
Senkitól ; 
is meg

é$etr'e, · 
hő:méröt kölcsön a 

fehölötte ei a járvány, 
bőrgyulla

beltegtől kölcsönkért 

gyógyszer, ·Tie szédje be 
... -,_ .. , •... vizsgáltatJa: jó-e-még~ . 

G!iermei<et csak kUidjön gyógyszerért.· 
gyógyszertéleségen' tüzetesen rajta van a 

·· __ ··-··~:~f:::\~lati utasítás, azt -gondosan olvassa ·el, mi~lőtf. hasz-

-Az_ orv'os_· utasitásaÚ mindenkor- a Iegpol'l~osagban 
~fáftSit 
: __ . _ -7~ Ne· a szonts:Zédoktől, isinerösöktől kérjen tanácsot 
bajáta:, .. még -al<:kor sem, ha az __ mégoly- csekélynek látszik, 
ha'riem -forduljon annak- leghivatottabb elbírálójáboz, -az 
otVóshoz.- Ezáltal nemcsak magát menti meg a szertvedéstől, 
költségtől;_ hanem esetleg súlyosabb bajnak is-elejétveheti. 

Elöadá&nak_ szántam- ezt, bevezetésül a többiekhez, 
meiyet már· kartársaim h'ozzászóiása-__ után kibővítve szefet-
n'ék megtartani. . . . -: 

· Bódi Miklós f. ·veze((; 
Bokod, Korri~röm .m. 

_ _ __ PerS_ze ·_ezek csak t'ö -sz~mpOn_tok és . nem az; .egész. ·.-_el_ő
adás. _De ·ezek a szempontok ·feLtétlenül alkalmasak_- _arra, 
hogy -több új gondolaf felvetése. után Bódi kartársullk:-meg
írja-.,és bemutassa előadását ~ .megyei. Egész_ségügyi _Qszt~IY: 
nak é'S _a Gyógyszertárvállalatnak._ Arról·· sem szabad _meg
_féledkeznünk, hOgy. ezeket az e_Iőadásokat a 1egkomoly_abb 

__ népnevető .munkára is fellehet é_s-_fel·keit-használnL-Sz_o.,._ 
cialist(i · egésZségügyünk szellemében. · Szerk. 

A Qtnnka111egjavító 
lllozgalolllhoz 

.A munkamegj.avító mozgálon;i:rna,J ·dolgozói·p.k 
szélesebb rétege _fogi alkozik A fő-gyógyszerészi és 
leti _ Hizottsftgok gyógyszerész-felelőseillJ-ek értekezl __ 
a _nézert a1akuH ki_,- hogy -a verseny:rrlozgalomba nem veze, 
tünk he ki_zárás~ okokat, hanem elfo-ga:dhartaUan tiiSztaságli. 
helyrel esei~n: . -20; 2.) Olegyedévenként egy gyógyszer
csere. esetén:: ·-30 pont_ kerü,I levonásba a mi:nőségi 
mu_nlka értékelrésénél elért pont-siá.tTibóL E.zzeL módot kívá·:. 
triiLI111k adni minden gyógysWrtárnak, hogy a hibák kijaví~ 
tására törekedjene-k es. aktívan -részt vegyeqek a vensenY-
moZgalomban: · · · • 
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1953. 2. SZÁM . 

. A gyógyszerész szem él yes felelőssége 
Végh Antal d~. főtitkár beszámolójábóL 

A szocializmus felé haladó társadalmi rendben 
népi demokráciánkban a szakcsoport feladata nem 
léhét öncélú, hanem társadalmi vonalon szerves 
kiegé&zítőjének kell lennie annak az irányzatnak, 
amely állami téren a minőség megj avítása, a mi 
'esetünkben a jobb gyógyszerellátás - és talán 
még élesebben : a jobb gyógyszerrel való ellátás 
érdekében történik. A minőségi kérdésnek azonban · 

. mind elméleti, mind gyakorlati feltételei vannak. 
előt- Szakcsopórtunk, különböző bizottságain. keresztül, 

déS<ér,tek· útját. mindkét irányban fejtett ki tevékenységet, s való
~zakmai szem- jál:lan a gyógyszeréfzi gyakorlatban e kettő oly 
nélkül tekint- szorosan összefügg egymással, hogy egyik a másik-

a fordulat évének. tól el sem választható. Mégis a helyes gyakorlat 

j·f~~:!~~;~~f~=;z~ év előtti megalakulása is csak helyes elméletre támaszkodva épülhet ki, és 
esik. Szervesen beleillik a gyógy- éppen ezért szakcsoportunk ázt tűzte célul maga.elé, 

pálya színvonalának biztosítása és emelése hogy a gyógyszerészeK: érdeklődését elsősorban a 
n hozott intézkedések sorqzatába, hogy gyógyszerészi pálya elméleti részén.ek jelentőségére 

törekvéseink, melyek a magyar gyógy- irányítsa. Ma mársokkal világosabban és leegysze
önmagából fakadó erejének kitejtésére rűsödve. áll előttünk az elméleti vonatkozások 

megnyilvánulási és érvényesülési lehető- jelentősége, mint másfél évvel ezelőtt, s magát ezt 
. Orvosegészségügyi Szakszfrvezeten belül a tényt is örvendetes eredményként könyvelhet

megalakulásával szervezett jük el. Másfél évvel ezelőtt, a szakcsoport megalaku- · 
Jásakor még e téren is a feladatok tömkelege és 

