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SZAKMAl HIRADÓ 

F~jérmegyei ú.tij"gyzetek 

A SZAKFELÜGYELÖK AZ· őREI 

' A SZTÁLINVÁROSI 3/53. SZ. GYÓGYSZERTÁRBAN 

,.á _megnyitás óta:·Csak -a _v~zt(tö:_._~áltoZQ_tt,- különbeh az egész 
kollektíva ugyanaz és· fokm;ódó-lelkesedéssel végzik :felelősség~ 
teljes munkájukat :--Sztáli:Q,város dolgozóinak minél zavar
talanabb gyögyszeretlátását. :_: Váczy Károly ·a gyógyszertár 
vezetője így beszél: a patikáj. nem én vezetem, mi vezetjük
_a· kollektíva. Ha befut a nagy rendelés, mindenki nekiáll 

a' Fejérrnegyei Gy. V._ gyógyszertárhálózata :jó- munkájának a kicsomagolásnak,; :az- élrakásnak, .és·_2 óra alatt a_ 30_:.._40 
is. J elenleg ők őrzik az ·E ü. Minisztérium vándorzászlaj át. ládában érkezett gyógys~er _a_ rendes hely~re ·kerül. Nagy-
Először-- a Gyógyszervizsgáló Laboratóriumba látogatunk: , szerü kollektíva! Nálunk niÚ~ felesleges vita, nincs »fúrás«, 
Takácsi- Nagy Lóránt és Asztalos Gábor műhelyébe. Ok maguk · 'pletyka,_ de- annál nagyohb az- összefogás itt- benn és ·a ·Jeg- · 
»egyszemélyes laboratóriumnak« nevezik:, ahol azonban messzebbmertp udvariasság:- i:l.Zók __ -irán_t;·- .. al:dk- innert" -Viszik 
már közeLkét éve k-etten dolgoznak Az első benyomásUnk a_ gyógyulásukho~ ,szü~sége~. orvosságokat ~z :utóbbipak 
a szinte »eszményi« .tisztasá'g ·- fönn· és lenn, szekrényekben tulliidonítható, hogy a gyógyszertár forgalma még ma is-

. és pol_cokOn, minden r-agyog a -rendtől és a tisztaságtóL Pedig emelkedőtendenciát mutat. Sok idegen is megfordul Sz tálin-
a helyiség valóban igen szűkre méretezett. Nem csoda, hogy városban és azok _is itt·.szerzik be gyógyszerüket Gyakran 

, egyre sürgetik a laboratórium ,kibővítését, .a megye gyógy- néhány emberségeS szó a magyaráZata ennek is.· Aki egyszet_ 
szerészei továbbképzésének kielégítésére .. (Erre möst meg is gyógyszert csináltat nálunk,- az a szívébe zárja ezt a- közös-
va n·._ minden reményük.) Tanlaboratórium megvalóSítására ségért dolgozó összeforrott együttest. Igaz, hogy a· kollekUva 
gondolnak. úgy képzelik, hogy akiknek ·Olyan problémáik is mindenf megkap Sztálinvárostól, 1-2-3 szobás »össz-
vannak, amiket á gyógyszertári laboratóriumban nem_tudnak komfortos« lakást, a családtagok, a , gyermekek számától 

. -m~gdldani, azok- bejönnének és iH l<ellő irányítás mellett függően. (A tanács elnöke nem régen muzsikával köszöntötte 
dOlgozhatnak.· Ez sok tekintetben segítségükre lesz_ az ered~ a r{idión át a gyógyszertár dolgozóit.) Magában a gyógyszer-
roényesebb gyógYszerész-továbbképzésben is. /l-1.ost megyeí tárban pedig, a szecialista _városhoz--méltóan, a lebető.leg-
viszonylatban ezt úgy oldják meg, hogy amikor- kimennek tökéletesebb munkakörülményeket ... 
a: gyógyszertárak ba, innen ·visznek magukkal bürettát és 
mérőoldatokat is. A brosúrák a gyógyszertárakban S?-erintük Nézzünk körül: miként és rriennyi( féjlődtek a meg-
csak azt a célt szolgálhatják, hogy a megfelelő továbbképzést nyi~ás óta -a ·sztálinvárosi'~gyógyszertár muJ?,kakörülményei? 

· autódidakta módon elvégezzék. A tanlab__oratóriumban A munkatere'mben és a laboratór-iumban egyaránt_ 2_ méter 
majd megtan~tják a gyógyszerészeket a precíz munk~ra. ma'gasan fehér csempe-. Különben a munkaterem és az officina· 
Az új helyen épí-tik fel, a jelenlegi szükségmegoldás helyett, alig változott_ valamit. .Ez bizonyitj a, hogy a helyes sz'!kmai 
a _tágasabb galenusi laboratóriumot 'is-... -Arról beszélnek terveZésben a gyakorlat sem._ fedezhet _ f~l·_ hiányosságokat: 
a fej'éf.thegyei szakfelügyel ők, hogy milYenek'VOlt?k a- gyógy- Arra ·a_ legbüszkébbek, hogy az- E ü.- Minisztériumtól ·nerri. 
szertáfak 3_;____...4 évvel ezelőtt, és milyenek m,a. Megváltozott régen légfékes- ahaiitikai . :metleget. _is kaptak. Ez ·-Birtók 
azóta· a' gyógyszertárak szelleme ·és gyógYszerészi bb lett Sándorné h. vezető részére még könnyebbé teszi_~ beérkező 
a Szemléletük is. Ez- a szakmai vezet.és keretében elsősorban gyógyszerek vizsgálatát, valamint- az elkészített gyógyszerek 
az' Országos szakfelügyelői hálózatrlak ·az érdeme, eb,ben ·is ellenőrzését és_ belső mintavétel~zését. . Külön -csempézett, 
azoké,' akik kimagasló eredményeik révén a mini~ztériumL mosogatóhelyiséget :-rendeztek -be_' olymóOonj hogy a labo~ 
VáhdorzásZI6 átmeneti gazdái ratóriurn.ból és a pincéből is-idetelepítették a-mosogatókat. 

KÉT SZÉKESFEHÉRVÁRI GYóGYSZERTÁRBAN 

járluhk, ai egyik ezek köz ül -állandó_ ügyeletes szalgálatot 
telje~ít. Ennek az 1745-ben errigált gyógyszertárnaka beren
dezéSét müemléknek nyilvánították Egyike az ország leg
szebb; legneme;:;ebb gyógyszerészi hagyományainak. Az el
kiilönítetf- Vénykészítő természetesen elüt ettől a stílustól, 
de annál jobban érvényesül l!enne a jobb, inagasabb szín
vonalú gyóg-yszerészi munka. Igy egészíti ki egymást, fgy 
olvad össze a mult tradiciójának megőrzése és ·a szocialista 
gyQgyszerészet új, ·nagyObb igényű Célkitűzése a megnöve
kedett--gyógyszerigények.minél teljesebb kielégítésére. Ebben 
a gyóg-yszertár ban, amelynek vezetője ,Kerger Júlia ai. Egész
ségügy -Kiváló' Dolgozója, bevezették a kimenő gyógyszerek
organoleptikus ellenőrzését és_ belső· mintavételezését -is. 
Ezeket a vizsgálatokat Kovács László dr. a gyógys;.ertár 
h~ vezetője-végzi ... A 3/57 sz. régen nyílt meg, 
teljeseri_ új;'--korszerü : Antal_ Antal. 

A tár-aasztalon a G~e;<:~kfbé~~~.kb6I''ál\; 

A 

A- 200 literes -villany~boylet' hideg és rneleg · vízZel netTicsak 
ezt. a helyiségei látja el, hanem az ugyancsak 2_ méter magasan 
csempézett zuhanyozóf-is ... Külön· meg kéll errilékeznünk 
a'rról 3. ·rengeteg, szeretettel ápOlt virágról,_ am~ly ·az offi
cinábani_ munkateremben, la,bor~tóriumban, mindenütt virí.t, 

· zöldel, éS melegséggel, sZínne1 szövi át .a gyógyszertár dolgo
rAlinak lelkes··munkáját. .Az erp.berért, a szocialista.egész~ég'
ügyért -..,.:-_ Szt~linvárosért! · 

A MUNKA HőSEIT 

a. mi pályánküh, ·a>mi hivatásunk gyakorlása közben .sem 
nehéz- megtalálni. Járványban és árvízvédelember_t,- a iriezP:~ 
gaZdaSági fuunka megsegítésében; _a bányák, laboratóriumok, 
üzemek dolgozóinak gyógyszerellátásában, a gyógyszerésZ. . 
ott áll egészségügyi őrhelyén, -s ha áldozatvállalásról- van·· 
szó; nincs legyőzhetetlen akadály ·számára. Legutóbb a _fejér:; 
Jnegyei V ál -község patikájában találkoztunk -a szocialista 
gy~gy'szerészet hősével, névszerint. J anavich István gyógy
szeréssze1, a- váli gy_ógyszertár.vezet_őjéye~ .. Pedig .csak annyi 
történt,.hogy a;t: -átéPítés alatt álló pa tikából egyetlen éjszakán 
át ke,lle,tt _ telepítenie a_ zavartalan· gyógyszerellátáshoz- sz; ük,

;,_séges· gyógyszereket; ·tára~sztalt;"állványokat,- edényeket es 
felsZerelést. Ezt Körmendi Anna vizsgázott_ techntkával-~e.t-
ten el is végezték., f{eggel aztán kidobolt_atta, hogy a gyógy
szertár átmen~tileg'·a sz~r_nbeiJ levő_ hel_yis~_g~en: ál_l-:a betegek 
rendelkeZésére. Eg)retlen helyiségben ott vari aZ: Oificina-, a 
laboratórium, -a materiális- rész, iróasztal,- szakkönyvek, a 
legújabban megjelént -továbbképző brosúrák, néhány kém
szer, lombik és·ep,r:uvetta_és_ahol'csak elfér; mindenü_tt vir_ág. 
Velünk van a szakfelügyelő'is, aki elmondja - még azt iS 
meg tudta itt J ankovich kartárs oldani, hogy az előírásnak 
megfelelőerr sötét vagy világos. helyen tartsák az egyes késút
ményeket. Me_g aztán, jegyZi meg a. váli pati~a veze~öje :· 
nem mindegy, hogy az embéi mtlyeh~kötnyezetberr(folgöiik. .. 

Nem hissZük, hogy ez az éjSzakai átl_lurcölkodá.S- egyedül
álló eset a mi szakmánkban. A péld_amutatás· egész· sor.át 
jegyezheinérik fel -- megannyi--pizonyíték:át a gyógyszerészi 
lelem_ényességnek, öntudatos- -k~z4eményezésne.~. (~.)_ 

• 
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DOJ:.GOZÖK SZAKSZEliVEZETE GYÖGYSZERÉSZ"SZAKCSOPÖRTJÁNAK Hiv ÁTALOS LAPJA 

Felelős szerkesZtő.: Székely JenO 

io,c§,,erkeJ<zűfbi,,ottság :- Andriska_ -JóZsef d-r., Faragó SándOr,.-Kádár Tibor dr., Kedvessy. GYörgy dr"._, Király Ilona dr., 
Kovács- László_ d~ .• , Kun Ferenc, Ligeti-_ Viktor, Nógrádi Lászlóné, Vég!_! Antal dr~ 

· 1\. sioeialista gyógysze:rés~et Uj szakaszának küszöbén 

Az· 1954; évben befejezőelőtt a szacialista 
építésének első szakasza. Ebben 

ka;;zban az egészségügyi minisztérium utasí-
~.\0;,{t~e;aJ .. s2oerin.t megyénként tagolva Inegszervézésre 

gyógyszertárak s;~kinai irányítása és 
elJ,~úéirz<ése. főgyógyszerészek, gyógyszerész-

gyógyszerész-szakelőadók lettek a 

'~,'(;;'~~~~~~;L~f<~t~:; szakmaivezetőL Minclen gyógyszer~ 
·;;: működnek az· c analitikai ellellőrző-

a vállalati gyógyszerraktárak és 
kezdik meg munkájukat a vállalatok 

laboratóriumáL Néhány helyen már folyik, 
"c;;.;\j:övidesen pedig minden vállalat maga fogja ellátni 

· gypgyszerrel a gyógyszei:(árakon · kívül a . megye
egészsegugyi intézményeit is" Kjalakult 

a megye · (és Budapest) teljes gyógyszer
'ellátását biztosítani tudó szerv, mely a most. meg

ruegyeL közegészségügyi és j árványűgyi 
állomások és megyei kórházak mellett a megye 
harmadik alapvető egészségügyi intézrné~ye lesz, 

Ezeknek a gyógyszerellátást biztosító megY<;i 
.: .egészségügyi szerveknek jó. munkáját segíti elő 

•· .... minőség, illetve anyagellátás területén :,~z Qrszágos 
c Közegészségügyi Intézet kémiái ösztá1yá · és a 

Budapesti, Gyógyáruértékesítő Vállalat 
"Nagy lépéstjelent előre az is, hogy a feladatát 

Gyógyszertári Központ megszüntével a 
szervei az anyagelláf~si 

útján közvetlenül a ininisztériumh\oz. 
kapcsolódnak Ezzel az irányítás, ellenőrzés, vezetés 
egyszerűbbé, gyorsabbá, egységesebbé és így ered

:~··:~."·menvesebbé ifoe válnL 
Az 1950 .. évben nagyrészt rossz állapotban 

átvett gyógyszertárak, gyógyszerész-lakások ·és 
rendezetlén bérezési viszonyok miatt, 'jól!ehét ftt 

' 

is vannak jelentős eredmények .- a munka- és 
. életkörülmények· terűletén végleges megoldások
ról még nem beszélhetünk 

Ilyen körűlmények közö.tt köszÖJit ránk az 
1955-ös újesztendő, a IL ötéses terv előkészületi 
éve, a szecialista gyógyszerészet építésének milsodik 
szakaszát 'megnyitó időszak 

• Mit kell hoznia ennek az új évnek, inii kell 
hoznia a IL ötéves tervnek? Jobb gyógyszerellátást" 
á d6lgozó ·magyarsagnak, jobb élet~. és. munka
körülményeket maguknak- a gyógyszerészet dal' 
gozó)iJak 

"E célból tudományos alapon tisztáznunk kell 
a gyógyszerészet jövőbeni." útját .A tisztázott 
jövőnek megfelel6e)l ki kell alakítani a jövő gyógy
s~erészi technoÍÓgiájat, az új technológb eszközei.\ 
és az új, immár a· szocblizmus arculatához méltó 
gyógyszertárat Végül a gyógyszerészeknek kell 
a jövőben gondoskodniok. az egész ország orvosi 
műszerellátásáról is. 

Komoly ésa hivatottak számára nagyon meg
tisztelő feladat ez. Az egészségügyi miuisztérium 
VIL gyógyszer-miíszerügyi főosztályának irányí- · 
tása mellett a kiváló magyar gyógyszerészi karra, 
az. alakulóban levő tudományos álapintézményre 
támaszkodva, velűkköiösen munkál){odva ·a jövőn, 
meg fogjuk oldani ezeket a feladatokat. . 

A mi szép 'hazánkban 'minden becsületes, 
szargos kéz bék'és, bőséges újesztendőkért dolgozik., 
Ez a. záloga annak, hogy a nem távoli jövőben 
a gyógyszerészi muukakörülményekkel együtt a 
gyógyszerészek életkörülményei· is méltóak lesznek 
a dolgozó nép egészségéért végzett nem egyszer 

. áldozatos munkához. . 

l 



A GYÓGYSZERESZ 

) K • 'l' " IVa O gyógyszerész" és "Érde~es gyógyszerész" 
kittintetés adományozása · · 

December i6-án az Egészségügyi minisztéri- a magas kitüntetés évenkénti adornáilyqz~sara. 
umban a miniszteri ta·nács!eremben T akó Lajos dr. A gyógyszerészek boldog örömmel fog"dták,. vár- · 
ininiszterhelyettes nyújtotta át a Minisztertanács ták, úgy · érezték;- hogy jogot széréti€k -ia·. Mi 
határozata értelmében !'l'árotn gyógyszerésznek a vagyunk ·az elsők, akiknek ez a kitün:tefés"o~ztály
>>Kiyáló gyógyszerész« kitüntetést, valamint .fejen- , részül jutott. Feladataink igen riagyok; mert az 
ként 3000 Ft pénzjulalmat, és hét gyógyszerésznek egész magyar gyógyszerészet szeine rajtunk ván. 
az >>Érdemes gyógyszerész« kitüntetést. Kiváló Példát .kell mutatnunk, hogy minél. több Kiváló 
gyógyszerész lett : Szomolányi Gyula dr. főgyógy- és Erdemes gyógyszerészt ·emeljenek ki közülünk 
szerész, Csongrád· megye. Losonczi Ferenc, Rá bá- · újabb és ú jabb példamutálásra. Szent fogadalmat 
csécsény és Sey László, Nagymányok. Érdemes teszünk; hogy mindig élen fogunkjárni a ·szod~lisia 
gyógyszerész kitüntetésben részesültel< a .követ- egészségügy fejlesztésiiben és a. béke megvédésé- · 
kezök.:· Szalay Kálmán dr. a szombathelyi 5j7-es ben. Falu&i gyógyszertárakban .és vállalati köz~ . 
sz. gyógyszertár vezetője, Vadászi Edit 'á nézsai pontokban egyformán a légfőbb érték : az ember . 
4/15. sz. gyógyszertár vezetője, Breuer Béla a · szolgálMában .·. . · 
móri "3;38 .. ~z. gyógyszertár beosztolt gyógysze- ·Végigfut a szemünk ;lZok ·névsorán, akikel 
része, Donrák Alfréd a. pestmegyei Páty.községben most kitüntettek, beszélgetés i során• sok mindent 
levő gyógyszertár vezetője, "Molnár Imre·honvéd- megtudunkmunkakörülményeikről is. Azt azonban 
őrnagy, Bácskay Ottóné a buuapesti 908. sz. gyógy- · egyenként mindegyi!Úől elmondhálj uk, iiogy .sze
szertárbeosztott gyógyszerésze és Keménes Jánosné re ti őket a_ nép, szeretik a betegek, becsülik munka
minisztériumi főelőadó. A · miniszterhelyettes az társaik. Es ha most a lapok, a, rádió elviszik a 
ünnepségei megnyitó beszédében vázolta ,a meg, hírét a kitüntetésükilek, a rábacsécsényi, a móri, 
tett utat a szodalisia gyógyszerészet első ;zaka~ a pátyi, a nézsai; a nagyrirányoki falu nep~ egye 
szána!< .lezárulásáig és ezen az· ú ion a gyógyszerész szerre felkerekedik és új bensőséges ünnepséget . 
. úí feladatait, a gyógyszerészet ,új arculatát.' A rendeznek az ő gyógyszerélizük fisztelet ére. Es. ez 
rtiiniszterhelyettes beszéde az elso olyan megnyi- a szerel et hitelesíti a miniszteri odáítélést. De 
latkozás,. amely .minden mondatával aláhúzta· é; ugyanúgy megerősíti ezt aiegfelsőbb .elismerést 
megerősítette, a nagy "akmai m~gbecsülésjelentŐ'- az a nép is, amely közelrőllátja és értékeli a buua
sége me!Iett, a gyógyszerészi .hivatásnak szerepét )lesti, a sz~gedi, szombathelyi gyógyszerészcldü, 

. ési{()ritosságát isa ~zocialista egészségügy otszágos magasló munkáját, akár honvédélmi, akár polgáti 
'hálózatában. Ez a beszéd a kitüntetések kjosztá, vonalon. Az Egészségügyi Minisztérium · gyógy~ 

.. sáVal kapcsolatosan olyan távlatOl~('nyitot't meg szerész főelőadó ját, aki együttműködve a Szak,: 
előttünk, amelyek hosszú időre ·meghatározzák · szervezettel, a lelke, szervézőJe a·Szocialista :Egészt 
korunk gyógyszerészének működési körét és muri- ségügyért-.mozgalomnak, az ország minden gyógy'. 

Ezt a megnyilatkozást azonban, lápzárta szertárl dolgozója szeréti és ugyanúgy becsÜlik 
teljes terjedehn~ben csak szaklapun~ leg' . minisztériumi . munkatársai is., Ez az osztallan 

kőze)ehbi közölhet jük. Ekkor számolunk szakmai megbecsülés, ez a .szergtet az alapja 
·, ... ,sz~k.c.sop"<)rt.rmk. :elncrk.éJne~~: .. ,~s legfőbb .. mértéke .. a . kitüntetések ... adqm<\nyo.' ru't·"···'·: .. ,.", t~if~ái~YÍ(~á~ól''r:is::. DDe beszélnünk kell. még most zásának kivétel nélkül, mind a tíz gyógyszerész-

az ünnepség lezqjlástjról attól a .perctől kezí)ve,c nek. Nyilván ilyen szempontok érv~nyesültek 
amikor a !lJiniszterhelyettes .. poharát magasr'a akkoris; amikor négy gyógyszerész külon 1000-" 
errtelve így köszönlőtte a jelenlevőket: - mbst 1000 forinto~ pénzjutaloníbap ré$zesült: Bá{int 
pedig ürítsük poharnnkat a szocialis.ta gyógy- ·Gábor, (]askó Lászlóné, Lértárt Tibor és Sági Erzsé
szerész~tfejlődésére l ... Szomolányi Gyula kiváló bet. Had írjarn ide, hogy .Sági Erzsébet alig féléve 
gyógyszerész maga és. kitüntetett tár9ai nevében szerezté meg az államvizsgát Had álljon itt 
megköszöni azt a mély megbecsülést, amelyben ·. példamutatásként a fiatalság·· stároára és vele 
ma· itt az ország. különböző részéből 10,. gyógy- mind a·. tizennégyen annak. igazolására, hogy 
szerész részesült Alig öt évvef .a gyógyszertárak az él en haladunkami területünkön a szociallz!Tius 
államosítása után· elérkezettnek látták az; időt · építésében, a béke .Jliegvédésében. 

