
·Hozzászólás ,;Egy kórháZi. gyógyszeresz 
·. problémái" cíinű cikkhez · · 

. »A 'Gyógyszerész. Í952. 10: ·számábim RólhecGyula 
Cikkét közli, melyben azonban kevés kórházi problémái 
találtam • 
. _ _ Közel há~om esifendeje vagyok kórházi -gyógySzerész, 
olyan területen (gyermekvédelern), ahol kizárólag gyerineke
ket gyógyítanak, illetve ápolnak és így az ország területén 
az= _egyetlen tgyermekgyógyszertárban«< dolgozom • 

. Nézzük csak meg, hogyan ke~dődött. Annak idején 
szavjet rumtára rumden nagyobb korházban gyógyszerészi 
állást-. rendsz_~resítettek, és hogy ez menn:y:ire helyes_: volt, 
a,zt- mmden kmevezett kartársam igazolhatja. A gyógyszerek 
szakszerű· ke~elése, elosztása, majd a gyógyszertár meg~ 
nyitása után laikus raktári teertdőkbői szakszerű kézbe 
került és- .egyben megs~űnt probléma lett a kórház belső 
gyógyszereiiátása. Egyéni_ szempontból pedig gyönyörű 
feladat_vol~ ezen a szüzi területen- rendet teremteni, saját 
elgondolásait, esetleg álmait megvalósi !ani egy. új gyógy
szertár megtervezésével. Csak szocializmust építlS .államunk 
adhat ilyen szép feladatot nekünk l ' 

A gyógy-szeresiet nlanu~Iis szakma, 
egyetlen, ~hol se_mmiféle kisgépet 
régiben kezembe_ került egy bécsi 
gyógyszertári felhasználásra gyártott 
kisgépeket mutat be. Ezek 

J'aJ<arékossági szempontból, tehát nemzetgazdálkOdási 
_szempontból óriási anyagi és valutáris -megtakarftást jelent
h_~~--_a jólműköd6 kórházi gyógyszerészi kar. Ezért kellene 
Íl)bbet és rendszeresen foglalkozni velünk, mert így gyakran 
csak saját problémáinkat látjuk, s nem az országosakat. 
A ~órházi gyógys_zerészi kar nagyjából magárahagyottnak 
ém helyzetét, és szeretné, ha valaki törődne Is szakmai A Gyógyszerészeti Referáló Szemle Kedvessy 
illetve egyéni problémáival. . · ' ··György dr. szerkesztésében megjelent !953. l. száma. 

. Az orvosokkal kiépltett állan·dó·kapcsolat módot adott 5 Ft térítés ellenében megrendelhető az Orvostu- · 
·.arra, hogy a leghatásosabb gyógyszereket adjuk rendelkezé- dományi Dokumentációs Központban, Budapest, 
sükre é.s !gy jelentős megtakarítást ~rtünk el egye.s vonalon, V., Beloiannr'sz-u. 12., valamr'nt az Orvosr' >'Semmel-
amtt_aztan más vonalon tudunk felhasználni. És-itt voltak r 

legnagyobb. nenézségeim. Mert gyógyszerhatástant tanultam weis<< Könyvesvboltban, Budapest, VII 1., Baross-u. 
annak idején· az_ egyetemen, de az régen volt es- akkor n "em 21. sz. alatt. - -
is Volt. fontos. A _gyógyszerészek számára· megírt könyv 
_(Fritz)_részben idejétmúlt<! _és· nagyon sok fáradsáuba-- került 
igen sok kérdésre helyes és lelkiismeretes vál~szt -a·dni. 
.Ezen- a problémán- nem; SDka:t ·segített az_ idén· végighallga. 

. - tot1;Jovábbképzd.;.tan~olyam, mert a ragyogóan előadó ·Fri~ 
, professzornak nagyon kevés idő állott rendelkezésére és az 

anyagnak csa~ legfontosab? pontjaít érirtthe-tte_._Szükséges-· 
nek tartom mtel6bb egy gy ogyszerészek számára-ha. sználható 
hatástani kö~yv megjelenését. (Azóta megjelent.) 

A t~vabbképző-tanfol~!'mon tanultak megkönnyi
tették tovabbt munkámat,_ foleg a vizsgálatok terén mert 
sok:_ olyan kérdésre választ kaptam, amiben álÍandO -;iZSgá-
latáimnái bizonytalan- voltam. .' -

É~ itt kell rámutatnom a gyógyszerészek. számárJ! 
-- faritos tr odalom és szakkönyvek teljes hiányára. Nem nevez:.. 
h~tem másként, mert a 8-10 évvel ezelőtt megjelent szak
k~nyv.ek;_ ma már: jóforf!-lán-. használhatatlanok, amit pedig 
hasznalm .-tJ.ldunk;-az mar regen elj'_o_gyott. Napontakeii,e~_e 
m,od~_!:'n kmd_ás~, részletes; manuális, komplett gyógySzerészi 
kemta,-- specialitásokat resztetesen ismertető könyv;- mely 
nemcsak taQ:almat, hatástant-és doziroiást adna hanem 
ismertetné a hazai és külföldi hasonló_ készítményeket is. 
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A Ry/en~készítmények teljesen azonosak a Merfen-készítményekkel. 
conc. RYFEN aqn. eone. 

NASO-RYFEN 
OPHTALlliO-RYFEN 

Merfen aqu. 
Naso-Merfen 
Ophtalmo-Merfen 

AZ Efi. Minisztérium316ltM/14. 1952. lilti.sz. rendelete, mely kórházak, ren<Íel<lint.ézetek és ílzemi 
~endelók részére a Merfen aqu. con c. 'használatát irják elő, a jövőben -a -Ryfen a_qu. ,conc.-..M vonatkozik. 
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195~. MÁJUS J .$:SZÁM 

Gyógyszertári dolgozók 
a Szoci~l~sta Egészségügyért-m:ozgalmnban 

f~5~]~1;:r~után .,. Kommunista Párt vereté az éteta romol\ fölÖtt; t11egkezdő- · 
rendlrehozata•la és a gyógy&zer
is. Az eredmény~ az· első évek· 

·lassan jelentkeztek, a fordulatot " gyógyszercllá· 
is .az 1948-~s év hozta meg, amikor előbb 

!keretben, maJd !két évvel később a teljes 
WogásávaJ. megallakult a .szociali•ta szektor. 

Kezav<.> rohamlépésben.,kezdődött 111eg a gyógy. 
·S:'~:![.:;!~g·;~ korszerüsdtéoe és átszervezése. A belsö 
i· anna!< idején a profit érdeireben szoros.an 
.ll!l'c1!11íis me}ilé helyezett gyógyszertárakat széttelepít..t

é~ az elidig e!hanY'!golt kfilyárosolmak, ipta.-vidé· 
-~ne!k·· és m:ezőgazdasági településeknek juttattuk a 

; ~~~~~:~~ii~~tr.ü~zt.~iik~ Í<li i! dolgozók az új, nagyobb 
és öltözőhelyi~<:!<. a 

vízv:ezeték és fürdőszo!,)a 

menv· 
!l"g'Yl11~tt~pefl 111"1<· 
A gyóg~;$~r~Uáta.s 

nemcsak a gyógyszerek mlnőségé!Ol és a ínunkabely 
rendezettségétől, felszere!ésétől · függ, banern elsősór· · 
oa-n attól, hogy a gyógyszertári dolgmák miként har· 
colnak a fenná!JÓ, ú. n. objektív nehéZségek, hiány<>!" 
ság'ok ellen.. · · 

· A gyógy~zertára-k minöségi munMjának megjavt. 
!ása· érdekében az ország valamennyi gyógyszert~ra 
résztvesz .a Szacialista Egészségügyérf (Munkámeg· 
jevító) -mozg.aloml>an. . 

Vezető kádereink részére folyik a 9zerveze.tt s:;:ak
inai Oktatás; a gyógyszertárMlózat g'yógyszérésidoÍ' 
gozói olyan széles~n kiterjedt továbbképzésben vesz~ 
nek részt, amily.!Ítröl az e!i:nult rendszerhén álrnódid · 
sem lehetett vo1•nia. A továbbképzés az egyetemi szék· · 
helyeken laboratóriúmi gyá~orlatokkal· kaposolQ!i.iJ<, a 
tÖbbi helyeken nagyrészben. eh:néleti _.a továbbképzés 
formája ,de a megyei gyógyszervizsgáló 1aboratótiu· • 
m<>k itt is sok ~gítséget nyújtanak A tov.ábbk~pzés- . 
ben a gyógyszerészek több mint 90%-a vesz ,részt. 
A szakfelügyelők a budápesti J.abor.a\óriu!tjban _és iíz 

·Országos Közegészségügy; lntézetnél, folytatnak td· 
vábbképzö tanulmányokat, gondoskodás történik a kö. 
zépMder:ek képzéséről és évr.ől-évre nagy &Záml>an 
!Jallgatjá!< a technikus-tanfolyamokat és teszik le a 
szakvizsgát a hálózatban müködö technikák. 

· Vessük fel a kérdé•!: mi az egészségügy f<"ladatii? 
A Irerdésre egyszedi a válasz:. nekunk kei1 megvéde
nünk a bányás~k. !kohászok,· gépgyár-i munkások, épí
tők és mezögazdasági mu~kások egésl'égét. Jóminö
ségü gyógyszerrel kell ellátni és a töbhi egé>z;égügyi 
do'gozóvaf karö1tve meggyógyítani őket. Ez a fel<loot 

-számunkra kötelesSég, de egyben becsÜl<>! .és dicsőség 
doiga is. Meg kell tehát vizsgálnunk :í Szociall~!a 
t:gészségügyért·1119Zgalom célkitűzéseit és IT',eg}<efl 
jav!tanunk v~rsenyszervezö mun~ánkat; h.i. m~\t~im 
alkarunk résztvenni a szocializmus építésében, a béke . 
harcos megvéMsében.- . 

A 9Zocialista munkaveroeny fe!iadatát ak!mr 
oldje meg, ~ f6! mozgösítja a· dolgozókat. Nem sza· 
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A GYóG'Y'SZE~ 

te5:wcia1JlSt3:·. ]tg~szs~giigyétt-mozgalom kiszélesítése 

. . 
magisztrális vényformula megszer

nem· cwp<\n .. .9.rv:osi probléma. 
a vényszefkesztésnél az orvos 

· · jól k~pteJ.f gyógyszerész 
tudásának igél)ybevétele. 

csak szórvápyosan előfordi)IÓ . 
alkalomsZerŰ !ill r.ögtönzött. vény-

Írta: Kun Ferenc 

formulák szerkesztési hibáitöl, a gyógyszertári 
gyakorlatban gyakran kerüí . sor az orvos egyéni 
elképzeJése alapján megszerk~sztett, praxisá!Ja~ 
gyakran alkalmazott olyan venytormúla elkészJ
tésére, mely jó hatástani felépítése mellett is, l!Z 
elkészítésnél az orvos által előre nem látott kémiai 
vagy · fizikai változásokat szenved a gyógyszer 
hatásanak rovására. · 

Nem ritkák továbbá .az olyat! vényformulák 
sem, melyek ·technológiai szempontlJ.ól· . állítják 
megoldhatatlan feladatok . elé a gyógyEzerészt. 

· A Szecialista Egészségügyért-mozgalorrí kínál" 
kozó alkalotn arra, hogy az orvosokkal már meg
levő és a jövőben egyre szarosabbá váló kapcso
latot felhasználva a magisztrális gyógyszerrendelést 
megszabadítsuk ezektől a hatástani, kémiai, fizikai 
és technológiai szempontból kifogásolható vény
formuláktóL 

A terápiás vagy egyéb szempontból kifogásol
ható helytelenül szerkesztett vényformulákat egy 
középforgalmú budapesti gyógyszertár vényforgal-· 
mából vett néhány példa alapján szemléltetjük 
és kommentáljuk : 

t, Rp. Decoct. rad. althaeae 
e g 8,0 ad g 200,0 

l(aifnopyrini · 
N atr. hydrocarbon. 

--, . .Lf<iuór. ammon. anis. 
""'- ' -sirup .. '?iiinpl. 

M:'n. s. 2 óránként l 
(l(ö!Zetorvósi v·ény) 

' aa g 5,0 

g- 2,0 
. g 20,0 .. 

evőkanállal: 

kolloid-oldatot képező zilizgyökér-főzetnek 
elektJ·oiitelckel való együttrendelése már magában 
is kifogásolható. Ez .. ·il.. hiba túlproblematikus 
ahhoz, hogy magában kifogás tárgyát képezhesse. 
Az adott esetben azonban az' elektrolitek egymásra
hatása következtében még egy csapadékképződéssei .. 
járó· reakció (CaC03) is végbemegy az oldatban, 
mely kiváláskor a nyálkát adszorbeál ja. A. ziliz
gyökérnek feltételezett nyálkahártyát bevonó ha
tása ennek következtébe.n veszendőbe megy. A· 
gyógyszer elkészítésekor ezenkívül még olyankémiai
ailag alig követhető reakciók sorozata megy végbe, 
melyek eredményeképpen az alkotórészek mind
egyike, az. fzjavítóként rendelt cukorszirup kivé
telével, alapvető változást szenved. 

Ez a vényformula csak Kalmopyrin nélkül, 
illetőleg azt külön, tablettában rendelve felel meg 
a terápiás célnak. 

2. Rp. · Natr. phenylaéthylbarbilur. g 0,50 

Papaverin. muriat. 
N atr. nitrosi 
Kal. jodali 
Natr. bromati 
Ainidazopheni 
Aqu-ae destill. 
Gummi arabici 
M. D. S. 3 x napo'nta 
(Kórházi vény) 

g 2,00 

aa- g 10,00 
g 3,00 

gi8D,Oo 
g 7,00 

evőkaná Hal: 

--Q.~ 



A vény hatástani felépítése· nem !>ifogásolható. 
Az eitiratban szereplő arabmézga arra mutat, 
hogy az prvos tisztában van 'a készítés techno ló" 
giájával is. A papaverint és barbitursavasnátriumot 
ambmézgás szuszpenzió alakjában tartalmazó keve
rékben, feltételezve, hogy a gyógyszerész deenzimált 
arabmézgát ·használt (ellenkező esetben oxidamid- . 
azofen keletkezik), in vitro nem követke.zik be válto
zás. A hatástani szempontból kifogásolható válto
:z:ás a szervezetben zajlik Ie. A nátriumnitrit
tartalmú gyógyszer a gyomor sósavas közegébe 
kerülve a jód- éS brómsóbál szfnjódot, Hl. SZÍ[I
brómot tesz szabaddá és ez a reakciótermék 
a · betegnél . komoly · gyomorpanaszokra vezethet. 
De irracii1hális a nitrit együttrendelése a jód-. és 
brómsóval, azért is, mert . a fenti reakció közben. 
a nitrit. nitrogénmonoxiddá redukálódik . és így 
a· várt nitrithatás nem is következhetik be. · 
. . .. Racionálisan a vény csak nátriumnitrit. nélkül 
készíthető el. 