miként éltünk ezzel a Jéhető- sokfélesége szinte elnyomott bennünket, ma már 
uólltn'ét""" valóra másfél év előtti viszontmindezeknagyjában rendeződtek, amennyi-

~~~~{~~~:~~~~f~;:~:~~~:i~i~1t~f~erlm~· ~;er~ült pro b lé- tien időközben az egészségügyi kormányzat két Bármily szeryezetet is létesített,- időrendi sorrendben első-
súlyosak ·nek az intézményesített .gyógyszerészi tovább-
a hibák képzést és időrendi sorrendben másodiknak az : 

előttünk álló feladataink Egészségügyi Tudományos Tanács mellé felállított . 
?;OI,aa~;ához-hasznos tanulságokat vonhassunk le önálló gyógyszerészeti és gyógyszerkönyvi bizott-

- Eágot. Az első lehetövé tette a gyógyszerészi pálya 
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. szellemi felébresztesét, a másik viszont a .gyógy
szerészet tudom.ányos vonatkozásainak és kapcso
latainak hivatalos elismerése és egyben érvényesülési 
lehetősége. Ezért hangsúlyoztam, hogy az Egész
ségügyi Tudományos Tanács mellé felállított gyógy
szerészi bizottEág felállítáSa csak időrendben máso
dik,. de valójában fontosságára nézve ez az első, .· 

.· mert közvetve mindenképpen ennek kell megszabnia 
azt az irányt, melyet szakmai téren elméleti .és · 

. 'gyakorlati vonalon követnünk kell. · 
· , - . Visszatérve a gyógyszerészi pálya tudományos 

arculat ára, be kell ismernünk,· hogy erről nagyon 
sokat beszéltünk és még sokat. fogunk vitatkozni, 
idővel azonban egyre határozottabb .körvonalakat 
öltenek majd. az e kérdés körül csoportosuló gon
dolataink. Meg kell ragadnom jelen alkalmat is 
arra, hogy rövidew összefoglaljam mostanig kic 
alakult felfog;lsunkat. Ennek során több olyan, 
ma már közkeletű tényt újból felemlítek, ami e1-
engecthetetlen a kép egészéhez. 

A gyógyszerész feladata, hogy a gy9gyszer 
olyan minőségben, válamint ·.alakban· kerüljön 
alkalmazásra, amint azt az . ·. orvos elgondolta .. 
-E cél elérésében a gyógyszerészi ténykedés hármas : 

a) meg kell győződnie arró T, hogy a gyógyszer 
· vagy gyógyszera·lapanyag miítdenben megfeleJ-e 
'a .gyógyászati, az ú. n. gyóg;"szerkönyvi minőség-
~; . 

b) az orvos által előírt gyógyszerformát ú!i,Y 
kell elkészítenie, hogy azzal a kívánt gyógyíto
hatás elérhető legyen ; 

c)' mindkét ténykedéssei szaros összefüggésben. 
ván a helyes, szakszerű tárolás kérdése,. amely azt 
hivatott biztositani, . hogy mind a raktárptás 
a]att, mind az elkészítés után a felhasználásig 

. az alapanyag, . ill. a. gyógyszer ne szenvedjen 
· olyan ·változást, amely hatékonys,ágát, ill. mínő~ 
. ségét CtÖkkentené. ' . . 

· Tekintettel arra, hogy a »materia medica<< 
az ásványvilág, növény.- és állatvilág, valamint a 
szintetikus gyógyszeripar • termékeiből sorolódik, 
a gyógyszerészet gyakorlása számos tudományág 

· leszűrt eredményeire támaszkodik, ill. azokaL a 
maga célja érdekében van hivatva az a), b) és c} 
alatt et11lített különleges irányban továbbfejlesz
teni. 

. Mielőtt a fentiekből levonható következtelé
sékre rátérnénk, fpglaljuk o'ssze röviden a gyógy-
szerészet fejlődését az s;1:áz év alatt. . · 

A múlt .:század kémiai és főleg a 
stáítíltva 

a gyógyszerészi gyakorlat napjainkig olyan mélyre
ható változ4son ment át, hogy már évtizedek óta 

·nyitott kérdés : szükség van-e még gyógyszeré-
s:zetre, mint tudományra és egyáltalán van·e 
tudományos kutatási lehetőség magán a gyógy
szerészet keretén belül! 

·· A kérdést ennyire éles' formában a gyakorlati 
élet vetette fel. A gyógyszeripar fejlődése a gyógy-

. szertári laboratóriumból és annak rovására tör~ 
tént éppenúgy, .miként a gyáripar a ·kisipart, a 
kisüz'emi mértékben való elő állítást, általában min
den téren visszaszorította, sőt nem egy esetben 
feleslegessé tette. 

A gyógyszeripar >>betörése« az egykori 
szerészi munkaterületre nemcsak az a~':ft~~k~J;~ 
(ebbe beleértve az ú. n. galenikumok, pl. 
tinktúra stb.) elkészítését érintette, 
vénykészítési (magisztrális v. receptúrai 
szerészi tevékenység) is kb. 30-40%-ra o"witnti • 
vissza azzal, hogy a beteg számára 
kiadható, ú. n.- »kiszerelt<< gyógyszereket 
(tabletták, injekciók, oldatok stb.). Ez. uwuu1 
az ú. n. »kiszerelt<< formában ·for·galoníb<lho,iolff 
sok modern gyógyszer· »>iiln~ó~~!~e~~~i:t~' 
ként) nem is kerül a a . ,~~;~;~~,!,.ta 
gyógyszerész nem is receptre ·o 

· s az illető gyógyszeranyagat is többnyire 
ismerheti meg, ha ő maga mint beteg felnyitja 
dobozt, ill. ·üveget. A receptúra 50_:.70%-a 
már csak abból áll, hogy a recept alapjánea'""eriien 
kiszolgáltatják a gyári zárt csomagolásban a avA"'·'
szertárban tárolt gyógyszert. A gyógyszerész 
galenusi laboratóriumi működése (extraktumok, 
tinktúrák) talán még nagyobb mértékben elsorvadt; 
mint a recept,úrai. · . 

Szakmai következménye ennek a folyamatnak, 
hogy egyre kevesebb a száma azoknak a gyógyszeré~ 
szekne.k, akik legalább olyan megbízható módon 
tudjanak galenusi gyógyszert előállítani, mint 
a gyáripar, vagyis nemsokára kihalófélben l"''~l''K 
vagy talán máris vannak azok a gyógyszerészek 
(kb. 50-55 év korhatártól felfelé), akik ezt a majd
nem kizárólag tapasztalaton alapuló mesterségbeli 
készséget az új nemzedéknek j\tadhatják. . 

Az elmú'tt száz év alatt tehát a gyógyszerelés · 
forradalmi fejlődésével egyidejűleg a gyógyszeré
szet maga eredeti tevékenységének annyira töre

. dékére zsugorodott, hogy legtöbb gyógys~.er~sz 
maga sincs tisztában - a kívülállók természet
szerűleg még kevésbbé Játhatják - a. gyógysze-

'részi hivatásnak azokat az alapelveit (beVezető
ben a}, b) és c}), melyeknek á változott. k~rüii_IIé" .. 
nyek ellenére is, vagy tal;ín még anna! mkabb, 
egyre jobban ki kéll domborodniok. · .. 

Bnnek a hármas alapelvnek . megvitatása, 
pontos<rbb kör':'onalaz~sa. annál. is· inkáb.b szü~sé
ges, me rt a gyogyszereszi oktat as maga IS hafaro
zott célkitűzést igényel, hogy a jószándékkalmeg
indult oktatási reformjaink is az eleven valóság 
talaján épülhessen ek; amennyiben · célszerűt és 
maradandót kívánunk elérni. · 

A gyógyszérvizsgálat, a gyógys~erkészítés, a 
gyógyszertárolás hármas elvnek elsőrendű fontos
ságára és a fövő re is kiható érvényességére a követ-
kezőkben mutatok rá. · . · · .. . 

Abban a láncolatban,. amíg a nyers anyagtói 
kezdve az előállításon; raktározáson keresztül a 
beteg kezéhez jut a gyógyszer, utolsó láncszem a 
gyógyszerész. Az ő személyes felelőssége, amely meg
felelő szakmai tudás nélkül nem gyakorolható, 
kell, hogy a biztosítéka legyen annak, hogy az 
orvosság készítéséhez használt anyag romdenben 
megfelel a követelményeknek. :Ez alól a· felelOsség . 
alól a mindinkább kifejlődő · központi ellenőrzés 
(mely a gyártás, raktározás stb. sorá!l ma már 
érvényesül) sem fogja őt. lllijntesíteni. Éppen a 
nagykereskedelemből a gyógyszertár raktárába · 
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témakört most csak ily kiragadott példákkal érzé-
ke!tethettük.. . 

A gyógyszer-alapanyagok, illetve kész gyó~y· 
szerek helyes eltartásának kérdése .sem fonfossag
ban sem a kellő szakértelem szükségességében nem 
mar~d el az a) és b) kérdésektől, sőt még túlmegy 
a gyógyszertár keretein is. Kikell teqeszkedme ma: 
arra, hogy a gyógyszert a ,gyarban, va~y az eloszto 

, szerve<lmiként raktárazz ak, de ugy_an1gy fi~yelem· 
me! kell kísérnie a gyógyszer sorsat a gyogyszer
tárban történt. kiszolgáltatás után a tényleges 

atfmrira fejle~ztetté · 
'valamennyi el

~ .. "m•o,,. az:onosságá-
a l)eteg-

és receptú~ai) 
· évszázados. tapasz
nagy mértékbén nél
elméleti alápot. Az 

infumm-, dekok-
. mélyreható 

a gyógy
a hatástani · · 

fel<JO!i~OZ\ra nyújtanaK 
tOIIVA~•:téren következhéssék 

fo.~l~:ls~~eó~~~~;~~11.~nt~em egy esetben 1' hatásfoka és 

felhasználásig. · . . 
.· A gyógyszer-raktározásnak mielőtt a gyógy

szer még a gyógyszertárba került volna, na~y 
nemzetgazdasági' jelentősége van. a megromlas, 
hatóanyagcsökkenés megelőzése . végett. Még az 
olyan általában állandón.ak tartott .. any.agok IS, . 
mint pl. a szerv:etlen kem121 vegyuleteK, olyan 
változáson 111ehetnek át, me!yek a gyógy,s~er 
hatásértékét lényegesen . csökkentheli.k ielmalas, 
nedvessélt oxidáció stb.). A sokkal erzekenyebb 
szerves ;i~gyületek ter.mészetesen mé.g ké!'J:esebc 
bek (hÓhatás, fényhatas stb.):. A gyogynovel!ye,k 
gyógyító ér.téke pedig e~ye,~,eser; , a. begy,uJt~s 
helyes módjan túl az azt koveco szantas es tarolas 
mikéntjétől függ. (Az el~aló növ~~Wi, s_zervezetben 
végbemenéL enzimatikus es nHkroowlogiai folyama
tok stb.) . · • . . . . · , ; 

. A gyógyszer sorsa, mmtan .a gyogysz.ertarbol 
felhasználásra a beteghez. kerult,. szmte~ ne;n 
közömbös számos ismeret.Ien tényezőt reJl meg 
magában, melyek csak ~· különböző . eltartási f~l· 
tételek és a hatásérték valtozasa koztJ osszefugges-
n.ek mélyebb. tanulmá?yozásával tisztázódh.atnak. 

, A gy,ógyszervizsgalat, a ~yogyszerkeszJtes. es 
a gyógyszereltartásból álló I:arm.as. gyogyszeres~! 
funkciónak a kor szinvonalan a:lo elmeleten e, 
technológián alapuló működése,_ biztosHéka_ ~ jó 
gyógyszerel!átásnak. E~. a szoc~ahsta t arsada1om 
gyógyszerészének legsaptosabb szakmai koteles
sége. 

eltartása 
· ;:-Irta: Sz .. H. Bahics és N. V. Szolovjeva (Irkutszk) 

bihydrochloricum) p.edig csak 2 évig, a jód és a 
ká!iillllklorát korlátlanul tarthaták el, a kálium· 
permanganát azonban csak· 5 évig ; a nátrium
klorid korlátlanul, a nátriumszulfát 8 évig ; a réz
szulfát ·5 évig, a magriéziumsiulfat pedig csa~. 3 
évig; a szalicilsavas fenilé.szter 5 évig, a szaJICI!c 
savas n\etilészter pedig 3 évig.•Zilberberg szermt a 
higany(ll)klorid eltartási ideje korlátlan; Kuz
nyecov szerint a higany(Il)oxidé. 3 év, a cmk
oxidé pedia korlátlan. A példák sorozatát lehetne 
még itt felhozni, de már a fentidé~ettekből ~s. ki
tűnik, hogy a gyógyszerek eltartasi hatandeJene~ 
megállapításánál nem veszik számítasba azok ke-
miai sajátságait. , . , 

Feltehető, hogy a gyógyszerek eltartasi hat.a,r
idejének megáifapítása kísérletes vizsgálatok alapJan 



A kéSzítmé-ny neve 

: Bismuthum . 
· ·. Subni_tricum;-...... . 

·cafnPiiOra .. ~- · .. ~ ... -. 

-- Co'cainitm 
hydröchlorici.tm 

Codeinum 
ph aspboricum .. _ .. 

COffein um 

Dioninum 

HexarnethYJent~tra-:-

I. tdblázat -

l Az_ el-tartás l határideje 

2 év 
S_éV 

· 2 év 
5--év 

2 év 
5 év 

2- év_ 
.3 év 
2-év 
8 év 
2 év 
3 év 

'IJ?.inum,-_.-.· ...... · .... · l év 
3 év 
2 év 
3 év 

Kálium jodatu~ ... . 

Ka!ium .. 
permanganitum .... 

-- Mót_pf!iii:Uin 

2 év 
5 év· 

--hydroChioriculn . . - l év .. 
·3 éV 
2 év 
3 év 

NJitriúrn brűmattím .. -

Phého1um • ,, .. -: .... 

Rhrilrtolum 

-·Sat6iuru'- . _ ... ·. -., .. ~: . 

KorlátJari 
- 5_ év 

2 -év 
·5 év 
2 év 
5 év 

Az irodalmi forrás 

l(alejsz 
l(uzn)fecOv 
Zilberberg, l(alejSz 
l(uznyecov $ 

Zilberbe_rg, KqH~jsz-: 
_Kuznyectiv .- - · 

Zilberberg 
l(uznyecov 
l(<~lejsz . 
l(uznyecov 

~ l(alejsz 
_!(uzny~cov 

. K~Iejsz _ 
l(Uznyecob 
l(alejsz 
l(ti_zn_yeco_v , 

Zilberbefg, J:(álejsz i-

Kuznyecov- : -: . _ . 

1(alejsz 
l(uznyeC-ov· 
Kálejsz 
Kuznyecov 

· Zilberberg 
l(uznyecov 
Zi.Iber~{!i"g, KaleJs~ 
l(uznyecov _, 
Zilbe~berg;· -I(alejsz.._ 
l(uznyecov: ;·: .. : 

történt, de nem azonosfeltételek _meHett. Eze-~ · 
feJtev_ésürtk ala_pjául azok a. yiZsgáláti eredmények 
s?olga!nak, melyeket hosszabb időn keresztül .el, 
tartott- gyógyszerek vizsgálatánál kaptunk. . . 

··AI!. táblázat adatai néhány általunk vizsgált 
gyógyszer ~!tartási határidejét tün'tetik fel, __ 

ll: tdblázat 

A készítmény neve 

E~tartásuk 1 A szerzők 
határ-idojérel álta_l meg. 
vonatkozó. állapitott 
irodalmi· 'eltartási 
adatok határidő 

Meg
jegy
zés; 

tásifeltételeinek és eltartási határidejének 
még gondos tanulmányozást igényel. ·. 

Ennek a gyógyszerészet szempontjából 
fontosságú kérdésnek az eldöntésénél te1Jretik1Ús 
magyarázatra és kísérletes vizsgálatokra 
ség. Igy például az oxidáló és r~flu~,!!~td~~:~~~~~, 
rendelkező készitmények eltartási 
megállapításánál számításba kell venni 
dációs potenciáljáL A nedvszívó és elmálló .Ke,sz.tF' 
ményeknél a vlzgőzök tenzióját stb. 

Különös. jelentősége van az eltartási uuo.U»!UU 

és az eltartási feltételek SZf!mJJOntti 
szerek fényérzékenységének. A II I. "-····' ··• '.vorm-· 
szerkönyv sok gyógyszernélírja elő a ••· .. ·•"' v'"'"''' 
eltartást (higanyvegyületeknél, ezlist
készítményeknél stb.), ne ebben az i;ányban 
sok a tennivaló. · 

Különleges vizsgálatokra van szükség" c•vpa.,,-
szerek fényé~zékenységének ·-
szerek szlnképekézikönyvekben nem talállu.ltó meJ<. 

Tanulmányozásuk lehetőséget adna a~.,E!!~i~~~;t hatására végbemenő Mmiai változások 
felismerésére és következésképpen a 
legelőnyösebb eltartási feltételeneinek m<!gaH!!Pl" 
tására (üvegfajta, csomagolásmód). 

Aptecsnoje Gyeló, 1952. 5. _ 
Fordította_ : 

'Erdéy-Grúz Tibor 
• A Népköztársafág Elnöki Tanácsa Erdey-Gá\z 

'Tibor Kossuth-díjas akadémikust megválasztotta 
felsőoktatási miniszterré. Nepköztársaságl1nk első 
felsőoktatási miniszterét a mi. szakmánk külön 
szinte személyi _ közelségből köszönti. Erdey"GrÚ~ 

·Tibor" 1938-ban. gyógy.szerészi ~ kieveiét _ is meg
szerez ce. A_ gyogyszereszhallgatok első . négyéves 
kiképzésében öt bízták meg a fizikai kémia elő
adá:ával. Még 1950-ben is ő vólt az előadó': és 
vizsgáztató tanár. jelentős könyvet írt a »Fizikai 
kémia. kézikönyve» címen, Pályánk megbecSülését 
mutatJa, hogy »Vegyismeret<• című kétkötetes 
művében a kit!yv szerzóje így szerepel : Erdey-Grúz 
Tibor okleveles gyógyszerész, egyetemi c. ny. rk. 
tanár. »A Gyógyszerész« mégindulásakor még részt-

Acidum -_salicylicum, ....... . 
hitr'icum · ...... -~-. -: 
sulfuricum- .... . 

5 .. év 
3 éV' 
6 év 
2 év 

13 év , __ ·~----·- • vett a szerkesztőbizottság első értekezletein és 
g év ;§ azóta is többször hallatta szavát a fontosabb, 

17 év _1j - .szakmai megbes~éléseken. M~ndez azt bizonyítja, 
. . . . l 

CampbOra ·-~· ••. -. .-...•..... i 
Chioraium hyd:ratum · ...... i 
(:ocainum hyffrochlo~icum ... 1 
Coffei~um natrium benzOic _· . j 
Coli odtum. . .......... -..... , 

-Cuprum sulfuriCum ........ ·l 
·. ·Hydrargyrum: chioratum mite 
HJd~argy!um -oxydat_~m· fi_av.j 
j do ormmm •••......... 
K_ a liUm_ pe_ r_ man_g_anict-lm_ . -.•. 

1

1 

- Novocainum ._ ............ . 
· OLcamphoratum 20%_ in ainp.

1

. 
$alolum ........... -~ .... . 

2-5 év 
2 év-

2~5 év 
2'--'5 év 

2 év 
5 év 
2 év 
3 év 
5 év 

2-5 év-
2 év 

2'--'5 év 

18 év ll. hogy Erd~y-Gruz Tibor szamár a _ma is nagy---;ö·t · · ·:~~-· jelentoségű kérdés_ a magyar gyógyszerészet fejlő-
g év 6'·ffi dése. Hogy belülról is látja azt a hatalmas utat 

11 év ~ l? amelyet szakmánk a felszabadulás óta megtett' 
g év ·:>'8 de ugyanakkor sajátjának is érzi megoídásra várÓ 

J5 ~~ Jl$ új feladatainkat. Eredményes munkája, · megtisz-
16 év .-~ telő megbízatása, ötéves tervünk -sikerének, a 
17 év =~ szocializmus építésének egyik alapvető feltéte.Ie. 
14 év ~- Mert Erdey-GrúzTibor Kossuth-díjjai·jutalmazott 
lJ ~~ " · akadémikus tudományos hi\elén és közismert szer-
IO év ], . . vező képességén is múlik, hogy évről-évre egyre 
15 év . :;; magasabb >Hninőségi« kiképzéssel, milyen mértékben 

· . Az. eiőírtnál-lénye~esen .hosszabb ideig eltar-
tott gr?gyszerek. v1zsga!atánaLnyert adataink azt 
mutatJak, hogy a -különböző készitmények eit ar• 

szaporodnak és kapcsolódnak be a termelőmunkába 
új s~akmai és tud01nányos ká?ereink. Ebbenpedig 
a Nepgazdaság teruleten keves helyell mutatl;:ozik 
akkora hiány, mint éppen a, mi pályánko!l. 

nemcsak a· mi 
ismeri,_. hanem 

tapasztala-

. A t'>YÓGYSZE!mSZ 
. < 

fejlődhetik; hogy tudomány és gyakorlat alkotúan 
együttműködhetik, hogy az élenjáró gyakorlat 
tapasztalatait a leggyorsabban tudományosan fel
dolgozhatják és a tudomány eredményeit a terme
lésbe átvihetik. -

· Ennek megvalósításában segíti itthon az els_ő 
felsőoktatási minisztert, a szocializmus építésének 
meggyorsítására, a párt, az ország, a haladó tudo
mány minden új és régi harcosa . . . Erre vár a mi 
szakmánk is.· - '- · 

lrta: Csipke Zoltán dr. 

suk be. Irányadónak tekintjük a kóros _ méreg
~~ _ élvezetre alká.lmas kábítószereknek szabályozása 

tárgyában kiadott 3180-114/1950, (XL 3.) N. M 
számú rendeletnek a kábítószerek gyógyszertári 
forgalmára~ vonatkozó U.-vel megjelölt részét. 
A vonatkozó. rendelkezésnek az a lényege, hogy 
az erőshatásúszerekkiadásánál megkívánt szabály. 
szerű vényen felül még a következ6k feltünteté_,se is 
szükséges: . 

l. A fejléc (inscriptio) nyomtatottvagy gumi~ 
bélyegzős legyen. Tehát kábítószereknél nem _ele· 
gendő, ha az orvos a fejlécenmaga írja fel a nevét, 
lakását és esetleges telefonszámát. 

. Dátum és aiálrás, 2. Kábítószeres vényeken minden esetben fel 
t kell. tüntetnie az orvosnak a beteg nevét, lakcímét 

!Je eg részére,, Budapest,- és életl;:orát. (újabban a KEKSZ ellenőrei közül -
néhányan a gyógyszer tellrásának szükségességét 
indokoló betegség· megjelölését is megkívánják, 
de ez a fent· idézett rendeletben nincs benne.) 

3. Az adag számát jelző római szám. értékét 
betűvel is ki kell írni, mert csak a római szám 
feltüntetése lehetőséget ad olyan javltásokra, me-
1-yeket· a vény felülblrálásakor- a gyógyszerész 
nem vehet észre. Pl. »dentut tales<< rendelt porok
nál, tablettáknál vagy kiszámolt ampulláknál a 
>>N" X.~ könnyen javítható >>XX<<-ra, >>XL«-re 
vagy >>LX<<-ra ; illetve specialitás rendelésekor 

. az »phiol. !.1' jelzés »11.<,-re, »IV<<-re stb. A >>XII 
mellé tehát a >>decem11, a >>h mellé »unam" feltün
tetését feltétlenül meg keli kívánnunk. Ugyanigy 
