, illetve 90 nappal előbb történő
igénylését, mert csak így lehet biztosítani ezen
cikkeknek időben való termelését, illetve behoza-talát A Gyógyszertári Központ az anyaggazdál-kodás alá vont cikkek jegyzékét kibővítette azon
cikkek jegyzékével, amelyek különböző okok,
akár gyártási, akár beszerzési nehézségek miatt
csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.
És ezekre a cikkekre bevezette az irányllott gazdálkodást.
A helyes szükséglet felmérésének nem lehet
más kiindulási pontja, mint a gyógyszertár.. A gyógyszertárnak kell megadni a gyógyszereknek helyileg
. szükséges mennyiségét, hogy azt összesítve igényelhessük felettes hatóságainktól és az összesítésre
fordított idő beszámításával adjuk meg az igénylés
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július hó l-én ezek már meg is kezdték mtiködésüket. A rövid idő tapasztalata azt mutatja, hogy
a decentrumok megfelelően működnek. Működé
sükkel gyorsabb és a jobb gyógyszerellátást lehet
biztositani.. A decentrumok felállítása ütemszelűen
fog történni. Ezt a kérdést az Egészségügyi Minisztérium súlypontként kezeli.
Az elmúlt év tapasztalatai megmutatták, hogy
készletek nélkül .tervgazdálkodás! keresztülvinni
nem lehet.. Ezért most felsőbb hatóságaink engedélyével és ptasítására irányt veszünk a gyógyszertár akban, illetve decentrumokban megfelelő készletek kiképzésére. A készletek kiképzése a fogyasztási időnorma alapján fog történni.
A készletidőnorma fogalmát Vezekényi András
a Gyógyszertári Központ főelőadója az alábbiak,
időpontját
b an értelmezi :
Sokan kifogásolták, hogy negyedéves igénye>>Az ideális állapot az lenne és feltétlenül ez
ket kérünk be előre a gyógyszertáraktól és úgy a jövő képe, hogy készletezés csak az elosztó nagyvélik, hogy helytelen egy negyedévre előre megadni kereskedelemnél legyen. Gyakorlatilag tehát sem
r endelésüket.. A negyedéves igénylések nem konkrét a termelő vállalatnál, sem a fogyasztási kiskeresrendelések, hanem csak irányszámot adnak az ország, kedelemnél (jelen esetben gyógyszertárnál) készilletve a megyei Vállalat szükségletét illetően. letek nem tárolhaták Kiskereskedelmi vonatkoA negyedéveken belül a gyógyszertárak minden zásban ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelem
hónapban a tárgyhát megelőző 15 nappal konkrét optimális raktárkészlettel kell, hogy gazdálkodjék.
rendelés formájában küldik be igényeiket Válla- Az optimális raktárkészlet alatt azt a minimális
lataiknak A felelős vezetők egyrésze ezt az igénylési raktárkészlelet értjük, amivel a maximális forrendszert helytelenül értelmezte. Ennek a követ- galom elérhető. Ezt úgy kapjuk meg, hogy az évi
kezménye volt az, hogy nagyobb mennyiséget tervezett forgalom (szükséglet) mértékét elosztjuk
rendeltek egyes anyagokból, amiket forgalomba- az üzemeltetési napok számávaL Hányadosként
hozni nem tudtak.. Ezzel egyrészt Vállalatukat a napi áru-szükségleti normát kapjuk. Ezt elvileg
hozták nehéz pénzügyi helyzetbe, másrészt feles- ki lehet dolgozni cikkelemenként és mennyiségben,
legesen vonták el anyago! esetleg olyan helyről, gyakodatilag azonban kezdeti időpontban célsze··
ahol az felhasználásra kerülhetett volna . Igy szük- rűbb cikkcsoportonként és forintban.. A napi
ségtelenül és helytelenül terhelték meg népgazda- áruszükség leli normát kell beszorozni az utánpótlási
ságunkat
idővel (nap), mely alatt a rendszeres. üternsterű
·
Ennek a tervszerűtlenségnek a megszünteté- szállítások időközeit értjük A szorzat lenne az
sére kellett bevezetni legutóbbi intézkedésünkkel az idealizált maximális és egyben minimális raktára készletjelentést az igényelt cikkekből, és az igény- készlet, amelynél több a gyógyszertárban szükséglésék beárazását. Ez azért szükséges, mért a Vállalat telen és amelynél kevesebbel a tervszerinti forgalom
egyrészt a hiánycikkeket annak megfelelően ará- el nem látható . Mivel a gyógyszerészetben egyáltalán
nyosan osztja el, másrészt a ki árazással elkerüli, nem mindegy, hogy nyári vagy téli hónapról van-e·
hogy a pénzügyi keretet meghaladó felesleges szó és . napi áruszükségleti nonna nem húzható rá
igényekkel lépjenek fel a felelős vezetők Fontos az év minden egyes n'apjára, fenti számadás olytudni azt, hogy készletjelentést arra a cik/ae vonat- képpen finomítható, hogy az évi tervezett szükségkozóan is adni kell, amit esetleg nem igényel a gyógy- Ietet negyed vagy félévre ütemezzük be és ezen
szertár. Nagyon fontos a határidőknek a pontos beütemezett szükségletet osztjuk a negyed vagy
• betartása is. A pontos határidőre beérkezett igények féléven belül az üzemeltetési napok számávaL
szerint elosztott anyag fennmaradt részét a GyógyIgy negyedéves, illetőleg féléves érvényű napi
szertár Vállalatok visszajelentik a Központnak és áruszükségleti normák alakulnak, amelyek sokkal
azokból más Vállalatok esetleg ki nem elégített finomabbak az éves napi áruszükségleti normánál
igényeit ki lehet elegíteni. Ugyancsak a pontos és a szezonális mozgást is mutatják
időre küldött bejelentés teszi lehetövé az esetleg
Természetesen fenti minimális forgólap leköidőközben felmerül!, változott szükséglet kielétöttséget jelentő elképzeléstől ma még igen messze
gítését is, a gyógyszertárban pátigénylés formájá- vagyunk Ehhez mint elengedhetetlen kellék szükban..
,
.
séges, hogy
A jobb gyógyszerellátás érdekében, éspedig
l a gyógyszertárak részére ~örténő áruszállíazért, hogy a gyógyszer--raktárak közvetlenül elér- tások teljesen mechanikusan, az előírt időpontban
hetők legyenek, felsőbb hatóságaink elhatározták,
történjenek. A késések egyrészt szükséglet ki nem
hogy a Gyógyszertár Vállalatokon belül gyógyszer- elégítés! (szakmai vonatkozásban életveszélyt),
raktárakat képezzünk ki. Ezek a gyógyszerraktárak másrészt árufelhalmozást, esetleg inkunencia-kép(decentrumok) nem a Gyógyáruértékesítő Vállalat ződést jelentenek;
kihelyezett fiókjai, herrem a megyei Vállalatok
2 . az elosztó szervnél olyan készletek legyenek
tartozékai. Két megyénél (Somogy és Szolnok) kiképezve, amelyek a gyárak >>charge«cgyártáskénti
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Szállítását át tudják hidalni, azaz eleget tudjanak
lenni a kérdéses cikkelemekben jelentkezd szükséglet kielégítésének a két charge-onkénti szállítás
közölt bármelyiK időpontban;
3,. a szükséglet pontos és tökéletes felmér ése
és a tervezés időpontjában fennálló és reálisnak
elfogadott körülményeke!, a tervezón kívülálló
külső körűlmények ne, vagy csak beszámítható
rnértékben befőlyásolják A tervezett szükségletet
befolyásoló, de beszámítható körülménynek kell
tekinteni az esetleges járványokat, de ilyennek
minősíthető az orvosmozgatás is. Ilyen vonatkozásban a nagyszámok törvénye állandóságot, a statisztikai adatok pedig meglehetősen pontos tájékoztatást nyutjhatnak « .
Az ideális készletidőnorma a gyógyszerészetben
ner1l képezhető ki ilyen merev értelmezésben. Nemcsak, mert nen tudunk eleget tenni a felsorolt
háröm feltételnek, amely elengedhetetlen kelléke
az ideális időnorma ki képzésének, hanem azért sem,
me rt a gyógyszerhiány akár szállítás elmar adásából lép fél, akár esetleg egy nem várt nagyobb szükséglet következtében, mindenképpen életveszélyt
jelenthet Ezért a gyógyszerészetben az időnormát
úgy képezzük ki, hogy azzal a lehetőség szerint
a gyógyszerszükséglet rnindenképpen biztosítható
legyen
Gyógyszertári vo.nalon az anyagnon11ak alapja
az 1952 évi fogyasztási anyagterv és azt a következőképpen képezzük ki :

Az alapanyagokból a minimálisan egy havi,
maximálisan két havi, a gyógyszerkrilönlegességekböl a minírnálisan egy heti, maximálisan három
heti készlet biztosítékot fog nyujtani arra, hogy.
a gyógyszertárak tervszeni igényléseik mellett a
közegészségügy ellátását biztosítaní tudják
A gyógyszertárakban folyó minőségi munka
sok kívánni valót hagy maga után . A lazulás jelei
sajnos itt észlelhetők leginkább. A Vállalatoknak
az a törekvése, hogy a gyógyszertárakat a szocia-lista elszámoltatási rendszerre megtanítsák, az
ellenőrzést is fóleg erre a vonaira állította. A
szakmai ellendrzés hiánya nagyon sok gyógyszertári dolgozóban azt a helytelen érzetet keltette,
hogy Vállalataink nem fektetnek súlyt és nem
követelik meg szakmai téren a. minőségi munkát
Most van kiéptifőben a szakmai ellenőrzés hálózata.
Megfelelő képesrtésű, nagy szakmai gyakorlattal
bíró gyógyszerészeket képeztetünk ki az egyeterni
intézetekben rendszeresített tovább képzéssel, a
gyógyszertárak szakmai ellenőrzésére. Ugyanakkor
gyorsított ütemben folyik a Vállalatok decentrurnaiban a minőségi laboratóriumok felállítása.
E célra kiképzett szakemberek fogják felülvizsgálni a gyógyszertár akat szakmai vonalon . Az ellenőrzés ki fog terjedni a gyógyszertárak berendezésére,
felszerelésére, az ott eltartott anyagok helyes tárolására, a gyógyszertárban elkészített gyógyszereknek helyszínen és a labor at ó r iumban történő vizsgálatára. Ezek a gyógyszerész-felügyelők már szeplemberben megkezdik országszerte működésüket
L Alapanyagok
Biztosak vagyunk benne, hogy a minőségi munka
a) Azoknál az alapanyagoknál, rnelyeknél az
rohamos emelkedését fogja eredményezni miíköutánpótlási idő négy hét, azaz havi egyszed szál- désülc A gyógyszertárakban nemcsak ellenőrző
lítás, a minimális raktárkészlet az évi szükséglet közeg fog megjelenni, hanem egy nagy gyakorlattal
8%-a, azaz egy havi készlet
és megfele !ö szaktudással rendelkező szakember,
A maximális készlet az évi szükséglet l 7%-a, aki a helyszínen meglátja a hibakat, tanácsot ad
azaz két havi készlet ·
'
azok kiküszöbölésére. Egy olyan szakember jár
b) Azoknál az alapanyagoknál, rnelyeknél az napról napra a gyógyszertárakba, aki minden
utánpótlási idő három hónap, azaz negyedévenként gyógyszerészi problémára . megfelelő szaktanácsot
egyszeri szállítás, a rninirnális raktárkészlet az évi és felvilágosítást tud majd adni Sürgősségi sorszükséglet 12% -a, azaz 6 heti készlet
rendet állapít meg a felszerelések és berendezések·
A maximális készlet az évi szükséglet 33%-a, hiányosságának póthsára és javaslatot tesz a
azaz négy havi készlet
Vállalatnál a költségeknek a pénzügyi tervbe való
beállításár a.
2.. Gyógyszerkrilönlegességek
A gyógyszertár berendezése és felszerelése terén
a) Azoknál a gyógyszerkülönlegességeknél, is sok tennivalónk van még. Az ország összes gyógyamelyeknél az utánpótlási idő egy, illetve két hét, szertar ai egy letűnt korszak szükségleteinek mega rninimális készlet az évi szükséglet 2%-a, azaz felelően vannak építve és berendezve . Magukon
egy heti készlet A maximális készlet az évi szük- viselik egyrészt a kiskereskedő-, másrészt a kisséglet 6%-a, azaz három heti készlet
iparos-jelleget és emellett sok helyen még a háború
b) Azoknál a gyógyszerkülönlegességeknél,
sújtotta sebeket is E téren is új korszakot jelent
amelyeknél az utánpótlási idő két vagy négy hét, az államosítas . új gyógyszertár-típus van kiaJa ..
a minimális készlet az évi szükséglet 4%-a, azaz kulóban az élenjáró szavjet mintára . ' Külön kell
két heti készlet.. A maximális készlet az évi szük- választani a munkalzelyet a kiszolgáló lzelytől mindséglet 13%-a, azaz hat heti készlet
azokon a helyeken, ahol az lehetséges. Egész gyógy3. Kötőszerek
szerészetünk nagy hiányát érzi annak, hogy sajnos
Azoknál a kötözőszereknél, amelyeknek után- még nem szerezhettünk közvetlen tapasztalatokat a
pótlási ideje négy hét, a minimális készlet az évi Szavjetunió gyógyszerészetéről, hogy azt megfelelő
szükséglet 8%-a, azaz négy heti készlet
példaképül vehetnénk Az eddig hozzánk jutott
A maximális készlet az évi szükséglet I 6%-a,
irodalmi adatokra vagyunk utalva, de abból is
azaz két havi készlet.
kitűnik az a nagy különbség, ami e téren is mutatA Vállalatok a készletkiképzésre vonatkozóan kozik. A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok
a gyógyszertáraknak részletes utasítást küldenek
alapja a most épülő új nagy gyógyszertárunk a
l 7*
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Rákóczi-út és Körút sarkán Az irodalmi adatok· ismerkedni Az egészségügyi hatóságok megfelelő
ból megismert szavjet munkamó?szer a}~ p ján ter·; időben tájékoztatni fo~ják. a gyógyszer~sz-társ~
vezték meg ennek a gyogyszertarnak UJfendszeru dalmat azokról a minrmalrs szakmar kovetelmenyekről, amik _ezzel kapc.solatosak leszr;ek Időt. fogmunkaasztalait és felsze r el és i tárgyait.
Nemcsak at újonnan épített gyógyszertáraka_t nak megsza bm arr a, amrkor az V Gyo?"ysz.er konyv
kell szavjet minta szerint építe~i. és be_rende_zm, ismeretéről tanúbizonyságot kell tenm mmdazokhanem át kell alakítanunk a lehetoseg szennt rumd- . nak, akiknek gyógyszerészet a hivat~suk, különöazokon a helyeken a gyógyszertári berendezéseket sen pedig azoknak, akrk gyogyszertar akat vezetés munkahelyeket, aholaz lehetséges A gyógysz~rtár nek* Az előkészületek folyamatban vannak, ezzel
fúnkciója megváltozott Célt~l~nná és fel.eslegessé v~lt szakcsoportunk foglalkozik.. !?ert a szakcsoport
a gyógyszertár mai berendezesenek nagyresz e. Itt elso- hivatása az V.. Gyogyszerkonyvvel kapcsolatos
tudnivalók ismertetése és tudatosítása
sorban a fiókos és állványos rendszerre gondolok
Ma már ezekre nincs szükség . Szükség van ellenben
Az elmondottak a legsürgősebb tennivalók a
a gyógyszerkészitmények megfelelő tárolásához. a gyógyszerészetben ahhoz, hogy mi is fokozott tervmoSt kiképzendő vitrines, kisfiákos r~nds~erre
szerű munkával bekapcsolódjunk abba a mindEnnek a kidolgozása folyamatban v~n B~r t;Jllld~n annyiunk számára kötelező törekvésbe, hogy a
gyógyszertár berendezése és felszerelese mas es mas, felemelt 5 éves tervet sikeresen teljesítsük a közde elvben ugyanaz . Igy riló~ van a;r a, h?gy egy- egészségügynek azon szakaszán, ahol mi állunk.
ségesen kialakított elvek szennt alakrtsuk at ezeke~
* A szükséges új felszerelésekről a vállalatok gondos-_
a berendezési tárgyakat, természetesen tervszern
ütemezés szerinL A szakcsoport feladata, hogy ko dnak
ehhez megfelelő előmunkálatokat végezzen, és az
elkészített műszaki rajzok szerint az átalakítás
minél gyorsabb ütemben yéghezvih.~~ő legye~
ÉLENJÁRÓ ~UDOMÁNY_j
Ezen munkálatoknak be kell rlleszkednwk az arszagos beruházási tervbe Következésképpen nem
lehet mindjárt az első évben az összes szükséges átA szavjet állam megkülönböztetett figyelemmel
alakításokat elvégezni, hanem a sürgőssé~ figyelemadózik
a tudomány fejlődéséne/c.. Mindörökre elmúltak
bevételével évről-évre a Vállalatok terverkben megazok
az
idők, amikor a tudomány és a munka el volt
felelő keretet ki! p nak. Budapesten az átalakí.tás már
szakítva
egymástól, amikor csak esetleges kapcsolatok
ennek megfelelőerr történik azokban a gyogyszerfűzték egybe a tudományt a termeléssel, amikor
tárakban, amelyek a gyógyszertári hálózat re~de
zése követkettében áthelyezésre kerülnek. A gyogy- a tudomány fejlődése. a liizsákmányolák erdekeitől
szertári hálózat a legutóbbi időkig a kapitalista függött Lenin a lángelme ereJével mondta kz,_ hogy
rendszer kalmár szellemének megfelelő en volt kiké- a kommunizmusban mmden zsmeret, a tudomany es
pezve . Az utolsó hónapokban került sor enn~k a a technika minden vívmánya a népet fogja szaigáini
felszámolására és gyógyszertári hálózatunkat a varos- Ezek a lenini szavak valór a váltak. A tudomány
ma már hatalmas mozgatóerő a szavjet társadalomnak
fejlesztési tervek/zez hangolva közelebb visszük a dola
kommunizmus felé való fejlődésében. Egybeforrt
gozó tömegekhez.. A gyógyszertárak nem 'ott fognak
tudomány
és a munka . A t~domány erezévef egyr_e
a
működni, ahol üzlftileg jobban kifizetődzk, hanem
jobban tökéletesedik techmkank, technologwnk es
ott, ahol wra közegészségügyile~ sziiks~g van
"
Ennek a tervszerű munkanak meg csak az elso tökéletesednek mezőgazdasági módszereink.. A tudo·
fázisa zajlott le : megszüntették a gyógyszertár akat mán y nap mint nap úja/Jb ~s.. újabb lapaszta~at?kat
merit a szavjet emberek mrllwmak gyakorlatábol a
azokon a helyeken, ahol az f~lesl~ges éstervszerű.en
további
haladáshoz, új és nagyszerű felfedezéseihez.
oda telepítettük át, ahol szukseges ... Ez~el az .,atSztálin
elvtárs, a Párt, a szavjet állam megkülöntelep!téssel egyidejűJeg kell v~g_r~h~Jt~m az elobb
elmondott b.erendezes modermzalasat rs . Ezekben, böztetett figyelemmel fordul a tudomány fejlqdése
a modern követelményeknek megfelelőerr átala- felé és olyan körülményeket teremt a tudomanyos
kitott gyógyszertárakban kisebb fár a_dsággal jobb- alkotás számára, amelyekkel sohasem rendelkezett
a tudomány, egész történelme folyamán
minőségű munkát lehet majd végezn!.
Sztálin elvtárs határozta meg azt a nagyfontosságú
Az V Gyógyszerkönyv m.egjelenése ..~s ..az ezze}
kapcsolatos újabb követelmenyek a JOVoben . ra szer epet melyet a tudomány tölt be a kommunizmus
fogják nyomni bélyegük~t a ?Yógy~ze;észe~re ~gy építéséb~n és azt a feladatqt tűzt~ ki a sz_ovjet ludó~iJk
új gyógyszerkönyv megjelenese mmdrg v_alt?za~o elé, hogy már a k!J'zeljövoben tulhaladfalc a kulfoldr
kat hoz, különösen nálunk, ahol olyan ritkan Je- tudományos és technikai eredményeket. Ez a feladat
lennek meg gyógyszerkönyvek Az V.. Gyógy~zer- arányban áll tudósaink t~!jesítqképességév.el ~s .már
. könyvvel már sokat foglalkozott a »Gyogysze~esz~<, minden döntő ter ületen kozel alt megvalosulasahoz .
így én csak azt a kihatást akarom megem!rtem, Az amerikai imp er i aUsták azzal kérkedtek, hogy
amely ezzel"kapcsolatban kartársainkat elsődiege feltalálták az atombombát, erre épitették fel zsaroló
sen érinti';, A mindenkor hivatalos gyógyszer- politikájukat, az atomd!p_lomá~ia p~litikáfál Az imp~
könyvet minden dolgozó gr?&ysz~résznek ter_m~ .. rializmus tudós lakáfal, akzk, ugy latszrk, kaveszeteserr tökéletesen el kell saptrtama. Az V. Gyogy- zaccból jósolgatnak, megjövendölték, hogy a Szov[~t
szerkönyv nagyon sok újítást hoz,_ így_ sok új foga- uniónak 1952-nél hamarabb nem lesz atomenergzaJa,
Jommal és módszerrel kell kartarsarnknak meg- sem atombombája. De milyen nagy lehetett csalódásuk,
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ha már maguk voltak kénytelenek a jelenkori imperializmus egyik főkolomposának - Trumannak, az
Amerikai Egyesült Allamok elnökének -- szavával
kijelenteni, hogy a Szavjetuniónak már van atom ..
bombája.. A szavjetkormány megerősftette, hogy a
Szavjetunió már 1947-ben rendelkezett az atomenergia
termelésének titkával, következésképpen atombombával is . A szavjet tudósok ezzel is teljesitettek egy feladatot azok közül, melyeket Sztálin elvtárs tűzött ki
eléjük.
.
A továbbiakban még nagyobb mértékben fog majd
növekedni a szavjet tudomány és a technika szerepe,
minthogy a kommunizmus a legfejlettebb technikával
és a legtökéletesebb technológiával jár együtt. A kommunizmusban gépesíteni és automatizálni fogják
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a termelési folyamatokat az ipar, a közlekedés és
a mezőgazdaság valamennyi ágában. Páratlanul
hatalmas és újszerű nyersanyag- és energiaforrások
válnak majd a kommunista társadalom ipari fejlő
désének rugóivá. Az atomenergia, rádiólokáció (radar),
fotóelemek, reaktív technika, kor látlan lehetőségeket
nyujtanak a munka termelékenységének nó'vekedésére .
A legújabb technika magas színvonala, az bsszes termelési folyamal gépesitése és automatizálása kiküszö'·
bb'li a régi munkamegosztásl.. Ezzel kapcsolatban
maga a munka is megváltozik : sokkal magasabb
színvonalr a fog emelkedni, a szakmunka fokozatosan
mindenhol ki fogja szaritani a szakképzettséget nem
igénylő munkál..
P F.. {ugyin akadémikus.