,-3~ Rp. Alurninis ciudi 

F ormadehydi 
Spir. vin! dlluti ad g 50,00 

M. D. s: Ecsetelésr~. 
(Körzetorvósi_ vény) · 

AZ orvos itt a bőrizzadásnál gyakran alkal
mazott formaldehid,oldatot, .·a hatás . .fokozása 
céljából adsztingáló-hatású alumíniumsóval kombi
nálja. A vényen felírt tims<i . azo.nban . sze.szben 
nem öldódik s igy a keverék csak szuszpenzió 
alakjában készíthető .eJ. A timsó a leggondosabban 
· eldJirzsölve is, felrázás után gyorsan ülepedő 
szuszpenziót . ad, melynek üledéke használatkor 
egyenlőtlen mennyiségben kerül a bőrfeliiletre. 

, Az orvos figyeimét hívjuk fel arra, hogy 
timsó helyett a hasonló hatású és szeszben jól 
Oldódó alumíniumkloridot írja fel. 

, 4. R p .. Ari1pull. Ultraseptylí No. I. 

)' onogeni 
/ Aquae destíll. 

M:D.S. Szemcsepp. 

(Kórházi vény) 

(a ccm 2,0) 

gutt. XX. 
·ad g 10,0 

.. A szt.!Ifaniiamid készitmények sói, kivéve. az 
··· ... !~: .......... ·. acetilezett és dilÍJeti!akrilsavazott származékokat 
.... .. :: .(Albudd"':Jrgamid), .. er.ősen lúgos ... :. kémhatás.úak .. 

A ·fenti vényen az ultraáeptil nátrium.sójának 
. 20%-os. vizes oldata szerepel, mely szintén erősen 

lúgos kémhatású' (pH 8,5-10,5). 
. A, másik komponens az adrenalin, melynek 
l,úgérzékenysége közismert, lúgos közegben gyorsan 
oxidálódik. · 

A szabád lúg behatására az oldat már röviddel 
az elkészítés után sárgás színt ölt. A reakció azonban 
nem ·lokalizálódik csupán erre a színváltozásra, 
hanem továbbmegy és a sósavas adrenalin kölcsön-

. hatásaképpen az oldatból mikrokristályok alakJá: 
ban ultraszeptil válik ki. 

Ha az· adrenalin-oldat elszíneződésének hatás
tani szempontból ·n ints is. lényegesebb Jelentősége, 

amint ezt egyes .. szerzők . m~g'jegy'zik, . "'""'"". 
kristálykepződés ténye egy szem{szeti olélat!Jáll•;: 
irracionálissá teszi ezt a vényformulát. 

5. Rp. Acid. salicyl. 

Suifúr prae~ip. 

Ung.- stearini-
M. f. ung. 

g 1,50 

g 5,00. 

ad g 50,00 

DcS. l(enőcs 
(Szakorvosi rendelői 

A fenti vényformula alap ján 
merten nem készíthető el. Ennek mJ<car•. 

is tútgyakran, de előfordul a ~f~ai~~~i;r;f~]~;J:~ij az eset ben az orvosnak csak a 
gának megváltoztatását lehetne 
ezt a kenőesőt gyakran hajjal 
kezelésénel és az orvos 
a nehezen 
stearinkenőcs · helyett a gyk.-i 
jöhetne számításba. · . . ·. . 

Amennyiben azonban aterápiás célnák inkábto 
emulziós r~n<Íszerű kenőcs felel meg, úgy 
kenőcsalapanyagként koleszterines 
gyapjúzsírral készült 
nánk, az általa felírt 

Az irracionális 
hozott néhány · meríti ki, ~~~~~~: 
egy-egy . gyógyszertár. vényforgalmának v 
latában sem, a helytelenül szerkesztett 
minden változatát. 

Ezek a példák . különben, sem ·· céi:~~~~~~s.' 
adatgyüjtés eredményeképpen .. kerülnek 
hanem csupán azért, hogy kir·ag,adc'tt P'~l~;~~~~1: 
szelgáljanak e közlernény deJno:nstráci ; 

EgéJ>zségügyi kormányzatunknak a ·f'v·ó•tvR>:et'· · 
tári extemporális g.yógyszerkészítés m;,~.~ié1~w:~; biztositása érdekében megtett intéz~edései 
eredménnyel nem járhatnak amíg 
küszöböljük .ki az irracionális 
hibáit is. · 

A gyógyszertári Szocíalísta ·~~jl~~:i~ü~~;~!:. ; 
mozgalom keretében mindinkább e 
gyógyszerész kapcsolat, alkalmas .oa:n•a 
a mozgalomnak: .. ·· . 

. · Helytelen, sőt ·elhibázott lenne az<Jnt!all, 
az ilyen terápiás vagy más rzempontból kiltogii.S(Hc' 

. hat<j vényfórmulák élbitálását . egyedül 

~;l~~tt bí~~lf~~J gyóg~szerészek egyéni_ . véierr•e:. 

' Helyes szervezési forma pl. 

a gyógyszerész az általa köe!,~~~l·o~~~~~~~1'~~'~i 
alapján kifogásolhatónak vélt 

jegyzést készítene és azt egy fa;;~~~~~l~:~~o~:~~! .. i 
és gyóg'yszerészekből á!Ió, ennek 
l ölt bizottság elé terjesztené. A bizottság mútnl<::ác ; 
jának racionalizálása érdekében szükséges 

hogy az elbirálásra előterjeH~~et~ty~::~:~~iGi~:~~;ij szóló feljegyzést a· szakfelügyelő 
A bizottság a beküldött 

véleményt adna, ezt a gy<)gv·szE;r~;~li~lőe;~;~~~!~r;i szertár felelős vezetője kö:löl•oi 
akivel gyógyszerellátási kérdésekben 
is ·személyes kapcsolatot 
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és vizsgálátukr6l 
. /, .. ,,_ -_ ' --~- :-_ -- -~ -... ' '"• ---- --- --- ' - -· : . . . 

es. összetett cukrokat tartalmazó szénatomokat . tartalmazó molekulák optikailág 
nomenklatura szerínt szérihidrá- · aktivak, azaz a p8láros fény síkját eltérítik~ Tehát 
Az elnevezés orinan. származik, a cukrok is optikailag aktívak. Az elforgatás 

a hidrogén és az oxigén aránya olyan, mínt szöge és iránya az egyes cukorféleségekre jellemző 
molekulában, tehát 2 : J. Ezt az általános fizikai adat. · . . _ 

léViezé:st ma is.· használjuk, annak ellenére, · ·· . A vizsgalatok megállapították, hogy az el-
cukrot és cukorszármazéket isme- forgatás szöge egyenesen arányos az oldat koncen

amtel\Tek nem ilyen arányban tartalmazzák trációjával és az átvilágíto_tt réteg hosszával : 
z ;,~~~~~d~;~~~e~; atomoka t. Szerkezetüket tekintve 
•.·~ sok alkoholos hidroxilt tarta!- { 1 l · c 

amelyek ezenfelül aldehid- vagy a~ a. · .100 

. 

is tartalmaznak .. Szerlrezeti saját
három nagy csoportba szoktuk 

l. Monoszaccharidák. Idetartoznak az egyszerű, 
szénatomból álló. cukrok. Édesízűek, vízben 

~~!~{~~~; A csoport fontosabb tagjai : glukóz, 
mannóz, fruktóz, szorbóz. A gyógyszer-
hivatalos egyszerű cukor a szőlőcukor 

. A galaktóz a tejcukor alkotórésze, 
pedig a répacukoré .. 

