ntézeti vezetök minŐsítéséről. Eszerint a gyOgyszerészeti
udomány kandidátuSai: Csipke Zoltán, Dávid Lajos és
Mozsonyi Sándor. A kémiai tudomány ol< kandidátusa:
Kőszegi Dénes . A mezőgazdasági tudományok kandidátusa:
Augusztin Béla. Sárkány Sándort a biológiai tudomápyok
doktorává min6sítették. Sárkány professzor ugyancsak a
gyógyszerészi pályáról indult el. Mint a gyógys:zerészhallgat.ok oktatója és szaklapunk munkatársa, ma is közel áll
h'ozzánk, magas kitüntetéséről mi is hírt aduhk olvasóinknak

Új gyógyszertárak
Július 10-én megkezdte egészségligyi rnjlköcté'sét a
XIV. kerületi Busnyák-u 1. sz. alatti éjjel-nappal szalgálatot
teljesítő gyógyszertár.. A szokásos jegyzőkönyv felvétele és
aláírása után a gyógyszertárat átadták egészségügyi rendeltetésének: a beteg dolgozóknak
A Budapesti Gyógyszertár Vállalat ezt az új egészségügyi intézményt úgy építette fel, rendezte be és szerelte fel,
hogy valóban büszke lehet rá a XIV. kerület tanácsa és
minden dolgozója. Az officina berendezése a megszüntetett
Korvin-gyógyszertárból került ide. Itt az egyetlen táránál
bonyolítják le a kézieladást, itt adják ki a gyógyszerkülönIegességeket, a magisztrális gyógyszerek vényeit pedig az
e célra számozott fiókokban a munkaterernbe vezető ablakocskára helyezik Ugyanebben a fiókban és ilyen úton
kerűlnek vissza az officinába az elkészített gyógyszerek ~
lényegileg tehát kisebb méretben a Vörös Csillag-gyógyszerJáréhoz azonos elj~rással. A nagyméreta officina mellett van
az ugyancsak tágas recepturai munkaterem Iiárorr1 tárával
Itt kü:ö1 üvegszekrényk~kben állnak a leggyakrabban elő
forduló p)rok és folyadékok, körös-körül állványokon a többi
gyógyszerek. Ezenkívül a gyógyszertár a következő helyiségekből áll: laboratórium, szerkamra, anyagraktár, inspekciós szaba és iroda, üvegmosó és üvegtároló. A jólfelszerelt
laboratóriumban megtaláljuk az elkészített gyógyszerek
belső ellen6rzéséhez szükséges reagenseket is. Az új gyógyszertárban minden feltételt megteremtettek a rninőségi
munka kifejlesztésére. A ~yógyszertár adottsága lehetőséget
nyujtott arra is, hogy az aru átvételét külön hátsó bejáraton
bonyolítsák le . Az új gyógyszertár feleléis vezetője SzendrfJi
Imréné Ádám Mária.
A 0/167. gyógyszertár felavatásán a Gyógyszertári
Központ nevében Hunfalvi Géza főszakfelügyelő elvtárs
beszélt a gyógyszertár dolgozóihoz.
Augusztus 4-én nyitották meg a Boráras-téren az
áthelyezett, de teljesen újonnan berendezett állandó ügyeIetét tartó gyógyszertáfat.. ,>Az ötéves tervünk sikere népünk
munkájától és harcától függ<<- ene figyelmeztetnek és ösztönöznek Ger{] elvtárs szavai az új gyógyszertár falán ...
A tágas offkinában elhelyezett tára-ruérlegen a kézieladásan
kívül recepturáznak is olyankor, amikor a gyógyszerész egyedül tart szalgála tot. Az üveglappal elkülönített· recepturai
munkahelyen hárman dolgozhatnak. A többi helyiség lényegében azonos a 0/167 . gyógyszertáréval, csak méreteiben
kisebbek valamivel. A felelős vezető Rubi Ernő elvtárs.
A B. Gy . V.-tól Bakanek elvtárs vezetésével többen eljöttek az új gyógyszertár felavatására. Sacher Pál dr. főgyógy··
szerész elvtárs a gyógyszertár dolgozóihoz intézett beszédében hangsúlyozta: reméli, hogy előtérbe kerül a jó minőségi
munka, amelyre ebben a gyógyszertárban minden lehetősé
get megterernte_ttek. Felhívja a kartársakat a jó kollektív
szellem minél teljesebb kialakítására és kéri, hogy ebben a
munkájában támogassák a felelős vezetőt. Kolosváry Pálné
elvtársnő a vállalat pártszervezetének nevében köszönti az
új gyógyszertár dolgozóit. Harcosan, a minőségi munka megjavítása mellett állandó népnevelő munkát is fejtsének ki,
arnire a gyógyszertár folyton zajló élete valós~ggal felkínálkozik . Akik á béke ügyét, a szocializrnus építését szolgálják,
azoknak ezt minden tettükkel, egész magatartásukkal alá
kell támasztani ok. Bármikor és bármiben bizton számíthatnak a pártszervezet segítségére. Jó munkát kfván a gyógyszertár dolgozóinak a gyógyszerek minél jobb 1elkészítésében
és a beteg dolgozókhoz való viszonyuk kialakításában.
Az OKI részéről a két gyógyszertár megnyitására, a
tisztiorvosok részvételével, Láng Béla dr és Rózsa Pál dr
gyógyszerészfőfelügyelő adták meg az engedélyt.
A 0/41. (Budapest) Lenin-körúti gyógyszertár, amelynek munkálataí alkotmányunk 3 . évfordulójának tisztele··

___ ____

tére feje;z;ödtek be, ugyancsak rnost nyílt meg. De a komoly
átalakítás és renovál_ás meJI-ett megnyitásának és működésé:
nek körülményeire országosan fel fognak figyelni. Ott kezd- ,
jük, hogy már az átépítésnél minden munkát DISZ-brigádok
végeztek. Ugyancsak egy DISZ-brigád tervezte a fal festé ..
sét is, a DISZ, a KOMSZOMOL és a Válfalat jelvényeinek
művészi összehangolásával. Ilyen előzmények közben tiszta
politikai célkitűzéssel alakult ki az a jól előkészített megoldás, hogy ebben a gyógyszertárban csak DISZ-tagok
dolgozilak és dolgozhatnak. A rnoSt életbelépett új kollektív
el~ösorban a fiatalok előretörését biztosítja. Azokét, akik
ebb~n a gyógyszertá~ban magatartásukkal~ jó munkájukkal
bizOnyítják _be, hogy élen akarnak járni a szecialista
gyógyszerészet mielőbbi megteremtésében. A )>DISZ-gyógy ..
szertár<\ megnyitására és működésére legközelebb még
vissza térün!<.
Amikor a fővárosi gyógyszertárak fejlesztéséről írunk,
nem szabad megfeledkeznünk a vidéki gyógyszertárvá.lla··
Jatok hatalmas és áldozatos munkájáról - az új_ tanyai,
bányavidéki gyógyszertárak létesítésével . kapcsolatban.
Mert a szocializmus építésében csak úgy kaphatunk telj_es és
tiszta képet arról, hogy hol szüntettek és hol nyitottak
meg új gyógyszertárakat, ha a szacialista egészségügy
fejlődését ·országos viszonylatban szemJéljük
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a központi idegrendszer vege•
tativ zavarai es etén!
6sszetétel: Extr. Valef'ianae sicc

1,88 g i
0,0095 g .
Atropin. sulruric
Acid. phenylaethylbarb•tmic o, 563 g
0,38
g
Menthol
Spi r t coe en tr atis3 ad
15,00 . g
üvegenként ..
Javallala .: Vasolabilitas. Vasoneuros'sok. Men:erefé!e syndroma, Esseutial's hypoton·a
Sz vdobogás Neurastr.enia Hyster-a.
Trauma utáni vegetatív neurotikus
tünetek.
Alkalmazás: A gyógyszer alkalmazása ad -hoc is
kielégítő, de tartós eredményt csak
kúr szeraen alkalmazott 4-6 héten át
tartó ada =:olástól várhatunk. Napi adag
egyénenként 3 x 25 csepp kevés ~ízben
Csomagol.á.sok: 15 g~os és 50 g-os kórházi üvegekben
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Tanulmányok a kevert gyógyszerek analitikája terén Il.

acidum nicotinicum aethanolamiu 3°/0 -os vizes oldata

Ir ta: Bozsai Imréné dr., Mosonyi Mihályné dr . és Vida Lászlóné dr .

r

javallt: A környéki arteriák, a koszorús
erek, agyerek betegségeinek kezelé;:;ében,
valamint hypaciditásos gyomor- és bél-

'

fekélyekbet;t, colitis uicerosában
Eflenjavaflt: Haemorrhagiás állapotok, glomerulonephritis és cardiovascularis elégte-·
lenség eselén
Csomagolás:

a 2 ml 10 és 100 ampulla
il 5 ml 10 és 100 ampulla

Gyártja: Egyesült Gyógyszerüzemek Nemzeti
Vállalat, Prága.
Forgalomba hozza: Budapesti Gyógyárúértékesit<l Vállalat.

"--------

-

A >>Gyógyszerész« ez évi 2 számában (38 oldal)
közöltök a fenti című tanulmányunk L részét,
amelyben néhány, a míndennapos recepturában,
tehát a gyógyszerellenőrzésben is gyakran eloforduló gyógyszeres keverék vizsgálati eljárását
ismertettük. A munkánk folytatásaként ismét
néhány, gyakran előforduló gyógyszer-kombináció
analitikai vizsgálatát közöljük..

Acidum acetylosalicylicum - chininum hyárochloricum- para-aminobenzolsulfamid elválasztása.
A választótölcsérbe bemért anyagat kevés vízben oldjuk és 10%-os NaOH-al meglúgosítva,
5xl5 ml kloroformmal kirázzuk a kininbázist;
a kloroformos részt az átment acetilszalicilsav miatt
1-2 ml 10%-os NaOH-al meglúgosított 5 ml
vízzel kétszer visszarázzuk A visszar ázó folyadékot 15 ml kloroformmal ismét visszarázzuk
A kloroformos részeket egyesítve, azt előre lemért
lombikba engedjük, a kloroform nagy részét
ledesztilláljuk, vízfürdün szárazra befúvatjuk és a
kininbázist 100°-on 2 óráig szárítjuk; Y" órai hűlés
után mérjük
A vizes részeket egyesítve, 10%-os kénsavval
megsavanyítjuk és 6 x 15 ml éterrel kirázzuk a
szalicilsavat.. Az étert kénsavval megsavanyított
vízzel visszarázzuk, majd ezt a visszarázó folya-

Összetétel

Gyógyszerismertető Orvostudományi Iroda
Telefon: 113-642 és 310-923

dékat éterr el kirázzuk a szalicilsavveszteség meggátlása céljából és az éteres részeket egyesítve, az
éter kétharmad részét ledesztilláljuk. Hozzáadunk
20 ml nátronlúggal meglúgosított vizet, az étert
teljesen ledesztilláljuk, kiforraljuk, lehútjük, törzsoldatot készítünk és a szalicilsavat Koppescham
sze ri nt meghatározzuk. l ml n/10 KB r 0 3 =0,003002
g acetilszalicilsav.
A kloroformos és éteres kirázás után megmaradt vizes fázisból az organikus oldószereket
vízfürdő n elűzzük és a para-aminobenzolszulfamidot
Schu/ek-Rózsa módszere szerínt (M. Gyógyszerésztudományi Társ . Ért 194L XVIL 3. sz ..) meghatározzuk
Látható, hogy a bemért anyagokat a lehetősé
gekhez képest jól visszakapjuk.

Ep/zedrin. hyárochlor - codein hydrochlor.. -·
azophen elválasztása
Parafadugóval ellátott 100 ml-es Erlenmeyer-·
lombikba bemérjük a porkeveréket és 70 ml
abszolút éterrel kioldjuk az azofénL (Az abszolút
étert úgy készítjük, hogy lúgrólledesztillált éterhez
fémnátriumot adunk és addig hagyjuk állni, míg a
gázfejlődés megszűaik Fontos, hogy a gázfejlődés
megszűnte után az éter még fémnátriumot tartalmazzon) A visszamaradó efedrín- és kodein-sókat

l. táblázat

BOvebb felvllágos!tást készséggel kaid:

Budapest, V., Aulich-u. 3.

Közlemény az Országos Közegészségügyi Intézet Kémiai osztályáról -

l(inin-bázis

Acetilszalicilsav
P-a. benzolszulfamid

l Bemért
l anyag
g-ban

Talált
mennyi-

l

l

l

l

Talált
Talált
%-os
%-os
mennyieltérés .l mennyieltérés
.
b ani
ség g-ban i
. ség g-banl
segg--

l 0,082171 0,08700
1,4944

l 1,543

1,0065

l
'
'

1,023

i

l
!

+5,9
+3,2
+1,6

-

l 1,464
l

l,Oll

·l

-2,0

l

+0,5

l 0,08853

%-os
eltérés

Talált
mennyiség g-ban

+7,7

0,08710
1,373

1,472 J

-1,5

l 0,9936

-1,3

l l ,077

%-os
eitérés

l

+6,0
-8,1

l

+7,0
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g-ban

Efedr ín-hi dr okl or id
I(odein-hidroklorid
Azofén

'

0,1757
0,1212
3,1274

i

Talált
mennyiség
g-ban

anyag

i

l

l

0,1570
0,1021
3,141

l

Talált

l meanyiség
l g-ban

%-os
eltérés

-10,6

i

l

--15,8
+ 0,4

l

0,1668
0,1009
3,134

%-os
eltérés

-5,0
-16,8
+ 0,2

100o-pn 1/ 4 óráig szárított szűrőpapírra szúrjük és
Meghatározzuk platinatégelyben való égetéssel
30 ml abszolút éterrel átmossuk A szűröpapírt a papaverinhidrokloridot klorid alapján, mikro ..
v~!asztótölcsérbe tesszük és 3 ml 10%-os ammó- méterben, Volhard szerint.. (Lásd r. rész aethyli maval meglúgosítjuk, majd 7x20 ml éterrel kiráz- morphin. amidazophen - phenacetin elvázuk az efedrin- és kodein-bázist Az éteres kivona- lasztása.)
tokat összegyűjtjük, 10 ml-re ledesztilláljuk, Ínajd
A nátriumfeniletilbarbiturikumot, koffeint és
bürettából fölös mennyiségú nj50 H,S0 4 -a! szulfátokká alakítjuk az alkaloidákat. Az éternyomokat fenacetini a következöképpen határozzuk meg:
\iízfürdön való melegítéssel elűzzük, lehútjük és a a porból választótölcsérbe annyit mérünk be,
fölös kértsavat nj50 NaOH-al visszatitráljuk hogy a vizsgálandó alkatrészekből egyenként kb
A fogyott kénsavból az összalkaloida-tartalniat O, 10 g-ot tartalmazzon . Kb 20 ml vízben oldjuk
kodeinhidrokloridban fejezzük ki l ml nj50 és 10%-os kénsavval, lakmuszpapiros mellett,
erősen megsavanyítjuk 5 percig állni hagyjuk,
H,S0 4 = 0,007434 g kodeinhidroklorid . (A)
hogy
az oldódás biztos legyen.. 6 x 20 ml kloroA kodeinhidroklorid meghatározásánál az elő
formmal
kirázzuk a barbitursavat, koffeint és
zőhöz hasonlóan járunk el. Az azofént abszolút
együtt A kloroformos részt kénsavval
fenacetini
éterrel kioldjuk, az alkaloidákat a fentiek szerint
megsavanyított
vízzel visszarázzuk - az esetleg
kloroformmal kirázzuk és a kloroformos kivonatból
átment
amidazofén
miatt A kloroformos részt előre
3 x 15 percig tartó fúvatással az illékony efedrinmegmért
100
ml-es
Erlenmeyer-lombikba
engedjük,
bázist eltávolítjuk. A fúvatás közben beszáradt
a
kloroform
nagy
részét
ledesztilláljuk,
vízfürdün
alkaloidbázist 10-10 ml kloroformmal oldjuk
100°-on
2
óráig
szárítjuk,
szárazra
befúvatjuk,
A_z !gy kapott kodeinbázis-oldathoz fölös mennyi~ ór áig hűtjük és gravimetrikusarr mérjük
·
segu nj.50 H 2S0 4 -at adunk, a kénsav fölösJegét
A vizes részek egyesítése után lakmuszpapiros
nj50 NaOH-al visszatitrál juk A fogyott kénsavból
megkapjuk a kodeinhidroklorid mennyiségét l ml mellett 10%-os nátronlúggal lúgasitunk és 5)(20
nj50 H, S0 4 = 0,004032 g efedrinhidroklorid (B) ml kloroformmal kirázzuk a papaverin-bázist és
Az efedrintartalmat számitás útján kapjuk amidazofén! együtt. A fentiek szerint, gr avimet'
meg. A kodeinhidrokloridban számított összal- rikusan mérjük.
kaloida-mennyiségböl levonjuk a tényleges kodeinA VaJhard titrálás alapján kapott papaverinhidroklorid-tartalmat és a k;apott eredményt át- hidrokloridot átszámítjuk papaverin-bázisra és ezt
számítjuk efedr inhidrokloridra .. (A-B= C)
az értéket levonjuk a gravimetrikusan kapott
Az azoféntartalmat közvetlenül a porkeverék- papaverin-bázis és amidazofén együttes értékébőL
ből határozhatjuk meg Üvegdugós ErlenmeyerIgy a két alkatrészt külön-külön kapjuk meg.
lombikba bemérünk 10 ml nj10 j-nak megfelelő Az együttesen megmért barbitursavat, koffeint
azonfénmennyiséget tartalmazó porkevéíéket Fölös és fenacetini a következő módon választjuk szél ;
mennyiségű nflO j-oldatot és l ,5 g kristályos nátnátronlúggal lúgosítva 5 x 20 ml kloroformmal
riumacelátat adunk hozzá. 20 percig állni hagyjuk, kirázzuk a koffeint és fenacetint, gravimetrikusan
~aj d a jódfölösleget n fl O Na 2S20 3 -al visszatitrál- mérjük. A vizes részben visszamaradt barbiturJUk I ml n/10 Na 2S2 0 3 = 0,009405 g azofén savat l 0%-os kénsavval savanyítva, éterrel kiEz az elválasztás, amint a fenti adatok mutat- r ázzuk, de csak kvalitatíve mutatjuk kL Kvantiják, nem tekinthető teljesen exaktnak, azonban tatív meghatározást a bemérésben levő barbiturát
egyelőre más módszer nem áll rendelkezésünkre .
csekély volta miatt nem végzünk
Natr. phenylaethylbarb -,_ papaverin. hydroAz együtt megmért koffeint és fenacetini a
chlor . ---:-- coffein.. purum - amidazophen - phen- Palvis antineuralgicus-nál leírt mödon választjuk
acetin. meghatározása egymás mellett.
szét. (lásd L rész.)
II I táblázat
Bemért

Összetétel

N atr . feniletilbarb" ..
Papaverin-hidraklorid
I(offein . purum
Amidazofén
Fenace ti n

HJO

anyag g-ban

l

0,3035
0,3075
0,5025
1,9956
3,0094

Talált
mennyiség
g-ban
l(

0,3137
0,5510
1,920
3,103

Talált
mennyiség
g-ban

%-os
eltérés

l
l

i m u
+1,98
+9,6
-3,8
+3,1

t

a t v
0,3184
0,5030
1,944
3,064

%-os
eltérés

Szaponinok és szapogeninek
A gyógyszer é >Zi gyakorlatban igengyakran for··
dulnak elő szaponint tartalmazó drogok és ezekből
készített kivonatok, dekoktumok, infuzumok. Tekintettel az utóbbi évek kutatási eredményeir'e,
célszer ú nek Játszik, hogy megkíséreljük ösozefoglalni azt, amit a szaponinokról jelenleg tudunk
A szaponinoknak pontos kémiai definiciója azonkívül, hogy valamenyi en glykozidák -nincs,
ezért különbbzö, jellegzetes tulajdonságok alapján
sorolnak bizonyos glykozidákat a szaponinak
fogalomkörébe.
Ezek a jellegzetes tulajdonságok:
l. A sejtlipoidokat magtámadva, a vérsejteket
oldják Hemolitikus indexnek azt a hígítás! nevezzük, amely még teljes vérsejtoldást hoz létre*
2. Ezt a hemolízis! koleszterinnel gátaini lehet,
mivel ez az anyag a szaponinokat megköti..
3.. Halakra mér gezőek, mivel a kopoltyúk
hám át megtámadj ák.
4. Már egészen híg oldatban i ázárkor habot
képeznek, tehát >ÜIEZínaktívok", azaz a víz és
vizes oldatok felületi feszültségét csökkentik (Erre
a sajátságra utal a szaponin elnevezés is, másrészt
ugyanerre vezethető visEZa a közös fiziológiai és
farmakológiai viselkedés . )
5 . .Jellemző éles, karcoló ízük.
A ;zaponinck általában fehér, sár ga v agy barnaszínú amorf porok. Nchányat sikerült kristályosan
is e])állítani. Erősen nedvszívóak, ami néha nagyon
megnehezíti velük a munkát . A vízben oldhatóság
alapján két csoportr a lehet az idetartozó vegyületeket osztani : l . semleges szaponinok, 2 . savanyú
szaponinok. (Egyes szerzi k szerint: szaponinsavak . ) A semleges szaponinak ugyanis vízben jól
oldódnak, a savanyúak viszont csak akkor, ha
savasságukat híg lúggal közömbösítjük. (Ezért
helyes a savanyú jellegű szaponint tartalmazó drogoknál a kivonást nátriumhidrokarbonát jelenlétében végezni..)
A szaponinak kivétel nélkül glykozidák. Cukrokkal a kapcsalódásuk - mint a glykozidáknál
általában - egy OH ·csoporton keresztül történik,
amely a cukormentes részben (aglykon, genin), az
úgynevezett szapogeninen helyezkedik el. A szapogeninek gyakran több hidroxil! is tartalmaznak
A szaponinak hidrolízise sokszor két lépésben játszódik le : először a lehasadó cukrok mellett úgynevezett pr oszapogeninek keletkeznek, melyek még
tartalmaznak cukrot és ezeknek a további, erélyesebb hidrolízise vezet a második lépésben az igazi
(vagy végső) szapogeninekhez. A cukrok köz ül a
gluk szerepel a legsűrúbben. ritkábban fruktóz
és galaktóz, gyakrabban D-gaiakturonsav és a pentozök köz ül ar abinoz.