{, \ ,, " 
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A .GYÓGYSZERÉSt 

jf.~JI~IiOI.uJ.H..:, 11io.rn:~alh.~s••· vé:Iipnintái sze:~•int · késziilt gyógyszerek 
. ké•iai ellenőrzése 

~6zt~~~é~y--az- o;szá~os köz~iészségügyi Intézet Kém-iai aszÚílyáról 

!.Tész bft"'!• .hogy a kisérő, anyagok .~avaró h.atása miatt 
a•t~gr bevezetett modszerek kozvetlenul nem hasz
nálhatók. Ilyenkor meg kell keresni azt az optimális 
körülményt, amely mellett ezek a módszerek 
használha tókká válnak. Amennyiben sem a régi 
közvetlen, sem a módosított módszerek nem alkal" 
mazhatók, új analitikai, eljárások kidolgozására 
van szükség. 

Közleményünkben a kísérleteink során legjob
ban bevált analitikai eljárás végső formáját ism!l#íi 
tetjük. A módszer használhatóságának alátámas'Z'
tására "pedig tninden egyes esetben táblázatba"'" 
foglaljuk össze az elkészített gyógyszer hat'IÍ{lnya
gainak bemért és visszanyert értékeit. A tábláza t . 
azon rovata, amely á visszanyert értékeket szá~a- · 
lékban tünteti: fel, rámutat arra, hogy az ismer
tetésre kerülö gyógyszerkeverékekben az alkat-

~~--;~:~\~[~~t· '. r~.szeke. t a. m. eg.ado.tt .. m·ó.~.s.zerre.l .m. ily~en. pon .. t.os-VJ<""". saggal lehet meghatarozm. . , · 

j~~~~:~§~;f~~É~~~~~!i~~i · A vényék vizsgálatánál a mntik. erlet a következő volt : a felhasználásra kerüló afap-

i~s~~~~~~íi~~I~~~~~ anyagok előzetes vizsgálata után a Fo. No. elő-irala szerint gondosan elkészítettük az egy~ 
gyógyszereket, majd. megfelelő módon valamennyi 
alkatrészt méghatároztuk, vagyis teljes analízist 
végeztünk. 

Az alábbiakban öt vény teljes analízisét 
iSmertetjük .. 

L 15. vény.:· Pulvisanalgeticus 

0,03 g 
0,07 g 
0,20 g . . . 
0, 3o g poronkért t. 

,::.,{•:be;~61J<2r/);tturálmiegliaitíro2:iísa :. Kb. l g anyagat 
hozzáadunk 10 

10 ml frisseh 
Szénsav
inilikáto,r 

meghat!átozást a t®qbi 

A nyomokban átjutott amidazofén miatt '\ 
klorolortnos lázist egyszer savanyú vízzel (kb. 

. 10 ml 2%-os kénsav) visszarázzuk Ezt a savanyú~ 
vizeS részleget egyesítjük a fénacetin ésa koffein 
kirázása után ·visszamaradó, csupán amidazofén! 
tartalmazó· vizes fázissal: Ebből. lúgosítás utárt
kloroformmal kirázzuk az amidazofén! (4 x 20m!) 
és ismert súlyú· Erlenmeyer-!ombikba szűrjük. A:? 
oldószer nagyobb tömegének ledesztiHálása után 
szárazra fuvatjuk VÍzfürdőn, Ina j d 100 C0 -0n 2 Órán 
át szárítjuk. Kihűlés után súly szerint rrtérjük. · 
· A fenacetini és a koffeint tartalmazó kloro
fqrmot , megmért' Erlenmeyer-lombikba szürjilk. 

fenobarbi.- Az oldószer nagy töm"egét ugyancsak ledesztilláljuk, 
s a továbbiakban az amidazofénnél leírt módon 
járunk el. A fenacetin és a koffein együttes súlyá
nak ismerete után . a két alkatrészt elválasztjuk 
egymástól. Az elválasztás. mertetéré részletesen · 
netn térünk ki, mivel azf már ismertettük. 2 

· Az amidazofén meghatározható a• porto!·köz- · 
vetlen ül is, a Ph. Hg. V. előira ta (U. 80. old,) szerint. 
: . l ml O, l n KMn04 = 0,005779 g amid-

azofén (log 0,7619~3). 0 .fi , . ' 

Megjegyezni kívánjuk, ·hogy ha nem akarunk 
teljes analízist végezni, akkor közvetlen titrálással 
meghatározhatjuk a feni>barbiturált és.az amid
'azofént. A ferracetin és a. koffein összeget kiilönh-
ségből adjuk meg. , 



A GYóGYSZER: ÉSZ 

l. táblPzdt. Fo. No. 15. P:uloii ánalgeticus , ' 
B·.em. ért .. l .. VisSza.kapoÚ f.en·o. • l ' ' ·'· 1 ' 

j - Visszakapott· -- i Berriért' l - Visszakapott Bemért ) Vis'szakapott Bernér í 
koffein f_. _· -~~~i_n __ l fenacetin 1-

fenacetin amid ) amidazofén 
a:zofén 

; g : % ! g ' % % 

. fenobarbt· barbiturál i 
tur-ál - _ - JI 

g . í- g l .. % g g i' g l g· 
1 fi."' i 0,0372 l . 0,0360 ~[~6;79 0,1053 0,1052 99,91 0,!586 0,1573 99,15 l 0,0494 i 0,0487 t . 98,58 l 

0,0415 0,0415 100,00 0,0422 0,0404 95,74 0,1193_. 0,1216 101,93, . 0,1797 0,1788 99,49 

0,0494 0,0498 100,81 0,0455 0,0445 97,81 . 0,1287 0,1309 101,71 0,1939 0,1934 99,74 

l 0,0303 0,0305 100,66 

l l 
0,0218 0,0219 100,46 

0,0369. 0,0366 99,19 

... 

Kidolgozta : Mosonyi Mlhályné 

II. 16. ·vény: P u/vis antidoloricus 

öSs~etétele : . 
·· .<'Aeihylino~phinum. hydróchloricum 0,02 g 

, Cotfemum . 0,05 g · 
.··~. Phenacetinum · 0;50 g 
· Acidum acetylosa]icylicum , 0,50 g . 

poroS~éij:as etilnwrfin meghatározása : · Bemérürtk 
0,80 g1ai'/yagot választótölcsérbe: 1\laOH-ai meg
lúgosítjuk és 5 X 20 ml . kloroformma]. 'kirázzt)k: 
A' kloroform nagy részének Iedesztillálása után 
0,02 .n kénsava t (!O ml) adunk ·hozzá. A kloro
formot teljesen elűzzük, majd a kénsav feleslegél 
0,02 n NaOH,al me tilvörös mellett visszatitrál juk. 

) ml 0,02 n kénsav '= 0,007714 g, sósavas 
dilmorfin .(log 0,8873--,-3). •. ·:. . . · 

. .· ·· A titrálás t a koffein és a fenace !in je! eniéte 
nem zavarja.• 

.... Koffdn, fenacetin és acetilszalicilsav. meghatá
lfdzása ... BauérÜÍlk kb. 0,60 g anyago t választó
tölcséibe, Hozzáadunk 20 ml. vizet, 5 ml 10%-os 
kénsavalés 4 X 20 ml kloroformmal kirázzuk 

·a· fenacetint, a koffeint ·és .az acetilszalicilsavat. 
A kloroformos részleteket másik viilasztótölcsérbe 

· en,gedj(ik,'és egy ízben savanyú vízzel visszarázzuk 
·· • <lz eJ;etleg átm!"nt etilmorfin miatt. Az etilmorfiflt 

tartalmazó savanyú vizes fázist egy ízben kloro
formmal ~irázzuk, ·.az eseti~ át:nent. kofJ~i!.l' 
nyomok m1att. Ezt a kloroformos reszt. egyesitjuk 

ll. 

l 

0,0170 0,0171. 100,59 0,3114' 0,3001 

' . '4 

lll. 68. vény: Spiritus 

Összetétele : ' 
· Acidum salicylicum 1,5 g 
· Resordnum 1,5 g 
Spi ri tus d ilutus . 4 7,0 g . 

. Szalicilsari meghatározása : . Bemérünk kb; . :? 
g,ot és széüsavmentes 0>1 n Na OH-al fenolftalein· 
mellett megtit.ráljuk A···· szaliei+sav titrálásának 

; 

.4 

a fenacetin-, koffein- és acetilszalicilsav-tartalmú 
kloroforrnos fázissal. A sáv;myú vizes részt pedig · 
elöntjük · A kloroformos r\!szből lúgos vízzel (kb. 
10 ml 5%-os N1;10H) az acetilszalicilsavat kétszer 
vissz~ázzuk. Ebből ,a ]úgos-vizes fázisból 100 
ml-es törzsoldatot készítünk, és .20 ml-es részlé
téből az . acet.ilszálicilsavat elszappanosítás után 
Koppeschaar szeril1t bromatometriá~an meghatá
rozzuk. A fenacetin és a koffein meghatározásánál 
ugyanúgy járunk el, mint a fo. No. 15. sz .. vény- . 
mifltájánál, .. . . · .. . . . .• · 

Az acetilszalicilsav még meghatározható: a · 
porból közvetlenül is. Bemérünk 0,30 g anyagot, 
fenolftalein mellett semlegesített a1koho1ban fél
oldjuk és szénsavmentes 0,1 n NaOH-almegtit- · 
ráljuk. ·A > közvetlen titrálásnál hozzámérjük a 
sósavas etilniorfin sósavtartalmá t, tehát a titrálás 
végeredményéből levonjuk a sósavas etilrnorfin 
meghatározásákor kapott értéket. Természetesen 
a . sósavas etilmorfincértéket előzőleg··· acetilszalicil
sav egyenértékre kell átszámítani. 

l ml 0,1 h NaOH · 0,01801 g acetil, 
szalicilsav (log 0,2555-2)é . 

Amennyiben nem akarunk. teljes analízist 
. vég'ezni, .akkor. legegyszerűbb a sósavas etilfuorfin 
· és az acetilszalicilsav közvetlen meghatározása. . 
A. fenacetin és 'a koffein összegét különbségből · 
adjulf:iilmeg. •-

0,0316 100,90 0,1103 0,1092 99.02 
-Kid~lgozta: Bozsai J mréné ' 

salicylalus cum resoreina 
' 

végpontját az első cseppre · keletkező. gyeng~ 
rózsaszín jelzi. 

1 irU 0,1 .ü NáDH o;Ol38 g. szalíc.ilsav 
(log 0,1399~2), ' 
· . Rezorcin meghatározasa: Bernérünk 3-'-3,5 g-ot · 
25 ml,es főzőpohárba, vízfürdőn. levegőfúvatással 
éppen s~árazra pároljuk. A maradékot ieJvesszük · 

' · AGYÓGYSZER:ESZ. 

m~<vl<zz<>L Hozzáadunk 2 ml n.ecetsav!lt, és 5~ 10 · 
jégbe állítjuk, majd 0,15 g NaN02-et 

dinitrozorezorcinco!dattal mossuk.. Ezt követően 
4 X 2;5 mFeséterrészletekkel a csapadék gondos 
felKavargatása közbeh a szalicilsavat a dinitrozo' · Többszöri rázogatás közben még egy 

;~veclóriin át jégfürdőben tartjuk,· utána hozzá
mi 20%-os kénsavat. Lórai szobahőmér
való állás után a csapadékot előzeteSen 

kiszárított és megmért 
visszük és 15 ml telített 

· rezorcin me!! ől kioldjuk. Leszivaljuk és !00 C' con 
2 óra hosszat szárítjuk. A kapott csapadékot 
0,59]6 (log 0,7720-1) értékkel megszorozva kapjuk 
arezorcin mennyiségét. Sűrűség 20 co'Ón (areo, 
m\!terrel) : 0,906. 

' I j I~ táblázat._ Fo. No.--68. sPiritU~ -·salicylatus _cum resoreina 

Bemért 
rezorcin 

g 

0;0917 

0,0917. 

i • l 
VisszakapoH- rezoicin Bemért. l Visszakapott 

1 · szalicilsa\r sialicilsav 

l g . l •% g g l -t;-·-·-

. :::~ ::::: ::: ::: l :::::: .l ::::: 
. . . l 

I(idolgozt.a: --ee:vuy_ Vilmri és Keienumné Küttel fize 

IV. 97: vény: Unguentum sulfamethylihiazoluni 

jódfelesleget O, l n tioszulfáttal visszatitráljuk 
(Vakpróbát készítÜÍlk. )3 

l rnl 0,1 n jód ~ 0,01346 g szulfametiltiazol 
(log 0,1290-2). 

IJl. táblázat. Fp.·No. 97. Unguetttum_ sullameth'ylthiazolum 

B~rnért i Visszakapott 
siulfametiltiazol j ~z ulfametil tiazcil __ ., __ 

' g g i .% 
l 

0,0431. 0,0434 t 100,70 
i. i 

0,0518 0,0514 j 99,24i l 
' 0,0524 0,0520 l 99,24 

.-Kidolgozta,;; siG.~Otcs ,LajoS!ll··. 

v. 100. 'vény: · vaselinum boricum si:Jlicylaium .. 
·.- -

párolunk: A, maradékot szilard kOH-al megöm
lesztjük, oldjuk, gyengén megsavanyítjuk, a szén
diöxidot forralással.·. elűzz ük, · metilvörös mellett 
semlegesítjük és. a bórsava t O; l n .NaOH 'al mannit 
jelenlét!\ben megtitrál juk. (l?h. Hg. V. Il. 23. old.) 

l n11 . 0,1 n NaOH = 0,006184 g bórsav 
(log O, 7913-,3). · · · 

A szalkiJsav meghatározásához sziritén 30 
ml-es . részletet pipeHázunk be, . és Koppeschaar 
szerint bromatoinetriásan meghatározunk.• 
.. . L ml .O; l n· KBr03 :.-, 0,00230 · g szalicilsav 
(log 0,3617-3). ·. · . · s · 

V. ttiblázaC·Foé No, 100. Vaselinum bortcum salicylatum 

Bernért 
.bórsav .. 

g. 

. 0,041l 

l · O;Q294 
' 

IRODALOM 

Visszakapott 
bófsá\;:, 

g l ·% 

0,0410 g9,75 

0;0299 101,70 

.. -·aerváy-- Vilm.a: Magyar G)'ógyszerészhidóm<h1yi 'Tár~ 
Értesítője X\11I. 367. (!941).• - 2 .. Bózsai Imréné, 

,, 
' . • t 
1 · Berner 
t szaHeilsav 

i VisSzakapott 

' szaliciisa-v 
' l g l % 

·~ g 

0,0227" 
j 

100,89 

0,0163 101,24 

0,0225 

0,0161 
.Kid.olgozta: Gefvay VItina :#s keJemenné Kilttel J/ze_ 

-~osonyi MÚzáiytlé, .Vüta"- LÓ:sz~óni:_- GyógySzerész VII. 38-
(1952). ~3; Szabolcs Lajosné: Ada Phatm. 24,39 (1954). -
4. ,Gervay F.~-Kelemen_né K_iitfel I, __ .:-.Ar:ta Ptiarfl?: 24;.1. (1954) 
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A szolanaeéa~alkaloidok ·me-yiségi m'eghatározása · 
' - ,._ 

A Gyógyszerész Szakcsoport Nagygyűlésén előadta : R O ZS A P A L d r. 

. A sz6lanaceák csaladjába tartozó növények 
közül a:~; Atropa belladonna, a Hyoscyamus níger · 
és a: Datura siramontum levele, továbbá a levelek" 
böl készített galenikumok hivatalos gyógyszerek 
a különböző gyógyszerkönyvekben. 

Az említett növények Közép-l;:':urópában va<lon · 
tenyésznek, alkaloidáik összeségét kristályos, folyé
kony és ú. n. illóbázisok alkotják, amelyeknek 
mennyisége és egymáslioz való viszonya a fejlődés «amán állandóan változik - függ a talajtól 

az éghajlati viszonyoktól '--- legmagasabb 
irágzás idején, ezután pedig fokozatosan csök

. ·ken; ezért a leveleketvirágzás idején keU·gyüjteni. 
· Szellős, árnyékos helyen kell szárítani; száraz helyen 
raktározni, mert a nedves drogban az·alkaloidokat 
a baktériumokon és penészgombákon kívül a fer-
mentumok is e1bonlják. . 

Az aikakiidok között megkülönböztetünk fő' 
álkaloidokat, mellékalkaloidokat és ú. n, illóbázi
sokat A főalkaloidok a hioszciamin, az atropin 
és a szkopolamin eszterkötésű vegyületek. Hidro
Hzis alkalmával trapasavra és tropinra, szkopolamin 
esetében szkopín nevű biciklikus ~zekundet alko' 
holra. hasadnak. . 

· Mindhárom alkaloid molekulája aszimmetrilius 
felépítésű, olyan szénatomot tartalmaz, amelyn~k 
min<l a négy vegyértéke más atommal, illetőleg 
atomcsoporttal van lekötve. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy az aszimmetrikus szénatomot 
tartalmazó vegyületekből mindig két izomer van, 
s .ezek a polárazott fény síkját ugyanazon abszolút 
szögértékkel, de elleptétes irányban térítik el. 
Az izomeriának ez a fajtája az optikai izomeria, 
mely csak abban az esetben értelmezhető, ha 
a szénatom . négy. vegyértékének tetraéderes tér
otiéntációt tulajdonitimk, ·vagyis a · szénatomot 

· szabálytalan tetraéder középpontjában képzeljük 
_,e_I, míg a középpon_ tot a tetr.aéde_r négy cs ú. c. sáyal_ 
összekötő egyenesek a négy vegyérték irányát 
képViselik Az ilyen molekulaszerkezetet az jellemzi, 
hogy sem sém szimmetriapontjuk 

nem hozhatók·: 
mint a á tükör-

egymástól. 
távolságra vannak, l) <idig az optikai_· 
energiatartalma azonos; mert az analog 
égyenlő távolságra vannak egymástól, ezértfizikai 
sajátságaik a forgatás irányától eltekintve azonosak. · 
. A bioszeiamin a poláros fény síkját balra 

forgatja .. A növényben eredetileg balraforgató 
bioszeiamin van· jelen, később ·a szárítás és . fel. 
dolgozás alatt, mivel magasabb hőmérsék~teli 
a mplekulák helyzete labilis és mivel az oplik'li 
antipóctok energiatartalma azonos, szükségképpen 

. kép~ődési valószínűségük is azonos, tehát addig 
képződik ellentétes antipód, míg a kettő menriyi
sége egyenlő lesz és a polárazott fényre gyakorolt 

ellentétes hatásuk egymást kompenzálja. Az ilyen' 
keveréket vagy elegyet rac.em módosulatnak nevez
zük, a . folyamatot pedig autoracemizáéiónak. · A 
növényekben mindig balraforgató, a szintézisnél 
pedig racern módosulat keletkezik. Az, hogy a 
racern balnj;- és· jobbraforgató molekula konglo. 
merátuma, l : l arányú molekulavegyülete, vagy 
izomorf elegy kristálya, olyan módon bizonyíti)ató 
be, hogy az an tipódakat .. fizikai, kémiai vagy 
biokémiai· úton szélválasztj uk. A különböző alakú 
jobbra- és balraforgató módosulatok szélválo
gatása csipesszel csak abban az esetben lehé'tséges, 
ha a racemát csupán keveréke a két aktív alkat. 
rész kristályainak .. Vegyi úton a szélválasztás 
úgy történik, hogy a racern es bázisokat. optikailag 
aktív savval, a savakat pedig optikailag aktív 

. báZisokkal sókká alakítjuk ; az új vegyületek 
energiatartalma már nem azonos, inert a sién-
aiomhoz kapcsolt analog atoinók, gyökök egymás
tól való távolsága . más, s így szélválasztásuk 
fizikai .úton lehetséges. . . . · . . . . · 

Biológiai úton a szélválasztás úgy· 
hogy az oldatból megfelelő mikroorganizmus segít
ségével az egyik·· antipódot elemészlet jük, pl. 
szőlősav-oldatból a penicillium. ·· glaukum nevű 
penészgomba csak a jobbraforgató borkősayat 
emészti el, a balraforgató visszamarad. Lényegében 
az történik, hogy az enzimek optikailag aktívak 
lévén, az antipód valamelyikével vegyületpárt 
képéznek Ez ·csak abban -az esetben jó módszer, 
ha ~z enz!m vala~elyik .~njijlódg~l. sébesebhen 
reagal, kulonben mmdkettot" elemesz.h. _ ·. · 

Az alkaloid a növényekbenszabályos ionkötésű 
só alakjában van jelen, mely oly módon jön létre, 
hogy a molekula kvaterner nitrogén je, mely a szén
at-omokhoz kovalens kötéssei kapcsolódik, két 
szabad elektronjával a sav .Iedisszociált. pozitív 
hidrogénionját datív kötéssel megköti . s érmek · 
következtében az alkaloidbázis kationként visel" 
kedik 'és a negatív savmaradék-anionnal ionos •
viszonyban van. Ebből a kötésből kell a meg-
határozásnál aikáJival ,félszabadítani. · 

A ine!Iékalkaloidok :. a belladonnitt és . az . 
. apóatropin a. főalkaloidok derivátumai. 

A folyékony alkaloidok : a piridin, a nitrogéllen 
metilezeH pirrolin és pírrolidin -lúgos kérilhatású, 
tercier aminok. Az illóbá€isok csoportjába. soroljuk 
a különböző primer, szekunder és.· tercier amint, 
továbbá a növényvilág legelterjedtebb s2;erves . 
bázisát, •a • kolint (kvaterner ammóniumvegyület j. · 
Az a!acsonya\>brendű aminok: a metil-, dimetil-, 
trimetil- és a . hasonló etilaminok gázalakúak, 
vízben oldódnak, szaguk ammóniára és -rothadó 
hálra ·emlékeztet. A magasabb aminok folyadékok 
és csak .az egészen magilsal< szilárdak. A vízben 
való oldhatóság és . az ammóniára émfékézhitő 
szag a homolog sorban felfelé haladva csökken. 
Erős lúg az aminoksóiból az amint szabaddá 
teszi. Azonban a-kvaterner ammóniumvegyületek.' 
melyek az ammóniumsók szerves származékai --' 
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atropinbázisnak felel meg, 100ml-es mérőlombikli)r 
pípettáztam és klorofqrmmal 20°-on jeiig kiegé
szítettem. A törzsoldat 10'---100 ')''nak megfelelő 
részleteit kénsav (3+ l) per hidrallal kimosott 
vízzel kiöblített s kiszárított, 18 x 180 min át
mérőjű epruvettákba folyattam, a kloroformot ~ 
az epruvettákat 60-70°-0S vízfürdőbe hehezve 
.,--- elpárologfáttam s a szárazmaradékot 0,2 ml 
88%-os kénsavban oldott, 10% para-dimetilaminq
benzaldehidet tartalmazó reagenssei átnedve,sí
tettem. A kémlőcsöveket, nyílásukba üvegtölcsért 
helyezve, két órán át· 48-50 CO-os vízfürdőben 
tartottam. 