·2. Oligosaccharidák. Az elnevezés az OldTOS 
szóból . származik, amely. keveset jelent; 

~~~~:~~~ tagja ugyanis 2, 3, maximum 6 egyszerű· 
r álló összetett cukrok, szemben a 3. csoport 

molekuiáival.Valamennyi vízben·oldódik; 
egyszerű· eulerokra bomla

Ide tartoznak többek között 

;~;'~~~:~~a~~~ ~;~~~:til~~k6~t cellülózstl:Í ... A fel-S! e cukorból épülnek feJ; ezért 
~:~~~~1id~~~~~ nevezzük őket. A gyógyszer• 

J hi\ratltlos diszacchari dák. a répacukor 
i;i~a~~~c:~[~~;~;<:'~,s~···~:·c;~ch~. a:rum«) es a tejcukor vagy Iactis<<). . . . . 

Hatnál több egyszerű 
m()Iekulasúlyú szénhidrátok:. 
· · nem édesizűek Sá vval 

>N•iroUzálva egy·sze1rü b.oil.thatök. A cse-
tartozik ·a eredet u kemé-

inulín, valamint az állati eredetű · 
A gyógyszerkönyvben a keményítő 

hivatalos. A felsoroltak közül a poli
a. többiektőL eltérő tulajdonságúak, 

a· mono' és diszacchari dák 
és az ezek megértéséhez 

á ttekintéssel •.. fogl1!lkozom. 

; ~;i;i'~a~~~~:~~·1 :~;~~·· . szénhidrát egyszerű cukorrá ;1 Je, elsősorban ezekkel kell megismerkedni, 
egyszerű cukrokat ··a klasszikus cukorkémia 

és ketohexózokra osztotta feL Az· alM
·.·.··~·=::~é tipikus képviselője • a glukóz, a ketri, 
:. a fruktóz. • 

' 
c.....-H t. 
.f'o . 

if.;_,C--,01-I-. -2., 
.l 

110-C.:.._H 3. 

.l • 
• 11~~-0I-I _. 4. 

·' 11-C-0 
l 
0_-f,OH -$. 

E kifejezésből [a] a fajlagos forgatóképesség, 
amely az egyes cukorféleségeknél. megadott állandó ; 
»i« az átvilágított réteg hossza ; »C« az anyag 
koncentrációja 100 ml oldatban. A képlet segít
ségével a fajlagos forgatóképességet könnyen ki
számíthatjuk, ha ismert töménységű. oldat forga
tási szögét határozzuk meg. Ebben az esetben · 

{a)= 100· a 
l· c 

A . fajlagos forgatóképességet {a].;;-vel szokás 
jelölni. Ez a )$ifejezés azt jelenti, hogy a mérés1 
a spektrum D vonalainak megfelelő monokroma
tikus fényben (nátrium fény) 20° hőmérsékleten 
végezték. (A végzett meghatározásnak megfelelően 
természetesen mind a hőfok, mind a spektrum
vonal megjelölése változhat.) Az optikai · akti
vitást felhasználhatjuk a cukrok tartalmi meghatá-

. rozására is, erről a későbbiekben lesz még szó. 
Ha megvizsgáljuk az emlitett glukóz és 

fruktóz molekulában a H és OH csoportok térbeli· 
elhelyezkedését, akkor kitünik, hogy a 3, 4.' és 5.· 
szénatomok szub.sztituenseinek térbeli elhyelyezke
dése azonos. Ugyanezt látjuk egy másik aldohexóz, 
a mannóz esetében is. Azt mondjuk, hogy a 
glukóz, fruktóz és mannóz egymásnak epimér 
párjai. Ha fehát olyan reakcióba visszük, amelynek 
során a 2. szénátom asszimetriája megszűnik, 
akkor mind a három cukorféleségnél azonos reakció
terméket kapunk. Ezt tapasztaljuk pl. a fenii
hidrazinnal végzett ú. n. oszazon reakciónál is . 

Későbbi kutatások során több kisérleti ténv 
arra mutatott, hogy az egyszerű cukrok szerkezete't 
nem tükrözi helyesen az eddig használt aldehid, 
illetve keto formában való felírás. Egyik ilyen 
tény, a mutarotáció jelensége volt. Azt tapasz-

A képle~kből láthatjuk, hogy a glukóz egy 
aldehid-csoportot (!. szénatom) tartalmazó poli
alkohol, a fruktóz pedig egy ketoncsoportot (2 
szénatom) t~rtalmazó polialkohoL Ha szemügyre 
vesszük a szénatomokhoz kapcsolódó szubsztitu
enseket, látjuk, hogy a glukózban négy, a fruktóz
ban három olyan sz€natom van, mely minden 
vegyértékével . más-más atomcsoporthoz kapcso
lódik (asszimetriás szénatomok). Az asszimetriás 
talták, hogy alkoholból kikristályositott glukóz 
vizes oldatának forgatóképessége +ll l o, ez az 
érték fokozatosan . csökkent és . +52° -on állandó 
maradt. Piridinből kikristályosított glukóz forgato' 
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képességét viszont +19° -nak találták. Ez az értek 
fokotatosan növekedett és ismét . +52. -on·· állt 
meg. Ebből arra következtettek, hogy a jóbbra

~forgató glukóznak két formája, « és {l lehetséges. 
A -k~t ~orma könnyen elképzelhető, ha az eddigi 
aldehid, illefve keton-forma. helyett ciklusos s~erke
zetet írunk fel. Igy felírva _a cuip-ok .. ~é~feb~t. 
az. l._ és 5. szénatomokat oxtgén-htd kott ossze. 
A · Cllkfok képletének ert _ a formáját.. piranóz · 
főrmiínak nevezik, mert az így_ létesült gyűríi öt 
szén- és egy oxigén-atomot tart:dmaz, . ~mi a 
piránváznak felel _meg. Egyes esetekben (pl. .a 
fruktóz) az oxigénhid a 2., és_ 5. szénatomot köti 
össze. Ez · a forma a furanóze forma, mivel itt 

·négy stén és egy oxigén alkotja a gyűríit~ tehát 
a furánvázhoz hasonlit. 

C!-hOO 
Ho-t' · ·. 1:-:1 HO-t-H c 

a-{-(JH.j 
H-C-'OH . l 

CH, 

. _ glul<óz · _ . frukfóz · . . ftnkfó. 
piranóze forma _p:ranóze forma ·ftiranóze--fQ'rnta 

Igy felírva a cukrokat, az "'cgal Jelzett sZ§n
atomok is aszimetriássá válrtak és 1\Z okozza a 
mlltárotádót. A *-gal je'lölt sténatomori elhélyez
kedő_ (az ábrán bekeretezett) hidroxil ~z- ú:. lJ. 
•félacetálos<< hidroxil térbeli elhelyezkedésetol fugg, 
hogy " vagy (f. módosulatú. a cukor. _Ha a fél
acetá)os hidroxil _ hidrogénjét valamilyen s~erves 
gyökkel helyettesítjüll:, a g)u).<:oz!dák ~épletélj~7: 
jutunk; ezért glukozidás htdroxtlnak . rs szo~as 
nevezni. Ha ez a reakcióképes csoport . aldehid, 
keton,. ill. félacetálos hidroxil, nincs lekötve -
iliint eit a feriti három képletnél láttuk -, aK:kor 

· a cukor redukáló tulajdonságú, _ha viszont leköt jük, 
akkor a cukor elveszti redukáló képességéL 

A red.ukáló képesség alapjárt o~~-~-' n'·i~rlt~il 
a diszaécharidákat ·redukáló és rtení. 
cukrokra. A gyógyszerészi gyakorlatban 
duló laktóz vagy tejcukor pl. redukáló.
a molekulát alkotó glukóz és galaktóz 
lódnak egymással, · hogy a glukóz 
hidroxilja épen marad; 

. . . 
(A szaccha~óz képle~én'él fig~eljükmeg, 

benne a fruktoz furanoze form_aban van 
mert 2. és 5. szénatomját köti össze az oxiigéi1hicii) 

A · szerkezeti áttékintés teljessége kedv<éérf 
néztük meg röviden a políszaécharidákát 
szaccharidákat számos egyszerű cukor 
kapcsolófrásuk ugyanúgy 
diszaccharidáknál láttuk. 
lépésben, végül is egyszerű · . _· · 
Hatalmas molekulákat alkotnak" (pl: 
molsúlya klh- 50.000, a ce!Iulózé kb. 

. (Foly'tatjuk) · Bdnyai 

·Uj növényi származású gy()gyszereka.Szovjetunióban 
. ·~ - -
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2. Sziv- és érneurozlsok eseteiben a gyöngy
ajakfil kedvező hatása abban nyilvánul meg, 
hogy a fájdalmat gyorsan megszünteti és csök
kenti az érverések számát. Pajzsmirigy-túlműködés 
eseteiben a. Herba hatására csökken a tachfcardia 
és az általános idegizgalom. 

3. A gyöngyajak hipertoniaesetében is hatásos 
gyógyszernek bizonyult, főképpen a neurovegetatív . 
fázisban. A hatás abban nyilvánul, hogy a beteg 
panaszai csökkenilek ; továbbá az esetek jelentős 
százalékában a vérnyomás csökkenése is észlelhető·, 

4. A gyöngyajakból előállított gyógyszerek 
kedvező hatásúnak bizonyultak az angiva pectoris 
enyhébb eseteiben. Csökken a fájdalom és néha 
megakadályozza, illetőleg elébevág a rohamnak. 
Súlyos sztenocardia esetében azonban e készít- · 
mények hatásfálanok. 

5. ·E gyógyszerek kíváló hatásúaknak bizo
nyultak a szívízom megbetegedésének kezelésében. 
A szlvelégtelenség első és második fokozatának 
tüneteivel szövődött szh bajt kedvezően befolyá
solják. A szlvelégtelenség súlyosabb eseteiben 
azonban hatásosabbak a Digitalís-, Adonis~ és 
Strophantin-készítmények. 

A gyöngyajak herbájából a következő készit
ruényeket használják a Szavjetunióban : folyé
kony kivonata ((Extr. Leonuri fluidum). A folyé
kony kivonat 40'0 -0S szesszel reperkolációval készül; 

·adagja naponta 3-4-szer 15-20 csepp. A gyöngy• 
ajak-tinktúra (Tinctura Leonuri cardiacae) adagja 
naponta 3-4-szer . 30 csepp. Az lufusum Leonuii 
cardiaeae 15,0: 200,0 arányban készül; adagja 
naponta 3-5 evőkanálnyi. Használják még száraz
kivonatát tabletta alakjában (Tabi. Leonuri cardi' 
acae); ennek adagja 0,3 g drog naponta háromszor. 

A gyöngyajakfű - mint a bevezetésben 
említettem - nálunk is honos elterjedt növény, 
tehát gyüjtésre érdemes mennyiségben található. 
Helyes lenne a Szovjetunióban· végzett kutatások · 

~-~·njrJ'1~~J~zl1:J;M~~~i~i~~~~~~i~ vizsgá' eredményeit felhasználva nálunk is bevezetni e 
li~;!ba.et~l~~-.e~ mllnkát végzett, drog alkalmazását és így .. hazai nyersanyagat 
; származnak tőle._. Nagyobb értékesíteni, A drogból előállított készítményeket 

· - h ~ még exportunk is hasznosíthatná. _ · 
mega!Iapttotta,. ogy . Mivel a Leonurus cardiaca hazánkban is 

intravénás~ befecskendezése · 
üt_ em_e lassú, a kilengés fokozódik, honos növény, a fent ismertetett szovjet tapasz-

. talatok alapján a szerkesztőbizottság is fontosnak 
vérnyoma.s csökken. Macska~ és házinyúl-kölyök- tartja, hogy begyűjtésével és a gyógyászat ba 

csekély vágusztónus esetében ez a hatás · való bevezetésével az íi!etékes szervek foglal-
észlelhető. Ha aneri1 kölyökkutya vágúszát át- -kozzanak. · 

• "~"''>" és a növénykivonatol intravénásan fecsken~ 
be, akkor szinfén nem lehetett é.szlelni 

előbbi effektust. Ezeknek alapján felteszi,· 
központi hatása hasorilit 

· hafásálíoz. · - • 
végeztek klinikai kísér.:

Ezekről a vizsgálato~ról 
áll rendelkezésre OiljarevSZ{cij, 

Rosszijszk(j, · Adarnova és jablii-

··-·~~~~~~~~;m;á: nyomán. A fentiel{ munkáinak 
;: · · ·· ;s~Vl:;;:fak t~~X~1~;~g~tis~t. 1eh~t 

l. A Leonuri cardiacae. herba kiválo. szedabv 
térápiás.'lJatása Jelülroulja a macskagyökér 

•ter·áni:l' hatását 

H alma i j dnos dr. 

A Budapesti Gyógyszert~ r Vállalat üzemi Bizottságal 
termelési~ értekezleteket tartottak az egyes és néhány 
összevont kerületben _és külön az J. sz. Vői"ös CS:Hiag
gyógyszertárban. Az értekezletek homlokterében állott- ji 
Szacialista Egészségügyért (Munkamegjavitó}-rnozgalom 
eredmé:1yeinek és h!ányos~ágainak ismertetése. De ezen: 
kivül számos elvi -és gyakorlati szempont is __ elhangzott 
a- minél j-obb gyógysz~rellátás megvalósítása érdeké~.en . 

. Mostani lapunkban errQI nincs J1.1Ódunkban beszámolni-. 
A j úniusi- számban azonban rámutatunk néhány oJyan 
fontosabb javaslatra,. amelyek alkalmasak a Szacialista 
-Egészségügyért-rnozgálom gyógysz~rtári vonalon történ6 
kiszélesftésére: a minő_ségi munka megjavítására. 
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Mult ésjeleu 
Fel keÚ idéznünk néha, hogy a mult rend

szerben csak az a néhányszáz gyógyszertártutah 
do nos élt mindent ·megvalósítható' életet, akiknek 
elegendő pénzük, vagy megfelelő összeköttetésük 
volt, hogy forgalmas városokban patikát vásárol
jailak vagy >>nemzeti ajandékként~ megkapj.a~ak. 
(Ma ők is velünk együtt dolgoznak a szoctahsta 
egészségügy. megvalósításáért és köz ül ük igen so)<:an 
felelős vezetők is.) A többiek, az alkalmazottak, 
az egyedül dolgozó gyógyszerészek zöme is, nehezen 
éltek, adósságokkal küzdöttek. De az alkalmazottak 
léte volt a legbizonytalanabb. 'A Pestmegyei 
Gyógyszertár Vállalat felelősvezetői . értekezletén 
vetette fel egy kartársunk, hogy elképzelhető volt-e. 
a multban, hogy 70 • éves gyógyszerészeket · dolgozc 
tassanak, gyógyszertárak vezetésével is megbízzák . 
őket. Ilyesmire valóban. nem volt példa szakmánk 
régi »munkamoráljában<c. ~ 

H artmann Tivadar. így beszél a multról és 
a jelenről: A mutt végtelenü! kihasznált gyógy-

, sze.rtári dolgozóinak fizikai idejük sem volt tanu
láshoz, a tanultak pótlásához. Ma · ko~mányunk 
erreis módottalált. A multban a tőkés.g}tógyszertárc 
tufajdonqs nem vette figyelembe ám,agasabb tudást 
a magasabb fizetések megállapításánát Meg~övetelt 
olyan képességeket; melyekkel ö maga sem ren<fel
kezett. Élénken emlékezetemben él, hogy amikor 
1920-ban állás elnyerése céljából jelentkezterna 
»Nagy Kristóf« -gyógyszertár tulajdonosánál, a fel
ajánlott mininiális, fizetés mellett megköveteJte 
az . angol,· francia· és német nyel ir ismeretét, hogy 
minél nagyobb képességgel tudjam a duniJparti, 
külföldi szállodavendégek. •szakszerű 4 . kiszolgá
lásával a profitját gyarapítani. Md. is megkóvetellk 

. a legtökéletésebb szakmai tudást, de nem a kizsák
·. m;;ínyolás, hanem . a dolgozó nép érdekében ... · · .. 

Tilter Istvánné szakmunkás a 011. gyógyszer
tárban igy emlékszik vissza szomorú niultjára 
és. a felszabadulás utáni megváltozott, boldog 
éveire: 1923-ban mentem elgyógyszertári takarító
nőnek és bizony reggel 8 órától este 7-ig dolgoztam, 

. de még ezzel sem ért véget a napi munkám, mert 
csak akkor indultam el háiról házra az itthagyott 
orvosság?k házaszállítására., Az úri nagyságák 
megkiyánták, a tulajdonos pedig mindent 
a sajáthaszna növelésére. Vélünk, ami 
désünkkel« csak aitnyira törődtek; hqgy 
tal~ítc>tí:lk . laborálni is, a takaritónő 

jóideig . 5 percre volt a 
annyi időt sem adtak, hogy ebi~delní hazamelhes;;ek. 

takarítási· részleget is. A felszabadulás óta ·~~~:~~; 
évben elmegyek .szabadságra, hároniszor 
beutal.va is: '1949-ben Bogiárra, 1950-ben 
és !%2-ben Parádra. A munnik~:a~·: m~t;;~;~ig~·~~~~;;s~! 
mutatja, hogy tavaly Intéző E . tag~ak 
megválasztottak. Persze, hogy en sz1ve.s.en 
dolgozom, hiszen magunknak dolgozunk. Érzem, 
hogy nekem is része.lll van abban, hogy beteg 
dolgozótársaim minél előbb visszakerüljenek a 
termelőmunkábá. Lehet-e ennél szebb 

Harsányi Zoltán néhány évig egy kis falusi 