nem rendelhetők a KEKSZ ellenőrző szerveinek 
értelmezése szerint dosim megjelöléssei azok a 
szabványos vényminták, amelyek kábítószereket 
tartalmaznak (Sol. salis thebaki 2% in vitro, 
Supp. haemorrhoidalia, c. cocaino, Supp. opii 
c. bellad. stb.), Ezeket a vényeket tehát csak sza' 
bályszerű magisztrális vényre szabad kiadni .. 

4. A gyógyszerész az általa készített kábító
szeres vényt minden esetben köteles kézjegyével 
ellátni. · 

s: p.z SZTK, valamint közgyógyszerellátás 
terhére felírt kábítószeres vényeket két példányban 
köteles az orvos kiáU!tanL Az egyiken a. >>másolat"· 
jelzést fel kell tüntetni. Az első példányt a számlá.
hoz, a másolatot az elszámoláshoz kell csatolni. 

6. Ha -az orvos kábítószert tartalmazó injek
ciós készítményt >>Orvos kezébe« címkével rendel, 



.•. 'nem kell megkövetelnünk a tüzetes használati 
•utasítást, .· .mert a . vényt az elszámolásllnkhoz 
úgyis csatoljuk. . ' . . . 
· . 7. Kábítószereket V. gyógyszerkönyvünk két · 
üreskereszttel fogja megjelölni, míg a IV. gyógyszer~ 
könyvben voltak· + és ++-es kábítószerek is. 
Pl. ópium-készítmények+'ek voltak: . .. · 

8. A kábítósiereket; beleértve a gyógyst~r· 
ki.ilönlegességeket is, a többi gyógyszerektől .elkiilö
nUve erősfal ú· biztonsági zárral ellátott, • ú> n. 
méregszekrényben kell tartani. .. . .. "._ 
·· .... • 9, Végül a gondoq elkészítéshez t.f!rtozik;a?Cjs, 
hogy a~ elkallódási százalék közforgalmú' gyógy• 
szertára:kban porok esetén legfeljebb. 5%, ''fólya
dékok esetén 12% lehet. Intézeti, azaz házigyógy
szertáraknál a poroknál Jegfeljebb 3, folyadékok
rt.ál legfeljebb 8% lehet az elkallódás. A .kábítóc. 
szerek· lemérésére, valamint .eltar.tására, tehát 
párolgástól, beszáradástól, eh11állástól tör;ténií<t)leg
védésére különös gondosság szükségés, .,,, • 

A kábítószer-rendelet egyes .sza!<aszainak ki;" 
.. enielésével csupán az volt a célom, hogy az {![tala;n 
· felvettrecept-elkészítese előttfelhívjam az.öktatóo 

gyógyszerésZ figyebnét azokra a külön köteleze .. tt, 
· ségekre, amelyeket más . erőshatású gyógys~erek;te 
vonatkozó jogszabályokán felüLvégre kell. hajta
nunk. Nem volt és neri1 is lehetetttél om; hogy ',a 
káöítószer-rimdelet egyéb vonatkozásait, pl. a'.·ká
bítószerek huzamosabb időn át tartó szedésekor; 

.···illetőleg ismétléskorkövete!'dő etjárást :; a fel~Iős 
·. vezetőnek a nyilvántartásra és a r.endelésre vonat" 

kozó kötelezettségét ; az ópiumceg)'ezmények, ,va, 
Jamint a .KEKSZ-nek a jelentőségél a. kábítós~· 
rekkel való visszaélés és üzérkedés megakadályo

. zására ; a káros élvezetre alkalmas kábítószerek 
felsorolását stb., közleményembe beillesszem. Szük-
ségesnek tartom azonban, hogy a kábítószerkérdés 
fontosságára való tekintettel egy-egy ilyen ká.b.ító
~zeres gyógyszer felírásakor újból tanulmányozzuk 
at a· rendeletet, magyarázzuk meg annak jelentő
ségél és liliitassuk be a helyes eltartásnak, a renaec 
Iés,·módjának, valamint a nyilvántartásnakvégre
hajtását a gyakorlatban. 

Visszatérve a szóbanforgó 23. számú gyógy
szer elkészítésére, megállapítjuk, hogy felírása 
szabályszerű l A legnagyobb adagot,. figyelembe 
· il' beteg életkorát is; sem az egyszeri, se111 a . 

adag nem túl az elkészítés akadályát 
:i:;.:.c~" .. képe;(ő .. öss.zef.érh.eÚ±knség.tJenL.álLJ'.enn.,Az.,.onws. 

. gyógyszerforma tabletta, amelyet a 
. gykv. nomenklatúrája komprimátumnak neyez. 

Az ipat fejlődésc; a célszerü és takarékosság 
elve alapján a tabletták készítése ma már nagyrészt 

. a gyáriparban történik. Előfordul .azonban, hogy 
·orvosi rendeJelre olyan hatóanyagokból vagy ható
anyagkeverékekből kell kisebb mennyiségben tab
Jettákat készíteni, amelyek nincsenek az iparban 
profilírözva, mert. vagy kevés fogy ilelőlük, vagy 
•az orvos csak egy-két alkalommal írja fel a beteg 
részére. Nem helyes és nem is felel meg a vonatkozó 
jögs:i:abályoknak, ha a gyógyszerész kitér a .. ~ 
receptútában is elvégezhető - tablettál< elkészí
tése elől és az orvos előzetes megkérdezése nélkül 
osztott porban adja ki azt a gyógyszert, amelyet 

az. orvos éppen azért írt fel tabletta foimátban, 
mert a beteg a port, legyenek akár objektív 
szubjektív okok (hisztéria; neuropátia stb.) 
tudja lenyelni. . . 

. · .. Ezen a téren követendő magatartásunkat··. 
. befolyásolja, hogy a gyógyii,zertár nem rendellkezik 
a nagyob )J mennyiségű tabletták gyártásához 
séges· automata tablettázó-géppel. Teljeseti. 
felel receptúrai célokra az .az · 
rendszerű tableltázé, amelyet Litlau-félee~l~i~~~:~;~~· 
préselő néven ismerűnk. Ezeknek a k• 

, Iegyartása . tudo.nüísom szefint folyamatban 

A receptúrai t<tblettázá;;nak rég eb u"~k··, ,~~~~~fe~ 
volt még az is; hogy egyes gyógyszerek 
kezelés nélkül nem tablettázhatók s ezekn<~l 
szakkönyvek a nedves úton való granulálás! 
elő. A szemcsésítésnek ez a módja 10-20 
tabletta elkészítésénél nem alkalmazható, 
utána a port vagy porkev~réket •gondosan ·kí 
száritanunk s ez a hosszú pepecselő munka a 
korlatban n.em alkalmazható. 

Ismeretes, hogy amagisztrálisan.I<észült 
vagy porkeverékek homogenizálására tartosa··orzso
Iést alkalmazunk s egy ilyen porkeveré!< szemc1;éi , 
mikroszkóppai megvizsgálva·sima·'felületű, többé
kevésbbé szábá!yos golyócskákból állanak Ezek
rtek a golyőcskáknak adhéziós 'felülete ld esi s 
sajtol~skor. a. szemesék egymásemelleüt ::~~:j~~~·· 
e lesúsznak és belőlük brikettezés g 
nélkül kellő szilárdságú lapos korong 
szerformákat készíteni ném lehet.· 

A kiadás előtt álló V. gykv. lehetőséget 
arra, hogy rövid . idő. alatt. el. tudjünk l<észíteni 
ilyen nem ·közvetlenül tablettázható. anyagokból 
kisebbmennyiségíí table.ttákat. A gykv. erre a 
>>Granulatwn· simplex ad tablettas« néven 
segédanyagot tesz hivatalossá, nielyeelk~n~e;~k: 1 ;~~~~~~;;! közölt elhefyezkedő gyógyszerpor rr. 
más alkalmazása eselén kifogástalan 
préselhető. 

Az V. gykv. >>granulatum simp.Iex«-e tartal, 
maz 0,3{(burgonyakeményítőt, 0,3 g tejcukorport, 
0,25 g cukotport, 7 g talkumot, 5 g stearint és 3 g 
zselatint. úgy készítjük, hogy a bllrgonya,)):emé
nyítőt, a tejcukorport éstalkumot jól összekeverjük· 
s ehhez 30 g éterben. feloldott 5 g stearint ésdO g 
vízben feloldott 3 g zselatin! keverünk. (A stearint 
az éter elhagyásával a vízfürdün megduzzasztott 
me leg zselati.n-oldathoz is hozzákeverhetjük.) A jól 
összegyúrt keveréket IV. sz. szitán átdörzsöljükés 
szobahőmérsékleten· félszáraz .·állapot ig szárítjuR, 
majd a felét az V. sz. szitáő'ismét átdörzsöljük s, 
mind a kettőt alacsony hőmérsékleten jól kiszárít
juk. Ezzel az eljárással egy finomszemcséjű és . 
egy durvább szemcséjű granutához juthatunk.· A· 
granulákat jólzáródó üvegben készletben tartjuk. 

Az V. finomságú. alapgranulál . vivőszernek 
al kalmázzuk olyan tabletták keszítésénél, aliol.a · 
hatóanyag erőshatású s előzetesen vivőanyagal 
homogenizálni kell. Ezért .veszünk a kérdéses 
recept elkészítéséhez ebből a granulából l -got .. 
A IV. finomságú granula hozzáadása után keverés- . 
kor kerülnünk kell az erős nyomást, mert ezzel 
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rl'lint az extractrun belladonna-kiyonat. A ballaszt-
• anyagoktól teljesen · tr,entesített, 50% morfint 

és az ö.sszes társalkaioidákat tartalmazó ópium
kivonatok >}Üpium toncentratunl<<, )>Do-mopon<<, 
>>Pantopon<<, >>Ümnopon<< sib. néven kerülnek for-' 
galomha. Ezek a készitmények az alkaloidák 
sósávas sóit tartalmazzák. · 

Az >>Extractum belladonnae siccum<<-ot már 
a 18. sz. receptné·l ismerte.ttem. 

Gyógyliatása. A most tárgyalt 23. sz. gyógy
szerben az ópiumkivonat és a belladonna-kivonat 
rendelésével az orvosnak nem az volt a célja, hogy 
a morfin, ill. atropin központi idegrendszerre gya
korolt hatása jöjjön létre, hanem ennél a gyógy
szernél olyan perifériás, egyes szervekre kiterjedő 
hatás kifejtéséről van szó, amelynél két készítmény 
a!kaloidáinak szinergetikus hatása döntően jut 
érvényre. · 

. Az ópium különösen a bélmozgásra hat erősen. 
Obs;ctipáló, így elsősorba a nbél-perisztaltikát csök' 
kentő · hatása a morfinnál lényegesen nagyobb. 
Lassabban szívódik fel a bélből és így huzamosabb 
ideig képes csökkenteni a bélfal érző idegeinek 
ingerlékenységét mind a mechanikus, mind egyéb 
gyulladást keltő toxikus ingerekkel szemben. Fo.n
tos szerepet játszik ebben a hatásban az. ópiun; . 
társalkaloidái közül a papaverin, amely gorcsoldo 
tulajdonságánál fogva elernyeszti a beleket. A 
narkotin és te b ain társalkaioidák a légző központot 
izgatják és így gyengítik a morfinnak erre a cent-
rumra irányuló hatását. ·. . 

A belladonnának, Ul. a bennelevő atropin
pioszciarninnak egyielejű alkalmazása azért szük, 
séges,.mert az atropin egyrészt erélyesen o)dja a 

· simaizmok görcsét, másrészt ellensúlyozza az op rum
ban levő morfin emésztőnedvek kiválasztását fokozó 
hatását. 

A bélbe~ levő mechanikus és toxikus ing.erek 
c. (pL ólomkólikanál l igen heves görcsöket váltanak ki, 

amelyeket a gyógyszerben foglalt szerek együtt
működése megszüntet. Ez a kombináció tehát 
a többek között különösen alkalmas béleredetű, 
hasmenéssef járó· görcsök oldására és a. fokozott 
bélmozgások megszijntetésére. Ez az obsztipáló 
hatás. 

Tudományos előadás. A Gyógysz~ész Sll1k
cosóp6r:t >>Néhány .g.a.honusi .készítmény vci•zsg;álata« 
eimenfebruár 20~ án ""te 3/•7 ói'.a<kor [oa:~ij;a J.e,gl<!ö
ze1ebbi tudomá<nyos · e,léí,adá•sát • taz EgyeJtemi 

· Gyógy.s~erészdi I.ntézek ta.nterméb>sn. (HőgyeB 
E·ndre-u. 7.) E:lőadó: Kedvessy György dr. A ja
nuárbmn :l~é.tíz.ben Íriegta!li!:ott- tlldO>li!á:nyos 'eli:i
,adás.okat :sz.mkl,ap11il1k ileg;köZICII•elYbi !Számában is
meter[jük DjiS,zerűen iillesz!kledeH be :a progT.aauba 
az a megwndezoett vi:ta, amely Rózsa Pál dr. el5-
.a:dá~a után. Z!ajlliO;t:t il~e. ,az els6 j.antuá:ri (hán·ilna.s e!ö
a.dásról: az injekciós késZítmény.el< gyánci, gyógy
·SZ•erlári el•őáü.IHás·ár61 és eil'lénörzéswől. 

27. 



A. V lJSelinurn boratum vizsgálata 
A Budapesti Gyógyszervizsgáló Laboratórium szakmai 

. A gyógyszerkészítés mellett a gyógyszerész 
legfontosabb szakinai tevékenysége a gyógyszer
vizsgálat. A gyógyszerelőáHítás munkája a technika 
fejlődése .következtében az utolsó évtizedekben 
jelentős mértékben áttevődött a gyáripar terüle
tére. A gyógyszertári preparativ munká csökkené
sével egyidejűleg viszont mindinkább · előtérbe 
nyomul és· fokozott jelentőségű a gyógyszervizsgá~
J'atok elvégzése. Miként Schu/ek profess~ór ·az .V. 
gyógyszerkönyvet ismertető előadásábán rámu
tatott_: a gyógyszervizsgálatok fontosságát és 
fejlődő irányzatát bizonyítják a magyar· gyógy
szerkönyvek ad11tai is : 

. · l Félvett l Felvett l Felvett 
kémszeri'lk mér.<Solda. m. é<. t.é·k. ol···· · 

száma tok szám~ datok sztp:ca 

L Magyar .Gyk. (1871.) 44. 2 
Il. Magyar Gyk. (1888.) 70 9 

lll. Magyar Gyk. (1909.) 98 8 
IV. Magyar Gyk. (l 934.) 108 10 ·· 
V. Magyar Gyk. tervezet 400 felett 30 felett 40 felett 

. E számok világosan mutatják a gyógyszervizsgá
Jatok növekvő jelentőségél és szakmánk fejlődésé-
nek egyik legfontosabb útját. . . . .' 

. · A gyógyszervizsgálatok fontosságára való tekin
tettel tűztük ki célul, hogy bemutatjuk egy galértiisi 

.készítmény vizsgálatát. A. vizsgálat technikai be
mutatása mellett az ezzel kapcsolatos elméleti 
vonatkozasokra is kitérek, ·hogy felfrissítsilk erre 
vonatkozó isme!·eteinket. A választás egy igen·gyak
rán előforduló készítményre, a bórvazelinre (Vás;e

·linum boratum) esett, amely egyik legegyszerűbb 
gyógyszerkészítmény a kenöcsök között. Két kom,. 
ponensből áll: bórsavból, a hatóanyagból és sárga 
vazelinből, a vivőanyagbóL ·. . . 
. . . A .készítmény vizsgálatát organo!eptikusa11 
kezdjük, vagyis eiienőrizzük, hogy a kenőcs érzék_
szerveirikkel észlelhető tulajdonságai egyeznek'e 
a bórvazeHn jellemzőiveL Sárgaszínű,. szagtalan, 

. esetleg kissé a vazelinre emlékeztető szagú készít~ 
.· tnény. Ellenőrizzük a-készítmény hom0genitásátis:. 

·~·-"' ·" 3% bórsavnak egyenletesen kell eloszlalva Iennié 
a Vazelinben. A kenőcs ne tartalmazzon tehát 

, és· mechanikai 
Az orgapoleptikus vizsgálatot az elővizsgálat 

· követi. Ennek sorárt a kenőcs kis részletét porcelfm 
. izzitólemezen lángba tartjuk és figyeljük a változá-

sokat. A készítmény. megolvad,. meggyullad, megc 
szen'esedik, májd izzitás után a lángot gyengén 
zöldesre. festő fehér maradékot hagy vissza (bórsav). 

· . A kenőcs azonosságának megállapítására a 
borsavat azonosítjuk Erre a célra kétféle reakciói 
is elvégezhetünk : . 

a) Cureurna reakció : a kenőcs kis részletével 
kemcsőben melegvizes rázadékot készítünk. A vizes 
részt elkülönítjük a vazelines f;izist~l és sósavval 

megsavanyít juk. -Az oldatba 

100° C) hőmérsékleten megszárítjuk. A tunk és a nedves papírszeletet finl~y:h~e~1j~~:~J:{~~' papír rózsaszínű. Ha a papírt 
Iecseppentjük, annak színe niirkés1,ék 
ció azon alap-szik, hogy a kutrkurrta-omoir "'"'""-
anyaga, a kurkumin bórsav hatására r~~;~~~rtli~~f 
alakul, amely a jelenlevő bórsavval a 
alkot. Lúgok hatására e vegyület 
színt ölt. 

b) Etilborá/os reakció : ·a kenőcs 
grammjából kémcsőben melegvizes rázadékol 
szítünk. A vizes részt elkülönítjük, szárazra párol- · 
juk. A visszam;tradó bórsavai l ml tömény kén- . 
savval elkeverjük és néhány ml etilalkoholt adunk · 
hozzá. Az e legyet meggyújtva; igen jellemző, 
zöldszínű lánggal ég. A kénsavnak, mint vízelvonó 
szernek a hatására ugyanis bórsavas etilészter 
keletkezett, melynek gőze a 'lángot zöldre festi. · 

..... qH-···Höi-~~~ ..... o- C"H" 
B;;;;:~+ HO:-C2IIs H,o-c~H~ -+ 3H20 

qt! ___ ~,9j- CtH, O- C2Hs 

Az azonosság megállapítása után a készítmény 
hatóanyagának meghatározását végezzük el. A 
meghatározás titrimetriás módszer. A bórsav, 
mint neve is mutatja, savi-jellegű vegyület, melyet 
az acidimetria . elveinek megfelelően mérhetünk 
ismert töménységű' (rendszerint O, l normál) lúg
oldattal. A meghatározás tehát a semlegesítésen 
alapuló neutralizációs titrálások közé s_orolható; 
A- savak semJegesítésénél végbemenő folyamat- a 
következő ionegyenlette ·.vezethető -vissza : 

H+ -t OH- >- H.O . (2.) .. 

Vagyis a disszociált savi hidrogént,. a. hidrogén
kationt semlegesiti ·a lúgoldat hidroxil-anionja. 
A neutralizációs meghatározást a fenti egyenlet 
értelmében csák.az esetben .tudjuk megvalósítani, 
ha a .savi hidrogén ionizált állapotban van jelen. 

A bórvazelin bórsavtartalmának meghatáro
zásakor első feladat tehát, hogy a vazelines, szén-. 
hidrogénes közegben eloszlatott bórsavai disszo

, ciált formába kell juttatni. E célból a meghatáro
záshoz üvegdugós lombikba bemért kb. l g-nyi 
kenőcshöz J O ml kloroform ot és 10 ml 30--40° C 
vizet öntünk és az e legyet többszörösen jól össze
rázzuk A folyadék két fázisra különül : szén
hidrogénes kloroformos fázisra és bórsavas vizes . 
fázisra. Az elegyet azért szükséges többszörösen 
összeráz ni, hogy még a_ titrálás megkezdése előtt 
kvantitative átrázzuk a bórsavat a vazelines 
közegből a vizes fázisba, ahol az. elekt(Olitos 
disszociáció alapfeltétele, a vizes· közeg adva yan. 
Ha az átrázás nem teljes, a titrálás folyan)án 
jelenlevő bórsav közömbösítésekor ·,az indi.kátor 
a meghatározás befejeztét· jelzi, holott a vazelines 
fázisban még jelenlevő bótsav újbóli összerázás. 
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Bemért mennyiség: x = l 00 :Y% H."B03• 

A két aránypár összevonása : 
y% H.BOs= 

egyen ért. s. x fogyott mlxfaktor x l 00 
bemért mennyiség . · 

A ~zámítást Jogaritt.nus-tábla Segíüégével vé-
gezzük el. . , . . , 

.· A· vizsgálat. befej,ezte ut,an, na~ra van ,~n,e~, a 
a vizsgálat értékelése .~s a, k~szttmelly mmastte"e. 

idnváha és jól titrálható . A .Amennyiben a vi,zsga:t. keszttmerl:'unk azonosna,~ 
j~f~~~~~!~~:~~~~z leginkább glicerin!, manmtot bizonyult, tisztasaga es homogemtasa ellen krfoga, 
~; szoktunk használni: A- keletkező nem merült fel és H3B03 tartalma a megenged~tt 
mole~'cs<ty_ erősségét illetően leggyeng~bb a ·. százalékos eltérések lÍatánün belül van, a készít-. 

legerősebb azil\vertct;korral kepe:;ett _ ményt megfelelőnek minősítjük. 
A gyakorlatban leginkabb a manmtot 
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Szaponinok és szapogeninek Ill. 
Írta : Bayer István 

Szteroid iizapogenint tartalmazó szaponinak 

Az eddigiekben azokat a szaponinokat foglal
tuk össze, melyd,ben a szapogenin triterpenoid 
jellegű volt, ézután foglalkoznunk kell a másik 
nagy szaponin-cwporttal, melyben a szapogenin 
szteráhvázas vegyület. .. 

Gyógyszerészi szempontból néhány év előtt 
- . csekély kivéleitől eltekintve - a szteroid · 
szapogenineknek Jegfeljebb elméleti érdekcsségők 
volt, azonban a Jegkbzvetlenebb közelmúlt tudo
mányos és ipari fejlődése igen közel hozta hozzánk 
ezeket a vegyületeket. · 

A gyógyszeré;zi gyakorlatban__:- főként régeb
ben - a Sarsaparilla-gyökeref alkalmazták gyak
ran, mely a különbözó gyógyszerismereli szak
könyvekben nia is állandóan szerepe l. Ezt a .H\ln
_dúras, Guatemala és San Salvadorban honos. Smilax 
saiuberrima Gilg.-ból származó drogot még ma is 

rendelik a Decoc/um Zittmanni vagy a 
Sarsap. comp. formájában Jues bizonyos 
szainál, ahol a drog szaponintartalmának 

· anyagcsere-hatása állítólag 
bántalmaknál és különféle 
nálják még a 
mutatkoztak eredménj>ek. 
mot .és diaforetikumot is al>,al;nrazzoik. 

Minden gyógyszerész találkozott már 
toninnal, amely szintén a >rteránvázas SZ<lpc,ge' 
nint tartalmazó szaponinok közé tartozik. A 
böző Digitalis-fajok, szívreható glykozidák me Iletet 
kémiaiJag ezekhez igen közelálló szapani 