Vak kísérletnél "a. kémlőcsőbe csak reagens! 
tettem. !(ét óra mulva a csöveket lehlítöttem 

· ~ s rázogatás közben 5 ml 50%-os.kénsavban oldot- -. 
fam s üvegpohárral lefedve, félretetteri\. Meg
figyelésem szerint egy óra kell ahhoz, hogy. a reak
ciótermék színének intenzitása elérje a maximuni0t 
s ezután 30 percig gyakorlatilag változatlan marad
jon .. 

E;mtán az oldatot az_ l . cm-es .küvettába 
öntöttem s az S 50 jelzésű 470~506- IDfL hullá
mokat áteresztő színszűtön át észlelt extinkciókat 
leolvastam. . · . -· 

Az extinkciókat összekötő vonal 10-'-,100 ')''ig 
egyenes s a koor-dinátarendszer O pontját metszi, 
ami azt- bizonyítja, hogy ·a szín 1~100 'Y között 
a leírtfeltételek mellett engedelmeskedi];; a Lam
bert--Beer törvénynek : áll\mdó rétegvastagság
hál az extinkció arányosan változik a koncentráció' 
~ . . - - -

Felhívom a figyelmet arra, hogy a · reagerist 
"--'-.· mivel az aldehid igen reakcióképes vegyület ~ _ 
iijánla:tos frissen · készíteni és· a· meghatáro:z;ís 
előtt az extinkciós . egyenest atmpinbázissa! fel
venni, mert így a reagens és a kénsav -okozta 
különbséghöi· származó eltérés kiküszöbölhető: - · 

_· ·_ Ezzel. az eljárással határoztam meg az l/3 
. ing-os atropin-tabletták és a 0,05%-os atropin
injekciók, a Bellafit tabletta és oldat, továbbá 

-a levelek .és a belőlük készült galenikumok trópa-
savtartalmú .alkaloidjait. -_ _ 

Az alkaloidok izolálását a szokásos mó.don 
végeztem. Az _ ammó.niával szabaddá tett bázist 
kloroformmal ráztam _ki. Problémáijelentett. azon
ban a kolorimetriás. meghatározást zavaró, -saját 
siinű; -vagy a kénsavtól színeződő anyagolc·eltá" 
vólítása, 

lám. Az módszer 
szén k~nsavas közegben és szíil-

. anyagokat adszorbeálta, ha ammó-
niával átlúgosítottam, a • bá;ds 
kloroformmal eJuálható volt, a színanyag nein. 
A másik el j ár ás azon alapszik, hogy .a . klotofotin
ban _ oldott · alkaloidbázisok savanyú vízzel ·-

· mivel az alkaloidsók kloroformban nem oldódnak 
:---könnyen kirázhatók. Aszínahyagok !Cizel ~zem
ben csak részben oldódnak ki. Ba awnban ezt 
a lúgos és savanyú kirázást a galenikunrokuál 
kétszer, a levelekilél · háromszor, felváltva ineg
ismételtem, a. célna!< ntegfelelő tisztaságú kloto-

forrnos oldatot kaptam, ameUyel a meghatározás 
simán eJvégezhető. - . · _ . · · 

Az eljárás előnye az, hogy a reakció .a szolá
oacea-alkaloidok esetében specifikus, a 88%cos 
kénsavban oldott paracdimetilaminobenzaldehid 
kizárólag a tropasavval reagál, _tehát a gyógyászati 
szempontból fontos alkaloidokat méri, továbbá 
kis. mennyiség elég a meghatározáshoz. l/3 mg-os 
atropin-tabletfából 2~3 db, extraktumokból O, l g, 
levelekből 0,30 g, s mivel törzsoldatból dolgozunk, 
egyszerre több,. pl. 30-50---'70 y atropinbizsónák . 
megfelelő bemérést alkalmazhatunk az extinikcak 
leo!vasásához. 

X. é-.i'olyamát 

kezd{ el »A Gyógyszerész«. Szaklapunk a felszabadulás 
után indult-el és úgy nötteka problémái, a gyaKorló gyógy-

. szerészekhez egyre közelebb kerülő roVata], emelkedett 
íróinak száma, · áhogyan mind biztosabbari mentünk és 
haladunk _előre a szacialista gytSgyszerésZet útján. A_ szak
sajtó a megtett útnak és az előttünk álló feladatéknak egy
aránt- tükre volt és ·e fefad~tok megoldását tűzi ki céljául 
a jövőben is. E célkitűzések míndenben _megegyeznek szak;· 
csópofiunk tervszerü m_imkájávaL Segíteni fogja a szaksajtOt _ 

_a szocialista· ·gyógyszerészet építése- -új szakaszának. útj-án 
az· is, a:IDit a laP. élén- az·-. egész- s-zakniáh6z szóló"_flzénetúnk 
a nagy átszerveZésSel ·kajJcsolatbau- így hatáfoz meg; »Ezzel-. 
az· irányítás, ellenőrzés, ·vezetés egyszerűbbé, gyorsabbá, 
egységesebbé és Igy eredményesebbé fog válni<<: A Párt biztos · 
irányítása mellett jutottunk el a Hazafias NépfrOnt zászló~ 
bontásáig~ a legszélesebb . népi- egység. inegteremtéséig. _ Ez 
a népi egységami munk3területünköll a Szakmai_egySégben, 
mutatkoZik _meg: A gyakOrló gyógySZerész~t ··magaSabb· 
színvorialÚ müvélésében; a_ gyógyszertári dolgozók öntuda
tosabb magatartásában,' az orvosok, · ~ · ··gyógyszerészek . és 
a betegek mind közvetteneh b-, elmélyültebb- kapcsolatá_bart;-_ 
a továbbképZéSben és lelkeS részvétetüllkben a· SzódéiUSt3 
Eg~zségúgyért-mozgalolnball, Az V.· MagYar Gyógyszer
könyv, gyakorlati -és. tudOmányos- követelm_ényeinek ·telje..: 
sítése révén, hivatásunkat --új sZellemmel fo~da gazdagjtani :
az elméletnek és a gyakorlatnak a tára Inellett, vizsgáló· és .. 
kutató.- 1-aboratóriuiÍlokban összeforrott_ egysége siemh!-
letével. ' . -

.....,_, - c - _· 

A szaksajtó útfa minden_ út,- amelyen .. -meggyőződhetünk 
arról, mikénf oldják meg kartársain~ a legjobb tOv_ábbképzes 
segítségével a. legnehezebb feladatokát és hogyan tesz ·-az 
kép~sé minden gyógyszerészt a m<}gasabb igényű_ gyógySzer
készítésre. I)e a szaksajtó~ak· úgytudja hibáit, fogyaté~os-
ság~it ___ kija_vftani,_ . ha_ a 2:: egész szakma . segít _.a--. problémák·, 

. felvetésében. és. in-egoldásában.- -A sUkSajtO csák.ákkor lesz 
valóban.az egész sz3krríáé, ha mindeiÍki r'észtvesz··a _láp szer-
kesztésében, együtt· örülünk az_ O(Sz:á,gq$ ___ tapasz~al_~_t~t:t:~~---
gazdaiít9 dolgozatoknak éS feljegy~éseknek, dé kíméletlenül_ 
rámutatunk a szerkesztésnek .vagy szaklapuf1k tartalmának 
nem helvtál16 szempontjaira. HB- elérjük_, hog_ y országos_' . . 

szerkesztöbizottsággá szélesedjék ·a· jelenlegi szerkesztöségi 
vezetéS; ~ Szecialista szaksajtó ~l) áh o~ éf feladatai me~_éiló~ 
sitásához. is közelebb ]Utunk. ' 

Ezt á segitséget kérJük ma~ "»A GyógyszeréSz« -X~--évfoly3.• 
mának küsiöbén, és boldog, sikerí!kben gazdag-_újesztend6t, 
kívánunk olvasóinknak és munkatársain~nak. . .. 

Szerkesztőbizottság 

A 

~-;líé~Jlllialli ~11 élettani- szempontoka,Diájbetegségeinek gyógykezelésében 
Úa: BOGN.AR.NE LAFÜNcz KATALI N · 

tudománya a megbé'tegedeft v fÜglaljuk össze: epetermélés és az anyagcserh.-:1 
_ z~vara_it .. éle.tt.~n~ isn;eret_eJu;e kapcsolatos működés. ·E csoportokon belül nagy 
Iparkodik k!kuszobolm. J o· peldat vonásokban a következő funkciókat különböz
erre azok~ a betegségek, melyeknek tetjük meg: az epének a :zsírok emésztésében van 

a szervezet anyagcseréjé~~k megz<;v~rt nagy szerepe. A zsírokat emulgeálja, ezáltal meg
anyai~CE•.en~n annak normalis menete,t IS. könnyíti a zsírbontó fermentek inunkáját. 

~• ::::2~t~~;t~~ ·- -- · Az epe különböző alkatrészekből áll: nevezz.ük illindazokat a folya- a) epefestékek ; 
amelyek során az élőlények a környezet- b) epesavak ; 

rei,,en anyagokat átalakítják saját szervezetük c) epesav-sók; 
\~\\;~j1ri~zé~:~· illetőleg a fel nem hasznáibatót d) koleszterin; , v ~ anyagcsere folyamán a s,:ervezetben e) .szervetlen sok~ 

lJoriyo•lult.kémiai folyamatok :játszódnak le.· Ezek" A zsírok etnulgeálásában legfontosabb szerepe 
nek ismerete adja meg a leheroséget arra,- hogy az epesav-sókilak van .. Ezek szteránvázas vegyü
egyes, a működésében megzavart, szerveknek - letek és részben apoláros; részben pedig poláros
esetleg gyógyszerekkel ---- segftség'et hyujthassunk. karakterűek · (Az. apoláros _karakterre jellemző,· 
Minden. egyes szervnek megvan a maga anyag- - hogy az elektronok szimmetrikus megoszlása követ
cseréje és ezek összműködésének zavartalan irá- _ keztében a pozitív és negatív töltések súlypontja 
nyításában nagy szerepet játszanak a .szervezet' a tér egy pontjába esik Az- ilyen molekulákilak 
mirigyeL gyakorlatilag nincs kifelé elektromos hatásuk.), 

Az anyagcsere tqlajdonképpen már a szájban Poláros karakterű részük a karboxiJ: (~COOH) 
megkezdődik. A nyálmirigyek terméke, a. ilyál csoport, ilL az ehhez kapcsolt glikokoll és. taurin, 
.előkészíti ir táplálékot az-emésztésre~ A gyomorban továbbá a szteránváz álkoholos hidroxilja (-OH). 

gyornormirigyek szekrétuma, a sósav és pepszin JVUndezek a tulajdonságok az epesav:sók oldódása 
megkezdi a táplálékemésztését. Innen a táplálék szempontjából fontosak, mert éppen ezen tulajdon
a vékonybél első .szakaszába, a duodenutil-ba'jut- ságuknál fogva emulgeálják a zsírokaL Apoláros 
és itt keveredik a bélnedvvel, a hasnyálmirigy karakterük révén ugyanis tartalmaznak zsírban 
és a máj által termelt emésztő nedvekkeL oldódó részeket·_ (apoláros vegyületek általában 

Táplálékunk három főalkotórészének, a fehér- apoláros oldószerben oldódnak), de poláros csoport
jének, szénhidrátn~k és zsírnak emésztése és fel-· jaiknál' fogva részben. oldódnak vízben is:. Ezen 
szívódása a· tápcsatorna -különbö:ző szakaszain kettős oldádásuk segítségével stabilizálják a zsíro-
megy végbe. Egyes mirigyeink különböző mérték- ka t. · 
bell veszik ki ebből részüket.. . .-· ·__ , . A· máj anyagcserével kapcsolatos működése 

A szénhidrátok emésztése kismértékben már több részre oszlik : · 
a szájhan megkezdődik a nyálban levő ptiálin a) · szénhidrái-anyagcSére. A májban történik 
révén. A a sósav és pepszin a fehérjék a glikogén felépítése,. A glikogén poliszacharida, 

indítja meg: Kismédékben a' gyomor- · mely nagyrészt monoszacharidákból szintetizálódik. 
••·Jioáz segíts~ével a· _zsírok emésztése is meginduL De az ároinasavak és valószínűleg a zsírsavak 

vékonybélben a hasnyálmirigy által termelt lebontása útjáil is épül fel glikogén. Nagy szerepe 
tripszinogént az enterakirráz aktiválja tripszinné, ·van a vér cukortartalmának szabályozásában azzal, 
· mely .. a fehérjék emésztését · folytatja. , A pan- hogy glukózt ad a vérnek. -
kreasz-lipáz és diasztáz pedig a z~írok, illetőleg b) Zsítanyagcsere. A máj ezzel kapcsolatos 
a szénhidrátok emésztését végzi. .Itt kapcsolódik működésében legfontosabb _a· zsírsavak lebontása. 
be a· máj által teimejt epe, amely többi közt A máj szintetizálja, ezenfelül cholin segítségével · 
a zsírok emésztésében játszik . fontos szerepet. a foszfatidák* legnagyobb részét 
· A_ szervezet a bejutott .anyagok egy· részét c) A fehérjék intermedier anyagcseréjében 

lebontja., Az ilyenkor: felszabaduló ene~giátfel.- a máj az. amiriOsavak dezaminálásái** és szinte
használja. Az anyagok rriás részét -szintetizalja · lizálásái v~zL A szintetliá!ás murikájában főleg 

-saját anyagaivá, átalakítja_ más vegyületékké. saját fehérjéit, a vér albuminját és globulin ját, 
·Az anyagokila~ _ezt az egymásba való átalakítását továbbá a fibrinogén t allítja elő . 
és a szervezetre nézve fölö~legesanyagok elbon' d) A májban megyvégbeakreaiinin (= metil-
tását nevezzük intermedier· anyagcseréneke guanidino-ecetsav ·anhidrid je) szinfézis a fehérjék 

Az in.termedier- anyagcserében a szervezeh 
legnagyobb _ illirigye a máj játszik _igen nagy\ * A · faszfalidák lipoidok, tehát zsirszerű anyagok. 

f , · Glicerint, foszforsavat, zsírsavat és ·cholint-, ill. chaiamint 
szerepeL Nagyon ontos t~hát,_ hogy /normális íartalmaznak, Jellemző képviselöjük a lecitin és a kefalin. 
működését ismerjük, mert. a' megbetegedés esetén - . ** Dezaminálás folyamán az aminosavakból ammónia 

· beállott zavarokbal következtethetiink.arra, hogy hasad le és kotosav keletkezik: 
milyen szempántból kell a májnak támogatást · 1?~-c~---COOH+.O•~~"..-R---CO---COOH+NH,. 
nyujtanunk: - \ · Nfr, _ 

A máj bonyolult működését két csoportban A folyamat tehát. oxidatív dezaminálás.· 
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egyik lebontási végtermékéből metilálás · útján. 
Altalában a májban történik a nagyrészt metil, 
csoport bevezetése ·valamely molekulába. Ennek 
a m!"tilcs<iportnak átadásában a metioninnak nagy · 
szerepe Van. A kreatinin szi.ntézis mellett a cholin 
szintétis alkalmával is metilálás történik 

e) Betoxikáló halás. Igen fontos szerepe a 
· májnak a szervezetre · nézve •idegen. anyagok, 
mérgek átalakítása. Ez az átalakítás részben 
oxidáció, részbeh redukció útján történik· 

Természetesen a májnak ezek a· funkciói 
élesen nem határolhatok el egymástól, hanem 
kapcsolódnak. A fehérje, zsír, szénhidrátanyag, · 
csere. egymással szaros összeköttetésben van. A 
fehérjék lebontása után a májba került arilino

-savak részben olyan aminosavakká építődnek át, 
melyekből a szervezet saját febérjéit fel iudja 
építeni, részben pedig .. a karbamid, valamint 

. szőlőcukor és zsír szintézisében használódnak feL 
A zsír- és szénhidrátanyagcsere _köZ.ött szintén 

szoros kapcsolat van. Glikogén szükséges ugyanis 
ahhoz a· folyama thoz, ·amelynek kapcsán a szerve

. zetben a zsírok gliceriure és 'zsírsavra bomlanak. 

. . A máj megbetegedése eselén természetesen 
nem tudja tökéletesen elvégezni feladatát és műkö
désében zavarok · állnak elő. A működészavarok 

. kialakulhatnak hirtelen, avagy lassan, aszerint, 
hogy a máj heveny megbetegedéséről,' avagy 
lassan kialakuló, krónikus betegségéről van-e szó. 

A tnáj leggyakrabban heveny megbetegedése: 
a heveny, járványos májgyplladás (hepatitis acuta 
epidemica). Ezt a betegséget filtrálható vírus 
okozza. De van természetesen · egyéb eredetű 
heveny májgyulladás (acut hepatitis) is, amit 

esetleg súlyos táplálkozási zavar vagy mérgek 
okoznak ' 

A járványos, heveny májgyulladás, .mint neve 
is mutatja, fertőző betegség; Még hozzá komoly 
betegségnek tekintendő. Lezajlása hosszú időt 
vesz igénybe, a szervezetet nagyon Jegyengiti 
és az esetek bizonyos százalékában halállaL végző
dik. Heveny szakában állandóan fenyeget a máj
betegségek rettegett szövőoménye: a heveny, 
sárga májsorvadás· (atrophia hepatis flava acula): 

A heveny májbetegségek egy része komoly 
utókövetkezményékkel jár .. és átmegy a. sokszor 
évekre terjedő,. idült májbetegségek kórképébe. 
Az így kialakult, idült májbetegségeknek külőn
böző stádiuma van és legsúlyosabb köve(kez
ményük lehet a máj zsugarodása : a májcirrózis: 
Tehát .a májcirrózis egyik előzménye lehet az akut , 
májártalom. Másik gyakori előzménye a hiányos 
táplálkozás. következtében előállott zsírmáj. Ter. 
mészetesen a cirrózis kialakulásáig a májban kóros 
és' regenerációs folyamatok egész sora játszódik 
le és ebben a cirrózist megelőző (percitrotjkus) 

. szakban különösen fontos, hogy helyesel\ támo-. 
gassuk a májat megzavart al)yagcseréjének helyre- · 
állítására való törekvésében. 

Ebben a támogatásban tekintetbe kell· ven
nünk azt, hogy a máj szerepet játszikmind a szén
hidrát, mind a· fehérje- és zsír-anyagcserébene 
Régebben csak azt tartották fontosnak, hogy á· 
szervezetét szénhidráttal lássák el bőségesen és 
minél jobban szorítsák meg a zsírok és fehérjék 

. ádását. Ma a'májbetegek diétájában a szénhidrátók 
mellett nagy szerep jut a fehérjéknek is, még 
pedig etsősorban azoknak, amelyek kéntartalma 

HANGSÚL Y A lATIN NYELVBEN . Enné.! elobbre azonban a hangsúly sohasem ITlehet. 
' · - Tehát nem digitalis, hanem digita1is . 

. , N~gy éfdékiödéssel olvastam. az· V. ~\agyar G;ógyszer- - Pl. : Aciduni atSeniCos um arihydricum. 
köny:vet iSmertető·füzetet: »V. Gyógyszerkönyvünk Alapelvei Aci.dum aceticum dilutum. 
és Altalános tudnivalói«. A Nomenklatura círnü fejezete ··Methylium, salicylicum .. 
klllönOsen ·érdekeit, __ ho~y mh~el-magyarázza ·meg az egyes Anisi- vu,lgaris fructus: 
görQg:-_ e,r:e·detü. gyógyszernevek »y«ján<:!k megvá1t~zt_~tásá:t Pulvís-Caroli. 
Szerettetil volna annak megokotását is olvasni,.- hogy·_-miért Tinetura amara. 
nem· érte hasoTiló sors -ai ... y«-onokat _az. összes szavakban.. Tabletta acidi ascorbiriici, _ 

-Csak helyeselni lehet, hogy a szerző szükségesnek- -t~.r~. Uriguentum · ophthalmicum simplex ~anhydr,icum. 
totta· feleleveníteni diákkori ernlékeinkb_ől .néhány ·-_alapvető_ - Serum antidiphth~ricum equinurn concentratum. 
nyel~tani ismeretet. A »BariUm sulfuricum condihim«-- új 
nevériek ismert.etésénél: a' szerző. ·ezeket mo~dtja ; __ . , Ha hangsúlyozva,olvassuk- a hóss_zú gyógyszerrieveket; 

milyen-dallamosan· hangzik,_ szint.e jólesik a fülnek.· Sajrios · 
. »Sajnos :ami írásmódimk:nem juttátja kifejE;zés-r:e, hogy azonban a hazai gimnáziumokban nem fektetnek kellő 

a ·»conditum« szób~n a második-szótagon van a hangsúly, __ s:úlyJ_a l_a_tin ~zaV9-~.< hang_ sítlyos_. kiejtésére s_így-~eg_ s_z_o_ khik_, 
"·-------··-·------·amthek"'·KoVélKezteben····-az---"-nr·o'etüJé"'h6SS~ú:<t'Há'''fllá'f''IeT-~ hogy a latin .szavakat IS m<:~gyaros hangsullyal ejtJUk ki: 

elevenítünk _riéhány alapvető--riyelvtani' ismeretet, -elevenítsük az. első siótagokat hangsúlyozva. Mi észre sem vesszük 
fel az.ti_s_, amit a I;-'.ltin &úrV:<;~.k hangsúlyáról tarmltul]_k vala~ e hibánkaL Magam is csak_külföldi tanulmáoy_aim.ideje aJatt 
mikqr .. A- szerző- azt lnortdja, .hogy .a .,'))conditum«- -szóbap jöttern r-á.~ fogyatékosságra;- amikm_latín kiejtésem-társai1!J 
Ü_)tlásodik s~ótagpn van a hangsúly, aminek követ_kE;z,tében élcelődésének céltáblája- l~tt. · 
az »i« betűje hosszú. Ez a megállapítás -salva revercntia 'C7 
n'em :eléggé ·szabatos, mert az »i« b_etíi nem azért válik _hosz- Az »Ortográfia« cím ű fejezetben- 3 szerző megállapítja, 
szÚ.vá, mlvel azon van a hangsúly, hanem. azért van a_ZQn hogy mint ·l}gyógyszerszakértőnek« nemcsak a gyógyszerek 
.a hárigsúl_y, mivel hosszú~_ A .hangsúly_ szabálya ugyanis· nevét kell ismernünk,, hanein azok kétfé-le írásmódját. iS:. - c 

: fk0vetkez5: a latinban a hangsúly- mindig_ az utolsó ·előt_ti és meltán hozzátehetjük --·~zok he~yes, hangsúlyos.kiejtését is. 
! sZótagon Van, ha az !Iosszú_- .,ha azonban az -utolsó e1ő_W Székesfehérvár, 1954. november 4. 

sz6tag--rövid, akkor a-z_ utors6 előtti .másodikon van.--Teliát 
·'»sUbtilis«, »acCturi1« szavakban·. az. utolsó előtti szótagon Dohos~ ·ReZső 
Van -a hangsúly, mivel-e szavakban az »i«.és »e« magánhang~ . 1 · 

-hOsszú_- -~ de »acirlu!!!!::. !!left-_; az_ utolsó .előtti ·szótag »i«~je Gyógyszertár Vál alat :Fejér megye 
rövid, tehát az utoh;ó előtti---másodikon ·van : »acidum«. , . . · kOzponti_ dOlgozója -

. . / . 
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a~tfe<):d~J~~~ttátartalmazc A fehérjeanyagcsere 
tette . ezt a meggondolást.. . . 