patika tulajdonosa is volt, gondokkal és adósc 
ságokkal küzdve tengődött, ma a pilisszentiváni 
gyógyszertár vezetóje. . Szereti a bányászokat és 
őt is megbecsülik a bányász<fk és .azok csal~d
tagjai. Túl van a. hatvanon és. boldog, hogr reszt 
vehet új életünk építé~ében, Gondja nmcs~n; . 
pedig most is a saját patikájába~ dolgozik. A párt 
és a kormány minden támogatást megad, hogy 
népünk szolgálatában egészségügyi feladatát ·el- . , 
végezhess~. Fábián Géza Tinyén volt bérlő .. Ő is 
komoly gondok között élt. A magyar gyógyszeré
szet csak most jutott el oda, hogy érdemes, valóban 
egészségügyi hivatás : gyógyszerészn.ek len~i. ~ost 
épült fel . Tárnokon százezer formt koltseg~el 
az· új gyógyszertár, annak a vezetője. A pattka 
mellett van a lakása, jobbat, szebbet nem is kiván
hatna. Nem párttag, de tudja, hogy mit tesz 
a párt - a nép érdekében .•• 

És hányan vannak a fiatalok közül a minisz
tériumban, felelős vezetők, kutató laboratóriumok" 
ban, szakfelügyelőink között. Aki ma becsülettel 
dolgozik a közösség szolgálatában és szívveHélekkel, 
öntudatosan munkálkodik és harcol a béke meg- · 
vedéséért, az előtt minden kapu kitárul. 

Két felelÍísvezetfii értekezlet 

,, Szabadságról · p~dlg .szó. sem 
· A felszabadulás, majd az államosítás óta · ~~:;~~''tf~zt'l~;';:n 

egyre jobb lett a. sorom. 1950-ben elvégezteiU 
a ·tanfolyamot és szakmunkás lettem. Most. a leg
nagyobb . patikában a vénykészítőben dolgozom 
a gyógyszerész kartárs mellett. Ha van időm, 
segitek a takarJtásban is, hogy könnyitsek takaríc 
tónő kartársam munkáján. Aprilis 4-ére vállaltam, 
hogy 400 kúpot 2 óra .helyett t és rt. óra alatt 
-elkészítek es ezt a mtínkamódszert átadom a többi 

.. technikus-kartársnőknek, ugyancsak vállaltáro egy 
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ott d~~t~~~i:;~~~~~~ többenjel 
fői?;yógyszer~sz és a szakfelügyelő e16ádá~áhO.tSChillE~r 

: ,J/:rntö', Nagy-Lajosné, Benedek István,-~éti M~rton, Gy6rbfró 
id. Sándor .Imre, ·Bíró SándDr, Fülöp Péter, _Kárpáti 

'~~~:~;•r, 1F~gé:s:\a~~s.;Arnold, Gáti Tibor é1; Tamás .. Bél_ánf·. szóltak 
a következő javástatok 'hangzottak _el: 

'-"l;<mwu a nagyobb forgalmi) ·patikák -között osszák szét 
a_- triegievő villany-pénztárgépeket Szakszervezeti_ funk
éionáriusokat ne· helyezzenek egyik kerületból a _p1ásíkba, 
·mert ezt a szakszerv_ezeti munka sinyli _meg._ A .. szabad
ságoJásokat bizzák a felelős veze-tő~re;·a,k;ik .ezt belsö·mozga- . 
tással megoldfák és_ nem a ·te_gforgalmasabb hón?Pt)kb_a~ 
kU.ldlk szabads-ágra munká.társaikat. Egységes · ext~ahalo 
könyv kellene minden gyó_gyszertárban; _ A gyógyszer
tárakat ne a forgalom; hanern .a-minőségi. munka és-a vények

--száma szerint bírálják el. A statim-rendelésekkel való küldöz
getés megnehezíti az egyenletes árueloszt~st, ebből-nőhetnek 

·ki az esetleges kivételezések.- A _legn'agyobb __ baj _azonban, 
, - _-nem mozdJtja elő-_a kálmá_rszeU~~,kji_rt_~_s~t. __ ::. _ 

* 
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szakfelügyelő, vagy felelős vezető, egyformán helyt kell 
állnia munkaterületén. · 

A Budapesti Gyógyszertár Vállalat főgyógyszerésze 
már csak néhány- felvetett kérdésre tért vissza. Megoldható 
az ellenőrzés naponként 1-2 cikknél szúrópróbaszen1en is. 
Enl)yi is elég, hogy a kollektiva megérezze : a felelős veze~ö 
vigyáz a nép, mindannyiunk- vagyonára. Exfl:?hálásra 
a vállalat a kartonrendszert készül bevezetni. ürömmel 
hallotta, hogy általában.' szívesen fogadják és várjá){ a 
szakfelügy:előket, de senkisem jelentette, hogy a szakfel
ügyelők alta! észlelt hiányosságokat megszüntették. 

* A Gyógyszertári · Központ főgyógyszerésze megemll, 
tette a központi tájékoztatás hiányát. Ez a hiány{)sság 
külö_nösen abban nyilatkozik meg, hogy Pesten és vidéken 
igen sOk felelős vezető nem látja tisztán a kiadott utasítások_ 
tervgazdálkodási hátterét. Ha pedig nem látja, ő maga 
is tájékozatlanul áll nemcsak a beosztott dolgzókkal, hanem· 
a betegekkel szemben is. Nagyon fontos l~nne,_ hogy- ezt a 
-tájékoztatást ·megadják a felelősvezetői értekezleteken, 
és ahol mód van rá, a körlevelek utásításai keretében is 
közöljenek legalább annyit, amennyire a népnevelő munkát 
is végző gyógyszerésznek feltétlenül szüksége van. 

A Fejér niegyei Gyógyszertár Vállalat 
március 8-án megtartott felelősvezetői értekeztetén a vállalat 
igazgatója emlékezett meg a világ felszabadult és felszaba-:
dulásukért küzdő népeinek nagy tanítójáról: a halhatatlan 
Sztátinról : »Azon leszünk, hogy felszabadított, boldog 
hazánk még messzebbhangzóan hirdesse a nagy Sztálin 
dicsőségét, azon leszünk, hogy még _több ~ikerrel és oda
adással végezzük szacialista építő munkankat.« 

- Utána Zarálld Mihály ·dr. a sztálinvárosi gyógyszerészek 
nevében szólalt fel: »Sztálinváros a nagy ,Sztálinról vette 
a nevét, s a várOsban dolgozók eddig- is méltók 'akartak 
lenni e világot átalakító névhez. Mikor gyógyszertári 
dolgozóink is _megkezdték a városban munkájukat, érezték 
feladatuk nagyszerfiségét. Dolgozóink előtt álland?an 
példaképül állt, s a jövőben még fokozottabban : Szta_Im 
elvtárs. Róla vettünk példát, mikor a nehézségek dacara 
mindent elkövettünk a beteg dolgozók mielőbbi munkáb.a 
állftására. Tőle tanultunk szívósan, kitartóan harcolni 
a béke megvédése ügyében .. A sztálinvárosi gyógyszertári 
dolgozók nevében igérem, hogy ez a kitartás, ez a _szfvós 
munka a jövőben sem fog csökkenni, ellenke~őleg, mmden~ 
elkövetünk :hogy igéretünket tettekkel bizonyftsu.k,_ és 
méltók ·teg)rünk Sztálin elvtárs nevéhez és tanításah-oz.{l 

Mindenki felfigyelt Hegedüs László és I(erger Mária 
lelkes felajánlására a nagy Sztálin tanításai szellemében. 

Siftár Endre dr., az _Orvostudományi. Osztály elő
adója a Neop~rhepar-ról, a Vitamin B-111;-ről és a Folsavról 
bész_élt. A felelős vezetők komoly érdeklődését és az, orv?sok
kal·való jó kapcsolatukat tükrözték azOk a hozzaszólasok, 
amelyekre az előadó megadta a_ vá!as .. zt. . - _· 

A vállalat főgyógyszerésze a Szoctaltsta Egeszségugyért 
mozgaloril versenypontjai körül csoportositotta beszámoló
ját : tisztaság, gyógyszerkészítés, gyógyszerellátás, gyózy~, 
szérkiadás a gyógyszerek vizsgálata. Mint mostoha verseny
pontot e~lítette meg az újításokat és észszerüsftéseket. 
Bánásmód a betegekkel. Ki kell emelnünk a következő 
éftékelést: );I(iszállásaink alkalmával- és csaknem kivétel 
nélkíil felsorolhatnám itt az összes kartársak nevét - az 
volt a tapasztalatunk, hogy mint a katonák álltak, helyt 
a betegellátás frontján. _M_ikor mond!uk, ~-ogy J lazasan 
Qolgozni nem lehet, miér_t nem. jelent~tte_k .~ ~ozpontnak
a felelet az volt, hogy tudju_k, mnc~ a~tt ktkuldJ~tek hely~tt~
siteni- a betegeket pedi a el kell la tm. Ez a hős1es helytallas 
volt az Oka, hogy a rnoS'tani betegségek mia!t nem kell_ett 
bezárni egy gyógyszertárunkat sem. Gyogyszerés~emk 
a legnagyobb f9rgalom idején, mikor ~k mag~k is küzdotte_k 
a betegséggel-:- a betegekkel udv~nasan ban tak, ~s ez ts 
egyik oka annak, hogy fennakadas nem volt gyogyszer
ellátásban és kifogástalan együttműködés volt az orvgsok
kal.« . . l 

Foglalkozott a továbbképzés megy~i eredményelVe , 
majd az Egészségügyi Minisztérium )etrata értelmében 
azzal, hogy a_ gyóg~szertárak vasárnap. zárv~ tarthatók, 
ha ehhéz a helyi partszervezet, a Tanacs Eü. Osztálya 
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efáz orv ös höztáláruL Eddig azöííbaÍi ciakl3 gy<Ígyszeffar . 
küldt~ be a szükséges )ratokat. . • .· .. . . ... ·. • ·.• : , 
, .. A Vállalat szakfelügyelőjének beszámólójátiól alkalom

a'!itán- _résZleteket :k~zlünk-, _mivel, ha __ áz_ helyi _.jellegtl.is, 
~(jkségesnek látszik; hogy országos szakfelügyelői tapasz. 
talat~sere alakuljon ki körülötte.. ' ' . 

. A . vállálat szakelőadója a. havonkétíti rendelések és 
~ Statim rendelések-l_k(jrüli zavarókat igyekezett tisz_t:ázni, 
_a~il<or -_kiemelte egyes. gyqgyszertárak _példás_ mű~ödéS~t, 
de_ rámutatott arra is, hogy a szabálytalari réndelések ffi~lYen 
nagymértékben akadályozzák a jó gyógyszerellátást. Ezután 
került sor a szakmai beszámoló megvitatására és a _külön:.. 
·l)_Pz(i, ugyancsak főként szakmai javaslatokra. GöBner 
End.re (3/38) javasolja, hogy a továbbképző tanfolyamokon 
yéity~észítéssel is foglalkozzanak. Felolvas -két _hibáS.:. 
iis~e!ételfi receptet. A szakfelügyelő kivánatosnak tartja, 
hogy az ilyen vényeket közöljék le az Orvosi Hetilapbari 
é~_ 111utassák meg _az OrvOskari _Egyetemen á farmakológU.t-: 
.próffSsz'.otának is. A szaksajtó· képvisel~je felolvassa_ a~
'Eg'éSZségügyi MinisZtérium ilyen vonatkoz~sú utasításc.).t, 

--amely __ hamarosan ·meg fogja oldatti ezt a problémát, ha 
. a -zy9gyszerészek valóban be is küldik _az inkompatibilis 

vények másolatát. Kátai Pál{il/8) arra kéri a szakfelügyeWt, 
hogy ép,!tő birálatát minden felelősvezetői értekezléten 
mondja -el a minőségi munkaverseny _ előbbrevitele érdeké.., -
ben. Fórgács Béla dr. az egyéni felelősség fokozott .alá
támasztására javasolja decentrum keretében -a- közpOnti 

. laboratórium felállitását - a gyógyszertárba kerülő gyógy-

HOGYAN FOGLALKOZZUNKAHALLGATÓKKALATÁRÁNÁL 
(1.8. ,szltmú közlemény) 

26. Rp .. 
Digitalis_ faliortitu 

gta duo (2;0 g) 
. f. l. a. p. sup p ositoria 

D. S. Este .l kúpot. 

Irta: Csipke Zoltán dr 

Nr. X. 

készítjük : 2,5-3 g. (»Butyrum 'cacao« használata, 
esetén csak 1~1,5 g lehet.) Az olajtípusú, zsírsav
észtereket tartalmazó pótszerele nagyrésze gyúrás 
vagy sajtolás közben megpuhul s ezekből végbélc 
kúpokat vagy hüvelygolyókat csak meleg úton, 

KésziÚs : _ A _ digftáliszle\>élpor , íegriagyobb kiöntéssei tudunk készíteni. ___ -Feltételezve- tehát, 
adagja 0,20 g; legnagyobb napi adagja 1 g; Ez hogy~kakaóvaj helyett egy, az OKI által engedé~ 
a maximális adag az V. gyk. rendelkezése szerirtt Iyezett olajtípusú pótszertkapunk, amely alacsony, 
a,rektális adagolásta is irányadó, amelynek köze- olvadáspontja mellett kellő szilárdságú ugyan, de _ 
Iebbi magyarázatát a 24. sz. vénynél adtuk meg; gyúráskor meglágyul, nem alakítható, 'nem présel• 
Ha áz orvos által fent rendelt gyógyszer felnőtt hető, s ezért a fenti digitáliszkppokat melegen, 
betegnek _kell, __ úgy a használati utasítás alapján formábaöntéssei fogjuk elkészíteni., 
megállapított rnennyiség a digitáliszlevél maximális A készítés rnenete a következő,: mindenekelőtt 

i i:[i' -adagját nem lépi túl. Ha a beteg kora a vényen megállapít juk, hogy a_ rendelkezésünkre <\p ó kiön;.c 
iJiil í:Hncsen feltüntetve, meg, kell kérdezni azt, aki téses kúprnintg befogadóképessége milyen nagy 
· a receptet elkészí+é<re benyujtja (2;5-cJ g szokott lenni), s a hatóanyag mennyi" 

,, if,[ · · · · · · • • · · ségét levonva a számított összsúlyból, a szükséges 
!i:''' . ·· .. A fentiek előzetes elbírálása után tágaSabb reszelt vagy kiseb)) darabokra vágott pótszét't 
![1. · · do~Z"§CS~szébe 2 g szabályszerűen tartott, mé,!~ Jehetőleg rozsdamentes. acélból készült, kiöntővel 

e '11it {é ri:~l1;Íl- jártV"ös finomságú digitáliSz purpurea- ellátott kisebb p.atendulába rnérj.ük .. Az alapo 
1 );!: Jevél~tt mérünk · le~ Ha .a készletünkllen csall; · · 

Jr~-·~r:"e~1ti~~~J!Yau~~r:~~o~!:1~~:~~~v1·ifteJcukoF !~t!~· ~i~;J~d~~~r f:~~~~tmrs: ~~~~~!k ais!:~~:· .. 
,, tében a 25. sz. vénynél feltüntetettképlet segít-

':~t: . A fenti rendelvényen az orvos a kupok kész!- ségével megkaphatjuk a kakaóva j pótszernek • 
,,", téséhez szükséges alapanyagot nem jelölte meg, · a mennyiségét, amely a kúpforma lumenének 

·~ 11 · Ai V. gyk. rendelkezése szerint ilyen esetben. teljes kitöltéséhez szükséges. Ezt a számítást nem 
:~:· »butyrum cacao«-t kell, használni. Ha kakaóvajunk végezhetjük el minden esetben, mert nem iStrietjük 
:j{·· 'n.incsen, az OKI. régebben megjelent határozata minden hatóanyag kiterjedési fakt{)rát, 
~j~, alapján járunk el. A határozat azt mondja, hogy szerűbbnek tartjuk ,azt az eljárást, hogy a kicintils 
..... ·kakaóvaj helyett az OKI által engedélyezett, tehát kúpformát letárálva amérlegre helyezzük, 
~;:: · kúpok és hüvelygolyók J,észítésére alkalmasnak massa!< súlyát mégállapítjuk és a fölyéköny:.' ~;;,"''J]i'-·'" I ;!i![i mifiősített pótszerek is felhasználhatók. Ha kak;~ó- egytízedet a rnérlegen levő kúrformába 

1 !'!:' vaJ helyett ilyen helydtesítő anyagot hastfiá~ ütemben bemérjük. . Ezzel a módszerrel 
, ,", . Junk, a kúpoknak a súly a, ha -azt felnőttek részéte mivel kevesebb' kakaóva j at, illetve pótszett mi'rÜlrtk::.:: 
r-;;l!r 
t·- ;J,~ 

. . 

a k\lpok valamivel rövÚ:Iébbek is .]esznek, 
rnint alakra azonos1JJ<> > <- . 

.~;;:~a1[:~~~ a kúpkészítés lllenetére; a már 
t~ . Jemért · digitálisiport az a}apanyá:ggai · 
iHi:ss€:1. majd gyúrással hornogenízál1uk és 

irt.a~zá;<t~~i~d~k~\its~1f~~é~~mspatula. segítségével átka par- . 
~ A patendulát hunzenláng 

magasságban, vagy v:ízfürdőn a fém 
}atiulával á!Ian.dóan kevergetve addig rnelegítjük; 

megolvad. Utána .a Jángró I, ill. a'.víz
levesszük s állandó kevérgetéS közben 
amíg a fagyásponthoz közelálló, sűrűn-· 

kapunk, amelyet azutan a már 
~~~~ét~~~tu:m~~-~ó.'don a, Ietárált. kúp{ormába 
s A kiöntés meggyorsítása 