* A hemolízis mechanizmusár a még a
vissza fogunk térni.

későbbiekben

Ir ta: Bayer István

ru

A savanyú szaponinokat feleslegben alkalmazott ammoniumszulfáttal, vagy más semleges, vízben kevésbbé oldódó sóval vagy semleges ólomacetáttal ki lehet csapni. A semleges szaponinok
házisos ólomacetáttal vagy báritvízzel claphaiók
kL Az ólomacetáttal és báriumhidroxiddal szembeni viselkedése alapján a szaponinak négy (mesterséges) csoportba sorolhatók:
l. A Quillaja saponaria Malina szaponinjai
·semleges és házisos ólomacetáttal is kicsaphaták
2. A Polygaia Senega L szaponinjai csak oázisos ólomacetáttal csaphaták kL
3.. ASaponaria officinalis L szaponinjai csak
báritvizzel csaphaták kL
4 . A Sapindus Mukorossi Gaertn. szaponinjai
a három közül egyik anyaggal sem választhaták le
A szaponinak növényi eredetú anyagok, hazánkban a legismertebb- szaponin-források: a
Saponaria gyökér, a Digitalis levél, a konkoly
(Agrostemma githago) és lógesztenye (Aerculus
hyppocastanum) magjai és végül a Primula-fajok,
melyek a Se ne ga gyökerének teljes érték ú pótszerei.
A szaponint artalom mértékéről az alábbiösszeállítás ·ad tájékoztatást :
Rad Polygalae Senegae L
2%
Rad . Saponariaeoff.L. ................ 4-5%
Rad Gypsophilae Struthium L
10%
Lign. QuiHaj ae saponarie N o.. l, .
8%
Sem. Agr ostemmae g-ithaginis L
6%
Pulp. Sapindus saponariae ..... ,
30%
Fruct.. Sapindus Mukorossi Gaertn.
40%

Mint említettük a szaponinak hidrohzise a
cukrokan kívül sza p agenint szolgáltat . A szapagEninek szerkezetük alapján két csoportba Dszthatók:
vannak olyanok, amelyek a terpének sorába tartoznak és vannak közöttük sz ter ánvázas vegyületek
is . A két csoport köz öt! szerkezeti szempontból elvi
különbség nincs. A sz ter ánvázas szapage ni nt tar"
talmazó glykozidák mind a semleges sorozatba tartoznak, az itt szereplő terpének viszont áraiában
karboxilcsoporttal rendelkeznek, tehát savjellegűek

Hogy terpenaid vagy szteroid szapogeninnel
van-e dolgunk, azt - Rosenthafer szerint - a
következő módon dönthetjük el: a szapogenin
alkoholos oldatához vanillinklórhidrát reagenst
adunk.. Ekkor a terpenaidok esetében -hidegen
lassan, melegen gyorsan - lila színezcdés lép fel
(kivétel a Gypsophila szaponini a), míg a sztereoidok
nem adják a reakció!
A szapogeninek, a szaponinakkal ellentétben
már általában jól kristályosítható vegyületek
Szénből, oxigénből és hidrogénből épülnek fel.
\[itatható, hogy nitrogéntartalmú vegyületeket
lehet-e közéjük sorozni, van.nak ugyanis kutatók,
akik néhány glykoalkaloida aglykonját (például a

a

+3,5
+0,1
·-2,6
+1,8

A G,rógyszerész Szakcsoport 1952. november hó 2-án, vasárnap d. e. 10 órakor
Országos Tagg,rülést tart a Szemmelweis-teremben (Szentkirályi-utca 21 szám)
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szolanidint, szolaszodint stb . ) is idesorolják A glykoalkaloidák olyan bázisok, amelyekhez - glykozidikus kötéssel- cukrok csatlakoznak Az általán.os vélemény mégis az, hogy nitlogéntartalmú
vegyületek, még ha a szaponinak néhány jellemző
tulajdonságával rendelkeznek is, nem tekintheták
szaponinoknak, tehát a belőlük hidrolízissei kapott
sz ter ánvázas aglykonok nem szapogeninek
A szapogeninek egyik csoportja a terpének
közé tartozó vegyületeket foglal magába . Mielőtt
rátérnénk ezeknek a tárgyalására, egy látszólag
erős kitérést teszünk a terpének területére . Ennek a
területnek a rövid áttekintését azért tartjuk fontosnak, mert az utolsó évek kutatásai sok mindent
világítottak meg, sok mindenre adtak magyarázatoL Ki kell emelnünk Ruzicka és munkatársai,
valamint Noller, Kan és mások döntő jelentőségű
sz er kezetvizsgálat ait.
A terpének úgy fizikai tulajdonságaik, mint a
növényekben való megjelenési formájuk szempontjából a legnagyobb változatosságot mutatják.
Alig van olyan növény, amely ne tartalmazna
terpén származékokat A terpentinolajokban és
éterikus olajokban előforduló feltűnően alacsonyan forró folyadékoktól, a mentolon és
kámforon, a viaszszerű karotinoidokon és a
sz ter ineken át a nagymolekulájú, kifejezetten koJIoidális tulajdonságokkal rendelkező kaucsukig a
legváltozatosabb vegyületek tartoznak ide . Az ál·Jati szervezet .ezek közül alig tudja valamelyiket
előállítani, bár, mint vitaminok és mint erős hatású
anyagok sokszor játszának az állat szervezetében
döntő fontosságú szerepet Fizikailag csak erős
hidrofóbia köti össze a terpéneket; mindegyik idesorolható vegyület vagy csekély vízben oldhatóságával, vagy teljes vízben oldhatatlanságával tűnik
ki. Nem lehet azonban csodálkozni, hogy ez
óriási vegyületcsoport egységes rendszerben való
összevonását a sokáig nem is mertek gondolni,
mert a közöttük fennálló összefüggéseket nem vették észre. A terpénekkel a növényekben, mint
extenétumokkal találkozunk, de botanikailag
nézve, a legváltozatosabb kiválasztó berendezéseket
látjuk, melyeket igen nehéz közös nevezőre hozni..
A fizikai és növényanatómiai rendszertelenséggel ellentétben a kémikus szemével a terpénvegyüJetek változatos sokasága aránylag könnyen
áttekinthető. Eredetileg szarosabb értelemben terpéneknek éter ik us olajokból és balzsamokból izolált C10 H16 ósszegképletű aliciklikus vegyületeket
tekint ettek, melyekben egy C6 gyűr ú és egy izopropán oldallánc szerepeL A természetes anyagok
szerkezetfelderítésének előrehaladásával rilindig
újabb és újabb anyagokat lehetett a rokonságba
Csoport

Általános
képlet

bevonni és ez az óriási terület- első megközeillésben - a következöképpen tekinthető át..
Amint a táblázatbólláthat juk, a szapogeninek
az úgynevezett triterpének sorozatába tartoznak,
illetve a triterpének oxidációs termékei.
A sorozat tagjai tehát egy egyszerű vegyület,
az izoprén, C6 H8 poliruérj einek a sor ába tartoznak.
Magát az izoprén! nem találták meg sehol természetes anyagokban, tehát titokémiailag az izoprén
teljesen hipotetikus egység. Azért nem lehet a terpéneket a szénhidr átokkal vagy más vegyületcsoporttal összehasonlítani, mert nem ismerünk egy
olyan egyszerű, meghatározott építőelemet, amely
a 'növény ben megtalálható és amelyből a polimétek
kimutathatóan képzódnek és amelyre a sejt utóbbiakat ismét szét tudja bontani.
Az izoprén bevonása a terpének rendszerezésébe igen nagy jelentőségű, bár az általános képletnek megfelelő vegyületfor mák mellett sokszor
fordulnak elő olyan anyagok is, amelyek több vagy
kevesebb hidrogénnel rendelkeznek Amellett a terpének túlnyomó többségél oxidált származékaik
- alkoholok, aldehidek és savak ·- teszik kL
(A magas polimerizációs formák, például kaucsuk,
kivételével, melyek csak szénhidrogének alakjában
ismertek.) Az oxidációs termékek nagy elterjedésének oka a vegyületek könnyű oxidálhatósága ;
sok terpén autoxidábilis . Az eredeti gyűrús elhatárolás! is megszüntették, mert a nyiltláncú és gyűrűs
rokonvegyületek közölt erős kémiai hasonlóság
mutatkozik, azonkívül az alifás tagoknál igen
könnyen, gyakran spontán jöhet létre gyűrúzáró
dás . Az instabilitás egyébként is jellemző je a terpéneknek. Ez a változásta való hajlam elsősorban telítetlen természetükből, tehát a molekulábaü levő
kettőskötésekből következik Az alacsonyabb tagok
könnyen polimerizálódnak és ekkor gyanták és
h,asonló termékek képzödnek
Minden terpén fő ismertető jele: a periódikusan visszatérő kettős kötések a szénatomok
között és az ugyancsak periódikusan ismétlődő
metilcsoportok.
Az úgynevezett izoprén-hipotézis O. Walloehtól származik. Az elmélet jelentőségéből még az
sem vonna le semmit, ha kiderülne, hogy nem
maga az izoprén az az anyag, amelyből a terpének
keletkeznek Nagyon valószínű ugyanis, hogy az
egységes építőelem - feltéve, hogy tényleg van
ilyen - funkciós csoporttal rendelkezik, tehát
valószínűleg vagy aldehid, vagy alkohoL Nagyon
emellett szól az is, hogy kisérleti bizonyítást nyert,
hogy a növényben a terpének túlnyomórészt a szénhidrátokból keletkeznek és az izoprén képzödését
a cukrok hasadási termékeiből nem lehet levezetni

Szénhidrogének

----------~L-----~---------

Hemiterpének
M-onoterpének
Szeszkviterpének .
Diterpének
Triterpének ..
r etr aterpének
Politerpén ek
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1 (izoprén)
miroén, Iimonén, pinén
szelinén, kadinén
kámforén

szkvalén '
likopin, karotin

kaucsuk, 2uttapercha

Oxidációs termékek

prenal
gerániol, mentol, kámfor
farnezol

gyantasavak, fitol
betulin, amirin, szapogeninek
xantofill és más karotinaidok

------·---.

-- --------

Meg kell említenünk, ho;;y a felsorolt tulajdon-

sag~rk ;matt. nem mmdr;; k~n!'lyú kimutatni, hogy
a ,vr~s?alando anyag az rzolalas utan ugyanazzal a

. kerurar szerkezettel rendelkezik-e, mint a növényben
. Érdekes é~ a terpén ek közös eredetét támasztja
ala ,az a statrsztikai meg~llapítás, hogy azok a
novenycsaladok, amelyek boven szolgáltatnak éterikus olaJokat, szaponinokat egyáltalán nem vagy
csak, rgen kis rnótékben tartalmaznak Ez,a s~abály
fordrtva rs fennall, bar természetesen itt is vannak
kivételek.
... Az izoprén-hipotézis alapján, Wallach után
a kovetkezö,séma szerint képzelhető el terpéneknek
az rzoprenbol valo keletkezése:

CH 2 CH 3

CH 3 CH 3

~/

""-/
CH
l

C

l izoprén
CH
~
CH2 CH 2
->ll
CH CH,

C

/'\-

HC
l
HC

CH

l

CH 2

""-/

""-/

1

1

C

izoprén

CH

CH 3
CH 3
A terpének képzi'désére vonatkozó más elméleteket nem ismertetjük, mert az igen messzire
vezetne
Ezek után a triterpenoid szapogeninek szerkezetét fogjuk áttekinteni
(folytatjuk)

Az egri
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vándorgyűlés

Kedves.sy Gyötgy dr. egyetemi docens a Gyógyszerész
Szakcsoport rendkívü!} ':'á:1dorgyűlésén augusztus 10-én
:Egerben megtartott eloadasaban lcomoly érdeklődés mellett
'.smertette. ~z y. Gyó?"ys~er~önyv általános szempontjait
es galeryus1 r esze t. Az előadasrol nagy vonalakban az alábbiakban szamalunk be:
.. Az előa.dó el'??"dta,, hogy az V Magyar Gyógyszerk?nyv Szerkeszt6bJzottsaga elnökének Schulek Elemér
ketszeres.. Ko~suth-díj~s profe~szornak 'egyik főtörekvése,
hogy az UJ gyogysz~r~onyv val?ban korszerű legyen . Ennek
a~ elvnek megfeleloen dolgoztak, ki igen sok új gyógyszer
CJkkelye mellett a Magyarorszagon közelmultban izolált
fontos anaemia elleni gyógyszernek a B -vitaminnal<
továbbá a tu_ber~ulózi~ elJ~ni k~zdelemben jele:tt6s új gyógy~
szern.ek, a mkotmsavJZohidrazidnak gyógyszerkönyvi cikkelyet
Az előadás négy részre tagozódott: I. általános elvi
sz~~ I? op tok, 2 .. rcc~pturai vonatkozások, 3. galenikurnok
eloall!tasa, 4. VIZsgalati vonatkozások.
J:..z új gyógys~e.tk;önyvi s_zöyegterv részletesen közli.a
g~.l~n!k~trnok eloalh~asanak rnodpt. Kivétel pl. a tabletták
el.?alhtasa, ahol a~ ~Italános fejezetben írja ''le a gyógyszerkonyv a .~a-~lettaz~shy: felhasználható segédanyagokat,
alpelyek kozul a keszito az egyes tablettákhoz szabadon
valasz~h<Jí. Az ü,ze.mi rnéretekben elöállított galenikurn fel~~lg,o~asanak n~odp ~!térhet ~gyan a gyógyszerkönyv elő
Ira~atol, de az !ly modon eikeszttett gyógyszernek minden
te_kn~tetl;len meg kell egyeznie a pontosan az előírás szerinti
kesz1tmennyel.

Új rendelkezés, hogy a gyógyszerkönyv előfogja írni
a m~rés _n~ef?kívánt ,P,antosságát.. A gyógyszerészi gyakorlat
egyse~estteset szolgalJa, hogy mmden egyes cikkely előírja
a gyogyszerek eltartásának módját, az általános részben
p~d1g pontosan meghatározza a >>hűvös helyen<(, a >)fénytől
vedvN stb eltartási módot
A~ új gyógyszerkönyv . az összetett készítményekben is
a Iegt?b_b ~setben m.~ghatároztatja a hatóanyagtartalmat
e~ ~atarettekekhez. k,ot":'e előírja annak megkívánt mennyiseget Ezeket a hatarertekeket a készítéssorán adódó összes
hib_alehetőség_ekből, valamint az eltartás közben változó
gyogyszer meg elfogadható értékcsölckenésének figyelembevételével állapították meg.
.
·
A gyógyszerkönyvi szövegterv szárnos olyan előírást is
~~rt.almaz, ~melyeknek a receptura egységesítése szempontJaboi lesz ,1ele!1~~sége . A gyógyszet:könyv elő fogja írni,
hogy a, tnturacwk csakiS l +9 aranyban lcészíthetők és
f~ls.or,olja azokat, amelyek készletben tarthatók. Oldatban
higitasokat (p! .. amidazofé_n, ~á~riumhidrogénkarbonát stb.)
n~m.szabad _keszen tartam, ktveve ha az oldat a gyógyszerkonyvben hivatalos.
, Részletesen tárgyalja a szövegterv az . inkompatibilis
gy9gyszerek elkészítésének irányelveit Összeférhetetlen
gyo~yszer~k e_se~fben a megadott elvek alapján a gyógyszere,sznek modJ~~an lesz -. az orv?ssal lehetőleg meg.,
beszelve -- az elOiraío! me~valt?ztat~I úgy, hogy a gyógysz.er egyenletes adagolasa bJztostthato, vagy a nem kívánt
valtozás elkerülhető legyen
. Az egyes gyógysz~rformákban (pilulák, kenőcsök,
kupok stb.) adagolt hatoanyagok egyenletes elosztására a
~yógys~erkönyv részletes utasításokat tartalmaz A főzetek
es .forrazatok elkészítésének módja is biztosítani fogja a
gyogyszerkészítés egységességét
A galenusi készítmények általános fejezetei definiálják
a gyogyszerfo!ma fogalf!,!~t. (pl. ta~letta, kivonat, szirup
stb). A galelllkumok eloalhtasa soran szükséges maveleteket (perkol~Iás, áztatá~,. aprítás, szürés, sterilezés stb.)
ugY;ancsak, reszletesery., !e1qa a ~_Yóg);'s.zerköny":'. A gyakorló
gyogyszeresz munkapt megkonny1t1 a gyogyszerkönyv
~zz~:l, -~10~y a sterilezésre vonatkozó adatokkal táblázatot
Js kozolm fog.
·
·
Az V Gyógyszerkönyvben számos új galenusi készítmény le~z. Ilyen az ízesített báriumszulfát, továbbá >) PuJvis
sulfaboncus<( néven borsavat és szulfanilamidot tartalmazó
~ebhintőpo;. J:. pilulalcészítéshez házilag előáHítható két
elesztőkesz1tmenyt vesz fel a gyógyszerkönyv.
. A s_zir~J?.~lkat ál.talában metilparaoxibenzoáttal konzer·
v~lva keszttjuk.. A poralakú. kivonatok az V. Gyógyszerkonyv?en dextnn heirett tejcukmral ~észülnek. Lényeges
v.:'iltozas lesz az ~z eJonat,_ hogy a gy ogyszerésznek a tejcukrot tartal~a~o sz~raz kivonatokból is a jövőben csak a
rendelt menny1seget es nem annak kétszeresét kell Jemérnie
.f.:z új, e!öír:ás.. s~erjnt ké_szü}ű folyékony anyarozs-kivonaÍ
JO hataserteku es allando keszítmény lesz .
. Ojonnan fel_vett tin~túra a >>Tinctura thymi<( az
>>E!Ixyrmm thymi compositum<( készítéséhez továbbá a
>>Tmctura saponariae<( és a >)Tinctura stropha~tk
Igen célszerű készítmény a >>Sapo stearini<~ amellyel
az opodeldok és a glicerin-kúp készül
'
. A gyakorla~i. szükséges~égnek rnegfelelően a neogalelllkum_ok csoportJab~ tartozo igen sok injekció és table,tta
lesz h!y~tal,;:!S. a gyogyszer~önyvben Az injekciós oldatok
az eddJgi_elonas?kkal ellei~tetben, de az üzemi gyakorlatnak
me&felelőe!l ~ sulyra Jemert hatóanyagból térfogatra való
old~s?al ~eszulnek (gjv~-o). A tabletták fejezeiében szó van
az mJekctós oldatok előállításához használt tablettákró!".és
ú . n. implantációs tablettákt ól is.
A g);'ógy_szerkönyvi szövegiervben a kenőcskészítés
~ez ~~sznalt tdbb újsze_rű alapanyag is szerepel, mint viasz
es zsiralkoholok, celluloz-eszterek bentonit stb.
Az előadó ezután ismertette a gyógyszerkönyvben
f~lve!t szemés~eti kenőcsöket és oldatoka t, melyeket munkatarsa'v?-1 egy~tt dolgozott ki. Kutatásaikról annakidején
1>A Gyog):~zere~Z<1-ben több
közleményben számoltak ·be.
. Az. UJ g)~_ogy~_zerkönyybery. a IV.. gyógyszerkönyvhöz
vt,sz?n.YI~va, k~lo_nos_en a vizsgalati rész b.ővült Nemcsak a
ke_::uat es a novenyt er~de.tü, gy?gyszerekre le~z viz$gálati
elmr~t, ~an~m a gal~nu~! ke~ziÍ!l}enY;ek azonossalli, minőségi
kvahtatJv es kvant1tatJv vizsgalatat is megtaláljuk az ÚJ
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gyógyszerkönyvben. Ez utóbbi egészen újszenl, mert öSszet~tt készitmények vizsgálatával ilyen részletesen a legújabban me~jelent külföldi gyógyszerkönyvek sem foglal-·
koznak. E vizsgálatok leírása szükséges, mert az új gyógysz.erkönyvnek e tekintetben is vizsgálati normának, szabvanynak kell lennie, ahol szükség esetén minden fontosabb
vizsgálat megtalálható.. A vizsgálatok közül a gyakorló
gyógyszerészre az ú. n. tájékoztató gyorsvizsgálatok Vonatkoznak, amelyek az adott lehetőségek között a gyógyszertári laboratóriumban is elvégezhet6k,
Befejezésül az előadó beszélt az anyagismeret fontossá&áról, a gyógyszerészre váró új feladatokról és a gyógyszerellatásban betöltött szerepp'el járó nagy felelősségről,
továbbá a feladatok megoldásához szükséges előfeltételekrőL
Az előadáshoz többen hozzászóltale
Többen hangsúlyoztálc a vándorgyűlések el~adásai
nak és ezzel a vidéki gyógyszerészek bekapcsolásának fontosságát a továbbképzésbe. Számos hozzászóló: Bánóczy

Zo!tán 1 Czingell László, Gyulai Kálmán, Kirják józsef,
Ktss N . , Lehoczky N., Rédei László, Velesei N., Viczek N .
és Zoltili Magdolna kar-társak az ismertetett anyaggal kap-

csolatban tettek fel kérdéseket, illetőleg az új gyógyszerkönyv egyes várható rendelkezései felől érdeklődtek A kétdésekre Kedvessy tanár részletesen válaszolt. Kiss kartárs
megkérdezte, hogy milyen jódoldat lesz az V. -Gyógyszerkönyvben? Válasz.~ Solutio jodi spirituosa, amely 5%
jódat és 2% kaliumjodidot tartalmaz, továbbá a 0,5% jódat
és 1% sósavat tartalmazó Solutio jodi acida.: Czingell László:
Hogyan kell eltartani a digitálisz -levelet? Válasz.~ A jelenlegi rendelkezés nem változik, tehát gondosan lezárt üveg-

dát•~~ml!á~t.'[ 2:~~~:~~~···
ben (leparafinozva)
felbontás
zük,
utána az üveg tartjuk.
tartalmaA még
4 hétig
minden felbontás után iSmét le kell parafinozni.
kartdrs .:·AUt jelent az V. Gyógyszerkönyvben )>hűvös
való eltartás'? Vdlasz: Rövid idő alatt elfogyá
készlettől eltekintve ( officinai készlet) a gyógyszert +2°
+15° közöHi hőmérsékleten tartjuk.
Az előadás eredményét Radics igazgató elvtárs így
jelentette be: Nem szavakkal, hanem tettekkel kell ezt meg~
köszönnünk. )>Minél kevesebb felfújt frázis és minél több hét.:. köznapi tett!<(- mondta Lenin elvtárs. Ennek a jegyében
köszönjük meg Kedvessy tanár elvtársnak, hogy eljött
közénk és tanitott bennünket. Nem fogjuk elfelejteni ·
hanem fel fogjuk keresni és újra elhozzuk közénk.
_'
Közöljük Zoltai Magdolna szakfelügyelő felszólalását
is, rnivel ő mutatott rá a megyei továbbképzés lendületes
megindulására: Én nemrég kerültem ki az egyetemről és·
úgy érzem most magam - és azt hiszem nem egyedül mintha ez alatt a rövid idő alatt újra visszakerültünk volna
az egyetem padjaiba; Remélem : ez az előadás felkeltette
gyógyszerész munkatársainkban az érdeklődési és megszűnik az a közömbösség, amellyel szer-encsére csak ritkán
találkozunk, hogy egyesek felesleges zaklatásnak fogták.
fel a továbbképzés kérdését Most ők is rájöttek arra, hogy
mennyit fejlődött az utóbbi időben a gyógyszerésztudomány ·
milyen magas tudást fog megkövetelni tőlünk az
Gyógyszerkönyv és mennyit kell tanulnunk, hogy megfeleljünk ezeknek a követelményeknek Azt hiszem, hogy .
ez az előadás a kiindulópontja lesZ a mi megyénkben is
meginduló továbbképzésnek
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Irta: Kun Fer'euc