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv
"Unguenta" c. cikkelyének ismertetése
frta: Kedvessy György dz.
Ez év első felében a szakmai ismeretterjesztő
előadássorozat első előadásában Schu/ek professzor,
az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésére alakult
Bizottság elnöke ismertette a gyógyszerek szer ..
kesztésének általános elveit.. Ezt követőleg az elő
adássorozaton kartársaink hallhatták az egyes
szakbizottságok munkájáról szóló általános ismertetést, majd néhány kiragadott érdekesebb részletet is.
A szerkesztői munka előrehaladásával, most
és ezt követőleg meginduló közleménysorozatban
az Egészségügyi Minisztérium engedélye alapján :
az V..· Magyar Gyógyszerkönyv részére kidolgozott
szöveg közül egy.. egy cikkely kerül közlésre .
Egyben a gyógyszerkönyv szövegét kommentárszerűleg magyarázzuk azzal a céllal, hogy a kartársak a készülő gyógyszerkönyv egyes részleteit
még annak megjelenése előtt megismerhessék.
Rá kell mutatnunk ana, hogy a közlésre kerülő
sziiveg. tervez~t. amely csak akkor lesz jogérvényes,
ha azt az Egészségügyi Minisztérium elfogadja és
a gyógyszerkönyv rendeletileg életbe/ép.
Első alkalommal a gyógyszerkönyv galenusi
részéből a kenőcsökre vonatkozó általános rész
ismertetését választottuk. A kenőcskészílés ugyanis
mind a receptúrában, mind a galenusi laboratóriumban gyakran előforduló művelet és így a gyakorló
gyógyszerészt közelről érdekli és érinti annak
szövegterve és egyes rendelkezései..
A készülő V.. Magyar Gyógyszerkönyv >>Unguenta« cikkelyének szövegterve a következő :
>>Unguenta.
Kenőcsök.

A kenőcsöle melegítéskor megolvadó, küfsőleges
használatra szánt gyógyszerkészitmények Allományukat a felhasznált alapanyagok, valamint az egyéb
alkotórészek természete . szabja meg. A kenőcsöle
alapanyaga vazelin, koleszterines vazelin, szilárd
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vagy folyékony parafin, zsíros olaj, hidrogénezett
(keményített) olaj, gyapjúzsír, viasz, cetáceum, szap·
pan, tapasz, glicerin, zsíralkohol, zsiralkoholszulfo··
nátok, ezek sói stb . Az ú. n. vízzel lemosható kenő··
csb'ket keményitővel, ágár-ágárral, zselatinnal, pektinnel, tragantmézgával, cellulozészterekkel, továbbá
alumíniumhidroxid-gellel,
bentonittal, szilikátokkal stb. készitjük
H a a vény en a kenőcsalapanyagot az orvos nem
jelöli meg, akkor sárga vazelint, víznek és vizes oldatoknak a kenőcsben való eloszlatására pedig kellő
mennyiségű koleszterines vazelint vagy gyapjúzsírt
használunk. A felhasznált alapanyagat a vényre
fel jegyezzük.
Azokat a kenőcsöket, amelyek 250fo-nál több
poralakú alkotórészt tartalmaznak és állományule
a kenőcsökénél keményebb, pusztáknak nevezzük.
A pasztákat a kenőcsölehoz hasonló módon készítjük..
Kés z i t és.. Kenőcsöket kizárólag erre a célra
szolgáló eszMzökkel készitünk
Az alapanyagokat általában vizfürdőn megolvasz/va hasmátjuk Szabad tűzön csak a nehezen
olvadó gyantákat olvasztjuk meg.. A megolvasztott
alapanyagat szükség eselén ülepítés után még me/egen
sűrű mull-, vászon- vagy flanellszöveten, esetleg olvadáspont feletti hőmérsékleten arra alkalmas berendezésben, kettősfa/ú melegithető tölcsérben stb . szűrő
papiroson szűrjük..
A szilárdállomdnyú, kellően felaprflott kenőcs
alapanyagokat a kenőcsállományú, illetőleg a folyéc
konyállományú alapanyagokkal együtt vízfürdőn olvasztjuk meg és ezzel az egynemű kenőcsalapanyaggal
készítjük a kenőcsb't.. Az alapanyagokat vagy azok
leeverékeit szükség eselén úgy víztelenitjük, hogy a megolvasztott anyagat vízmentes R-nátriumszulfátlal (kgként 10 g) rázogatjuk és sz úr jük..
A hatóanyagokat az anyag természetének meg.
felelő módon, szükség eselén előzetesen kiszárítjuk.
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Ha a kismennyiségú hatóanyag a megolvasztott

kenőcsalapanyagban vagy vízben jól oldódik, úgy

a hatóanyagat az alapanyag kis részletében fe/oldjuk,
illetőleg lb'mény vizes oldatot készítünk belőle és ezt
elegyltjük a kenőcsalapanyaghoz. A kenőcsalap
anyagban a jól oldódó hatóanyagat előzetesen oldjuk.
A kismennyiségű vizbe_n, vagy a megolvasztott
kenőcsalapanyagban rosszul oldódó vagy oldhatatlan
hatóanyagokat finoman porítva kevés folyékony parafinnal, vagy a megolvasztott kenőcsalapanyag kis
részletevelgondosan eldörzsöljük és azután adjuk hozzá,
keverget és közben az alapanyag több részét. A nagyobb
mennyiségű poralakú alkotórészeket a kellőmennyiségíí
megolvasztott alapanyaggal eldörzsöljük, majd annak
további részleteit hozzáadva a kenőcsöt kihűlésig
keverjük.
Az oldáshoz használt víz, illetőleg az eldörzsöléshez használt folyékony parafin mennyiségét az alapanyag súlyából levonjuk és a vényre fe/jegyezzük.
Az illó és magasabb hőmérsékleten változást
szenvedő alkotórészeket megfelelő hőmérsékletű alapanyaggal készítjük.
Az olvasztással készített kenőcsöket kihűlésig
keverjük
·
V i z s g á l a t A kenőcs ök tökéletesen egyneműek
legyenek.. Azokban összetapadt por szem ecskék, folyadékcseppek vagy göblik ötszöriisnagyítású kézinagyítóval se legyenek láthatók. A kenőcs ne legyen avas .
A kiadott kenőcs súlya .50 g-ig ± .5%-kal,
500 g-ig ± 3%-kal, ezenfelül pedig ± 1%-kal
térhet el a rendelt vagy jelzett mennyiségtől Ozemi
méretben előállított kenöcsfilc hatóanyagának mennvisége a jelzettől ± 2%-kal térhet el.. Az orvosi rendelésre,
gyógyszertárban elkészített kenőcslik hatóanyagtartalmának megengedhető eltérését a lemért Izaiáanyag
mennyisége szabja meg.
E ll a r l ás. A kenöcsiiket csak a forgalomhoz
mért kisebb mennyisegben, jólzáró, mázzal bevont,
agyag-, porcelán-, kö-, üveg- vagy zománcozott fémtartályban húvó"s lzelyen tartjuk készletben.
M eg j eg y z és Az egyenellenné vált kenöcslit
szakség eselén enyhe melegítéssel meglágyítjuk, esetleg
megolvasztjuk és kihűlésig keverjük.
K i a d ás. A kenőcsóket az alkotórészekre
közömbös anyagból készült tartályokban, (fedéllel
ellátott üveg- vagy porcelántégelyben, továbbá esetleg
belül ónnal, vagy kó"ziimbiis lakkal bevont fémtubusokban stb.) adjuk ki. A tégely fedelének belsejét pergamen vagy parafinnal átitatott papiros/coronggal
béleljük ki
A p e n i c i ll i nk e n ő cs lik e t az »Aszeptikus gyógyszerkészítés<< fejezetben leírt (xy lap)
módon készítjük Előállításukhoz jémeszkiizóket nem
használhatunk. A penicillin! kevés steril vízben,
vagy izaioniás konyhasó-oldatban jelolvadva keverjük
a kenőcsalapanyaghoz.. A penicillinkenőcslit glicerinnel vagy szeszszel nem készíthetjük.<<

*•*
A szöveg elolvasásakor elsősorban az szembeötl.ő, hogy a kenőcsökre vonatkozó általános rész
sokkal részletesebb, mint a IV Magyar Gyógyszerkönyv megfelelő cikkelyének szövege .
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Ez a cikkely is, hasonlóan a galenusi gyógyszer·készítmények minden általános cikkelyéhez, a gyógyszerfolina defini;ilásával kezdődik A kenőcs fogalmának definiciója rövid, de éppen a kenöcsök
sokfélesége és nagymértékben különböző volta
teszi célszer titlenné az általános részben az aprölékos
definiálás!.
A szöveg utal arra, hogy . állomány tekintetében a felhasznált kenőcsalapanyag vagy alapanyagok, valamint a kenőcsben alkalmazott egyéb
alkotórészek természetétől és azok arányától függ .
Ismeretes, hogy az ú . n, kenőcsállomány mennyire
különféle lehet attól függően, hogy milyen kenőcs
alapanyagat vagy anyagokat, illetőleg milyen más
~oralakú vagy folyékony alkotórészt tartalmaz.
Eppen ezért látszik célszerűnek az állomány
tüzetesebb megjelölése. Erre a szakirodalomban
több alkalmas máilszert találunk. Ilyen pL a viszkozitás mérések során is használt az az eljárás,
amellyel meghatározott hőmérsékleten valamely
ismert térfogatú és súlyú tárgynak pL üveg- vagy
fémpálcának a kenőesbe süllyedését figyelhetj ük.
Ugyancsak az állománnyal függ össze az ú. n.
cseppenési pont megállapitása is, amely lassú
melegítéssel elért azt a hőmérséklete! jelenti,
amikor a kenőcs éppen megolvad és a készülékből
meghatározott nagyságú nyíláson kifolyik. A kenöcsök állományának ilymódon való pontos megjelölésére, különösen pedig határértékkél történő
megszabására csak az V. Gyógyszerkönyv elő-.
iratainak pontosan megfelelő anyagokbó l, készí- .
tett kenőcsökkel végzett nagyszámú vizsgálat
eredménye után ker ülhet sor
A gyógyszerkönyvi szöveg a kenöcsöktől elkülöníti a paszták fogalmát, de készítésükre vonatkozólag a pasztákr a is az >>linguenta« cikkelyben
elmondottak az irányadók.
A leírás több kenőcsalapanyagot sorol fel,
ezek között találjuk a leggyakrabqan használtakat,
de ezeken kívül néhány olyan alapanyagat is,
amelyek a magyar gyógyszerészi gyakorlatban
jelenleg még nem fordulnak elő, de külföldön már
sikerrel alkalmazzák Vonatkozik ez elsősorban
az ú . n . vizzel lemosható kenöcsök alkotórészeire.
A gyógyszer könyv szerkesztésének egyik alapelve;
hogy nem akarja merev formákkal kizárni a fejlő- '
dés és a terápiás szükségesség lehetőségeit.
A zsír- és viaszalkoholok közül a koleszterin
már eddig is gyakran szerepelt a kenőcsökben.
Ehhez j árul az új gyógyszer könyvben hivatalossá
váló cetilalkohol, amellyel ugyancsak kitúnő vízfelvevő kenőcsalapanyag készíthető . A gyógyszerkönyvben szereplö kenőcsalapanyagok közül a
koleszterines vazelinban, valamint a szemészeli
kenöcsök alapanyagául szolgáló
»Unguentum ·•·
ophthalmicum simplex«-ben találunk viaszalko- ·• ·
holokat A szemészeli kenöcsök készítésére Grósz L
honvédalezredessei együtt két új kenőcsalapanyagot ·.·.·
dolgoztunk ki, amelyek egyike a gyógyszer· . · ·
könyvbe is bekerül. (Az ezekre vonatkozó kisérletein]<:et rövidesen közöljük.)
Ugy . véljük, hogy a gyakorló gyógyszerész
részére előnyt jelent, hogy az új gyógyszerkönyv
az >>Unguenta<< és több más cikkelyben is, számos
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receptúrai vonatk?z~st is tar~almaz a_ ~.eceptúra
egységesitése céljabaL E krtetelek _kozott t~bb
olyan is szerepel, amely az orvosr rendelveny
hiányossága eselén felhatalmazást és utasítást ad
a gyógyszerésznek a gyógyszer elkészi,tésének ..r:'ódjára. Ilyen pL a kenocs alapanyaganak elonasa
arra az esetre, ha azt az orvos nem jelöli meg. .
A kenöcsök készítésének leírása során a gyogyszerkönyv általába~ előírja az , alapa~yag ~,e~
olvasztását és szükseg eseten a szureset rs. A szures
módjára is utal a szöveg, Célszerti a kenőcsalap
anyagokat a tartálybatöltés előtt meg:szűrnL A
Magyar Gyógyszerkönyv előírása szennt az alkotorészek megolvasztásat a legnehezebben olvadoval
kell kezdeni Ezzel ellentétben az V Gyógyszerkönyv előirá~a, alapján ~ szilárd kenő~salap~ny~go
kat (viasz, szrlard parafrn stb . ) a folyekony rlletoleg
kenőcsállományú alapanyagokkal egyutt olvasztjuk meg.. Igy a nehezen olvadó alapanyagok
alacsonyabb hőmérsékleten és gyorsabban olvaszthaták meg, a rövidebb ideig tartó melegítés és
az alacsonyabb hőmérséklet pedig számos előnnyel·

I':'

kenőcsalapanyagok

jár.. A
vízmentesítése . különösen akkor fontos, ha <! kenőcs avasodó alapanyago!, pl.. zsíros olajat, vagy viz hatására változó
egyéb alkotórészt taitalmaz .
Utal a gyógyszerkönyv az egyes hatóalkatrészek szükségszerinti kiszárítására is. Igy a »Pasta
zi n ci oxydati« cikkelyben kifejezetten elbírja a búzakeményítő kiszáritását
A kenőcskészítésre vonatkozó szövegterv -- az
előirat betartása eselén - biztosítja, hogy a kenöcsök hatóanyaga egyenletes eloszlású lesz.. Kismennyiségű hatóanyagokat lehetőleg old?tt alakban keverünk az alapanyaghoz A hatoanyagat
azonban a megolvasztott alapanyagban melegitéssel csak akkor szabad oldanunk, ha az könnyen
oldódik. Hiba volna a nagyobb mennyiségű,
vagy nehezen oldódó hatóalkotórészek~t magas
hőmérsékleten tartós melegitéssel feloldam az alapanyagban akkor, ha ezek kihűléskor ismét kiválnak
Ez esetben a melegen oldódó alkotó:és~ az áll~ndo
kevergetés ellenére is durva knstalyformaban
válhat ki. A kenőcsalapanyagban tehát c~ak
a hatóalkotórész oldódásának határán belül oldjuk
azokat E tekintetben utalok Csipke Z. és Molnár A.
ez irányú adatokat tartalmazó közleményére.
(>>A Gyógyszerész« !949 . 461)
Ha a por alakú hatóalkatrészt vizben vagl:" a
megolvasztott ker_rőcsalapany,a~ban, nem tudjuk
oldani akkor azt flnoman oontjuk es a megolvasztott ~lapanyag kis részleteivel dörzsöljük_ , el:
Ez az utasítás vonatkozrk a nagyobb mennyrsegu
poralakú alkotórés~ek f<;ldol,gozásá,ra is.. A IV
Magyar Gyógyszerkonyv ugy rrta elo, hogy a nagymennyiségti poralakú gyógysz~r~ a megolv~sztott
kenőcsalapanyagokhoz kell szrtalnunk, amr gyakorlatilag csaknem megoldhatatlan feladat! mert
az átszitál! por a dörzsölés következtében konnyen
összetapad, és igy a megolvasztott kt;nőcsalar,
anyagban c~o!"ót képez .. Helye:eJ;lb tehat az elozetesen átszrtalt poralaku alkotoreszeket a_ me~o~
vasztott kenőcsalapanyaggal gondosan eldorzsolnr,