Ieméréséhezo szükséges súlyokát 
od11készítj1lik. 

hűvös helyenyaló tartás
a formákat szétnyitjuk 
hogy il kupok egyenletes 

, és azonosnagyságúak [i' 

A "tota-massa« súlyát; .valamint a készítés-
felhasznált nevét a vényre felje-

·····~'ezz:ük. A osztott dobozokba 
· A célszerű stanio!ba, 

. ·vagy cerátpapírba · külön-külön 
Ezt ís Jegyezzük Je) a~vényre. 

magyarázata : Erőshatású. szerek 
triind en esetben meg ke II. áiiapítanunk 

a beteg korát -, hogy az '6rvos 
nem lépte-e túl a .maximális 

:-:::~~~~~·i~~~ vv•c-nen !J:lajd olyan táblázat.is lesz, · 
'' se~:ftsl~gé•vela gyermek és idősebb betegek. 

:~~;;~;~;,,~ mi!xíniális ;~dagokat ki Judjuk 
r korát ; kúpoknál egyébként is 

ismerni nagyságának megállapítása 
végett; .. 
, ..... A digitáliszlevél porának szabályszetű · eitarc 
tásáról és felhasználhatósági 1 határidejéről már 
a 15. sz. vénynél · is. volt sz ó. Lényege ai, hogy 

a gyógyszertár . sz'iikségletének inegfeleJőc 
.-~~~Y~;~:J:;,n~Ie]Jaraffiriozött üVegékben kelJ készlet- · 
.·l , amelyekre a feibotlt;ls idejét fel kell 

ettől számítva. 4; hét elteltéyél már 
nem szalbad felhasználni. Mérés . ~lőtt tartalmát 
jólössze ke!I ráznis amennyibennem gumitömítéses 
bakeJítckupakos üvegben tartjuk;. méres után • újból 

kell paraffínozni. Ezek a rendelkezések figye- · 
:::~~~~~:~:~g hogy a nyitogatás folytán bekerülő 

0 hatására a glikozidák fokozatosan 

a kúpok, osztott porok, tableÚák, ·. 

~l~~~~~~J~~;~lz,Hpéosríi't~s'euzk elfír~e~t~ái;1~~~~~éi~:~~: .. 
végbéibe q keletkező szövetnedv a ható
gyorsabiJán és·· tökéietesebben tqdja 

:- ~:f:~~u~~~·~ip;ó~'ár~ított drobgől. kivonni: Ha irtfuzmhoJ 
·.·.. készítünk, ehhez .a durvaporítlísú 

. is megfelel/ Ezekben. a 
már 

Sz•ób<tke:riiliiJet még a digítAilszlevéltartalmú 
ktltpolkmik a készletbentart ása is. Az v. ·gyk., csak 
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olyan kúpoknak készletbentartását engedi meg, 
amelyeknek a hatóanyiiga állás közben nem bomlik. 
Ilyenirányú vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
kakaóvajba vagy pótszerébe beágyazott levélpor 
hatásfoka, ha a kúp vizet vagy vizes alapanyaget · 
nem tartalmaz, huzamosabb időn keresztül nem 
változik meg. Ahol a dígitálíszkúpokat rend
szeresen használják, pl. kórházak, ott általában 
készletben tartják, ·s a készletbentartás időtarta
mára a felbontott digitáliszlevélpor eltartási ideje 
(4 hét) lehet az irányadó. Fokozhatjuk a ható
anyagok véde.Imét s ezzel az eltartás idejét úgy,. 
hogy a kúpokat sztaniolba, celofán-papírba vagy 
paraffinnal átitatott papírosba burkoljuk. 

A kakaóvaJ ezidőszeríni a legjobb végbélkúp 
alapanyag, amely hidegen,- gyúrással, kézi alaki-

, tással, vagy préseléssel, hideg vagy melcg idében 
egyarAnt jól használható. Megolvasztás után, !dön-, 
téses készítésnél azonban figyelembe kell vennünk 
a /kakaóvaj esetleges kettős olvadáspontját: a 
dimorfizmust, amelynek elhárítására alkalmazzuk 
azokat a javaslatokat, amelyeket a 25. sz. vénynét 
leírtunk. · 

Az olajtípusú (triglicerid) pótszerek, ha az 
olvadáspontjuk a 40"-ot nem haladja meg, csak 
rneleg úton, kiöntéssei használhaták végbélkúpok 
készítésére. A szakértelern vagy , gyakor.Iatlansá!f 
következtében több olyan hibaforrás lehetséges, 
melynek _következtében az alapanyagba ágyazott 
hatóanyagok hatásfoka csökken vagy megszűnik. 
Nem lehet pl. melegúton olyan végbélkúpokat 
vagy hüvelygolyókat készíteni, amelyeknek ható
anyaga melegen jól, hidegen rosszul oldódik a 
szóbanforgó alapanyagban, mert kihűléskor a ható' 
anyagnak egy része nagy kristályokban vagy amorf 
rögökben kiválik. Ezért is fontos tehát, hogy meg'
olvasztáskor a hőmérséklet az alapanyag olvadás• 
pontját legfeljebb 1-2"-kal haladja meg. 

· Egy másik hiba akkor állhat elő, ha a meg
olvasztás után a szuszpenziót mindjárt a formábá 
öntjük; rnert ebben az esetben a lassan rnerevedő 
kúpokban a hatóanyag összegyűlik a kúp csúcsá~ 
.ban. A . hegyes végbélkúpok csúcsa az ánuszb:.t 
való behelyezési kísérleteknél könnyen Ietörhet,. 
a beteg észre sem Veszi és ezáltal kevesebb ható- · 
anyag jut a rektumba. A torpedóalakú kúpok 
azért is a legalkalmasabbak, rnert a végük nincs 
kihegyezve. A kúpnak a végbéibe való helyezése 
előtt az ánusi:t kev:és vazelinnel be kell kenni. 

A hatóanyagok Ieülepedését a &készítésnéi<. 
leirt módon kerülhetjük el. Összehasonlító vizsgá• 
Jatok rnegállapították, hogy a kiöntéssei készitett 
kúpokban a hatóanyagok elosztása, ill. a diszperzi
tás foka lényegesen jobb, rnint a hidegen gyúrással 
készített kúpoknál. 

A megolvasztáshoz ajánlott rozsdamentes acél
ból készült patendula jó hővezető. Két ujjunk 
között tartva hőátadással jelzi a tulhevítés veszé
lyét. 

Fontos, hogy a keverést rnindaddig folytassuk, 
amíg a lassan !ehülő olvadék sűrűn folyóvá válik 
s így még a nagyobb fajsúlyú hatóanyagok sem tud;, · 
nak márleülepedni. Ettől kezdve-akiöntést haladék 
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. . . 
nélkül, gyorsan kell végezn ünk, mert a siíiűn:folyó me lyn ek lényege az, 

töineg perceken belül megfagy. Ha az elosztáshoz egy részét h~"dlr~o:g1én~i~~[~~~~~g:~~~~ .az ;~jánlott »lemérési módszert« a,lkalmazzllk,szük- állapotú, stearinsayas 
séges, hogy a súlyokat kéznél tartsuk; , A készítmény 

.. . Megemlítjük végül, hogy amennyiben a ható- kétól függ; A kb; 
.anyagot töményebb vizes oldatban akarjuk az ~zsiradék kellő szilárdságú ugyan, de csak 
alapanyagban eloszlatni és kiöntéses kúpot készí- kúpokhoz használható. Jelenleg iparunk 
·tünk, az oldatot 2% lecitinnel emulgáljuk, amely kísérletet folytat, hogy a stearinsavat metil 
n:egakadályozza, hogy kihűlés után a kúp az etilalkohollal észterifikálja és ezzel az eliárii«,il 
<Jldatot kiízzadja. A kúpminta előzetes kikellése - az eddigi eredmények szerlnt -
fölösleges, sőt _káros is lehet, ha a kikenéshez anyagot nyerhetünk, amely esetleg 
.szappanszeszt, glicerint vagy ricinus-olajat hasz- készülő kúpokhoz is felhasználható lesz. 
nálunk; Ezek a szerek az érzékeny végbél nyálka- Végül megemlítjük, hogy a kakaléó~v~aj[~ót}:~.:~~·.•• 
llártyáját izgatják és a kúp kiürülésére vezete olyan újtípusú. alapanyagokat is h 
hetnek. · !omba, amelyek nem zsírnemüek, hanem vít.he.ro': 

Kakaóvaj-pótszerek és újtípusú alapanyagok: jól oldódó vegyületek. Ilyén pl. a régebben »Po•sto;i 
A kakaóvaj pótszerekkel a multbansok visszaélés · nal<<néven ismertpolimerizált etilénoxid 

történt és olyan készítményeket használtak fel Ennek a kúpalapanyagnak~~~~~~~:~-~::1~~~361~ji vagy hoztak forgalomba; amelyek gyógyszerés~" körül van, de vízben és 
technológiai szempontból megfeleltek, azaz reszel" oldódik, tehát teljes hatásértékű. 
hetők, gyúrhaták és préselhetók voltak, de ugyan- még; hogy sok hatóanyagot old és így a fellfzlvóo:ló 

akkor olvadáspontjuk a test hiimérsékleténéllénye- . hatóanyagoknak a legmagasabb diszperzítást tudja 
gese11 magasabb· volt, vagy sok stearin hozzá- biztositani. Hátránya, hogy redukáló tulajdo11,~ 
keverése miatt magas volt a savszám uk. Az ilyen ságánál fogva egyes vegyi anyagokkal sze n 
kúpok gyógyászati szempontból hasznavehetet- összeférhetetlen, azonkívül huzamosabb tárolás 
]enek, mért anélkül, hogy megolvadnána!<, a vég- megkeményedik és vízben rosszul oldódóvá va'""· 
bélből kiürülnek és sem helyi, sem távolhatást Gyógyhatás. A digitálifzlevél gy.óg1fh~ltitn'lróL 
kifejteni nem tudnak. A kakaóvaj helyettesítésére részletesebben a !5. sz. 
alkalmas pótszereket az . OKI engedélyezi s a meg. A digitáliszkúpokat ú. n. ~-t~:;~~!j~~~ii~1 i 
következő .. kívánalmaknak kell megfelelniök: . L alkalmazza az orvos, vagyis akkor, 

. A végbél nyálkahártya jára, valamint .. a belejük zádós tünetek a 
ágyazott hatóanyagokra közömbösek •. legyenek; (napi 0,3-0,5 
2. ülvadási pontjuk nem haladhatja meg a 40°·ot, idő mulva a közbe·közbe. 
vagy amennyiben olvadási pontjuk magasabb kell napi 0,10-0,20 g levélnek az 
{pi. a nem olajtípusú alapanyagok), vízben jól Rektálisan abban az esetben 
o!doJ4janak ; 3. Technológiai szempontból legalábbis digitá!iszt,· ha a pangásos gyomor 
kiöntéses kúpokkészitésére alkalmasak' Jegyenek folytán a perorális adagolás nem 
~s a kúp. behelyezésekor ne kenő d jenek el. .· . vagy a pangásos máj vagy más 

Az olaj, vagy zsiradéktipusa pótszerek általá- miatt (cyrrhosis) a perorálisan 
l)an növényi olajok hidrogenizálásával készülnek, tálisz·hatóanyag nem juthat a nagy 

A gyógysze;rek nedvességtartalmának meghatározása 
f(edvessy György dr. 1953 •. jebrudr 20-dn a Gyógyszerész Szak~soportban tartott előadasának isnc•Prf,,tl•~: 
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. stiiynÖvekedésből ismeghatároih~tó.KalciunH<:lorid ben márfelvan véve. JÍleredméfln1y;~e~l-~~~1~!~~~ij 
. használatos főként erre a· célra. drogok nedvességtartalmának 

Az előadó ezután ismertette néhányc évvel . ahol az egyeb illó alkotórész 
ezelőtt·· S;zilágyi Trager Lászlóval együtt kidol~ és. szerves vegyületek, még a 
gozptt módszerét, mellyel kellő pontossággal lehet · tartalmát is pontosan- meg lehet 
meghatározni kenőcsök, olajok stb. víztartalmát. · módszerrel, hiszen az eredmény csak a 
]űzálló üvegből készült 50 ml-es lombikba mérjük víztartalomtól függ. Kivonatok 

.· a vizsgálandó anyagot. A lombikhoz csiszoltsisak _mátis pontosan határozhatjuk meg a Karl 
. vlzmentes réz( l!)szulfátot tartalmaz. A kis készü- titrálássaL Különösen a kivonatok és drogok 
léket homokfürdőben 105°-Ón melegífve a kenőcs ben a szárítási veszteség helyett a tényleges 
víztartalma- gőzzé alakul s ez a sisakban meg- tartalom meghatározása jelenti, az előadó vél-ee 

kötődik. Az előzőleg lemért sisak súlynövekedése ménye szerint, afej!Odést. Hozzászóltak : M~~·~~'~L~··-·~ 
adja a víztartalmat. Az eljárással 0,03 g-tól 1,5 g -Sándor dr., Láng Béla dr., Brand Edit, 
vlimennyiség meghatározható 0,5-1,5% pontos- István dr., Göllrter Barnabás dr. 

· sággal. (A meghatározás részleteit lásd : Magyar 
· Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője 1947. 