....... A feh~rjék nagymolekujájú kglloidáli;; testek 
Hidrolízis révén albumóz()kta, p~pl.onokra, majd 
polipeptidekre és végül aminosavakra bornianak 
A ;tisztán aminosavakból álló fehérjéket egyszerű 
fehérjéknek vagy pioteinek-nek nevezzük. Azokat 
a fehérjéket, amelyek az aminosavak mellett egyéb, 
nem fehérjetermészetű, ú. n. prosztétikus csoportot 
is tartalmaznak, ősszetett fehérjéknek vagy protei
dek-nek nevezzük. Ilyenek a nukleoproteidek, · 
glíkoproteidek stb. · 1 

. A fehérjéknek tehát az aminosavak az építő
kövei. Az i)minosavak szerkezetére. jellemző, hogy . 
molekulájukban mindig fellelhető a. bázikus amino
(~NH2) és a savi karakterű karb<ixil-(~COOH) 
gyök. Eppert ezért az aminosavak .·amfoh~r jelle
gűek. tehát savakkal és lúgokkal egyaránt alkai
masak sóképzésre. Az aminosavak egymással imid-, 
ill. peptid-kötéssel (~CO~NH:__) egyesülnek víz 
kilépése mellett. 

Az aminosavak nagy vonásokban a követ
kezőkép csoportosíthat0k : 

L Alifás amitrosavak: 

monoaininokarbonsav : 
CH2-NH, 
l 

COOH 

· glikókoll 

·ami rioece-tsav 

~H, 

tH-NH; 
' 
C00!1 

alaDin 

a~arttihó~pi-opiefiSa\,. 

HANGSÚL Y A GYÓGYSZERÉSZETBEN 

Dohos Rezső kartársUnk .hozzászólását _ötömmel .. .vettem 
és köszönönt Észrevéteh~:ife éS ja\rasla'bira az alábbiakat-
VálaSZolhatom_. .. -

L 
. L !Az ·»Y« Sorsának alakulá,sát sajnos- nem kí-Sérteni 

fig'yelemmel, Szolgáljon meQtségemül-a. gyógyszer~zet_ egyéb, 
legal-ább ilyen--fontos· kérdéseivel- való elfoglaltságom.., Meg
elégedtem tehát azzal, hogy kartársai9-k Hgyelmét felhívjam 
a ·nemzetk9zileg már h<:~sznál,t· ~ n~lunl$: ~ak_'most beveze: 
ten?ő írásmódrá. Nomenklaturai,-_--ill. ortográfiai-_,szempónt
hól azt- hiszein _-ezzel . eleget teqem :~ötelesség~mnek. 

2. 'Ig~za•'van Dohos Rezs9nek -a -»con'<Htwm~ szó hang~ 
súlyozásaes a hosszú ()i« kérdésben. POngyolán fogalmaztam: 
úgy helyes, -ami-nt ő mondj_a: _azért vwz_-aZ·»l«.•f!-a·:hang~úly, 
mert hosszú. Nem haragszik- azonban; -ha--bi:wallom,-·.ezért 
nem-Testeltem mag'am anriyira, mi-nt--amia,tt; hogy -~:ak ilyeni 
száraz,_ elvont. _magy~ráz(ltot hoz;t_am kaftársai"ql{qals.~_So_k~<d 
súmléletesebb· és_ meggyőzőbb lett-_ vGJna--- '-$zám_ukra, _ -ha
inkább arra rnutaíok rá, hogy acondio;· corídire szó_ -eredeti 
jelentésével fellelhető a _· német --(Conditorei'=·- cukrászda), 
francia ( condit :::::::: _ cukrqzott gyümölcs) és angol'. (cond-imettf'~ 
f_űszer). .• nyelvben is._ Ezzel<-~_.úgy érzem_-- eredmény_eseb'!;len 
~rtem volna . el, hogy ne gonr;loljanak Róma alapításara 
( ••• ab urbe, cdndiia • .. )' a röntgen-viiSgálat-'Céljára- ízesített 
báriUI'nszulfát latinos, ne\rében ~zereplö »conditurn«-- jelzővel 
kapcsolatban.-_ , _ · - .. -, .,, 7::·~~--'-- _, " 

3. Habár elvileg_ s~itén. _igaza-:'van D_obos Rezsónek 
a' gyógy~zernevek kiejtésén~l{ 'helyes_ harigsúlyozásával kap. 
cSolatban, j'avasl:üa _gya_korlatilag _ -- {lzt- hiszem ......:. .mégsem 
megvalósit ható. 

A G:YQGYSZERESZ 

diarizinokarbon$CW c: nionoaminodiluirbonsav: 

CH,-NH0 · - COOH o 

Ól, CH,. 

CH, 'CH,-NH, 

CH, . COOH 
l 
CH_:.:_NH~ aszParaginsav 
l . 
COOH , a-amino-borostyánl<ősav 

- - ifziíl 

a-E~diamino-n-kapronsav 

Az alifás aminosavakat eszerint az ~NH2, 
ill. a ~OOH gyökök száma' szerinl csoportösítják, 
amint a felsorait példákból is láthatjuk 

' 
2. A rómás aminosavak: 

pL: 

Tiroziri 

p -ox i féni 1-~-ami no-propionsav 

3: Heterociklusos aminosavak : 
pl: 

N ------· C--'CH2-CH_:_COOH 
!'i ' ' . li . .i 

I-IC'(_ N /CH [ NH; 

~-
hiszti-din 
q~ a rhino--p~fn~{daiŰlil-propionSav . · 

A -latin nyelVi :-ismeretek · csök_kenés· yméretű; ---hogy 
·komoly. gond a· reCeptura latinszH _ gletének oktatása. 
Bármennyire: is_ egyetértek javasla val, attól félek, csak 
megnehezítenénk ----vele-_ .az amúgy- is' :szinte._: katasztrofális 
helyzetet: Különben· Sem a ·hangsúly_. .tninden. Ha az angol 
- amely, nemzet · legalább is gyógyszerkönyveiben 
őszill te tisztelője a latin: nyelvnek, elk~veti ·azt az- erőszakot, 
hogy angol- fenetikával-ejti _ki -a latin- szavakat, ·menrtyivel 
kisebb .-bűnt -követ -eL ez -az ázsiai eredetű his- m_agyar nép, 
ha - _horriliihi' dictu - ~ saját nyelve hangsúlytörvénye 
értelm~ben az: első szótagot nyomja meg,, dE" egyébként nem 
torzltja el' ''a l~iejtésL 

IL 

HossZ-úrá._:nyúlt v'álaszomat ·nem_ szerecsen-mosdatásllal< 
·sZántam, hogy azzal ·el tereljem a- figyelmet -2· a,Iatt beiSmert 
liibátnról.:_ Az előrebocsátottakat azonbfl_n még!s el-kell mon
dánolJl .. __ :Ezzel_még sz~mléletes_ebb, hogy _-----i'-- R:I'níg gondtalanul 

. cikkezünk arról· ·a .latin· nyelvi problémáról :_ .azért hos_szú-e 
:az -»i«,- mett hangsúlyoS;--vagy- -azért---hangSúlyos- az »i«, mert 
hosszú ~nem azon vitatkoZunk, Ilii hci.ngsúlyos a gyógyszaré-
S?etben. · Engedeimet ·kérek ~ ·de 'most aztán _. én .. mmldom : 
salva reverenfia ~mégis csak ez...,érde_kel. minket legközelebb
ről.. A latin szavak hangSúlyozását _elintézik majd a latin 
hyelv arra _hivatott _művelöi,. talán egymaguk is, _9~ _vajon 
ki törődik azzal, kiriek a feje fáj azért, hogy á gyógY.S~r~iek 
a saját hiVatá~ukban, a·: saját tudománytikban· ~helye~en 

<hangsúlyozZák-e -·h fontos; a· ·tényeges- .:részeket~, --I;Jyi1ván
v31óan senki,-_ hacsak neni mi magunk. Ezen. a ponton_ y_álik 
'Dobos.-Re2;ső különberl: érdekes, tárgyilagos· és önnr~gában · 
·még tészléteiber(· is-__ helytálló- adatokat tartalmaZó ·._cikke 
súlyos szakma.i- figyelmett_etéssé. 

ll 



A úYúGYSZERESt 

·A lebontott aminosavak egy részét a szervezet 
-saját febérjéinek felépítésére hasmálja fel, másik 
részét tovább bontja és kiüríti. A táplálék útján 
bevitt fehérjék aminosavait a szervezet át tudja 
alakítani olyan aminosavakká, amelyekből saját 
febérjéit építi feL Bizonyos életfontosságú amino
savakat azonban ·nem tud szintetizálni, hanem 
a táplálékban készen kell, hogy kapja. Ezek az 
ú; n. esszenciális aminosavak: valin, leucin, iwleucin, 
treonin; fenilalanin, triptefán, hisztidin, Iizin, argi~ 

. nin és a metionin. . . · 
Ezek közül jelenleg a máj megbetegedéseivel 

kapcsolatban a metionin érdeliel bennünket. A me- • 
tionin kéntartalmú aminosav : 

CH,-S~CH, ' . . 
l 
CH, 
l . . . 
CH'-NH, 
l 
COOH 

rrietiollin, 

a-aillino-y-me til-tio-Vaj sav 

• 

a májból való élszállítását A zsíroknak ez az el
szállításá foszlatidok. alakjában történik. A foszfac· 
tidok egyik jellemző képviselője a lecitin. A lecitin
ben a glicerin két "QH«-ját két zsírsavmolekula, 
a harmadik »ÜH«-ját egy olyan foszforsav molekula 
észteresíti, amelyhez egy chaJin molekula kapcso-
lódik. . . 

;P 
· CH.-0-C 

l - . " 
R 

; o 
l . 7' 
cH.::..o-c 

l \ 
l o . . i . "j . . . 
CH,~O-P-0-CH,-CI-12-N-(CH,), . . "- l . 

·OH OH· 

a-lecitin- {-O-CO-R.= zsírSavmara:dék) 

. K:önnyén ·felszabadítható kötésben tartalmaz . 
me til (-CH 8) csoportot. Éppen ezért nagy ~zerepe 
van a cholin szintetizálásában, melynek, amint 
ináf említettük, a metilálás fontos szakasza és 
ehhez szölgáltatja •a metionin a metil csoportot. 

A. chaJin ·quaterner ammoniumbázis > · 
+ 

... Összegezve tehát az elrr10ndottakat: melionili. · 
szükséges a cholin szintéziséhez. A chaJin a foszla
tidák lényeges alkotórésze,. ez. utóbbiak yiszont 
a zsíroknak a májból való transzportáJásában 

· játszanak fontos szerepet (Igy érthető .. tehát; 
hogy hiányos. fehérjetáplálkozás eset én. miért -tud 
kifejlődni az ú. n. zsírmáj.) 

Először a hepatitis-ek akut szakában próbál
keztak .. metionin és .cholin adásávaL Az . ered
mények nem voltak egyöntetűek. A szerzők nagy 
része által á ban a hepiJiitis ep idemica akut szaká
ban nem tapasztalt meggyőző eredményt tőlük 
(Hetényi, Magyar, Moeschlin, Müller stb,) .. Nem 

. [(CH8),-'N~CH2~H20H] OH .. 

A chaJin a szervezet fontos lipotrop ányaga. 
A lipotrop anyagok akadályozzák meg, hogy zsírok 
a májban felhalmozódjanak és elősegítik a <:sírnak. 

-gyakOrlásáho'Z, 
Valójában ez 

szerészeitel kap~olatban.' 
. . 
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szabad ebből azonban arra következtetni, hogy 
nincs a májnak olyan 'akut_ betegsége; amelyben 
nem volna indokolt. adagolásuk Gondolunk 'itt 
azokra a megállapítasokra, hogy széntetrak!orid
mérgezés következtében előállott hepiJiiti~.ésetében, 
gyógyulást értek el Iipotrop anyaggk' adásával. 
J ó eredményeket. láttak szalvarzán.-okozta icierus 
·megelőzésében és Iefolyásánakenyhítésében. Ugyan: 
csak megemlíthetők azok . ·a kísérletek, melyek 
azt biwnyítják, hogy a kiemform-narkózis káros 
hatásá metionihnal_ kiv'édhető. Föszformérgezés 
esetében, kedvező .hatásról számolnak be. .· . 

heveny, sárga májsorvadás 
írtak Ie olyan hidrolizált 
·· főhat6ariy"gai kéJ1l"-.f• 

Az aminosavaktól . tehát bizonyos kedvező 
hatást láthafunk a máj megbetegedés~nek akut 
szakaszában. Sokkal inkább előtérbe kerülhet 
ez a kedvező ha tás a máj megbetegedéseinek 
krónikus szakaszában. A máj ugyanis a szén
hidrát-, zs.ír- és fehérjeanyagcsere· egyensúlyát 
tartja fenn. Krónikus betegségeib.en .az anyag-, 
cserezavar ·lényege nel11 az · aminosavak lebon
tásában van, hanem szintézisükhiányos voltában;·· 
Ezt ·igaZdlják ·az aminosav terheléses próbák 
A szervezetbe · juttatott fehérje anyagcseréjét 
ugyanis a nitrogen mérleg alapján lehet vizsgáluL 

Nitrogénegyensúly vagy ppzitív nitrogén mérleg ·· 
· esetében a feleslegesen bejuttatott. fehérje· nitro· 

génje. __ a- karbamidszintésisben . használódik fel. 
Negatív nitrogén mérleg. esetében az ·egészséges 

· máj a bejuttatott fehérje aminosavait szinté
zisre használja fel. A beteg máj ezt a szintézist 
csak erősen csökkent mértékben tudja elvégezni. 
De így is igyekszik fenntartani a fehérje., szén-
hidrát- és zsíranyagcsere _egyensúlyát. _· 

Ezt a részben a sejtekmegnövekedése (hyper- ·. 
plasia), részben újraképződése (regerieriJiió) útján 
iparkodik elémi. Amíg így működését kompen
zációban tudja tartani, addig nem alakul ki a 
krónikus májbetegségek rettegett ve.Siélye: a cirró
zis. Maga a .. zsírmáj tulajdonképpen cirróziát 
megelőző (praecirroticus) á.llapot. Ebben_ a stádium" 
ban tehát különösen fontds az aktív kezelés 
amelynek egyik alkotórésze a in;íjra ··ártalma~ 
anyagok kizárása, másik . p_edig .a zsíroknak a 
májból való elszállításának elősegítése. 

. Ez utóbbi folyamalban -c.mint már láttuk
igen hatásos segítség 1!. metionin _és __ a ·cbolin. 
A metionin elősegíti a <;holiri képződését, a .cholin 

. gedi g meggátol j a a zsírokdelhalmoz6dását _a máj-
ban. · · · 

Mindenképpen . indokolt adasuk a krónikus 
májgyulladásban, a .máj zsíros infilirációja"eseté
ben. és term,észetesen májdrrózisban; A ll!áj akut 
megbetegedéseit véve figyelembe: alkalmazni kell. 
heveny, sárga májsorvadásban, mert.ha az ilyenkor. 
adott nagyon sokféle gyógyszer közül nem is lehet 
biztosan tudni, hogy melyikyolthatásos, a metio
nin yárható hatásáról mégseriJ. Szab14 lemondani. 
. Ugyancsak indokolt az. adásuk a mérgezések 
okozta heveny májártalmaknál. AhepiJiltis ep ide-· 
mica heveny szakában a ,kéntartalmú aminosavak' 
tól nem tapasztaltak különösebb gyógyhatást. 

. Ha viszont _tekintetbe vesszük, hqay a szervezet 
védekező rendszerét mozgósítják a fagoCitózis foko
zásávai, is indokol.triak találhatjuk adásukat. 

Az említett gyógyszerek a beteg máj gyógyí
tásának csak egyes részletét jelentik. c:A: . máj 
komplikált . működéséből következik: . megbete
gedése eselén sokféle szempontkell;:hogy .irányítsa 
a gy6gykeze1ést. Régóta. ismerLaz . a törekvés, 
hogy májkivonatokkal iparkádnak támogatást 
nyujtani a beteg májnak 'újabban eredményekről 
számolnak be a fehérjemérites,teljes májkiVonatok 
·adásával kapcsolatban. A kedvező .. hatás a .. közlések 
szerint a máj működő szövetének regenerációja 
útján jön létre. . . ·· .•.. ·.:.. •. · __ ·_ .... _· ... _ 

· A májbetegségeinek gyógykezéléSébén alkaF 
mawtt ú jabb szempontok mutatják, milyen sz9ro' 
san kapcsolódnak á kémiai és éleltaniisrn_eretek 
a gyógyító tudományban. · 
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A GYóGYSZERESZ 

Az Egészségiigy Kiváló Dolgozója · 

Az · Eü.~ Minisztérium Anyagellátási Igazgatóságának 
helyiségében december 4-én adta át Kiss Arpád igazgató 
kiváló munkájuk elisméréséül ezt arnagas miniszteri_ kitün
tetést három gyógyszertári dolgozóilak: Torkos Lajo:snénak, 
a szombathelyi 6/7. sz. gyógyszertár vizsgázott technikáj'ának, 
Travir-za Olgának a szegedi 13/63. sz. gyógyszertár vizsgá
zott technikájának és Mészáros Sándornénak, a budapesti 
506.- sz. gyógyszertár takarítónőjének Nyilván nem vélet
lenül történt, hogy· az idei gyógyszerésztechnikus-tanfolyam · 
megnyitásának napján a gyógyszerészek három munkáb3.n-ki-
próbált segítőtársát találták -méltónak erre a nagy megbec~ü
lést jelentő rniniszteri ki tüntetésre.· Az »EgésZségügy Kiváló 
Dolgozója«-jelvényt és az ahhoz tartozó igazoló írásokat való
ságos kis házi Qnnepség·keretében nyújtották át három köz~p·
kádernek és közöttük egy takarítónőnek is. Kiss Árpád igaz
gató azthangsúlyozta előttük, hogy az a munka, amit' végez
nek, milyen fontos- része a gyógyszertárhálÓzat egészségügyi 
feladata jó ellátásának._ De az ő személyükben, úgy érzik, 
az Ország valamennyi technikáját és takarítónőjét is meg
jutalmazták Jó munkájuk legfelsőbb elismeréséhez igen 
nagy mértékben -h~_zzájárult az is, hogy kellő segítséget, 
munkaeszközöket kaptak, -megfelelő munkakörülményeket 
biztosítottak- számukra, és hogy müködésükkel komoly _ 
megbecsülést szereztek magUknak. A gyógyszertárhálózat 
irányító szerve minden dolgozói- figyel,_ lát és megtalálja 

-azokat, _akiket kiemelkedő munkájukért példaként kell oda
,állítania a szakma minden dolgozója elé. ·Kéri: tapasztala
taikat adják át m4soknak is, munkájuk szeretetével lelkesít
senek, hogy minél többen elérjenek az övékéhez hasonló 
eredményt-... . · · -- ~ 

Ezután az igazgató átadta a kitüntetések-et,-. m'~jd 
felsZólította öket, hógy maradjanak még, beszéljenek·.arról, 
miben segíthetnének nekik és hol van szükség munkakörüJ-

. ményeik megj~vítására. Eleinte kissé nehézkesen indult ez 
a baráti és sZakmai beszélge,tés, de mind jobban helernele
gedteK, egyre inkább otthon érezték magukat. Travicza 
Olgáról mindenki tudja, hogy évtizedek óta páratJin és való
-ban példamutató szakértelemmel és lelkiismeretességgel 
tölti be· munkakörét. Generációkat nevelt fel a legjobb 
technikai tevékenységre -éS maga~kora ellenére példaként 
áll a fiatalok előtt. Ez a megbecsülesnek mOstani legfelsőbb 
jelével nyilván még fokozódni fog. Torkos Lajosné ugyancsak 

·lelkesen beszél mtinkájáról éS arról, hogy a jó technika 
milyen komoly segítséget nyújthat a gyógyszerésznek ..,.-----·_ · 
a magasabb színvonalú gyógyszerkészítés, a jobb beteg~ 
ellátás érdekében. Mészáros Sándorné :takarítónő érzi, tudja: 
mi a. takarítónők szerepe a gyógyszertár han.~ O a felelős 
a rendért és a tiSztaságért. Aki ezt tettekkel biZOnyí-tja, 
azt· ebben az igyekezetében az· egész' kollektíva támogatja. 
Ez a -kitüntetés is amellett szól; h0gy a takarí%ónő mennyire 
bel~tartozik a gyógyszertár élet~be. _Jó gyógyszer tisztaság 
nélkül el Sem képzelhető, és __ ~ tisztaság megalapozója mégis 
csak a lelkiismeretes .takarítónő. 