IS•

majd az alapanyag többi részletét lassan az egyenletes eloszlású tömény kenőcshöz keverjük
A kenőcskészílés során tehát a poralakú
hatóalkotórészeket vagy oldott alakban (vízben
vagy a kenőcsalapanyagban oldva), vagy_ finoman eldörzsölve, de szilárd alakban oszlaljuk el
a kenőcsalapanyaggal. Ennek megfelelően emulziós
vagy szuszpenziós kenőcsökről beszélünk. Az emulziós kenöcsök további csoportosítás szennt lehetnek vízzsir jellegtiek, amely esetben a viszonylag
kisebb mennyiségű vizet vagy vizes oldatot oszlatjuk el a nagyobb mennyiségú zsírnemű anyagban.
Ellenkező esetben az emulziós kenőcs zsír/viz
rendszerű.. Ilyenek a nagymennyiségti vizet tar~
talmazó hútőkenőcsök.
A kenöcsök alkotórészeinek egyenletes eloszlását az előír ás szerint nemcsak szabad szem me!,
hanem 6tszörös nagyítású lupeval is ellenőrizzük
Gondos munkával könnyen elérhező, hogy az elmuJ.ziós vagy szuszpenziós kenöcsök alkotórészei egyenletes eloszlásúak legyenek, tehát azokban sem
folyadékcseppek, sem göbök nem láthatók. Ennek
az· előirásnak a szükségességét a kenőcs alkalmazási helyén kitejtendő hatás elérése teszi indokolttá.
A hatóanyagnak nagy diszperzitásban való eloszlatásával jelentős mértékben növeljük annak felületét, ami viszont a hatás intenzitását fokozhatja.
újszerű előirás a ténylegesen kia~ott ken,őcs
mennyiségének megszabása . Az orvosr rendelesre
készített vagy a már tégelyekben _vagy tubus?k·
ban forgalomba kerülő kenőcsmennyrségeknek a Jelzettől megengedhető eltérésére meghatározott százalékos adatok gyakorlati megállapításából származtak - azokat a Galenusi Albizottság gyakorló
gyógyszerész tagjai ellenőrizték. Az adatok egyébként nagyban megegyeznek Pereljman es Bradszkij .: Oyógyszerkészítmények analízise c. könyvében közölt szavjet adatokkaL A rendelkezes betartása nem okoz gondot akkor, ha az egyes alkotórészeket pontosan mérjük és a kenőesőt a mozsárból gondosan tesszük a tégelybe. Természetesen
a rendelkezés betartásának egyik alapfeltétele,
hogy megfelelő n~gyságúak le~yenek ~ tégely~k
E tekinte't'ben tudjuk, hogy a tegelyek Jelzett terfogala rendszerint a beléférő vizmennyiséget tünteti feL A kenöcsök pedig a viznél gyakran könnyeb- .
bek tehát csak nagyobb tégelybe tehetök be.
Mo;sonyi professzor a gyógyszeres üvegek közelmultban történt szabványosításakor rámutatott
erre és intézkedés történik, hogy a tégelyeket,
a zsírnemű anyagok súrűségének megfe!elő~n,
a vizértéknél kb 10-15%-kal nagyobbra gyartsak.
A kenőcsöket általában célszerűen hűvös helyen
tartjuk. A szöveg utal arra, hogy nem ajánlato_s
nagyobb mennyiségú kenőesőt készletben tartam.
Több szerző megállapitása szerint az emulziós
és szuszpenziüs kenöcsök szemcsenagysága hosszabb
eltartás során növekszik
A gyógyszerészi gyak~r l_atban gy~kori r. ~cep
túrai feladathoz a penrcrllrntartalmu kenocsok
készítéséhez is néhány útmutatást ad az
Gyógyszerkönyv "Unguenta<< cikkelyének szoyegterve
Amint látjuk, a cikkely tömören, de szamos fontos részletre is kiterjedőleírást és utasítást tartalmaz.
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Gyógyszerkészítmények analízise
-

>>Alkaloidák éii az alkaloidákhoz hasonló vegyületek<< dmű fejezet Pe r e l j ma n
·

és B r o ds z k i j könyvéből -

(4 közlemény)

Az egyes vegyületek azonosítása
és meghatározása
a) Szintetikus heterociklikus vegyületek

Azophenum
(fenil-dimetil-pírazoion)

/NCH 3 -C-CH 3
C,H,N" .
ll
CO-- CH
(moL súly 188, I)
Azonosítás
L Tanninnal az azofén csapadékot ad.
2 . Ha 2 ml I: 100-hoz készült azofén·-oldathoz
2 _csepp füstölgő salétromsavat (vagy 2 csepp ná'
tnumnitrit-oldatot és néhány csepp higított sósavat) adunk, izonitrozo-antipirin keletkezése folytán az oldat zöldre színeződik. Tömény oldatból
zöldszínű kristályok válnak ki :

C,,H12 0N,

+ HNO,-->- C11 H

11(NO)ON 2

+ H20.

3.. Ha 2 ml I: 1000-hez készült azofén-oldathoz
l csepp ferriklorid-oldatot cseppentünk, az oldat
vörösre színeződik, de 10 csepp kénsav hozzáadására a sz ín sárgára változik
4 . Specifikus azofén·-reakció nitr~indándionnal
Vanag G.. és Mackanova M . eljárása szerint végez-

hető.

Meghatár ozás
jodometriás módszeL Jódd.al az azofén jódazofént képez :
"-

+

C11H12N20 +J,-->- CuHuN 20j
HJ
A jód fölösJegét nátriumtioszulfáttal visszamérjük
A meghatározást a következő módon végezzük: 10 ml l %-os azoiénoldatban 1,5-2 g nátrium~~etátot oldunk, majd az elegyhez 20 ml O, I n
Jodoldatot adunk, a Iombikot jól bedugaszoljuk
és 20 percig állni hagyjuk. Ezután az elegyhez 2025 ml 90%-os szeszt öntünk és a keletkezett jódazoién feloldódásáig rázogatjuk Végül a jód fölösJegét O, l n tioszulfát-oldattal visszamérjük
l ml 0,1 n jódoldat 0,009405 g azofént jelez.
Az azofén Madis szerint bromatometriásan
is meghatározható.
Azophenum salicylicum
(Salipyrinum)
C,1 H120N 2 . C6 H4 (0H)COOH

(moL súly 326, l)

2ÓO

Azonosítás
l.. A szalicHsavas azofén fenikloridtól lilára
(szalicilsav), nátriumnitrittől pedig előzetes megsavanyítás után zöldre színeződik (azofén)

l ml O, l n pikrinsav 0,01155 g amidazofén!
jelez.
3.. Schulek és Menyhárth mödszere szerint az
amidazofén! permanganáttal lúgos közegben dioxiamidazofénné oxidáljuk, a permanganát fölösJegét
pedig jodometriásan visszamérjük :
CH 3-C-N--CH 3

l

)N-C6 H5 +20->(CH3)2N-C-CO
CH 3-CO
CH

Meghatározás
L l g körüli pontosan mért sz.alicilsavas azofént 25 ml vízben és 5 ml nátronlúgban feloldunk.
Az azofént 10--10 ml kloroform többszöri alkal-mazásával teljesen kivonjuk. A kloroformot ledesztilláljuk, a maradékot 100°-on kiszárítjuk és
lernérjük A maradék legalább 57% legyen .
2. jodometriásan az azoiénnél leírt módon
határozzuk meg.
3. A szalici!sav-tartalom meghatározása. l g
készítményt 50 ml 50%-os szeszben feloldunk,
majd fenolftalein-indikátor! használva O, l n nátronliíggal megtitráljuk. E célra 30,5-30,8 ml
lúg fogyjon, ami0,421--D,425 g szalicilsavnak felel
meg,
Amidazophenum
(dimetil-amino-fenil-dimetilpirazo Ion)

(C11 HuON,)N( CH 3 ) 2
,~moL súly 231,2)
Azonosítás
L Ha l ml 1:20-hoz készült amidazofén-oldathoz 2 csepp feniklorid oldatot cseppentünk, az
ol~~! kékre színeződik. A kék szín gyorsan változik,
mrkozben az oldatból barnaszínű pelyhes csapadék
válik kL Az oldat néhány csepp higított sósavtól
kékeslila színt ölt
2. Oxidáló anyagok: hidrogénhiperoxid és
salétromossav kékes vagy lilás színeződést idéznek
elő. A salétromossav által előidézett színeződés sav. fölöslegtől eltűnik.
·
.. 3. _H~ 1:20-hoz készült o!datához néhány csepp
ezustmtrat-oldatot cseppentúnk, az oldat átmenetiJeg Iilára színeződik, majd sötétszürke fémezüstcsapadék válik ki belőle.
Meghatározás
L Az amidazofén n-kénsavval heliantin vagy
metilnarancs-indikátor mellett megtitrálható
2. A másik módszer azon alapszik; hogy az
amidazofén pikrinsavval pikrátot képez:

(C11 H11 0N2) · N(CH 3 ) 2 + C6 H 2(N02),0H--->--->-(CuHu ON,)·· N(CH 3)2 · C6 H 2(N0) 30H
Az eljárás a következő : 0,25 g körüli pontosan
mért amidazofén-mennyiséget 10 ml vízben feloldunk és 40 ml 0,05 n pikrinsav-oldattal néhány
percig rázogatjuk, majd megszűrjük. A szüredék
25 ml-ében a pikrinsav fölösJegét O, l n nátronlúggal fenolftalein-indikátor jelenlétében vissza ..
mérjük

"

/

6

5

/N-N"
H3C
CO--CO-N(CH 3 ) 2
a_;_

acetil,

a -

-metil, ~- dimetil-oxamil_-~ ·- fenilhidrazin

Az eljárás a következő : A készítményből
0,3 g-ot mérőlombikban 100 ml vízben feloldunk
s az oldatból a meghatározásia kiveszünk 10 ml-t.
A kivett oldatot üvegdugós lombikban mintegy
350 ml vizzel felhigítjuk és kb. annyi O, l n nátronIúgot elegyítünk hozzá, amennyi O, l n permanganát
szükséges az azofén-mennyiség oxidálására . A jól
összerázott elegyhez ismert fölöslegben 0,1 n permanganát-oldatot adunk, ismét összerázzuk és a
lombikba gyorsan l g kálium jodidot szórunk. Összerázás után 10 ml 50%-os kénsavval az elegyet megsavanyítjuk és rázogatás közben tioszulfáttal halványzöldes-sárgás színig titráljuk. Ezután az elegyhez keményítő-indikátor! adunk s a titrálás! addig
folytatjuk, amíg a folyadék kék színe rázogatás
közben egy perc leforgása alatt már nem tér többé
vissza . Az amidazofén minden 10 mg-jára 5 ml
O, l n permanganát-oldatot kell az elegyhez adni,
még pedig egyszerre bőnyílású pipettábóL
l ml 0,1 n permanganát-oldat 0,005779 g
amidazofén! jelez.
4. Az amidazofén metilnarancs-indikátor melIett O, I n kénsavv&l is meghatározható . A meghatározáshöz 0,2·-0,3 g amidazofén! kell 10-20
ml vízben feloldani. Vakpróba elvégzése szükséges.
I ml O, l n kénsav 0,023116 g amidazofén! jelez
Cordiamrn1
(nikotinsav-~ietilamid 25%-os oldata)
CH
f"
/C 2 H 5
HCI i(CON"C,H,
HC"'/CH
N
(moL súly 178,23)
Azonosilás
l. Ha a készítmény néhány cseppjét 3 ml
nátronlüggal forraljuk, jellemző szagú dietilamin
szabadul fel :

1

~-piridinkarbonsav-dietilamid,

Cormotyl. (Ford.)

Coramin.

Corediol,

2.. Ha a készítmény néhány cseppjéhez pár
csepp · kupriszulfát-oldatot adunk, erősen kékre
színeződik (a -CON = gyökkel való reakció foly·
tán komplex-képződés)
3.. Csersavoldat hozzáadására a készítményből
pelyhes csapadék válik kL
Meghatározás
A készítmény meghatározása azon alapszik,
hogy a lúgos elszappanosítás folytán a lehasad!
dietilamint átdesztilláljuk és fölöslegben vett O, l n
sósavban felfogjuk. (lásd a VIII. Szovjet Gyógy ..
szerkönyvef2)
Li do!"
( 1-metil-4-fenilpiper idinkar bánsav-etilészter
klórhidrát)

c,H." /cooc,H.
c
H,C/ "cH,
l

l

H 2C

CH,

"N/

l

CH,
(mol súly 283,8)
Azonosítás
l A készítmény 0,1 g-jának oldatát fenolftalein jelenlétében n-nátronlúggal meglúgosítjuk és
a kivált bázist 20 ml éterrel kirázzuk. Az éteres
réteget elkülönítjük, kétszer 5 n1I vízzel kimossuk,
vízmentes nát!'iumszulfáttal víztelenítjük, majd
az éter! vízfürdőn elpárologtatjuk A maradékot
jéggel vagy hűtőkeverékkel lehűtjük és 2-2,5 mm
átmérőjű kapilláriscsőbe helyezzük. Arn~nnyiben
az anyag olvadni kezdene, a kapilláriscsővet hűtő
keverékbe állitjuk. Ezután a kapilláris! hőmérőre
erősítjük, vízzel telt edénybe' állítj uk, majd az
edényt dróthálón, óvatosan elkezdjük rnelegítenL
A bázis olvadásponja 30-31° A klórhidrát 185188,50-on olvad.
2. A készítmény klorid .. ionra pozitív reakció! ad
Meghatározás
l, A készítményből kb. 0,25 g-ot pontosan
Jemérünk és kónikus lombikban 25 ml vízben fel2
A VIII. Szavjet Gyógyszerkönyv módszere a követ
kez6 : 2,5 g körüli pontosan rnért mennyiséget 25 ml-emér6lombikba öblítünk és a lombikat a jelzésig feltöltjüks
Az oldat 10 ml-ét a nitrogénmeghatározó készülék KjeJ ..
dahi-lombikjába 'visszük, a felfogóedénybe pedig 25 m0,1 n sósavat teszünk A készülék tölcsérén át a készítményhez 10 ini nátronlúgot öntünk, majd l órahosszat
tartó forralás közben a dietilamint vízgőzzel átdesztílláljuk A lángot eközben. úgy szabályozzuk, hogy a reakció
lombikban a folyadék térfogata 20 ml-nél ne legyen több
A dietilamin átdesztillálása után a felfogóedényben a sav
fölöslegét, metilvörös-indikátort használva O, 1 n nátron
lúggal visszamérjük. l ml. O,l n sósav 0,01782 g nikotinsav-dietilamidot jelez, melyből a készítménv 24,5-25,5~~-ot
tartalmazzo n. (Ford.)
3

A Dolantinnak

megfelelő

készítmény (Ford.)
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Azonosilás
oldjuk Hozzáadunk 5 ml 20%-os salétromsavat
és 25 ml 0,1 n ezüstnitrát-oldatot Az ezüstnitrát
fölöslegét 0,1 n ammoniumrodaniddal, fernammoniumszulfát-indikátort használva, visszamérjük
l ml 0,1 n ezüstnitrát 0,02838 g lidolt (dolantint) jelez.
2 A bázis alapján a készítményt úgy határozzuk meg, hogy 10 ml-nyi oldatához választótölcsérben 10 ml 25%-os nátronlúgot és 15 ml,
nátriumszulfáttal előzetesen víztelenített étert
adunk. Az elegyet 10-15 percig rázogatjuk, majd
külön lombikban felfogjuk a vizes réteget és külön,
ísmert súlyú lombikban az éteres réteget A vizes
réteg kirázását 15-15 ml éterrel addig ismételjük
(4-5-ször), amíg a kivonás sziliko-wolfrámsavval
ellenőrizve tökéletes. Az éter! ledesztitláljuk, a
lombikot a maradékkal 100-102°-on állandó
súlyig szárítjuk és Iemérjük.

bromid jelenlétében bromáttal brómozzuk, amikor
is dibrómszármazék keletkezik

l

l I+2Br 2 -+ l l l +2 HBr,
'-../'-../
Br'-.,/'-.,/
OH N
OH N
a bróin fölöslegét pedig jodometriásan visszamérjük
P l a s m o c id u m•
(a 6-metoxi-8-dietil-aminopropil-aminokinolin
metilén-biszalicilsavas sója)

,/',j~]

[

~)\)

·H.S04
OH N
z
(mol súly 388,38)

Azonosítás
l. A készítmény 0,05 g-ját 5 ml vízben feloldjuk. Ha az oldathoz néhány csepp ferrikloridoldatot csepegtetünk, zöldre színeződik
2 . Ha a készítmény !0%-os oldatához nátriumkarbonát-oldatot adunk, csapadék keletkezik, amely
a reagens fölöslegében feloldódik Báriumkloriddal
oldhatatlan csapadékot ad .

Meghatározás
A készítményből kb.. 0,3--0,5 g~ot pontosan lernérünk és üvegdugós lombikban 50 ml
vízben feloldjuk.. Öt csepp fenolftalein-oldat és
20 ml kloroform hozzáadása után az elegyet erős
rázogatás közben O, I n nátronlúggal addig titráljuk, amíg a vizes réteg éppen rózsaszín! ölt.
l ml 0,1 n nátronlúg . O,Ol9417 g kirtozólt jelez .
A módszer a bázis kiszor ításán és a felszabadult
kénsav megtitrálásán alapszik.
2. O, l g kinozólt 100 ml űrtartalmú lombikban 25 ml vízben feloldunk Az oldathoz 15-20 ml
8%'DS sósavat öntünk, majd vízzel a jelzésig
feltöltjük. Az oldat 25 ml-éhez l g káliumbromidot
és 5 csepp 0,2%-os metilnarancs-oldatot adunk,
majd 0,1 n káliumbromáttal addig titráljuk, amíg
a vörös szín sárgára változik Ezután az elegyhez
további 1-2 ml káliumbromát-oldatot öntünk,
hozzáadunk l g káliumjadidot 'és a bróm fölöslegél tioszulfáttal visszamérjük. Az elegyből esetleg kiváló barna csapadék a tioszulfát hozzáadására feloldódik. Keményítő! csak az elhalványult
oldathoz adjunk.
l ml O, l n b romát-oldat 0,004852 g kinozólt
jelez.
A fenti bromatometriás módszer azon alapszik,
hogy az oxikinolint savanyú közegben kálium20~

--

Rivatzolum
(2-etoxi-5,9-diaminoakridin !aklát)
NH 2
/ " /~/ , OC 2H 5

i

l

l

l

H2N""'/',/"/
N

Azonosilás

'-../~/

l

· CH 3CH(OH)COOH

(mol súly 343,19)

cH •.. o ("'-(] . 2C".H,,o.

N

Nlcl·· CH 2 ··CH,· CH 2 ·· N(C 2 H 5 ) 2
(moL súly 861,89)

Chinosol
(8-oxikinolinszulfát)

Br
/'-../'-..

/'-../'-..