213. old.) •. . . · ·-
A víztartalom meghatározható a dielektromos 

· dJlandó változásával is. A dielektromos állandó 
at a szám, amely megmutat ja, hogy valamely 
kondenzátor kapacitása hányszorosára eihelkedik 
akkor, ha levegő . helyett más szigetelő anyagot 

. ha~ználunk. A dielektromos állandó víz esetében 
80; . a többi anyag. állandó ja viszont lényegesen 
kisebb' A víztattalom, összefügg az anyagok die! ek, 
tromos_ állandójának növekedéséveL_ .. __ · 

· . ••··· .... A kémiai úton töJi_énő víztart.alom meghatá
r-ozására_ többféle reakció n alapuló módszer haszná
latos. Ezek közül . legjelentősebb a következő.: 

J,.+s0.+2H,O. • 2 Hi+ H.s(), 
AJreakció. a savtartalom növekedésével meg 

fordul. }(ai'/ fischer a reakciótermékek lekötéSére 
· piridin! és meti!alkoholt alkalmazott (!935). Az 
'eljárás ma már nagymértékben elterjedt és jól 
használható. A reakció folyamat a következő : 

· tot ·O I). A reagens titerél meti!alkoholban- oldott· 
pontos mennyiségű .. vízzel • lehet megállapítani. 
Fontos, hogy a reagenshez felhasznált valamennyi 
anyag teljesefi,VÍZillentes legyen és a titrálás! zárt 
rendszerben végezzük. A Karl Fischer-reagenssei 
közvetlen vagy víztartalmú metilalkohol-oldatta1 
v:isszaméréses titrálással határozható meg a víz
tartalom. A reagens feleslegének · színmegfigyelése 
helyett pontósabb áz elektromos útonpotencio
metriás elven végzett ·meghatározás. 25-75 mg 
víztartalmú készítmény l~mérése célszerű, a fogyás 
pedig 20--.-25 ml. . .. · _ · ·· 

A2; eljárás egyes kü!földi gyógyszerkönyvek-

-·94: 

IY1..árcius 29-én vasátnap az ország 
vállalata: tervértekezletre hivta 'ösSze 
Csak a Budapesti Gy. V. tartotta· 
ban az értekezleteket. Mi 
gattuk végig. Ez 
józsef a B. Gy. 
főgyógfSZerésze 
belső és külső 
zési hibákra. 

kikÍildiltte Lás~Jó dr:. ~~~~~~~,~~~!~iE~E 
n~''!~~ÓI(;u~· d~~v~öjz~~ö:Jte a felelős 1g ma nemcsakszakmailag 