1 

EzUtán a hárbin, kitüntetéstől és ünhepléstöl meg
hatott, boldog ember elindult, néhány órára vagy 1...:-2 napra 
otthagyott. munkahelyére. Ki vonaton, ki_ villamoson, Sze
gedre, Budapestre és Szombathelyre, hogy folytassák példa
mutató munkájukat. Két technika és egy takarítónő, szakmai 
munkánk hősei . . . · · , 

Nem volna t-eljes a beszámolónk, ha nem viiágÚanánk 
rá Travicza Olga nővérének szereplésére, aki Szegedről 
.kísérte -Pestre a· húgát, hogy jeJe~ legyen a kitüntetés ünrie
pélyeS ~tadásakor. Kipirult arccal, könnyektől csillogó 
~zt.mrnel figyelt minden elhangzott szóra, a megbecsülés 
minden megnyilatkozására._ Nem tartozik közvetlenül a 
szakma nagy-családjába, de eljöt-t, hogy egvütt ünnepeljen 

·az .ü~nepeltekkel. Eljött, hogy lássa és hírt vigyen ról (l: 
. Jól kell. dolgoznia mindenkinek, mert ez az egyetlen út a béke 
megőrzésére; jó rnunkánk, eredményeink, ófthonunk rne.fivédé~ 
sére ! . . . Érdemes lett volna leféhyképezni- őt külön, de az 
egész ünnepségei is. Ezt a pár sprt is nekik szánjuk, nekik 
\ajánljuk. Nekik -és az egész szakmának: emlékezésül és. -buz;
dításul. 

Felhivjukkartársaink figyelÍnét a szaksajtó szerkesi.tő~ 
ségének új -t;:ímére és a szérkeSitös~gi órák megtartásái-a . 
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A GYOGYSZERESZ 
--~--~--------~~~~~----~--~----~~----------

A Gyógyszeri.Smereti Intézet 40 esztendeje 

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógy- értekezés, 100 dolgozalés cikk, 3 könyv jelent meg 
szerismereti Intézete 1954. szeptembet l-én kezdte az Intézet tagjainak tollából. A Magyar Gyágy
meg a 41. tanévét. · · szerésztudományi Társaság vezetése és Ertesitő

Az !914-ben életbeléptetett új gyógyszerész- jének szerkesztése révén vezetőszerepet vitt az 
kiképzési rendelet hozta létre az új intézetet. Intézet a wagyar gyógyszerészeti tudományok 
Addig .a Gyógyszertani tanszéken Bókay Arpád terén és számos külföldi szaklappal fennálló csere
orvosprofesszor külön előadásokban adta e1ő ezt viszony, továbbá levelezés révén .annak elismert 
a tárgya t a gyógyszerészhallgatók részére. Nyilván-·· nevet is szerzetL 64 belföldi, .8.9 külföldi tisztelet-. 
valóvá vált, hogy_ a tudomány fejlődésével csak példány tnent szét és 35 szaklappal álltunk csere
úgy tud. lépést tartani az oktatás, ha külön tan, viszonyban. 
széken. adják elő· és művelik a farmakognóziát. A második világháború meggátoltá az Intézet 

Az új intézet Gyógyszerismereli és Méregtani fejlődését és rombolásától sem kímélte meg. Leg- . 
Intézet néven mai helyén,. ahol azelőtt Hőgy"' nagyobb kárt. az épület szenvedett: ablakok 

· · Endre Kórtaní Intézete volt, . Vámossy Zoltán betörte!-:, a mennyezet be'ázott. A könyvtár, 
a méregtan nyilvános rendkívüli tanárának vezé- laboratóriumi felszerelések hiányát hamarosan pó
tésével . kezdte meg működését. A világháború toltuk. Az újjáépítés hamarosan eltüntette a sebe
miatt 'az intézet nagy nehézségekkel küzdött. ket és megindult a serény munka. A gyakran 
A Gyógyszertani . Intézettől kapott könyvekkel, változó kiképzési rendeletek mostohán bántak 
növényábrákkal, mikroszkópokkal, minimális fel- · a gyógyszerismeretteL Felmerült az Intézet áí
szerelésse] és tanszemélyzet nélkül dolgozott. Lipták helyezésének, beolvasztásának, esetleg. megszün
Pál, a Gyógyszertani Intézet tanársegédje látta telésének a terve is. A létért való küzdelem haróli 

el szívességből e teendőket. Takarékoss'ággal és jeUemzőek erre a szakaszra. Lipták professzor 
bölcs beosztással sikerült néhány év alatt korszerű · hirtelen halála után, 1949. február l-én· Halmai 
szakmunkákból és folyóiratokból .könyvtárat Jel- János .dr. adjunktus kapott megbízást az Intézet 
állítani, laboratóriumot felszerelni, új mikroszkó-. Vezetésére, 1950. szepte111berébenpedig tanszék" 
pokat beszerezni. A gyakorlatokon egy disszertáns ·vezető intézeti tanári liinevezést kapott..· Ma a 
segéilkezett. . . . felemelkedés korszakában felszerelésünk, ·költség-

. 1918-ban Lipták Pál tanársegédi és Parneu . vetési hitelkeretünk ·a:~; utóbbi években biztosí
René,díjas gyakornakikinevezést kapott. 1920"ban. !otta, a korsz.erű oktatás e]őfeltételeit. Csppán 
Vámossy · professzor,. a Gyógyszertani tanszékre a tansegédszemélyzet létszáma szűk. keresztrnel
kapott meghívást, utóda JakahháZy Zsigmond szetű, középkáderünk peqig nincs, ami rendkívül 
a kolozsváii egyetem professzorajett Ezideig · megnehezíti munkánkat. Jelenleg tanszékvezető, 
16 .cikk, illetőleg dolgozat, egy gyakorlati prak, 2 tanársegéd, 2 gyakornok, egy titkárnő és 2 fizikai 
tiktim ésegy doktoriértekezés jelent meg az Inté! dolgozó látja el az Intézet minden munkáját. 
zetbert.l922;tő]az Intézet szép 'fejlődésnek indult. lJjabb munkaerők fokozottabb. bekap.csolódását · 
Az előadásokhoz, gyakorlatokhoz, demonstrációk' szükségessé teszi a:>, is, hogy közülük ez évben 

r hoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzése egyik 40, másik 35, hármadik 25 éve lesz egyeterni 
sikerült, diapozitív-gyűjtemény létesült, új epi- és alkalmazásban. · · · 
diaszkópos vetítőkészüléket kapott az Intézet, Felszabadulás óta 6 gyógyszerészdoktori. érte
folyóiratokban gazdag, jól felszerel! könyvtár kezés, egy könyv, 7 jegyzet, 66 dolgozat, illetőleg 
létesiilL A helyszűke miatt adott lehelőségekhez közlernény jelent meg az IntézetbőL Résztvettünk 
képest a tudományos 'kutatómunka is. folyik, az V. kiad. Magyar Gyógyszerkönyv farmakögnó
résztvesz az Intézet a IV. Magyar Gyógyszer- ziai részének kidolgozásában,.szerk~sz)ésében, egyes 
könyvkészítésében. Itt működik a _Magyar Gyógy- vizsgálatok végzésében, .a gyógynövények szab
szerésztudományl Társaság is. Az. ertesítű szer- vánvosításában, a .gyógyszerész-továbbképzésben 
kesz!ését, gyógyszerészek továbbképzését, a ]>ikép- és az új gyógyszerkönyv vizsgálatainak revízió-
zés.i ·reform előkészítését is serényen végzi az A tanterv heti 3 óra elméleti és 4 óra gyakor-
IntézeL .Ebben a szakaszban képzést ír e]ő,_ A gyakorlati oktatást külön 

f··" ·i::~!~~~j~~rl~!i:~r!~~r~::J~!~;rr~~~:~~:,~~ a 'botanikai csoportosításban végezzük. J és egy mv."'"' Tudománvos kutatómunkánkat az Egészségügyi 
Intézetben. Az Egyetemi Gyógy- Tudományos Tanáés támogatja és elismerésben 
és Gyógyszertár· átköltözésével részesítette.. Jövő tervünk a jobb elméleti és 

tendezünk be. Az 1940'es új gyakorlati oktatáson kívül a (Jyógyszerkönyvvel 
ml'gfelelően .a tananyatwl való .foglalkozás és a hazai gyógynövények kuta, 

korszerűsítjük 1939-től Lipták Pál !ása:, továbbá nagyobb megbecsülésük elismer-
professzor vezeti az Intézetet, miu.tán az Intézetet tetése. · · 
két évig igazgató /ssekutz professzort a Gyógyszer, 40. eSztendőről . nehéz képet .adni néhány 
tarti tanszékre nevezték kL -· · Issekutz pro- mondatban, Mégis mit lett az Intézet? Oktatott ·. · 
fesszor a farmakokémiai részt tette a kiképzés kb: 5000. ~gyógyszerészhallgatót az elméleti e~ 

. súlypontjává. Ebben a szakaszban, vagyis 1922-töl gyakorlati farmakognóziára .. Itt készült 18 gyógy, 
a második világháborúig .10 gyógyszerészdoktori szerész-doktori értekezés .. 1939-49-ig 115, azelőtt 
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legalább 100 111eÍ]éktárgyas gyógy'szerész-disszerüíns 
ismerkedett meg közelebbről ezzel a tudománnyal. 

· ·AZ Intézet neves kutatókat;· a. tudományt tovább
művelőket és tudósokat adott· a köznek. Meg
ismertette a magyar gyógyszerészi tudományt 
a külfölddel és annak ott számos barátot, tisztelőt 
szerzett. Kidolgozta a IV. és v, kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyv fa~makognóziai . részét, foglalko• 
zott a drogok· ha tóanyagainak, összetévesztéséin ek, 
hamisltásainak, hatásának vizsgálatával, mérge~ 
zések felderítésével, egyes drogok, a gyógyszer
isiTieret és a magyar ·gyógyszerészet törtéfletének 
ismertetésével és művelésével, . egyes gyógyszerészi 
munkála tok, néhány fizikális kémiai és analitikai 
eljárás kidolgozásával, gyógy:;zerkönyv-ismerteté' 
sekkel, írt számos referáló cikket; ismeretterjesztő 
és ossiefoglaló előadásokát, hasonlóképpen fogla], 
kozott az él vezeti szerekkel. Harcolt a jobb és szak, 
szerűbb gyógyszerészi kiképzésért: Megismertette 
a magyar gyógyszerészeket a gyógyszerészi tudo' 
111áriyok hazai és külfőldi eredinényeivel. ... , 

Ezekből az eredményekből veszünk példát 
jövő ~unkánkhoz, melyben elsőrendű feladatunk
nak tekintjük a gyógynövéüyek fokozottabb meg
becsülésének· elismertetését. 

Halmai János dr. 

í-
GYóGYSZERÉSZJ~LÖLT KARTARSAI~mciz 

A SzaCialiSta egéSZSégügyért -.fölyó -moigalbm , kef·~.tébe~ 
€nró~!}rszertárunk etsö heiyezesf -ért ·ei a ·munkaVersiÚiybeli 
és így . -az Egészségügyi::_ Mirtisztériu~ .: vánd'Otz'ászl~Járiak 
boldog -iulajdónosai lettünk, val3mint igen .szép'jtitalomban 
iS- részesültünk. . . -Engem _--külörtúseh nagy-- örörinrtel · ·tölt 
el ez ·az elisnierés. Ez az elSő eset, h~gy á118hJVit-Sga eiötH 
gyógyszerész is- kapOtt· ilyen kitúntetést, péTIZjutai-iiiat és 
az én --nevem 'is bekerült--a pe~tmegyei- gyógyszertári -_dOigo~ók 

Dicsöség ·AJbumába. 
- " - '- -- . 

Párfunk_és kÜrmártyzlilurik sokat ·áldoz és na~y- go11dot 
fórdít az ifjú~ág nevelésére ~--aria, hogy ~hivatásUnkat·. 'sze
re tő jó.siakembereklegyünk. Bőkezűerr -j'utalrilaZza-az.ifjúság 
törekvéseit e célkitűzések valóraváltása--érd~kében.,l · 

Hogy __ bebizonyítsuk átfaniunkn8k,'- ·:hogy-· á~_ értünk 
tett gondoskodás nem volt hiábavaló, az egy~temen Ster~ 
zett--- elméleti tudásunkat igyeksz_ünk; Joy_átl:bf~jleszterii, 
egybekapcSólni, ldegésiíteni a· .gyak'Orta:ti' :nnírtka_·--rn~iSme~ 
résével. lelkiismeretes; .. pOntOs et végZésével-. A _gyakórlati 
nitinka jó- elsajátításában n~gy,_része vail·,az_- o~tató--~ógy~ 
szerész kartársak _szívesen át8.dott~ gazdag tapasif3Iatállak~ 
Segit~~énék._-- HOgy= -a. murik~versenyben. _én- 'is-_ dksér_etoen 
tés±esültem, ·a~t elsősor-ban -a vezet($· kartársnő .késZséges 
tanítáSának -és_ az.- ·egész· kone:ktíva önzetlen· tálnoga:tásán\k 
kÖszönhetem. -

Sieressük hiVitásuhkaf. fiatal mutikatár.saim 1 Me·rt, 
iiia·hivatásunká:t Széretjük~:Ug-y:dolgozó hépünk~fszeretjük. 
Hivatásunk, hóg'y legd[ágáb~ -kincsünket- óvjuk: -a. nép 
egészsegéf! 

FarkaS -J úliii. gyógyszer~szi Jelö:lt 
f1udakeszi, 1/13. sz. gyógyszertár.· 

A GYOGYSZEREsZ 

Válasz a ."tudományos gyógyszerészetet 
a gyakorlatban" eimű eikkre 

A Gyógyszerész Szakcsoport Nagygyűlésén több komoly 
és magasszínvonalú előadást hallottunk. Ez is azf'biionyí~· 
totta, hogy a gyógyszer-Pszek tudományos rnunkát is tudnak 
folytatni, ezt képzettségük lehetövé .teszi. 

úgy látjuk, hogy a gyógyszerészi rhunkakör lassan 
három részre tagolódik. -Az egyik munkakör az egyetemi 
színvonal, a tudományos kutatások gyógyszerészeinek 
munkája,_ a·· második a gyógyszerész-»középkáder«, szak~ ' 
felfigyel ők,· a gyárban és a galenusi laboratóriumban dolgozó 
gyógyszerészek, míg a harmadik a tára mellett dolgozó gyógy~ 
sierészek vénykészítő munkáj3. A gyógyszerészek egyetemi 
képzése-elegendő 'és megfelelő alapot nyújt a gyógyszerésznek 
arra,- .hogy -az említett gyógyszerészi munkakörök bármelyi
kében megfelelőerr dolgozzék.· Az V. Gyógyszerkönyv vizsgá
lati márlszerei is, vélemény_ünk szerint, szintén ezt a hárma;:; , 
tagozódás! mutatják. 

A gyógyszerészek túlnyomó többsége a fenti munka
körök megosztása alapján a harmadik csoportba tartozik; 
tehá t tára mellet.t dolgozó gyógyszerész. 

Amikor több.· tudományt akarunk bevinni a gyógy:.. 
szerészi gyakortatba, akkor mindenekelőtt ezekre, a több
séget -alkotó gyógyszerészekre kell gondolni. Nem·- szabad 
szem elöl tévesztérti a ·gyógyszerészet legnagyobb számban 
levő egyszerű munkásait, a Vidékigyógyszerészeket Gondol
junk a: vidéki gyógyszertárak még mindig fennálló elmara~ 
dott felszerelésére, ~sok hiányosságára, a gyógySzerészek 
egész embert igénylő elfoglaltságára, lekötöttségére és· ·nem 
utolsósorban arra a körülményre, -hogy aktív békapcsolódása 
a tudományos munkába szinte lehetetlen. Azpknak a gyógy
szerészeknek, akik rátermettségük vagy szorgalmuk miatt 
arra hivatQttak, hogy magasabb rnunkakörben dolgoz~~nak, 

. vidéken is legyen módjukban ~agukat továbbképeZoL 
Biztosítani kell az egész életen át tára mellett dolgozó gyógy
szerész- szakmai . iej lődését, nem szabad megengedni, hogy· 
elfelejtse az egyetemen tanultakat, hanem arra kell törekedni, 
hogy tudását a gyakorlati életben kamatoztatva a gyógyszer
tári munkát minél tökéletesebben és szakszetűen végezze el. 
Az V. Gyógyszerkönyv megértéséhez előismeretek -megszer~ 
zésen kívül ezt a célt kívánta szolgálni a megindított gyógy~ 
szerésztovábbképzés is. E továbbképzés- megindítása helyes 
és szükséges volt, eredmény~! !alán mi, szakfelügyelő gyógy
szerészek látjuk legjobban. Ugy tapasztaltuk, hogy ezzel 
a gyógyszerészet színvonalát nagyban emelt ük.-

Az elmondottak alapján szükségestiek tartjuk állandó 
szinten tartahi a 'gyakorló gyógyszerészek tudományos 
felkészültségét, sőt állandóan emeirti azt, azonban ugyan
akkor feleslegesnek és reményteleQriek látjuk a legmagasabb 
tudományos munkát. és_ felkészültséget, szinte ráerőszakolva: 
bevinni a gyógyszertárak életébe. _, . 

Helylelennek taitjuk a budapesti, szakfeltigyelök olyan
irányú ·kezdeményezését, hogy az említett tervfeladatokat 
minden gyógyszertárnak, illetve gyógyszerésznek kiadjuk, 
azaz e feladatok teljesítését munkaversenypontként szerepel
tessük.- A vidéki gyógyszerészek nagyrésze lekötöttségük, 
a gyógyszertári élet sokoldalúsága, megfelelő labor,atóriumi 
felszerelések és szakirod_aloJ,TI hiánya miatt, véleményünk 
szerint képtelen lenne még a 1egki~bb ilyen irányú feladat 
megoldáSára is. 

A hiUiapesti szakfelügyelők kezdeményezését helyesnek és 
életrevalónak tartjuk, de ·nem minden gyógyszertár, hanem 
csak egyes, erre vállci!kozó gyógyszerészek részére. 

Az általunk fentebb említett, a gyógyszerésZetnek állafldó 
.tUdományos szinten való tartás~ érdekében.mi célravezetőnek 
találnánk a vállalatok keretein belül (megyénként) . tudo
mányos körök, szakcSoportok életrehíVását, mef!szervezését. 
Minden megyében· meg- kell- alapítani ezekét és- e csoportok 
munká"ján belül_ ·tenne helyes.- csakis önkéntes alap_on; l:!.Z 
említett· · tervfeladatok -kiadása, megoldása. 

. Véleményünk szerint jól mükö_dő _és hivatása_ magaSlatán 
álló tudományo~ körök munkássága tudná legjobban bizto· 
sítani a_ gyógysZerésZtudományok ápolását, fenntartását és 
továbbfejlesztését. · · 

Fejénnegy"ei Gyógysze_rltí.: 
v álltJ!at szcrfelügye!ői 
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Komplexonos ·meghátározási DJ,ódszerek 
Irta: H. FLASCHKA 

Sehwarienbach szerinf. komplexortok azok a · 
szerves .. anyagok, melyek molekulájában a 
-N(CH2C00Hlz ésopprtot egy- vagy többszörösen 
tartalmazzák. Ezeket az amino-poli-karbonsavakat 
az jellemzi,· hogy a legtöbb többértékű kationnal 
igen stabil belső kempiexet képeznek, melyek 
vízben. igen jól oldódnak. . E vegyületcsoportok 
közül ma már jóformán kizárólagosan az etilendi' 
amintetraecetsav (K. -II.),. de főleg a két mol 
kristályvízze]kristályosódó dinátrium sója (K..IU.) 
használa tos. 
. HOOC. CH2 1 CH2COOH "' . / · N-CH2-CHz~N / . , .. 

HOOC, CB2 · . CH2COOH 
Kempiexon II. 

. . 

reakcióba lép a festékpen kötött magnéziummal is. 
A festék felszabadul és ismét eredeti kék színében 
jelenik meg, mely a titrálás Végpontját igen élesen 
jelzi. A színátiltés végett a 8-'C:JO-es pH-t. be kell 
tartani, mert savanyú, valamint ennél alkalikusaiJb 
közegben a festékanyag sav~lúg indikátorként 
működik. · · 

Cink~ és kádmium-ionok ~mmóniás közegbert 
szintén megtitrálhatók ugyanúgy mint a magné
zium. Magnézium-ion jelenlétében; melynek hozzá' 
adása az. átütést élesebbé teszi, tithílhatunk kal
ciumot, s(ronciuinot és báriumot. Ismertmennyi
ségű bárium,felesleg visszatitrálásával szuifá!'iont 
is meghatározhatunk. 
· . A murexid ·is hasonlóképpen reagál, mely 

alkalikus és ammóniás közegben fémsó-oldat jel~n- · 
léte nélkül mély-ibolyaszínű, mpmóniás közegben 

Míután Schwarzenbach és munkatársai az an:r nikkel-, ko bal d- és réz.-ionnal sárga, erősen mátron' 
Utikai alkalmazásukat nyilvánosságra hozták, igen lúgos közegben (pH >12) _kalciummal lazacszínű · 
s.ok felhasználhatósági lehetőségre nyílt mód. Ezet1- · komplex kötést ad, melyet komplexonnal ibolya, í . 

a belyen a kidolgozott módszerek teljes áttekinté- színig kell titrálni. . · _ . . 
sére nincs meg a lehetőség, így tehát elsősorban Mint láthatjuk; a meghatározást mfndig ammó
a komplexonos titrimetria alapfogalmainak ismer- niás vagy alkalikus közegbert végezzük. Ennek oka 

· telésével foglalkozunk. nemcsak abban rejlik; hogy mitidkét. indikátor 
. Ha az etilendiamin tetraecetsav anionját a színátcsapása ebbe a· zónába esik, hanem fó1eg 

Sehwarzenbach által bevezetett rövidítéssel.: Y""-al azért, mert ·a komplexanak sayanyú közegben . 
jelöljük, akkor a komplex képződés! az alábbiak, fellazulnak, vagy teljesert felbomlanak. A kétértékű 
ban írhatjuk fel: • fémek komplexon'sói már 4-5-pH-tól lefelé oly 

. . . . gyengék, hogy a normális reakciók rtem met!nek 
· NazH2Y+Me++-·--:>-NazMeY+2H+ ... végbe. Míg pl. a kalcium- yagy -bárium-kómple'-
-Na_zH __ zY_+ __ · Me-1-+. +---'-+_. __ N_ aMe_ Y+ 2 H++_ Na+ xonok oldatban ·7. pH fölött oxaláttal, szuifáttal 
NazH$,Y +Me++++ -----+1\l.e Y +2 H++ 2 Na+ vagy foszfáttal nem· választhaták .le, ecetsavval 
. · Ainint láthatjuk, á· grammatomnyi fém meg- való megsavanyításkor azonban (kb. 4 pH) a leválás 

kötéséhez l mol komplexorr szükséges, amely az bekövetkezik. A háromértékű fémek komplexei 
analitikus részére igen megkönnyíti a számítást. sayanyú . közegben állandóbbak Igy pL a vas 
A formula változásakor- felszabaduló .2 H+-iónt még 2-3-pH-nál és a bizmut l pH'ná!· is stabíl. 
lúggal letitrálhatjuk. Ez volt a komplexonos Ezek a felfedezések analitikai szempontból nagy 
meghatározások első·'a!apja. A kivitelnek. ezen jelentőséggel bírnak, mivel pl. a vas 2---'3- pH-nál, 
módja azonban elveszítélte minden jel!'ntőség~t KIII.-mal· titrálható, amikoris a többi jelénlevő 
a fémspecifikus'in-dikátorok bevezetése óta; Ezek kation nem· zavar. 
az indikátorok a murexid és az Eriokrom fekete T. So.k fém .a fenti titrálási módszernél, vagyis . 