L A készítmény O, l g-ját 20 ml vízben 50°-ra
melegítve feloldjuk. Ha az oldat 5 ml-éhez káliumjadid-oldatot adunk, bőséges sárga csapadék keletkezik (a bázis jodid alakjában leválik).
2.. Salétromsavval megsavanyított oldatából
ezüstnitrátoldat túrós csapadékot vált ki (kloridion)

fenolftalein-indikálort használva az elegyet rázogatva O, l n nátronlúggal addig titrál juk, amíg
a vizes r éte g rózsaszínűre változik
l ml o, l n nátronlúg 0,02545 g két rnolekula
kristályvizet tartalmazó aktichint jelez

Azonasitás
L Ha a készítmény O, l g-ját 5 nil 0,5 n nátronlúggal rázogatjuk, a plazmaeid-bázis emulziószerűen kiválik Az elegyet választótölcsérbe öntjük és a plazmaeid-bázist háromszor 1-1 ml
éterrel kirázzuk Ha a bázistól elkülönített lúgos
oldatot 6 ml 0,5 n sósavval megsavanyítjuk, a
metilén-biszalicilsav csapadék alakjában kiválik.
A plazmaeid-bázis éteres oldatát 10 ml O,ül n
sósavval rázogat juk, majd. a savanyú folyadékot
elkülönítjük és megszűrjük. A szüredék Mayer-,
Boucliardat-, Dragendorff- és Scheibler-reagenssel,
valamint csersav-, aranyklorid-és pikrinsav-oldat"
tal csapadékot ad . A Mayer-reagenssei leválasztott
csapadék melegítve feloldódik.
Ha a fenti szüredékbe nátriumacetátot szórunk és kémcsőben 3 ml ecetsavval és 0,05 g klóranillal forraljuk, világoskék vagy ·Zöldeskékszínűre
változik. Az oldatot ezután lehűtjük és állni hagyjuk, hogy a kláranil kikristályosodjon, végül kis
szűrőpapíron megszűrjük. Ha ezután a szüredékhez 1,5 ml kloroformot öntünk, a kloroformos
réteg színe világoskék vagy zöldeskék lesz. A
reakdó érzékenysége l :50000

--------

Az akrichin káliumjodidda( létesült vegyületének kristályai

(Svajkova szerinf)

3. A készítmény oldatát nátronlúggal megIúgosítjuk s a bázist éterrel kirázzuk Az éter
elpárologtatása után a bázist kénsavban feloldjuk
Az oldat erősen fluoreszkáL

Meghatározás
Az elporított készítmény 0,3-0,4 g-ját 50 ml
felforralt és 50°-r a lehűtött vízben üvegdugós
lombikban feloldjuk Hozzáadunk 30 ml étert és

l. Ha vizes oldatához (O, l :5) néhány csepp
higított sósavban oldott nátriumnitritet adunk,
a folyadék meggypirosra színezödik
2 Há vizes oldatához (O, l :5) l ml O, l n jódoldatot öntünk, sárga csapadék keletkezik
3 Ha 5 ml 0,1:100-hoz készült oldatához
3 csepp O, I n jódoldatot cseppen tünk, szürkészöldszínú zavarosodás keletkezik, amely szesz
hozzáadásár a eltűnik

Meghatározás
l. A .nátronltiggal leválasztott bázis alapján
meghatározását Jásd a V l Il. Szavjet
Gyógyszer könyvben.''
2. Kolorimetriás meghatározása azon alapszik, hogy diazotálással meggypirosszínú vegyület
kelekezik :
történő

NH,
/"-/~/·,, oc,H 5

l

l

l

l

· CH 3 CH(OH)COOH

+ HN0 2

+ HCI ->-

H2N ""'/""'/"/
N

Meghatározás
Meghatározásának lényege az, hogy a plazmaeid-bázist étenel kivonjuk, majd klórhidráttá
alakítjuk (Lásd a VIII. Szavjet Gyógyszerkönyvet')

A cr i ch i n u m•

(2-metoxi-6-klór-9) a-dietilamino-a-metil
(-butil-aminoakridin klórhidrát)
CH 3CH . CH 2 .. CH 2 .. CH 2N(C 2 H5) 2

l

NH
/""'/~/'-.. OCH 3

l

ll l l
· 2 HCl
Cl '-../'-..,/'-../
N
(moL súly 509,0)

2H 20

' A hasonló hatású Plasmochin : N-dimetilaminoizopentil-8-amino-6- -metoxikinolin. (For'd,)

5 A VIII.. Szavjet Gyógyszerkönyv módszere a követ: A készítmény 0.5 g körüli pontosan mért mennyiségét 50 ml-es pohárban 0,5 g vízmentes nátriumkarbonáttal eldörzsöljük, majd a keveréket 0,5 g vízzel átned··
vesítjük.. Az így nyert masszából a plazmaeid-bázist 15-15 ml éterrel négyszer kivonjuk. Az éteres oldatot választótölcsérbe szűrjük, a maradékot a pohárban 30 ml vízzel
elkeverjük s az így nyert oldatból a bázis -maradványát
egy másik választótölcsérben 15-15 ml éterrel ismét
négyszer kirázzuk Az éteres kivanatot 0,5 g vízmentes
nátriumszulfáttal víztelenítjük, majd hozzászűrjük az
első válasZtótölcsérben levő éter;es kivonathoz
Az éteres oldathoz bUrettából 4 ml 0,1 n sósavat
csurgatunk és erélyes rázogatással a plazmaeid-bázis
nagyobb részét kivonjuk A plazmocid-monr:klorhidrátot
tartalmazó sósavas kivanatot a választótölcsérből leeresztjük Mivel ilymódon a plazmJcid-házis na:;yobb
részét az éterből eltávolitottuk, a választótölcsérbe 10 ml
vizet öntünk, hozzácseppentünk 2 csepp metilibolya-oldatot
és a visszamaradt plazmaeid-bázist erős rázogatás ·közben

kező

0,1 n sósavval addig titráljuk, amíg a vizes réteg kékes
ibolya színe eltünik.. A bázistartalmat az __ elhasznált sósav
összmennyiségéből számítjuk ki.
l ml 0,1 n sósav 0,02874 g plazmaeid--bázist jelez,
melyből a kiszárított készítmény 28-33%-ot tartalmazzon
(Ford.)
6 A
hasonló hatású Atebrin : 2-metoxi-6-k!ór-9--o:dietilamino-r-Pentil-aminoakridiri: (Ford )
' L\ V II I. Szavjet Gyógyszerkönyv módSzere a következő : A készítmény 0,5 g körtilf pontosan mért mennyiségét 50 ml 50°-ra melegített vízben feloldju~. A kihűlt
oldathoz 30 ml 0,1 n nátronlú.got öntünk, erősen összerázzuk, majd a _levált csapadékot maradéktalanul ismert
súlyú szűrőpapírosra visszük olymódon, hogy a csapadékot
a lecsepegő szüredékkel átöblögetjük. A szűrőn levő csapa"
dékot ezután 5-5 ml vízzel 4-5-ször átmossuk, vagyis
addig, amíg a mosóv"íz sárgaszínű lesz. A kimosott csapa
dékot 100°-on állandó súlyig szárítjuk A készítményből
leválasztott bázis mennyisége legalább 69% legyen.
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50 ml-es, szfntelen üvegből készült üveghengerbe 0,5 ml standard (1:1000) rivanol-oldatot
öntünk, hozzáadunk l ml higított sósavat és
l ml 0,5- moláris nátriumnitrit-oldatot Az elegyet
vízzel 50 ml-re kiegészítjük és összekeverjük.
Másik ugyanolyan méretű üveghengerbe a vizsgálandó anyag l: 1000-hez készült oldatának 0,5
ml-ét öntjük Ehhez is hozzáadunk l ml higított
sósavat és l ml 0,5 moláris nátriumnittit-oldatot,
majd vízzel 50 ml-re kiegészítjük és üvegpálcikával összekeverjük. Az így nyert vöröses rózsaszínű oldatot összehasonlítjuk a standard szín··
mértékoldattal. Ha a színek nem egyeznek, újabb
színmértékoldatot készítünk olymódon, hogy ehhez
0,5 ml-nél kevesebb vagy esetleg több standard
rivanol-oldatot adunk.
Ha a vizsgálandó oldat gyengébb, mint a
standard oldat, a vizsgálandó elegyhez a második
üveghenger be addig adunk 0,05--0, l ml r ivanololdatot, amíg annak színe a színmérték oldatéval
megegyezik. Ekkor feljegyezzük a standard oldat
millilitereinek számát, valamint a vizsgálandó
oldatnak azt a mennyiségét milliliterekben, amely
a színmérték-oldattal egyező színeződést eredményezett.
·
A vizsgálandó oldat 1000 ml-ében foglalt
rivanol-mennyiséget az alábbi képlet segítségével
·
számítjuk ki :
X=

a--c·IOOO
b

ahol az a - a standard rivanal-oldat millilitereit,
a c -- a standard oldat l ml-ének rivanoltartalmát,
a b - a vizsgálandó rivanal-oldat milli!itereinek számát jelenti.
A fenti módszettel a rivanol bórsav, glicerin,
karbamid és egyéb anyagok mellett is meghatározható.
Methylenum coeru/eum
(tetrametiltionin-klor id)
N

(

'--../'--../'\-

1 l

l

(CH,J.N~ /~/'-.../N(CH 3 ) 2

3H.o

s

CI

"'

(moL súly 373,89)
Azonosltás
l. Ha higított kénsavas oldatába cinkreszeléket szórunk, az oldat elszíntelenedik. A leszűrt
folyadék levegőn állva vagy hidrogénhiperoxid
hozzáadására ismét megkéküL
2 . Ha oldatához sósavat öntünk, színe elhalványodik, nagy fölöslegben hozzáadott nátronlúgtól pedig bizonyos idő mulva az oldatból sötét-·
lila csapadék válik ki.
Meghatározás
l. .Jodometriás meghatározása azon alapszi\<,
hogy gyengén lúgos közegben fölöslegben vett
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jóddal jódvegyületet képez . A jód fölösJegét tioszulfáttal mérjük vissza .
Az eljárás menete a következő : kb. 0,2 g-ot
tartalmazó oldatát 500 ml űrtartalmú métő
lombikban 100 ml-re higítjuk. Az oldathoz 50 ml
10%-os náttíumacetát-oldatot öntünk, majd jól
összerázzuk Ezután az elegyhez, alapos rázogatás
közben, bürettából 50 ml 0,1 n jódoldatot csurgatunk A jól bedugaszolt lombikat gyakran
rázogatva egy óráig állni hagyjuk. Ezután vízzel
a jelzésig feltöltjük, majd 10 perc mulva száraz
szűrőpapíron megszíírjük. A szüredék első 30
ml-ét elvetjük. A szüredék továb_bi 100 ml-ében
a jód fölösJegét O, l n nátriumtioszulfáttal visszamérjük
l ml 0,1 n jód 0,005328 g kristályvízmentes
metilénkéket jelez.
2 . Pikrátos eljárásnál a metilénkéket kloroformban oldódó pikrát alakjában határozzuk meg:
0,01--0,02 g készítményt ·tartalmazó oldathoz
választótölcsérben 100 ml kloroformot öntünk és
erős rázogatás közben 0,01 n pikrinsavval megtitráljuk. N!ivel a pikrát kloroformban oldódik,
az ekvivalens pontot arról ismerjük fel, hogy a
vizes réteg elszíntelenedik. A titrálás befejezte
előtt a kloroformot frissei cseréljük fer, miáltal a
titrálás végpontja élesebbé válik
I ml 0,01 n pikrinsav 0,003739 g metilénkéket
jelez.
Corazol um•
(pen tametiléntett azo!)

/CH 2-CH,-C=N'-...
H•C'-...
l /N
CH2--CH2-N---N
(moL súly 138, I 7)
Azonosítás
L Ha a készítmény 0,05 g-ját 5 ml vízben
feloldjuk s az oldatot telített merkuriklorid-oldattal
rázogat juk, kristályos csapadék _válik ki. A kimosott csapadék 100-105°-on kiszárftva 1751800-on olvad és sósavban oldódik
Meghatározás
L jodometriás meghatározásának lényege az,
hogy savanyú közegben polijadid-származék keletkezik

C6 H10 N4 +HJ+ .J 2->-C6 H10 N4 ··HJ·· J 2 ·
A jód fölösJegét tioszulfáttal mérjük vissza .
A meghatározást a következőképpen végezzük:
a vizsgálandó por 0,5 g-nyi mennyiségét vagy ennek
megfelelő mennyiségű oldatot 50 m]ces mérő
lombikba helyezünk és a lombikat a jelzésig vízzel
feltöltjük. Az oldat 5 ml-ét 50 ml-es üvegdugós
mérőlombikba
pipettázzuk, hozzáadunk 4 g
nátriumkloridnak 15 ml vízzel készült oldatát és
7,5 ml higított sósavval megsavanyitjuk Ezután
az elegyhez 20 ml 0, l n jódoldatot csurgatunk s
8

A Cardiazolnak

megfelelő

készftmény (Ford )

miután a lombikat a j elzésig feltöltöttük, jól össze·
rázzuk és l Y2 ótahosszat sötét helyen o•-on (jeges
vízben) tartjuk. Ezután a folyadékot a csapadéktól óraüveggel fedett tőlcséren át száraz lombikba szúrjük. A szüredék első részletét elvetjük,
rrpjd további 25 ml-ét, kemérryltő-indikátort hasz.
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nál va, O, l n nátriumtioszulfát-oldattal megtitráljuk.. A meghatározással párhuzamosan vakpróbát
is végiünk ugyanazokkal a reagensekkel, de korazol
nélkül.
l ml 0,1 jó'doldat 0,00691 g korazolt jelez
Fordította : Ligeti Viktor

A gyógyszertári dolgozók Gyógyíts Johban-Mozgalrna
A Budapesti Gyógyszertári Vállalat ilyen
címen tervezetet küldött szét a gyógyszertárak
felelős vezetői részére.. Ez a tervezet, amely új
határozott tartalommal tölti meg a gyógyszertári
dolgozók eddig bizonytalan menetú mozgahnát,
új irányt is vesz a Gyógyíts Jobban-Mozgalom komoly és lendületes továbbvitelére. E fiatározat
főbb szempontjait a Gyógyszerész-Szakcsóport
Gyógyíts Jobban-Mozgalom bizottsága dolgozta
ki, majd Szakszervezetünk Termelési Bizottsága,
a Gyógyszertári Központ és a Gyógyszertár Vállalat irányelveinek figyelembevételével, végleges formában megszövegezte az alábbi körlevelet:
-»Hazánk dolgozói, az üzemi munkások, dolgozó parasztok, haladó értelmiségiek megértették
azt a hatalmas feladatot, melyet felemelt ötéves
tervünk jelent mindannyiunk számára és az
egész országban mindenütt munkaversenyekkel,
felajánlásokkal járulnak· hozzá a terv teljesítésé·
nek sikeréhez . A gyógyszertári dolgozók ebben az
országos mozgalomban nem akarnak lemaradni..
A termelékenység emelésére, önköltségcsökkentésre, anyagtakarékosságra, a minőség javításár a,
a gyógyszertáti munkakörökben is megvan a lehetőség . A gyógyszertáti dolgozók szacialista köte-·
lezettségvállalásaikkal a GY. J M. keretében kap-·
csalódnak bele az egészségügyi dolgozók munkamegjavftási mozgalmába.
Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete elnökségének határozata értelmében megalakult bizottság hat súlypont-kérdést dolgozott
ki, ezek köré csoportosHja a gyógyszertárak egész
munkaterületét A dolgozók ezek közül azokat a
területeket választják ki kötelezettségvállalásaik
számára, ahol a gyógyszertárakban a legnagyobb
lemaradás mutatkozik. A megadott irányelveken
belül kidolgoztunk példákat, amelyeket a gyógyszertáti dolgozók felhasználhatnak, kibővíthetnek,
jobban konkretizálhatnak A súlypontok munkájával az volt a célunk, hogy helyes irányba vigyük
a felajánlásokat A mozgalmat szervezetten Alkotmányunk ünnepének tiszteletére idltjuk meg, de
hosszabb határidőre. Az első kiértékelés a júliusi
és augusztusi eredmények alapján szeptember
elején lesz, a végső kiértékelésre a negyedév lezárásával, azaz október elején kerül soL«
A körlevél ezután felsorolja a hat súlypontkérdést, - megfelelő ,példákkal:
»!.. A gyógyszertátf munka minőségi megjavítása.
(Példák : A gyógyszertár felszerelése egyik fontos
feltétele annak, hogy a szakmunka a kívánt minő-

séget elérhesse. Ezért szükséges az eszközök,
edényzet szabályszerű rendbentartása, a higiénikus
rendszabályok betartása, tisztaság a gyógyszer!árakban. A gyógyszerek szabályszerú tárolása,
mely megóvja a gyógyszereket a hatásváltozástót
A gyógyszerek folyamatos ellenőrzése abból a
szemponthól, hogy raktározás következtében nem
szenvedtek-e változást. Anyagvizsgálatok útján
kimutatott minőségi hibák felfedése. A gyógyszerésztechnológia előbbrevitele útján az elkészített gyógy·
szerek minőségének javftása.. A vizsgálatoknál elért
eredmények vagy kifogások.)«
>>l 1.. Az orvosokkal való állandó kapcsolat ki-·
építése, a betegekkel tbrténő udvarias bánásmód.
(Példák: Orvosokat hetenként Irásban értesíteni
az időleges hiányokról _vagy ismét forgalomba
került gyógyszerekről Allandó kapcsolat a táppénz-tanácsadó bizottságokkal, részvétel a körzeti
orvosi értekezleteken. Udvarias bánásmód a betegekkel, - ha hiánycikket keresnek, helyes és türelmes felvilágosítás, útbaigazítás, ennek ellen-őrzésére panaszkönyv felfektetése. Gyógyszertárak
egymás közötti kapcsolatának kiépítése, részvétel a
legális gyógyszercserében-ellenőrökön keresztüL)«
>>Il!.. Szakmai és politilcai képzettség emelése.
(Példák : A Szavjetunió gyógyszerészi irodalmá-nak tanulmányozása.. A gyógyszerészi szaklap
tanulmányozása, cikkeinek ismertetése. Aktív részvétel eredeti közleményekkel a szákirodalomban,
akár fordításokkal, vagy problémák felvetésével
Levelezés a szaklappaL Továbbképzés tanfolyamhallgatással vagy önképzés útján . )«
»IV.. Tervszerűség fokozása. (Példák : A vállalati feszített tervkészítéshez való hozzájárulás pon-tos, a gyógyszertárta vonatkozó feszített részterv
készítésével. A gyógyszertár tervébe beállított és
jóváhagyott összeg a gyógyszerrendelésre vonatkozólag és a gyógyszerrendelési időpont pontos betartása.. A gyógyszertár tervébe beállított összeg
betartása a költségtételeknéL lnkurrencia kialaku··
!ásának elkerülése, A vállalat munkájának tervszerűségét segíti elő a pontos adminisztrációs
munka, a vállalati központ utasításának betartása,
jelentések határidőre történő beküldése . javaslatok a gyógyszertári munka, az adminisztráció, az
SZ. T K-val, az orvosokkal való kapcsolat meg-javítására.)«
>>V. Takarékosság. (Példák : Megtakarítás el··
érése a költségtételre vonatkozó jóváhagyott terv
összegénél. [Vásárolt csomagolóanyag, fűtés, világítás. J A leszállított áru csomagoló anyagának
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[hullámpapír, faháncs, faforgács], különös tekin-tettel a faládákra A ládák óvatos felbontása,
azonnali kiürítése, rendes és gyors visszaküldése.
A lejárati időhöz kötött gyógyszerek lejárati időn
belüli jelentése a vállalati központ felé.. Ugyanezek rendelésénél a legmesszebbmenő gondosság
az előrelátható szükség felmérésével, hogy a lejárati selejt ezzel is csökkenjen.)«
>)v r javaslatok gyógyszerek előál/ltására hazai
alapanyagokbóL Szarosan a takarékosság kérdéséhez kapcsolódik, hogy minél több gyógyszert tudjunk hazai anyagból előállítani és ezáltal drága
valutát takarítsunk meg a nemzetgazdaság számára .
Bár a gyógyszerek kísérletezésére főleg a tudományos intézeteknek van lehetőségük, mégis fontos
szempont, hogy gyakorló gyógyszerészek is foglalkozzanak ezzel a kérdéssel és erre vonatkozó javaslataikat juttassák el az illetékeseknek Ezek a
szempontok csak lámpontul szolgáljanak. Gyógyszertár aink olyan vállalásokkal kapcsolódjanak a
mozgalomba, melyek adott körülményeik között
a legeredményesebben fogják szolgálni a munka
megtavítását, ezen keresztül felemelt ötéves tervünk sikerét, a szadalizmus győzelmes építését,
a béke védelmét «