éS_ mindinkább azz_á 
f$Yógyszertár egy'egy 

munkáján múlik ·ezekn:e~ 
Igéri_ a _ Megyei Tamtes 

Vállalattal a Iegmesszebb
együttmükqdést és ez egy cél 

az egészségügyi . dolgozók szakmai é$ 

~~~i~;;·~~~!~:e:: meUett- az, összes dolgozó~ egészségének 
"' . · --- . -· egy felelős vezető, tíoiw ez ·a tervkészit~s 
harci feladat és .olyan kötelezettségvállalás, amellyela 
és a _kOrmány- bizalma döntő sz.erepet juttatott a 
szerészeknek a legfőbb érték az ember egi.szs,égének me,,_. • 
védésére és visszaszerzésére. . 

· (Miskclcon egyes feJeJós vezetök valósággal vetélkelltek 
egymással, hogy ki és miJyen módon segíthetne a szornszédos 
községekben kartársainak.) 

A tervértekezleteken mint 
résztvettek : a Gyógyszertáti 

· munkacsapata, az Orvostudományi 
előadók és néhány felelős vezető is. 

t'kezett terveket, de már m::f~~~;:~:~~~~~~i~~~~~~;;~ EgészSégügy.i · Minisztériüm , 
szerv, de elsősorban a _ 
gazdálkodás kö\•etelm<;ny,,in<'k 
hivatástudattal haj 
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Szaponirt9k és szap9geninek IV. 
...:::·Befejező közlernény-

Írta: Bayer István dr. 

eddigiekben, az <Íltaiános szajJOnin-tulaj~ ségeken kívül it kisérleteket befolyásolhatja a 
i~c~~Íg~~nvr;a~·~ z~o1ása után,. a szaponinok és főként szaponinok tisztasági foka is. Már Kojler fel
.1 kémiai szerkezetévelfoglalkoztunk. hivta arra a figyelmet, hogy a. >>Saponinum pur. 

i-··~~~~~,k~~n·vólt, · hogy a · gyógyszerismeréti szak; albiss, MercR<i tartalmaz szénhidrátokat és esetleg 
·•• általában a szaponirtokrólközolt része- · más anyagokat is, melyek nem minden esetben 

ezzel, a .feldolgozás és hatás 'szempontjából lehetnek. közömbösek. Az irodalomban elég sűrűn 
lényeges szemponttal kiegészítsük: . _ -·. · .· · fordul elő. »Saponinum puriss. al b.« helytelen 

A szaponinok · tulajdonságaívai csak megjelölés is. _ _ . 
az általános_ jellegzetes- Az egyes szaponinok közótti szerkezeti különb~ 
található Lipták Pál : ségek pillanatnyilag a szteroid szapogenirtek ese

reszlet~s és ·ma is_ kitűn,O.en !ében állnak az érdeklődés előterében, mivel, 
· a területen pedig L. mint már említettük, ezek az anyagok hormon- . 

Koffer: Die· .·• c. mui]k:\ja (1927, $pfinger, .szintézisek kiindulási vegyületei le.hetnek, De a 
Wien). A szerkezet megismeréséhez viszont siüksé" többi szaponin esetében is nagy jelentősége lehet 
gesnek Játszott, hogy a terpéneket - .melye k a szerkezeti különbségeknek, amint 11 vegyületek 
közé a szapogeninek, · további osztályozáSuktól felhasználási köre bővüL Az egyiklegérdekesebb 
függetlenül valaniennyien tartoznak --targyaljuk, háború utáni eredmény, az Ulcus ventriculi (gyo
anélkül, hogy a növények biokémiájába túlságosan motfekély) .gyógyítása éde~gyökér ki vonattal· ·rsuc
belemélyednénk- _ .... . .. . __ ... . cus Liquiritiae-vel) minden valószínűség szerint 
· Befejezésül· néhány gyakorlati gyógyszerészet a szaponintartalmon (glicirrizin) alapszik. A mel!ék

~ZeJ11POrttjáb.ó1 is érdekes újabb eredn1ényre, .vala- hatásóktól• nem. teljeserr . mentes, de frappáns 
mint a szerkezetbol levonható következtetésre· gyógyul~sok azt mutatják, hdgy a tdterpenoid 
hívjuk .fel a figyelmet . · · · szaponinoknái nem elavult anyagokkal .. ;íllunk 

.. _ A hemolitikus inde-x-szel kapcsolatban ,.c,- szemben, hariern esetleg egy olyan területtel, 
iuelyet leginkább a.K~fler áltáj ki(iolgózott 1neto- . amelyen rendszeres kutatómunkával még igefr 
diká .szerint alkalmaznak - meg kell jegyeznül)k, értékes új lehetőségek bontakozhatnak ki. · -
hogy a -~zaponinok kvantltativ meghatár-ozásának . A gyakorló gyógyszerész a szaponinokkal 
még. mii is ez a. leghaszlfálatosaöb módja .• ·Ezzel szaponintartalmú drogok alakjában találkozik. Ezen 
széJ11ben bizonyos szaponinok, így pL az egyik a vonalon is van tennivaló. Már régen ismert 
legfontosabb szaponin, a g!icirrizin nerit rendel- tény - erre a szenegagyökér esetében rá is mutat
kezik hemolitikus képességgel, ebbőltebát-. az tunk -'-hogy a savanyú jellegű szaponinok vízben 
k-övetkezik; hogy a. hemo!izis elmáradása .·nem igen kevéssé oldódnak, jol oldódnak viszont só 

-zárja ki, hogy vizsgált anyagunk stapönin, vagy formáj<\ban, tehát az extrakciót kevés nátrium
egy kérdéses .drog szaponintarfalmú J~gye11 • _ Ez. hidrokarbonát hozzáadásával nagymértékben fo
a .tény arra mutat rá, hogy a _hemolitikus. indexen kozni 1ehet. Igen·. célszerü lenne ezt a kérdést 
kivül más analitikai módszereket is kell keres- vizsgálattárgyává tenni és megállapitani a primula 
nünk, amelyekkel az egyes vegyületek szaponin- főzet {Infusum Primulae) legelőnyösebb elkészítés i 
mivoltáról meg lehessen győződni. jelenJegi eljá- módját. Erre vonatkqzólag jrodalmi adatok is 
rásaink -digitonin, koleszterin stb. telhasználása állnak rendelkezésre, igy p!. Büchi igen édékes· 
--'- mindig cSak a szaportinak egy kjs területére vizsgálatai. Természetesen a leghelyesebb eljárás
korlátozódik, a külföldi 'nagyipar által alkalmazott rtak a hatóanyag tisztán izolálása, utána a tiszta 

· infravörös abszorpciós spektrum _felvétele és érté• hatóanyag legmegfelelőbb dozírozásának mégál!a
kelése pedig nálunk, még nem kerültfelhasz~álásra. pítása látszik,· de gyógyszerként valószínűleg a 
Kü!fö!dön a szteroid szápogértinek esetében do!- f(ízet alkalmazása az előnyösebb az egyéb, köz,elebb
goznák az infravörös spektrummal, mert ennek rőlmég nem vizsgált növényi hatóanyagok (nyálka 
segitségével nemcsak, azo.nosítani tpdják az egyes stb.) ugyancsak kedvező hafása miatt. 
szapogenineket és egységességükről _tudnak meg- . Végül megern1ft jük, hogy a szaponinokat áz 
·győződni, hanem új Vegyületek eseten azok irodalom ~ a glykozidajel!eget jobban hangsú, 
zetéről is messzémenö -következtetéseket lyözvá - sokszor szaponozid elnevezéssel jelöli. 
lev{mni. · Szapotoxinnak viszont - R. Kobert után .. ~ 

A hemolitikus inde•:xx f~~~!f~~~:!S;i az erősen toxikus semleges szaponinokat nevezik. 
inásik tényre is felhívja a 

Az Eü. Minisztérium vándorzászlójának el
nyeréséről még nem mindegyik megyei gyógy
szertárvá!lalattól·érkezett jelentés. Ezt pótlólag 
júniusi számuukban közölj ük, ugyancsak . beszá
molunk a B. Gy. V. és néhány megye végleges 
negyedévi értékeléséről. 
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A ~YóGYSZEiillSZ 

GYÓGYSZEREINK 

Isola ni d 
· ·.· A . keringési elégtelenség kezelésében mind 
n_agyobb szerephez jutnak a tiszta digitálisz gli ko" 
ztdák. Kórformailag a keringési elégtelenségnek 
két alakja ismeretes : periferiás (környéki vagy 
érrendszeri) és centrális (központi vagy szlv) 
elégtelenség, A szívelégtelenség .az az. állapot, 
mikor a szívizom · csökkent ereje következtében 
a sZív a rárótt feladatot tökéletesen. teljesiteni 
nem tudja, Az Iso!anid, valamint a tobbi digitálisz 
glikózidát .. t~rtalmazó készítmény hatás<!· éppen· 
a!)ból áll, hogy a szív izom-erejét, ill: teljesítő
ké~ességét fokozni képes. Alkalmazásiterülete 
tehát elsősorbpn a szívelégtelenség. Az· Isolanid-ra 
legjellegzetesebb .. az eddigi . kiserleti és •. klinikai 
vizsgálatok szefiut h&tásának gyors bekövetkezés.e. 
Ez.különbözteti meg elsősorban a digitl!lis purpurea · 
és lana.ta. többi, viszonylag lassan ható gliko
zldáitól. Perorális adagolása esetén a szaponinoktól 
való . mentessége ·. következtében mé!lékhatásók~ól 
nténtesen felszívódik, intravénás alkalmazása pedig, 

. miU,tán azonnali hatást biztosít, nagy előnyt j!!lent 
a . keringési elégtelenség gyors leküzdésében.:.Az 
!solanid a digitalis latí.ata izolált genuin C glikozi
d:íját tartalmazza. Szerkezeti képlete : 

HO 

+ Glukoze + ecetsav 
. . . 

·. Tudjuk, hogy a digitalis lanata három genuin 
glikozidát tartalmaz : digilanid A-t, digilanid Bet 
és digilanid C-t. A digitalis purpurea-ból izolált 
A . és B purpurea glikotida. kémiailag közel.·· áll; 
báf nein azonos a digiliihid ·A és B-vel, hanein · 
a1~,ri~l~~i~ea~cetil•szármázéka;. továbbá cukor 
n is különböznek. 

különbség az 
"iél~'~ti~6~. egy Ol;i CSOJJ9rtot 
Sl és egy Ienneu. 

gyorsabban, mivel alig 
hoz: A strofantinhoz · 
tartósabb, nagy adagokban a 
pulzusszám) effektus 
az Isolanid a digitoxin és a 
között foglal helyet. A terápiás és 
közti különbség lényegesen nagyobb, mint 
milyen más digitálisz hatóanyag esetében. 

Az Isolanid fő előnyei közé tartozik, 
intravénásan alkalmazható, tehát 
a gyorsan beálló és Iezájló 

· napi adag. Y.- I mg C lanatoszid, vagyis 
szolucióból ennek megfelelően · a .. napi 
adag 3 x5-IO csepp, Intravénásan r-2 

Az lsolanjd a tiszta glikozidák számos 
egyesíti magában zavaró hátrányok nélkül. v''""'" 
gyógyszer került az orvos kezébe, mely k~~:~~.~~~· ,' 
biztosabbá teszi a szívbetegek kezelését ' 
síti a terápia lehetőségeit; · · · 

Sásonyi 

A penicilli11.és.a magyar p~nicillin". 
. tartalmú készitmények· 
Andor jános, a l(omárom megyei Gy. V. f. v. értekez-

letén elmondott e!iiadásának ismertetése. · · ·, . 

A penicillin- hatását a nedVesség: cSökkenti, ·főleg. <ikko·r:" 
ha a hőmérséklet magas. A penicillin hatóerejét egységek: 
ben fejezzük ki. A nemzetköztegység (I. E:) a. penidllín 

·ll. vagy G krist. natr. sója 0,6 mikrogrammjának hatá
sával egyezik. Ez ·.gyakorlatilag megegyezik az oxfordi> 

. eg)'ségget (OE). . .. . .. . . . . • ·. . 

.·.6 .. 

b~:~~~!~~.~~!~~J.Í~~~:;:~f:e:l~lös vezetök közill többen 
si ko::l~z·:::l:::::,é::~: 

n. gyermekek részéré van fenn-

előadáSban részletéS:fm 
· olajos 

A GYÓGYSZERÉSZ. 

Előadás a helyes porosztásról 
..c. Gyógyszerésztechnikusok részére -

l - - ' - -

A Budapesti Gyógyszertár Vállalat. szak
felügyelőinek munkaközössége április 4 tiszteletére 
vállalta, hogy a gyógyszertári technikák munká
jával kapcsolatban tapasztalt hibákról és azok 
kiküszöbölési lehetőségeiről előadásokat fog tar
tani. ~ .. első előadás februárban volt, vállalatunk 
gy!)~t:Jdzsgáló.la~iumában, ahová a X Ill. 
kerületből nemcsak a technikák, hanem a gyógy
szerészek közül is sokan eljöttek. Az előadás 
anyaga a porkeverés és porosztás technológiája 
körül észlelt hibák részletes megbeszéléséből állott. 
Igyekeztünk ezen belül megtalálni azokat a szem-

_pontokat, melyek a gyó~vszerészet fejlődése vona
lána' technikustovább~épz~j alainat képezhetik
Szeretnétil(~na minaen va !alat 'szakfeHigyelÖJe . 
fogialkotna ezzel a problémával, közölné észre
vételeit és így segitené elő egy országosjellegű, 
egységes technikustovábbképzés kialakulását. 

Előadónk, Dávid Agoston bevezetőben fel
hivta a felelős vezetők és gyógyszerészek figyei
mét a technikustovábbképzésben reájuk váró fel
adatokra, hiszen főként ők a felelősek egy•egy 
technika fejlődéséért. Ezután ismertette a régi 
és új technikusrendeletet és párhuzamot vont 
a két rendelet között. Rámutatott az ugrásszerű 
fejlődésre, amit az új technikusrendelet jelent. 
Hangsúlyozta, hogy ma sincs teljes mértékben 
kihasználva az a sok lehetőség, amit ez a rendelét 
biztosit. A technikustovábbképzés feladata a 
technikusrendeletben foglalt, techni!ciinl<; által· 
ezideig nem gyakorolt munkálatok elvégzéséhe:;o; 
szükséges elméleti . és gyakorlati képzettség meg-
adása. • 

Az előadás további részében a technikák 
munkájában tapasztalt lúbák ismertetésére és azok 
kiküszöbölésére került sor. Legáltalánosabb a kéz
jegyek hiányos alkalmazása. Pedig ebben a kéz
jegyben fejeződik ki a technika munkájáért vállalt 
felelőssége. E felelősségérzet kifejlődését a gyógy
szerészek segítik elő, mégis nagyon kevés gyógy- · 
szerész követeli meg a technikától, hogy kézjegyét 
rá tegye az általa elosztott port tartalmazó zacskóra, 
doboz,a, sőt receptre is. Ha ezt nem követeljük 
meg, nem fog kifejlődni az az egészséges s:z;ellem 
a gyógyszertár dolgozói között, hogy amit : készÍ" 
tettem, ·azért vállalom a felelősséget. 

A gyógyszertárakból mintavételezett kombi
nált porok homogenitás;l és elosztása nem kielégitő, 
éspedig azért nem, mert kellő szakértelem hiányá
ban csak véletlenül produkálhatunk jó munkát. 
A porkeverés technológiájának megbeszélése során 
demonstráltuk a keverő- és dörzs-pisztilh,Js helyes 
és helytelen alkalmazását. E célból 5· cg fenol~ 

-·~~~~~i~~~~~~~~~g~~~ ftaleint l g kénporral azonos módon elkever-
tünk és a porkeverék felületéről nedves pisztillussar 

_ érintésre levett porrészletet lúgos vízben o!dottuk. 
A kétféle pisztillus közül a keverőpisztillussal 

··értük el a jobb keverést, mivel ezzel a pisztillussal 
kevert anyagból vett minta szit,tintenzitása állt 
kötelebb a szabályszerűen kevert anyagból készített 
próbához. " 



pu~Í(everés• technológjájáv:al'. k:apdsolatban 
bemu.fattuk a tapadó,ragadó és. könnyeq keverhető 
:por szerkezetét, az e célból beállitott · kéf mikro
szkóppal. Előadónk felhívta a figye!Inet arra · 
hogy gyógy$zerészeti .. szakirodalmunll:ban · . olya~ 
adatot . találunk, mely a t11padó vagy n.ehezen 
:li:everhető porkeveréke!<hez, az erőshatású vagy 
rosszlll keverhetö szerekhez .· megfelelően 10~.20 

• %--nyiJ~Iktim_ hozz~adásá~ iqdokoltnak tartja, Igy 
a :klldem, <etdmorfm, actzállal vagy fenacetim;tel 
pél~Aul. gy?rsabban és jobban homogeniZálnatóvá 
válik, Tudjuk,. hogy ennek a fejletteöl;>, jobb 
teQhnológial módszernek alkalmazhatósága fŐleg 
:a::.$z1'K-vé!lyek elkészítésekor nehézségekbe ütkö-. 
Zik; Reméljuk azonban, hogy ez a felvetődött 
Pf~bléma felhívja hatóságajuk figyeimét é.s gyakor
lahalka!Inazásához megádják a lehetőségeL . 

. Az eiőa~á~ b~feie~ő rés~ében a. porosztássiJ.I. 
. J(apcsolatos.htbl!krol s~amoltunk be. Nyomatékosan 
.f.~l kell hívnunk a figyelmet, amit szám os megvizs
g.alt.osztott Por statisztikája: bizoqyít, hogy aZ 
~styazott Porokat is előzőleg el kell osíta11i és az 

Emulziókészítés · 

La!JfJratóriumi Munkaközösség · 

{Részletfordltás G. ]li • . Kogan >>Oyógyszeralakok technológiája« cím ű könyvéből) 

.· A GYOGYSZERtsz 

a cseppecskék felületének összege elkezd csök· 
kenni. Ha· a felületi feszültség rendkivül kicsi, 
akkor a ·folyékony fázisok egyszerí!en elegyedni 

trtintegy·függőlegesen fognak. · . ·.. ·. 
fázisban, másik a fia a diszpergált fázis finom szemcséje felíileti 

m<•Iekul~ egyik sarkát az .· OH, vagy NH0 hártyáján egynemű ionokat köt meg, akkor a 
másik sarkát a molekula szénhidrogén váza · szemesék egymástól való taszltása' erősödik és 
Az emulgens. molekulái ezzel a helyze- ezzel egyúttal növekszik az emulzió stabilitása. 

mintegy elválasztják, el>zigetelik ~gymás- Ha a töltéseket semlegesítjük olymódon, 
a- fázisokat. ···· l:!ogy a részecskéknek ellentett töltést .. adunk, 
Ha aZ emulgens valamely zsírsav nátrium sója a cseppek egybefolynak, azaz az emulzió elbomlik. 

(~tappant), akkor a COONa csoport a vizes réteg Az emulgens minőségétől és mennyiségétői 
hidratá!ódik és ennek következ- függőeri különböző diszpergáltságú emulziót kap· 

térfo!:at;a erősen megnövekszik, . mintegy hatunk. Az emulziókat diszperzitAsuk foka alapján 
.· ... •·~~~~t':z<l!1~ és beborítja az apró olajcseppet három csoportra szokták felosztani. Legfinomabb 
• elméletet azért neve;zik ~ékalak~ elméletnek, elosztás aZ, melyben: a fázisok diszperzitása eléri 