OH OH ONH4 

/--. -".. ("A . / 
HOsS"-· _/N= N1 i ·· 1 /NH-~ . /CO~NH 

.. o~r<=-.>.···········lJV··· ZNHo_ .. -.é'~~N=\co~(~o 
· · Eriok. T, 

. A . titrálás· alapjait a magnézium ·példáján 
ismertetem. Ammoniás old~ t ban, melyet 8-10 pH 
értékűre állítunk be pufferral,. az Eriokrom T. 
kékszínnel oldódik. Ha az oldathoz magnézium-sót 
adunK, a színe .azonnal borvörösre. változik, mely 
pirosszínű' Mg-Eriok, T. komplex kialakulásánák
következménye. Ha -ehhez az.oldathoz k0mplexon 
mérőoldatot adunk, akkor először a szabad Mg-1-+
ionok .. képeznek komplexon-komplexet, há pedig 
ezek teljesen elhasználódtak; akkor a komplexon 
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Murexid 

alkalikus közegben mint hidroxid_ kicsapódik, igy 
a közvetlen titrálási mód lehetetlenné váli!<. Ezeket 

·azonban mégis meghatározhatjuk, ha ezy -kis 
műfogáshoz nyúlunk, egész kevés kivétellel (pl. 

. titán, beriliuru • stb., de ezeknek gyógyszerhatástani 
jelentőségük ainúgy sincs), az öss_ies többértékU 
kation, ha komplexonos kötésben szerepel, hidroxid 
ellert maszkírozVa Van·. Ilyen esetekben úgy járunk 
el, ·hogy a semleges vagy gyengén savanyú oldat
hoz feleslegben komplexont adunk, majd ezután 

. . :. . . ~ 

bepufferoljuk az előírt pH értékre, A K_. Hli feles~ 
!eget ezután Cink- vagy magnézium-sá oldattal 
visszatittál juk.· Ekkor. a titrálás ·végpontja a fordí
tott átütés miatt előbb kék; majd piros lesz> Ilyen 
módon határozunk meg pL· higimyt, pizrr,utot; 
ólmot, martgánt és alumfniumot. Külörtöseii rnikro
analíziseknél használhatjuk a leegyszerűsltett eljá" 
rást. Ha pl. · Pb{N03)z-hoz kevés magnézium' 
komplexet ad!ÍI1k (MgNa2 Y), az alábbi reakció 
megy vég oe : · ·· · · · · - · · · · · · · -

Pb(N03) 2 + MgNa2 Y--+ Na2Pb Y+ Mg(N'03); 

Az ólomerősebb l<o.mplexet ad,alllagtieziumnál 
. és ekvivalens mennyiségű magnézil!inO( űz ki a 

komplex ből. Ezáltal· a~ ólom védve les2>:a_ hidroxil
ionok ellen, míg a magnéziumot pufferolásc után 
Eriok. T .. mellett visszatitrálhatjuk, a módszer 
higany és mangán esetében ,js .alkalmazható, 

· · l(ülönös előnyt jelent a. két utóbb említett .mód
szer, ha ammóniás' közegben oldhatatlan vegyü
letet kell. analizálni, pl. foszfátot, ólonisiulfátot, 
vagy higanyoxidot. Ezek , a csapadékok Vagy 
alkálikus .· komplexon_ oldatban oldódnak, vagy 

A ÖYÓGYSZER~St 

hogy az átcsapás még. O,Ol.m oldatnál is pontos 
(l cseppre), a módszer előnye világosan szembe
ötlő, Különösen nagy jelentőséggel bír gyógyszer- . 
vizsgáló laboratóriumok számára ez a módszer,· 
mert az esetek nagyrészében egyetlen alkotó~ 
részt kell mennyilégesen meghatározni. Több alkat-. 
rész meghatározása eselén is jól alkalmazhatjuk 
a komplexont, ugyanis az egyes alkatrészeket 
kicsaphatjuk és oldás után komplexonnal megtit
rálhatjuk 

. savanyú közegben való oldás után adllllk hozzájuk 
komplexont és csa~ azután lúgosítjuk meK az 
olda tót. Indirekt módszerekJehetővé teszi~ a meg
határozást olyan ionoknális,.melyek komplexonual_, 
vagy a fentnevezett indikátorokkal egyáltalán 
nem reagálnak. Igy pl, . foszfátok jól meghatároz-

' hatók, ha ezeket magn~iumammóniumfo~zfát alak
jában Iecsapjuk. A lecsapás után visszaroaradó 
magnézium. felesleget megtitrálhatjuk és a foszfát 

_ mennyiségét Idszámíthatjuk. Nátriumpl, nátrjum, 
ci.nkkfomilacetát alakban lehet leyálasztani • és .. a 
lecsapáskor nyert dnket meghatározni. · 

A komplexon alkalmazásánál néhány körül
ményre. figyelemmel kell lennünk. Csaknem az 
összes- meghatározást zavarja a. magnézium . és 
a kalcium jelenléte, erre· a körülményre a~ ana
lízisnél tekintettel kell lenni. Ügyelnünk kell to
vabbá a. reagensek, valamint a. desztillált víz 
tisztaságára. Komplexon oldatot soha ne tartsunk·· 
új üvegben, mert .annak falából eleinte kalcium" 
és magnéziumionok oldódhatnak ki és az oldat 
titerél csökkenthetik ·Továbbiakban figyelembe
veendő, hogy réznyomok gátolják az Erik. T. 
használatát Némelykor tekintélyes rézmennyi
séget lehet a desztillált vízben találni, mely a 
desztilláló készülék rézc~öveiből származik. A réz
ionokat káliumcianid hozzáadásával -ártalmat-
lanná tehetjük, mint ismeretes a káliumcianid 
komplexbe viszi a rezet. (Ez ·az eljárás természe, 
!esen' csak ott alkalmazható, ahol a rézkomplex 
nem zavar; ·pL cink, nikkel esetében.) A vissza~ · 
titrálásos módszereknél a réz nem zavar, fitert 
az indikátor hozzáadásakor a réz már kómplexon: 
komplex alakban. van jelen. ·· · · 

. Mint már említettem, ·a nikkeL .murexiddai 
ammóniás· közegben intenzív .. sárgas~il!íí i>oínpl('!xet 
alkot.. Ba ismert · mennyiségű rijkk~L oldathoz 
alkálidanido.tadunk a?'alábbirea]j:ció.l11egy végbe: 

· Ni++ ef 4 CN'_,.. (Ni(CN)4]''-. 

A ciánhoz kÖtöttnikkel j{ompll.'x~nnnl .. és 
illurexiddal nem reagál. A nikkelcfelesleget yissza
titrálhatjuk (a titrálás végpontjában .<<~z .óldat 
ibolyaszínű) ilyen módon a ~ián . mennyiségét 
h~t~ozhatjuk meg. Ha .a ki!itr?lt őld~!ho~ ~züst
mtratot adimk, akkor az alabbt reakcto. zaJbk le : 

' ' ' - - " - --~-- - - -' -- . - . - - '' --- .- -- -. " . '._'- - -··. 

[Ni(CNM'' +2 Ag+--'-+ N ih t 2 [Ag(CN);]' 

amint látjuk~ ~il~kel-io~ fclszabadh]~tiifiiniri~ová 
válik. Ilyenmódonnemcsakezüstöthatároz!Jatunk ' 
meg, hanem h;ilóg~eket is, rnert az ~üsthalóidok 
az ammóniás nikkeltetracianid..old11tban fe!oldód-. 
nak. •. . .. • . . ' . ' ' : •. 

. Mind az Eriok T., mind a murexid oldata 
, igen bomfékony, ezért. ezeket nátriumklöridos· 
· triturációban alkalmazzuk. A finomao eldörzsöl! 
porból annyit használunk a titráláshoz, hogy a _ 
kék szin határozottan Játható legyen (tekintetbe 
véve az egyéni érzékelési készséget). · 

Egyes esetekben a vizsgálandóanyagat először 
savanyúan kell feloldani (ZnO, CaC03, MgO stb.). 
Ilyenkor a puffer-hozzáadás előtt nátronlúggal 

· vagy ammóniávalsemlegesítünk. Ez a semlegesítés 
csak megközelítőleg. szükséges és csak feltétlenül. 
szükséges metilvörös mennyiséget kell hozzáad
nunk .. Nagyobbmennyiségű metilvörös indikátor 
.sem zavar ugyan, de sárgás.háfteret .ad, úgyhogy · 

. az Eriok T. átcsapása nem vörösből kékbe, hanem 
vörösből zöldbe megy végbe. (Egyesek ezt a szín-
átcsapást jobpau érzékelik.) ~ 

A »Scientia Pharmazeutica« 1953. juniusi száinából 
fordflotta: Szab6 Károlyné szakfelügyelö. 

/l. GYűGYSZERÉSZ SZAKCSOPORT · 

A fentieket összefoglalva azLlátjuk, hogy ·· 
komplexometriásan a nátrium, magnézium, kál
cium, stroncium, bárium, mangán, vas, kabald, 
nikkel, . kadmium; réz, ólom, bizmut és. eiűst 
ká:tionok; · · valamint' a; .szulfát, : fosz'fát, klorid, 
bromid, jodid és cianid anióno~. határozhatók 
meg; A fueghatározá~hoz csupán komplexon mérő~ 
oldatta,. cink alapo.ldatp, valamint.· két jndiká
torra van szükségünk. · Ha tekintetbe vesszük; 

·vezetősége az első elnökségi ül~en a következőképpen~ alakult 
meg: elnök: Végh Antal, főtitkár: Andriska József, Szerve
zési bizottság elnöke: Csontos Mátyás,_ Továbbképző biz.ott~ 
ság elnöke: Kun Ferenc. Ebben a bizottságban közreműköd
nek _: Bayer István, Csipke Zol tári, Mittelmann László és_Végh 

· Anta.!. TechnikllStovábbképzö bizottság elnöke: Hand! 
József, Szocialist~ Egészségügyért bizottság elnqke: Kempler 
Kurt, -Ojításj bizottság elnöke: Edöcsényi Adám, Szerkesztő
bizottság- elnöke-_: Székely Jenő, Dokumentációs bizottság 
elnöke: Kedvessy,'Qyörgy. -Elhaiárqzták, -hogy a szakcsoport. 
1955. évi nagygyúlését Szegeden rei1dezik. 
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q y ó C{YSZER~SZTEC HNIKVSOK 
ROVATA 

'· -· " ' ., 

HŐK_űzul;, ES HÖELVONÁS 

:.(!J(lflegités és -hűtés) 

á vílágítógáz.t_ a kőszén; hevítése által nyhik, atriikor koksz. 
gáz és kátrány keletkezik .. A gázt nagy tartályokba gyüJtik 
és onnan a fogyasztékhoz v~zetik. A- világítógáz mér-gező 
de jellemző szaga miatt kön'nyeri felismerhető. Nagyobb~ 
részt m~t.ánl;lól ~s- hidrogén~öl áll. A világítógáz helyett más 
gázokat ts alkalmaznak,_ pl. prop_ángáz, kékgáz stb. Ezek 
a kereskedelemben kornprimálva, ·palackokban kerülnek 
forgalomba. · 

H5. a molekuiáris mozgás_ii~óh_ alB.kja- amely henrtünk A világítógá~, amint--neve is_ mutatja, világítólánggal 
meleg érzést vált kL E molekuláris mozgást'előidézi surlódás é~,, amely~t-~ a __ -beooelevő szénhi~r()géf!ek _okoznak, _mint 
villamosság,, fény vagy kémiai:'·folyamat. . . . . . .. ,' etilen, acehlen, benzol stb. Ezek a melegítés következtében, 

A gyógyszerészi technológiai · folyam·aiok - legnagyobb szélesnek metánra és -sz.énfe, amely 'iziik es a .fényt okozza. 
"része mel~gítéssel vagy hűtéssel-kapcsolatos. Olykor a folya· A világítógáz tö~bi :alkotórészei nem világító lánggal égi:t~k: 
ma t helyes és gazdaságos tezajláSa megkívánja· a hővezetési Ha levegőt vezetunk hozzá, akkor a ·kiváló szénrészek elt5-.gnek 
(melegítés), más esetekben" 'éppen ellenkezőleg, a reakció és a-lángnem fog világítani. 
fOlyamán-.- felszabadJ.tló -·'hő:_ ~elvezetése kíváriatos- (hűtéS);. A- vilá&ítólángon.,megkülönb~ztetünJ<:· belSő_ lángkúpol, 
A hőtartalmukat ygym_ássi.tl -kiCserél ő- anyagokat legtöbbször am~~y~en, m~cs;_nek ~lég~~tö ,részek,_ mivel-'itt-. alacsonyabb 
válamilyen·. készüléK_J~lá v'álasztJá el. Ezenkívül történhet a homer~eklet, es ·a Iangkopenyt, amelyet ·az' elégő; levegővel 
mé~ a hőkicse~élés; '(hőközlés) keveref!éSsel, ·igen. _titkán;-_ keveEt vtlágít~gáz alkot (Oxidációs és·-reaukciós'téf.) -Legegy-

- amtkor a ~őt ·hordozó anyagok .közvetlenül· érintkeznek 1 sze~up~- ~a .B~n~n~lámp;"l•, egy ,egy-sz~rű_: ~őb~5l -á11, 'melybe 
.egymás~al.. A: IIlelegítő közeg l~het víz,_ .ví,zgőz, f~lhevített' a vilagi~ogaz ol!.lhk1_: a }<e~ oldaJan levó nyílason_ pedig.Iew;gő 
gáz~kst~._.Hütö..;ányagul._ leggyak~abban _vizet .Vagy sóólda-: keveredik a bemnlo gazhoz. A Jevegőnyílások fölött ·forgát~ 
toka,t;<ú:·, n. '~ütőkeverékeket h~szhált,mk · ___ · ... _ , · ható_gyűrűvel a beáramló levegő· mennyisége szabályOzható. 

:-'-: . .:.J\.épze1jünk ·el_ egy fémfilitt, melynek'-.egyik 'oldalával- Mielött ~használnák, a-gyűrűt élőbb úgy· forditjuk,Arogy ·az r 

érin-tketika fűtőgőz,,a másik oldalával a melegítendő anyag.' a··Jámpan levő, kerek nyJlásokat fedje. Ebben az állásban 
li.őát.bo.csát_ás csak__ akkor lehetséges, ha a fűtőgőz hőm-érsék.: a gáz sárg~ lánggal ég, lángja erősen.-korriioz, hőmérséklete 
le:te;_.Tila~~sabb. a .. melegített anyag. hőmérsékleténéL A.. höáf. · ~lacsony,. -~zért héVítésre r:et;n használhát~·--- H~' a -gyűrűt 
hoci;~tásfofyamatáf igy képzelhetjük-el:_. -. ' ugy forditJuk,. hogY" a_"nyllasok szembe__ essenek, _athikor 

· ·~: fál a gőz részecskéi~öl kapja a hőt, ·mivel azok moZgá- · a ,l~Vegő áramlik be a--lámpába; a gázzal--összekeVeredik 
közben-érintkeznek ·azzal. A h'őközlésnek ezt a: módját · ~Já!lg kék ~S m_~g~s-:hömérsé~}~tű)esi_._Ha-nagyoft sok)eveg~ 

aev~z:tük hőszállításnak (konvekció) •. · _ _· .- omhk a _ga~ ,-koze,_. akko~-- zúgva.-_ nyug:talanuL ég, ·sokszor 
Hőátadás csak akkor lehetséges, ha a fűtőgőz hőmér_Sék: pedig egy pattanással_el~lsziK.- éS~beGSap a lámp_a aljára, :ahol 

lti~te nagyobb· a fal belső hőmérsékleténél._- A fal. küiső oldalá a gáz ki_öp·_Ilő·nyílása_.·-_van ·és_ a _gáz:_ ég~ A :láng yisszacsapása. 
---által felvett hő· áthalad· a fal anyagán ·és annak belső öldali tehát_ Onnan :ered, -h_ogy- a IáinPába-' -sok a ·Jevegő és-- kevés 
_ szél~ig. A hő átvezetésének sebessége a fal két. oldala közt a ·gáz_~ Ezen a gáz belső ·kiömlőÍlyílásának -tágítáSávat· v_agy · 
fennálló hőfokkülönbségtől 1&3 a fal._ anyagának hővezető ~# levegő á;aml~sának_ :-szab~Jy_o:;~sával ·segíthetünk. _·Egy 
sajátosságaitól függ., A höátbocsáfásnak- ·ezt a 'módját hő·· 10 Bl}nzen-lamp~,;ha_a Ieve~~nytl~o~at ~_eli esen ki.nyítjuk,- ~ 
átvezetésnek vagy J.;ondukciónak neVezzük. hosszu, -nyugod~ kek langg~l eg; Az ego feloleteket kór- vagy 

falnak a CSő·_- stb~ _alakokban szo,ktak' kiképezni, esetl~g sorozat- kap~ 
m:ez•ve .kölönböző csolatban,. három-négy cső .összevonásával~ vagy.· az:·_- égő-

!e!;teil rriehlgíilüttk, akkof felület nagyságának-_ növelésével magasabb hő'}lérsékletet 
cuuune> útjáll érhetünl}el. A hőeloszlás Iilegakadályözására:szolgái·~az ú_. n~. 

Babo-tölcsér ,_-amelyet a gázégő· fe,lső -részére sZerelnek~ ·_hog)t 
h,c;yezet.?k:éP•;s~i!g~ .. egy irányb<: nagyobb -.és ·tartósabb- melegét jUttaihassunk 

•··.·~·.~············.····:~~~~~~~~~~. ~~~i:és- a __ Ia&DratórlumP8n, _a követkeZő ~ !!'ó' do~·, ll alkalmazzuk: közvetlen lánggal, vízzel 
vag'y ritkább an plajjal (pl. lO!lo;nálJóva_l magasabban olvadó 
anyagok olvadaspont meghata:rozasánal _stb.), elektromos· 
sággal,_ gőzzel -éS magas hő_f6kon forró· ányagokgőzeive-1 
való melegitéssel. , .. . . __ . . · ·:'.. 

.. __ Az_ anyagok \trleleg(tése ~örténhet: _ ·beisö-melegítéssef 
aránylag ritkán, á gyógy,s:zertári IabOratótiumba,n- ·nem hasz~ 
nálp.tos; . és kül-ső-melegítéssel; __ _amelyet ·általában·_ ·alka_I~
mazunk A foly~·dékókat .kicsiny II'lennyiSégbeti ·kém_csöbeh, 
nagyobb. menrtyiségben_ 'tűzáll9: -hengerpoh~~~kban, lombi

. ko\_(ban v_agy. Jál~kban, wmáncozotf edényekhén stb~ mele
gítjük. A szilárd anyagok melegítég~n~l mindig alkalmaz~· 
zunk aszheszt.Iapot_,. hogy a melegítést: tompí-tsuk. _ : 

Ezen általános ,bevezetés után .foglalkozunk magával 
·a melegítökészülékkel. Léginkább a -_vi1~gjtógázt alkalmazzák 
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Ahol nmcs gáz, ott_ alkoholgáz Bun-zeri-égök :használa~ 
tosak Ez tartályból és égéből álL Az égőt közepe táj án .két 
részre osz, t ja egy vízszintes, rekeszték; . a felső résie- ·_ü·!'es, 
e~ a !ulaj~o_nkép_eni ég~~ö, -az_ alsó ú~- n. ~párolótér, ·_am~ly 
íemszitaszovettel van kltoltve. A rekesztékben vízszintesen 
járó.oldalcsavilr van, mell)rel az al_ulról 'feltörő gőzOk menrivi~ 
ségét .. lehet sZabályozni. A cső reke'sztéke fölötfkét szembén:.. 
levő kerek nyílás' van,_ ,melyeken keresztöf levegő áramlik 
-be a 'csőb~ .. Az. égőcső közepén egy fémsz1talemezA!8n alkat
mazva,- amely -arra való, liogy az alkOholg~z -és_ a .. levegő 
kevered~ét elősegítse: A lámpa;:· akár a gázlámfrák,'_ tömlövel 
van· összekötve a tartállyal,' ami kb .. 1 ·m.-r-el .rriagasabbta 
vaQ. elhelyezve, -miQ.t az égő .rész ... Hasinála tk-or.. az égőn 
lev9 .. -~a_rlmába. ·kevéS szeszt_ öntünk _éS meggyujtjuk Mire 
a_ szesz, elég, akkorra a párOló.:tér. fériiteSte -már- annyira?fel~ 
melegszik, hogy. az azon- keresztül .. -szivátgó· si-eszt-·' gőzzé 
változtatja, késöbb pedig az égő_ lámpa látja .et elegendő 
meleggel. _A ··-láng·- magasságát az oldalCsavarral -kiSebb_re 
Yagy .. nagyobbra. -szabályozhatjll;ki· ·vagy.-~- csav3rt_. eg-ész_efl 
~éhajtva a lángot kiolthatj uk. · · .. · ·., · .. . • .. •·, .• 

M~Iegítésre_ használatos. a közönséges. _kályha,_ SzeSz~ 
égők,_ benzin· és- _petróleum~.főzők; 'Szesz:..kócka·.·--A-.. --:beiizín~---~ 

-és. petrOieumföZök ·a le"gküiönbözöbb ·kivitelberi- használa·~ 
tasak; -vannak olyanok; amelyek bizonyos- atmpszférikus 
nyomássa~_. müködnek és m~legítő __ erejük _ szabályozható. 
Villanyrezsók . szabad és beépí-tett --tekertseléssél, v~lamint 
szabályozható ·minőségben. '_ - _ . 