Bár közleményünk elsősorban a naftalán he- deti készítmény külső sajátságaival, esetleg egyik
Iyettesítésének szinte már a köztudatba átment másik fizikai tulajdonságával rendelkezik, annak
téves gyakorlatával kíván 'foglalkozni, megis egyéb ter á piás értéke nélkül.
Az utóbbira gyakorlati példaként az eucerin:
alkalomszerűnek látszik, hogy ezzel kapcsolatban
nek
és koleszterines vazelinnek >magy vízfelvevő
a gyógyszereknek ú. n. pótszerekkel való helyetteképességű
kenőcsalapanyag« címen forgalombasítése kérdését egyéb vonatkozásban is felvessük.
Általános volt a multban, hogy egy-egy új hozott anyagokkal, föleg a multban történt helyet~
készítmény bevezetése a terápiába nem kémiai tesítését említjük
Az ilyen pótszerek forgalombahozói a fentnevén, hanem védjegyzett fantázia néven történt
és ilyen módon a forgalombahozó a készítményre említett koleszterintartalmú anyagoknak csak
egyetlen fizikai tulajdonságát, nevezetesen nagy víz.
monopóliumot biztosított magának.
Ugyanígy általános volt azonban az is, hogy az felvevő képességét igyekeztek megközelíteni. Ismeilyen védjegyzett néven forgalombahozott készít- retes ezzel szemben, hogy a koleszterintartalmú
ménynek sikeres bevezetése után a gyakorlatba, kenőcsalapanyagok nagy vízfelvevő képességükön,
bizonyos idő mulva, az erre specializált verseny .. kívül a bőrre biológiai hatást is kifejtenek, míg
társ ugyanazt a készítményt kémiai nevén, vagy ezzel a tulajdonsággal a pótszerként forgalombaaz eredeti védjegyzett névtól eltérő fantázia néven, hozott, szulforicináttal, trietanololeáttal vagy sztea~
természetesen lényegesen olcsóbb áron hozta for- rínátokkal hidrofillá tett kenőcsalapanyagok nem
rendelkeznek,
galomba.
Az elmondottakat szemelőtt tartva, teljesen
Bár a védjegyzett készítménynek ilyen póthibásnak
kell minősíteni azt a begyökeresedett
szerrel való helyettesítése védjegytörvénybe ütköző
gyógyszertári
gyakorlatot, amely a naftalán hecselekménynek minősült, tekintettel a nagy árIyettesítésének
kérdésében kialakult. Mint látni
különbözetre, mégis gyakori volt a helyettesítés.
A gyógyszerek helyettesítésének ez a formája, fogjuk, a naftalán általunk használt pótszer ei nemazokban az esetekben, amikor egy kémiailag jól csak névben, hanem összetételben is különböznek
definiált védjegyzett készítmény helyett a vele az eredeti anyagtól, olyannyira, hogy hatásuk is
azonos vegyiösszetételű pótszer kerül felhaszná- teljesen más.
A gyakorló kartársak igazolására azonban
lásra, eltekintve a jogi és etikai szempontoktól,
mindjárt
azt is meg kell említeni, hogy ennek a .
a beteg érdekeit nem sérti.
Sokkal súlyosabb elbírálás alá esik azonban téves gyakorlatnak a kialakulásában része van
az olyan gyógyszer helyettesítése pótszerrel, mely annak is, hogy a naftaláma vonatkozólag autenkémiailag nem egységes vegyület és a helyettesi.. tikus szakirodalom nem állt eddig rendelkezésretésére forgalombahozott pótszer csupán az ere- Még lssekutz professzornak >>Gyógyszerek és gyá .

gyítás<< cím ű, egyébként megbízható adatokkal szol- k~nii~s~za~pant adunk hozzá, majd az elegyet még
gáló könyve sem tesz különbséget a naftalán és ket oran at 250-280 C0-on tartjuk. Az így nyert
»Vaselinum saponatum adulteratum<< közott (l, készítmény s~tétbarnászöld, átnézetben világoskötet, 397. oldal) . De szaksajtónkban is találkozhat- barnaszínű. Eterben és kloroformban oldódik
'
tunk . megtévesztésre alkalmas közleménnyeL vízbe.?- és szeszben oldhatatlan (Schwyzer)..
(A Gyógyszerész 1947. 19, sz . Hantos László dr.:
.. 03szehasonlítva a VIII. Szovjet Gyógyszer>>A naftalámól<< című cikkében).
konyv >>Unguentum Naphtalani<< című cikkelyében
A naftalán helyettesítésének általánossá vált leírt készítményt, mely az V.. Magyar Gyógyszer ..
helytelen gyakorlatát azért időszerű ezúttal fel- ~onyvben is hivatalos lesz, a Hager közlése alapján
vetni, _mert a készülő V. Magyar Gyógyszerkönyv- Ismertetett Naftalan-nal* és a Schwyzer adatai
ben hivatalos készítményként fog szerepeini
alapján leközölt »Vaselinum actustum sapotanum<<Ismeretes, hogy a gyógyszerkönyvek szerkesz- mal nyilvánvalónak látszik, hogy miután kémiai
téséné,l általában, így természetesen az V, Gyógy- alkatuk lényegesen eltér egymástól, a >>Naphtalaszerkonyv szerkesztésénél is, jelentős dokumentá- num« ezek egyikével sem helyettesíthető.
'l
ciós szerepe van az újabban megjelent külföldi
Kémiai alkatukat tekintve az >>Unuuentum
gyógyszerkönyveknek, főként a nálunk első helyen Naphtalani<< (VIII Szovjet Gyógyszerköny~) széllszereplő VIII Szovjet Gyógyszerkönyvnek
hidrogéneken kívül mást nem tartalmaz . A >>NafA naftaláma vonatkozó adatszerzésnél a VIIL talanum germanicum<< (H ager) kaukázusi nyers
Szovjet Gyógyszerkönyv leírása annál autentiku- nafta lep ár lási termékeiből vízmentes nátronszap·
sabb, mert a naftalán lelőhelye Azerbeidzsán pan hozzáadásával készüL Végül pedig a >>Vaseliautonom szovjetköztársaság Naftalan nevű gyógy- num actustum saponatum« (Schwyzer) megnemfür dőhelye.
határozott eredetű kőolaj lepárlásánál nyert küA VIII. Szovjet Gyógyszerkönyv két cikkely- Iönböző frakciójú szénhidrogéneken kívül káliszap ..
ben tárgyalja a naftalánt.. Az egyik cikkely pant és ennek oxidációs termékeit (a magas hőfokon
>>Naphtalnum raffinatum liquidum« címen a nafta.. történő készítés következtében többek között
!ani eredetű kőolajból tisztítás útján nyert alap· akroleint is) tartalmazza.
anyagot írja le,. A másik cikkely >>Unguentum
Hatástani szempontból a két utóbbi termék
Naphtalani<< címen (az alcímben Naphtalanum) a zsírsavó tartalmánál fogva a bőrfelületre hám»Naphtalanum raffinatum liquidum«-ból 20% szi- duzzasztó és ker at olitikus hatást fejt ki és így
lárdító anyaggal (cerezinnel) kenőcsállományúvá alkalmazási területe is más, mint a csupán szélltett készítményt a következőképpen írja Ie :
hidrogéneket tartalmazó >>Unguentum NaphtaSajátságai.: fekete, vékony rétegben világos- lani«-é.
barnaszínű, egynemű, a kőolaj naftaláma Jellemző
Közleményünk gyakorlati vonatkozásait öszszagú kenőcs . Vékony rétegben üveglemezre kenve szefoglalva, revízió alá kell venni a >>Naftalan«
átlátszó hártyát képez. Üvegbottal kivett próbája helyettesítésén~k »Vaselinum actustum sapona20-22 C0-on nyúlik, de nem folyik le az üvegbotróL tum<c-mal (Vaselinum saponatum adulteratum)
Kémhatása gyengén savanyú. Vízben nem oldódik, történő téves gyakorlatát.
a~onban mozsárban . eldörzsölve, 35%-nyi vizet
' N aftalán rendelése esetén, az V. Magyar
kepes felvenni anélkül, hogy kenőcsszerű állomáGyógyszer
könyv megjelenéséig a >>Naftalanum gernyát elveszítené.. Szeszben csak kissé oldódik
manicum<<
elvben még felhasználható, azonban gyamiközben azt sárgára festi. Mozsárban eldörzsölv~
korlatilag
ebből már alig áll számbajöhető készlet
glicerinnel elegyedik Zsírokkal és olajokkal min'
rendelkezésre.
den arányban keverhető..
·
Az
V
Magyar
Gyógyszer
könyv megjelenésével
Azonosítása: 0,5 g készítmény 10 ml benzollal
pedig
>>Naftalan«
rendelése
esetén
a hivatalossá vált
készült oldata vörösesbarna és kékes színben fluo>>Unguentum
Naphtalani<<
adható
ki. A »VaselireszkáL Az oldat azonos térfogatmennyiségű tömény
num
actustum
saponatum«
..
mal
való
helyettesítésé-,
kénsavval erősen össze r ázva, a felső benzol os réteg
re
vonatkozólag
az
V
Magyar
Gyógyszerkönyv
világosabbá válik, az alsó savas réteg pedig barna
tiltó rendelkezést is fog tartalmazni.
színt ölt:
Mindinkább időszerúvé válik tehát, hogy
A következőkben a nattalánnak egyéb szakgyógyszertár aink eredeti, valódi »Naftalan<c-t szeirodalomban közölt adatait ismertetjük:
A naftalán a kaukázusi nyers nafta (>>Naftala<<) rezhessenek be. Ezzel egyidejűleg helyettesítésének
lepárlási maradékából nyert kenőcsalapanyag, szükségessége, ilL a helyettesítése körül kényszermelyet 2,5-4% vízmentes szappan hozzáadásá- megoldásként kialakult mai helytelen gyakorlat
val tesznek kocsonyás konzisztenciájúvá. Sötét- önmagától meg fog szűnni.
zöldesbarna-színű, vízben és szeszben oldhatatlan,
l
Hager köztése valószínűleg a Lanaftal, Nafalan,
éterben és kloroformban oldódó, zsíradékokkal Sapolan
és más .védett néven forgalombahozott német
elegyedő kenőcsállományú anyag (Hager !949).
készítményekre is vonatkozik, melyeket »Naftalanum
A naftalán pótszer eként használatos "Vase- germanicum<( néven lehetne összefoglalni.
linum adustum saponatum" készítésére vonatkozólag
a következő adatok szerepeinek : 2600 g világos
Magister (Végh Antal dr.) "Festékek a gyógyszertá
gépolajat, 500 g sötét cilinder-olajat 250-280
C0-r a hevítünk és részletekben 800 g 50%-os sárga ban" cfmű tanulmányát következő számunkban folytatjuk
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Aki szívvel-lélekkel dolgozik
(Országos Főgyógyszerészi Értekezlet)
Az Országos Szakfelügyelői Értekezletnek főként e!Ienszempontjait általános szakmai vonatkozásban szél.esítette ki az augusztus 29-én megtartott főgyógyszerészi
_e:te~ezlet. , H~sonl~an a~ ,előbbihez.; ez az, egye~ megyék
jQgyogyszereszeLnek Jelentesevel kezdodött. Lenyegeben rninden jelentés a gyógyszertári hálózat fejlesztésével, a gyógyszerellátással, a szakmai továbbképzéssel, a munkaerő
helyes elosztásával és az ezekkel összefüggő problémákkal
fog!alkozik,- ha nem is érvényesül eléggé a bír-álat éS az önbíralaL A Gyógyszertari Központ főgyógyszerésze bevezetőjé
b_en J:-angsúlyozta, hogy a jelentések térjenek ki a gyógvszerellátas szakszerű irányítására, azokra a munkafolyamafokra,
amelyek során az anyagból gyógyszer lett. Dialektikus
V~fldszerrel mondjanak bírálatot, a fejlődést mindig az előző
aii~pothoz ,viszonyítva szemJéljék Hogyan vettek ·át egy
gyogyszertarat és hogyan működik az ma? Mit tettek az
egyes vállalatok a hibák kiküszöbölése érdekében'? Központj kérdésként jelöli meg a tervszerűség hiányának megs~üntetését. Felhívja a figyelmet, hogy a tudatunkban
n:regbúvó csökevények elleni harc nehezebb, mint a harc a
nyílt ellenséggel.
Hajdú-Bilzar megye főgyógyszerésze rámutat, hogy az
e"llenőrzés mai rendszere kiélte magát, mert sablónos és
lélektelen
Komárom mégye főgyógyszerésze javaslatot terjeszt
~lő !l Gyógyíts jobban-mozgalom új tartalmáról, főként a
tisztán szakmai szempontok bevezetésévet Ezek közö'tt
szerep~l: s_z,or,osabb _kapcsol,at a szak.sajtóval, úja,bb gyógysz~~t~n elpras~k kidolgozasa, szavjet vagy mas külföldi
elJ~ras bevczetese, javaslat beküldése hiánycikkek pótlására, orvosok tájékoztatása és az orvosok szakmai értekezIet,eine~ , továbbítása a Gyógyszertári Központhoz. ts
meg nehany, főként a szakmai tudást fejlesztő versenypont
Borsod megye főgyógyszerésze javasolja, hogy csak
ol~a!1 ,rendelkezéseket küldjenek szét, amelyeknek végrehajtasara megvannak a kívánt előfeltételek. Budapest
!őgyó~yszerésze a :ninőségi ,munka megjavítását állítja
Jelentes~ homlok~erebe. Orszagos tapasztalatcserére hívja
fel az egesz szakma t. l> Hívunk mindenkit és hívjanak bennünket is. i\ Fe!zér megye fűgyógyszerésze a szakmai színvonal
90,%-os javulásáról, a jó szakmai káderek szaporodásáról
~zamol be . Javasolja, hogy a Jegközelebbi féígyógyszerészi
ertekezletet egy nagyobb vidéki városban tartsák meg.
Vas megye főgyógyszerésze a technikák adminisztratív
tov~~bképzését javasolja. Ezt különben több jelentés megemhíJ Baranya megye főgyógyszerésze helyesnek tartaná,
ha a felelősvezetői értekezleteken ismertetnék azokat a
gyógyszereket, amelyek epen kifogás merült fel. Zalamegye
fo~y9gyszerésze a típusgYógyszertárak megvalósítását· teszi
szava. Nópád megye főgyógyszerésze megállapítja, hogy az
egyetemral most kikerül t fiatal kartársakat fel lehet és fel
is kell használni a gyógyszerészek és a decentrurnok dolgo~Oinak. továbbképzésére. Veszprém megye főgyógyszeréSze
Jav,asolJa, l~og~ 0z engedélyezett galenikurnokat a megyei
gyogyszer;nz~galo labor atóri1.--11110kban készítsék. Ehhez a jav~s~athoz IS tobben csatlakoztak. Bács megye főgyógyszer~sze
ken, ~og~ a vidéki kisebb patikák szombat estétől hétfő
regg~hg .z~rva legyenek, a csütörtök estétől péntek reggelig
tart? za;as megszüntetésével. Csongrád megyé főgyógy
sz,eresze javasolja, hogy az eredményes továbbképzés ér de.:
keben Pesten .mintakonfefenciákat tartsanak a vidéki
konf,ere!lciave~e~.ők Iészére: Szabolcs-Szatmár megye főgyógy
s~eresz~ , az 1doseb~ gyogyszerészek
csökkent munkakepesseget panaszolJa. Ez különben ugyancsak gyakran
~_;gis,mé~l?dő prob~émáj~ a jelentéseknek
Ugyanúgy
k!Joga~~~.J~~- egyes ,Je}entesek a fiatal~bb gy9gyszerészek
re_ceptur~u .J,aratl~nsagat. (('t helyes meglatá:s az, hogy mindket koroszta~y tanul egyry1astól és tanHja egymást. Becsüljük
~eg_ megle'-:'o szalernai kadereinket és állandóan képezzük az
UJ_ fiata! ka dereket Szerk) .SZolnok megye főgyógyszerésze
~~Jelenti.' _ho~y szet:!temOertől már kijelölték a továbbképző
t-anfolyamok előadait
l ;A jelentésekben·.áJtaláb_a~_ sok szó es_ett a -falusi _gyó.~y
~z~_r~F(:_k.-IUl!nkahelyéről ~s megfel_elő. l_ak~sáról; hog)r_otthon
ere:lzek- magukat-, hiszen ott -töltik az- életüket. Többen
őrzési
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hivatkoztak a Szovjetunióra, ahol lenn van a gyógyszertár
az emeleten a gyógyszerész lakása. Helyesen mutatott rá
Faragó elvtárs, hogy eljön az idő, amikor mi is elérkezühk:
idáig, addig azonban még sokat kell dolgoznunk, fejlőd--
nünk mind szakmai, mind politikai téren.
Néhány bír~lat elhangzása után felszálalt Varga elvtárs, a Gyógyért-Aruforgalmí Os~tályának vezetője. Rámutatott a terv és a gyógyszerszükséglet egyeztetésének fontosságára, mert 1953-:ban már nem lesz mód a terv megváltoitatására . A gyógyszerellátás olyan lesz, ahogyan megterveztük

Újtipusú

ellenőrzés.

'

A jelentések elhangzása után Dv<Jrszky Ferenc élvtárs, a Gyógyszertári Kiizpont igazgatója fontos elvi szempontokban rögzítette észrevételeit. Ezenkívül olyan bejelentést
tett, ami nagyjelentőségű eredménnyel fog járni az 'ellen:őrzési vonalon. Megállapítja, hogy a jelentésekből kítűnö
komoly fejlődés a főgyógyszerészek és az egési szakma
magatartásának javulására vall. Ez _a fejlődés adjon önbizalmat a további folyton javuló munkára. Az Egészség.. ügyi Minisztérium engedélye alapján hamarOsan életbelép
a gyógyszertárak újtípusU ellenőrzése . Ennek értelmében ·
rnegszűnnek az általános évvégi leltározások és pl. a Buda-=pesti gyógyszertár V. kötelékébe tartozó gyógyszertárak
meg;felelően elosztva az év minden hónapjában leltároznak,
leltarozó brigádok közreműködésével. A felvett le~tárokat
6-8 napon belül értékelik. Megvalósítják a cikkcsoportokon
belüli ellenőrzést. Az új ellenőrzéstől elsősorban azt várják,
hogy megyénként és országosan kialakul a különbözet,
hogy egy-egy gyógyszertár mennyiben tér el flZ országos
~tlagtól.. Foglalkozik Dvorszky elvtárs a gyógyszer..,_tervezés
es a gyógyszertári üzemeltetés fontosságával, valamint az
észszerű takarékosság kérdésével. Kitér az elvtársias segítség szükségességére a többi vállalatok részéről. A bírálat
és önbírálat fokozottabb alkalmazása illellett nemcsak
é~erségre hívja fel a figyelmet, hanem becsületes gazdáikodasta a közösség vagyonával.
Az Egészségügyi Minisztérizim részéről felszólalt Mészáros Ferenc elvtárs, a Gyógyszerügyi Főosztály osztályvezetője, beszédéből csak a főbb szempOntokat emel-·
jük ki.
Hangsúlyozza, hogy a jelentésekben keményebben kell
alkalmazni a kritika és önkritika gyakorlását A kollektív
szell,em hiányára vall, hogy egyes vállalatokon belül torzsa1k?,das?k fordulhatnak elő. Ennek oka a politikai képzettség
h1anya~an keresendő.

Az eddigi képzettség nem elég az új
EfZakmaz feladatok megoldásához, eh!zez a politikai képzettség
zs szükséges. Enélkül bármilyen jó.szakember is az illető,
nem lehet a szociálista gyógyszerellátást megvalósitani,
aho~ nem a forgalom a fontos, hanem hogy mindenki ~g~
kapja a legjobb gyógyszert. A párt és a minisztérium _mindentmegad ennek elsajátítására- ez azonban csak akkor
vezethet eredményre, na a gyógyszerészek élnek is ezzel a
lehetöséggel. A munkához való jó viszonyt is ennek tudatában bírálhatjuk el. Mert a szocializmus építesében csak az
v~~ezheti jól, csak az látja a jó gazda szemével munkáját,
aki helyesen ítéli meg, hogy kinn és benn mi történik
Elmult az ideje az egyszerű, simogató ·nevelésnek. Komolyabban fel kell lépnünk azok ellen, akik még ma sem
látják a szacialista fejlődés útját. Aki elnézi a hib-át, az
ellelJ-sége annak a szakmai dolgozónak. Nem szabad félnünk
az atmeneti népszerűtlenségtőL Megállapítja, hogy a jelentésekből eltérő Tképek alakUltak ki az egyes vállalatok
működésérőf. Az egyik komolyabb, a másik gyengébb fejlődésről számol be. Aki szívvel-lélekkel dolgozik, küzd,
az sz,erényebb lehetőségek mellett is}komolyabb eredményeket erhet el. Természetesen sok függ attól, hogyan fogjuk
meg a munka végét és hogyan Játjuk maguk körül a világot
A, hi~ákat pedig csak úgy javíthatjuk ki, ha tudunk a hi·
bakrol
A Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze minden egyes
jelentéssei külön foglalkozott.. Ebből is!csak néhány fontos
szempontra mutatunk rá, .Megállapítja; hogy a munkaerő
feszültség nem csökken az egyetemről kikerülö gyógyszerészekkel. Fel kell kutatni a kallódó kádereket és fokozottari
fer kell használni a középkádereket. Ahol megszűnt a dolgozók cserélgetése, ott javult -a minőségi és az adminisz,trációs. munk~ is.Békés megye jelentés.éből kiemeli, hogy
haram fiatal kaded küldek onnan szakérettségire és egy

jelentkezett az aszpirantürára. Rávilágít arra is, hogy nyolc
év óta egyetlen ú.j tudományos kádert sem tudtunk az egy~
temre beállítani. Az idén végzett gyógyszerészeket minden
negyedik napon a gyógyszervizsgáló laboratóriumokban
kell foglalkoztatni, hogy ezzel megvalósítSuk a szakfelügyelői káderutánképzést Hangsúlyozza, hogy sokat kell
birkózni a szakmai közönnyel, ami ellen niinden erőnkkel fel
kell vennünk a küzdelmet. Idetartozik a maradiság elleni
harc is. A másik véglet a szakmai önteltség, a szakmai gőg,
ami abban nyilvánul meg, hogy főként az idősebb kartár~>ak le becsülik a fiatal szakfelügyelöket Erre pedig még
a mozgalmi mult sem jogosít Hogy ez a vád lényegében
mennyire nemcsak az idősebbeket érinti, ázt azzal támasztja
alá, hogy a legkomolyabb formában _felveti a haladó
szakmai hagyományok ápolását. Ezt a kérdést gyakorlatilag a Gyógyszerész Szakcsoport valósíthatja meg
Ezután Csongrád megye főgyógyszerésze határozati
javaslatot olvasott fel, amelyet az értekezlet egyhangúan
elfogadott

Határozati javaslat
a

főgyógyszetészi

értekezleten felszínre került hibák
kiküszöbölésére
l. A gyógyszertári minőségi _ munka megjavítása
érdekében valaménnyi főgyógyszerész a szakfelügyelők
bevohásával, részben nevelő munkával, részben az objektív
lehetőségek megteremtésével odahat, hogy a gyógyszertári
mintavételezések során észlelt kifogások százalékaránya ez
év végéig egyharmad résszel csökken.
2. A főgyógyszerészek a szakvezetök és pénzügyi
vezetők bevonásával a szakvonal által ezideig felfedett, a
gyógyszertárak elhelyezési és felszerelési hiányosságainak
kiküszöbölésére, az áthelyezésekre, tatarozásokra, felújításokra távlati tervet készítenek, amely most már pontosan
meghatározza, hogy a felfedett hiányosságak pótlására
•
mely évben, milyen időpontban kerül sor

A távlati terv elkészítésének határideje ez év december 31.
.
3. A szakkáderhiány kiküszöbölésére a főgyógyszeré
szek a többi vállalati vezetökkel egyetértésben felkutatják
amegye területén ezidőszerint nem foglalkoztatott vagy más
területen a szakképzettségnek :nem megfelelően foglalkoztatott gyógyszerész-kádereket es azokat vagy saját területükön állítják munkába, vagy ha erre nincs szükség,
a Gyógyszertári Központ rendelkezésére bocsátják, hogy
más vállalatok rnnukaerö-hiányán is segíteni lehessen .
Határidő·

december 31.