rendelkeznek. Eddig 3 §Zaponint izoláltak Qi":gil:llis· 

· magvakból : digitonin, gitonin és tigonin. 
jegyeznünk, hogy ezeket, elsősorban a tigonint, 
más növényekben is megtalálták. Az egyes SZ<lpo'm: 
nokat egymástól frakcionált kristályosítással 
ták elválasztani. 

Szaponin Szapogenirt Cukor 

Dfgitonin 
Gifon"in 
Tigonin 

Digitogenin 
Gitogenin 
Tigog<:nin i 

l 

2 galaktóz, 2 glukóz, 1 xilóz 
3 .galaktóz, l pentóz 
2 glukóz, 2 galaktóz, 1 xilóz 

A Dtgitalis-szaponillok 'és lzidrolizis~termekeik 

Az egyes szapogeninék-{aglukonok)szerkezetét az alábbi képl~tek tüntetik fel: 

HO 

• HO il 
digitogenin· tigogenin gitogenin 

Ezek a szapogeninek egymástól csak az OH' Ezért a digilonint szteránvázasvegyületek tér·m,rkezetértek 
csoportok számában kJilönböznek ·: a tigogeriin 1, megállapításánál is fel_ szakták használní. 

. a gitogenin 2, a digilogeni n 3 hidroxil! tartalmaz. A ,szteroid szapogeninek és a ~~-~~~·~J~lT~~~r~ 
A cukorrész a mindhárom agiukonban szereplő, térbeli szerkezete igen közel áll e 
hármas helyzetű OHchOzcsatlakozik. többszapogenint fel lehet szteroid 
. A Pulv. Fol. Digitalis> a Tinct. Digitalis es az nok félszintézisére. Igy pl. progeszteron neJ~ar1y 
Infus; a szívglykozidák mellett tartaln;az lépésben állítható elő a dioszgeninből.. 
· ma~·~is··vita~·tárgyát képezi,- "JI. ·dioszgenin számos Dioscorea,fajban és 

hogy a van-e valamilyen módosító rokon,növényben fordul elő Mexikó,ban. De u"'""'-
szerepé n. Digitalis-hatáEban, bár az kétsé- úgy alkalmas kiindulási vegyület a 
gen kívül hogy ·a tulajdonképpeni hatast a stintézisekhez más Smilax-fajok mellett;· az 
szívglykozidák és nem a szaponinek mutatják, említett Sarsaparilla-gyökérbő!' kinyerhető sutrnl
hiszen kristályos glykozidákkal, elsősorban Cedila- szapogenin is. 
.nid-dal (digilanid C), digitoxinnal és Neaadigan-
nal (digilanid A, B, C) kitűnő terápiás eredménye
ket értek el. 

A digiti'Jnin mint reagens-is is szerepet játszik a szteriti
, kémiában, mivel azokk?l a szteránvázas vegyüJetekkel, 
_ ~illelyek--9 ~-helyzetű ü H: t és- _10-·lyzetű' me~ilcsop~rtot 

tartalmaznak (pl. koleszterm*), a! talaban csapadekot, kep_ez. 

*,-_szabálYos nevén ko!eszterol;. mivel- all(Oholcsoportot 
·tartalmaz, p_zért -ol végződést kapJ mint minden, alkQhol. 

H 

szarzaszapogenin 

vázhoz még 
~ gyűrű csat-

normál- és 
a.z ú. n. 

_ iZO~alak 
(22 a-sor) 
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. OH l<épződiJ<:, ame~y- a ~-as hely_~etű hidrc:xil mellett -
stintén acetilálhato. Ezutan az egesz oldal!ancot le lehet 
Í{l"ómsavval égetni, ami_kor az Ia~, il!etve lia. kép~ődik.: 
Min-dkét v-e<r·vülctnél a 1-::öveikező lépés a 16-1_7 _ he1yze1.u 
keitőskötés l<.atalitikus hidrálása. A kettőskötés telítesc után 
Ia.~t meo·felelő feltétel el< melleH oxidálva közvctlenül pro
greszte ~ont kapunk. lla.-ba a hi,?rálás .. u~~~ bróm se
gí_tségével vezetik .be a 4-5 helyzetu kettogkotest:: 

A progeszteron szintézisén kívül iparilag alkal
mazzák a szteroid szapogenineket te&Ztoszteron 
elOállításának alapanyagául is. Mellékvesekére~
hormonokat szintén készítettek szapogenmekbol, 
ezek közül legnagyobb jelentősége az utolsó évek
ben megvalósított CortisOJJ'Szintézisnek van. Ezt 
a -szintézist az tette lehetövé, hogy a szapogem~ek 
közölt fedeztek fel olyanokat is, amelyek a sztera!l
váz C(ll)-es pontján oxi- _vagy, keto-c,soport~t 
viselnek úgy mint a cukorhaztartas szabalyozasa
ban sz~repeÍ játszó mellékvesekéreg-honnonok. 
Ez a körülmény azértigen lényeges, me rt a ~p~ )-es 
keto-csoport bevitele 'okozza aszintetikus el prasok 
folyamán a legnagyobb neh@zséget. , , ~ 

A szteránvázas szapogenint tartalmazo s~ap?
ninok mint ilyenek a gyógyászatb~n tgen ntkan 
szerepelnek, ezért, ezekkel a vegyuletekkcl es a 
molekulák cukorrészével ezen a helyen nem fog
lalkozunk, 

( Folytatjuk) 

A Baranya megyei Gy. V. 
novemberi felelősvezetői értekczletén Horvátit De~s.ő 

a pécsi egyetemi g)rógyszer!ár tanársegéde a. t~b~rku.l~~-~s 
elieni l<emoterapeutikumokrol (Pas, Thebammal_ es _Try,!O_::
micid) tartott előadást. Mind több . helyen". m~g1smetlodo 
örvendetes jelenség, hogy a felelősvezetot crtekezlete~ 
keretébe tudomány os előadások_at is. beill,esz~e~ek. Ez .. ts 
rávilágít a gyógyszen~~zel< .l>tovab?~ep~és-~hseger.~((, amir: · 
Jegutóbb Zaránd Mihaly dr. sztalmvaros1. felelos vezeto 
mutato'lt rá. De ennek kielégítéséremennekkimost nagyobb 

. vidéki vflrusokba fiatal tudományos kádereink, hogy. ~z 
v. Gvógyszcrkönyv általátfo~ és mind_envonalúJ. szempo~tJa~t 

- ismeftessék. Ez a~_- egyre szeles_e~b ret~gek .. elott .megvilagJ
tott anyag, nyilván ~ sz~kSaJt,ohoz_ lS kozelebb _ho~za ~ 
gyógyszerészeket ·_ ;a!t~lanos es mmden szakmai targyu 
problémáik- megbeszelesere. · 

"Gyógyflzerészi referáló szemle'' 
1952 decernb-el közepén jelent rl}cg az qrvostudományi 

Dokumentációs Központ és a Gyogyszere~z. ?zak_csopo.rt 
keteiében műl<ödö Gyógyszerészi DokumentaciOs B_Izottsa~ 
1952. évi 3. kiadványa 167 oldal terjedelen~~en. Az td?s~~~ 
kjadvánv felelős szerkesztője J-(edvessy Gyorgy_ dr., km,d~Ja 
az Akadémiai kiadó. A kiadvány számos _telJeS fordita.st 
tartalmaz az )>Aptecsnoje "Délo<( ·c. szavJet szakl?pbol, 
továbbá nagyszámú hosszabb-rövidebb- refcr~tumot ~mtegy 
25 külföldi gvógyszet'észi folyóirathm1 me~qelent kozleme
nyekről. Fnn~tosabb fordHások, ill; refcrát~1mok:, ~~vlov 
módszertani eJ•árásainak all<almazasa a faJmakologtaban. 
Pirügének- az i~jekció- P:yártásánál. Egyes inje~ciós k~szít
mén)rek előállításával é~ ste~ilez~sével szá_m,o~ n~a~- refera!um 
is foo·Ialkozi!<. Az 1-hioSZC!amm race_mizal?d.asa ~ s~ara.z 
belladonna-kivoúat előállítá~ánál. A-._ de~zttll.alt vrz tJ_sz~t
tás·a ioncseréveL Alkaloida!< kva!t~atJv. e~ .kvantltatv 
vizsgálatát megelőző izolálás elektroltzrs segtts~g~yel. Anya
i-ozs-alkaloidák elválasztása papírk~_omat?.grafl~val._ lz~
nikotinsavhidrazid rneghatározása.,Tobb kozl~rneny .'smei-

·'acetile:Zve teti a fitoncidákra vonatkozó újabb m~gallaptta~okat: 
levő másOdik- Ezeken""; kívül~számos fordítás, ill. re!e~aturn . 1tal~lhato a kiadványban a gyógyszerészeti t~chnolog_Ja, ~z a~tÖ;Ianos:, 

szerves- gvógvszerészi-kémia, gyogyszervtzsgalatr e~ ~n~
l-itikai, hat3st3.ni, növénytani ":onatkszású és az_ anhbwh
kurnok körébe tartozó~ közlemenyekrol. 
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YAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZ MŰHELYÉBÓ 
A gyógyszertári belső ellenőrzés megszervezése 

Á »Gyógyszerész«-b(m·· több cikket olvashaÜurik a 
Szovjetp:nióhan fqlyó gyógyszertári munkáróJ és a receptúrai 
készftmenyek belső eiienőrzésé_röi. Ez indít-ott arra, hogy a 
0{89- gyógyszertárban fokozatosan ki építsük a magisztrálísán 
elkészített .gyógy-szerek belső. kontrollját._ Ez év közepe -óta 
igyekszünk kidolgozni oly módszert, rnely J ehetövé teszi kis 
mennyiségek gyorsvizsgálatát, szepieruber óta pedig reiJ..d
~·lzeresen ellenőrizzük a vényre elkészített gyQgySzereket. 
Minden· k;iszolgáitatásra kerülő gyógys_zer Jegalább két 
kézen-megy Keres(':íűJ. A gyógyszert elkészitő kartárS- azt 
elkészülte-_után az officina megfelelő helyére teszi, S a fél
-n~k- a gyógy~zert (számra) az expediáló gyógyszerész- adja · 

. k1. Az expediálónak nemcsak az a dolga, hogy a~ esetleges 
csere __ kizárása végett a számot, és a féL nevét, eimét egyez
tesse ·_..::___ de kötelessége a szert gyógyszerész:- technoJógi a~ 
szempontból ellenőrizni. (Oldatok tisztasága, kenöcsök 
kü!alakja, osztott porok .száma, piluláf5", kúpol< egyenlő 
nagysága stb.) Ugyancsak a~ expediáló -gyógyszerész 

- ellenőrzi még egyszer a vények anyagi helyességét (különö
sen kábítószerek-ét) és• a -szignatúrákat. (TintáVal van':"·e 
írva? Minden esetben úf szignatúra ai ü v egen stb<) A vény..: 

. készítő gyógyszerész -a vény szövegolí:Iaián, az expediáló 
hátoldalán: hel)rezi el-névbélyeg~őjét, s a vériyért 

;o cJmi11dlcetten egyetemiege_sen felelőSek, teh-át nemcsak-- a 
- már amennyire a hiba egyszerű- szernré

véte!<>Zé.ssel észrevehető - a kiszolgáltató is. 
vényre kiterjedő, néháiJ.y_ másodperces 

kívül hetenként legalább egyszer minden 
kartársjól szűrópróbaszerlfen mintát Veszünk. 

kiterjed az-. anyag összsúlyára, kellőcsöknél ·a 
kidolgozásra, szuszpenzióknál az egyenletes 

,_. _ _ porokná,I _. a finorri,- egyn_enlű, -összekeverésre; 
-·. ·- poroknál -az elosztás- PontoSságára; piluláknái-~ az 
egyeh1ő_ nagyságra és konspergálásra, kúpoknál a tetszetös 
külalakra és a használt kakaóv-aj súlyára. Az orgalloieptiktís 

_vizsgálat után kvalitatív vizsgálatot végzünk, hogy a vény en 
:előirt összes anyagok kimutathatók-e .a gyógyszei"ben? 
· I(valitatív . v-izsgálatot eddig csak_ oly -rnódon végeztünk,_ 

osztott porok) ösSzSúly_-mennyiségét 

~ :···~~-~3i~~~~t~~;~:~~~J~~;~ta~r;\ttot~t~: (kombinált por 
azonkívül 100 poron--

lemérünk, hogy az_ 
A fokozottabb.rninö-

'~:~~~1~1~:~~~i~~·~~~5~c~entigrammnál kisebb 
rnérlegen mérJük. Időn--

is. Sajnos, tapasztala-
'··•~;'''''"; A gramm os kéz-irnérle--

,~malitikai· mérlegeiJ 
ell<enőriz've amiSZTK mintax.éte!e, • 

~ ••••••••• ~:t~~:~~~;é:,l~~:~~::.~~:t!~~~ ~"'"."'~: .. '.~·· Viszon-t ha centi,. le külőnös gonddal 5-,10 
sajnos,_ ig'en Sokszor_ 10-15-%-0S 

ellenőrzést p'Cdig az teheti lehetövé, ha a készítési és eXJped!iá
Iást más-más személy végzi. 

0/89 gyógyszertár mtrnkak•izö.ssé,~e. 

Az arzénes oldat készítésérŐl · 
AZ utóbbi időben több panasz mer,ilt fel-.az arzén 

oldattal (solutio arsenieaUs Fowleri) kapcsolatban. A 
szertárban elöálJított készítmény a közlések szerint 
áHítás után hoss~abb-rövidebb idővel 
telepeket tartalmazott és ezért többen 
gyógyszerkönyvben előírt készítési előirat m•eg,,áltm:tatását. 

.A gyógyszerkönyvi előirat .rn<,gfe!elő .. 
számos alkafommal tapasztaltuk -:- a 
van. Mfg a gyógyszerkönyvben leírt · 
kristá!yvizet tartalmaz, az emUtett 
mállott, tehát kevesebb kristályvizet 
viszonylag. több .nátriumtetr.abotáfot 
használtak. Ennek következtében az kém:..· 
hatása az előírt men_nyiségű sósav hozzáadása is lúgos 
maradt. Lúgos kémhatás mellftt a készítményben mikro
organizrhus-:telepek fejlődhetnek ki., A- -szabálYos kés'zft-
rnény kérnhatása kb. pH ==;:_6, ahol a b9rax Iegriagyobb 
része bórsav alakjában van,- s így érvényesülhet a· bórsav 
konzerváló hatása. , 

Min-thogy az arzénes oldatot sOk gyógyszertárban 
előáJiftják, fontos volna, hogy mindig mód legyen -meg
felelő_ minöség;if bórax beszerzésére, n1ert az .egyes téteJeK 
átkristályositása külön-küiön, hoss;zadaimas ·és nem gaz
daságos munka. 

-Az arzéúes oldat előáHításakor célszerű a készítmériy 
kémhatását ellenőrizni. Erre vonatkozólag a _IV. gyógyszer
könyv előírása a következő : A készítmény lakmuszpapiros
sal vizsgáiva gyengén savanyú kémha"tású, fenolftalein
oldattal nem színezödhet, metUn3.rancs-oidattal ·elegyítve 
pedig halvány narancsszíüiíre festődik. Ha a készítmény 
lú.gos volna,- akkor rázogatás közben, cseppenként annyi 
sósav-oldatot adunk h-ozzá, hogy a készítmény kéinhatása·' 
a fenti előírásnak !Úegfelelő. legyen. 

Kedvessy György dr. 

Egy récepturai kenőcskészítési probléma 
- Egyik k~rtársnak. az alanti vényt kellett elkészitenie 

Rp. 
Acidi salicylici 
SuJfur. pp. aa. g. 2,5 
Ung. stearini g 50,0 

M. f. ·ung. D. S. Kenőcs. 

A tejkrém. (Ung.-stearini) már a késZítés ~latt a SZŰ-' 
kottnállágyabb lett- írja á- ka,-rtárs -,-.de ennek nem tulaj
donítottam különösebb jelentőSéget, mert a tejkrém keverés 
közben kissé mindig- meglágyul. · Mikor azonban rilásnap 

hozták vissza· a 1\enöcsöt, hogy az-igy nem hasZnálható, 
kénytel<en voltam -igazat adni a betegnek, mert az egy Vizes 

~~··ii~~~t~!~~~~~~~:~~~~~~{~r:~~~~~~~f,1~~11~~~t·r··~:: szilárd részre vált szét,_ sa szilárd részerőseamorzsoló-Hogyan~-Jehetne ezt :a yényt jól elkészíteni? 
Amint azt a kartárs _megemlíti, az orvos ezt a kenőcsöt 

.egy zsírosb6rű nő arcán levő ekcérnára írta. Mielőtt _a_ meg-
a oldásra rá térn é!<,_ az érthetőség __ k~dy-éért _néhány __ szóf_ kelJ_--" 

OKI ill. szálnom a tejkrémrőL A tejkrém egy ú. n. liofi!-kolloid 
ellenőrzés azt rnelyben ha a felhasznált stearin kb. 30%-át lúggal elszap-

előfOrdUló- panosftjuk, stearinszappan keletkezik és ez mint emuigátor 

1~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~. az el nem szappanosított stearint, valamint a cetaceumot, 
vizet és glicerint emulzióban tartja. E_zek az emulziók rend-

egyelőre -csak kívül labilisak, egyensúlyi helyzetük néha a l egcsekélj ebb 
kellően képzett személyzet külső _behatár~ra is bomlik és -ezáltal nemcsak belső; hanem 

lehetséges. Reméljük külső sajátságaik is megváltoznak. Ez_abq_a_n n)r_ilv<l_pultp.~g, 
módszerek-átvételé-' hogy a k~émből víz válik ki és a tégely-- alján egy szilárd_ 

hazánkban fog a· illinőségi mun:- réteg különül el. -
minél több gyógyszertátra . Ha emUigátorként ká!um-, arnmonium- fitb. stearátot 

kiterjeszteni. Ha máskép nem lehetséges, ·a felelős vezető (szappant) alkalniazunk, úgy mivel ezen krémek alkálikus 
saját személvében vállalja a szúrópróbaszerű gyorsvizsgá- · kémhatásúak, tehát savak, jelen esetben- szaiicilsav, meg.,. 

. elvégz'ését, ·a: minden egyes- vényre kiterjedő külső bontja az emulziű egyensúlyi:- hely~etét· és a kés.zít~ény 

~~Jjg1~:~~;~:;E.~~~v:.~1-~~~~:tk~<Ő' Q;50 g ná t 7 
papaverin, 15 g 

g h!g!tott ·sósav és 

glicerint is_ lehet_ hasZná-Ink, ez _esetben 
·<~-4ora múlva bizonyos mérvü. kicsapódás. kelet-

Bary • A .. Zoltán 
felelős -vezető, 

Öttevény. 

!ekötözötf 

A. GYóGYSZERJl:SZ 

· tében ecetes erjedésnek indul. Ha. a ·.mál~át_ ~ kelletenél 
tovább erjesztjük, a málna is, rnunk~_nl;: IS Ka.rba megy: 
Hogy ezt megel6zhessü~, .a következok-eppen Járunk, el. 
Ismerjük a bor erjesztésene! használatos u. n. kQtypgokat, 
ezt kíséreljük meg utánozm. , . , 

A málnát összezúzva, megcukrozva, szelesebbszáJU~ 
tágabb folyadéküvegbe tesszük. Az üveg szájába egy egy· 
furatos parafa-. vagy gumidugót_ .hely~~ünk, .. s a fur~tba 
egy kétszer derékszög alatt meghaJhtott uyegcsovet t~sz~nk, 
arnel)rnek___.külső végét fém-- vagy üveg~de!ly~en Ievo ytzbe 
süllyesztjük._ Az erjedésnél keletkező sze~dt?xtd a .P.oharb~n 
levő vízen fog átbuborékolni, míg, ~z erJe_des lezaJI~s.a _utan 
a cefre felülete levegővel nem enntkeztk. A y:eseles~or 
ügyelni kell arra, hogy a folyadék ·yass~l ne en!ltkezzek, 
rnert ez a szirup színét károsan befolyasolna. Présel~.s helye~t 
helyesebb a következő rnegol~_ás : · ú .. n. ke.ndeE torlűruhat 
keteszthe (átló irányában) osszehajtva es osszevarn;a, 
háromszegletes zacskót kapunk (szt1rőzsák), h.~ az _ege~z 

-levet ebbe beleöntjük és felakasztj uk,. egy CJSZakan ~t 
. tökéletesen ki fog- csepegni. Ezutá.~ ~- malnalevet culwrral 
felfőzve nagyon· szép, hibátlan szorpot kaP?!lk. . 

Soksz01• megesik, hogy az orvos kalmopmn~s folya~~k
hoz izjavítóul málnaszörpöt rendel. Ilye~k?r. csunya l!las~ 
szinii gyógyszert kell kiszolgáltatnunk. Prob~lJUn~ ,az erJedő 
málna közé 10% ribizli t tenni ! Ez sem a szrru-p" I~en., ~em a 
jóságán nem változtat, ·kalmopirinnel a szfnezodes vrszopt 
i kiküszöbölhető. Azt hiszem, hogy ezt a változtatast 
a~ OKI nem_- fogja1tifogásol~i.)a':aslatot .teszek~ ~yrupus 
rubi idaei előírásának ilyen rranyu megvaltoztatasar~. , 

Balas Pal 

GYÓG-YSZEREINK 

Threomycin 
Racern chloramphenicol 

A penicillin felfedezése óta a kutatások ~z 
utóbbi években igen eredményesek voltak .es 
három új antibiotikum -: au;,e~n;yczn, chlpl O· 
mycetin és terr~mycin - Jzola •. asara v;zetce~. 
Míg az aureomycm es terramycm kemia_I s~e. ke~etet 
eddig teljes egészében nem s1ken;l~ meg~llapü~m, 
a chloromycetin kémiai strukturaJal teljesen tlsz
tázták. 

Burkholder 1947-ben Venezuela közelében 
szénás talajmintából .a~tí':" a_ntibiotikus hatást 
kitejtő streptotnyces faJtat 1zolalt, p~elyet strept~
myces venezuleae-nek nevezett ~L Kts~rletett _levego· 
vel átáramoltatott mélykultúraval vegezte es ~ne~
állapította, hogy ezen kul~~ra ten~é~zetenek ftltra· 
tuma erőteljes antibaktena!ls akt~vtt.ást, t~utatott 
a patogén organizmusok nagy szamava, "ze:n?en 
(rickettsiák bizonyos virusok és sa1monella-!aJtak). 
A filtratum~kból Ehrlich és társai 1947) kns~alyos 
antibiotikumot nyertek, melyet C!Jloromycetw,nek 
neveztek el. · . . 

a. F. Gauze, Belozerszky, Paszh.llla szovjet 
kutiltók részletes tanulmányban ~za~ol;talt. be 
a ~hloromycetin-nel végzett kutat.as.atkrol ~s a 
klinikai gyakorlatban való alkalmazasarol. IMrkro· 
biológija !950. L 79. p.) . . . 

A Chloromycetin (chloramphemcol) nevet azert 
nyerte, mert molekulájában klórt lS tartalm~z, 
nem ionizált formában. A Chloromycetm,t mmt 
színtelen, kristályos vegyületet izolálták. Szerkeze
tét Bartz (!948) határozta me~: [:on~ ~s T!·outman, 
Contraulis és társai 1949-ben kulonbozo modszerek· . 
kel szintetizálták. • 

33 



·. Az actinomyé.és venezuelae á!t 1 t ~ 
chloromycetin kémiai képlete: a er melt 

l -2-drchloracetamido-1 -p-nitropher;yH 
3-propandwl. . c ' 

Szerkezeti képlete :. 

H HN .--'-· coeHer . 
l l . 2 

. 0 2N ~ < . ~/~-C-~. C - CM.OH 
- l l .. 

.. OH H 
. Ez ,3 vegyület optikailag balracsavaró 

Thre~ ~nagya~ gyógyszeripar által · elcállit~tt 
. . }' _m - 'acem chloromycetin. Ez a vegyület 
.· -~ ~~~~~~grarlag h~tástalan jobbraforgató izoúiert 

ból ism?tzzhal, ~ze~t adagja kétszerese az .irodalom
r c or on,ycetm adag1· ának 

A Th · . 
kristályok~~~m~fmlfehér va~y sá~gásfehér tűszerű 

a · ze rgen keserú oldala a Jak 
musszal szemben gyakorlatilag ;emlegés I ~ 
~~~es~~;;;cm k~ .. 400 _ml vízben oldható. Organiku; 