A· közvetlen JállggaL történő .fűtés egyike a legréfi(fbben 
alkalmazott -módszereknek. _.-A_ . gyógy~zerés~i technológia. 
ma, is alkalmazza·_specí&,Jis, __ kész'ülé __ kelq1~L~s"~külön1eges, ese.~: · 
tekben._ A· lángfűtéssei _:járó_ magas hőmérséklet-_ és a~ nehéz 
szabályozhatóság_' a feldolgo:zandó-;anyagok helyi túlhevül é" 
sének ·veszélyét:idézik elő.-__ :_· -- · 

. ·Eddig __ általában. a direkt-- melegítőkr-őr .beszéitünk, 
a következőkben az -indirekt- rneJe~ítőkröl-- tészünk •'említéSt.-

' 
A GYŰGYSZERÉSZ 

. ---- - - ' ' 

_Ebben .az esdben a ·láng· va~y--_egyéb:· .. hŐforrá~:-~em·_ kÜZv~t: végbe (autoklávok), vagy az atmoszféráná! kisebb nyomás 
len, h_anem az _eaény és a hőfóii-ás _kö:íött'.höközvctítő alatt (vá~uum-késiülékek). 
ariyag van, miáltal egyenlő .höiTlérsékletet-léhet,_.biztosítani."- oe előfordulhat olyan eset is, amikor az anyag oldásához 

·Megemlítjük a.gázkályhákat,:amel)rek_:áHandd:maga_~ hőrriér· -magasabb hőmérséklet szükséges, mint amekkorát a vízzel 
Sékletet adnak A gyógyszertárball ._ .. ritkán hastnálatos a/ elérhetünk Ilyen esetben kisebb edények melegítésére 
ú. n. tégelykályha, Bunzen_·égövel '_melegftv0,-csőkályha és a a fémfazekak hel)'ett ellenálL:5bb üvegedényt alkalmazunk 
légfürdö, arilely' felgömbalakú aszb_eszttálból áll;_ közepen és abba kölönböző fürdőfolyadékokat tes_zünk ra kívánt 
nyílással -az· égő bevezetésére, ·a-felső szélén Számtalan nyílás h0mérsékletnek megfelelően. Ilyen fürdöfolyadékok: konyha~ 
van a melegítö gáz elvezetésére, a tái8t drótháló fedi._ Hasonló sóoldat _és kalciumklorid-oldat (a telített oldat 108°, -ill. 
a· már említett Babo-tölcséres égő is .. A hő igeri egyeDiet~s 180°-on forr; ·a rézedényt erősen megtámadj a, ezért zomán-
eloszlását érjük _el azáltal,- ha a_ melegitő láng (ölé két vagy corott fazekat kell·. használni). Káliumnitrát.-i-Iátriumnitrát 
több_ dróthálót helyezünk,_ legj_o_l)b~~ :toronyszerüel1. r~kva. l:_ 1,_ olvadéka (218"----'--?00"~ig átlátszó, az edényt a fürdő 

A légfürdöhöz tartozik_ a_ SzárítószelÚ-"ény ·is;-. anielyei megmerevedése előtt ki kell :venni). Glicerin alkalmazható 
általában ott ~alkalmazunk, ahol hosszabb ideig állandóan 220"-ig; magasabb hőmérsékleten bomlik. Konc .. kéns3v 
egyf~rrna. h~I?é~sék!etr_: _'ya~~ -.~zükség; A sz~rítós~ekr~nxek· kb. 280"-ig _alkalmazható, azon fölül füstölög (kéntriqxid 
kettosfal u; JO.lzaró, kulonbozo alaku -szekrenyek ;_ ·eiekf:t hasad le). Teljesen r.~yitott fürdőben ritkán használatos. 
közönséges petróleum-lámp'ától kezdve·; áz=··-Önfllűködően- Parafin-olaj kb. 250"-ig alkalmas, e bűmérséklet fölött . 
ki~ és- bekapcsoló. szerkezett.el ·ellátott· _elektromos·,·-fütésig fü~tölög és veszélyes, mert 300°-on meggyullad. Szilárd 

l 'th t ... k A • t' · 1 b · t• · b 'it l'b parafinnak 30"-------,--60"-on van az olvadáspontja és aikalmáz-
me egi eJU · - -gyogyszer an a_ ora onum .:an .. a a a an- ·ható 300"-ig, ezen. felül erősen gőzölög. Olajfürdőket; ha 
az egyszerűbb _alak hasznáJatos· petró1eum-lámpa:-:v.agy. gáz- azok vizet tartalmaznak vagy esetleg hcisszabb ideig haszná-
melegítéssel. A szekrény fel-ső_ -részének köZepe · .. :nyílással- · · 
ellátott, amelybe hőmérőt helyeiünk és ·a·:hömérsékletet laton kívül voltak, az _alkalmazásuk előtt jól ki ·kell főzni, 
a láng szab. ályozásá.vaLá1Htjúk. be. ~-'4,-. sZárítószekrény.- kettős ill. a víztől mentesíteni. óvatosa_n, mert a spriccelés v~szélye· 
f 1 k" • 'It !'b r· 1 · t t · · fennáll. Az összes fürdő-folyadékokat hosszabb haSz;nálat 

·- a a , oze a a a an paramo a] a -- eszünl$, ·tekintettel _arra, utáh csefélni kell.· A fürdő hőniérséklete általában 20"~30"-nát 
hogy a\ hőmérst§kletet _aránylag·egyforrrián tarlfa.:é;:;: nem 
párolog olyan hamár,. mint ~ víz. · ~ magasabb legyen, mint azé a folyadéké, amelyet forrásig 

- . , . · ,. akarunk rnelegíteni. Igy pL az alkoboi ledesztillálásakor 
A gőZfűfés eg'yike-·á iegelh~tjec}tebb -'fütésLmód~:ie'réküek. a lombiket a vízfürdő forró vizébe tesszük, mivel a víZ-

A" telített vízgőznek magas hőátadás a ;sajátos;:;ága.-_-Nagy- fürdön, tehát a vizgőzben nem elegendő gyofs desztillálást 
előnye, hogy egyenletes ·fűtést biz_tösí_t és könn'yű.szabályoz- érünk ·el. t:tef desztillálása esetében ellenben vízfürdöre, 
-hatósága. elősegíti a· Iolyam~t- pőntosa}?h- irányítását-> A -_jó tesszük a lombikot-, mível erre ez a hőmérséklet a Jegmeg-
hőkihasználás k9vetkeztében a gőzfűtéses- p:erkezetek hatás- felelöbb. . ~ , 
fo~a ·sokkal nagy-qb_b, IIIint- a lángfű_tés~eké;:. A'-gyógyszer_.-. Azon. műveleteket, amelyeknél a..hŐ alkalmaZása szük-

"tári·Iaboratóriumban-_legtöbbször alka1:11lazot-t~:indirekt ·me Je·._- séges,. az egyes műveletek részl~tes is._meitetésekor kíilön tár
. gítö a gőzfürdő. A ~egeg.ysz;erűbb forrnája·I;renget-.:-v<:~gy fél- gyaljuk Annyit azonban megjegyzünk, hogy. a h őt rriajdnem 
göiilhalakú. fazék; rézből,_, nikkelből,_ álumín_iumból-, _ Pelül- az összes gyógyszerészi ·laboratóriumi müveletnél alkal~ 
zQmáncozott öntött vasbOI stb.-,_.vasháromlábon vaf;-y.:anélkül. · · mazzuk. 

--- A f_azékqn koncentrikusan_. egymásbaillő, karikák helyezke'd- Előzőekben a hőközlés elméletével és az azzal !w peso-
nek .el,.,. szintén_ .. az említe-tt. anyagokbói·-~ vagy· porCelánból latos eszközökkel iSmerkedtünk meg. Közleményünk további 
úgy,-hogy az ~gyes k~rimáltkiy~hetöLa _ _táheiyez~n_dő.anya: részében a hőelvonás, ilL hűtés fogalmával és aimak gyakor-
göLtarta_lrnazó edények szerint.- (Ez .használa tos· viifürdőnek lati alkalmazásával foglal-kozunk. 
is, .amikor .. az anyagot-._ tar.talrilazó. -edényt. ,.-közyetl_enül. a _ A· hűfés lénvege, hogv az anyagot alacsonyabb líŐrnéf-
folyadékba akarjuk_ tennL Ilyenkor ·a .tne_gfeielő-~ szám!} · J - -

· kadkákat eltávolítjuk Szo~ásqs a felhelyezett ,üVeglonibik sékletü közegbe tesSzük. A 'h_ő ú. i. mindig -a _,magaSabb 
l és .a vízflir~ő férnkar-ikája közé _·_darabka, --ös.si.ehaj_t._ogatott hőmérsékletű anyagból áramlik azi alacsonyabb hőmér-

.. -- ·t t · h · " .. k"h"l' · t• · ·· . . sékletű anyag felé, amíg a hőmérsék-let kiegyenlítődik. Tartós 
SZI.!topaptr --~nm, _ogy a gyurU.:J _u e.'> u _am·oss.ze,szórító h ütés ·esetén tehát a hűtőanyag hőmérsékletét _kell tartó-
erejét megakadá1yozzuk. A ,fazékba kb.-.:·:.kéthar.ma'drészig sítan. i, ami töffénhet pl. a hideg v.íz állaridó áramolbtásáV3.l, 
ön~~nk vize~ és melegítjük, így_ állandó_ gőzme1_eget- tudunk 
biztosítanL Ugyeini kell arra, hogy az. ed,ény_bQI.-ne_-fogyjon jégsózással -stb. J.tt a magasabb hőmérsékletű anyag hő" 
ki· a víz, mert így a vízfürdőnk _-könnyen és ha'mar:.tönk;re~ mennyisége átadasával ígye'kszik ugyan· felmeíegíteni, ill. 
megy. Ennek megakadályoz-ása: és . .folyamatos -használható- kiegyenlíteni _a hűtőan-yag hőmérséklet-ét, de ezt _megaka~ 
sága céljából külöriböző. kíküsiöbölő_ .mödokat · 3l~almaznak. dályozzuk a hűtőanyag .felmelegedésének gátlásával. Amennyi 
Vagy átlátszó_. anyagból, vagy: vástagfalú :.tfizáHQ ... üvegből höt vesz __ f~l a hűtő folyadék, ugyanannyiva'l többet a:G Ie 
készül a .vízfürdő fazékja, vagy. alsó,tészéb,őL~fémedényeknél) - a pótlólag hOzzáadott hűtőanyagnak; így ·végül is ·a- lehű-

. egy .'k~s _- nyíJásqiJ _-át_ közlekedye jeltől-ész . .-,y_a_11 J~Iszérélve tendö a11yag eléri a hűtőanyag hőmérséklet ét. Az elmon-
üvegcső k9zbeiktatásával, _ miáltal: ,:könnyen -meggyőzöd- dettakból láthatjUk,. hogy a_ hűtés; ill. hőelvonás tulájdon-
hetünk,. hogy ,a- fazékban_ mennyi -v:íz y~n_, Használatosak képen a hőközlésre vezethető vissza. · . 
és· igen jól.,beválta_k á· nivelláló toldálékkal éllátóit;-- áll8ndól A hűtés_ technológiájának kivitelezéséhez a következökre 
vízutánpótl_ást _biztosító _:gőzfürdő~edériyek· )S: J it :·a~·edéity_ kell figyelemmel le'nni : 
alsó·.-rész_~böl oldalfelé eg-y vékony.abb cső_ ~yúHkki,- amely · a) ·A 'hűtőanyag kiválasztására. Ennek úgy kell tör-
arra' filggöleges~n elhelyezett székseb b· _csőben, végződik ténnie; hogy a hűtőanyag és a hűtendő anyag hőmérséklete 
Ez a l~gasabb cső. az edény· magass·ágával'"egyenlő;: belül· között a különbség ne legyen kicsi. Ezért. fontos hor-szabb 
beforrasztva: · v€konyabb Jpve:z;~tö-- csQvel-;_:-- .amelyDe6:~~j~ls0 , ideig tartó .. műveleteknél a h_ütöanyagot cserélni, ill. ha vizet 

_ vége _a fazék- alsó kétharmadáig ér és mint. ·kö~lekedöedény alkalmazunk, folyóvízzel (vezeték!) hű te ni. -
'mijködik. A vastag toldalékcSő felső_ réSzén Vezetjük be , b) A hűtőfelület nagyságára. , A _ hőhatás annyival 
a .vezetéki vizet. Ha -.túisok víz .megy .a rendszer.ün}.;bG,-akkor nagyobb, amennyivel nagyobb _a hűtőfelül et. Ha pl. egy 
a toldalék·V.asüigtSöbe ·beforrasztott kisebb elve:ietö.-esövön--· lombikban levő meleg folyadékot az olvadó- hó -hőmérséK
eHolyik- a: netn ~kiváflatcs,vízffienriyiség. Igy )lo.sSiú- ideig · ]<;tére akarunk lehűteni, akkor gyorsabb lehűlést érünk el, 
és_ Jlytigodtan 'ha~Ználha:tjuk készüh~künket. A::· gőzfazék ha a lombik oldalát is hóval vagy jeges vízzel fedjük be_ .és 
belső. ~ldaláil hosszabb: használat után .kemény_ csapadék_,;: nemcsak az alját tesszük bele. Vagy történhet úgyis, hogy_ 
u. n. vízkő rakódik le, ezt idönkéht sósavval kö_iulyen .leold-\ tágas~ bh edénybe töltjük a folyadékot, így a ·hütőfelü'-etet 
hatjuk:és eltávolíthatj uk-. . - , megnovelve gyorsabb hülést érhetünk el. Abban az' esetben, 

N-agyobb laboratóriumokban ismeretesek _ _,_,még _ gáz- arilikor nem lehetséges a hűtőfelület készü!ékszerű megnöve-
köpepye_s -~~szül~l_\_t;~·. __ is_._(d_~.PJtká~O:r-<?.k). -~ Ez.~k~~-n. __ ~_á _ _k~_szü1é~ lése, úgy járunk, el, hogy a lebütendő ·anyagot- elegendő 
kekben a -hőközvetítő.~l- van választva- a- m~l~gí_tendő anyag-, finomságúra eloszlat juk, vagy a lehűtendő folyadékot keve-
t6l. A: hőközlés falon kere;:;ztül történik _}\ét fajta'_- lehet- réssei vagy rázással mozgatjuk 
séges: a) nyitot:L üstök,::- melyekben- a._- melegítendö -anyag_ : c) A hűtőanyag gyors· felmelegedés'ének megakadáÍyo· 
atmoszférik,us nyotnáS,alat-t van; b) zárt készülékek 'I:;:z-.utób-.: zására .az . .edényt, amely hűtőanyaget .tartalmaz, hővédO-

. bia~ban ·a technológiai folyamat vagy túlnyomás alatt megy anyaggal vesszük .körül; pl. aszbe:zttel v<1g~' parafalapp al. 
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A GYűGYSZERÉSZ 

Igen jól beválik a_ két egymásba--· hetyeZett héngerpohár; 
melyeknek közti részét vattávál t9Itjtik ki. _ 

A:következőkben az egyes any_agOk hűh~s€vel éS a hűtés 
módozataival foglalkozunk. -

A, -s_zilátd anyagokat Hütőszek!ényben, jégben _vagy 
folyóvízbe való beállítással hűtbetjük le. .- . 

A folyadékokat vízfürdőben · vagy· áramló vízhe állí-
tással hűtjük le. . . . -

Az igen alacsony hőmérsékletű hűtőedéhyek, az- ú. n. 
Dewar- vagy- Weinhold-féle edények. Ezek kettősfal ú edények,· 
a közti-részük evakuált (légritkított). A- külső edényköpeny 
azonkívül gyakran. belül· ezüstözött. · Ilyen készülékeket 
a mindennapi életben is alkalmaznak és_ mint terrnoszek 
kerülnek forgalomba, és a_ hennük leVő anyag lehűlését, 
Jlt a hűtés esetében a felmelegedését megakadályozzák 
Az edények érzékenyek, vigyázni kell, hogy'üveg vagy hotr10k 
ne kan;Qlja---meg és.-hirtelen lebütést ne VégezZünk awkbah. 

Szürés hűtésére- jégtölC::c;ért használunk, ~bbe--helyezzük 
a közönséges . tölcsér_t. A kettő közötti teret hűtőanyaggal 
kell kitölteni._ A jeget. mozs.árban Vagy . nagi ·köedérlyben 
fatörővel-·össze kéll törni. A jég nagyon jó hűtpanyag,külö
nösen akkor, ha hqsszabb ideig állar:tdó hőmérsékl_etet kell 
fen~ tartaill ·anélkül, hogy tartós felügyeletre volna szükség. 

-A 00 ·alatti höméfsékletre ·nélkülöihdetle'nek- a-: hűÍő
keverékek. Az· általánosan alkalm-azott hűtőkeverékek a 
köVetkezők : · 
IOÖ r~z -viz szobahőihérsékletíf' + 250 rész Calc. 

ch!or. cryst. .... c .................. ,....... -8" 
100. Tész ·vrz siob_ahőmérSékletű· + 33 rész szalmiák 

. +-.33 tész salétrorq ................ ; ...... .-... -----:-12° · 
l 00 réSz viZ szobahömérs~kletű _ + l 00 rés? szalmiák 

+ !OO.rész salé\rom.......... ... . . . . . . . . . . . . -";!5" 
100 súlyrész d3.rabos vagy zúzOtt jég + 33 rész 

konyhasó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . -'-20" 

A TECHNIKUSKÉPZO TANFOLYAM 

december 4-i _megny'itó -ünnepségén Ste,ndrői- Imréi-Ié szakelO
adó, a t<!_nf9lyam vezetője számolt be az -idei megnyítás: 
előzményeíi"ől és a most kezdődő 8 hónapos_ tanulmányi idő 
irányvonaláróL A gyógyszertári munka - mondotta -
mennyiségileg IDegnövekedett és mint életünk minden terű~ 
letén jelentős fejlődés muta_tkozik, a gyógyszertári munka 
területén is komoly minőségi fejlődésre van .szükség. Első
sorban a,zért van szükségünk Jól képzett technikákra. 

A budapesti gyógyszerésztechnikusképző_: tanfölyamra, ' 
felvételre 82 dolgózó jelentkezett, 'ezek közül'-42-en 1953~bai1 
vagy -54-ben érettségiztek, ezeknek felvételi vizsgát nem 
kellett , tenni. FeJ.vételi vizsgán 40 kartársnő jelent meg, 
különböző ~épzettségűek, beosztásúak és gyakorlati idővel 
rendelkezők. Ezek .közül a Felvételi Bizottság 23-_at bOcsáj
tott a tanfolyamra, 17 kartársnőt .pedig elutasított. Igy a 
tanfolyam hallgatóinak- száma 65 fő. -Az_ előadások- hétfőn, 
szerdán és pénteken lesznek reggel 8-ll óráig. Az első ké.t 
héten gyógyszeréSzi alapismeretekből lesz élőadás, heteriként 
7 óraszámmal, valamint ideológiából heti l· órasZámmaL 

A 3-14. héten kémia, heti 3 óra, nö:vénYtaii, heti. 3 óra 
közegészségtan, heti 2 óra, ideológia, heti 1 óra, összesen 
heti 9 óraSzámmaL A _gyóg-yszerészeti alapismereteket Zalai. 
Károly· dr. a szakfelügyeleti osztály vezetője, kémiáf Kovács 
László dr. pestmegyei szakfelügyelö, nővényiant Ligeti 
Viktor gyógyszerész, a galenusi laboratórium vezetője, köz
egészségtant _ Ternajgó József az 1108 __ ·, sz. gyógysZertár 
helyettes v~zetője, ideológiát .Csáthó József újítási felelős 
adja elő . 

100 súlyrész-darabos vagy· zúzott-jég+ 150 résZ Calc. 
chlor. cryst. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ~49" . A 16-30. héten gyógyszerészet, heti 3 óra; gyógysze· 
MegerilÍítjük még az atacson_y~bb hűtésre használ:a;t.?S.' ~észeti gyakorlat, heti '1. óra, világnézet, heti l ?ra.- . . 

szénsavhavat, ami. gyógyszertári -gyakorlatban nem _hasz;~ , A tanfolyam második részeben a gyógyszerészetet 
nálatos, de annál gyakrabban előfordul a gőzhűt és. A gőzöket _-. t<:v:abbra Zal~i Károly ?r. .adja elő, a világnéze:tet Csathó 
hűtöVelle._hütjü·k.- és· ko.ndenzáljuk.~ A hűtés .történhet k.:JI .. if'. -· Joz~ef, a gyogyszerészeb gyakorlatot Vámos. Gy.ula gyóg.y~ 
v3gy-- belső hű-téssel. . .. _ -- .. _ - szerész, a 801. 'sz. gyógyszertár dolgozója_ vezeti, az adrni-

A belső hűtő cső- vagy golvóalakú, hidegvízárammal n_!s~~ráció~ __ J-ón~s G~a, a Pestmegye1i·py_~g;ysz.ertár ~áll.alat 
átfolyó:_e·dényb_öl áll, mely így á- gőzöket ·magához .vqnja fokm;yv~lt;)e ~d ja elo; A h~nfolya;n?t Kerestto Vl_~~g~ feJe~t be: 
és itt- a hideg felületen lecsapódik mint folyadék-csapadék. A kepesrto VIz~g~ .ta~gY.?I_:-_ gY.C?,gys~ereszet,-_gyogy~zereszeh 
A hűtő elhel)rezése_--szerint az ._így lecsapó-folyadékot külöri gyakorlat, _ad,mmtsztracio. es vilagnezet. 
el vezethetjük, vagy· pedig a forró folyadékba visszavezet- ·Az E ü. Minisztérium képviselője felszólaláSában- hang· 
hetjük _(ez· a mód a visszafolyós hűtő). A cső alakja _lehet súlyozia: a minisztérium és a vállalat mjnden seg-ítséget 
egyenes· vagy spirálalakú, a spirálalak a hűtőfelület lheg- megad ahhoz, hogy-az előadókeddigi tap_asitalataik; legjobb 
növelését szolg'álja. tudásuk -felhasználásával évről évre jObban képzett tech-

__ A külSö-hűtö_~setébeD a gőzöket vék6n)rfalú,. e~~eriéS nikusokat neveljenek az· egyre .magasabb ígényű és-.szín~ 
·vagy_- spirálalakú csőbe vezetjük,- melyet hideg víz· ·vagy vonalú-gyógyszerellátás és gyógyszerkészítés számára; Ennek 
leyegő_ vesz körüL A külső hűtőneJ:< legismertebb alakja ·a tanfolyamnak nívósnak és eredmé:ilyesnek kell -lennie és-
az ·ú~ n. Liebig-hfítő. Ez; a készülék egy hosszú egyenes- vagy az is-lesz, ha azzal az elhatározással kezdik -meg .a tanUlást, 
göm?al~kú csőböi-áll, üvegköpeny vesz körüla hűtő- hogy mind i-tt, mind az életben a lehető legjobb munkát 
folyadék befogadására. a h(ítés_t állandóan_ fenntart- f6gják végezni. Hivatkozott a nagygyűlésen elhangzott meg-

köpeny alsó és részénél a vezetéki-víz be< -ilL á11apítására-, amely szerint az E ü. Jvíinlsztérium ,:béraiap~-

~~,,; :. ,J~s~~t~::~be~f~otir~a~s~z~to~t~f~b~t:~r~~~~~:a;m]·~elyet .tömlö. -,segít-· fejtesztési tervének első. -programmpontja a gyógyszerészi A hűtővíz beveZet.ése dotáció rendezése. Ez-természetesen a gyógyszerészek munka~ 
ahol ·a· lecsapód-ott· társait: a technikus-okat is- érinteni ·fogja ... A vállalat 

·-~apják-"hktelen -, J-ögyógyszer-észe :arról .-beszélt; hogy· a most éreti.ségizett tech-
nikusok közül többeri gyQgyszerésznek is jelentkeztek, de 
az idén nem vették fel öket. Azok előtt, akik ezt- a tanfolya~ 
mot- a legjobb eredménnyel végzik el, jövőre -már ·megnyílik 

- Hűt ők .a _legkülönbözőbb ·Íorinában _-kerüinek forgalom b~ 
és működésükre- a már eliilített szempontok az irány<idók. 