4 Miután a szakkáder-hiány sem az új diplomásokkal,
sem a fenti eljáráSsal teljesen ki nem küszöbölhető, ez év
végéig gondoskodnak a főgyógyszerészek a vállalat többi
vezetőivel együtt, hogy a gyógyszertár adminisztrációjába
meghatározott számú középkádert vonjanak be és a fennálló
jogszabályok szerint a gyógyszerészekről levehető szakmunkát minden esetben a középkáderekre ruházzák át.
5 . A főgyógyszerészek az anyaggazdálkodás irányítóival és pénzügyi vezetőivel odahatnak, hogy ez év december
31-ig a Gyógyszertári Központ által előírt törzskészlet, a
megfelelő mennyiségben beszerezhető cikkekből, minden
gyógyszertárban kialakuljon, ez időpontig felmérik a gyógyszertárak fölös készleteit és azokat belső árumozgatással,
vagy a rendeléseknek ezekben a cikkekben történő korlátozásával elosztják.
6 . A gyógyszerellátás tervszerűvé tétele érdekében a
főgyógyszerészek odahatnak, hogy ez év végéig minden felelős vezetővel egyénileg megérttetik a havi egyszeri rendelés
szükségességét és előnyeit, rhely inind az elosztó szervek,
rnind a gyógyszertárak munkáját nagymértékben megkönnyíti és tervszerűvé teszi. Ebbe a felvilágosító munkába
a szakelőadók., szakfelügyelők és vállalati ellenőrök egy-·
aránt bevonandók.
7. A főgyógyszerészek szervezetten bekapcsolódnak
a most meginduló politikai oktatásba

SZEMELVÉNYEK A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNY KÖRÉBÚL
Közli: LIGETI VIKTOR
ACETILKOLIN
Kémiai szempontból a kolinnak (trirnetil-oxietilammoniumhidroxid) ecetsavval képzett észtere. A szervezetben igen fontos szerepet játszó hormonszerü hatású
vegyület
Ismeretes, hogy az akaratunktól függetlenül müködő
vegetatív vagy autonom idegrendszerünk nem egységes,
hanem két részre oszlik. Egyik része a Nervas sympathicus
idegtörzsről elnevezett szimpatikus idegrendszer, amely elsösorban a szívműködést gyorsítja és a bélműködést lassítja,
másik része az előzővel antagonista működést kifejtő paraszimpatikus idegrendszer, amelynek legfőbb idegtörzse a
N. vagus. Mindkét idegrendszerhez tartozó idegekre jellemző,
hogy eredési központjuktól nem haladnak megszakítás nélkül
az általuk beidegzett végszervig, hanem útjuk egyik helyén
dúcokká vagy ganglionokká szövődnek, majd ezekből kikerülve, továbbfolytatják útjukat. Eszerint tehát dúc előtti
(preganglionáris) és dúc _utáni (posztganglionáris) rostokat
különböztetünk meg, ezekben az inger átvitele vegyi közvetítő anyagok, ú. n. mediátorok segítségével történik. i
Ennek a kérdésnek tisztázása N. A. Miszlavszkij szavjet
tudós, valamint Loewy, Dale és Feldberg nevéhez fűződik,
akik a huszas években, az egyes szervek beidegződését
tanulmányozva, azt tapasztalták, hogy ideginger hatására
a vérben kémiai anyagok jelennek meg. Bebizonyították,
hogy a szimpatikus idegvégekben ugyanaz az adrenalin
keletkezik, amelyet korábban a mellékvese velőállományá-
ból izoláltak, miáltal ezeket adreriergiás idegeknek, míg a
par aszírnpatikus idegeket a végződésükben termelődö
acetilkolinról kolinergiás' idegeknek is nevezik.
Acetilkolin azonban nemcsak a paraszimpatikus idegek
végződéseiben termelődik, hanem inger hatására mind a
paraszimpatikus, rnind a szimpatikus idegek ganglionjaiban.
Ha ugyanis a ganglion előtti rost ingert közvetít, akkor a

ganglionban acetilkolin keletkezik, ez pedig vegyi ingert
fejt ki a gingli on utáni rostra, amelynek hatására az ideghez
kapcsolódó végkészülékben az ideg jellegének megfelelően
szimpatikus ingerhatást kiváltó adrenalin vagy P'!raszimpatikus ingerhatást okozó acetilkolin termelődik. Ugyszintén bebizonyosodott, hogy az inger nemcsak a vegetatív
idegekben terjed vegyi közvetítő anyagok segítségéve!,
hanem kolinergiás müködést fejtenek ki a központi idegrendszerhez tartozó motorikus idegek is
Az elmondottakból láthatjuk, hogy az acetilkolinnak,
éppen úgy, mint az adrenalinnak, óriási élettani jelentősége
van. Acetilkolin hatására az izomsejtek plazmája hirtelen
megalvad, miáltal az egész izomrost összehúzódik. Ha az
acetilkolin az izomsejtekben megmar adna, az izomrost többé
nem tudna kinyúlni. Ennek megakadályozásáról a szerv:ezet
úgy gondoskodik, hogy a sejtekben egy enzimet : kolinesz-·
terúzt fejleszt, amely az acetilkolint az annál sokkal gyengébb hatásó kolima és ecetsavra bontja. Bizonyos esetekben azonban a kolineszteráz termelése annyira fokozódhat,
hogy az acetilkolin hatását teljesen meggátolja, amikor is az
izmok összehúzódása lehetetlenné válik és súlyos izomgyengeség (myast!zenia gravis) lép fel. Ezt a betegséget a
Physostigma venenosum alkaloidájával, a jitosztigminnel
kezelik, de már jobb eredmények érhetők el a szintetikusan
eiöállftható dimetilkarbaminsavas m-oxifeniltrimetil-ammoniummal, melynek metilszulfátja, illetve bromidja Prostigmin néven ismeretes. Ezek nemcsak a motorikus idegvégző
déseket izgatják, hanem a kolineszteráz enzimet is semlegesítik, miáltal az acetilkolinhatás tartósítható
Az acetilkolin csökkent termelődése vagy hiánya a fent
említett betegségen kívül a szervezetben még egyéb káros
tüneteket is előidézhet Mivel az adrenerg-iás és a kolinergiás
idegrend~zer működése ellentétes, acetilkolinhiány ·esetében
mindinkább kifejezésre jut a szervezetben keletkezett adrenalin hatása, ez pedig a véredények összehúzódásában, a
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sziv~éí~ödés fo~ozód~s~ban, a véfnyomás emelkedésében,
a ~el tonus . csakkeneseben stb. nyilvánul meg. Acetilkoh_nnal ~ehat a felsorolt tünetek megszüntethetők és a szim-

pabkus es a paraszimpatikus idegrendszer múködése össz-

hangba hözható.

·

-

· Az ad~enalinon és az acetilkalinon kívül még számOs
olyan vegytilete.t ism~rünk, amelyek a szervezetbe juttatva,
a szervekbep szrmpabkus vagy paraszimpatikus ingerhatáSh~z has?nlo áli?-potot _idéznek elő., Ezeket aszerint, hogy
m!lyen _rdeg~ata~t utanoznak : szimpatiko-, illetve paraszrmpatlko~rme~rkus anyagoknak nevezzük._
·
.. Az acetilkolin kloridja, illetve brornidja ma már a Iegtobb. korszeril gyógyszerkönyvben hivatalos.. A VIII
szavJet gykv.-ben az acetilkolinklorid hivatalos mig az V
magyar gykv a bromidot veszi fel.

'

"

. Az acetilkoli_nklorid színtelen, a levegőn szétfolyó, kris-·
!alyos anyag. Vízben, szeszben, kloroformban jól oldódik.
eterben old~atatlan, Beforrasztott ampullákban kerül for~
ga-lomb a, l(eplete a legújab b képletábrázolás szerint:

0 -

CH, ·- CH, -

v~.

CH,lCl-

A dulcin színtelen tük alakjában kristályosodik, ame~
lyek 800 sr. hideg é~ 50 sr.. fon ö vízben, valamint 25 sr ..
szeszben oldódnak. Edes íze a molekulában levő etil-csoporttal hozható kapcsolatba. Ha ugyanis ezt metil-csoporttal vagy magasabb aikil-gyökkel helyettesítjük édes
.íze gyengül vagy teljesen eltűnik
'
A szaharinon és a dulcinon kívül nagyon sok édesíZű
an~agot állítottak elő, közülük legédesebb az 1-N-propoxi-2ammo-4-nitrobenzol Ez a vegyület 4000-szer édesebb a
cukornál

•

Lunyin Nyiko/aj Ivanovics (1854-1937)
Szavjet biológus. 1880-ban végzett kísérleteivel bebizo··
nyitotta, hogy az élet fenntartásához nem elegendő a szerv~zetbe.n a ~áplá!ékkal !ehérjéket! zs~rokat,, c!l.~~ot, ásványi
sokat es vrzet JUtiatm Dokton d1sszertacwp.ban kimutatta, hogy a tejnek a kazeinon, zsír on, tejcukron és ásványi
sókon kívül még más, a táplálkozás szempontjából nélkülözhetetlen anyagokat is kell tartalmaznia . Ezzel a felfedezéssei
csaknem harminc évvel előzte meg az angol Hopkinst
aki NobeJ .. díjat kapott, mert hasonló kísérletek alapján meg~
állapította, hogy a tej >>járulákos táplálék-tényezö'kd<<
tartalmaz, amelyeket ma vitaminoknak nevezünk.

CH,
A fent elmond~tt~k al~pjá~ leginkább értágitónak
adreszapora S~IV~.u~od:si!el (par~xysmalis tachycardia).. HasZnálJá.~ ~eg kulonb_ozo, csont es izületi bántalmaknái, mint pl.
(va~odJ!atator) hasznalp~ v_erkenngési zavaroknál,
nahnok?zta .. e.~el,me~zesedesnel, rohamszerűen fellépő

Tájékoztató a gyógyszerkészítmények
rendelésére

.. E~ .az ,,Egészs~gügY:i !<önyvkiad?ná( megjelent széPktallitasu konyv hezagpotlo munka mmd az orvosok, mind
a gyógyszertár ak részére A könyvet a Gyógyszerismertető
rzuleli gy_ulladasnal (arthritis), sokizületi gyulladásnál
Orvostudományi Iroda munkaközössége szerkesztette és
~P-?ly~rthntJs) e~torzult izületeknél (arthritis deformans),
1
rendezte sajtó alá. Előszavában pontosan meghatározza a
IZüleü mer~evs.egnel (ankylosis}, zsugorodásnál (contracturá.)
cs,ontlazulasnal (o~te9porosis) és az izületi nedvet kiválasztÓ négy~zázoldalas tájékoztató mű rendeltetését: ·
. " »~zocialis!,a ~yógyszerkutatá~un~ és gyógys~eripar.unk
ha~ty~ gyull~d<ls~nal (synovitis). Az uraJógiában a"'vese
feJlodese lehetave tette, hogy egeszsegügyi kormanyzatunk
h~JS~alteke_rvenyemek gyulladásánál {glomerulónephritis).,
l(ulonfé!e _tzommegbe!eg~désekn~l,; p~riferiáiis idegbántal- a különböző szakcsoportok javaslatára a terápiailag elévült
gyógyszerkészitmények és felesleges szinonimák gyártását
~a~nál ·- ~.d~gg~ulladasnal. (n~unt1s), Jdegzsábánál (neural:gm) . G~.tautesnel-(apoplexia) es epilepsziánál. A szemészet- megszüntesse, s helyeitük hatástanilag korszerü készítményeket hozzon forgalomba.
ben: kotőh~rtyagyulladásnál (retinitis), szefuidegsorvadásEz a Tájékoztató részletesen közli hazai gyógyszergyárnál, szaruhartyal gyulladásnál (keratitis).
Szokásos adagolása: 100-200 mg, leginkább izomba tásunk forgalomban levő készítményeinek összetételét csomagoiásai!, jav~~lata~t, adagol~s} módi_ait, bontható~ágát,
fecskendezve; vagy pedig 300 mg végbélkúpokban.,
a SZTK es a kozgyogyszerellatas terhere a rendelhetőség
Nálunk az aéetilkolibromid Tonoclwlin B néven kerül adatait, a gyógyszerek hatástani és indikációs csoportosíforgalomba.
tását.
Felhívjuk a kartársak figyeimét arra, hogy a köb-·
centiméter {kcm) jelzésről a milliliterre {ml) tértünk át,
DULCIN
minthogy már világszerte ezt használják . Egy milliliter egy
köbcentimétert jelent.
. -- Mesterséges .édesftőszer ; a cukornál 250-szer édesebb
Nem tankönyvirás volt célkitűzésünk, ezért több részes kb. f~lszer olyan édes, mint a szaharin Vegyileg p-fenetoJlet közlését el kellett hagynunk A közölt adatokkal segiteni
karbam!d .
akart~nk kartársainknak, hogy
gyógyszrerendeJésüket
, ~Iőállftása.. so!d:al egyszerűbb, mint a szahariné és az
megkonnyítsük, s ezzel a )>Gyógyits jobban /«-mozgalmat
a!~bbt mó~on tortemk: 228 g frissen deszti!Iált p-fenetidint
segítsük.
gombl_ombikba~ I.~o g karba~iddal olajfürdőn egyórahosszat
E tdjékozt.ató lehetövé teszi, hogy az orvoskartársak
melegrtenek, nykozben az elegyből a nehezen oldódó dulcin
csak.
a f~~.ga!omban levő gyógyszerkészítményeket írják
f?.kozat?san. kiválik, majd kihíilés után halvány rózsaszínű
fels Igy a JOvőben ne fordulhassoneW az a súlyos hiba, hogy
t?megg~ der me?, ~zt n~ccsszűrőre gyüjtve, vfzzel alaposan
a már forgalomból kivont - beszerezhetetlen - készítmékut~ossálc A knstalyokrol ezután a mosóvizet jól leszívják,
nyeket rendeljék.
amtkor mar hasz!lálatra a~kalmas, csaknem tiszte dulcint
A helyes gyógyszerrendelés elengedhetetlen kelléke,
nyerne~. Amenny} ben a knstályok még. ezután is gyengén
ho.g)_' a~ ?rvosk~rtársak mindig vegyék figyelembe az Eü.
rozsaszműek volnanak, forró szeszből szénnel történő elszín·
M1msztenum mmden orvosnak időközönként megküldött
telenítés után átkristáiyosftják.
'
legújabb A-B jegyzékét
Para-f"e~~tidi~. ~iányában fenacetin is használható, ezt
E Tájékoztató adatzárási dátuma: 1952. június 1.
azonb~n .elozole~ f~I~slegben vett ~ósavval gömblombikban
Az ezután bekövetkező változásokat a megfelelő helyre
2-3 orá1g t~rto fozessel olajfürdön el kell szappanosítani
beilleszthető kivitelezésben meg fogjuk küldeni.<<
A leh~sa~t s.o.sayas p-fenetidinhez a karbarnidot hozzáadva
Egészen bizonyos, hogy ez a kiválúan megszerkesztett
a tovabbi e!Jaras a fentiek szerint történik.
'
~_önyv_ a jelzett időnkénti pótlásokkal lényegesen hozzá fog
· A dulcin az alábbi reakció szerint keletkezik :
Jarulm a zavartalan gyógyszerellátáshoz. Megemlítjük,
hogy_ ebb.~n ..a k.öt~töen először használják a kcm helyett a
ml-t es eloszar visztk keresztül következetesen a tizedcspont
H,C,O-( ~NH,+H,N~C-NH 2 -·>h.~lyett a vessző a!kalmazását. Ezek a szempontok érvénye'--/
ll
suinek az V. Gyogyszerkönyvben és elsősorban a szavjet
o
példa alapján ezt az írásmódot igyekezett szaklapunk · is
megva~?sitani. Hisszük, hogy ez a világosan megszerkesz+-H,C 20~NH·-C·-·NH,+NH ·
tett, konnyen kezelhető könyv nélkülözhetetlen segítőtársa
"-~/
ll
'
lesz orvosnak és gy ógyszerésznek.

o
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Irt"' CSIPKE ZOI TÁN dr .

Acidi arsenicasi
Strychnini nitrici

aa ctg quinque (O,G5 g)
Ferri hy dr ogenii reducti
g 5,0
Pulveris et extracti liquititiae subsp,
qu. sat u. !. l. a . p.
pilulae No . L (quinquaginta)
Készités .· Miután ellenőriz tük, hogy a ++-es szereket
tartalmazó orvosi rendelvény szabályszerű és az orvos által
felírt használati utasítás alapján megállapított egyszeri
és napi adag nem haladjameg a gykv. által megállapított
maximális dózis t, tágasabb dörzscsészébe, hitelesitett kisebb
kézimértegen lernérjük az arzéntrioxidot és a strichninnitrátot Utána nagyobb kézimértegen lernérünk 5 g hidrogénnel redukált va-Sport, amelyet kisebb részletekben az elő
zetesen eldörzsölt arzénes sav és sztrichnin keverékhez adjuk. A keverést huzamosabb ideig, legalább 1-2 percig
folytatjuk, majd a teljesen egynemű por ..keverékhez 5 g
finoman porított édesgyökeret elegyítünk ugyancsak kisebb
részletekben. Most megállapítjuk az édesq;yökérpor és a félsűrű édesgyökérkivonat officinai tartályának bruttó súlyát
és azt feljegyezzük . A továbbiakban, ahogyan azt a massza
elkészítése szükségessé teszi, az édesgyökérkivonatból,
illetve az édesgyökérporból annyit veSzünk ki, amennyi az
alakítandó tömeg: kigyúrásához kell. Gyúrás közben a
mozsár falához és a pisziilushoz ragadt tömeget hajlékony,
fémből készült Japátszera spatulával időközönként gondosan
lekaparjuk A pilulamasszakészítés helyes technikájához
tartozik, hogy a ferdén tartott pisztulussal a mozsár falán
egyidejűleg nyomó és eléirehaladó sodrómozgást végzünk
Csak ezzel a móddal kapunk olyan homogén masszát, amely·
nek minden pilulányi részében azonos mennyiségű hatóanyag van. A gyúrás t a töltő- és kötőanyag szükség szerinti
&ad oculos<< felhasználásával addig folytatjuk, amíg a tömeg
a mozsár faláról és a pisztulusról maradék nélkül leválik
és kézzel alakitható lesz.
A massza elkéSzitése után úgy az édesgyökérpor, mint
a félsara kivonat tartályát újból Jemérjük és az előzetesen
már felhasznált 5 g likvirieia-por beszámításával megállapitjuk, hogy mennyi töltő- és kötőanyagat használtunk fel.
Ezeket a súlymennyiségeket a vényre is feljegyezzük, hogy
a recept esetleges ismétlésekor a gyógyszerész azonos súlyú,
illetve nagyságú pilulákat készítsen, A gykv. által is megkívánt 1>tota massa<( feljegyzése egyedül nem elegendő.
Ennek megadása csak távolabbról tájékoztatja a vény
ismételt elkészítöjét
A továbbiakban úgy játunk el, hogy 25-\)s beosztású
gépnél a letakart masszát mérlegen kétfelé osztjuk és megmosott tenyérrel, vagy még helyesebb nyujtó falappal
kisodorjuk, 25--25 részre szétvágjuk, végül gömbölyftjük.
A kisodráshoz. és a gömbölyítéshez kevés talkum ot vagy
édesgyökérp.ort használhatunk. A ,pilulákat dobozba teszszük és bőven behintjük likvirieia-porr al. A dobozt szabályszerű szignatúrával látjuk el és leragasztva adjuk ki:
A készílés magyarázata.: A p iluták készítéséhez mindig mélyebb, tágasabb dörzscsészéket használjunk és megfelelő nagyságú ép pisztilusokat. Kis mozsárban, letört nyelű
keverővel nem lehet jól kigyúrni a pilulamasszát. Ez a felületes munka a hatóanyagok diSzperzitásának tökéletlenségét
eredményezi, amely komoly hiba, mert az egyes labdacsak
nem tartalmaznak azonos mennyiségű hatóanyagot. Igen
alkalmasak a pilula-készítéshez régebben használt labdacskészítő vasmozsarak, amelyekhez mindkét végén lekerekített hosszú vaspisztilusokat készítenek. Ezeket jól meg lehet
fogni és a gyúráskor alkalmazott nyomó~ és sodrómozgáskor
nem töri a fenyeret
A most tárgyalt pilula tartalmaz kis mennyiségben
++-es szereke~ is, A?- V. gykv. úgy rendelkezik majd, hogy
amennyiben ezek vizben jól oldódnak, a tökéletesebb eloszlatás céljából tömény oldatban- vigyük be1e a_ masszába.
Tekintettel arra1 hogy az arzéntrioxid nagyon rcisszul oldó-