k 
.. "tt kben JOl oldodrk. Olvadáspontja !49-1 51o 

· ozo van, termost abi!. • 
nm A _Threomycin iránt érzékeny rnikfoorganiz
Br~~~~~ streptococcus pyogenes, bacterium ·coli 
Schottmüll~~or~~f· sallnl1onella· typhi, salmonell~ 
· , . _·.· .. ' . mone a paradysenteriae. . . . . 
rnu· t Att Tkhrelomycin-nel valq kezde_ ti kísérletek azt 

a a 1oay ez az " t ·b· · • a fyp!Í ' bod .. . UJ ~n r wtrkum hatá~os · 
· . · us a omr11ahs {hasr hagymá } · t !Í 

exanthematicus (kiütéses.ha~ymáz} z { YP us 
paratyphus B megbetegedésekben'·fs~ra yphus A, 
sta A Threomy~in igen kifejezett hatású ol an Továbbképz{5 tarifolyamok 
, . phy_Iococcus torzsekre, amelyek· eg· yébk. t Y . 1 crlhn-rezisztensek. ' en pe,m- vezett951 őszé~ r;1egináult az államilag measzer-

A klinik ·r · · . es rranyrtott gyógyszérésztovábbké zés 
k'' , a~ apasztalatok szerint a Threomycin egyelore csak Budapesteri. Az azóta eltelt-r'do" palatt' 

a . o_
0
vetkezo k __ .orkep_ ekben J'avalt : . ... 3 csoportb · t · . . . . an m~n egy 300 budapesti és pestkör-

által J~~~J:f'~(v~r~~s!, dyspepsia c?li (coli bacillus nyekr _gyogyszere>Z vett részt a továbbkép ' b 
bacillus á mesz esr zavar}, coli. pyelitis (coli ·~ t?sabbké[Jző tanfólyamokon elméleti előad~~~keor;; 
'Friedliindeltal okozott .vesemedence gyulladás}, . e •.. a oratonumr gyakorlatokori újítják fel 'll t··.· 
által oko:Otf"~~n:?:'a (F~redlender-féie bacillus feJ!esztrk tovább ismereteiket. · · ' 

1 

e ve 
in uinale . udooyullad_as), . Iymphogranuloma ' A bud~pesti továbbképző tanfol am ta ' -
cfr . .(negye?rk nemrbaj), merringitis epidertüca Jatat~;ra. t~maszkodva, ~z. első br!súták r:::~~
dár~~~yy~~ ~~lt~artY.agyulladás), parotitis epidemica le e~e.e utan, a · mmrsztenum 1952 · .. , · · b . 

typhus abd omnrgygyu!ladas), paratyphus AcB mdrtotta a vidéki továbbképzést . c-:.en I'l_leg" 
(szarnárhur . ommal Js (hasr hagymáz}, pertussi; szeré>Z-S~akcsopoit élénk figyelem~~l kis~~~gy
ha.·g· ·.y····· . ··}ut},. typhus e::'anthematicus (kiütéses tovabbkepzesnek ezt az ú jabb fejlőd. . . .a 

maz , vnus pneumoma. . .. · ·. :is és elhatározta, hogy a tanulás· me;kso'·nsn~<l~t~s~at 
A 'It r· · a b d t· · · ·· " yresere 

. . . '.z a a a_ n_ os ·.· .. kli.ni.kai ___ tapaszta ____ I __ ato_k __ . _.sz_ e.r. ir_ll. .. _u apes r tanfolyamon közremiíködő előad. . . k k. t l . . ~.ozul egyeseket felkér, hogy vidék' . ok 

b
eezatd a nPaJp. i adagot rés~;e_~~e~ f60 ~<;c~~~~.·})' . osszefog1aló előadásokbán ismertessé~ ~a~osok.b~n 

m egy 10 kg os g k anya~át. December hó folyamán a G ' rosu;a~ 
. ·.. g~ot . 6 ÓráJk. t r d - yerme nek naponként . K_. __ emrar In, té zet asszisztenser· egy-eg. y. eylo'oagyda'sszereszr 

kell. be .. adn·
1 

·.A ekn 
1 
. ragéet (Z50 mg hatóarwag·} t b ke ' . . . . eze es Idotartama coli d J • --~ '!~' .az »Egyszerű szervetlen kémiai anar'e-

es dysenteria eselén általában 4-S. . yspep~ra :ov r at:e~intéce« c .. brosurát ismertették U rzr~ 
ban pedig általában 7 nap. · nap, pertussrs- .ri y en s"el.emben es eredménnyel f 1 Ik gyf.n 

A Threomycin adago!á t h Ke~vessy György dr. brosúrá'ával a~g a oz a~ 
glasi hagymáz} eselén külö~~s ~fg:e~m~d~mg inal~s. Qyogyszeré~zeti Intézet asszisz{ensei és ~gyeter~r 

.. vato~an ke.!! eljárni és felnőttnél is a . J nye . jelen beszamolóban az előad.' k . o.~enser. ~adagnai magasabban a kezelés első ~l .· g:?s ~onzultáción szerzett n€ hány ta;;~zi~J~~~il~to\e1 a 
9en1. szabad··~fsérletezni. A napi 6 .g-os 0 ~r~JI~s~ ossze. · , " . og a om 
n.a .. km~ndhato adagolásnál magasabb actala bakté . A gyógyszerészek az előadások t . . ·,. 
numo olymértékű roharJ1óls pusztulását idézhet l . ~~~~kl~d~ss~l fogadták. Általánosságba~ e~~~~",fz~ . 