*
Felelősvezetői

értekezlet.
Ezeknek az átfogó, iránytmutató szempontoknak jegyében hívta össze április 2-án a Semmelweis-terembe a Nagybudapesti Gyógyszertári Vállalat a felelős vezetőket.. Lényegében minden felszólalás, minden elhangzott előadás ezt a nagy komoly
célt szolgálta és erősítette . A Vállalat igazgatója
a munkaverseny politikai jelentőségének ismertetése után rátért arra, hogy a gyógyszertárak általában milyen kezdeményezéseket tettek és milyen
eredményeket értek el Sztálin elvtárs 70. születésnapjától kezdve egészen eddig a felajánlásig, amely
most indult meg, néhány héttel Alkotmányunk
ünnepe előtt. Ismertette a kerületi felelőshálózatot,
amely szerint minden kerület GY.. J M.-át egyegy gyógyszerész s~~rvezi és irányítja, akik a maguk
körzeteiben az Uzemi Bizottságokkal együttműködve teljes felelősséggel gyűjtik össze, teszik
meg és értékelik is ki a vállalásokat
Csaló józsef elvtárs, a Vállalat a GY. J M. -ának
felelőse hangsúlyozta, hogy a békéért vívott nagy
harcunkban a mi fegyverünk a munka, a szaeialista munkaerkölcs egyre tudatosabb kiépítése.
Rámutatott arra, hogy az ismert súlypont-kérdésekhez menetközben is fel lehet vetni újabb ötletekeL Kiemelte a GY.. j M. -ban a takarékossági
mozgalom "igen nagy jelentőségét, a faliújságot, az
önképzés! . .
.
" Ezután megkezdődtek a hozzászólások, a kerületi felelős kartársak összegyűjtött vállalásai Ezek
a felszólalások általában azon a síkon mozogtak,
amelyet a vállalati körlevél meghatározott.. De
minden egyes felajánlásan érezni lehetett : megértették és megszívlelték, hogy a GY..J M.-at az
eddiginél komolyabb; következetesebb lendülettel,
céltudatosabb szacialista munkával kell szolgálniok
Megtörtént, hogy ott az értekezleten tettek olyan

felajánlást, amelyet egy másik felelős kartárs azonnal magáévá tett és vállalta a versenyben való
részvételt. Ezt a lendületet csak fokozta Bányai
Sándor elvtárs, a Gyógyszertári Központ párt-szervezete titkár ának felszólalása, amikor figyelmeztette a kerületi felelősöket, hogy a munkaversenytervet a Gyógyszertári Központ a napokban
ismerteti a megyei vállalatok igazgatóival Vigyázzanak tehát arra, nehogy elszigetelődjenek, de
minél szervesebben és lelkesebben kapcsolódjanak
be az ór szágos versenybe.
Róna Béláné elvtárs Szakszervezetünk nevében
rámutatott arr a : ezek a felszólalások bizonyítják,
mennyire helyesen fogták fel a kérdést. A kerületek
egymásközti versenyében ez a jó munka egyik legkomolyabb biztosítéka.. Elmondta, hogy most
van folyamatban a kerületi üzemi bizottságok
megalakítása . Minden héten egy új szakszervezeti
bizottság kezdi meg működését Hiszi, hogy ezeknek a kerületi felelősökkel együtt döntő szerepük
lesz a szacialista munkamódszer helyes kialakí-·
tásában . Elérkeztünk oda, hogy legfőbb kötelességünk : a minél jobb gyógyszere/látás.. Hisszük,
hogy szacialista öntudattal ezen a téren is leküzdjük a nehézségeket
Az elhangzott felszólalások szakmai vonatkozásaira a Gyógyszertári Központ nevében Ligeti
Ferenc osztályvezető elvtárs válaszolt.. Röviden
vázolta az anyagellátás kérdését, a gyógyszerek
minőségi és mennyiségi ellenőrzését, általában a
gyógyszertári vizsgálatokat Hangsúlyozta a minő
ségi munka egyre fokozottabb kiépítését és újr a emlékeztette a kartársakat, hogy a legrosszabb selejt
az, ha rosszul készítjük el a gyógyszert. felhívta a
kartársak figyeimét az SZ TK-val való legszorosabb
kapcsolatra, mert így igen sok gyógyszerhiány elkerülhető . A most megjelent E M. rendelet erre
különben határozottan utal is, - éppen azért kéri
a kar társakat, hogy a konkrét eseteket hozzák a
Vállalat tudomására
Csató elvtárs rendkívül fontosnaktartja, hogy
a kerületi felelősök a felajánlásokba vonják be a
gyógyszertárak b'sszes dolgozói! és vállalásaik lehető
leg hosszúlejáratúak legyenek. Majd arra kéri a
kerületi felelősöket: hívják fel a vállalat figyeimét minden olyan körülményre, ·amely g;itolja a
Gy J M minél szélesebb kibontakozását De ezzel
kapcsolatosan rámutat a munkafegyelem kérdésének
döntő fontosságára is
Igy zajlott le az a felelősvezetői értekezlet,
amely a GY J M. -at új tartalommal, új lendülettel, de új felelósséggel is viszi sikerre ötéves ter·
vünk fokozott teljesítésében, a szadalizmus építésében.

*
GYÓGYSZERTÁRI DOLGOZÓK
DUNAPENTELÉN
Ez a felelősvezetői értekezlet, ennek egész lezajlása arról tanuskodik, hogy a legkomolyabb együttműködés alakult ki a Budapesti Gyógyszertár Vállalat
és a gyógyszertárak áolgozói között. Ezt az együtt-működést erősítette az is, hogy július 29-én, vasárnap
kétszázhúsz vállalati, központi és gyógys~ertári do[-
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gozó egy napra lement Dunapentelére, hogy öteves
tervünk büszkeségét az ó munkiijukkal is előbbre
vigyék. Valójában itt bizonyították be a vállalat
belső és külső dolgozói a kollektív munkához való jó
viszonyukat - a szocializmus építésében A brigádokra · osztott kétszázhúsz kartársnak B a r i c s
Györgyné elvtárs volt a felelőse. Az ő megállapítása
szerint is lelkesen dolgoztak a kőhordásban, betonozásban és a homokkitermelésben. Csak így tb'rténhetett,
hogy a Losonczy-brigád. 189%-ot, a Merz-brigád
170%-ot, Hertayné brigádja pedig 1~2,%:ot ért ~~
Vasárnap este, amikor már haza kellett Jonnzok, maJ~·
nem mindenki kevésnek tartotta ezt az egy napot es
arra kérték Bartes Györgyné elvtársat: menjenek el
újm és fogadkoztak, hogy a jelenlegi globálisan 773°kos
munkateljesítmlny helyett akkor le~alább 200%-ot
fognak végeznz A Vallalat t~rvb.e. rs vett~, hogyh~
mégegyszer az a megtrszteltetes en a gyogyszertan
munkásokat, hogy a Dunai V:zs.mű építkezésén dolgozhatnak, akkor minden lehetoseget megteremt ennek
érdekében Ha pedig ez nem történhetne meg, _akkor
ősz folyamán lemennek egy tszcs-be kukoncat~resre
Ez a Dunapentelén köziisen végzett munka me~ nagyobb lendületet adott a mostani értekezletnek Mmden
gyes lelkes felajánlásnak
A szaklap kérdése

A most kialakult lelkes, lendületes és hatalmasméretú GYj.M . keretében több felajánlás is utalt
a szaklap cikkeinek ismertetésére, a szaklapban

történő

aktív közremúködésre és a levelezési rovat
kiszélesítésére. A szerkesztő, aki szócsöve >>A Gyógyszerész<< szerkesztöbizottsaganak, a legnagyobb
örömmel hallrratta ezeket a felszólalásokat és fel-ajánlásokat.. Tudatában vagyunk ugyanis annak,
hogy valóban jó, minden gyógyszertári dolgozó!
egyformán érdeklő szaklapot csak úgy adhatu_nk
kartársaink kezébe, ha abban részt vesz az egesz
szakma minél nagyobb munkaközössége . , Csak
így építhetjük ki, csak így tehetjük ~zoros~bba ka~
csolatunkat nemcsak a Budapestr Gyogyszertar
Vállalat, hanem az ország minden gyógyszertár
vállalata felé. Tudományos és szakmai közleményeink csak úgy lehetnek és lesznek is egyre_ közérdekúbbek, ha azokat sokan írják és még tobben
hozzászólnak Kérjlik kartársainkat, hogy a szaklap cikkeit ismertető megbeszélésekre hívják meg
>>A Gyógyszerész« szerkesztőségét rs . Mrnd~n _esetben módot találunk arra, hogy szerkesztobrzottságunk valamelyik tagja jelen lehessen.. .
.
Természetesen elsesorban arra kell rranyt ven nr,
hogy minden gyógyszertári dolgozó rnnnkaasztal_án
ott legyen >>A GyógyszeréSZ<< Ha ez megtortenrk,
akkor nem fordulhat elö, hogy komoly felhívással
megjelenik a szaklapban >>Szakmai :ninimum<<
címmel egy mindenkit érdekló cikk, de valaszt n.er;1
kapunk rá Hisszük, hogy a tervezett me_gbe~zele
seken felvetődnek a problémák és ha vrta rndul
meg valamiről, akkor egyre többen meg is írják
az új szempontokat Mert csak így lehet a szaklap
az egész szakmáé

N é hány keserűanyagról
_

Részlet Fererrcz Aron dr . nagyobb tanulmányából -

Zel/ner és Scherr azt tartják, hogy az eddig le- son szerint 152-153°, Matusov szerint 154--155°,
4
5
írt hatása a Lappa Majornak illuzorikus, annak Gordin szerint 154 -155 olvad. Morrison szerint
C,.H
0
Matusov
C30 H, 3 0 6 és 001·din
,
a
formulája
58 9
értéket nem a farmako-kémikus, hanem a gyakorC
H
0
. A keserűanyag pordrn szerrnt !!ldroxrllat dönti eL A Herba Marrubiumnak a népies orvos21 28 4
lásban már nagyobb szerepe van A Marrubium mellett carboxil-csoportot rs tartalmaz. !' Marrubiin alkoholos kalilúggal főzve Marrubrnsav C20
keserűízű kissé aromás. Cornelius Celsus adta a
Marrubiu;n nevet, egy római várostól, melyet H 28 0 2 (0H).. COOH keletkezik G_ordin szer!nt
Marrubiumnak hívtak. Mások szerint mar =ke- r-Laclon karak~erű Kémrarlag t?vabb,nern vrzsgálták. Glukozrdá~ak ~ef!! tekr_nt~eto Ma~re.a
serű rob = sok szavakból nyerte volna a nevét
(Th~qphrastusnál). Plini~snál, n;intVinum_ Marru- németországi, francraorszagr, amenkar magboi alirbii szerepeL A VIIL szazadbeh wurzburgr manu- totta elő a Manubiint, melyet színtelennek, vízben
alig oldhatónak, éterben, acetonban azonban könyscriptében már megemlíti a Manubiumot.
A Marrubiumnak kémiailag megállapított anya- nyen oldódónak talált, mely tű és leme~es kr istálygai : zsír, viasz, nyálka, gyanta, csersav, glykoze, alakú volt. A Herba Marrubu a recepturaban. nem
éterikus olaj és végül a legfontosabb a marrubun nyer alkalmazást, csupán a népies orvo.slasban
keserűanyag. Először Mein állította elő és ő nevezte _ használják, többnyire köhögésnél, tüdő?aJnal. _Egyel Marrubiinnak Harms, Kromayer, Hertel, Morrr- kori népies gyógynövénykönyvek szennt a kovetson Matusov Gordin tanulmányozták közelebbről. kező gyógyításokra használták: kró~rkus b,r~~
Me'in a Mar;ubiint, a Herba Marrubii vizes kivo- chitisnél bőrfájdalmaknál, váltóláznal, malananatából állította elő, a vizes kivanatot különböző nál hisztériánál, neuraszténiánál, általános gyengeprocedurákan átvive, meleg alkohol _ho~záadása ség~él és idegerősítőnek. úgy láts~ik, enr!ek ~z
meliett vízből kristályosította. A krrstalyoknak általános és sokféle betegseg ellen val o hasznalhatoegyes s~erzők szerint más és más a~ olvadáspontja. sága mellett -- mint az irodalomban rs fel van
Harms szerint 148•, Kromayer szennt 160°, Morrr- tüntetve -- Garnies és Vannics 1914-ben a Manu-
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biumnak frissen kipréselt nedvét felhasználták
tifusznál és paratifusznál lázcsökkentésre Ugyan··
csak 1922-ben Payer és Kante extrasistales aritrniánál különösképpen a vegetatív idegrendszer
gyógyításánál. 1927-ben a Marruhium vizes-alko-'
holos kivanatát tüdőaffekciónál, különösen köptető és dezinficiáló hatását figyelte, azonkívül a
chinidinhez hasonló hatást szívasztmáná!. H.. Schu/z
sápkórnál, gyomorkatarusnál vizsgálta hatását.
Kröber szelint a Marruhium fluid extradum sajátos
aromájú, keserű, aromásízű sós, rothadó levélre
emlékeztető, később csípősízű .
Ebből a röviden vázolt néhány példából láthatjuk, mehnyire nincsenek tisztázva a keserű
an~agok kémiai szempontból. Gyógyszerhatástamlag sem fordítottak elég figyelmet sem magának
a novenynek, sem hatóanyagának kivizsgálásár a.
Ma, mikor a drogok háttérbe szarultak a kémiai
preparátumok mellett, több érdeklődés! válthatnának ki ezek a népies növények, úgy a far makokémikusok, mint a farmakologusok részérőL A Jegtöbb népies gyógynövény hatóanyagainak elő
állítása, azok hatástani vizsgálata csaknem 50-100
éves . Ezen a téren még l)lindig a régi utakon járunk
Pedig úgy a kémia, valamint az orvostudomány
e téren szép feladatot végezhetne, ha munkaterületét ez irányban is kiter jeszten é. Egyik előadásá
ban Halmai is megjegyzi, rnilyen kevéssé ismert
terület a keserűanyagok csoportja.

Tudjuk, hogy a növényekben a hatóanyag nem
egyformán oszlik ll) eg. Ez áll a keserűanyagokra is .
Itt ugyancsak Halmaira hivatkozom, aki kimutatta, hogy a Herba Absinthiurnnál nem az egész
növényt kell drog gyanánt használni, hanern a
levelét és virágját, mivel a növénynek ezek a részei
tartalmazzák a legtöbb keserűanyagot.. Elborne és
Wrlson kimutatták, hogy a taraxacum officinalenak tavasszal. gyüjtött gyökere több keserűanyagat
tartalmaz, rnrnt az őszi.. Viszont az' őszi gyökérnek
több a kivonatanyaga, mint a tavasszal gyüjtöttnek. Enne~ rn_eg is van a magyarázata abban,
hogy az muhn-tartalorn ősszel nagyobb mint
tavasszaL Wasicky és H a/mai vizsgálatai állapltották meg, hogy a centaurium kevesebb keserű..
anyago! tartalmaz, mint az absinthium levele és
virága . Keserű és keserű, valamint keserű és kesernyés íz közölt nagy különbség van. Ebből kifolyólag csak helyeselni lehet Mozsonyinak azt a
felvetett gondolatát, hogy a keserűanyagokat is
standardizálni kell, mint akár a Digitalis levelet.
Erre megvan Wasicky fiziológiai módszere.
Habár a növényi anyagok kutatása nem jár
azzal az anyagi eredménnyel', mint egy új kémiai
készítmény előállítása, esetleg felfedezése, mégis
egy új növényi anyag esetleges felfedezésénél megvan az erkölcsi siker, ami tápot ad a további kísérletes munkálkodáshoz.