dik vízben, úgy azt mint a sztrichnint, gondos keveréssei
homogenizáljuk a vasporral és utána az 5 g édesgyökér·
porral.
Még a gyako:dott pilulakészitőnek is gondot okoz, hogy
ne használjon fel több töltő- és kötőanyagot, mint amennyi a
legfeljebb 0,30 g-os pilula elkészítéséhez szükséges . Ez a
probléma az egységes gyógyszerkészítés szempontjából pl
ismétléskor is fontos. Ezért ajánluk a segédanyagok feJ ..
használásakor az ú . n. visszamérési módszer á.lkalmazását,
amely legfeljebb 1-2 perccel hosszabbítja csak meg a
pilulakészítés idejét, viszont pontos számszerű adatokat
kapunk. Ennek kivitele a gyakorlatban röviden a következő : a hatóanyagok összsúlyának figyelembevételével
- 1 pilalát pL 0,30 g-osnak véve- hozzávetőlegesen megállapítjuk az elérendő )~tata massa<< súlyát A szóbanforgó
pilulánknál ez 15 g lesz . Ebből levonjuk a hatóanyagok
súly át. Jelen esetben -az arzéntrioxid és sztrichnin súlyát
elhanyagolva - 10 g lesz A különbség felének megfelelő
súlyú töltőanyagat (jelenleg 5 g édesgyökérport) lernérünk
és ezzel a hatóanyagokat gondosan elkeverjük. Utána a
töltő-, kötő-s esetleges duzzasztószer officinai (tehát kisebb}
tartály~! letárázzuk és a massza elkészítéséhez sz:ükséges
menny1ségeket ~ad oculoS<< vesszük ki. Végül -az elfogyott
mennyiségeket visszaméréssel megállapitjuk .
A pilula készitéséhez szükséges segédanyagokat az V, gykv . rendelkezése szerint- a gyógyszerész a technológia szabályainak s a szóbanforgó hatóanyagok természetének megfelelően szabadon választja meg, de a felhasznált
anyagok nevét és mennyiségét a vényen jelezni tartozik.
Nem szabad használni olyan segédanyagokat, amelyek
hatástanilag nem közömbösek, vagy a hatóanyagokkal reagálva azoknak fiziko-kémiai tulajdonságait vagy hatását
megváltoztatják. Az édesgyökérpor és kivonat egyike a legj obban elterjed t és leginkább megfelelő univerzális
pilula konstituenseknek. A most tárgyalt pilulák elkészítés.ére is nagyon alkalmasak, de 50 pilulára legalább 5-7 g
hkviriciapor szükséges, mert a vasport tartalmazó keverék
nehezen gyúrható, morzsáiódó masszát ad.
, A behintéshez (konspergálás), amelynek célja az ízjavítason, illetve ízfedésen kivül els6sorban az, hogy a rendeléskor készített, még nedves labdacsak a dobozban össze ne
tapadjanak. Az V. gykv . rendelkezéseszerint az édesgyökér
finom porán kivül talkumot és keményítőport is használ-·
hatunk. A behintésre használt port a vényen jelezni kell.
Ezek fontosságát nem szabad lebecsülni, mert a laikus beteg
a gyógyszerek értékét, illetve hatásfokát, a felirattal azonos
voitát- mint azt már a főzeteknél is kifejtettük- gyakran annak külső tulajdonságaiból ítéli meg; pl. a pilula
n~r;yság~ból, a beh it? téshez ,használt porJ?ól.' a kíváncsi.ságbol ketteharapott pilula izeb61 és szagabol. A pilulakat
akkor készitettük el helyesen, ha azok szerumértékre közelítőleg egyforma nagyok, azaz az átlagsúlytól az eltérés
nem nagyobb, mint ±8-10%; nem deformálódnak és 37-400-oS vfzben rázogatva 1 órán belül szétesnek, vagy
annyira megduzzadnak, hogy üvegboital nyomkodva, kemény magjuk nincs.
Gyógylzatása. A vas- és arzéntartalmú készítményeket
az orvos a legyengült szervezet erősítésére rendeli; ezeket
hívjuk rob or ánsoknak. A vasvegyületek elsősorban a vörös
vérsejtek festékének, a hemoglobinnak a felépítésében vesznek részt, amelyek a sejtek gázanyagcseréjét végzik, azaz
a tüdőkön keresztül oxigént vesznek fel, azt átadják a sejteknek, cserébe átveszik a széndioxidot és azt a tüdőkön
keresztül kilélegezzük. A vas ezenkívül kisebb mértékben a
vérképző szervekre, a vörös csontvelőre is izgatólag hat
Végüi a vas nemcsak építőanyag, hanem biokatalizátor is
és Igy érthető, hogy főként a vas II-nek nemcsak a vérkép~
zésre, hanem az anyagcserére is van hatása.
A vörösvérsejtek fárasztó és folytonos munkájuk közben állandóan pusztulnak s ezért a regenerációhoz szükséges
vas utánpótlásáról állandóan gondoskodni kell. Az egészséges szervezet a napi táplálékból bőségesen tudja pótolni a
felnőtt szervezetnek naponta szükséges 15 rng vasat. Az anémiás szervezet csak kis részben képes erre s ezért szükséges,
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hogy az ilyen betegnek gyógyszer formájában könnyen felhasználható vasat bőségesen adjunk. Erre a célra leginkább
azok a vaskészítmények felelnek meg, amelyek a gyomorban
ffYnokloriddá oldódnak, amelyeket tehát már nem kell a szervezetnek kétvegyértékű vassá redukálni. Ilyenek az orga:..
nikus vas IL készitmények - mint pl. a >>tinctura pomi
ferrata<(, a >>ferrum II. oxalicum<(, a l>ferrum II. chloratunH
stb. Idetartozik a szóbanforgó gyógyszerben felírt vaspor is,
,
amely a gyomorban ferrokloriddá oldódik fel.
A vaskészítmények adagolása gyakran étvágytalanságot, gyomorpanaszokat okoz, ezért étkezés után kell bevenni. Sósav-pepszinhiányban szenvedő betegnél, amely
gyakran társul az anémiával, illetve hozzátartozik a szervezet általános leromlásához, egyidejűleg ajánlatos sósavat,
esetleg pepszinnel kombinálva adni.. Különösen indokolt
ez vaspor rendelések or. A pirulában lévő minímális sztrichnin
egyrészt mint amárum fokozza az emésztőnedveket kiválasztó mírigyek működését, másrészt a gyomor és bél motorikus funkciójára hat kedvezően.
A roboráló hatás kiegészítésére szaigál az arzénessav.,
Az arzéntrioxid kicsiny gyógyító adagokban az anyag-

cserét úgy befolyásolja, h_ogy az asszimilációkat -fokozza a
-disszimilációk rovására Ennek következtében úgy a bőr
alatti kötőszövetben, rnint a hasüregben bőségesen rakódik
Je zsír, a csontok tömöttebbek lesznek, szivacsos állorná.:.
riyuk cSökken . Ezenkívül az arzén izgatja a v-örös csontvelőt s ezzel emeli a vörösvérsejtek számát a va:S által nem
befolyásolható vérszegénységben.
Az arzéntrioxid a bélben rnint nátriumsó oldódik és
szívódik fel. A kiürülés lassan történik, rnert fehérjéhez
kötődve lerakódik a májban, vesében, csontokban, hajban,
körörnben, bőrben Igy felhalrnozódva (kumulálódva)
huzamos s nagyobb adagokban való használata idült arzénmérgezést okoz
Hegyvidéken (pl.. Tirolban), főleg golyvás helyeken,
elterjedt az arsenofágia (arzénevés); kezdetben kis rng-os
adagokat esznek, de ez fokozatosan Yz g-ig is emelkedhet.
Ez az immunitás azonban csak látszólagos, mert ezeknél
az ernbereknél az arzén nem oldódik, nem szívódik fel -és
teljes egészében megtaláljuk a bélsárban. Ha oldatban vagy
szubkután kapnák ugyanezt az adagot, heveny arzénmérge..
zésben elpusztulnának.

A hisztaminhatás és az antihisztaminok ismertetése
Irta: Fekete Balázs dr.
Az utóbbi évtizedek kutatásainak eredményei
óta általánosságban elfogadott tény, hogy az
anafilaxiás és allergiás jelenségeket a hisztamin,
vagy hozzá hasonló hatásu hisztaminszer ű úgynevezett H-anyagok váltják ki. Ezért az allergiás
betegségek és az anafilaxiás shock gyógyításában
sok kísérlet történt a hisztaminhatás közömbösítésére. E kísérletek eredménye a szintetikus antihisztaminhatású anyagok felfedezése és gyógyászalba való bevezetése volt
Mielőtt spedálisan az antihisziaminok tárgyalásába kezdenék, néhány szóval ismertetem a
hisztamin fiziológiás hatását.
A hisztamin (Ergamin, ~-lmidazolaethylamin)
fehér, csípős, égetőízű por.
'

Histamin

Sói vízben és alkoholban jol oldódnak, képző
dése a szervezetben még mindmáig nincs pontosan
definiálva. Ha a szervezetbe gyulladástkeltő anyagok, illetőleg baktériumok jutnak, a hisztamin
egy enzim a hisztidin dekarboxilaze hatásár a kép·
ződik. A hatás kifejlődése után fiziológiás körülmények közölt proteinekkel történő kötődéssei inaktiváJódik Normá!isan hisztamin szabadul fel a
szövetekből, izomösszehúzódás, idegizgalom, bőr
izgatás (hideg-meleg hőhatás) hatására.
Fiziologiás szerepe abban nyilvánul meg, hogy
a szervezetbe jutott gyulladástkeltő anyagok hatására a szövetekből felszabadul, tágítja a kapillárisokat és a kisvénákat, azok endotel sejtjeit faló··
sejtekké alakítja át. A falósejtek a hisztamin hatására fagacitál ják a vérbejutott gyulladástkelta anya-
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gokat, majd ezeket a kötőszövethe viszik, ott
elpusztítják, ezzel megvédik a szervezetet a gyulladástóL A hisztamin így a szervezetben,, rnint fontos védekező anyag szerepel
Farmakológiai kutatások során Dale 1929-ben
észlelte azt a jelenséget, hogy állatkísérletekben
az a hatás, amely hisztamin túladagolásból keletkezett, tüneteiben hasonló az anafilaxiás shokhoz,
Ez a megfigyelés igazolta azt a véleményt,
hogy anafilaxiás shock vagy egyéb szöveti izgalom
hatásár a a szövetekből hisztamiri szabadul fel és
ez adja a jellegzetes kórképet.. Ugyanezeket az
eredményeket igazolta Dragstedt, aki összehasonlí'
totta a hisztamin hatását az asztmánál, anafiJaxiánál és más allergiás megbetegedéseknél meg,
figyelt szimptomákkal
Rosenihal számos közleményben mutatott rá
nagy kisér Jeti anyagon végzett megfigyeléseire és
bizonyította, hogy anafilaxiás shockban hisztamin
vagy hozzá ·hatásukban hasonló H-anyagok szabadulnak fel és a szervezet reakciói allergiás megbetegedéseknél a hisztamin hatásával megegyezóek
Miután számos kutató bizonyítása alapján
nyilvárivalóvá vált az a tény, hogy az allergiás
megbetegedések indítóoka a hisztaminnak a szövetekből történő túlzott mértékű felszabadulása - a
további kísérletek a hisztamin megkötésére és elimináiására indultak meg.
Az első kisér letek lépcsőzetesen emelkedő
hisztamin dózisokkal >>desenzibilizálás<< (lj! OOO mg,
IJIOO mg, l mg subcutan) továbbá a hisztamin pro'
teinekkel >>azo«-kötésen keresztül való megkötését
célozzák. Egyes esetekben például hisztaminas
fejfájásnál és szénanáthánál előfordult javulás, de
asztma esetében nem volt eredmény.
Későbbi kísérletekben enzimatikus úton kísé:.

relték meg a hisztamin toxikus hatásának megszüntetését. Erre a célr a a diamo-oxidaze (hisztaminaze,
torantil) nev ű enzim mutatkozott alkalmasnak.,
A friss és magas fokban tisztított enzim-extraktum
azonban klinikai használatr a túlzottan toxikusnak
bizonyult.
Továbbmenóleg megállapítást nyert, hogy
különféle aminosavak (argihin, hisztidin, spermain
és cistein) laboratóriumi kísérletekben felfüggesztik
a hisztamin karakterisztikus hatását. Tekintettel
arra, hogy 0,02-0,05 gamma hisztamin ellensúlyozzására 5-IO mg arginin manahidraklorid volt
szükséges, ezeket az aminosavakat gyakor latban
felhasználni nem Iehetett és így klinikai kipróbálásuk sem történt meg Mint később bebizonyosodott,
az arginin és spermain hatása 100.000-1,000.000szor volt kisebb, mint a szintetikus antihisztaminoké
Hill 1932-ben terjedelmes közleményt tett
közzé, melyben ismertette a legkülönbözőbb anyagok anafilaxiás sokk ellen kifejtett hatását. Adatait
állatkísérletekkel ellenőrizte, -Tgy többek közölt
vizsgálat alá került a >>Cardiasol<<, aszkorbinsav,
prokain, nikotinsavamid, folsav, A-vitamin, formaldehyd stb. Ezek közül néhányt áktívnak taiált,
így a nikotinsavamidot és a szimpatiko-mimetikus
(szimpatikus idegrendszert izgató) anyagokat,. de
ezek sem voltak oly mértékben aktívak, hogy kirnikai célr a fel Iehetett volna használni,
Kísérleteztek igensok nem specifikus anyaggal
is (báriumklorid, barbitursavak, heparin, klorálhidrát, nátriumtioszu!fát), de ezek sem vezettek
eredményre,
1937-ben Bovet közölt először eredményeket
kifejezetten antihisztamin hatású szintetikus vegyüJetekrőL A Pasteur Intézetben végzett előzetes
kísérletek kimutatták, hogy a szimpatiko-mimetikus anyagok és különféle aromás aikil-aminok
között bizonyos vonatkozásban hatástanilag rokonság mutatható kL Ezek az aromás alkil-aminok,
melyek az előbbieknél Jényeges~n hatásosabbak
voltak, az első szintetikus antihisztaminok.
Ettől kezdve a különféle kutatók számtalan
antihisztamin hatású vegyületet állítottak elő
Az első jelentOs eredmény az Antergan szintézise volt
/Ce H;
(H,C),N-·CH,-CH,-N,CH,-Cd-L
Antergan 1940

• A leghatásosabb vegyületeknek bizonyultak az
Antergan továbbfejlesztése sor án cif állított Neaantergant
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Az antihisztamin hatású anyagok ismertetése
kapcsán meg kell említenem az ACTH-t és Cortisant, melyeket szintén sikerrel alkalmaznak különféle allergiás megbetegedéseknél, ezek azonban
karakterüknél fogva nem sorolhatók a szintetikus
antihisztaminok közé.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a hisztamin
farmakodinamikus hatását kétféleképpen gátolhatjuk meg ; direkt és indirekt módon. Indirekt
úton ellentétes batású anyagokkal, például adrenalinnaL Ez esetben a hisztamin és az adrenalin
közölt valódi, kompetelív antagonizmus áll fenn,
vagyis az adrenalin a hisztaminnal ellentétben a
bronchusok tágulását, az erek összehúzódását,
csökkent kapill ár is áteresztőképességet és a bélmozgások megszűnését okozza Direkt úton gátolható a hisztamin-hatás: I. kémiai antagonizmussal,
vagyis ha a hisztamint kémiailag kötjük inaktív sö
vagy valamilyen komplex alakjában, kondenzációval, oxidációval vagy redukcióval, 2 . fermenturnok·
kal, 3. desenbilizálással, 4 . olyan antihisztamin anyagok alkalmazásával, ·melyek a hisztamin hatását
szöveti reakcióval közömbösítik
A szintetikus antihisztaminok ez utóbbi csoporthoz tartoznak
Az antihisztamin anyagok farmakológiai vizs-
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gálatát hisztamima érzékeny kisérleti állatokon

főképpen tengerimaiacon és nyúion vizsgálják:
A tulajdonképpeni hatásvizsgálat azon az elven
alapszik, hogy a vizsgált anyag >>aliquot<<-mennyisége milyen mennyiségű hisztamint tud hatásaiban
közömbösíteni.
Staub volt az első, aki ezeket a vizsgálatokat
megindította Először meghatározta a hisztamin
letális dózisát tengerimalacokon (0,5-0 6 mg)fkg
~iszta'!ü~dihidroklorid ) . Továbbiakban ~ vizsgálat
ugy tortemk, hogy az allatnak megfelelő mennyiségú antihisztamint injiciálunk subcutan vagy
intraperitoneálisan, majd a várható hatás kifejlő
dése után a halálos adag, illetőleg annak többszörös
dózisát fecskendezzük be intravénásan . Ugyanez a
vizsgálat végrehajtható úgy is, hogy a hisztamint
nem injekció formájában, hanem a levegőben elporIas~~va, >>aerosol<< alakjában az állattal belélegeztetjuk Ha a beadott hisztamin-dózist az antihisztamin >>coupirozni<< nem tudta, a hisztaminhatás
azonnal _jelentkezik, fül- és orrvakar ás, nehéz
légzés, görcsök, illetőleg elhullás formájában . Az
»a.~rosol<< alakjában történő standardizálás nagy
elo nye, hogy nemcsak az anyag egyszeri védőhatását
tudjuk meghatározni, hanem a bizonyos időközök
ben egymásután végzett belélegeztetésekkel a
hatás tartósságát is ellenőrizhetjük
Ezeken a meghatározásokon kívül még egész
sor más lehetőség kínálkozik az antilüsztaminok
titrálására: izolált nyúl-, illetőleg tengerimalacbélen hisztamin-hatás felfüggesztése antihisztaminokkal, izolált tengerimalac-tüdő hisztamin
ált~l ?kozot_t bronchusz.~örcsének megakadályozása
anhhisztammokkal, fajidegen szérummal szenzi-·
bilizált tengeri malacok anafilaxiás sokkjának kivédése antihisztaminokkal stb . , stb.
Miután az allergiás megbetegedések rendkivül
sokoldalúak, az antihisztaminole alkalmazási
területe is igen változatos Terápiásarr leggyakrabban a következő megbetegedéseknél alkalmazható :
szénaláz, szénanátha, allergiás asztma, anafilaxiás
sokk, duodenális fekély, gyógyszer- és élelmiszertúlérzékenységek, hisztaminfejfájás és migren, heveny vesegyulladás, >>Urticaria<< stb .
Ezeken kívül felhasználási lehetőségüle rendkívül elterjed t és eltérő.
Az antihisztaminole a legkülönbözőbb kémiai
szerkezetűek, ennek dacára farmakológiai tulajdonságaik meglepőe n egyező ek és a köztük fennálló
különbségek inkább kvantitatív, mint kvalitatív
j~!~~~űe~ Bár túlságosan nagy adagokban nem
leozombasek a szervezetre és túladagolás esetén
toxikus tünetek léphetnek fel, általában ter á piás
adagolásnál káros tünetekről nem számoltak be.
Kisérleti állatokon végzett toxicitási vizsgálatok
folyamán megállapítást nyert, hogy a túlzott antihisztamin-adagolás fokozott ingerlékenységet remegést és izgalmi állapotot okoz. A letális dózis ~inden
anyagnál elég magasnak bizonyult.
Az anyagok alacsony toxicitása és viszonylag
csekély gyógyító adagja magas ter á piás indexet
biztosít, ez nagymértékben hozzájárul széleskörű és
nagymérvű felhasználásukhoz.
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A gyógyszerésztovábbképzés II. brosúrája
szeptember első napjaiban jelent meg Kedvessy György
dr... egyetemi docens: >}Galenusi készítmények tájékoztató
gyorsvizsgálata<< c. '76 oldalas brosúrája, mint a gyógyszerésztovábbképzés 2. száma.
, Ez a f~zet, amint a s~erző a __beve_zetőjében leírja,
magabafo&lalJa . az V. ___gyogyszerkonyvt szövegtervben
szereplő keszttmenyek kozLil a Jelenleg I_eggyakrabban használatos galenikumoknak, valamint az új fontos gyógySZerkészí~m~J?.yeknek .a gyógys_zert~rba!l majd _kötelezően ~l v ég~endő "t~jeko~t-~t?. gyor~vtzsg:Iatatt.
J~lentosege

Az. !lyen vizsgalatok

kulonosen azo ta nott meg, amwta á galenikumokat nagyrész~ k?zpon.tilag- állitják elő s a gyógyszerészre
annak az eidontese var, hogy a beérkező galenikumok a
gyógyszerkönyvi követelményeknek megfelelnek-e. Ez tette
részben szükségessé, hogy a galenikumok vizsgálatai a
IV. Gyógyszerkönyv előírásiaihoz viszonyítva a szövegtervben kiszélesedjenek.
Kedvessy dr. szerencsésen válogatta össze brosúrájában az ismertetésre szánt galenikumokat. Az eg}res készitmények vizsgálatának leírása előtt - nagyon helyesen részletesen foglalkozik a makroszkópos (organoleptikus)
gyógyszervizsgálattal és az el6vizsgálattal. A gyakorló
gJ;ógy~zer~sznek. gyó~yszertári m.~.mká~a során: vény~eszítes kozben, tt:nplealáskor. a ~egfobb tarnasza a jó anyagISm~rete. , A. gyogys_zerek erzekszervekkel megfigyelhető
!ttlajdons~gamak: s~mnek, szag~ ak,. ízn~k, s a gyógyszer
aliományanak az Ismerete: a mmősegi gyógyszerészi
munk.a ~lapja . A füzet első ,ké~ fejezetében ezekről nyújt
átfogo kepet a szerző A tovabbtakban összefoglalóan fr az
elővizsgálatokról: a Iángreakció, oldódás, kémhatás . Ezt
követőleg a fentebb tárgyalt szempontok sZerint a galenikumok közül szemelvényeket vesz a következő csoportosi-

tásban:

Vizes oldatok, szirupok, szeszes oldatok, porkeverékek

pilulá~, tabletták, kivonatok, tinktúrák, kenőcsök, szappa~
nak es szappantartalmú készitmények, injekciós készítm~nyek. Az. egyes. galenikumo~at a.z V. ~yógyszerkönyvi
sz.ovegterv ytzsg~latt.. menete. szennt targyal)a. Az új és megvaltozott osszeteteiu galemkumok szazalekos összetételét
röviden közli . Leírja a készítményt makroszkóposan m<ijd
megadja az azonassági vizsgálatát. Ezt követi a llmÍnőségi
kvalitatív vizsgálat<<, mely a különböző szennyezésekre vonatkozó eljárásokat írja le. Végül egyes készítményeknél
ú. n. l!minőségi kvantitatív vizsgálatok<<-at is tárgyal a
hatóanyagtartalom meghatározásár a.
A vizsgálatok leírását részletes magyarázat követi.
Sz~mos. ~elyen reakció-egyenletet .~s ~özöl, hogy a leírtak
meg vtlagosabbak legyenek. Külon erdeme a szerzőnek
h?gY ~- ~észitf1!ény_eket úgy yálasztotta ki, hogy a Jeg~
kulonboz?bb vtzsgalatokkal Ismertethesse meg ·olvasóit.
Tekmtettel arra, hogy Kedvessy dr. e brosúrája már
bizonyos analitikai ,ismereteket feltételezhető alkalmazott
gyógyszervizsgálat, oktatás szempontjából helyesebb lenne
ha e füzet ismertetését megelőzné a kvalitatív és kvantitatí~
alapismereteket tárgyaló brosúra oktatása. Igy az általános
alapismeretek birtokában a galenusi fejezetekben leírt
különböző vizsgálatokat a továbbképZésben részvevő
gyógyszerészek könnyebben elsajátíthatnák.
Kedvessy dócens borsúrájának ismertetését kisérleti
bemutatásokkal és azt követő laboratóriumi gyakorlatokkal képzelern el. Erre egyetemi városokon kívül alkalmas
h~ly.. lenne es~~leg ~ gyógyszertárvállalatok s~ékhelyén mllkodo szakfelugyelok már felszereJt laboratariurna vagy
valamelyik gyógyszertár laboratóriumának tanÍaboratóriummá való kifejlesztése, mint amilyen pl. Sopronban
az 5/1-es gyógyszertárban már létesült. A kísérletek elvégzéséhez természetszerűleg sürgősen szükSég van a gyó~
szerkönyvi szövegtervezet kémszereire is, melyek tudvalevőleg eltérnek a IV gyógyszerkönyVtőL
A vidéki szakmai továbbképzés eredményei megvaló~í.tásához. l!~gyr;tértékbe~. járifi, hozzá Kedv;essy György
]O pedagogtat modszerrel osszeallttott továbbkepző jegyzete .
Nyilyán szívesen is forgatja mindenki, mert hozzánk, gyakorlo gyógyszerészekhez az összes gyógyszerészettel kapcsrilatos tudományok közül a galenikumok és vizsgálatai valamint a receptkészítés és az azzal kapcsolatos problé~ákat
tárgyaló tudományos dolgozatok állanak a legközelebb.