.· sz a u ' • hogy a gyógyszerészek. a kémiai 

soran )egföbbszö.r ~rr~ hivatkoztak, 
távol állanak mindeirriapi rhunkájuktól; 

><''"""' is hallgatták, úgy érezték; hogy 
segítséget riyui,toftak számukra. A rpost 

~afortntt előadásokhál azonban a ha!lgatóknem-

~:::1:!~~~~'f!~~~t~~~erdeklődéssel az előadást; is bizonyították, hogy 
annak tá1gyátés valóban . 

a kapcsolatot a kémiá és napi iíulirká
Oe a. hozzászólásokból arra i~ következ
hágy a hallgatók az előadás any-agára 

on<atkOZIÓ részeket. már .. előzetcsen átoJvasták, 
legalább is foglalkoztak-kérniai ismei·etékkel. 

A GYÓGYSZE~SZ 

Ez lehet a magyarázata, hogy voltak problémáik 
és megjegyzéseikkel az elméletet. közelebb hozták 
a gyakorlat hoz. Ez lehetett az oka annak js,hogy 
a Baranya megyei Vállalat által 'rendezett konzul~ 
táción a részvevők több mint 4 órán át egyforma 
érdeklődéssei vettek részt a brosúra anyagának 
feldolgozásában. 

Ez a néhány előadás arról tanúskodik, hogy 
a vidéki gyógyszerészek átérzik a továbbl<épzés 
fontosságát és örömmel lógadják a szakcsoport 
kezdeményezését, amelynek · segítségével köny
nyebben és még nagyobb kedvvel sajátíthatják 
el a brosúrák anyagát. Kovács László dr. 

··· kénsava,s atropi11.és a s71aponin-kénsavas atropintartalmú 
· kenőcsök bőrön ker~sztül való feszívódásának 
· összehasonlító vizsgMat~ 

(Kőzlemény a SzegédiOr~ostadományi E,gyetem Gyógyszerészeti. Intézet és Egyetemi Gyágyszertárábó/. 
Igazgató' Dávi.d ·Lajos dr, -egyet.~ tanár) .. ' Írta: Novák István dr. egyetemi docens 

~ -, - . 

ke~őcsök reszofpciós vizsgáratávif Unna 
Buclzinger, Moser és Wdrnli, Latzel és 
Winternitz és Neumann; . a kenöcsök 

vógv,;ze,rle1 kfpességével Czetséh....,.-LinÍienwald 
$ :sc!;tmiatc-L.a. Baume, Holló. M. és 1\lavák !., 

.Lés VéTi I foglalkoztak. ·. 
Nová/i I.. a kenőcsökbe beágyazott 

vizsgálták . hisztologiailag 
·c. é'; .. bJiO!éJgi1tilag. I<:ísiorlet.eikh,2z pioktannint, ;>Su dan • 

és salétromsavas ·sztrich
Vizsgálták a vízben és olajban 

~S~~~~;:;e~~~"~'jábbá a kenőcsalapanyagban egyszerűen 
~· porszerű anyagok perkntán felszívó: 

líatóáriyagmerlnyiség felszívódás<) alap-
. . '\ kenőcsalapanyagokat. A vizs
során megállapították, azt is, hogy_ a len:. 

_g.erirnalac szőrtelenített hátbőrére tesfsúly-kilo·.·· f~~:r,::~~ 3 . mg salétromsav as sztrichnint 
··· kenőesőt kell alkalmazni, hogy a sztrich-

mutatkozzél<. · · 
kenőcsalapanyagokba ])eágyazott ható-

_.a,rrwwok perkután felszívódásának 
és V én}. a kénsavas 

,pin,t>ázist választották. · · · 

:f;~2l'!~:,; tartozó 100 · 

szaponin-oldattal átitatott papírszeletet helyez, 
amelyet félórá múlva eltávolít s helyére salétrom' 
savas sztrichnin és szaponin vizes oldalával. átita
tott papírt helyez. A vizsgálati eredményekből 
megállapította, hogy a sa!étromsavas sztrichnin 
szaponin jelenlétében a béka bőréről gyorsabban 
szívódott fel, mint a szaponinmentes. A felszíVóc 
dást nemcsak a saponin pariss., hanem a digi, 
tonin, a berniária és a vadgesztenye szaponinja 
is meggyorsítja. 

Roberg és mások megállapítása szerint a szapo·- · · 
ninok tehát fokozzák a .. sejtek permeabilitását. 
Felmerült bennem a kérdés, vajjon a kenőcsalap
anyagokba beágyazott hatóanyagok esetében a 
szaponin hogyan viselkedik1 E kérdés tisztázására 
Novák l. és V én j. alkalmazta kénsavas atropin! 
tartalmazó kenőcsöket választottaú1. 

A kísérleteket ugyanolyan módon hajtottam 
végre, mint azt »A Gyógyszerész« I 950. évi 6. szá
mában leírtuk. Közleményünkben I 7-féle kenőcs
alapanyaggal végzett kísérletről számoltunk be, 
ahol a hatóanyag kénsavas atropin és atropin
bázis volt. Ezen kísérletekből leszűrt tapasztalatok. 
alapján az anyagtakarékosság szemelőtt tartásá
yal- a szaponinas kísérletekhez hatóanyagként 
csak a kénsavas atropint, kenőcsalapanyagok közül 
két liofili emulgenst. (stearinkrém, szapaminos 
stearinkrém}, ·két· .liofob emulgenst (gyapjúzsír, 
koleszterines disznózsír), végül emulgenst nem tar
talmazó (magyar sárga vazelin} kenöcsalapanyagot 
választottam. 

Kisérleti rész 
A kísérletékhez az alábbi kenőcsalapanyagokat 

használtam : 
a) liofil emulgenst tartalmazák közül: a stea

rinkrémet (l} és a szapaminos-stearinkrémet (ll} ; 
b} liofob emalgenst tartalmazák közül : a gya_pjú-

~ ,e . 
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(Ill) és a koleszterines disznózsírt (IV); _·. Jeti sorozatban 5 patkányorr észlelt pupilla,J~i!'<eH:~ 
c) emulgenst nem filrtalmazók közül : a magyar d és középértéke szolgáltatott ·egy 

sárga vazelint (V). . . . Az ötféle kenőcsalapanyaggal 
· ··Egyes kenőcsalapanyagok útán zárójelben tett ny ek összehasonlításáért az actatpkat 

számok a táblázatban és a grafikonon feltüntetett tettem, hogy a pupillanövekedés 
kenőcsalapanyagok sorszámát jelentik. A kísérlet~k~ 100 percre számítottarn át a következő kéiJlelttel 

· hez vegytiszta kénsavas atropint és vegytiszta 
0 szaponint használtam fel. . .. K P · 1 0 

. A kenőcsalapanyagokat "A Gyógyszerész« 1950.- t· 
évi'6. számában közölt ·elő irat szerint .frissen késtí, ahol p : a. pupilla nagyobbadást ; t: a pupilla
tettem el, kivételt képezett a gyapjúzsír és a magyar növej<edés maximumának. eléréséhez szükséges időt 
sárga vazelin. A kénsavas atropint és a szaponint jelenti percekben kifejezve. K: 100 perc alatt 
vízben oldott állapotban á k~nőcs" a pupilla az eredeti nagyságának hányszorosára 

A kisérleti kénsavas növekedett meg. .· · · 
vizeLés A'l ötféle kenőcsalapanyaggal elért eredménye-. 
kontroH ket az alábbi táblázatban állítottam össz.e. A táb, 

Keiiőcsaiapanyag neve 

Stearinkrém ·; ... ; .. -... -. .. ~: .. ·-~. ·-· ..... _ .. _ .. 
Szapa_~in_oS-stearinkrém --; . ~--.. · ... : .... _ .... -.-.. 
OyapJnZsir .... ; -.............. ~ .. -· .. _.;- ._\-~··-. 
l(oleszterines disznózsír· .... _._· ... ; ...... ~.-.--. 
Magyar: sárga va~ eli n ... ~- .... _ ..... ~- .. 

lázatban szereplő egy-egy. adat 5 kísérlet i sorozat, 
vagyis .. 25 patkányon· észlelt pupillacnövekedés 
középérté]<:ét mutatja 100 percre átszárnítva : 

l. 

5% szapariint 
, 5% -kénsavas 

atropint-tart 
kenőccsel eiért K. 

19,71 
12,34 
5,44 

10,50 
5,40 

2. 

5% kénsavas atro
pint tart..kenőccSfi 

elért K. 

16,00 
9,82 
3,66 
9,69 
4,30 

Az !..és 2. adatok 
közölti killönbség 

%-ban 

+23,18 

s1••.··~k~~iát kénsav a~ ktropintartalmu kenöcsök yi":s~ A .·táblázatban ·sze te p lő. adatokról könnyebb 
.r: ugyanazon időben, ugyanazon hőmérséké. áttekinthetőség és összehasonlítás_céljából grafikont 

.. ._,, 5-5 kb. egyforma súlyú patkányorr végez,, is készítettem. A grafikonon feketére festett rész 
kontroll-kenőcs 5%-kaJ. (öbb ken!ícsalap- a szaponintartalmú, a fehér a szaponinmentes (ko nt' 

1tnvag.ot tartalmazott, mint a kisérleti szaponino$. 'roll) kénsavas atropint tartalmazó kenőcsökkel 
i~i~Z~~~~de mivel lOOg súlyúpatkányokra o,r elértKértéket mutatja. 

..... ' +25,66. 
+48,63 
+ 8,34 
+25,58 

' kenőesőt kentem, ahol ez a különbség · A: táblázat, illetve a grafikon adataitvizsgálva 
jelent, véleményem szerint a vizsgálatot az 5% szaponint és az 5% kénsavas atropint 

· annak eredményét jelentős mértékben nern bec tartalmazó - vizsgálat tárgyát képező ·--'-.kenő~ 
folyásolta. · csöt, az 5% kénsavas atropint tartalmazó - korit- • 

Kísérlet előtt a 100 g súly körüli roll - kenőccsel elért eredményeket hasonlitottam 
)Jatkátlyok öifQrintos nagysagú össze és az alábbiakat állapltottam meg: _ . 
területen eltávolítottam. Köz- A steárinkrérrzbe (l) beágyazott kénsavas atro-

el~~~r~z1~:!~á:~r~~ szőrtelenftétt pinból szaponin jelenlétében 23;18%-kal több hátb~)réL "'~evat 1 csak azokat a szívódott fel a szőitelenített fehérpatkány hát-
•·.••·-~l~~·::~y;J~1; haszn,ált;u_ n fel, . melyeknek hátbőre bőréből, mint a szaponinmentesből. . · 
~.· sértetlen .volt'. Kísérlet .előtt megállapítot, A szapaminos stearinkrémbe (II) beágyazott 

a patkányok súlyát, pupillájának átmérőjét kénsavas atropinból szaponin jelenlétében 25,66%' 
Reichert-féle . binokuláris. sztereoszko,pj/5-JJ~.:. kal íöbll szívódött fel, mint a szaponinmentesből. 
·· · ·. ···· iH!lifkezelf'j:íafl{áriyó·k pupilla A gyapjúzsírba (lll) beágyazott kénsavas 

átrnérőjeké1rrt öt mérés középériékét fogadtam el. atropinból szaponin jelenlétében 48,63%-kal több 
Az analitikai mérlegen mért O, l g sulyú kenő- szívódott fel, mint a szaponinmentesből. ·· · 
a l QO g testsúlyú. patkány szőrtelenített hát- A koleszterines disznózsírba (IV) beágyazott 

b•)ré:nek kb; 9 cm2 felületére felkentem. Ezután kénsavas · atropinból szaponin jelenlétében 8,34 
pu,fi~1~;l:llal0 percenként inértem százalékkal több szívódott fel, mint a szaponin-

~:~~~~at~~áb~ R a maximálisan kitágult, . mentesből. 
.íl már nem tágult ki. A 10. perc~;nként · A magyar sárga vazelinbe (V) beágyazottkén~ 
végzett mérések eredményeit pontosan feljegyeze savas atropinból szaponin jelenlétében.25,58%·kal 
tem. A maximálisan kitágult és a normális pupilla· több szívódott fel, mint a szaponinmentesből. 
átri1érőjének mutatta a félszivódott A kísérletekhez felhasznált kétféle liofill kolloid 

.. kénsavas átmérőjé- emulgenst tartalmázó kenőcsalapanyag közül a 
nek pupilla. K értékét véve alapul, a stearinkrémből (l) aniúgy 

Egy kísér- is na!íJmértékben felszívódó kénsavas atropin 

jelenlétében kb.25%~kal több szív?dott f~\ miri! 
a -""'aponinmentes kénsavas ~tropmt t~r a ~az~ 
k -. , 0 .. kből Vizsgálatok soran felmerult a~ 

e no ev . . ' l 'k emele' se vel k, 'd., hogy vajjon a szapomn-szazae · . , 
a eJ k;~~avas atropin· felszívóct~á~ak. ~rnfY.'seg~ 
mennyiben változik meg. A kerdes tiSL az .sar~e-

gyapjúzs~ ~e~őcsal~fa~rg~: ~~saS:;;w~;~opint 
~~~\m~~t~m~zÁo~rafikonbau !eltün~e.tet,t .ada_!o~ 
szerintá 10% szaponintartalmu gyapJUZSJr.tk~!'JOC! 

1 1, t Kérték 617 volt ami ossz -
alap;rulytagga eJ~; szaponint~rtalorn, eseién elért 
hason 1 va az ;o , "th tt m hogy a 
K. (5 44) értékével, megal!ap1 a ~ ' 

, . á alékának emelesevel a Jelen esetben 
szaK,p~ntJ~kesz3~ 61 o; -kal emelkede.tt. Sokkal sz~mbe
a er e , ;o . t t 1 ú kenoccsel 
tiínőbb; ha a 10% szapomn ar a 112 • t 'k. ~ 
elértKértékét a szapon~nmentes ke1~~~-~~r2~oJ vel hasonlítom össze, .amiko_r az eme .. e , . _.y,· 
Ezen eredmény azt. JgazoiJ3, hogy ,a ·~~POJ?Ill_ .,o 
emelésével a kénsavas atropin felsziVO asa JS. no. 

összefoglalás 

A kisérleti adato)<at összegezve. az alábbiakat 

állapítottam meg. t. . · es ol<iatát tartalm_azó 1 . A kénsavas a ropm VIZ ., ; 
kenőÚ a patkány szőrtelenített hátborer~ ken~e, b" .. n keresztül szaponin jelenlétében tobb ken. 
:av~~o~tropin szívÓdott fel, mint .~z ~gyanolyan 
összetételű de szaponinmentes kenocsbol. . t kell. 

2. A kenőcsnek legalább 5% szapor'~ 
1 

, t 
tartalmaznia vízben oldva, hogy az L a a eJr . 

hatást elérjem. . · a!'kának emelésével 3 A kenőcs szapomn-szaz e . í , 
a kenŐesbe beágyazott kénsavas atropm feJsz vo-

dásának m~nnyiségetis ~mteti~~~:I;;;azó kenőcsökbe 
. 4. A kensavas a ropm . , , · , e elő a 

alkalmazott szaponi.~ . .Jeg~eves~?.~ ;:~~í~tJdását a . 
kénsavas atropm ~or?n , eresz u ominos-stearin-

. koleszterines disznozs1rbol. A s~ap , t . _ 
· , . be a magyar sárga vazelmbe es a s ea.n_n 

]Jio,lis~lerinil] Malj~ar · ~~~:be' beágyazott kénsavas atroyinnak ~ő~a~ 
l~~~~~~_:_;;~+~~~~sá:':•qr•·("'~ll keresztül való felszivódását a szaponm,kb. 25 Yo-t . , . ba beágyazott kensavas a ro-. 

eJ_nel~~~ s:a g6'~~le~~~létében az öt kisérleti ke~ő.~s 
k~~~~ a lfgtöbb (48,63%) szívódott fel a boron 

keresJt~: . a .. Ózsírba beágyazott kénsavas atro
in ielszí~~d~át bőrön ker,e~ztül a szaponm

koncentráció e~lelésével fofkoltz~\ '~Z:f' adatok és 
6 Közlemenyemben e un e . t. 

· · k kénsavas atropinra - mmt ha o-
eredmenye a f 1 olt öt kenőcsalapanyagra anyagra - es a e sor . , " eg 
vonatkoznak, mely~kből általánoservenyn m -
álla ításokat levonlll nem leh;t. 

0
_ 

p 7 Kétségtelénül beigazolodott, hogy a. szap 
· a· kenőcsalapanyagokba beágy~zott. kelJsavas 