molekula mintegy éket alkot. annak követ- a molékulás állapo tot. A közepés diszperzitású 
t::~~;t~[k hogy a mo!ekula ·szénhidrogén .része rendszer kolloid jeUegű, ataz a fázisok aprózódása 
1 növekszik meg, niint .• a hidrátálódó a micellák méretéig terjed Az ennél durvább 
.COONa csoport. A magnéziumszappan esetében diszperzitást, ahol tehát a szemesék aZ említettnél 

.. ···. · . • . ·.. . ·· . COO"- nagyobbak, durva diszperzitásnak nevezzük. A 
éppenmegfordított Jelenség megyvégbe: a COO /Mg gyógyszertári emulziók általába kolloid-diszper-
csoport kevésbbé hidratálódik és kiSebb· . helyet zitásúak, tehát a középső csoportba tartoznak .. 
foglal el, mint az emulgens molekulájának s:Zén- Az emulzió állandósága növekszik a diszpergál! 
.hidrogén váza és az ék itt az első példával ellenkező fázis-részecskék aprózódásának fokával, niert ez 
iránybanhelyezkedik el, nevezetesen: az•ék éle .. a a nehézségi erő hatásának csökkenését okozza 

····•ui,.es fázisban, szélesebb része (alapja) az olajos és !gy a cseppek kevésbbé' hajlamosak arra, hogy 
van. · · · " felfelé emelkedjenek, vagy a fenékfelé süllyed· 

At olajcsepp nagysága és az olajos fázis jenek. Az emulzió stabilitását szolgáija á csep· 
diszperzitásfoka ennek· az éknek a· görbületi. s_tiga• pecskék egyforma mérete, a kész emulzió homo· 
rától és ll bevezetett szénhidrogénlánc llagyság~tól genitása, a diszpergaló közeg vis~kozitása éS 
függ. Az emulzió jellegének ké;dése'függa poláros · a diszpergáltság foka. Minthogy a folyadékok 
és nempoláros csoportok terjedelmétől és. oldható- viszkózusságára mind a hőmérSéklet, mind a közeg 
sági • viszonyaii;ól ís. Az oldhatósági viszonyok kémhatása befolyással van, ezek a tényezők az 
megváltozásávalmegváltoznakazékképződéskörül- emulzió tartósságára is hatással vannak.' 
ményei is : megváltozhat a szemesék nagysága, sőt Ha az emulzióhoz olyan gyógyszeranyagokat 
az emulzió típusa is, tehát előfordulhat, hogy adunk, melyek az emulgenssel kémiai reakcióba 
»a fázisok. megfordulnak c, Például_ .a. nátrium" lépnek, ez az emulzió állandóságát kedvezőtlenül 
oleinát &olaj a vízben« tipusú emulziót ad, de ha befolyásolja. Ha az emu!gens fehérje termé- . 
elegendő.. mennyiségű nátdul1tklóddot adrink a szetű, akkor például szublimát, vagy csersav 
rendszerhez, az-a COONa csoportok hidrofil tulaj- hozzáadására az emulzió elbomlik. Ha .az emulgens 
donságát visszaszorítja és az em1Jlzió tipusa meg-. szappan, akkor aZ emulzió! a savak elbontják. 
válto~hat, azaz &víz aZ olajban« tfpusú emulzió ' Az alkohol is gyakran elbontja az emulziót, mert 
keletkezhet, J11elyben a folyamatos fázis az olaj, · sok emulgensre hatással van. .. 
nem pedig a vfz, mirit aZ első esetben. · ' Habár az egyes fázisok viszonylagos mennyi" 

A fázisok megcserélődését különböző okok ségének van is befolyása az emulzió t!pusára, 
elöidézhetik, például az is, ha a diszpergál! fázis mégis előfordrtlhatnak olyan emulziók, melyekben 
mennyisége egy. bizonyos határon túl megnövek- a diszpergál! fázis az egész emulzió· % részét 
szik. A diszpergálffázis és a diszpergaló rendszer teszi ki. Igy például a Jinimentum ammoniatum, 
mennyiségének azt a viszonyát, !Jielyben a fázi.s- az &olaj vizbent tfpusú emulzió képviselője, 75% 
csere bekövetkezik, kritikus aránynak nevezzük. olajat tartalmaz, azl!Z a diszpegrált fázis mennyl
A fázisok megfordulását elííidézhetjük ellenkező . sége a diszpergaló közeg mennyiségét háromszoro- · 
trpusú emulgens. alkalmazásávaLis. .. . · san meghaladja. · .. · 

Az emulgensnekhármas szerepevan ; 1 .. csök- Sok szerző kimutatta, hogy mindig az a fázis 
kenti a felületi feszültsel!et, 2>.• stabilizálJa. aZ a folyamatos, melyben az emulgens jobban oldódik. 
emtilziót, aZaz nem engedi, hogy a diszper~ált Például a nátriumoleinát vízben oldódik és 90laj 
fázis részecskéi egybefolyjanak, 3 .. megszabj a· az vízben« t!pusú emulziót szolgáltat ; .a magnézium
emulzió diszperzitásának jellegét. Dé nem minden oleinát jobban oldódik az olajban, ezért &v:íz 
emulgens rendelkezik mind a három említett olajban« típusú emulzió! eredményez, melyben 
tulajdonsággal. Ha aZ ~emu1gens erőse'! cs~kkenti az olaj a folytonos fázis. Bár ennek ~ feltevésnek 
a felületi feszültséget, akkor az emulzió konnyen a helyessége nem mlnden esetben bizonyosodott. 
jölllétre bár .az emulziókialáktilása!gyis bizonyos . be, mégis általában táiékoztatásul. szolgálhat. Az 
lll!ergi~"befektetést igényel, amit az, tiL felüieL~ emulgens a dlszpergált fázis részére olyan burkolat, 
nyel el, '~ a% ertérgia Ismét felszabadult amint iliil me lyn ek belső és külső felülete felületUeszültség 
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. t:_kintetébert · némileg: kü!önbözik egymástóleEnnek 
!<:~ve!kezté~en a~ etn~lgens háityája ellíajlik, ej• 
gor~.ul ~fele a fázts fele; melynek nagyobb a felületi 
Jeszultselie· · 

A viszkózusság jelentősége az emulzióképződés 
· · folyamatában .. · . - .. 

·· t:léhá_ny . szerző, ak! zselatinnal dolgozott 
a~ra.a. következtetésre jutott, hogy az emulzió; 
kepzcdes folyamatában nem· a felületi feszül'l:• 
.~gnek, hanem · a. viszkózusságnak . van · döíito 
szerepe: Voljpe kidolgozott egy módsz.erta zse!atóz 
!levlf. ~nyag elő.állítás.ára és azt aj_ánlotta az 
I,mJ?ortalt arabmezga. llelyetteSítésére. ő ait gon; · 
dolJa, ~ogy.a zselatóz olymódon· alkot emul:.~iót 
llo,gy hidro)(Il• és amino- csOportjaival behatol ~ 
·aktív :otzes fá~isba, . inakl!v ' ma;adékáv'!ll pedig 
az ola;os · fáztsba. A<!ata1 szennt a viszkózus~ . 

&ág az emulzió ál!an<Ióságának té11yezője Jebet·~ 
mert 11_1egakadályozza, . hogy · a diszperz 
szemcsé1. megnagyobbodjanak, .ezzel azonban 
lehet az ~mulge'nsek · hatásának lényegét 
magyarázm. Vannak eset~k, mikor egye's vlszk<)z 
anyagok emulgeáló képessége kisebb 
vésbbé viszkózus anyagoké. Tehát a 'v;~~;<~~~~t·~· 
elősegíti az emulzió állandáságát, de mégis 
másodrendű ténye~ő. · · , . 

Azt is megállapltották, hogy a 
oldat azonos viszkozitás mellett jelentősen stabi-· 
!abb emilziót szolgá!tat, rriint az arabmézga~ 
oldat. Ha azonban a rendszerhez glicerint adunk 
ami a felületi feszültséget csökkenti, az arabmézgá! 
val készült emulzió váli~ állandóbbá, Ily módon 
az emulgens hatásának. Jellege a körülményektől 
függően különfé!e lehet. .. ·· · , 

Forditotta Ldng Bela dr . 

,A GYAI(ORLÓ GYÖQYSZERÉSZ MŰHELYÉBŐL 

• 
Ihtiotos~enifcs kés~lt~se.kor. kismennyiségfi (0,5=1 g) 

·.·a'!'!Tl.on. salfo:chtyolfc. le~erese elég ntJhézJ<:es.- Megkönny it~ 
hetjü~~ mu?k.ankat, ha 25-=:50%~os il:ttiól-Vazeliil keVeréket 
~ttfnk_1c_eS2letben. .. · · · · · · 

* 
-· ·'·(\ ._'g~ermékg}iógyásztÍ_ -retep-tur.ában- eiég. gy~tr-an 

_fordul e_lo. a _csul<a!}1ájolajos emulzió rendelése.- ja,vasolj~k 
,?_Z -.?-gger-féle egykori Ol., jecoris emuls{o módosított: elő
Jratana.k ~evezetését, ~ely arra is alkaJmas~--h-ogy nagyü-bb · 
mennyls_éget _előre- elkészítsünk: - - --- ~ · · 

R p. 
Ol. jecoris 

* 
_ A. F_o. N~. -előiratOk ·_kiizé _való felvételre. _javaso'-Ijúk 

_az _egyes orvosok ált~l szívesen rendelt Pilulae Valeriknae ~ 
.. comp.-ot: Rp._ Val_anan"l,e rad. ·pulv. sub t.- g 0,05,_ Acid. 

,p!J.enylaethylt>arb. g 0,015,.-Massae pilulaé q. sc p)lulánként. 
. ·•·.J<Jot{[a._nyagként faex medicinal .. spiss.-ot 'és édesgyökérpor. t 

a ánlu~k. Ez a készlimény 1\észletben tartható. 
:· · .. -f<t kellene d.'llgozni az egységes- -pilulakésZítés szab'á-

-!yatt, a-tota mas~a kötülbeli meghatározásáVal; A mindenrrél 
)<>.bb {aex. 17l!'d1c.- használatát MtelezJen el kellene ren• 

delni, De gondoskodni kellene ·más gyahan előforduló . 
yén~e~ készftés~nek siabáiyozásár_ót' i$. Igy a dntgo2-ók 
lSf!Iet!es esetén tS_ azonoshatású és kü"lséjii készftményekét 
kapnanak, .ami csak fokozná a gyógyf:u•r iránti bizalin3.t. 

~~fA gyogysze~ek egységes elkészítéeét lényegesen m•!!· 
.fo~Hak konnyftem a szerkesztés alatt l~vó· Fo. No. késZít
ményeinek tectmológiai utasításai. Sierkesztő.) 

A 709(0/89)-es gy6gyszertdr 
vénykészitó munkaköziissége 

A mixtura sedativ:a · composita Fo. No. · 
recepturai elkészítése · ' · -

A készftmény el6írása : 
Rp. 

Calcii bromatii 
grammata novem (g 9,0) · 

Calcll hypophosphorosi 
gramm a! a dun (g 2,0) 

Extrect. China.e fluid.' 
Natrii -l)enzoici 

aa graínma sel!'is (g 0,50) 
Syr~pi aurantii 
Syrupi simp·litis 

- aa grammata centrul!' (g 100,0) 
Aqua desliUatae 
Spiritus conCentratí 

aa ·grammata quindecírn ·(g ·15,0~-
M. ·f. sOiUtio ·"-
o. S. Naponta 3 x! evökanállal. 

- . A készítményt mint szedativunlot és ro!>or· ám. ;t'r~eu" 
raszt~nia ellen alkalmazzák. Gyógyhatása hasonló arr' Iixtura 
sedattva-hoz, de annál sokkal jobb ízíi. Emiatt _a 

. - fogyasztják :és a~ .orVosok --mind ·gyak;;á'bl)i,~.: 

azért _van-' sZ~.k~ég;_·_·ruert 
po_r.;_aikot-Qrészeket. 

·kiválik_-. a sze_szben . 

. tovább. Hoztá~ 
,111~j(l!< az . . . . .· . . . . . . ... • . ..·. . végül 
a folyékony · · · . · · . · 

Sárgásvörösszinü, narancsillatú tiszta oldatot kapunk~ 
amelyet, ha ,a gyk. kövétehnényeinek megfelelő alkotó
részekb6L. késZitettük ~. szűré& :,nélklll expediálhatunk, 

• Tanti)! Tstvdn dr. 
~/19. (lyógyszertár, Sopron 

*'' , , .. .Annak a l~he!Dségnek elkerülésére, hogy a készmixtu, 
ráb.~ , __ ,né,_ ptaradjanak ,-:Vi5&2;~f- óldhatatl:m_ul;,·kalc1umhip_o
fíístfit-kristályók, ~ puqliJ<áló kartárs utólagos hozzá
járulásával; .. az . általa Jll~gadott .előiratban a következi! 
módosltást ájánlorti: .. · · . ·.. . ·· · ·· · ··. . . 

" A itátriumbenzoikumot tartalmazó oldatház el6z~tesén 
·elp0rltott kalcíumhijiofoszfitet adjunk. Ottahol ez a yény- . 
inlnta gyakrabban fordul elő, ily<n. elporltott· kalcium, 
hlpofo5zfit készletbim tartható. 

Egy recepturaLprobléma 
.VIzsgáljuk meg; hógy a 

TheqtiiOm~-, 'ii:atr.._ ~'s3Hcyuc: 
P_apaver.in.'- hydrochlor. 
N atr.- ni tr os. 

Kun Ferenc 

!(al. j odat. 

anyagokat tartalmazó vényekben mllyen tertllészefiÍ az 
összeférhetetlenség és hogyan lehet· elkészlteni. 

!(ét kiílönböző természetil összeférhetet)enséggel állunk 
szemben.· Egy fizikai és egy kémiai összeférhetetlenséggel. 
A fizikai összeférhetetlenség oka-a theöbromin. na tr .-salicylic . 
rossz oldékonysága, melyetkülönösen sok jóloldódó alkáli 
só_ esetében tapasztalhatun_k-,_ < Ezek ,ugyanis- »ki_sózzák« 
a '.teobroinint, amely :a telltett oldatból kiválik. A kémiai 
összeférhetetlenség oka az, hogy a papaverin sósavas sója 
vizben oldva savanyú kémhatást mutat; A nátriumnitritből 
entiatt a·. salé?"omosoav . felszabadul (mivel. gyengébb· sav, 

. . ' - --

mint a sósiw) és bomlása re.vén a 'káliumjödidból Jódot 
tesz _ _. sz_abaddá. Ezekután_ érthető, hqgy csak abban az 
eseten készítjük ei he!y~§en a gyógyszert, ha egyrészt 
a sósavas papaverin-miatt--saVanyú oldat-ot {1 ml n nátron
lúg_gal, vagy 4 cg nátriumhidrcigénkarbonátta:C 0,10 g 
sósav4S papaverinre ·számítva) közömbösftettük, illetve 
a papaverint és a teobrominsót, a közömbösftésre haszná;;, 
land ó anyago t tartalmazó segédanyagokkal együtt, tragakan
távai szuszpendáljuk. 

· Ddvid Ágoston . 

Bajai gyógyszeJ:észtovábhképző' 
értekezlet · 

Bác.s:.-i(}sku~ megye tertiletéit ~árc. 22-én négy helyefi~ 
többek közölt Baján is tartottunk gyógyszerésztovábbképző 
összejövetelt. Ertekezletünk. anyaga a dr. Laszlovszky-féle 
szeevetlen kémiai _-analízis. c. brosúra ismerte.tése, közÖS 
áttanulmányozása volt. Az el6adó bevezetőjében utalt Yégh 
Aqtal dr. egyik legutóbbi »Gyógyszerész,-ben megjelent 
cikkére, amelyben a· gyógyszerész teljes munkakörét _a 
következőkben állapította meg: gyógyszervizsgála t, gyógy
szerkészftés, gyógyszereltartás. Az utóbbikettőt magunké
nak érez?:ük és tőlünk -telhetőleg a le~jobJ:;lan- el is végezzük, 
á~onban őszitJiéti be kell vallanuQ.k, -hogy munkaköi'~nk 
et;yik 1egf_ontosabb _ részét, a gyógyszervizsgálatot.. idOk; 
folyamán-_tnellőzJük és_hagytul~;_ hogy a· gyógyszervizsgálat 
terén kicsússzon_ ~ábunk. alól- a talaj. A vénykésziféSt, 
a~ anyag helyesenvaló tárolását, megőrzé~ének technikáját 
egy. bizonyos fokig ei lehet sajátífani hosszú gyakodattal 
rendelkező alacsonyabb ké_pzettségű egyénnek _iS,_ -de_ a 
gyógyszerviisgálathoz leltétlenül .magasabb . tudományos, 

. kémiai felkészülés szükséges. Ha tehát pályánk tudo- · 
m~t.lyos jellegét meg akarjuk őrizni, akkor á gyógysz_Cr
vilisgálat munkaterületét vissza_ kell _ ~zereznünk "éiS§
sorban a· közOsség, másodSorban ca· magunk érdekéhen· is. 
Az előadó na.gy súlyt helyezett az általánoS rész_.dJSszöciáció, 
ion--elmélet, hidrolizis, komplex_ sók~ oxi-dáció, redukció -stb. 
megértésére, mert ez- az.alapja_ a sz~rvetlen anaHzis gyakor
latának. Azután .-fo-glalkozott- az -egyes osztály okkal-_ éS az 
azokban foglalt kationokkal. Kérdéseket te'tt lel; és igy 
si_került a j~Ienlevőket. bel~vonnLa kóítzultácíóba .. Az elö:
sdást két eWadó bonyolította le, .az egyi'>, inkább e.lmé!eti 
sikon mozgott, a- másik pedig rögtön elvé~ezte az aktuális 
.elméleti kérdéshez tartozó gyakorlati kísérleteket. Igy 
azután az elmélet és a gyakorlat kiegészítették egymást 
és .mindenki szemiéitető előa!last kapott. A bajai és a 
környékbEli gyógyszerészek majdnem kivétel nélkül részt
vettek a továbbképzön és· #rdeklődéssel várják .111'. ilyen 
gyakorla'ti irányú és szakrilai tUdásukat nagytnéttékhtn 
fejlesztő továbbképző előadásokat. 

Bajai· kollektiila. 

Beszámoló a Tolna inegyei értekezletr61 . -· . '-.. 

. . Február 15.én tartotta a Tolna megyei Gyógyszertár· 
Vállalat felelősvezetől értel<ezle!ét. Mély benyomásokkal 

. t~rtem ~- este_ Vissza kis- falurnöa zörglis -szekerern~n. Még 
·fülembe· ·csengtek_ az -_ott ·elhangzott szavak, -melyeket 
szeretnék most-·papíqa Vetni. _ · __ · -

Az igazgató elvtársnő mindig hasznos és lelkeslW 
politikai ·beszámolója után Losonczy jános, az új főgyógy
szerész mutatközott -·--be- a -felel6s · vezetőknek Nagyon 
kíVáncsiak voltunk, --vajjon mit hozott a tarsolyában, 
mert sok függ a helyes szakmaUrányítástól. Ismertette 
munkamódszerét, kifejtette: elsősorban segítőtárs kiván 
lenni és kéri a kartársakat, hogy ők is segftsék nagy és 
felelősségteljes munkájában. Majd rátért a szakmai kérdé
sekre: recepturázásra, a minőségJ munkára, az egységes 
expedicióra, a pontos _ mérésre és taxálásra, az osztott 
porok figyelmes elkészítésére és az anyaggaz9álkodás 
kérdésére. Az extrahálás könnyebb elvégzésére javas .. 
latot -is- adott, ·éspedig a leltárkönyvben rendelkezésre álló 
kis üres r-észhez vonalazett Iapo-kat ragasztunk és ott 
végezzük el az extrahálás!. Felhívta a figyelmet a törzs
készletek kikél)Zésére és bejelentette, hogy ebben a -



)~[f~:~~i~~;~;~~~~:[~:~i~~E;;orvoaók-' alanyOk, 
nil n den, 
feltette . 

~~~alaposa~blin . 

az étfekezlet tudományos ~észe. · 
az Orvostudomáriyl Osztály · el6adója. 

· amellett érd~kfesEit6 ellía.dást tartott 
a vér pályájáról. pgy az .ewa_ dásró .. l, 

az a· vélemény, .. hogy· gyakran szeret-

Bir es J d!IÍJs . . . 
a 11,138. sz. gyógyszertár vezetője, Tevel 

· ·. · .. ·.. .. . . felefo~ : S83-19S -~52(1 · '· .···•· ·· 
Magyíor Nemzeti Bank ein'sz.fmlaszám lii.87U41-41 
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