Horváth Dénes dr. (Sopron)

....·-

Beszámoló a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség
XIV. közgyűléséről

Irta: Y l Dobrinyína docens

A még 1912-ben megalakult Nemzetközi
Gyógyszer ész Szövetség a gyógyszerkönyvek, az
erősen ható gyógyszer ek és a gyógyszerészi nomenklatura, továbbá a gyógyszerellenőrzés és a vizsgálati módszerek egységesítését tűzte ki feladatául. A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség a mult
év végén Rómában tartotta XIV. közgyűlését,
napirendjén a korszerű gyógyszerészi kémia perspektiváHröl, a gyógyszeriparról, az injekciós
oldatokréJ, a toxikus és gyógyító adagokról szóló
előadások szerepeltek. Elhangzott még néhány elő
adás a tuberkulózis elleni szintetikus gyógyszerekről, a gyógyszerele nemzetközi nomenklaturájáról
és a nemzetközi gyógyszerkönyv összeállításáról
stb.
Mario Covello professzor (Olaszország) előadá
sában rövid történelmi összefoglalást adott a gyágyszerek eredetéről és hangsúlyozta, hogy a gyógy~zerismeret csak a legutóbbi időben vált olyan tudománnyá, mely a fannakológiával, fiziológiával,
biolágiával és mikrobiológiával szarosan összefügg.
A nemzetközi gyógyszerkönvy kérdéséről C. H
Hampshire dr . (Anglia) és D. van Os professzor
(Hollandia) tartottak előadást. Beszámoltak arról,
hogy a gyógyszerkönyv első kötete angol és francia
nyelven már megjelent és a spanyolnyelvű kiadás
készülóben van. Az első kötet 200 managráfiát
tartalmaz . Ebben felsorolják a különböző farma-kológiai csoportokat tartalmazó készítményeket :
általános érzéstelenítóket, fájdalomcsillapítókat,
maláriaellenes készítményeket, szérumokat és vakcinákat. A második kötetben fogják tárgyalni az
antibiotikumokat, az inzulin különböző válfajai!, ai injekciós oldatokat és az új abb szintetikus
készítményeket. Az előadók beszámoltak arról is,
hogy az Egészségügyi Világszövetség (OON) keretében gyógyszerészi osztály alakult, amely a nemzetközi nomenklatura és a gyógyszerkülönlegességekre vonatkozó jogszabályok egységesítésével foglalkozik.
H Berry professzor (Anglia) >>Az injekciós
oldatok készítése« című előadásában felhívta a
delegátusok figyeimét a steril-oldatok készítésénél
használt üvegek és stabilizátorole minőségére .
Érdekes tárgya volt A Denoel professzor
(Belgium) »A pirogénekről<< tartott előadásának
A szerzőnek sikerült a pirogének két tígusát
elkülöníteni: egy nitrogénmentest és egy nitrogéntartalmút. Az elsőtípusú frakció befecskendezése
csak rövid ideig tartó hőemelkedést okoz . A másik
frakció, mely az előadó véleménye szerint hexozokat és nukleinsavakat tartalmaz, 3-4 ór áh át
tartó magas lázt vált ki.
Nagy érdeklődés kísérte a tuberkulózis elleni
szintetikus készítményekről tartott előadásokat.
J Büchi professzor (Svájc) és P Pratesi professzor

(Olaszország) oA szintetikus tuberkulózis

elleni

szerekről« címú előadásukban megjegyezték, hogy

eddig még egyik szer sem bizonyult teljesen hatásosnak. Büchi professzor részletesen megvilágította a paraaminoszalicilsav (PAS) hatásmechanizmusát, mely a molekula három funkcionális csoportjának elhelyezésétől függ E csoportok helyzetének megváltoztatása esetén a PAS hatékonyságacsökken. Pratesi professzor azt a meggyő
ződését fejezte ki, hogy a t uber Iculáz is gyógyításár a a közeljövőben új szintetikus és természetes
készítményeket fognak találni..
R. Fabre professzor (Franciaország) előadását
a fit ot er ápia (növények gyógyítása) és a fitofarmácia (növények gyógyítását szolgáló gyágyszerek készítése) kér désének szentelte Rámutatott
annak a szükségességére, hogy a gyógszerészeti
fakultásokon belül különleges tagazatot kell létesíteni olyan gyógyszerészek képzésére, kik a növények gyógyítását szolgáló gyógyszerele készítésével
foglalkatnának Ezeknek a szakembereknek, az
elóadó véleménye szerint, a botanika, kémia és
toxikológia területén az általánosnál magasabb
tudással kell rendelkezniök
M . I Tramasure (Belgium) arra hívta fel a
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség figyelmét, hogy
meg kell teremteni a tudományos-kutatómunka
Iehetőségét a gyógyszerészek számára Szükségesnek tartaná olyan alapelvek felállítását, melyeknek alapján a gyógyszerészek munkabérének ki·
számítása megfelelne felelősségteljes munkájuknak
Elengedhetetlennek tartja a gyógyszerészek bevonását a betegbiztosító pénztárak tagjai sor ába és
aktív részvételüket a társadalombiztosítás vezetésében Az előadó az említetteken kívül a jogi és
gazdasági kérdések egész sor át felvetette .
F Prevet és j Besins (Franciaország) >>A francia gyógyszeripan< címen megtartott eléadásukban
beszámoltak arról, hogy a francia ipar jelenleg
20 OOO készítményt állít elő. Megjegyezték az elő
adók, hogy az egy szövetségbe tőmörült !OOO ipari
és !500 kiskereskedelmi vállalat állományába
35 OOO dolgozó tartozik.
Több elő adó foglalkozott a gyógyszer külön-legességek forgalombahozatalával kapcsolatos jogszabályokkal, továbbá az állatgyógyászattal (F. W.
~Adams professor, Anglia), az állatorvosok és gyógyszerészek együttműködésével stb.
R Hazard professor (Franciaország) »A gyógyító és toxikus adagok megállapításának elvei<<
című előadásában rámutatott arra, hogy a gyógyító
gyermekadagok megállapításában leülönös figyelmet kell fordítani a gyermek kor án kívül annak
testsúlyára is.
A H Berry professzor előadását követő vitában j. N. Kutumova pr ovizor, a Szavjetunió Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Tudományos-
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Kutató Intézetének igazgatója szálalt fel. Felszólalása élénk érdeklődés! keltett a delegátusok
között és több kiegészítő kérdést tettek fel az
injekciós oldatoknak a Szavjetunióban történő
készítését e vonatkozólag,.

----------·----.-.-----A megye gyógyszerészeinek
'Parlamentje

Nem lehet egészséges egyetlen szervnek a működése
ha a dolgozóit nem hatja át a birálat és az önbírálat
V: Zakuszov professzor a Szavjet Orvos- elvtársi szelleme. Nekünk mindannyiunknak bátran és
őszintén; _de_ mind}g segí~~szándéf;.kal k~li egymást folytotudomanyi Akadémia levelező tagja Hazard pro- nosan
b naim alulrol felfele es felülrollefele, hogy ennek a tükf~s~z?r előadásához szólt hozzá és részletesen megré?en Játhassuk ~ibáipkat és ki tudjuk javítani, mielőtt
meg nagyobb baJ szannazna belőle, ~ mondotta Radics
vil~gJ!otta a pavlovi elveket, melyek szerint a
Árpád elvtárs a Hevesmegyei Gyógyszertár V. "aug. 10-i
~yogyszereknek a szervezetre gyakorolt hatása az
egri felelősvezetői értekeztetén Majd a következőkben fog!dewendszer típusától és külső korülményektől lalta
össze a tennivalókat:
IS fugg, Hozzászólását a delegátusok nagy érdeklő
l. Emelni politikai és 'szakmai színvonalunkat. 2.
dése kísérte.
javítani munk4nk minőségét. 3. Szigonian betartani a terv,.
fegyelmet. 4. Határidőre és pontosan elkészíteni és beküldeni
R Fabre professzor előadásához P L. Szenov az adminisztrációs adatokat. 5 . Folytonosan oktassuk techprofesszor szólt hozzá és beszámolt a gyógyszerészi nikai,ml!nkatá,rs~.inka~~zakmailag . 6. Tartsuk t!l'
tán gyógyezelésére.
kémia fejlődéséről a Szovjetunióban. Beszélt a szertaramkat es ugyelJunk az anyagok szaksze
A gyógyszergyártásban jelentkező hibá és zavarok
Szavjetunió hatah>;as gyógynövénykincséről, mely- okait az egyre gyorsabb ütemben haladó növekedésben
nek tanulmanyozasa a gyógyszerészeti intézetek fejlődésben világítja meg. l> Ennek megértése szarosan össze~
egyes tanszékein és a külön erre a célra felállított függ a b~vezetőrnben elmondottakkal, ~állapítja meg ~
a szakmar és főleg a politikai képzettség emeléséveL Ha ami
~y?gynövény Kutató Intézetben folyik. Ez utóbbi
kádereink politikailag és szakmailag elmaradottak ha kézmtezet laboratár ium a és az intézetnek az ország legyintéssel intézik el a továbbképzés ·problémáját, hibakülönböző zónáin működő állomásai intenzív tudosorozatokat fognak elkövetni minden területen.<<
mányos-Kutaló munkát végeznek
Az értekezlet eredményeit is Radics elvtárs összegezte. l>A maLfelelősvezetői értekezlet tartalmi gazdagságát
:'nnak, ellenére, hogy >>Győgyszerészképzés a Kedvessy professzor elvtárs adta meg . Ebből az előadásból két
SzovJ~lunwban<< címü előadásom a közgyűlés napitény vált világossá: a tudomány és gyakorlat összefonódásá
rendJen n~'? szerepelt, annak anyaga, mely élénken csak szacialista vagy szocializmus felé haladó országban
lehetséges.. Csak szacialista társadalmi rendben mentes
dem~nstr alJa a gyógy,szerészképzés eredményeit a mind a tudomány, mind a gyakorlat a profitszempontoktól
Szovje!unwban, altalanos érdeklődés! váltott ki. .és cs~k így !ehet összef.or,r~sztani a kettőt anélkül, hogy a tuA kérdés felvetése annyira lényegesnek mutatko- domal/y e~altal vulganzalodna, a gyakorlat pedig áltudomázott, hogy az elnöklő R Fabre professzor a legköze- nyossa valna.
J-smételten hangsúlyozza a szakmai és politikai továbblebbi köz~yűlés egyik fontos napirendi pontjaként
képzés fontosságát, majd rátér a felelősvezetői értekezlet
az egyes aiJamok gyógyszerészképzésével foglalkozó értékelésére
. l>A mai felelősvezetői értekezlet~ bár javuelőadás beiktatásat javasolta.
las m_utatkozik színvonalában....,....még mindignem tud felemelkedm arra a magasabb elvi és gyakorlati síkra amelyen egy
" E fi·· Mqdsen dr, a. Nemzetközi Gyógyszerész ilyen értekezletnek ~llnia kell.. Még mindig ~agyon sokan
Szovetseg elnoke, a szavjet tudósokkal való beszél- hallgatnak és a felszólaiások nagyrésze nélkülözi az elvi
getés során közölte, hogy a külföldi gyógyszerész- alapot. A felelősvezetői értekezlet a megye gyógyszerészeinek
tudosok nagy érdeklődés! tanúsítanak a szavjet a parlamentje, ahol nemcsak az aprólékos gyakorlati hanem
az elvi problémákat is fel kell tárni. Be kellene szdmolníok
gyógyszerészeti tudomány fejlődése iránt és az a a falu dolgozóinak fejlődéséről, amelyben jelentős irányitó
kívá?ság! ho~y a. Szavjetunió tudományos gyógy- szerepe van az orvos és pedagógus mellett a gyógyszerészszereszeli mtezetervel szarosabb kapcsolatot léte- nek,is . N,evelni ~ell a közönséget. Le_gyen minden gyógyszeresz oepnevelo a maga munkahelyen
·
sítsenek
Lőrinczy István főgyógyszerész a következőkben fai,A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetséa XV, laita össze,a szakrryai vonal hiányosságait:- A munkafegyelem lazasaga egyrk legnagyobb fékünk ~ állapította meg
közgyűlését 1953-ban, Párizsban tartják meg
R_~~.osi elvtárs. ~z a lazaság nálunk is megtalálható. Többek
(Fordította: Kun Ferenc.) ~ozott megnyllvanul ez abban, hogy egyes kartársak az
aruszükséglet pontos felmérését nem igyekeznek megoldani
azzal a helytelen és megítélendő megokolással, hogy gyógy~
s:~rben pem lehet tervezni.. Ezek a kartársak, mikor ilyen
kqelenteseket tesznek, megfeledkeznek arról hogy népgazdas~~ur~k a te~vgazd~lkodá~ alapJ.án _épül fel., ter~ törvény !
,
Az egri ügyeletes gyógyszertár több rnint kétszáz~.orv~ny mr!lden~r s:ámara, torveny a vallalat Igazgatója,
eves farago~t berendezésében is megvalósították az üvegf?.gyogyszeresze es rumden egyes dolgozója számára. A tervlappal elv,alasztott receptúrai munkahelyet Ebben a
t~rvény védelmét biztosító rendelkezések nem ismernek kigyogysze~tarb~n _!cé! érd~kes újítást is láttunk. Az egyik az,
y-ete~t. .. A .. t:.r-;rszerűtlensége~, a hiányosságak felszámolása
~ogy a ket szeiso tararoerleg fölött fejmagas~ágban átlátszó
es k1kuszobolese en!le,k az ~rtek.ezletnek egyik legfőbb feluveglap-d~~-a~, van~ hogy ~- egyedül dolgozó gyógyszerész
adata. A~ anyagel}atas teren ket alapvető problémái kell
lássa ~ ?eJovoket es ~unk~Ja me,gsz~kításávai átléphessen
megoldan;r: l a keszletek,he_I%es felmérése·, ebből kifolyólag
az ~!frcmah~:, A m~~~~ Toth Kazmernek, a gyógyszertár
a rendelesek helyes elkeszJtese 2.. a statim rendelések
fe!elos. vezetőJenek úJitasa, amelyet ebben a 18/8-as patikáleh~tőleg_ legkisebb szá_m~a yaió' ·csökk~ntése . Főszempont
b~~ srkeresen al~a~maznak is:- A:. újítás lényege, hogy a
a torzskes.zle~ ~el yes ~rkepze~e. Ezekutan kitér a minőségi
t~raban a legfelso es a második fwk között egy kihuzható
mun~a ker.desere .. l>V~gr.~ el_e~ke:tün.k oda, h~g);: ~ gyógySJmaJ?-lap?t szere,lnek ~el, ezen a lapon porok oszthatók és
sz,ertar vaJoban egeszsegugyr mtezmeny. A mmosegi muntaks~!~s.t es.· egyeb frasbeli munkát ülve elvégezhetnek
kan mindenképpen javítanunk kell. Emellett azonban nem
Az U.Jito szerm_t m:~oldható ez ~~~ egysze~űbben úgy is,
szabad lebecsü!n~n.k a forgalom emelkedését sem. A forhogy a másodrk fwkot egy felfwkszelessegű enyvezett
galom emelkedesenel megkülönböztetünk kétfélét . Van tervfalemez~el látják el. Ebben a 4 gyógyszertárban a második
szerű és van erőszakolt forgalom Mi az erőszakolt forga--az oicsobb megoldást valósították meg.
' lom ellen harcolunk

v,
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A minőségi- munka megjavítáSa érdekében felhiv a
szakirodalom, különösképpen a szavjet szakirodalom tanulmányozására, valamint a munkaversenyre. Sz~mtalan módozata lehetséges a gyógyszertárakban a munkaversenynek.
A helyes anyag- ésJdőgazdáikodás kialak:ításához feltétlenül
szükségesnek tartja, hogy a felelős vezető kartársak világo ..
sítsák fel beosztottjaikat népgazdaságunk egyik legnagyobb
belső támaszáról, a takarékosságróL úriási mennyiségíi anyagot menthetünk meg népgazdaságunk számára a helyes
árut ak tározás, .árukezelés és árukészítés alkalmazásával.
Természetesen a munkeverseny súlypontját -helytelen volna
központilag megadni Minden egyes gyógyszertárnak problémája más és más, ezért a munkaverseny megszervezését
mindig az elérni kívánt cél érdekében kell végrehajtani. Igy
válik a felelős vezető kartársak segitőjévé a szacialista munkaverseny, így takaríthatunk meg egyénenként filléreket, de
valamennyiünk ·megtakarítása igy Jelent .népgazdaságunk
számára kiinduló alapot újabb létesitményekhe~.
Az értekezleten felszólaltak _Horváth Ödön, Hips
Frigyes, Velcsey István dr., Seemann Gusztáv, Gyulai
Kálmán, Tóth Kázmér, Vitsek jáh.os és a szaksajtó nevében
Székely jenő. A négy egri orvoskartárs megjelenéséről- és
felszólalásáról külön cikkben számolunk be. Az elnöklő
H enn Károly elvtárs felolvasta és az értekezlet részvevői egyhanglilag elfogadták az itt közölt ha~ározati ja,vaslatot.
A felelős vezetői értekezlet az Internacionálé eiéneklésével
ért véget
A haiározati javasiai

}>Az értekezlet részvevői ~különös tekintettel a nemzetközi békeharc fejleményeire ~kijelentik, hogy szervezetten
akarnak résztvenni a békéért foly·ó harcban, ezért a következőket határozzák :
1. A gyógyszerészi rnunka nem nélkülözheti a politikaiideológiai tudást, ezért rninden gyógyszertári dolgozó részt.
vesz a MDP őszi oktatási munkájában.
_ 2. Kedvessy tanár elvtárs előadása nyomán megszervezik a szakmai továbbképzést a megyében a vizsgáló laboratórium bekapcsolásával, figyelemrnel a központi szervezés
utasításair a.
3. A megyei anyagraktár munkájának megkönnyítésére tervszerűen fogják rendeléseiket összeállítani, hogy a
statim rendelés minél kevesebb legyen.
4. A munkaveisenyt augusztus 31-ig átszervezve,
a szakszervezettel együtt megindítják és havonta értékelik
5 A takarékosság fejlesztésére szeptember 15--ig részletes, a gyógyszertári viszonyokra kidolgozott tervezetet
készít a központ és ismerteti a gyógyszertárakkaL
6. A továbbképzés ~s a szakmai viszonyok ismeretének
fejlesztésére szarosabbra fűzik a kapcsolatot a l>Gyógyszerész<<··Szel.
7. Kifejlesztik könyvtármozgalmukat olymódon, hogy
a vidéki dolgozók részére a rendelésükkel együtt elküldjék
a kért könyvet. Ennek érdekében növelik a szakszervezeti
könyvtár állományát

Orvosok és gyógyszerészek
együttműködése
A jó kollektív együttműködés országos viszonylatban
mind szélesebben kibontakozik. A szacialista orvos és a sza··
cialista gyógyszerész egyre tisztábban látja, hogy sok tekintetben az ő sz ot os kapcsolatukon múlik gyógyszerellátásunk zavartalan lebonyolítása Nyilván ennek jegyében
jelent meg augusztus 10-én a Hevesmegyei Gyógyszertár
Vállalat felelősvezetői értekeztetén Egerben négy orvos:
Kőrffy Lóránd dr., a Megyei Tanács Egészségügyi Osztályának vezetője, érdemes orvos, Skultlzéty Gyula dr. városi
tisztiorvos, Besznyák István dr. körzeti rendelőintézeti
orvos és Fischer Miklós dr. SZTK rendelőintézeti főorvos
Bővebben ismertetjük Körffy érdemes orvos elvtárs felszólalását:
AXI.ügyosztáJy úgy Játja,hogy a GyógyszertárVállalat
kollektlvája megtalálta azt az utat, amelyen a jövőben
haladnia kell.. Méltatja az igazgató és a főgyógyszerész munkáját, azt a harcot amelyet a Központi Raktár felállítá-
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sáért, magáért az ér}ületért folytattak, és folytatnak ma is
az egyes gyógy;;zertárak korszerűsítése, új épületbe helye-·
zése érdekében. Radics elvtárs felszólalásával egyetértve
hangsúlyozza a szakmai és politikai továbbképzés fontosságát. Kéri a gyógyszerész munkatársakat 1 ne zárkózzanak
el, ragadjanak meg minden alkalmat a továbbképzésre,
a dialektikus materializmus tanainak elsajátítására . Rámutat a Gyógyíts jobban-mozgalorn hiányosságaira és a mozgalom fellendítésére tapasztalatcserét Javasol. Konkrét példával világítja meg az orvosi vények olvashatatlanságából
származó következményeket. Egyik helybeli gyógyszertárban a vény olvashatatlanságamiatt sajnálatos és majdnem
súlyos következményekkel járó gyógyszercsere történt,
amelynek kapcsán szabotázs vádjával illették a jóhiszemű
és hivatását szolgáló gyógyszerészt Továbbiakban megállapítja, hogy az utolsó felelősvezetői érteke~let óta általános
haladás tapasztalható a vállalat életében . ürömmel állapítja
meg azt a jó munkát és segítőkészséget, amely gyógyszerész
munkatársaink részéről a betegek kielégítése, a mindenkori
jó · gyógyszerelJátás érdekében megnyilvánul Munkatársaink kezdenek valóban gazdáivá lenni a gyógyszertárnak.
Skultéthy doktornak azt a kívánságát, hogy az orvoso·
kat fokozottabban tájékoztassák a rendelhető gyógyszerekről, tökéletesen megoldja a }>Tájékoztató a gyógyszerkészitmények rendelésére<< c. könyv, amely azóta eljutott mind'e;n
SZTK-vonalon működő orvos kezéhez
A hosszúra nyúlt felelősvezetői értekezletnek tulajdonítjuk, hogy az orvos kartársak nem hallgatták meg az
V. Gyógyszerkönyvről szóló előadást
Somogy megye főgyógyszerésze jelentette az országos
értekezleten, hogy a körzeti orvosi értekezletekre rendszeresen meghívák a főgyógyszerészt is, aminek komoly eredménye mutatkozik amegye beteg dolgozóinak jobb gyógyszerellátásában. Borsod megye főgyógyszerésze arra hivatkozott, hogy a megyei tisztiorvossal együtt ellenőrzik a gyógy~
szertárakat.. Altalában n1inden olyan problémát behatóan
megtárgyalnak, ami a legkisebb mértékben is akadályozhatja az orvos· és gyógyszerész jó együttműködését, a minél
johb gyógyszerellátást

Gyógyszertári munkaeszközök
szabványosítása
Az Egészségügyi Minisztériumban a Gyógyszertári
Központ, a Gyógyszerész Szakcsoport és néhány gyakorló
gyógyszerész részvételével már hetek óta tárgyalnak a gyógyszertári munkaeszközök szabványosításáróL Ezeken a tárgyalásokon azt kívánják megállapítani, hogy milyen legjobb munkaeszközöket gyártsanak egységesen a gyógyszertári munka megkönnyítésére és megjavítására Hogy
azonban véglegesen tiszta és helyes kép alakuljon ki, feltétlenül szükségesnek látszik, hogy a gyakorló gyógyszerészek
maguk mondják meg.· milyen munkaeszközökkel dolgoznak
a legeredményesebben és a legszívesebben. Mert rendszerint
nem véletlen, hogy a gyógyszerész hátom egyforma nagyságú
kanái közül miért választ ki egyet használatra. Vagy két
különböző pat-entuJa közül miért emeli ki a neki megfelelőbbet Egészen bizonyos, hogy ebben a nagyjelentőségű
kérdésben a döntő szót csak az évtizedes gyakorlattal rendelkező gyógyszertári dolgozók mondhatják ki. A szabványosítás keretébe tartoznak : állványedényzet, mérlegek,
spatulák, kanalak, üveg-, fém- és porcelánmozsatak, patentulák, pisztilusok, szuppozitórium és globulus kiöntö formák, szuppozitórium kinyomó gép, menzurák, szűrőkan
csók, dekoktórium, főzőedények, porosztókártyák, kaparó ..
kés, mérlegtartó-állvány, főzőlombikok, tenákulumok, és
még sok egyéb, ami a gyógyszertári munkában el6fordul.
Rengeteg újítás, észszerűsltés születhetik ezen a vonalon
A feladat komoly és rendkívüli. Először történik meg,
hogy agyakorlógyógyszerészek halárazzák meg. milyen rnunkaeszközöket gyártsanak a minőségi munka, a szacialista
gyógyszerellátás elérése érdekében.
Várjuk a gyógyszertári dolgozók javaslatait, akár
egyesek, akár nagyobb gyógyszertárak munkaközösségei
küldik is el tapasztalataikat
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'A GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ MŰHELYÉBŰL
Hozzászólások egy recepturai kérdéshez
.