.. "- ,es "peroXI-""... Je
"lentese
,
A " h yper-" "super
A júliusi számban (162. lap) a címben szereplő
szócskák egyik-másika (pl. hiperoxid-kötés, per kénsav, peroxidikénsav) előfordult.. Nézzük meg közelebbről pontos jelentésüket, ilL felhasználásukat
a kémiai nómenklatúrában, hogy ebből a gyógyszerészi nómenklatúra számára is levonhassuk
a tanulságot..
A görög »Ú~ e p<< (hyper = hi per) és a latin
>>Super<<(= szuper) jelentése: túl, fölött.. A kérniában annak a vegyületnek neve elé illesztik, amely
valamely alkotórészből (az anorganikus: oxigén~
ből ; az organikus : általában halogénből) többet
tartalmaz, mint az alapvegyület, amelynek nincs
ott a neve előtt {pl.. a káliumperklorát, KCIO,,
egy oxigénnel többet tartalmaz, mint a káliumklorál, KCI0 3 ). Mielőtt azonban továbbmennénk
már is jegyezzük meg, hogy a rohanó élet velejárói~
a rövid kifejezési forrnák alkalmazása, eredményezte azt, hogy a >>hiper-<<, ill.. a >>szuper-<< első
szótagja lekopott s ma az irodalomban csak >>per-<<
szócskával j~lölik az ilyenfajta vegyületeket.. Igy
pl.. a szavjel gyógyszerkönyvben is »Kalium
perrnanganicurn<< a KMn0 4 hivatalos neve és nem
>>hypermanganicum«. Ugyanígy nem beszélünk ma
m~r hidrogénhiperoxidról vagy hidrogénszuperoxrdrol, hanem egyszerűbben csak hidrogénperoxidot rnondunk.
A szcrvetlen >>per-« vegyületek1 egyik cso-
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portjában azért lehetett több oxigén, mert a sav
maradék (anion) ú . n. savképző eleme magasabb
vegyértékű . A káliumklorálban (KCl03 ) a klór
öt ertékű, míg q káliumperklorátban (KCJO,)
hét értékű. Lényegében ugyanez a különbség
a jódsav (Hj03 ) és a perjódsav (HJO,. 2H 2 0)
esetében is. Hasonló módon a kaliurnanganátban
(K2Mn0,) csak hat értékű a mangán, míg a káliumpermanganátban (KMn0 4 ) már hét Az ezeknek
a sóknak megfelelő savakat persavak-nak hívják
(perklórsav, perjódsav, permangánsav).. Bennük
nincsen peroxid-kötés (-0-0-), és éppen ebben
különböznek a később tárgyalandó peroxi-savaktól
(mint pL az előző közleményből idézett peroxi·
monokénsavtól és peroxidikénsavtól)..
·
Az anorganikus >>per-<<-vegyületek másik csoportjában, a »peroxidoh-ban azért van eggyel
több oxigén, rnint a nem »per-<<-vegyületben, mert
egy oxigén helyett peroxid .. kötésszerűen két egymashoz kapcsolódó oxigén van bennük. A hidrogén1 Szándékosan elhallgatjuk, hogy pl. valamikor a
HgCI2-t is higanyperkloridnak hívták, szemben a Hg2 Cl 2vel, melynek higanyszubklorid volt a neve . Ez az elnevezés'

teljesen elavult s ma már csak elvétve lehet találni
l>Hy~rargyrum perchloratum<t név alatt a higany(II)kloqdot (vagy ahogy a lassan szintén régiessé váló nevéri
hívják: rnerkurikloridot). A kiöregectett .nevek beépítése

mai nómenklatúránk ismertetésébe csak fölösleges zavart
okozna.
-

_....__ ______________
...,
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peroxid, a H 2 0, (H- O- O- H) ennek a típusnak az alapvegyülete . Gyógyszerészi gyakorlatban
a 30%-os és 3%-os hidrogénperoxid-oldat mellett
előfordul még a 10%-os és 25%-os magnéziumperoxid. Ez utóbbi képlete : Mg(b Fontosabb
peroxid még a nátriumperoxid (Na 2 0 2 ) és bárium'
peroxid (BaO,)
A peroxidok. alapvető sajátságának tekintik,
hogy savval elbontva hidrogénperoxid szabadul fel
belőlük. Pl. :
Mg0 2 + H,SO, ·->- MgSO, + H2 0 2
Ez az oka annak, hogy a tudományos nómenklatúra
ma már sem .a Mn02 -t (barnakő) nem nev~zi
mangánszuperoxidnak, sem a Pb0 2-t ólomszuper ..
oxidnak Az említett két vegyületben az oxigének
csak a fémhez kapcsolódnak, de egymáshoz nem :

0= Pb= 0

O=Mn=O

Eiekből tehát savval hidrogénperoxid nem keletkezfk, ezért a mai nevük : mangándioxid és ólom ..
dioxid.
Külön csoportját képezik az anorganikus
»per-<<-vegyületeknek a >>peroxi"savak<<. A »persavak«-tól abban különböznek, hogy peroxid kötés
található bennük. Az idézett cikkben már ismer ..
tettük a kénsavból levezethető peroxisavakat :

H 2S05 per oxi-manókénsav O =
0=
H 2S20 8 peroxidikénsav

O=
Ü=

s
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A rnindennapi életben még sokáig fogunk
találkozni a >>perkénsav« és >>perszulfál« elnevezéss~l.
Ezalatt a peroxidikénsavat, ill. sóit értik.. Amint
láthatjuk a >>perszulfál<< megjelölés nem felel meg
mai fogalmainknak Nem juttatja kifejezésre, hogy
a vegyületben peroxi-kötés van és ezáltal azt
a hiedelmet kelti, mintha a kén volna magasabb
vegyértékű benne, miként a klór magasabb vegyértékű a perklórsavban, ill a mangán a permangánsavban. Ezen felül a >>perkénsav« elnevezés nem is
különbözteti meg egymástól a peroximonokén·
sava! és a peroxidikénsavat
'
Az anorganikus peroxi-savak közül egy-kettő
még figyelmet érdemel, habár a gyógyszerészi
gyakorlatban nem szerepeinek Legfontosabb közöt..
tük a széltében-hosszában alkalmazott nátriumperborát E vegyület pontos neve : nátriurriperoximetabor át, melyhez kristályvízszerűen még
egy mol H 2 0 2 és egy rnol H 2 0 kapcsolódik. Képlete : NaB02 . H 2 0 2 • H 2 0 ; szerkezeti képlete :
O = B- O- O- Na . H 2 0 2 .. H,O.
A nátriumperborát igen stabil ·vegyület, legjobban így tartósítható siilárd alakban a hidrogénperoxid . A legtöbb mosópor alkatrésze a nátriumperbor át, amely vizes oldatában lényegében metaborátra és hidrogénperoxidra hidrolizál :
Bo.-+ H2 0 _,.. BO,-+ H,O,

A · peroxi-monoszénsav (H 2C0 2 ) és peroxidiszénsav {H 2 C2 0 6 ) illetve ezek sói szerkezete
a peroxi-rnonokénsavhoz, ill. a peroxi-dikénsavhoz
hasonlóan épül fel szénsavból és hidrogénperoxid·
bóL Ugyanezt mondhatjuk a peroxi-manafoszforsav és a peroxi-difoszforsav sói {pL K,HP05 és
K,P 2 0 8 ) esetében is. A foszforral kapcsolatban
azonban különösen ügyeljünk arra, hogy a mindennapi életben >>Szuperfoszfát« néven forgalomban
levő műtrágyának semmi köze sincs a peroxifoszforsavakhoz. *
Ismeretes még a peroxi-salétromsav (HN 0 4 ),
de sóját eddig nem sikerült előállítani..
Analitikai vonatkozásai révén megemlítendő
az egyik peroxi-krórnsav . Peroxikromátot kétfélét is
ismernek : kékszínűt és pirosat A vörösszínű
peroxikromátoknak megfelelő peroxikrómsav érdekes módon kékszínú és benne a krórn anomál
módon ötértékú.. Ez a kékszínú peroxikrómsav
(H 3 Cr08 ):
o"- / o - o - H
/ Cr-O-O-H
o/ "-o-o-H
keletkezik a hidrogénperoxid kimutatásakor .**
A kékszíníí peroxikrornátoknak megfelelő per'oxikrómsav képlete: H2 Cr2 0r2 . Ez utóbbit még nem
sikerült izolálni. A peroxititánsav intenzív sárga
színével szintén a hidrogénperoxid analitikai kimu ..
tatasár a alkalmas, a peroxi-vanadinsav pedig vörös
színével a vanádiumnak azonassági reakciója.
A sze r ves kérniában a »per «-megjelölés nem
mindenben fedi a szeryetlen kémiai jelentést
Általában a halogénezett szénhidrogéheknél a
>>per-«szócska azt jelenti, hogy a vegyület valamennyi hidrogénjét pl. klór helyettesíti . Igy nevezik
a hexakloretánt (CC l 3 -CCI3 ) perklóretán-nak vagy
a tetraklóretilén-t (CCI 2 = CCI 2 ), amely >>Aethylenum tetrachloratum« néven fér.egúző gyógyszer is,
perklóretilén-nek.. A klórral teljesen szubsztituált
naftalin neve is okto-klórnaftalin helyett : perklórnaftalin.
Alkaloida-perjodid képződésről beszélnek viszont, amikor az alkaloida.. kimwtatásnál a Lugololdattól (káliumjodidos jód-oldat) barnaszínű csa·
padék keletkezik, melyet az alkaloida-jadidnak
a szín jóddal képzett addiciós terrnékének tekintenek.
A szervetlen kérnia peroxid-vegyületeinek

* A >>szuperfoszfát<( lényegében az orto-foszforsav
(H3 P04) vízben oldódó primér kalciumsójának (Ca/H 2P04 / 2 )
és a nem oldódó szekundér sójának (CaHP04 ), valamint
kalciumszulfátnak (CaS04 ) keveréke. A 1>kettős szuperfoszfát<( vagy a J>kétszeres szuperfoszfdt<( megjelölés alatt
azt a műtrágyát értik, amely csaknem kizárólag primér
kalciumfoszfátot, tehát a vízben teljesen oldódó sót, tartaituazza
** A hidrogénperoxid azonassági reakciója: Igen
híg káliumkromát- vagy -dikromát-oldatot pár csepp
kénsavval megsavanyítunk és pár csepp igen híg hiperoxid-oldatot adunk hozzá ; gyorsan rnúló kékszín keletkezik, amely éterrel kitázható. Az elkülönülő éter sötétkék színe sokkal lassabban tűnik el, rnint a vizes oidaté
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hasonmása a .szerves kémiában a diacilperioxid.*
A_ megfelelö savanhidtidből hidrogénperoxid hatá·
sara keletkezik. Ilyen pl. a diacetilperoxid (CH
CO- O- O- CO . CHa). dibenzoilperoxid (C,H: .
CO -.o- O- CO . C, H,) . A diacilperoxidok-ból
hidrohzissel a szervetlen >>peroxi«-mono-savaknak

* Az l>acii<< szó szerves savgyőköt jelent. Pl. az ecetsav (CH 3 : COOH) savgyöke az acetilgyök (CH3 • CO'"), -a
be~z?esave (C 6 H 5 • COOH)_ a benzilgyök (C 6 H5 CO-) . Ne
fekd.Juk, ho$y ~ fenti trasmod , nem juttatja kifejezésre,
hogy az actlgyok szabad vegyertéke valójában közvetIenül a C-atomhoz kapcsolódik
·
CH3 - Cés
C6 H 5_.- Cll

ll

o

o

megfelelő . v~gyületek keletkeznek, melyeket a szerves keruraban egyszerűen csak >>per «-savaknak
hívnak, pL perecetsav (CHa . CO- O~· O- H)
es benzopersav (perbenzoesav helyett !) (C 6 H5 . CO
-0-0-H}
A szervetlen kémiában tehát a >>persavak«
>>peroxidok<< és "peroxisavak« pontosan körűlírt
vegyuleteket jelentenek. A szerves kémiában ez
a fogalomkör még nem teljesen tisztázott. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a perklór .. vegyületek alatt a teljesen klórozott szerves molekulát
értik,. a diacilperoxid ·lényegében a szervetlen
peroxrdhoz, a szerves persav pedig a szervetlen
_
Magister
peroxisavhoz hasonlít.

ergosletri n

(T hompson)

l'

Gyógyszerész 6. (1951)

2
,.
Az enJ!iz_á~ió, me!ynek a közölt e::yenlet ideális pél·
daja, a tautJmer!a fogahmkörébe tarhzik. fauhmér fJrmak ;lat,:;.olyan IZJf!Jer-\:e~yületeket értünk, melyek e:::yes
abm,.k "-otes-me.;valtozasaval egymásba könnyen átala-

kulhatnak
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gyászali szempontból is lényeges ez a folyamat,
mert sokszor az epimerizáció függvénye, hogy
hat~sos b ah aforgató, vagy hatástalan jobbraforga!o alkalOidat tartalmaz egy anyarozs-készítmeny
_Ha, az anyaro~s-alkaloid~kat hosszabb ideig
!arto Iugos lebontasnak vetjuk ala, lizergsavhoz
JUtunk, de a lúg hatását kellő időben félbeszakítva, a lizergsav amidját kapjuk meg. Ezt a
sa~amidot Smith_ és Timmis (1932) izolálták és
ergumek neveztek el. Az anyarozs-alkaloidák
nomenklatura rendezése nem változtatott az itt
mutatk_ozó visszásságon, ugyanis a lizergsavamidot
nevezzuk rzoergmnek, az izolizergsavamidot viszont
er ginnek

Az ergometrin-csoport alkaloidái.
. Az anyarozs-alkaloidákat szerkezetük alapján
har om csoportba soroltuk : L ergotamin-, 2.
ergotoxin-, 3 ergometrin-csoport.
A tárgyalást azért kezdjük a harmadik csoporttal, mer! szerkezetil~g az ergometrin-csoport
a legegyszerubb. Csak ket alkaloida tartozik ide:
az e~-g~metrin _és jobbraforgató izomerje, az ergometnnrn.. A lobbi anyarozs-alkaloidától az külön~özteti meg őket, hogy vízben oldódnak és hidrolrzrskor ltzergsavat (ilL izolizergsavat) és egy aminoalkoholt szolgáltatnak.
Elsőnek Moir végzett klinikai kísérleteket vizes
anyarozs-kivonatokkal Eredményes kísérletei folyaman. srkerult egy alkaloidát izoláJn i, melyet ergomeinnnek nevez~ek el ~Dudley és Moir 1935)..
Ugyanebben az evben masok IS felfedezték ugyanezt a vegyuletet és különböző elnevezéssel írták le .
Az egybevágó fizikai és kémiai adatokból sikerült
megállapítani, hogy a különféle elnevezések azonos
anyagat jelentenek Legáltalánosabban az ergometrin név terjedt el, nálunk Jeginkább ergobazin
(St?ll es Burckhardt) néven ismerik, de szerepel az
traualomban az ergotocin (Kharash és Legault)

'

."

/

Irta: Bayer István dt.

1

(US. P.)

CO-NH-CH-CH,

( Lizergsav, erg in, ergometrin)

A lizergsav :'::;: izolizergsav átalákulást, vagyis
egy eprm_er (drasztereomer) par két tagjának eaymasba atmeneteJét epimerizációnak nevezzilk.
Mrvel az anyarozs-alkaloidák mind diasztereomerp~rokat képeznek, mindegyik alkaloidapár (ergota~m-ergotammm, ergometrm-ergometrinin stb.) eseteben fennáll az epimer izáció lehetősége.. flyenkor
az alkalo;dákban lévő lizergsav alakul át izo-lizergsavvá, ill az izolizergsav lizergsavvá . Gyá-

ergonovin

elnevezés is.
Az ergometrin diasztereomer párját, az élettanilag inaktív ergometrinint Smith és Timmis
(1936) izolálták az anyarozsból.
Az anyarozs átlagos ergometrin tartalma 0,06 g
kilogrammonként
Az ergometrin, a többi anyarozs-alkaloidához
hasonlóan a sima izomzatra (méh,- vérerek, bél)
gyakorol hatást Méhösszehúzó (oxitocikus) hatása
sokkal gyorsabb és intenzívebb, peroralisan adagolva is, mint az ergotamin és ergotoxin csoport
hatása (a vízben oldhatóság következménye),
csak a hatás tartósságában mutatkoznak kis különbségek Kevésbbé toxikus és használata nem jár a
puerpera/is gangrena veszélyével.
Az ergometrin a lizergsav propanolamidja.

Az anyarozs-alkaloidák kémiai szerkezete HI.
. A lizergsavval és a lizergsavra vonatkozó izomena VIszonyokkal kapcsolatban mondottakat'
még néhány szávai ki kell egészítenünk Mint már
említettük, a természetes anyarozs-alkaloidákban
a hzergsav izomérjei közül csak a d-lizergsav, ill.
d-I~olr~ergsav fordul elő, tehát amikor lizergsavról
~s ~z.ohzergsayró) beszélünk, mindig a d-formákat
ertJUk e kifeJezesek alatt.
A_ lizergsav és izolizergsav átalakulhatnak
egymasba Ezt a folyamatot egy - feltételezett
-;--ú-~ >>enol:alak<< segítségével lehet könnyen megertem . Elmelettleg ugyanis rhind a Jizergsav
mmd az izolizergsav könnyen átrendeződhet ~
felteteJezett enol-alakká (e), tehát fennáll a Jehet?sége és valószínűsége annak, hogy ez az átalakulas a valóságban az alábbi egyenlet szerinr zajlik le :

és

"'

l

CH,--OH

/N-CH,

"

/ __ /
/""l

l
l

t

'

"'/~
Ergometrin

Az ergometrinben 1-(+ H:propanolamid fordul
amely a ·li zer gs av karb oxi! csoportj ához
kapcsolódik amidkötéssel Az előző cikkben már
említettük, hogy a d· és l-jelölés a konfiguráció, és
nem a valóságos forgatás megnevezésére szol~áL
Tehát az 1-(t-H .. propanolamid szavakkal kifejezve egy olyan 1-konfigur ációjú sorozatba tartozó,
jobbraforgató ( +) propilalkohol, amely ~-helyzet
ben (azaz az alkoholos OH-csoportot viselővel szomszédos C-alomon) egy amino-·csoportot viseL Ha a
görög betűket ki akarjuk küszöbölni a C-atomok
sorrendjének megjelöléséné!, akkor ez a vegyület:
elő,

1-(+)-2-amino-propanol·(l) vagy 1-( + )-propanoJ ..
amid-(2).
Mivel a propanolamid aszimmetriás C-atomot
tartalmaz, balra- és jobbraforgató optikai antipodokat képez (d-l-izoméria), ennek az izomériá. nak és a lizergsav, valamint izolizergsav d- és l-alakjainak figyelembevételével 8 izomer ergometnn
lehetséges (3 aszimmetriás C-atom esetén : 23 =8
izomer) . Ezt a 8 izomert Stoll és Hofmann elő is
állították, de a természetben ezek közül csak
kettő fordul elő : a d-lizergsav-1-( +H-propanolamid (ergometrin) és a d-izolizergsav-1-( +Hpropanolamid (ergometrinin) .