~~~opin felszívódását bőrön keresztul elosegJtL 
Irodalom 

. ld , Schmidt-La Báume: 
1." Czetsch--:Ltndenwa ~es . 1939.- _ 2. Dirner 

Salben· und Sal~engrundl~gel~· :e~l~~~macolog-.1937, 4-5, 
Zoltán dr.: Archtv f. exp. h~ f. e~p Path u. Pharmacolog. 
186.- 3. Roberg M.i 'JJ,;' 7 j dr '-czakÓ Lajos: Magyar 
1938, 188 k. 3 fd.-, · . ~~;,.;ág· Értesítője 1940. 6. ~ Gyógyszeresztu omanyt , 
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,_Íi_olló, M· dr.'--Nová!c J; dr~: A. Ö)TógyszeréSz ·194g:, 20. 
c.:__'6.-NoVák_ I. 4r.~Vén j._: __ A Gyógyszerész.l950, 6._-G: 

ll tri T B arr H o B ·a n : CpaeHume.f[bHOe ucC/li!~ 
8o6aHWJ BCUCbUJQH_a.q __ · lJ.C]JC3 'RO:JtCy MG3U, co8ep:J1CaUfeÜ 
c_el!HoRUCJZblÜ amp·onwi u .Haau, cofJep;;tcau{eü cano'"" 
HUHoeó-cepHonuc.rtblÜ amponul-l. · 

Ezt az ú. n. Atidison-Biermer-anémiáf 
és Murpky gyógyították májetet-ésseJ (1926), A miri S<avan·v• 

vizes kivonatának frakcionált aikohoi~~sv~~~~:!:~mf"~ 1927-ben előállított >>Cohn-féle G-frakció<< 

-B _cBonx nccJIC.IJ;óBaHnax anTop cpaBimnaJI ·nea.:.· 
cnmarrue -l! ep es Homy IVfa3U; -co;r::t;ep-íHam:en-· cep:ao:niiCJihtli: 
aTJ)o;mm c ncac;w:namréM Maau, -co;a:epi-Hamcü carronu
·HOBO:-ceprroHUc.rrblfi aTpolllifH. Orr. ycT~IIOBHJI, LI'I'o. ec.,lJn 
Ha:MaailTh y I~pbiC_ Ha_ I-fütHy CIIIHUJ BO,lJ;RI-IOif_ P~,CTHo'p 
CepHOHHC.liOTű" aTpO_TIHIIa, TO H3 3Töro· BCID;CCTB~_ j)oJii,'
llle_ 6y.n;eT ncac:omaTbCJI ecJiu H pacTBopy ;::r;ofiamiM eme 
canorrnn. · qrofi:nr cepHOI\HCJI:&Hl aTpQllHH ncacLma.rrcJI 
liCpé3 . -Hoffiy B ŐOJibiUCM I\OJIJ1'qecTBe, _ HCÜŐXO,Il;MMQ~ 
TI'i'o6L~ Maah COJJ;epmaJia He Menee__ _5%_ canounrta.:._ !Jo
BLuneulíe:M:- npon:eHTa- carromnm ·n --1\-raal-r nonr)miaC:r6r 
l{_,HOJIHqecTBo ncacDIBaei\roro cepnöHUCJioro--arpomina-. 

· IIpm-I3_Benenahie rrcc.ue.u;onanHH anTop nponano.n;n.iL-B 
éo:rPJ.;AHH:qécrne: c :0:. Ben,. H ,·1\fCTO]{HJ-m 6hma -.orry6JJit~ 

zásá\;al és tisztításával (végig ~~~~~,,~,;~;""~~~ 
dolgozva!) született meg az első n 

má jkivo.nat. A campola n 1:;a~' '~ia:i~~~F,i;:'ifiV1~l;~~;{tJ!';~l~ volt (a májat- előzetesen 

sára 3-5-ik napon apró; fiat~~~,~:t~\~~~·:il1~~~;~~r:~ji~~~f jelennek meg a vérben, ezek 
a _májinjekció ·értfkéről. A 

napon éri el a n;·~~i~'(t,~~~nJ~~Ji~:~i~:c;;;~j~':~~s~ 
után a v. v. s.-szárn a 1 ·alá majd '~~;~:~te~,i;~~· kúra befejeztével a normMis szinten marad. _l\ 

ségíí volt- easile megállapítása; hogy a ~~·~·"'" 
képződést reguláló tényező nem a májban, 
ban képződik {gyomorn_edv hatásának 
etetve perniciozás .betegge!, májinjekcióval a<vuvo 

terápiás eredményt kapott). A táQlálékkal (állati '"''"'.'' . 
élesztő stb.) a szervezetbe jutó l>extrins'ic(<-faktor és 
gyomornedvvel kiválasztott. JJintrinsic<~-faktDr egymásra:. 
hatásából jön létre az ú .. n. analzemin. Az anahemin inaktiv 
állapotban deponálódllc, a májban (hemogén) és a máj 

· H:o~~Ha ~- J,U:e_crohr_ HOJ\·repe-_1950 ro.T:ta sror.o mypHaJia. 
IlpHBe,n;CIIHE.Ie n-- TOM COOŐIIJ:CI-IHH _;tJ;aHI-Ihie OTI-toCRTCJI 
R," cepHOH::iJ:CJIOMY- aTporrn:_ny; · a- TalOHe l\ I-q}el\-ty im 
c.:re?pi·IHa ·n:- cartominonoro_ -c:reapnua, Han J~CÍ:ÍCTBYIO
rrtMM: ·ne:rn;eCTBal\-1:: H' l\ iiiCpCTJIHOMj.t,- Xo.iiCCTCpTIIIOBOMy
"-cBHHOJ\IJ:Y _ íRUpy H BeH~'epCPiQl\'ry: }J{CJITOMy Ba3CJI11HY 
HaH.. OCHOBHbiM B,ell(CCTBaM-- B l\Ia3ll. Ma 31'oro CJie,!l:ye:r, 

, liTÓ -HC?lhRfl BbiBCCTM 06iu:Me 33Í-\JIIOqenrra, HO 'ltaH -t{Jai\ 
Mólliil:O aáHJIIOqHTL: qTO carrmn-rn · cnoco6c:rnyeT _nea:::. 
l!biB3HHIQ llepea HO'i-!-\Y ·cepHOHHeJioro--aTpOTII1,Ha: -

··D: r:· -I S-rv·á n N oV 'á k :- VáftldC(ieilde ·oiitúsucfmiz-
gii;: üf!er; (i,ie perkutane -Resorf)tion l!On schwejelsaurCS Atropi'rc 
und.--saponínscllwejelsaures -Atropin entlzalte~zden Si:I1bim._ (Aus 
~eirz-Phár_makologisthen,, Institut u-nd der Apatileke da Univer:.,: 
sitiif .Szeged.·Dire_ktor: Prof~ Dr.,.Laj(Js Dávid.)-

rnan von wasSfige Lösung von ·schwcfelsati-
··.···remA1'ronm Salbe auf enthaarte -Rücken-

Anwesenhé-itvpp: 
mit __ gleicher:Ztt

Saponin ""'"';,.' Die Salbe muss 
gelöstes·sapoflin;enthalten,- damit 

~'~~~~~e~:'~ ríiie•;sb,áre griíss·ere Menge schwefeiSaures- A trop_in 
-,_: ErhőhUng de~ Prozentgehaits· dét .

.• ·!i:~~.~;l~!'li~~~~FJ(~~t~~sich_auth die iesorbierte Menge.deS schwefelsauren Atfopins. Dic-Ver-· 
zusárnmen mit.J. Vén inderjm l>Gyógysze:résú,~ 

beschri'ebenen Weise ausgeführt. Die in dies_er 
· Da ten bezogen -si ch aúf·schwefelsaüres 

weiterhin _auf Stearinkrem~_ Sapa
auf Cholesterin . enthaltendes 

die ungarisCh e ·gelbc Vaseli ne (als- SJ.lbéii~. 
aus diesen lassen -si<::h_ je9och Fe_ststeuungen 

·· · · llicht ableiten. Zweifenos hat -sich 
die perkutane Resorptip_n: 

eingebetteten schwefelsaure11 Atrű-

Endre-útCai előadóteremben·- két előadás· 

:'~~·~~~~~:~;~~!'~í~~~fjt~;r~~i-i·At:-~ Z··--~~_:fo-;i~O!d-~l~~:1~-~-]~}f~~~-_· 
·.• ;;:;:;~~\ az }>q.naemia pernieiosa<< -

-_-_ vérszeg~nység -:-:- gyógyítására .irányuló próbálkoz_á~ 
Anélkül, hogy --az anémiával, rnint betegségg~!_ elő-_ 

·.••·•······~~l!;~~~~~Jküiön foglalkozott.volha,·-rámutatott a:rra; hogy 
.:_:. azt az állapotot _,____ te_hát nem betegséget, P-anem 

- nevezik~ ami_kor az egységnyi vér a ·normálisnál: 
kevesebb h~rnoglobint iarta:Jmaz. Ebben az esetben ~Ita1á~. 
ban a vörösvérsejtek száma is csökkent Normális .körül,:. 
mények között a vörösvérsejtek pusztulása és csontvelőben 
képződés'e aráiiyosan történik, .anéiniás ~!Iapotban azonban 

·-·:a· _vétSejtképzés ;i pusztulással nem tud lépést tartani. 
_l>Anaemia perniciosJ:u-llál a csontvelő lassabban bqcsátja 
_kt a~ vörösvérsejteket és éretlen,_ normális feltételek mellett· 
nem képződő, nagyalakú vörösvérsejtekkel telik meg. a 
cso_i:t'tvel_ő,_ ahol ezek a sejtek tönkre is ·mennek és nem· 
jutnak a vé_rpály?ba. 

hemogenáz hatására akti":álódik' újra. 
A hatásos májinjekció előállítására 

tások ismertetése 'után az előadó- a f!o:I~~':!a~v1~<0l;Í::~;.~:~e~~;; említést: A jolsav (Be-vitamin, 
p ter vii-p-amin obenzoeSavas g l utamillsav. 
r*cióra igen erős hatása-van, de az _ _ . 

. fellépő idegrendszeri· elváltozásokat 
__ hanem gyakran:· súlyosbítja'. is. A 
h~xaglutaminsavhoz' kötött 
és a perniciázás __ betegelc s:Zervezete ·-nem 
kötésbői felszabadítani (lfbetating 'faktor hi<iá~,T~,'~/\ba~~·~~~~~~ 
vizsgált:ttok bizonyították, hOgy. a fófsav f( . , 
való képtelenség esak egyik t_ünete ·a "betegségnek. A folsav 
valószínűleg redukált alakbán (folinSaVJ fejti ki hatását. 
Arr~ i.s..,_ rájöttek/_ hogy t(minnel (metiltiouraci_f) _i§ _pótpl-
hato. . :_ ·. -. 

1-947-ben· Mai-y Slzorb fedezte fel, hogy-a-Lactobacillus 
1actis Dorq.er májkivonatok hatására _ beköve'tkező növek-e
dés gyorsulása a májkivonat an_tiperni:ciózás· hatásával

'arányos. En·nek a mérőmödszernek a segítségével lehetett 
eljutni a Bú vitamin izoláláSáig (R-ickes és munkatársai, 
_illetve Lester Smith 1948) .. A 8 12-vitamin parenterálisan 
adva- már gamrnányi mennyiségben h.atásós és az -J>anaemia 
perniciosa<( legbiztosabb gyógyszere. Adagolására a .beteg. 
közérzetc javul, hányingere, diarrhoea-ja megszűnik, étvá
gya és szellemi frissesége javul, az idegrendszeri _-tünetek 
sok esetben tökéletesen gyógyulnak. Előadó szeUemesJ 
rövid számítással_ mutatta be, hogy 10 gamma 8

12 
adagolása 

esetében ·egy-egy v. v. s.-re valarnivel több, mint egy moie-
kuia vitamin jut. · · 

jelenleg az anaeinia perniciosa:-t a timonukleinSav 
zavaraként magyarázzák. A folsav _katalizálja a timin

\képzést, tehát az -uracil metllezését, a B
12

. pedig a __ timin 
dezoxíribózzal timidinné_ egyesQlését. A timidin a -timo~ 
n'ukleins_av egyik alkotórés~e, 111el_y a sejtmag egyik leg- .... 
fontosabb alkotóeleme. 

Ezután beszámolt az előa:dű a Szegedi Mikrobiológiai 
InJé:r.et, -a __ Oyógys~_cripari .Kutató Intézet' és ·a Kőbányai 

:·ö)rógyszerárugyár együttműködésének eredményéről: :a
Neo-Perhepar-ról. ··A külföldi készítmények""'közül is fel
sorolt néhányat: Hepatoctinum (szovjet),. p ernaern on 
forte, Carnpolon, Hepamit10·, Hepolan. 

Molndr István_ dr.- (Gyógyszeripari Kutató) a B
12

-

vitaminr6l tartott előadásának bevezetésében néhány olyan 
blokémi:ii módszert ismertetett, melyeknek nagy szerepe 
volt a vitamin kristályos izolálása sikeréb-en. Igy pl. adszorp
ciós mctodika alkalmazásával sikerült a . májban még 
l : 2,000.000 arányú hígításban jelenlevő hatóanyagat 
l : 1000 koncentrációra töményítenL Az ?Idó_szerek közöt_ti 
rúegoszlás és -a -kromatográfiás tethúika kombinálásávaf 
sikerült a vitamint kristályosan előá!Iítani. A 812-vita~ minra, amelyet az V. Gykv. már ·felvett a hivatalos.gyógy
szerek közé, jellemző bíbOrvörös színe, hosszú prizmás
kristálytűí, fajlagos forgatóképességB (-5±99°) és bomlás-
pontja (300°). . 

A vitamint sem felsőbbrendű -állati, se:m nöVény 

A GYÓGYSZERI~SZ 

· A gyógyszerész~o~~bbképzés 
· 5. brosuraJa 

A rnúlt idők gyógyszerészképzése csakn:ell"!---kiz~r~lag 
, zerkészitéssel és a gyógyszeranyagok feltsmeresev~l 

~s g~~~~égi elbírálásával összefüggő tudo!llá~yok okt!~ ta-
k I' t zódott Régebben végzett kartarsamk a gyogy

sára ko~ ~á~áról legfeljebb csak autodidakt~ f!I~do!l _sz~r~z: 
szere , ~ t de a szükséges anatomtaJ, ftztologJat 
l~k bf~~~1{~fa~Fa~i~mer~tek nélkül, ~zek, is meglehetősen 
hiányos~~nak te~irit~~~~~~nemzedék már ~okka-l sz~rencsé
sebb .:\~~J:1b~ ~'{kf;zé.s reformja kö~~~l<eztében. gy~gyszJr: 
hatá~tat:J-i oktatás~and is reélsyze.ebsbu··,le,-Ahaf~{gj~~ ~e~~~~~as~!r~ei~t 

fi~i:- mány a-zonban mm rn , d' -.,., .. bb gyógy 
dk' "l b nyolult rendszerébe és allan oan UJ a, , : 

ren t vu- o . . az orvostudományi. A- gyogyszere_szt 
~~~r:t~~e{ö~~fe~~~~~:töltéséhez ·tehát. eleng,edhetetlenü,l tszitk- · 
sé es, hogy a- gyógyszerész -áiiandoan k,ere,zze ~ag~ . -- . 
. _g A ó szen:k hatásával foglalkozo regebbi ko!lyvek 

, _gy k gy h tók vagy ecryes részeikben elavultak, Illetve 
~~r nem k ap a pedig ki~árólag orvosok részére íródtak. 
hm!lyosa ' _vagy_ ó Szerész szakma a legnagyobb örömmel 
~Je~_t .~1~eeg;:itzg~u~~táv dr. )JOyógyszerhat~stam címü most 

~e~j~fent ,kö~yvét. ~zoftt!Iá~at~~~a~~n~t~k~z eeYlö~~~e~ 
gyó&ysze~aJ~sia~~ e~iei a nélkülözhetetlen tudománnyal, 
rne~lstmle~be e nede'k pedig korábbi ismereteit felfr-issítheti a f1a a at,~ nemz , . 
és újabb szempontokkal gyaraptthatJa. . -" 

A kön v összefoglalja azt az anyagot, amelyet a szerzo ___ _ 
továbbJpző előadásolcon ~lő~dot~ és elen&:dhetetlenül_ 

:z,ü~ségesv;h~~~' ~f~lm ais~e~f~~~e~~~k~~n~~J;~~;to~:r.' 
gepifse~et a~ ált~la elkészitett vagy kiszolgáltatottgyogyszer 
ame ye z r~ezetében elő fog idézni.' Ez a tudat fokozza a 

. a ~ete;z:r:sz önbizalmát és hivatás~ze~eteté,t és nagyban 
-~~z~~árul munkájának gondo~abb elvegzésehe~. - , -

A könyv általános részében a szerző f?glalkozlk a gyog~
, k la vető feltételeiv~~- a gyogyszerek a~ago~a-

szerh,ataso a p lk J'k ko··Icso··nhatásaival (sz-mergiZ-, · 1 a gyógyszermo e u a 
sava' és antagonizmus) és változásaival, amely~k egyes 
mu,s k ll'khatásait előidézik. Ugyamtt meg-. 
~~~~~~~~e az :m~nitásról,_ m~jd rávilágit az anafilaxi~ 
és az allergia· jelenségeinek okaira. . . .. 