);A

Gyógyszerész«

1952.

augusztus

l-i számában

S1mon Gyula dr. javaslatot tett többek között a következő

összetéteia gyógyszer elkészítésére: Papaverin . hydrochlor .
0,20 g, Natr. phenylaethylbarbituric. 0,40 g, Aqu. dest.
100 g. E célra édesgyökérkivonat és glicerin hozzáadását
aj~~!ja. I:apunk szeptember l-i számában a budapesti
Voros Csillag-gyógyszertár munkaközössége az elkészítést

kevés (1-;-2%) bolusz alkalmazásával javasolja. A felvetett
problémahoz újabban is többen hozzászóltale
Foi~ó

*

évi augusztus 1-i számban megjelent )>A gyakorló gyogyszerész műhelyéből<( c . közleményhez mint 'kis
falusi gyógyszertár felelős vezetője szólok hozzá.
Simon dr. kartárs ajánlja: Extr . liquiritiae eldörzsölésével és glicerinnel eloszlatni az egyJ].tt rendelt Papaverin.
mur.-ot és Natr. phenylaethylbarbituricum-·ot (felrázandó
szignaturával). Ennél egyszerűbb és jobb megoldást ajánlok·:
Syrupus r~bi idaei és desztíllált viz elegyében a papaverin
és a Natnum phenylaethylbarbituricum is csapadék nélkül
tisztán oldódik. Megpróbáltam a gyógyszert Syrupus cerasi
nigri hozzáadásával készíteni, de a csapadék nem tant el
1}1Íg ke~és, máln<;~-szörp h9~záad~sára ~ csap~dék eltűn Í
es a folyadek feltisztul t. AJanianam tehat egyseges elkészítésre azt a megoldást, hogy az orvosok a Zincuru chloraturnoldathoz hasonlóan a fenti oldatot »Syr. rubi idaei qu. s. ad
perfectum solutionem<( jelzéssel rendeljék. E recept elkészí_t~sével· kellernesfzű, , tiszta, CSaJ.?adékmentes gyógyszerhez
JUtnának a betegek, es a dolgozo gyógyszerészek munkája
is megrövidülne

Sütheö Odön
felelős vezető,

Nádasd

*
~imon ~yógyszerész-felügyelő

kartárs a fenti két anyag
o_ldatanak, Illetve vizes kev~rékének készítésmódjáról írt
Cikkével kapcsolatban megJegyzem, hogy a csecsemögyógyászatban itt igen gyakran elöfotdul egy hasonló vény,
ami nekem mindig gondot okozott, mivel úgy, ahogyan az
orvos azt felírta, jól elkészíteni nem lehet A vény az alábbi:
Rp. Papaverini hydrochlor. g 0,10, N atr. phenylaethylbarb.,
g 0,08, Syr,. simpL g 10, Aqu des! ad gta 100
Bármilyen sorrendben készítjük is- csak a fenti anyagok hozzáadásával - mindig a Simon kartárs által leírt
nehezen felrázható csapadékot kapjuk . Azonban ha a fris~
sen készít~tt oldathoz l csepp - de csakis egy csepp 10%-os sosavat cseppentünk, az oldat azonnal feltisztul
és másnapra. sem válik ki belöle feniletilbarbitursavkristály
tehát tetszetős és hatásos készítményt kapunk.
'
Mégis óvatossággal kezelendő ez a módszer, rnert
kisérleteim szerint csak ilyen híg oldatok elkészítésére használható . Ugyanis a Simon kartárs által közölt kancentrációnál a nátriumfeniletilöarbiturát közömbösítésére már 6-7
csepp hígított sósav kellene, ami másnapra az üveg aljára
tapadó és rázással újra szuszpenzióba nem vihető csapa·
dékot eredményez

Kékl Ervin,
a 15/13 gyógyszertár fel
.Jászberény

vezetője,

*
A )>Gyógyszerész<< 1952 . április l-én megjelent számában Simon Gyula dr, gyógyszerészfelügyelő »A papaverin és
Natr. phenylaethybarbituricum<( cikkében foglaltakhoz a
következő megfigyelésemet közlöm :
A 0/48 sz, (csepeli Sz, T. 1(. ellátó) gyógyszertárban
elég gyakran a következő formula fordul elő a recepturábaq:

Rp.
Papaverini mur..
0,20
Natr.. phenylaethylbarbiturici
0,10
Aquae destillatae ad
100,0
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Elkészítési módja a következő volt: a hatóanyagokélt
mozsárba mértem és kevés gumiarabicummal eldörzsölve
vízzel felengedtem 100 g-ra kiegészítve, 1>jói felrázandó;
jelzéssel expediáitam. Simon dr. cikkét olvasva kipróbáltam
azt az eljárást is a következő módon:
!(ét oldatot készítettem
l.
Papaverini mur..
Natr. phenylaethylbarb..
Gumiarabici pulv
Olycerini

Il.
0,20 0,20
0,10 0,10
5,00 1,00
5,00 10,00

A hatóaruragokat Iemérve, mozsárban glicerinnel
elkeverve, vízzel felengedtem 100 g.-ra.
l_ oldat. Csapadék la~san képzö~ik, űlepedik, felrázással teJszen1en gomolyodik, Eloszlasa nem teljes 4-5
nap mulva az üveg falán lerakódás észlelhet6.
'
II.. oldat. Csapadék lassan képződik, a sűra tfjszera
ülepedés lassú felrázással egyenletesen eloszlik. 9-10 nap
mulva lerakódás az üveg falán.
,
Ar:ra, a megállapodásra jutotta_m a ké_t oldat megfigyelese so ran_, hogy a I L oldat receptural hasznalatában kielégitő
az adagolásnál semmi nehézség nem állhat elő . Lerakódá;
9"----10-ik napon bekövetkezik-ugyan, de ennél rövidebb idő
alatt elfogy a gyógyszer . A Simon dr. kartárs által ajánlott
Extr. liquiritiae-t alkalmazva, a csapadék elosztását ülepedéséf a sötét színe miatt nem tudtam megfigyelni,' attól
tartok, hogy ez az esetleges hibát elfedi. Megpróbáltam
glicerin helyett Syr.. simplex-et használni, az nem adott
olyan jó eredményt.
Megbeszéltük ezt a problémái a rendelőintézet orvosaival is. Az orvoskartársak idegenkednek az olyan megoldástól, ami megváltoztatja a gyógyszer megszakott fzét,
főleg a színét, Kívánságuk az volt, hogy a gumiarabicumosglicerines megoldást alkalmazzuk. Az ilyen vényekhez
a glicerint azóta hozzáírták. A gumiarabicum hozzáadása
technológiai szempontból indokolt, tehát az nem is kifogásolható, csak rá kell írni a vényre és fgy fel is számítható.
A rendelőintézeti orvosok tájékoztatására ·~ amennyiben
ez a megoldás kerülne általános elfogadásra- a jobb gyógyszerellátás érdekében bizonyára kapnának teret az orvosi
lapokban is

Tollas Sándor

r

könnyen oldódik. (40 sr.. forró vÍZberi, illetve- 1100 sr
szabahőmérsékletű vízben oldódik . ) A gyógyszer elkészítésekor tehát tiszta, csapadékmentes a folyadék s kihűlés
után a fentitetilbarbitursav nehezen felrázható csapadék
lassan kiválik.
Nem csapódik ki az elniondottak értelmében savanyú
közegből a fennetilbarbitursav amint erre Kéki kartárs
helyesen rámutat - akkor, ha a folyadékban 0,09%-nál
kevesebb feni!etilbatbitursav van. Ilyen koncentrációban
tehát Kéki kartárs által ajánlott megoldás biztosítja az
egységes adagolhatóságot, tehát célszerű alkalmazni
Kismennyiségű boius-szalkönnyen felrázható a kelet~
kezö csapadék Feltétlenül számolni- kell azonban a papaverin, illetőleg a fennetilbarbitursav adszorbciójával, ezért
ezt a megoldást csak az erre vonatkozó hatástani vizsgálatok elvégzése _után lehetne alkalmazni Ez a vizsgálat most
v~n folyamatban.
Ha a szóbanlevö gyógyszert 3 g ar abmézga-oldattal
készítjük el, a szuszpenzió a fol y adékból lassan laza porszerű és jólfelrázható csapadék alakjában válik le. Vég-

eredményben tehát a fenti iisszetételű gyógyszer elkészítésére
arabmézga-oldat ajánlható, esetleg glicerin hozzáadásával,
amely nem változtatja meg lényegesen a gyógyszer külső tulajdonságát. Ezt a megoldást a jelenlegi rendelkezések szerint is
alkalmazhatja a gyógysZerész
Kedvessy Győrgy dr
Az ezüstnitrátos

*

kenőcs

A >;Gyakorló gyógyszerész műhelyébőh című rovat
útján szeretnék választ kapni a következő kérdésre:
A Mikulitz-kenöcs a IV.. Gyógyszerkönyv előírása
értelmében mindig 11rendeléskor készítendő<(. Ezzel szemben a gyakorlat az, hogy igen sok helyen készen tartják
(és tartották régebben is, hiszen csaknem rnindenütt megtaláljuk a készítmény áiiványedényét)- hivatkozván arra,
hogy nagy forgalom esetéulehetetlen ilyen készitmények elő
állitásával
időt vesztegetn,.
1
Nézetem szerint mind az elmélet, mind a gyakodat
számára megfelelne az a megoidás, hogy ha a gyógyszertárban készen volna :
l. az Unguentum zinci oxydati-nak és a Balsarnum
peruvianum-nak megfelelő ar-ányú keveréke, 2. az Argentum
nitricum--nak 25%-os oldata sötét üvegben eltartva. Igy
100 g ezüstnitrátos kenöcs rendelése esetén nem kellene mást
tenni," mint 96 g-ot Jemérni a balzsamos cinkkenőcsből és
elke_verni vele 4 g 25%-os ezüstnitrát-oldatot

gyógyszerész 0/48 sz.
gyógyszertár.

*gyógyszerben

keletkező csaA szóbanlévö összetételű
padék a két alkotórész viszonylagos mennyiségétöl függöen
kétféle lehet : ha viszonylag több a sósavas papaverin,
akkor a folyadék savanyú s feniletilbarbitursav válik Ie,
több nátriumfeniletilbarbiturát esetében pedig a folyadék
gyengén lú~os, amikor is papaverin-bázis csapódik' ki
A. megadott összetétel esetén az utóbbi eset áll fenn . A csa~
padék először fínomeloszlású, csaknem szuszpenziószerű,
majd lassan lazán tömörüL
,
_
A Simon dr. által ajánlott édesgyökér-kivonatban lévő
glicirrizin szaponinjellegű, tehát rázogatáskor rövid időre
szuszpendálja a csapadékot. Ezt a hatást elősegíti a folyadék sűrüségét növelő glicerin is, Hasonló hatást érhetünk el
egyszerű szirup hozzáadásával. A csapadék azonban mindkét
esetben hamarosan leülepedik.
A glicirrizin szuszpendáló hatásánál fontosabb az
édesgyökérkivonat savanyú kémhatása, amelynek követ~
keztébcn a folyadék gyengén savanyú lesz . Savanyításta
pedig a gyengén lúgos közegben kicsapódó voluminózus csapadék átalakul és látszólag kevesebb, finom kristáiyos
feniletilbarbitursav csapódik ki. Valójában ez történik a
növényi savakat tartalmazó málnaszirup, vagy más savi
kémhatású szirup (pl. Syrupus hypophosphorosus comp.,
Syr. ferri jodati), illetőleg citromsav, vagy borkősav, vagy
esetleg néhány csepp sósav hozzáadására is.
A gyógyszer ily módon történő elkészítésekor egy körülmény lehet megtévesztő. Ha a sósavas papaverint meleg
vízben oldottuk, akkor az egyesített, még langyos (30---40°)
folyadékban a savanyitáskor keletkező feniletilbarbitursav

készletbentartásáról

Szántó I siván
Petőfibánya

A javasolt megoldás véleményem szerint lényegesen
nem könnyíti meg a gyógyszerész munkáját. A munka zömét
ugyanis így is el kell végeznie: az ezüstnitrát-oldatot a
viszonylag naJ:;yll).ennyiségű kenöcsanyaggal egyenletesen
össze kell keverni.. Helyesen mutat rá Szántó kartárs arra,
hogy az előirással általában ellentétes a jelenlegi gyakorlat.
De ha frissen készitjük is a kenöcsöt, az orvosi rendelőben
vagy a betee,:nél már rövidesen bekövetkezik a redukció
és me_gváltozik a kenőcs színe . Ez ellen pedig a szakorvosok
részéről egyáltal~ban
nincs kifogás. Valójában tehát
terápiás használatra a rendeléskor készített kenőcs is már
me~változott állapotban kerül. Éppen ezért az V. gyógyszerkönyvi szövegterv szerint az ezüstnitrátos kenőesőt
nem kell rendeléskor készíteni, hanem a szükséghez mért
kisebb mennyiségben a készítéstől számítva l hónapig
készletben tartható.

Kedvessy György dr .

*

Káliumrodanid-tartalmú porkeverékek elkészítése
A recepturai problémák közül egyre gyakrabban fordul elő a káliumrodanidot tartalmazó porkeverékek
elkészítésének kérdése. A káliumr odanid erősen higroszkópos tulajdonsága miatt ugyanis a legtöbbször teobromint
és káliumjadidot tartalmazó porkeverék rövid időn belül
elfolyósodik, ennek következtében a ·gyógyszer használhatatlanná válik még abban az esetben is, ha a port cerátkapszulákban expediáljuk Ezt -elkerülhetjük, ha a rendelő

orvos figyeimét felhívjuk arr á. a lehetőségre, hogy a porkeveréket ká!iumrodanid nélkül, a káliumrodani do± pedig megfelelő koncentrációjú oldatban külön írja fel. Ily módon
teljesértékű és jól eltartható gyógyszert adhatunk ki

Császár Erzsébet .

*

Egy recepturar inkompatibilitás
A Formulae Normales~ban a PuJvis antistenocardiacus
változást kellene elrendelni ad_dig is, amíg az
V. Gyógyszerkönyv megjelenik. Valószínű, hogy majt;l az
V. Gyógyszerkönyv ilyen esetekben, amikor összeférhetetlenségről
van szó, nevezetesen az Acidum phenylaethylbarbituricum a Natr-ium nitrosum-mal együtt, ·eirendeli, hogy megfelelöen több (10%) Natrium phenylaethylbarbituricurn-ot vegyünk fennetilbarbitursav helyett.
előiratában

Besnyó PáL
Az V. Gyógyszerkönyv életbelépése után inkompatibilitás esetén pontosan megadott elvek alapján jogában lesz
a gyógyszerésznek a rendelvényt ilyen változtatással
elkészíteni

Kedvessy György dr,.

*

A penicillin érdekes alkalmazása
Az állatvarasi vény így szólt: Rp . Penicillin. R 200000
E. amp. II, Ol. Helianthi steril.., Aqua dest.. steril aa gta
100, SoL n atr. hydroxyd 10% gut! IV. Mf. emuisi ó, Az állatorvos kezéhez. A vénnyel együtt hoztak két Iejárt penicillin t
is.. (Penicillint tudvalevőleg tilos állatgyógyászati célra
kiszolgáltatni). A vizet és az olajat külön-külön sterjUzáituk,
majd a nátronlúgot az olajhoz cseppentettük. A retardpenicillines ampullákat a szokásos módon felmelegítve, a
, penicillint az· olajba juttattuk, jól összeráztuk, majd ezt az
olajpl hígított penicillint a vízbe öntöttük részletekben,
jól összerázva emulgeálásra hajlamos mixtura lett belőle,
ami idő multával szétvált ugyan, de összerázásra ismét
emulziószerüvé alakulhat. A. gyógyszer megfelelőnek bizo~·
nyult, de ·persze nem tudjuk, hogy maga a penicillin meny~·
nyire maradt hatásképes, illetve milyen mértékig hom~
!ott el?

A Budapesti Gyógyszertár V. 1. sz. Vörös Csillag-gy6gyszertár
recepturai munkakiizössége.

Egy kórházi gyógyszerész
problémái
A sz.ocializnms épílésének

időszakában

lép~

ódás·i

t·ekkt:l ha:adunk e-:őre úgy -politikei, mint gazdasági,

4-e

tudomán)·OS téren iS So:k helyen az évtizede'S lemamdá·
soikat rövi-d néhány év alatt behozzuk, sőt i.ú\c;zárnya:l~
juk logi-kus és !humánus rendelkezés,e.k ~fájó sebek-et Ibegyógyítanak és lemaradásokat felszám:::J!nak A tanulásí
és továbbképzés-i :-ehetőS-égek me.gvanna:k má1 adva -szakmántkban is és ahogyan az ország gazdái ,a dolg10zó
nép lett, mi is kezdün-k fc;·sz.aba.dulni az év.század-Qis
gyámság- a1!ó! és kez·dünk mi ·js gl3zdái lenll1i saját szak~
mánknak
A gyógysz-ertár ak áll-amosítása óta sok v.á\iozást
hozó !rend·elet je-:ent meg, de főként az utóbbi időben
történt új á:Iások megszervezése egyre jobba,n azt bizonJ-Hja, hoe kor~mányzatunJk !fltökélt szándék;a szaktmánk
veze~ését minden téren, természetesen pártunk drányítása
melleH, ·s,aját kezünkbe lerakni A sz,akfe~ügyelő 1gyógy~
szcrészek, a főgyógyszerészek működése hiztosa.n sok
változá,st és javulást fog hozni, ,amellyel végső fokon
népünk egészségügyét mj gyógys:verész.ek is nagy mér~
tékb-en e:ő.mozdítjuk
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Ha szaklapunkat hnulmányozzmk, 'el kell i'Smernünik,
hogy tar-talmas, riivós lett ·és a politikai nevel-és me~Ueltt
elsősorha-n .a szakmai képzést és továbbkézést szo-:gá~j.a
A megjéenő cikkek egyrészt .a legúj.abb kutatások er edményeivd, az új gyógyszerekkel foglalikozna.k, másrészt
pontosan azokkal :a tudományos kérdésekkel, melveke-t ·a
régebben végzett gyógyszerészek nem tanuliak, meut a.bban az időben, amálm·r ők végeztek, még nem is tanították az egyetemeken. Hiszen a tudomány az uto~só két
évtiz-edben óriásit ha,~.adt előre. Ezek 13.Z ú}szerű dk.kek
-.nem tulság-osan magas sH!usban irva szalgálják •elsösor-·
ban továbhk-épz-ésünket Ez-ekre lett -vo:lna már r-ég-en sz-ük-ségünk és ezeket kell a jövőben is .át!?J.ncÍóan leközö:1n'i
A gyógyszerész vándorgyű!ések tkétségt.e1enül -szintén ig.err nagy mért-ékhen viszik e:őre a gyógyszerészet
és ezz.el egyMt népegészségünk ügyét A ·sz-egedi v-ándorgyűlésen hal~ott.am először anró~, hogy a gyógyszefiésztovábhképz·és a gyógyszertárvállalatok k•ez.éQe Uesz Je ..
téve, o!y módon, ihogy .az gondoskodi1k .a továbbképzést
cé:zó füzeteknek t;anulókö.r f.Órmájáb.an va:ó ái:tanulmányo-·
zásáró\ a tanulókörök ve~etöjének 1kHGépzéséröl és ha jól
em%kszem, taz egész anyagnak csoportos érl>ékdéséröl
Ez szerintem oly je!entöségtelj.es lép.és >és amennyib-en
e.gy-·egy körben tényleg tanu!n.i viígy6 !Szaktársak jönnek
össz,e, a minéiség;i rnunkármlk is oly nagymértékű fellen·
dü:ését célzó k-ezdeményezés, hogy csa;k örömmel és r.eménys·égge1 ~gondo:!hatunJk jövő :munkánkr.a Hogy ~
gyógyszertárvállalat ta ma:i ve21etös-égéve~ i:ényleg :min·
·den t meg fog tenni ennek a feladatnak 1a siker·;es ker.esztü1vitelére, az hivtos Hisz-en mo·st ,neun anyagi ,érdek-ek ve-·
z.etnek bennünket, hanem egy,esegyedül csak taz 'a oél,
hogy a gyógyítást minél jobbá, miné~ kúrSz,erilbhé tegyük A rgyógyszerészeket a •leg.modomebh elmé!>ettel ,eJlátni az,ért !hogy 13 .gy.arkor.latban hiJv,atásuk maga:s!l3tán
álljanark A gyógyszerésze~et még jobb ,a,nyagismereUel
é:•!átn.i, hogy az orvosokkal való tc:;:jes együttműködés
szakmai m:n5s-ég<i felkészültség.i alapon valór.a v.ál··
h13S:Sűn