Az ergometrin csoport alkaloidái
(Savamid tipusu anyarozs-alkaloidák)

aminoalkohol

l-(+H-

l
l
·1

propanolamid
[

lizergsav-sor

izolizergsav·sor

ergometrin
(ergobazin)
(a)n=-44°
(CHCl,-ban)

ergometrinin
(ergobazinin)
(a) n';= +414'
(CHCI,-ban

1

Az ergometrin szerves oldószerekból (főként
és trikloretilénből) jól kr !~tályosítható
o.p. !62o (bomlás közben olvad). üsszegképlete
C,9 H23 N3 0 2 , molekulasúlya 325,38 .
200-300 rész vízben oldódik, vizes oldata
lúgos kémhatású és szép kék fluoreszcenciát mutat
Vizes oldala könnyen bomlik, levegő és fény hatá-sára barnára vagy zöldre szlneződik, forraláskor
tönkremegy.
Adja az általanos alkaloidareakciókat és az
anyarozs-alkaloidákr a jellegzetes színreakciókat
benzinből

(Van Urk, Keller-Kiliani).
Az ergometrin jól kristályosodó sókat ad
(klórhidrát, szulfát, tartarát), melyek közülmaleinsavval képezett vegyülete ,(ergometrin-maleat)
több külföldi gyógyszerkönyvben hivatalos.
EI1jlítettük, hogy Stoll és Hofmann az ergemetrinnek mind a 8 izomerjét előállították. Ezt a r'észleges szintézist - amely hosszadalmas és nagy
munka - az anyarozs-alkaloidák Jizergsavr a való
lebontása után lizergsavhidrazidon keresztill valósították meg. Az ergometrin szintézisének gyakorlati jelentősége is igen nagy,. mert az anyarozs
aránylag kevés ergometrint tartalmaz . A . Stoll
legújabb közleményeiből arra lehet következtetni,
hogy az ergometrin teljes szir\tézise is befejezés
előtt áll. c
Az ergometrinnel kapcsolatos szintetikus munkák során előállítottak ergometrin homológokat is,
melyek közül néhány farmakológiailag hatásosnak
bizonyult, a metilergobazin (d-lizergsav .. ( +Hbutanolamid) pedig "Methergin« néven az orvosi gyakorlatban is bevált.
·

A Gyógyszerészfelügyeliík-Szaktanfolyamának
aug 31-én lezajlott záróvizsgáját szaklapunk
Jegközelebbi számában ismertetjük. Ugyanakkor
közöljük "Magister" tanulmányát is az egységes
gyógyszerészi írásmódról
Helyesbités. >>A Gyógyszerész<< 1951. evi
8 . számának l n oldalan közölt folytatólagos közleményern ll sz. Rp-nek 3 bekezdése helyesen
így hangzik :
A készílés magyarázata.:
. Fel kell azonban
a hallgató figyeimét hívni arr a, hogy a jodidok és
bromidok tartalmazhatnak jodát- és bromátszennyezést, amelynek következtében jod, illetve
bróm válik szabaddá (az oldat megsárgul) Huza-mosabb eltartáskor ez a folyamat, azaz a jód és
a bróm leválása a vízben elnyelt oxigén hatására
is bekövetkezhet, amit a fény meggyorsít

Csipke Zoltán di.
A gyógyszerésztechnikusok .. ;nagánvizsgáit
szeptember 24-27-ig• tartják meg. Szakszervezetünk személy szerint értesít minden kartársat,
hogy hol és melyik napon kerül sorra .
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A "Codeinum phosphoricúm" (C18H210sN, HsPO", l! H20)
(I L közlemény..)
1934 óta a Gyógynövénykisérleti Állomáson
a büdszentmihályi >>Alkaloiáa«-gyár részére néhányszáz ópiumkészítményt vizsgáltam meg . Az azonossági, tisztasági reakciók összehasonlítása, kiérté,
kelése céljából összegyűjtöttük a vonatkozó iro..
dalmat, melynek összeállításában és felkutatásaban komoly segítséget nyujtott Augustin Béla
prOfesszor Ebből a hatalmas anyagból célszerű·nek vélem a »Coáeinum phosphoricum« ismertetését
és a vizsgálatár a vonatkozó adatokat, me rt ez a
készítmény legtöbb gyógyszertárunkban megta!álható, viszont a IV. gyógyszerkönyvünkben nem
hivatalos . Egyes reakciók leírásánál azok irodaimár a is kitérek, hogy tájékoztatást adjak arról,
miként alakul ki egy vizsgálat számtalan kutató
több évtizedes munkájának, megfigyelésének egybe·-

vetésébőL

I. Fi z ik a i s a j á ts á g ok.
l. Külső sajátságok.. A >>Codeinum phosphoricum« a gyógyszerkönyvek szerint vagy

tűalakú

kristályokból áll vagy apró kristályos por. (Nem
hangsúlyozzák' azbnban kellően, hogy színtelen,
illetve hófehér legyen, holott bizonyos ismeretlen
bomlás folytán megsárgul, sőt néha egész sárgaszínű is lesz.) Fontos követelmény, hogy szagtalan
legyen, mert ha a nyersanyagat szerves oldószerbői kristályosították át, úgy gyakran az oldószer
szagát is fel !~het rajta ismerni..
A gyógyszerkönyvek a továbbiakban törzsoldatot készíttetnek (általában 0,6 g-t oldatnak
15 ml vízben), mely a legtöbb gyógyszerkönyv
szerint átlátszó, színtelen és hozzáfűzhetjük, amint
láttuk, hogy szagtalan is legyen. Több gykv.: nem
említi meg, hogy a készítmény keserűízú.
2. Oldódás. l sr foszforsavas kodein feloldására
3,5--4,5 rész 20'·-os víz, illetőleg 0,5 sr forróvíz szükséges . Az oldat a kék lakmusz! megpirosítja, mert
savanyú só, miként az az előző közleményemből
kitűnik 1 l súlyrésznek a feloldására 325 ml szabahőmérsékletű szesz vagy 125 ml fonó szesz szükséges.. Éter ben, kloroformban nagyon nehezen
oldódik. (A brazil gykv. szerint l g-ot !875 g éter,
illetve 4500 g kloroform old )
·
3. Optikai forgatóképesség. A kodein és sói a
poláros fény síkját balra forgatják.. A dán gykv.
szerint az olyan oldat forgatóképessége, mely
0,5 g foszforsavas kCfdeint tartalmaz 25 ml vízben,
Na-fénynél 200 mm hosszú csőben mérve -3,7°--4°
(Egyik-másik gykv. maganál a kodein-bázisnál is
meghatároztatja a polarizáció! alkoholos oldatban . )

Il Azonassági reakciók..
A) Kodein.
L Tömény kénsav-ban színtelenül oldódik és
ezt minden gykv.. megköveteli, amivel a készítményből az ópium-mellékalkaloidákat és a szerves
szennyezéseket zárják ki.
l
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2. A kénsavas oldás! a gykv-ek összekötik
két régi, közismert próbával: a Calmberg- és a
Hasernann-reakcióvaL Calmberg (Ar ch. d . Pharm.
1875 . 206. 25.) írta le először, hogy ha kodein-sót
tömény kénsavban oldunk, majd hozzáteszünk
nyom ferrikloridot és ezzel melegítjük, sötétkék
színeződés keletkezik Hasernann viszont azt állapitotta meg (Chem. lentralblatt: 1864. 734. és
1875. 264 . ), hogy a tömény kénsavval melegített
kodeín-só salétromsavtól vérvörösszínű lesz. IV.
gyógyszerkönyvünk a sósavas kodeinnél két külön
próbában végezteti el a Calmberg- és a Husemann··
kémlést. Célszerűbb a VII I.. szavjet gykv.. szerint
egy próbában eljárni: először megnézni, hogy
kénsavban színtelenül oldódik-e, majd ugyanebben a próbában előbb a Calmberg, majd a Husemann-reakciót elvégezni A V Il I. szavjet gykv.
előírala : O,ül g sót 5 mg ferrikloridot tartalmazó
tömény kénsavval (50 ml tömény kénsavr a l csepp
ferdklorid-oldatot veszünk) enyhén melegítünk,
úgy sötétkék színeződés képződik, ez a szín l csepp
salétromsavtól vérvörösszínűre változzék
3 . Több gykv . előírja a Fröhde-féle molibdéTies
reakciói is . (A kémszert Oltaszerint mindig frissen
kell készíteni : 100 g tömény kénsavban feloldunk
0,05-0,1 g nátriummolibdenátot.) A svéd gykv.
szerint a »Codein. phosph . « esetéhén sárgás színeződés keletkezik, mely melegitve fokozatosan zöldbe,
majd kékbe megy át . A színeződés oka az, hogy
a molibdénsav molibdénoxiddá (>>molibdénkék«)
redukálódik. (Eredetileg ezt a reakció! a morfin
kimutatását a használ ták, de Dragendor!f kimutatta, hogy a kodein is éppen úgy adja . ) A brit
gykv . kodein"reakciója: 0,1-0,1 g kodein-sót
1~1 ml kénsavban oldva, az egyik próbához
ammóniummolibdátot, a másikhoz l csepp ferriklorid-oldatot teszünk. A próbákat óvatosan mele-·
gítve mindkét esetben kékes ibolyaszín keletkezik,
mely lehútés után l csepp híg salétromsav hozzáadására mindkét próbánál vérvörös legyen .. Ezek
szerint a Fröhde-reakció után is elvégezhetjük a
fiusemann-féle próbát
4.. Több gyógyszerkönyv a kodein azonosí•
tására felveszi a Mecke-féle reakció! is . (Ztschft..
f. an aL Chem. 39468..) Eszerint l ml tömény
kénsavban 5 mg szelénessavat oldunk és ehhez
kevés kodeinsót teszünk. Elénk kék, majd smaragdzöld színeződés mutatkozik, mely állás után fekete,
aztán újból zöldszínű lesz. Klein (Chem.. Ztg. 1910.
557..) is ajánlja a Mecke-kémszert. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a morfinsók ugyanígy reagálnak..
5. Az alkaloidák kimutatásánál és azonosításánál a színreakciók mellett nagy szerepet játszik
az alkaloida-bázis olvadáspontja. A kodeinbázist
magát, sóiból lúgok hozzáadásával lehet felszabadítanL Igy jár el a V I I I. szovjetgykv . is : választótölcsérben 5 ml vízben feloldUnk 0,5 g foszforsavas
kodeint s az oldathoz 2 ml 2 n nátronlúgot elegyítünk A kodeinbázis fehér csapadék alakjában

kiválik s ezt benzollal többször összerázva kioldjuk A benzolas réteget elválasztva, megmért, kis
porcelán- _vagy üvegc,sészében. szárazra pár_ologtatjuk, maJd a maradekot exszrkkatorban ~ensav
felett állandó súlyig szárítjuk A nyers kodembázrs
olvadáspontja 154-157° közölt legyen A helvét
gykv . ammóniát ír elő a bázis felszabadítására ;
üvegpálcával dörzsölgetve, a bázis kristályos csapadék alakjában válik ki. Leszűrve, kimos;ra_ és ;ne?szárítva olvadáspontja 153-156° (A bazrs sulya!
nem méretL)A b·rit gyky. szerint a >>Codein. phosph <<
2,5%-os vizes oldata híg ammóniával nem ad _cs~·
padékot, de híg nátr on lúgtól zmmos lesz A knstalyos csapadékra úgy rendelkezrk, mmt a helvet
A dán gykv . is hasonlóan jár el, azontrar; n~e~
jegyzi, hogy néhány mikrokristály koder~bazrs
hozzáadására a kristályosodás hamar megmdul
A kiszűrt kodeinbázis vízzel Ieöblítve, majd megszárítva 155-158,5°-on olvadjon.'
B) Foszfát

A foszforsav kimutatására az összes gyógyszerkönyvek az ezüstnitr~tos próbát has,zr;álják E)őző
közleményemben 2 reszletes krrtrkaJat adtam a
vonatkozó régebbi és az újabb előiratoknak, itt
most csak az 1947-es kiadású csehszlovák gykv
előiratát közlöm, amely az általam javasolt módosítást tartalmazza. E szerint : 0,02 g foszforsavas
kodeint 3 ml vízben feloldva, hozzátéve néhány .
ml nátriumacetát-oldatot (10 ml vízben 3 g nátriumacetát), 0,1 n ezüstnitrát-oldattól azonnal
bőséges sárga csapadék keletkezik, mely ,salétrom:
savban feloldódik, illetve az oldat legfeljebb k1sse
lehet opálos. (nyom klorid.)
A foszforsav azonosítását így egybekapcsol2

Nem lesz érdektelen röviden magáról a kodein-

is szólani valamit, miután. ez töb? gykv-b.en
hivatalos. A kodein-bázis (C18 H 210 3 N, H 2 0) szmtelen knstályokból vagy fehér kristályos porból ~ll. Száraz le~e
gőn elmállik és világosságon állva b_ornhk. l g kodel11bázis 120 ml vízben, 2 ml alkoholban, 0,5 ml kloro.formba!1
vagy 50 ml éterben old,ódik Y.izes oldat a .lakmuszpap~
bázisról

rossal szemben lúgos kemhatasu. Meleg v1zzel szemben
érdekesen viselkedik. Ha oldásához nem elegendő vizzel
melegitjük, úgy olajos cseppek alakjában _kiválik, lehútyc

azonban ismét kristályossá lesz . Ez a '!1selkedése aze~t
érdekes mert mint láttuk, olvadáspontja 1.55° Termeszetese~ adja a kodein azo.nossági. ~émléseit, ,r J. a. CalrnBerg~·Mecke-·féléket; t:egatlv; r~akcwt ~ell ad_m,~ a Kteffer-,
Radulescu- és Than-fele probakkal (Iasd kesobb)

hatjuk a klorid-szennyezes kimut~tásáv~l, ,mert
az ezüstfoszfát salétromsavban szrntelenul es JOl
oldódik az ezüstklorid viszont nem oldódik
Könny~n meggyőződhetünk tehát arról, . hogy
a foszforsavas kodein nem tartalmaz-e sosavas
kodeint, illetve nincs-e ezzel összecserélve

If I.. Sz e rz n y e z és ek k i m u t a t ás a
A)

M01 fin

lviivel morfinbólmetilezéssel gyártják a kodeint,
(az ópiumban csak 0,5-0,8% kodein van) egészen
természtes, hogy a kodeinban mindig kell morfint
keresni.
1 A legtöbb gykv a Kief!er-féle reakciói
(Anna!. d . Chem 1857 103.271 és Ztschrft. f.
ana! Chem 12 444) írja elő. Ennek az a lényege,
hogy a frissen készített l : 100 .· vörösvérlúgsó
(kálium-vasjll ljcianid)-oldathoz néha ny csepp vaS··
(III)klorid-oldatot teszünk, néhány percen. belül
az oldat vöröses színe nem változik Ha vrszont
morfin-sót teszünk az elegyhez, azonnal a jólismert
>>berlinikék<<·csapadék keletkezik, mert a morfin
a vas (ll l)kloridot vas( I I)kloriddá redukál ja _Le~

célszerúbb a V I II . szoVJet gykv

szenni elwrnz ·

szemcsényi vörösvér lúgsot feloldunk 10 ml vízbe~,
hozzáteszünk l csepp vas( lll)klorrd-oldatot, maJd
1 ml 2%-os >>Codein phosplu-oldatot (0,1 :5)
Az oldat l perc alatt ne kéküljön meg; a kékülés
morfin jelenlétére mutat
2. Serullas és Lefort írták Ie először (Otto ·
Ausmittelung der Gifte 1896 76.), hogy a morfin
és sói a jódsavai redukálják, ebból jáctot tesznek
szabaddá, mely a szénkéneget, kloroformot rbolyaszínúre, a keményítő-oldatot pedig kékszín űre
festi. Otto szerint a jódsavas kémlés a morfrnra
nagyon jellemző, feltételezve, hogy apomorfin és
egyéb redukál5 anyag nincs jelen. Mohr a ueheze~
beszerezhető jódsav helyett a könnyen beszerezhelo
káliumjodátot ajánlotta, me! y et híg kénsavval savanyított meg . Sokkal célszerűbb a ,r~akciót Tharz
Károly szerint az általa felfedezett kaliumbqodattal
végezni. Akodein és ~ói (a narkotin s_~intén) abban
különböznek a morfrntol, hogy a ]Odsavat nem
redukálják A foszforsavas kodeinben morfinszennyezést a IV. gyógyszerkönyv! >>Codein. hydrochloL<< cikkely előírása szerint kereshetunk : 0,5 g
kodeinsó 5 ml 0,1 n káliumbijodát-oldattal melegítve az oldat színtelen maradjon.

(Folytatj uk)

Szakmai közlemények
Soha annyi probléma, soha annyi tennivaló
nem volt ebben az egyre inkább újjáéledő szakmában, mint napjainkban. A készülő ~·· ~1agyar
Gyógyszerkönyv mind komolyabb aranyn krbon.ükozása, a gyógyszerészfelügyelők szaktanfoly~ma
nak várható eredményei, a Szakszervezet es a
Gyógyszertári Központ <f>:ógyí!s Jobb,ari-!"\ozgalmának országos megrndrtasa es krsulesrtese,. a
gyógyszerésztovábbképző - tanfolyam es ~ gyogyszerésztechnikusképző-tanfoly_~m újvonalu , megszervezése, a szakszervezeti U. B. fokozatos eletbe-

léptetése és a Gyógyszerész-Sza~csop~rtra V?-ró
óriási feladatok. Az augusztus 8-r Gyogyszeresztovábbképző Bizottság, az augusztus 9-i Gyógyszerésztechnikusképző Bizottság és ezt követően
az augusztus IO·én lezajlott Gyógyszerész-Szakcsoport bfzottsági értekezlele lényegében ezekkel
a döntőjelentőségű kérdésekkel foglalkozott En,n_ek
a szakmai közleménynek krfejezetten az a celja,
hogy a problémák megvitatásával számot adjon
a szakcsoport működésérőL De ugyanekkor felhívja a kartársak összeségét : száljanak hozzá a
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----·---·-----------·-·-felvetett kérdésekhez és megjegyzéseikkel, birálatukkal
a szakcsoport minél eredményesebb munkiíját.
erősítsék

A gyógyszer észtovábbképzés ugye.
Kun Ferenc kartárs a Gyógyszerésztovább-

képző Bizottság elnöke ismerteti a továbbképző
tervezetet, amelyet az alábbiakban közlünk :
Az 1951. okt -nov -dec. llónapokban megtartandó gyógyszerész
továbbképző

fervezete

-

A továbbképző anyaga.: L Gyógyszerkönyvi vizsgálatok

2 Hatástani ismeretek
3 Ideologia
A- továbbképző óra száma: 12 héten át heti 6 ó elmélet ) 72 ó
12 héten át heti 3 ó gyakorlat 36 ó
Órarend.:
elmélet
gyakorlat
l Rövid anorg. kval. analizis
24 óra
18 óra
Olvadáspont megh
3 >)
I
''
Forráspont megh. . . .
3 >)
I
''
Logaritmus és számítások
3 >)
Stirűségmegh. és kalibrálás
3 >)
3 "
Egyszerű gyógyszerformák
·
vizsgálata
12 l)
g "

_"

2 A gyógyszerek hatástani csopor-

tosítása
3

44 óra
18
10

Ideologia

Összesen

36 óra

l)

>)

72 óra

36 óra

Az előadások időrendje ·

Elmélet: hetenként kétszer reggel 7-9 (3 óra á 40 perc)
Gyakorlat: hetenkint egyszet 6-9 (teljes 3 óra)

Előadók:

Kval analízis, olvadáspont, forráspont: Kovács László
dr, Mittehnan László dr, Végh Antal dr.
Logaritmus, számítások, slírüség, kali bt ál ás: Karlovitz László
Egyszerű gyógyszerformák vizsgálata: Kedvessy György
·
dr.
Gyógyszerek hatástani csoportosítása : ~ritz Gusztáv dr
Ideologia:

Rámutat arr a, hogy a továbbképzésben p q"
zitív feladat az V Gyógyszerkönyv vizsgálatainak
elsajátítása. Lényeges szempontként jelöli meg,
hogy az oktatást nemcsak elméleti, hanem gyakorlati síkon is keresztülviszik, de egyelőre még meg-·
oldasra vár az ehhez szükséges labo.ratórium kérdése. Elmondja, hogy az első háromhónapos tanfolyamot 160 hallgatóra tervezik, ami azt jelenti,
hogy azon gyógyszertáranként egy gyógyszerész
vesz részt. Végh Antal dr, a GY,. SZ. főtitkára
megállapítja, hogy a tananyag összeállításánál első
soiban a didaktikai szempontot vették figyelembe .
Közli azt is, hogy folytatólagosan több háromhónapos tanfolyam-sorozat lesz, úgyhogy akik ezt
a tanfolyamot elvégezték, részt vehetnek a következő . tanfolyamon
Kifejti, hogy az azonassági
vizsgalatok elsajátítása nem igényel különösebb
jártasságot, a szennyezés mértékének vizsgálatát
azonban csak az tudja elvégezni, aki teljesen kiismeri magát az analitikában. A bizottság azzal a
céllal sziíkítette le a tárgyakat, hogy minél több
idő maradjon a gyógyszerkönyvi vizsgálátokra
A bizottság elképzelése szerint ugyanis a gyógyszerkönyv! vizsgálatok elsajátítása komoly kihatással
lesz a gyógyszertári munka minőségére is . Székely
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·------------·jenő kartárs felveti a >>szakmai minimunH fogalmának konkretizálását és azt a kérdést : nem
volna-e szükség arra, hogy a hallgatók vizsgázzanak is a tanfolyam imyagából? Meg kell állapítanunk, hogy lényegében e kérdés körül kerekedett
a legnagyobb vita. Fésüs Arnold kartárs kijelenti,
hogy ezzel a vizsgáztatással a hallgató az oklevelen
kívül nem nyer külön képesitést és így fölösleges is
Végh Antal dr. kartárs szerint értelme
csak a gyakorlati vizsgának lenne, ami alapjában
megfelelne egy igen komoly szakmai káderezésnek
Kondor Béla kartárs olyan szakmai minimum meg
követelését hangoztatja, amiből ki kell ttlnnie,
hogy az illetó mennyire sajátította el az V Gyógyszerkönyv anyagát Ugyancsak Kondor kartárs
veti fel annak szükségességét, hogy a tanfolyam
anyagát jegyzetben is ki kell adni. Ligeti Ferenc
kartárs azt a véleményét hangoztatja, hogy igazolni kellene a tanfolyam sikeres elvégzését Aki
nem felel meg, az nem is kapná meg ezt az igazolást
Nógrádi Lászlóné kartárs arr a figyelmeztet, hogy
· a · szakmai minimumot, mivel okleveles gyógy- .
szerészekről van szó, nem szabad összetéveszteni
a technikai minimumrnal. Az V Gyógyszerkönyv
anyágának mielőbbi elsajátítása természetesen
elónyt jelent és éppen ezért nem helyesli a >>szakmai
minimunH meghatározást. Mozsonyi dr professzor
kartárs szintén helyesnek tartja a tanfolyam sikeres
elvégzésének igazolását javasolja, hogy a budapesti gyógyszertárakból egy-egy gyógyszerészt küldjenek a tanfolyamra, akik azután a tanfolyam anyagát ismertetnéR a munkahelyükön levő többi
gyógyszerészekkel Csipke Zoltán dr potesszorkartárs javasolja, hogy az V Gyógyszerkönyvhöz
kommentárt készítsenek, mert enélkül a jegyzeteket a tanfolyamot el nem végzett gyógyszerészek nem tud ják használni. Székely jenő kartárs
ezután beszámol Vitéz István dr kar társ 50 gépelt
oldalra terjedő teljesen kész közegészségtani konElőter jesztette
az Egészségügyi
pendiumáróL
Könyv- és Lapkiadó Vállalatn&k, amely azonban
csak úgy tudja kiadni, ha az E. M.-tól határozott
utasítást kap : mikor és hány példányban adja ki?
Ehhez a kérdéshez Kondor Béla és Ligeti Ferenc
kartársak olyan értelemben szélnak hozzá és mutatnak rá a megoldásr a, hogy remény van a kompendium mielőbbi kiadására Vitéz István dr
szintén a szakmai minimum kérdéséhez szól hozzá
Megállapítja, hogy az V Gyógyszerkönyv megszabja, hogy mi a gyászerész munkaköre, tehát
aki az V Gyógyszerkönyv anyagát nem ismeri,
az, hiába van diplomája, nem is tudhat annak eleget tenni Megjegyzi azt is, hogy szelinte a tanfolyam mikénti elvégzésének kihatással kellene
lennie ana, hogy az illetők hogyan mennek előre
pályájukon. Böszörményi János kartárs azt az igen
komoly kérdést teszi fel : mi lesz azokkal a gyógyszerészekkel, akik egyedül dolgoznak munkahelyükön 1 Hogyan végzik el azok a tanfolyamo t? Ez
különösen a vidéki gyógyszerészeket érinti. Kondor
Béla kartárs ehhez a kérdéshez' is mint bizottsági
tag szól hozzá s az a véleménye, hogy a vidékiek részére bennlakásos továbbképzést kellene rendszeresilePi Különben ·a budapesti gyógyszerészek
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részére két év, a vidékiek részére pedig három év folyamok megindulásánál is nyilván az lesz, hogy mindlehetne az V Gyógyszerkönyv vizsgálati méd- egyik tanfolyamon azonos előadók is sz er epeinek Ennek
szereinek kötelező elsajátítása Nógrádi Lászlóné tudatában ült össze a Gyógyszerésztechnikusképző Bizottkartárs véleménye szerint elvben meg kellene álla- ság Ligeti Ferenc kartárs vezetése rrl.ellett, hogy megvipítani, hogy valójában mit akarunk . tanítani és tassák a legközelebbi SZÜkséges tennivalókat. Az értekezlet
pontosan le kellene fektetni, hogy mit kívánunk azzal kezdődött, hogy az egyes előadók L igeli Fer ene,
a gyógyszerészektől Végh Antal dr. kartárs vála- Ligeti Viktor, Biró Vilmosné, Kovács László dr és Szolnoki
szában kijelenti : arról, hogy mi a gyógyszerész András dr. ismertették tárgyukból az előre kidolgozott
feladatköre gyógyszerkönyvi szempontból, kon- 'tematikát. Ezeket megbeszélték és rnegállapították, hogy
kréturnot még nem közölhet, de az biztos, !rogy ezt szükség van bizonyosfokú tárgyi, elméleti, gyakorlati és
a háromhónapos tanfolyamra összeállított tan- szemléleti összeegyeztetésre Kimondták azt is, hogy
anyagat minden gyógyszerésznek tudnia kell
Scserbacsov >>Gyógyszertan<j című könyVe mint tankönyv
Véleménye szerint a kommentár megjelenéséig egy- teljes egészében megfelel a továbbképzésre, benne vannak
két év is eltelhet A komoly magyarázat ugyanis a szimpliciák, specialitások, drogok, úgyhogy vezérfonaléppen a tanfolyanon leszűrt eredményekből fog nak használható. Ami viszont nincs benne ebben a könyvkialakulni, de ezenkivül a Gyógyszerkönyv szer- ben, azt az előadók lediktá!j?k a hallgatóknak Ligeti Viktor
kesztői az egyetemen emléletileg és gyakorlatilag kattárs, aki a biológiai alapismereteket adja elő, a Terméis tanítják az új anyagot. Eppen e~ért idejük sem szettudományi Kiskönyvtár egyes füzeteit ajánlja tan·
lesz a magyarázat megírására, legfeljebb brosúra könyvnek a tarifolya111-r a A továbbképzőtanfolyarnra
kiadásáról lehet szó. Nógrádi Lászlóné kartárs vonatkozólag az egyes tárgyakat a következő óraszámban
javasolja, hogy indulásnak fogadják el az össze- irányozták elő: Ideológia 12, egyszerű és összetett gyágyállított tervezetet, de a bizottság az E M. támo- szerek hatástani csoportosításban 20, laboratóriumi gyakorgatásával részletesen dolgozza kia gyógyszerészek lat 20, drogismeret (bioló,giai alapismeretek) 10, és üzemteljes továbbképzését Szelinte legalább egy rész- gazdaság .5 óra Ez természetesen csak tervezet, ami végletes kommentár kiadása, különösen a vidékiek legesen csak az egyes tárgyak tematikájának összeegyezszámára, feltétlenül szükséges lenne. Bánki György tetése után fog kialakulni Sok szó esett ezenkívül a régi
kartárs megemlíti, hogy a kommentárt a levelező jegyzetek használatáról és a továbbképzés számára az új
tanfolyam anyagába is be kellene iktatni, hogy " jegyzetek készítéséről is Természetesen ezen a továbbtanulás közben felmerült problémákra választ kér- képzőtanfolyamon is a leglényegesebb anyag a gyakorlati
hessenek és kapjanak. Gruber Alajos dr., Fésüs munka, ennek mikénti megoldásáról folyamatosan tárArnold és Ligeti Ferenc kartársak fontosnak tarf- gyalnak Meg kell állapítanunk, hogy a technikusképző
ják, hogy a szakcsoport tegyen javaslatot arra bizottság értekezlete igen komoly és lelkes formában zajvonatkozólag : •mi legyen a gyógyszerész feladat- lott le, és maguk a gyógyszerésztechnikusOk sűrűn sZóltak
köre az V Gyógyszerkönyvvel kapcsolatban 1 hozzá az őket legközvetlenebbül érintő kérdésekhez. A
Nógrádi Lászlóné kartár.s megállapítja, hogy a végleges eredményeket azonban csak >>A G)rógyszerész<j
szakcsoport jelenlegi feladata : győzze meg a októberi számában közölhetjük
gyógyszerészeket, hogy mielőbb sajátítsák el az
V. Gyógyszerkönyv anyagát Mert, aki többet tud,
az többet ér . . . Ezután még a tanfolyamon el- Bizottsági értekezlet
használt anyagok áráról volt szó, majd arról, hogy
A GY. SZ bizottsági értekezletén általában
a tanfolyamon tandíj nem lesz. Kun Ferenc kar- núnden vonalon kiszélesedett a vita. Különös jelentárs szükségesnek tartja, hogy az V.. Gyógyszer- tőséget adott ennek az értekezletnek, hogy eljött
könyv kiadásával egyidőben gyakorlati kommentár közénk Szalay Elemér dr. orvos kartársunk, szakis megjelenjen . Végh Antal dr. kartárs összefoglalva szervezetünk Termelési Bizottságának vezetője.
az értekezleten elhangzottakat megállapítja, hogy Ez a különlegesen nagyvonalú elvtárs segítő késza bizottság a továbbképző-tanfolyam tananyag- ségével a legnehezebb problémák megoldását a is
tervezetét elvileg elfogadta és kimondta, hogy a világosan rámutatott és megígérte, hogy a jövoben
tanfolyam csak az E."M . támogatásával valósítható is minden támogatást megad most induló szak·
meg. A továbbképző bizottság ki fogja dolgozni a csoportunk számára. Ezt a felajánlott segítséget
folytatólagos továbbképzés teljes tervezetét Az igénybe is vesszük
ütem gyorsítása érdekében igen fontos a brosúra
Ezen az értekezleten az egyes bizottságok elkiadása, a galénusi és a gyógyszerkészítési rész nökei számoltak be munkájukról, így lényegében
változásaival kapcsolatban.. Csak ezen a vonalon megismétlődött az,. amiről már a gyógyszerészalakulhat ki, főleg a vidéki gyógyszerészekkel, a továbbképzésről és a gyógyszerésztechnikusképzésmegfelelő és igen eredményes levelezési kapcsolat.
ről írt beszámolónkban megemlékeztünk Kun
Ferenc kartárs a jegyzetekre vonatkozólag kiGyógyszerésztechnikusok továbbképzése .
emelte, mennyire fontosn'ak tartja egy kommentár
Ugyancsak ősszel kell megindulnia a folytatólagos . kiadását, amely konkréten kihozza a IV. és V.
gyógyszerésztechnikuskiképzésnek, de ezzel párhuzamoGyógyszerkönyv közötti párhuzamot - különös
san a gyógyszerésztechnikusok most kezdődő továbbtekintettel a gyakor ló gyógyszerész tevékenységére .
képzésének is Ez igen nagy feladatot ró elsősorban az
Mindezt pedig az V Gyógyszer könyvvel egyidőben ..
amúgyis minden ·vonatkozásban túlterhelt előadókra, Végh Antal dr. újból hangsúlyozta miiyen nagyennek Végleges rendezése szintéh az E. M. hatáskörébe
jelentőséget
tulajdonít a tanfolyamokon gyakorlat
1
tartozik. A helyzet jelenleg az és még a legközelebbi tan·
közben kialakult szakmai kádervéleménynek Ligeti
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Ferenc kartárs ugyancsak a gyakorlati oktatás
jelentőségével

és a megfelelő jegyzetek kiadásának
fontosságáv.al foglalkozott. Ezután rátértek a jegy··
zetek kiadásának tárgyi lehetőségeire. Székely jenő
kartárs arról számolt be, hogy >>A Gyógyszerész«
tartalmát a mind jobban kialakuló tervszerúség
jellemzi. Az E. M. engedélyével és Sclzulekprofesszor
·kétszeres Kossuth-díjas tudósunk hozzájárulásával
folyamatosan meg fo~nak jelenni megf~lelő kom· ·
mentárokkal az V Gyogyszerkonyv altalanos crkkelyei. Ezek módot adnak a kartársaknak arra, hogy
már a gyógyszerkönyv megjelenése e.Iőtt rs megismerkedjenek a készülő új gyógyszerkónyv leglényegesebb részeivel. Megemlíti azt is, hogy >>A
Gyógyszerész<< valóban tervszerű anyagellátása
megkívánná, hogy az ismeretterjesztő előadások
már a jövő tanév eleJén meginduljanak. Addig is,
míg ez kialakul, meg fogjuk szervezni, hogy_ a továbbképző-tanfolyam
anyagát Jegalább reszben
leközöljük a szaksajtóban . Ezzel átmenetileg igen
komoly segítséget nyujtanánk a vidéki gyógyszerészek számára is . Megemlíti, hogy egyre sürgetőbb
probléma a >>A Gyógyszerész« terjedelmének 8 oldalnyi megnövelése. Ugyanekkor kihangsúlyozza azt
is, hogy mind nehezebb lesz »A Gyógyszerész« ellátása szavjet anyaggal.. Szaklapot nem
kapunk és nem egyszer a népi demokráciák Iapjaiból veszünk át és fordítunk le szovjet referátumokat.. Megállapítja, hogy a mi szakmánk talán az
egyetlen, amely még nem járt kinn a Szovjetunióban, éppen ezért nem is teremthette m_eg a_ kapcsolatot hogy rendszeres szakiapcseret letes!lhessünk' a szavjet gyógyszerésztudományi folyóir.atokkaL Pedig ez egyre sürgetőbb kérdés Gondoljuk csak el, hogymost épül és készül a hatalmasméretű,
végeredményben szovjettípusú gyógyszertár a volt Csillag-gyógyszertár helyén . A Korenblat-könyv, . amelyet annakidején folytatólagosan
Ligeti Viktor kartársunk fordított »A Gyógy-·
szerész«-ben, a szavjet gyógyszertárak berendezését írja le, - a szavjet kritika szerint már a
megjelenése idején is meghaladott álláspont volt.
Azóta 1950-ben ugyancsak Korenblatnak új ilyen
vonatkozású könyve is megjelent, ezt azonban nu
nem ismerjük.. És közben részben komoly, de részben szükségszerűen csak távoli ismeretek alapján
épül és készül az új 80 személyt_foglalkoztatög,Yögy··
szertár.. Székely Jenó kartars pvasolja: kerJuk az
E.. M., elsősorban R a tk ó A n n a. miniszter elv-

szerek helyettesitési lehetőségéről. Az első előadás
megtartására szeptember elején ő maga vállal·
kozott. Hiszi, hogy ezt a kezdeményezést az orvosok a többi kerületekben is szívesen fogadják és
a kölcsönös hozzászólásokkal olyan tapasztalatcsere alakulhat ki, ami az egész vonalon valóban
a gyógyszerellátás megjavítására vezethet.
Oruber Alajos dr . az Ojítási Bizottság munkája
során megemlít egy konkrét esetet, amit >>A GyógyszerésZ<<-nek nem szabad elhallgatnia . Ne feledjük
el, hogy újításról van szó, és a felemelt ötéves terv
sikere érdekében megfelelő újításoknak be kell
kerülniök a szacialista tervgazdálkodás vérkeringésébe.. A Budapesti Gyógyszertár Vállalat átküldte az Ojítási Bizottságnak Ligeti Viktor kartárs
Liquor ferratus készítményét, ami rendkívül jelentős olyan szempontból, hogy végre hibátlan folyékony vaskészítményt adhassunk . a betegeknek.
(Ez még nem módosított alakban különben »Folyékony vaskészítmény« címen Ligeti Viktor tollából
már több, mint két évvel ezelőtt megjelent . »A
Gyógyszerész«-ben ..) Folyékony vaskészítményünk
pedig nincs.. A Liquor fert i easeinali r_omlandó. és
zavaros, így nem felelmeg az OKl··hatarozat kovetelményeinek.. Tény az, hogy ez a hézagpótló készítmény többszörös vándorlás után a b_izott.sági
értekezlet napján még ott volt az Egyetemr Gyogyszerészeti Intézetben. Ne hibáztassunk senkrt,
de vessük fel nyiltan a kérdést: mi a teendő, ha
e~ gyakorló gyógyszerész benyujt egy ilyen nagyjelentőségű újítást? Mi a teendő még abban az
esetben is, ha ez a készítmény az Intézet véleménye
szerint bizonyos javításra vagy magyarázatra
szorul "? Nem lehet mas, csak az, hogy az Intézet
vezető professzora behívja azt a gyakorló gyógyszerész!, megbeszéli vele a készítményt, . magy~
rázatot kér tőle, esetleg segítséget nyujt nekr,
majd megfelelő véleménnyel. a. Ie~sürgősebb_en
továbbítja az OKI-nak. De Lrgetr Vrktor kartarsunknak ez a készítménye már átment minden
olyan módosításon, amely akadálya lehetne a
vaskészítmény hatásosságának és jó eltarthatóságának..
Foglalkozni kellett ezzel a kérdéssel, hogy
tudatosítsuk: azért is van szaklapunk, hogy az
ilyen komoly értéket ne engedjük elveszni a közösség számár a.

Bizottság munkájáról számol be Ennek keretében
és gyógyszerészek kollektív
betegek minél zavartalanabb
gyógyszerellatása érdekében. Megemlíti, hogy az
ő kerületében, a taggyűlések keretében 15 perces
előadásokat tartanak gyógyszerészek egyes gyögyfőként az orvosok
együttműködéséről a

216

ampullánként tartalmaz: 10 mg 8 1-, 2 mg B2-, 10 mg 8 6 -vitamint és 100 mg nikotinsavamidot.

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU R. T. Budapest, XIV., Telepes-u. 53. T.: 496·334

Steralgin injectio :
Simaizom görcsoldó. Erélyes spasmolyticum és
analgeticum
javallatai :
.
cholelithiasis, nephrolithiasis, dysmenorrhea, pylorus
spasmus, neuralgiák, migr ain e
Adagolás:
pro dosi 1-2, pro die 3-4 amp. subcutan.
Csomagolás :
6 x l kcm. Kórházi csomagolás 50 x l kcm.

Felkér jük az i. t gyógyszertárvezető
ket, szíveskedjenek az esetleg raktáron lévő 510533, 510426 és 510320
gyártási számú

Forgalombahozatalt a engedélyezett

ACITOPIIOSAN

IENTEROSOLVENS
készítményeink :
Ent. acidum acetilo salicilycum,
Ent. ammonium chloratum,
Ent natriuin salicilycum,
Ent. natrium jodatum,
Ent thecbramin n~trium salicilycum,
Ent folia digitalis

gyógyszerkülönlegességünket jóvá·
írás, vagy díjtalan kicserélés végett
gyárunknak megküldeni

ASTHLVll.OLYSIN inj.
Hatásosan oldja a

hörgők

görcsét

JAVAL LA T : Asthma bronchiale
ADAGOLÁS: Rham eselén '/,-1 kcm subcutan
CSOMAGOLÁS: 5 x l kcm, lOOx l kcm kó;házi
csomagolás

Gyá1 tja és forgalomba hozza:
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társnő támogatását ebben
naayjelentőségű kérdésben,

a nemzetgazdaságilag is
teremtse meg a lehető
séget, hogy egy szakemberekből áll~ bizottság min~l
előbb kikerülhessell a Szovjetunwba
Nmcs mas
célunk, minthogy a Szavjetunió példamutató tapasztalataival gazdagadhassunk és felhasználhassuk nagyszerríen fejlődő szacialista közegészségügyünk még
komolyabb kiépítésére
Fésüs Arnold kartárs a Gyógyíts jobban-
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