. A kkal bővebb részletes részben hatástam, ezen belul 
. éo iai cso ortositásban megtaláljuk a legf_o!ltosabb 

pe~Ig ~z;ek hitfsának és alkalmazási. H)Ódján~k Js!ll.erte
gy~1y B hatóan foglalkozik a központt es a korzett Ideg~ 
tese · e h t, zerekkel Az autonóm idegrendszerre hato 
rendszerre a 0 s . · e ismerkedhetünk az adren-
s4e:~k~~ !t~Íi~~~g~ise~i\~~~é~y~gével és ezeket a hatáso~at 
er~;d:ző -metve gátló gyógyszerekke1 és hatásuk m_e~han!z-
~~~áv~Í. Tová~bi fejezetek tárgy:~~~i~~~~rek~~~ol~t~~~ < 

kerm~~sre fohf~~o~f~r~kes~iv ~elépítésével, müköd~sével, és 
beh~to __ sn zet;telével. Kitér a vércsoportok me~hata~ozás~r~ 
~ ver s~í~reható szereket tárgyaló fejezetben. kiemell a dlgi-

~~Ji~zlevél .~Iükozidáit, ismerJf1~JI;iP~!~~~e~ éstf~~~~~~~!i Ezutan kovetkezne~ a __ gy . t, k Külöri feJezetet 

~::.~rcik~t~~~~~~~ia~i.~r:~:i~~~~:~~;;i~~tn~ ~~;~~: 
nekk. tUgyaakemoterápiás szereket, antibiotikumokat es :'l 
no a ' . , k t l ---: 
bélélősdi ek ellem gyogyszere e . - , - , , " .. 

A digitáliszlevél biológiai é_rtek!Jle~hat_aro,zasan ~Ivu~ 
·egyéb biológiai rneg~a~ároz~sokrol e~1de~g ~·ffr0f~~~~!~f:ti 
alig hallottak vala~tt. Ah konyv ezeé;e ~~ze~obenzol~készft
az v. Gyógyszerk{myv or~on~ . 

ménk~~~~ ~t1t~\~i ~1~,~~~~'oz~~~~· a gyógyszerhat:s?k 
hanizmusának könnyebb rnegérfésére az, eg~e~ eJ~-:-

~~~-kben mégtaláljuk tegfo~tosabb szerveipk :~tp8e~~ri~~:~ 
működésének rövid, .d.e VIlág<;~ rna~y~~ft~aá~rák fs kémiai ;~;~;~i,.1f,?~r~ltenoplleriin,a~tlf,~lsav. és- folsav .kérdé_shez az érthetőséget szol~al]tákt paesdzrgové~~eko:S~bbé teszik'_az_ egyes 1: képletek, a magyaraza o , 
helyeken ismertetett állatklserletek. , 'h. , !t- be 

Sajtios, a könyvbe né~ány saJtO Iba csuszo - . 
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;,·~:A~~~;:7&~JI!Yi~i,~:~;~~;~~~ezrie:fk~etf;. ~az k'i~ó!.azos_aT? ~eg': 
·. munkájukóan és 

az . _ . való .szaros kapcsolat megszilárdításában a 
könyvnek nagy hasznát veszik é~- éppen oJyan érdeklődés~ 
sei . fogják tanulmányozni, mint amilyen érdeklődéssei 
hallgatják- a népszen1 Fritz, professzor e_Iőadásait -az~--egye
temen és a továbbképiő tá.nfolyamoko~. 

Ligeti Viktor 

Szakmai megbeszélés 
. A Budapesti Gyógyszervizsgáló Laboratórium Jegutóbb 

a XIII. kerület gyógyszerészeit hívta meg. A megbeszélésen 
először Zalai Károly; dr. h:tboratófiumvezető tartott rövid 
előadást a gyógyszerészi technoiógiáról. (EiőadásáLiapunk 
más helyén közöljlik.) Utána- Gro~t?a GizeUa szakfelii'gyelő
gyógyszerész ismertett~ a szirupok elöállítá~ának technoló-
giáját. Előadásában külön kitért készülő- V. Gyógyszer-. 
könyvünk szövegfervezetére is, aminek alapján a jelehlevő. 
kartársak (Qsszehasonlíthatták) a IV. és az V. gyógyszer-· 
könyv szirupkészftményeit. _ -, 

}\z előadó_ reJviden _l<:itért a_ cukor kémiájának ismerte
téSére és felsorolta a szirupkészítés általános szabályait. 
A IV. gyógyszerkönyv. konzerváló szerek hasz-nálatát 
nem engedte-meg. Ezzel szembert az V. gyógyszerkönyv ezen 
a téren jelentős fejlődést mutat. A gyógys?=erkönyv s~öveg-

. fervezete J>Solutio -conservanS<< néven _a-. metiJ-para-oxi
benzoát 20%-os szeszes oldatát teszi hivatalossá- konzer,. 

-... : H . a: kriStálycukor tiSzta és n-edvességet rtem tar:. 
elolrm. • , a b l "le előállitott sz iru p nem különbözhet a 
~~~~~~~~;bó~ el~~llított készítménytőL : 

~] 
L nak aZ a kezdeményezése, hogy havon-

A _B. Gy. V .... - , szerészeit hívják meg és előadá-
ként mas-mas keru!et gY:ogyálatokkal viták elindításával 
sokkal, ~beJ?utat?« ~~z~,nőségi gyógyszerellátást, mind 
szüntelenul Jav,itsak 1 b takozik ki. Kívánatos volna azon
naoyobb eredmennye on á 'ba az 1 hónapos laborató
bafl, ha- az. előa?ás.olc rneg~art :aő vidéki Szakfelügyelőket 
riumi továbbkepz~~ben :::z~ Yatban ez a kezdeményezés 
is bevonnák Orszagt~ Y1

0
sf é~ vidéki- jó tapasztalatok és 

csak így vezetne,~ .ov a~ me oldására a hibák ki javítá-. 
problémák kics~rel~s~:~;.~~öbö~séte Ny'nván --sor kerül arra 
sára, a hibaforraseJ .1 Gu, V dyóg~szerészeit is meghívják 
•5 hogy a P~>stmegyet J· · ~ - -á (S k) ~~lamel)dk ·f~·lelősvezető~ értekezlet napj n. zer . 

. *"" . 
Cikkíróinkhoz · 
. ki .. · d'"a az utóbbi hónapokban 

.. :s:akl~punk ct~ő r?.;-. g~~i<tJor ezt örömmel--állapitjuk 
ktbovult es egyre , .~u_ · a la hel esirásának egy
meg, célszerűnek vt~l)~~' ~j~lt Iekö~öljüJ irányelveinket: 
ségessége szer:tpon Ja o "k mind a-korrektorok munl}á.ját o hogy ezzel mmd a.szerzo , , 

megkönnkylítsil~ 1951-es évfolyamában Kedvessy (21. Iap) 
Sza apun f 1 lkoztak ezzel a kérdes-

és Mag~~~ ~?.2?i. ~~~~é~~~~e:f:pj~~ tialakult irányelveket: 
sei s ala Fon~~~J~ -helyesírással írjuk a· ~özhaszn~lat~fl 
átm~~t szakkifejezé.Óket (P!Íc:~~~~g~~b ~al~u~~noe~:~~~~o~ 
redukció, adszorbet ' exszt . . . . .okat (pl kálium-
írt szavakhá~~a~ö~:~~~iju~~zz:~~Jz~~k~\~:~ari tartju~ stb_;) 
t~:aí~~~inányos szakkifejezéseket alkalma.zun~- ·Ó~~~~ 
~ko~u~k. a )/sztlerf< ~~ze~1~lfi~~j~~d~k6A~~::~oiidotst~~ 
klnrbanu~o s ·•. . f tikus helyesírásában meg~ 
~:m 0d~~~~t::kk~~f~l~~~~~e~ek~~~okaf tehát er~deti hefyes-

-fráss~~ ~:~~~ti _-hely esirással irju~ az ;idegennyel~fi a~:~~~~ 
le többször latin) ~eve~et:._ !;;Z tgy trt szavaka . ás ti usU 
a ~éziratban aláh~zássalJedl?lJUk,khe~gy(tl n~~:1~r~ digifalis, 
betüvel (dőlt betuvel) sze Je eze . . ' 
ct .. e digitálisz-tinktura.) . .., · rTst csak abbán 

-:, 3 Latin és általába_n tdegen megj eO e - - .. 

~~;~~~b~~g~fll~~:!~~~b'r~(~ir~~~~~etre:~:&\s'zg~l!1eEf~fi 
Tinetura digitalis-t. Ez '!tobbt, szo ~gyu - p t k'"tő'élleÍ 
hogy az erede~~ helye~irassaln~t rg~~~;fsü~ r:g~yóg~sierek-

f~;i~1~~~ét. ~t(e~~~:.~:~~;~~~Üe~orJuf~l~~~-· ~':r~~n;c;_':: 
f!ra_ectptztatkumb, ,dea tu'lzotf. rövidítések-... sem nem célszeraek, ts Irha un , ar 

sem-.nem sz~p~~. Ietef szöveg közben csak akkor haSzn~-
lunk:h~~~~~ a ~eantitativ jelle_get kivánluk ~a~:t7~~~~ 
l 1. 0 1 n nátronlúgot irunk es n~m O,- !1: a 
JKo~-oldatot. Ellenben azt mo~dJt;k;, .hogy 1 ml,?!l ~ 
sósav 4,01 mg NaOH-val egyenertek-u és nem na num 

hidr5xi~;-1:dítéseinkben l} A hibdtlan kéziratS~erk~sztés .. szabd-
. · ~'l'v1 .. - - ő· Dékány István, ktado:-Konnyű-

!Y"'~ cKi'ra~rn·;l~)sz~Í~silásaif I<övetjQk. Mértékegységeink 
1pan ' t ·· k orrtot · ' 
röviditése ut_án mi sem e~zun f P 'te · dg: decigramm,-

cg: cenftgramm, cm· cen m~e r, hl. hektoliter 
dk • dekagramm g· gramm, kg: kilogramm, • . ·w' 
-l :-fiier, ml: milliliter·, m: méter, m&: ~il!i~amm,. mp:d ~p~~ 
méter, mp : másodperc,, n : normal, o . ora, p . ' 
másodperc, q : métermazsa. , . k · bb alsó 

6. A tizedespontot a szam utan, ann& l ol O 27 l 
Sarkába tett vesszélvel jelöljük._ Pl. 0,1456 mg vagy ' m 
0 1 n káliumpermanganát-oldat. IT t 

' 7 A töménység jelölésére százalékot (%), norm!a I as 
· . 'l k Igy pl 10~-os-fosz- orsav, (n) és molaritást (m) haszn~ un ·0 I ká.r "bromát-oldat ·. 

~~-ké~~~~nÓ~251';t~á~i~~~~~rid-oldat ~~~ Egyebekbe~' 



fli!~~j~~f~~~~~;;~:,~l~~:: év' jl\lius Jei' szamában 
felszólításunkatJ melyben_ a_ szabá-
köiöltük. 

A/4-es inéreta papírlapokra írunk, 
2. ··csak a egyik oldalára· szabaci ÍrPi; a ·másik oldal 

- üresen hagyandó, -3. a szöveget írógéppel írjuk, 4. -_a sor ok, 
:_a javítások és olvashatóság éraekében: -két sorközze_l_ ritk:í-
- tandók;- 5: ·minden oldalra megköz~lítőleg ugyanannyi -_sor 
-irandó, tehát az egyes.Iapok margója. _egyrnással _egyeiiék, 
:6~ Jhin'deií- bekezdést beljebb keZdjünk, 7.:_. _a klisé~_, he~ye 
Jélreérttietetlertül megjelölendő a kéziratban,_ 8. _a kézirat 
_lapjainak számozása l.:.tőJ végig mínden·, oldalon felül 
-történjék, középen; beszúrás esetén azt a lapot, amelyhez 
a pótlás jön, x;a betűjellel látjuk el, 9. az .uto,lsó lapot 
a.:·,betűjeleii -kivül }!Vége<< jelzéssel kell -ellátni. -(Irjuk .-_ki 
pL;:~: 74/a, . 74/b, 74/c vége.), 10. a kézirat lapjaihoz es~t
léges pótlásoka t, -he;lyettesitéseket . ragasztással __ és · nem 
gomboStűvel- vagy gémkapoccsal "kell csatolni. · 

A --hasáblevonat javitását. az egyezményes korrektura 
jelek szérint kell '-elvégezni., A hasáblevonatokon változtatás 
csak a nyomdahi.bák kij.avitására szorftkozhat. Minden -
a, ·J_{ézirattól eltérő- változ_tatás költsége_ teljes egészében 

-& _i;ikkírOt terheli. A kéziratokhoz, amennyiben idegennyelvű 
_ .ő!,i!):ie~ógl~llások készülnek, az- összefoglalást három példány
ban, kell méllékelni. 

: 'Az :összefoglalások· terjedelme egészen_ rövid legyen, 
hJIUtái1_ az· összetogiaJások célja a cikk »(}ióhéjban·<< való 
.köziése_. Olyan .. táblázatokat,- amelyek_ klisében _olcsóbbak; 
·.-qtin:i' kiszedve; .a kiadóhivatal klisiroztat. Ezér-t igen fonto!!, 
· uOgy_:az ~redeti rajz vagy gépelés hibamentes legyen, Inert 
' klisén :Változtatni nem lehet. Változtatás eseté~ teljesen 

kUsé szükséges, .melynek költségei -a -szerzőf, terhelik~· 

___ · Hi~igazitá$. A·»'GyógySzlei')ész« __ jangác _ Fér{·meg
-~_j~lf!nt. sz·~~~l?a.n V!ál1álatairuknalk j-uttatott ._.t,~rvhitelek -fel_~ 
:használá_sálról s~óló közlernfény _ SrajnálatOs; :IeiDási h~ha· 
~íköY_efkézté!Jen: érf~lem;z;ava~rpa_n-'jeient meg.- A_;helyes: ?.i.ö~
:v~if a· __ . -kő'V'.e·til5:,ezö;- 1 952-ben csupán P.est é.S _ $_omogy _ megj e 
Ji:a&inálta: fel_ ·tdjes .egé;sz~en a motorsziyattyús_ vírw.eze~· 

. J~klé\esíMsére kapott tervlhitelét, míg Zlala ~ megye alig · 

• ! 

Nátha eselén 

vabmit, V.szpti<ím trrteg')Oe 20%"of, Swlri<>'k · 
50%-ot. FentiekeQ. kívül idököztbér{ a türj•ei Tanács 
felel ö helyiségret biztosított a -·gyógyszertár részére. 

A szaksajt6 

márciusi számábaiL az állandó ravatok kiizfése 
mellett részletesen foglalkozik a Budapesti Gy. 
V. adminisztrátor-tanfolyainának példamufató 
eredményeivel és aBorsod-Abaúj-)':emplén megyei 
Gy. V. Miskolcon lezajlott felelősvezetői "érte-· 
kezletevet A "(}yakorló gyógyszerész . műhelyé
ből" - rövatból kiemeljük az L sz. Vörös 
Csillag-gyogyszertár vényező munkaközösségének 
közleményét. 
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