SajnOs itt rá 1kell mutatnom egy hibár.a melvnek
eredete nem is1 mai jellegű Ugyanis amíg -a fent vázolt
g.ond-os!lwdás -a gyóg-ysz,e·rMrváfarl.at .részéről raz ő kebelébe
1•arrtozó gyógysz-er észekrő·] megtörtént és meg fog tör·
ténni, senki sem gondoskodik a lkórház.i gyógyszereikről és nem tudom, rgondoskodik-·e 'V-alaki 1ilyen érte~em
ben a honvédség gyógysz,erésze·hől IH, a kórházakban
fejlődheFk ki 1Jeghamar.abh és l-egszorosabban az orvosgyógysz;e,rész együttműködés, rmelynek kétségtelenül .a
jobb •gyógyítást k·ell szalgálnia D.e enneik eltmanadhatatla~ és ·elergedheJtetlen feltétele 1a1 jólképz-ett gyógyszerész
Ez volna a kérdés ·egyik fontos része. Nem kevésbbé
forntos 1a má,g~:k ÍIS, ramelyet f,el ·ak.aroik vetni A »Gyógy-·
szer·ész.«-hen már 10bbszöJ 'történt em\íltés a gyógys:verészfelügye·Iökről is, ·akiknek
ügykörébe tartonik a
Gyógy.sze.rtár Vállal:a!Í gyógyszertár:a1n 1klívül .a kórházi
gyógysz-e-rtár·ak -egészségügyi ellenőrzése :is Nem tudom
pontos.an, mi az ügyköre a gyógyszerészfelügyelőknek és
ho.gy .minden vármegyében meg :lesz-e .az áEás svervez.ve,
annyi azonbarn tény, hogy a kórházi gyógysz,erészek biztosan nagyon érzik annak hiányát, hogy nincs gyógy·
szerész felettesük, aki az ö problémáikat megértené és
összegyüjtv.e -ezeket, tisztázná ~'S A gyógyszertár, a
,gyó_gvsz·en.aktá.r és az ott működő :gyógyszer-ész 1a kórházban m:aj-dnem mindig a mostoha gyerme~k szerepét
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tölti be és admdnisztrációv.al túlhalmozva, mint egy szükséges teher, ·valahol ,eJdugva -és sokszor háttérbe szorítva
végz.: kötelességét a betege~ látás ér d-ekéb-en, oly mun.~át
is végez, amely i,gazán nem gyógyszerészr.e tartozik
!'udom ez soloo-kinia•k aprós-ágn~ak tűn;i!k, mégirS ha mindent ös·szevetün.k, .az oktatást, a smkmai i:ovábbképz.ést,
a gyógyszertá>r he.!yiségét. f-e:sze-Pelésél és ber-endevését
a sz001élyes kér-déseklkel, meg ik·e-11 látnunk a már megIt vő és ke:etJkező hrlbáikai és ha ezeket megláttuk, meg
kell tenni a szüks>éges lépés-eket a hibák kiküszöbö:ésére.
Ezekd nem 1lehet máról ho1na1pit a megszünt-etni, -de ha
s-ohasem kezdjük el, nerrn iÍs fogunk a végére érni soha,
Róth Gyula, gyógyszerész; Mak)

Szdntó lstvdn petófibdnyai kartdt.sunk javasolja a

sák be, hogy nem a tapasztalati évek számítanak, hanem a
munkához való viszony és szacialista magatartásuk . A Gyógyszertári Központ nevében Faragó Sándor elvtárs arra hívta
fel a dolgozók figyelmét, hogy vegyék fel a harcot a szakmai maradiság ellen, mert ez fejlődésünk legfőbb akadálya.
Járjanak élen ebben a harcban és minden szakmai megmoz'dulásban hallassik szavukat.
Az új gyógyszertár dolgozói nevében Fehyves Róbert
kartárs beszélt: abban a megtisztelő feladatban van részünk, hogy építői és részesei lehettünk a békéért folyta-tott harc eredményeként született DISZ-gyógyszertárnak.
Ismét egy mérföldkő azon az úton, amelyet megtettünk kormányzatunk, pártunk és vállalatunk áldOzatkész segítsége
révén. E nagy feladat megoldásában nem szabad megállnunk és tovább kell harcolnunk a Gyógyíts jobban-mozgalom
keretén belül a dolgozók egészségéért Gazdáikká kell, hogy
váljunk gyógyszertár ainknak, ezt kívánja tőlünk a vállalat
és a dolgozó nép.
Bakanek igazgató elvtárs ezután az első D ISZ-patikát
átadta közegészségügyi rendeltetésének És már jönnek is

taxaszerkesztő-bizottságnak,

hogy vegyék fel .az új faxába
a Tinct. opii., Ol. geranei és több más cseppekben gyakran
rendelt gyógyszer l cseppjének árát, mivel a gyakorlatban
ezek kiszámítása sok időt vesz igénybe és megnehezíti a
gyógyszerész munkáját.
Szakcsoportunk Gy. j. M.-bizottsága pár hónappal
ezelőtt azzal a kéréssel fordult a Gyóyszerkönyvszerkesztő
bizottsághoz, hogy az V Gyógyszerkönyvbe vegyék fel a
gyakorlatban előforduló cseppekben rendelt gyógyszerek
normálcsepp súlyát, mivel a IV. Gyógyszerkönyv táblázata
hiányos és a gyógyszertárban a cseppek súlyának meghatá.._
rozása igen körülményes. Már pedig a cseppekben való
mérés a gyakorló gyógyszerész mindennapos munkájához
tartozik. A szerkesztőbizottság minden bizonnyal teljesíteni
fogja kérésünket és így a gyógyszerkönyvi adatok birtoká-·
ban módjában lesz az árszabványkészítőknek is árat adni,
amely még azzal az eJőnnyel is jár, hogy a jövőben mindeti
gyógyszertárban expediálni is egyöntetűen fogják a cseppekben rendelt gyógyszert.
Kartásunknak a gyorsfaxával kapcsollitban is van
elgondolása Azt javasolja ugyanis, hogy a Fo-No dózisok
árát fillérre kiszámítva kerekítés nélkül közöljék és a dózimjelzés mellé zárjelben szerepeljen, hogy az illető dózis hány
darab port, vagy hány g súlyt jelent Eszerint pl.:
PuJvis antineuralgicus dosim (V por) Ft 5.07 legyen a·
mai szöveg helyett
Ebből a szövegből könnyen kitűnik 2 vagy 3 dózis ára,
azonfelül 6 vagy 12 por rendelése esetén az 1 por ára is pontosan és gyorsan leolvasható. A zárjelben alkalmazott szám
még a ritkábban előforduló dózimok esetében is jó emlékeztető. A javaslatot a Gyógyszertári l(özpont gyógyszerészeti osztályán előterjesztettük, megvalósítása rövi idő kérdése
Arra kérjük Szdntó kartársat és minden gyógyszertári
dolgozót, h oe-y jöjjenek elő ötleteikkel, javaslataikkal minél
többen . Minden egyes jó gondolat azt jelenti, hogy munkánk
holnap még könnyebb, még jobb lesz.
Fesüs Arnold
a Gy. J M.-bizottság
elnöke

A DISZ-gyógyszertár megnyitása
A Budapesti Gyógyszertár Vállalat nagyon stílusosan
átalakította és renoválta a Nyugatival szemben a Leninkörúton a most megnyílt DISZ-gyógyszertárat Az átalakítási rrtunkálatokat is D ISZ-brigádok végezték és ebben a
munkában lelkesen résztvett igen sok pati~ában dolgozó
D ISZ-tag is. A vállalati pártszervezet vezetősége részéről
Kolozsvdri Pálné elvtársnő beszélt a megnyitás-on, aki a
Központi Vezetőség határozata szellemében tevékenyen
közreműködött a gyógyszertár létrehozásában. Beszédében
is azt emelte ki, hogy a gyógyszertár fiatal dolgozóiruind
szakmai, mind politikai vonalon teljesítsék azt a feladatot,
amit a párt elvár tőlük. Az Egészségügyi Minisztérium részé-·
ről Kondor Béla elvtárs hangsúlyozta: l>a legfőbb érték az
emben szemelőtt tartásával jó minőségi munkával bizonyit-.

ÚJ MAGYAR GY6GYSZER:

"M EDIVALE R"
SOLUTIO

a központi idegr'endszer' vege•
tatív zavarai esetén l
tJsszetétel: Extr. Valerianae sicc.

1,88 g
0,0095 g
Atropin. sulfur ic.
Acid. phenylaethylbarbituríc. 0,563 g
·
0,38
g
Menthol.
15,00
g
Spirit. cocentr atiss,. ad
üvegenként
Javallata: Vasolabilitas. Vasaneurosisak Meniereféle syndroma. ÁltalánJs vegetatív
nyugtató.. Szívdobogás. Neurasthenia.
vegetatív
Hysteria, Trauma utáni
neurotikus tünetek
Alkalmazás: A gyógyszer alkalmazása ad hoc is
kielégitő; de tartós eredményt csak
kúraszerüen alkalmazott 4-6 héten át
tartó adagolástól várhatunk. Napi adag
egyénenként 3 X 25 csepp kevés vizben
Csorn.agolások: 15 g-os és 50 g-os kórházi üvegekben..

Gyártja és forgalomba hozza:

"M E D l C H E M l A" R. T.
X., Hölgy-utca 14.

az első receptekkeL A DISZ-gárda munkára sorakozik.
1-(özben nézzük a patikát és olvasgatjuk a Faliújságat
Az egyik cikk végéről idemásolunk néhány sort: >>Tekintsünk előre néhány évvel, lássuk meg a szacialista M?gyarország kibontakozó körvonalait, és olyan lendülettellassunk
munkához, hogy ifjúságunk büszkén viselhesse a szacialista
építé~ rohamcsapatának kitüntető, büszke eimét<<

A szaksajtó
A szaksajtó olvasását és fokozottabb tilmagatását az
Országos Főgyógyszerészi Ér~ekezleten, több .i,el.ent~s fölvetette . Dvorszky Ferenc elvtars, a Gyogyszertan Kozpont
igazgatója külön kiemelte a szaksajtó jelentőségét, arnikor
most már minden gyógyszertárba eljut a >>Gyógyszerész<(,
Ilyen értelemben szólalt fel a Gyógyszertári Központ
fő gyógyszerésze is. Erre mutatott rá Egerben, a f~Jelős
vezetői értekezleten a Hevesmgyei Gyógyszertar Vallalat
igazgatója: a jövőben szarosabb kapcsolatot kell tartanunk
a szaklappal, mely mindennapi segítőtársunkká kell, _hogy
váljék A gyógyszerész munkatársak viszont cikkeikkel,
javasl~taikkal segítsék a szaklapot munkájában.
..
A szaksajtó csak akkor lesz valóban az egész szakmae
ha minden gyógyszertári dolgozó a sajátjának érzi s~ak
lapját Ha rnegszokják, hogy rninden problémájukat el.Jtft
tatják hozzánk. Ha jó tapasztalataikat mindenkinek at
adják. Gyakran Játunk olyan eseteket, hogy újításokat,
észszerűsítéseket, recepturai megoldásokat csak kis !erüle
ten alkalmaznak, míg országos viszonylatban semmtt ,sem
tudnak ezekről. A szaksajtónak pedig a rendszeres tovabb
képzést szoigáió közlemények mellett elsősorban az a fel
adata, hogy minden jó tapasztalatot mindenki tudomására
hozzon. Főként a rtGyakorló gyógyszerész műhelyébőh ,cít;nü
rovat kiszélesedése, a vidéki gyógyszerészek bekapcsolo~asa
azt bizonyítja, hogy más vonalon is megnő >ti\ Gyógyszeresz«
munkaközössége .
Halálozás. Ndndssy Sdndor gyakorló gyógyszerész
hivatásának teljesítése közben tragikus körülmények köz~Jtt
elhúnyt. Temetésén a szakma nevében Réti Mdrton elvtars
búcsúztatta . Köztudomású, hogy Nándssy Sdndor gyógyszertári munkahelyén a gyógyszerész megváltozott, szacialista magatartása szellemében dolgozott

Szer·kesztőség:

Ill., Zeyk Domonkos-u. 5· 'I el..: 162-856
Kiadja: Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V .
Budapest, V.. Arany János-u. 24
Telefon: 126-335. 125-895.
Magyar· Nemzeti Bank egyszamlaazám- 51..878 241-47
Felelős szerkesztő: Székely Jenő
Felelős kiadó: Hegedűs Erzsébet

MEGJELENTI
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(A készítmény kisérleti neve DOLANTIN &furte.)
Műtéti előkészítés e Műtét utáni fájdalomcsillapítás e A szülési fájdalom kiiktatása

A szülés

időtartamának

lényeges megrövidítése

Forgalomban : 5 és 100 amp. á 2 kcm

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT.

BUDAPEST, XIV., TELEPES·UTCA 53

A magyar gyógyvizek alkalmazása a belgyógyászatban
Keserűvizek.:

(Apen:ta, Fer-enc József, Hunyadi Jánp-s, Igmánd1,
M.ira,_ Mina1_ Bébi.) Enyhén_ hypertoniás (4%-oo) oldatok,
hatásuk komplex hatás, amely mes1erséges ·ol-d<atoNka:
vagy keserüsó, _glaubersó old<atáv:al csa:k durvább von1-lai1ban helyettes.fthető. Kitűnő ·és ártalmatla•n hashajtók
, és előnyük, hogy rendszeres használat mellett .sem vezet-

nek megszokáshoz.

Adagjuk egyszeri hM11a~tás céljár a 200~300 .g hidegen, ·éhgyomorra fogyasztVia fé:óráv•al ét-kezés előtt
Hoss-zabb rendszeres használatr a (habi-tuábs obstip:atio;
székdési fájdalOtiTimal járó megheteged-Bsek, :továbbá
a'llllikor a hasprés er-ösebb mÜlköd!tetése til-oiS) -·egyélliileg
megáHopíto!t mennyis<\gboo napjában 50-IOO g

ly ához intézett könende-lerl:ében- a »Jódlaqua«-t ja'Vlasolj•a
a g-olyva therapiája és p.rophy:.axisa részére .
Th-erap.!ás a·dagja naponta 2Xl kávés;Jranál étk-ezés
után k>evés vízzel fe1hi.g:I1va, egy-egy hét -sz·ünet közbeiktatásával
Megelőzés céljára napi 1a1da,gja hosszabb
időn át l kávéS·kanálnyi az ország azon oodem:ás goly- ·
váv.a1 'Veszélyez-tet-eH vidékein, .amelyek nincsenek a jód.-:J-·
zott :konyhasó ha.sz.nálatára k&telezv~.
Ar-teri-osü~erosds,. hipertania esetében ad-agja -hárnmsz.or napj ábla1n egy evőkalfl.ál étkezés után
»Salvusc< gyógyvíz; 1az .alkalikus: konyhasós eyógyvizek •közé ta.rtoziik és ne1111Csa.k tömrény.ség~, ~~a~~· ossze-tétele m~att ~is kivá1ó helyert fogl-a: el az 1V9k:ura·ra ha;znáH 11la1s-onló ÖlSszdétel ű gyógyvizek között:_ LHerenkerut ..
18 g· Na. hydwcaThonaltot és 9 g ;konyhaso.t f.rurtalmaz.

jódos ikonyhas•ós gyógyvizeJk
közé' •tartozik Jódtartalma i.gen magas (93. 5 mg: l literben), ÖsiSzdéteJ.e rendkívürr kedvező, ment a mi\kr-0-jód
therápiához· .szükséges l!lapi l-1'.5 mg jódanyag~al .az
egyidejüleg he•vitfi konyihlaiSó mennyisége mindössze I0--15
ctg. l(ivál6an alkalmas minden olyan megbetegedés
gyógyHásá'ban, amelyhez milkrojód ·therápia szüks.Bges .

Indicdiiók:· A gyomorban megköti a ~ó~a;vat-, oldj.a a
hurutos nyálkát_ Gyomorhurut, hyperao1dttas dhro:rucus
gyomor- és bélf.eikély •kezeléséb-en naponta egyszer-!klétszer
rendeljük étkezés előtt egy ór ával, 100 g~os, ada·~ok~a'll,
testhőmérsékletre felmeJlegíi!IJ-é. A nap folyamarr kts. reszldekben több alkalommal fo.gyasztv.a csökkenti a. fokozatt:
gyomornedv dválasziá<St
A gyomorégést ·azann;at_ n:egszünfe~i._ Köprl:ető ~h.at.asú, ~
ezért a léau{.ak hev·eny .es 'tdult hurutJamaik keze.eseben
e:redménny~l hasz.ná1hlaltó..· I(ülönösel} ~orpid gyó_gyulá~l
hajlamort. nem mutató humtok 'kezeleseben van J'elent~~
sége, mer a gyógyulást a hurutos_,foly?mat ;enyh~ a-c~t-·
válá>Sáv•al indítja meg.
Felhaszna.ha1o helelegz.es cel~
jára is ponl-as,z•tó k-észülékben Adagja többször napjában, 100 g felmelegilive, vizzel v'~gy _meleg ..tejjel higitvml
A belélegzést n'aponta1 2·-3 1ízben v-egeztet1iik
Gyócryviieinik hatásos ·iYógyszereik, ezért_ használat
közbe~n ;{ beteg ál:apoiának állan:dó orvosi ellenőrzéser':
van szüksé.g, ·a 1kez·e~lés !Során szükség.e~ne:k mw!Jatkozo
módos-HásoJ< elő~rás.a c-éljábóL _.
A ma.ayar gyó.gyvizeik ilkalmazáSiaJ nemcSak nép-·
gazd.asági,""hanem a gyógyítás - mege1.őzés ~z.empontjá
ból .f.ontoo népeaész:s.égügyi érdek;
rendeléstik egyb-en
valutamegitalka.rífást is jelent.
A gyógi;vizek az SZT l( terhére szabadon~ mülden

va1l,amen1nyi ·llanáDS v-érgrehaYtó biz-ottságának ·e. ü osztá-

R.ész1let-esebb irod:almat lciváns·ágra ·küld .a G)rógyviz~
termelő és Er.tbkes.ítő Válliall>at Orvosri és Tudománye:s
oszWya, VI, Bajosy-Zsilinszky-út 15/a Tel. 121-417

Gyógyvizek;
Mira glaubersós g!Jógyvíz. Iso-toniás töménységű, Hbe.rerrként· 14 g gl~au1bersó talPtalommaL
Több évtizedes
pontos élszl€':és és cholecysographiával ellenőrzött s-oro·z.a1oo vizsgálatak sz,erint erélyes cholagog haJtású: 'kJiür;ítj: ,az epehólyag tm:talmát, rnegszün't·erti ;a!Zi epepangást;
élénkíti a májsejtek choler.eticus •t-e•vékenységét. -E~őmoz.
dítja 1a1z epeutakoaik és az epehólyagnak epéve-l 1örMnö
ifo}<iozott á:töhlí'tését. A gyomorhan osö,kkienti :a fokozoH
sav.képzést, elősegíti·:a hurutu,s.. nyálka ·1-eválását.

Indicatiók;· 'hep.a>Ht!:is, iderus, choLecystitis, ch0leli1hiaslis, Ciholangitis-, idült gyomorhurut.
Adagoli ás: 4-6 hét·en; át regg·eli és vacsor.a- eiőtt
egy ór.áve.:l 200 g víz, 37 falk Celsiusrla' fe:;meJ,egítfv.e 4-5
perc ,a:rat.t ikortyonként fogyasztva. Amennyiben a v·iz·
tl1Ja.sm.,enési ükoz, mennyiség6t csőkkentve, megJeielő higitáoSban 1kel! allk~RlmaznL

».lódaquac( gyógyvíz;

18.

A.. sorozatos kísérletek szert.n-t különösen alkalmas a
golyva gyógykezelésére. Az egészségügyi minisztérium

lwrlátozás nélkül

ORVOS-EGÉSZSÉGOGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
GYÓGYSZERÉSZ-SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS LAPJA

Harcos lelkesedéssel köszöntjük
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. é~f'ordnlóját!

-----

---·---------·---·
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, Gyógyvizeink tehát különb gy(Jgyszert, a gyógyszer ellá~
tásban könnyebbséget és még valutamegtakaritás:t· ts
jelen1tenek
Nyil-ván -erre való te~ki-nrf:etitel rendel·te e1 .az Egészség~
ügyi Minisztérium a mulrt. hó 4..én kelt, 835/5~.. Gzámú
rendeletéveJ a betegbiztosHásban részesülők Pés;zére. szah2.don rendelhető Apenta, Ferenc, Hunyadi, lgmándi és
Mira keserüvíz, valamioJt a Jod:aqua, Salvus és Mira

Gittubersós gyógyvizek !kötelező !l'aktárontartáL<;át Maga,
az egyébként i.smeret-es rendelet is megállapítja, ihügy a
gyógyvizelm-ek .sziéles1kör{í .a.''lkalmazása 11émcsak a be~
tegellátás érdekét szolgálj.a, hanem igen fontos nemzet~

.

Kérjük tehát a gyógyszertárvezető ~I'Vtárs1aikait, h0-gy
a felsorolt gyógyvizek besz<erzéséről gondookoduti szíves-·
k,edjenek és 1abban az esebben, ha azokból ·egyes márkák
huzamosabb ideig elfoeküd:nének, k-érjük, hogy 1anól, ~<t
szükséges orvosi felvi!lágo.sít.ó munika fo!yamJJtbatétele
céljáhól vállalatu.nk-at ért~sitsé:k
Gyógyvíztermelő

és

Edékesítő

L

A

o

sztálin elvtárs beszéde a S~ovjetunió Kommunista Pártjának
XIX. Kongresszusán
Dvorszky Fereric: A gyógyszertári ellenőrzés új rendje.
Magister: Festékek a gyógyszertáJban (V.)
.. .
.
Sz . P. Fartunatóv: Az első orosz gyógyszerkönyvek története (Láng
Béla dr fórditása).
Király Ilona dt .. : Népgyógyászati kincseink felkutatása
Faragó Sándor és Györi Pál : A gyógyszerész felelőssége
Halmai .János dr. : A mikroszkópoS vizsgálatról
Gyógyszerészek a gyógyszervizsgáló laboratóriumban
Szemelvények a gyógySzerésztudomány köréből
Ligeti ViktOr : Izonikotinsav-Hidrazid
..
A 0/113. gyógy~zertár dolgozói soha nem ültek így együtt- Iermelési
értekezletek .
Szakcsoportunk taggyűlése
Huppert Márla : A most végzett gyógyszerészek problémái
Csipke Zoltán dr. : Hogyan foglalkozzunk a hallgatókkal a tár<inál
Rom Pál dr.: A belföldön forgalomba kerülő drogok minösítéséről és
ellenőrzésétől
·
··
·
·
A gyakorló gyógyszerész m!ihelyéböl : Ligeti Viktor, Mozsonyi Sándor
dr , Biró jános, Bary A Zoltán (a borftó 3 és 4 oldalán)

rendelhetők_

gazdasági érdek is.

T

J. v.

FIGYELEM!
A magya-r gyógyvízki•ncs szélesebb .a.Jika:tnazása súlyponti kérdés., mer1 azok számos küHöl-di eredetű ·gyógyanyag limportját ·szüks·ég1elenné tesziik, főlleg 1azonban
azért, me-rt számoo utánozha1at:lan alk,atrésztén-e:k kompleX:
ha,tása a gyógyász·atban .kHünő oeredmé.nye.k,et produkál

R

A

VállataJ,

Budapest,. VI., Bajcsy-Z&ilinszky-út l5ja.

Gyógyvizek szállítása a_ téli hónapokban a fagyveszély miatt nem ajánla-tos. -Ezért- két•jük a

vezető ka.rtá'lsaka-t, hogy a zavattalan szállítás érdekében a. téli szükséglet beszerzését'ől már az
őszi

hónapohba-n gondoslwd-janak.
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