Azokat-_ a gyÓgyszerészi. techn!JlÓg~ai műveletel~et,-_:ahol 
a :·hqtést- alkalm-azzuk, (l_Z egy;:s- míívC;letekn~l · erilUtj-ük 
meg.' 

. · ·Az elrnondOthikból láthatjuk,. mennyire jelentős művelet 
a hőkOzlés; ill. melegítés, és a _hőelvonás, ·ill. hűtés a- gyógy
szerészi lá.boratóriumban. Ezért fontos : a gyógyszerész _ 
közvetlen segítőtársa is-merje a folyamatot, eszközöket'- -és_ 
különböző,· módozatökat, hogy niunk3.ját ne ·cSak m~cb,'ani
kusan, hanem azoknak ala:pos ismeretével,.a célnak legjobban 
megfelelő _módo!l végezhesse-eL . . __ . 
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_ az egyetem kapuja. Nem sZabad azonban:· attól tartaniok, 
hogy ez a mcstahi év -kiesik az életükből~ mert az egye-
temen ·és künn a· gyógyszertárakban _állandóan tapaszt?-lni 
fogják: -ez az esztendő· mekkora gyakorl_ati előnyt jelen 
egyetemi és tára melletU munkájukban ~ .. ~!J.,._ pár.tszervezet 
nevében felszólqlÓ elvtársnő egymás -megsegítésére, a gyen~ 
gébbek támogatásiira hívta fel a tanfolyam· részvevőinek 
figyeimét .. , 

M.ásrt~p · pedig már megkezdöd Í_ek az 'er6adások, 11qgy 
nyolc hónapi komoly tanulás eredm~nyei al?pján 65 gyógy
szerésztechnikus foglalhassa el a helyét a Budapestr Gy. V. 
patikáiban, mint a gyűgyszerészek muílkatárSai <!nép növekv'ő 
gyógyszerigényeinek kielégíté~ében. 

' . . . ' ' 

Egy gyógys;,;erészjelölt na,plójából 

Alig-három_ hónapja csak, hogy.a, tára mellett dolg()Zoth, 
de mipról napra_ bőVül az ismeretem _a .-Vén'ykéSiífés ·körül, 
munkariaplómban pedig gyűlnek- a_ recepiurázás és _laborálás 
közben észlelt tapasztalatok és -,szaktanácsok. 

A napi recepturában a megszakott magisztrálisari elő
iorduló gyógyszereken kívül több ritkábban- alkalmazott 
vényt áHítottam őssze, eközben sok új- szinonimát is meg
ismertem. Bölcsődék rés-zére sűrűn készítettem l %-os· ezüst
~cetát olda tot, M ucilágo salep-e t. CsecsemőosztályOn gyakran 

sza1icilsavas-bórax, k-aldumkarbohát, -cinkoxidos 
hintőport a nagy forgalom miatt előre készítettem el (szalicil
savat és bóraxot külön~külön m_ozsárban elporítottam és 

·az összékevert porelegyekhez ut-aljára adtam a szalici1Savat, 
ellenkező esetben ugyanis a közvetlen dörzsöléstől a nattium-. 
borát a szalici1s<iVval - 10 tnol kristályvizét leádva ~ tetra
bórsavasnatriurrtszaliciláttá alakulna, ami igen nyirkossá, 
tapa<f-óssá tetté volna a porkeveréket). Firiorrt szitán átszitál v ;:J. 
eXpediáltarrí~ __ , _ · -_ _ 

Szemészeti. _ rendeléseknél --pi. igen "nagy- mennyiSégű 
2%~os f"ézórcin Oldat fogy. A' jóminőségű -szemcsepp elkészí~ 
tése érdekében - betartva a~_ V. Gyk.. rendelkeZéseit -
következöképen 'járo_k el·: fdssen_ kiforraU _deszL-víz, szemé
szeti tiszta »Merck« rez()rcin pontos, bemérése, szűrés, előre 
kiforrázott siegletes ·sötét üvegbe letöltés; dugó alá cerá_t
papírt t~ve, _expediált. a.m ·.lep.ar.aífn_ezet_t ; és - ~.ár.ós·z· ~la~. gal 
ellátott uvegben.- Az Ilyen·- stent kautelak kozt keszliett 
szemcsepp minőségi készítményt biztosít. Erről meg is győ
zödtél)l, egy üveget ugyanis-:.az osztályról kívánqiságból 
két hét után a savassági próbával ellenöriz~em és az. oldat 
hidrogénkitevőjét pH-ját_ 3, 7~~, 3 köz t találtam,. vagyis az· 
oldat- nem változott. 

A_nagy fo_rgaloril és Sűl"ű kórházi ren-d~léS·- miatt ·több 
Fo:No-elöiratot .félkész "állapotban készletben tartunk,- pl. 
Mixt._ sedativa .sine sirup. hypáphosphor. (fig.yelembevéve 
a rendelkezésre állO. NaBr -~edvességtartahnát; mely. kb. 
5-:-6%-, 100· g mixtúrához így csak lOO._g hipofoszfit szirupot 
kell hozzáadni), Elixir kalii guajacolstúfonici- szirup nélküli _ 
törzsolda la;. -SoL Pepsini --sine pepsino -{l-liter-. ·Iaborálásánál 
50 g glicerinbe belemérem· az 5 g SoL conservans-t, .845 g 
Aqua dest.-t- és . végül _ pEmtosan- 50 --g-_-betit_rá!~-- Jlcid:. hyfjro~: 
chloric. dil.-ot. _Ha ezt' a sorrendet nel;Il t,artanank be, a mpa~· 
észter pelyhesen kie:sapódna és. oldatba_-több.é _-nem:-vihet
nénk. (A kiszolgáltatasnáU90 g oldathoz így csak lO g pep-
szint kell ex· tempore hozzám-érni.)_ . · _ _ _ _ ___ , 

Több ritkábbarr előforduló vénvt készíteltem így.;· 
Sol. Peters cum ol. ·menthae_ plp., ,soL Billmann, ezenkívül 
több orVosi laboratóriumi vizsgálathoz szükséges -reagenst 
pL: Sól. ·Nylarider, Ad{ suqosa;licyl~c. 20~ -~e~ Utób_bi ~~d~
sánál"' -vas-Ill szennyeies kovetkezteben- sotetltla ·sztnezodE'.s 
állol-t elő, amit késhegynyi aktív szén hOzzákeverésével 
és filterpapírOn- való megszűrésével ·színtelenné fett-em: 
Ugyanilyen .karbón való megszűréssel tisztíhJtiafi1_meg __ kb. 
20 li tér"- a decentrumtól kapoU vasr--ozsdától söJétre sárg.ttl_t 
benzint is),_ ·ezenkívül fakforozött méröoldatökat i_s ké~ií-· 
tettem._ _ ._ _ _ . __ _ ... 

Néhány kenőcsöt a forgalomnak -rilegfelelöen szintén 
készletben .tartunk. A hatóanyag-_ fi!'lom-_,-·elpo_rítása (víz, 
sz~sz,. -éter,_-. parafinolaf segitségével)_, a _ kenőcsalapanyag 
ömlesztett_ állapotban való hozzáadása és tökéletes' homo
genizálása után tárol juk. A kiszolgáltatásnál nagyobb .meny,
nyiség eseién ~ _különösen _a _nyári b-ónp_po}<ban_:·:---::-- ~ig~n 
fontos az előzetes ,hoPJOge.n,i~4lá~, :Ugyanis _;eli)ford,ult bórsav 
és szaHeilsav taffaiffiú kenöcSökllél, hog)r a félső megolvadt 
réteg .a' hatóanyagat csak· igen. csökkent mennyiségbén- tar.-

előnye,' hogy nemcsak a. homogenitást, hanem a gyors .é~ 
. egységes expedíciót is biztosítja. 

Kórházunk részére úgyszólván naponta készítek steril __ 
oldatot: Sol. natr. citric., Sol. natr. chlorat. physiolog., Sol. 
de'xirose, Sol. Ringer stb. A technológiai szabályok bétartá-

. sával friss d eszt. vízzel oldjuk a szilárd anyagot (ilyenkor 
felesleges <J. deszt. víz előzetes kiforralása, ami 10 liter infp:ziós 
oldat- esetében kivibetetten lenne), majd_ megnedvesített: 
kettős szíirőpapíron gondosan_ át-szűröm és lekötés után 
félórán_ át '100°_ hőmérsékletű áramló yízgőzben sterilezem. 
A steril~lekötést vattalemezzel és pergamenes· kupakkötéssel 

. igyekszem biztoSítani. -A pirogénmentes infuziós. oldatok 
alaofeltetele a kifogástalan desztillált víz, amelyet szintén 
háiilag álllturik elő, amikor ls esetenként elvégezzük az előírt 
tisztasági vizsgálatokat is. 

· Nagy gondot okozott ~ nyári árvízvédelem idején 
a higiénes preventív intézkedések miatt ""7 a vízvezetéki 
vizünk mag~s aktív klór~ tartalma, amely jó_ deszt. vizünJmt 
veszélyeztette. _Ezen Úg)'' segítettünk, -hogy minden qst 
feltöltésekor kb. 20 liter csapvízben 10.- g nátr. tioszulfátot 
old,ottunk, amely a szabad klór szennyezést nátr. klorid 
alakjában kÜtötte· -meg; ·(klórmentesítés). · ' 

Vénykészítés közben több dozis-elírással találkozta-ni. 
A++ szereknél a megszokottnál nagyobb adagok rendelésé
nél az új Fo-No-ban feltüntetett _adagolási táblázat segít
ségével megállapítot~am .a megengedett dozist és ellenőriztem 
a vény· helyességét. Konkrét. eset: atropin,- kodein sZkoppl
amin elírása esetében az orvossal · azonnal érintkeZésbe 
léptem és a -hibát-' kiküszöbölve expediál-tam. több gohdot 
okoztak a kábítószereket t3rtalmazó- vények alaki hibái, 
inelyeket egY-e'gy »mintavény« öss'zehasonlításáva1 oldottam 
meg. '· 

FEJ L É C 
A' rendelő orvos nevé: 
Lakcíme, esetleg telefonszáma : 
Kelet; 
Rp. 
Specialitás g, ml, amP, tabi., ai adagok 

szám á t tárnai számmal és 
befUvel 

Magisztrális az anyag mennyisége Szám-
mal .és betűvel 

-D. S. Tüzetes ·használati :utaSítás 
Az orvos olvasható aláírása . 

A b~teg neve, lakcíme és életkora 
Folyamatos 'kábítószeres vényeknél rnin
den alkalOmmal az átvétel .idöpontja és 
átvevő aláírása · 

vagy pontos 
fejléc, vagy. 
pontos 
gumibélyegző 
szü'k;séges 

A vény elkészítéSekOr a -hátlapon a kiszolgáltatott 
mennyiségeket megegyszer felj~gyeztem, majd dátummal · 
és névaláírással megefősítettem; (Ez egyúttal megkönnyíti 
a -kontrolt a gy9gyszertárvezetö részére ~arton kezelésekor.) 

Recepturai -munkán kívül több galenikumot is laboráltam 
pl. -Alum. acet. {artaric. sol., Plumb. acet. bas. sol., Sol;-jod{ 
spir:, Ung. sie-d.rini, Sol.- arsenic. Fowleri stb. Az utóbbi 
időben a decerítrumtól·nem beszerezhető 250 g Tinct; Digi
talis-t csöj)er'kólátor segitségével, valamint a·fogászati_ osztá-
lyon- sűrűn rendelt ecsetelőszerhez .triklórecetsavat Sf':intén 
házilag- állítottam elő. (»A Gyógyszerész« 1954. IX. évf. 

talmazta. - , _ _ 1 

, Gyakran írt gyógyszerfor:ma a pil-ula. I(észHettem 
VI. L 115. o. Rédiger dr.) . . . . . . .... · ~···· . ~ 

A magisztráliS vényrenddésen kívül sokat_ foglalkozta.rn 
a specialitások megismerésével, melyet részint- a kék taxából, 
a »TÖrzskönyvezett gyógyszerkészítmények _hatásbmi_ cso-

\portosítása«, részint pedig- a gyakorlati_ receptura .keretén 
'sajátítottam el az állatgyógyászati gyógyszerkészítmények
kel együtt. A gyógyszertárvezető kartárs mégbízásából az 
áruátvétel -után a .készitmények helyrerakását ·c+. +yt--ek 
elkülönítését, régebben: érkezettek előt:ehelyezését, újak 
hátrarakásá-t Stb.), Valamin_± _a gyógyszer· é-.s szerobalderioló
giai készítmények lejárati határidejét ellen_örzöm, leválasztarn 
a fOrgai_omból kivont specialitásokat is, azonkívül az árváito
zásOkat is pontosan bejegyzem: 

, gymüáS ·összetételűt, digitálisz tartalmú t, azOnkíVül naJrium
nitrosum és alkaloida keveréket tartalmazó recept~k~t is, 
rnelyhez pl. magnéziumox'id. hozzátételéVel igyekeztem a 
gazfejlődést kiküszöbölni. Kötőanyagnak gyantás~ál alk?~ 
holt, a többinél édesgyökérkivonatot. 10%-os· tr-agakantas 
glicerin_t, extr. genfianae ·spi.ss-ot, faex-et stb.; konsp_ergálásra 
pedig ·édesgyökérport,_: gen~iana-port; _ t~lkumos- szacharumos 
keveréket használtam. 

Több. ·szupposjtqtiumos ·vény_ fordult eto; ·melYeknek 
készítése eleinte_ kézze~. _kb. 1.-hónap .. óta a. vállillatunktól 
kapott -_ -VízhütéSes Et;'gl~r: _ bougie-présen t<jrtérit,_- ennek 
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Injekciók és ·szöluciók exp~diálása etöÜ . felbontom 
2 Csomagolás!, ilyenkor a szembei_űnő gyártási--hibák könnyen 
kiszűrhet ők (pl. csapadékképződés: Calcimusc,' ~elszíneződés.: 
Neottmocairt.). · - _ · 

.A "gyógyszerészi gyé\~Orlathoz ·szorosan. hozzátartozik. 
az. admín_isztráció ismerete. A pénzforgalmi kirni,Iiatáson, 
a stétVálogatott SZTI\ Vé'nyek ·naptakesz Defrásán kívül 
a gyógyszertárvezető a szakmái adminisztráció begyakor:
lásáyal, rendeiések 'előtti :készletfelvételezéssel; tang<:~-zdasá
gok, üzemek részére 'meg!'endelések, mentőláda· felszerelések 
össieállításával is megbízott (négypéldányú számla, csekk 
kíállítása stb.). Igen nagy hasZnát láttarD az extraháláso1:ry3k · 
is, arnikor ugyanazon specialitás- különbözö haHserősségével 
ismerkedtem meg. Ellenőrzés mellett, sorszámozott kábítós 
Vényeket a m'egíelelő kartonra vény szerinti kiadott nieny..: 
nyiség feltűntetése "méllett bejegyeztem és kontroláltam 
többízben. -

_ A gyógyszerészeti ügyrendel! kíYüi igyekeztem a .szakmai 
, toviihbképzéssel is 1Cp-ést tartani; arnelyben·11agy segí~ségemre 
-van' »Á Gyógyszerész(<· szakhip és az })Ada Pharmace1;1tica

Hurigarica«. Ezenkívül az oktatásommal megbízott kolléga 
állandóan felhívja a figyelmemet az újabb gyógyszervjzsgálati, 
inódszérekre, le'gtltóbb PL' a »Gyógyszerész Szakcsoport« 
nag),gyűlésének anyagát "ismertette -a gyógyszef~ár kollek~ 
tíyájának. · , . · _ · · 

Miután aminőségi gyógyszerkészítés alapja .a: »fokozo-t! 
· gyóg'yszeivlzsgálat«, ennek éfdekében a~· ösSzes beérkezett 
-gyógysz~reket · megvizsgálj uk, legalább azonosságra, gyaJ;lUS 
·~etben pedig a·minőségi.-kvantitatív vizsgálatot is elvégezzük.. 
· A_ házilag laborált készítményeket pedig minden esetben 
tarJ3.l:rhi meghatározáSsal is ellenőrzöm~ 

-újabban a"'" belső, vizsgálatot is bey~zettük, amikor ,is 
·»szúróp[óbasierűen« koHegáink ~l tal elkészíte_tt- gyógyszereket 

. ellenőrizzük; nemcsak ·az. ·egységes expedíció .betartásával) · 
. hiínei:n azonosSág, ösSzsúly ellenőrzés és gyakran KvantitatíV: 
szempontból is. 

Fizikai 

'Orsó_ Ag!les gyógyszerészjelölt 

A MUNKANAPLÓ MARGóJÁRA' 

A ·nem"rég meg~ar~ott _ Gyógy~~rész Nagygyűlés ,egyil<. -
· ·sokat · tátnadott pollija volt: az új gyógyszeré.?zképzés._'. 
- Az egyetem padjaiból kikerül t gyógyszerészjelöltek elméleti-, 
- tudása és munkak.észsége kielégí:tő .. ugyan, habár v~Ílnak 
kiküszöbölhető · hiányosságaik is. Ezért a felügy~letet- gy?~ · 
korló gyógyszerész legfovtos~b~- feladata, .hogy az. új·.koHé·.-

gfo·kat "észszer~en, szeretet~el é.:. a gyakorlati 
- felel ?e~~; ffii·eJőbb bevonják a gyógyszert*r 

munkagtba. . . . . · . . . . 
Ert~~k ·érdek~ben ·a· gyógyszertárvez~tövel egyetér.fve 

figyelembevéve a gYalforlati élet kíVánalmait, a nápi · 
foglalkoztatást és változatoS fiunkabeOsztáSt - a szakmni. 
gyakorlat szempOntjából az alábbi- pontok. b,egyakorlására 
fektetem a fősúlyt: 

l. Receptura és laborálás: 
2. Spec.ialitások megisf11{?rése:: 
3. Szakmai admínisztráció. 
4., !i?q.kmqi tovr)bbképzés. 
5. Gyógyszervizsgálat: ~ 

. Miután minde~ újítás, rr:iúnkav~r~eny é?_ munkaterv 
· annyit ér, ainennyi abból ·megValósítható Vagy már meg: is 
valósult, ez a , kis .'i;taplótöredék, a· már . eddig ·ténylegesen 
elvégzett, egy államvizsga élőtti_ kartársnő lelkiismeretes 
munkáját foglalja össze. · : . · 

Szere~ném; h,a ez_ 8 . kis m'unkap"rogramm"- visszhangra 
blálna a többi oktató_gyógyszefésznél 'is és így "ne"ínes vei::_ 
senyre · kelve, tapasztalatcseréveL még · eredményeseb_ben 
tudnápk támogatni a jövő gyógyszerészének még jobb Szak-
mai' munkáját. · -

Rédiger Béla dr . . gyógys~efé~~ •. 
_-*. Vác,· .1/99. sz. _gyóg)rszertár 

A fiata1 kartársnő besz~mrjlója, tiem 'lenne:' ·telj~s, Jicl · · 
minf gyógyszertárv~Zető_ nem- fű~IJ.érri hoziffi; hogy 'az .el-· 
monQOttakOn kívül~· amelyekklZ~föJ<ig_ a. sza~mai ·és adini-. 
nisztratív munkátAoglÍJ,1ják rri~glJ~~~r ~-·nagy- gondqt: fordí
foitunic -arra is, hogy <1: gyakorli5 kar:fársnöq_k vérébe l,l.l~nje:!J -
.át' a rend és .tisztaSág"irántl·ér:ZéK; arnr-nélkül kifogáS'talan 
gyógys~ré~zi .ínunka el-s.em..<képzelhetö: ·A táfaaSzüd"~é.">o -a 
munkál8toknál .használt- _eszk9zök .'r€)1dbén_tartása: '.egyik 'fö. ·-. 
feladata a kartársnőnek .Meg keU_állBpítanom; hogy inunkánk
termékeny ·talajra talált és öfömünk telt abba"n a szép 'ered·
ményben, ?ID~ t -Or~ -Ágnes k8rtársnőrik már ilyen .rövid 
idő alatt ~Iért.. · · ' ' ' 

flott~imn G'tza g~1ógysze'rfáfve~~-Íő~ 
' ' ' . . ' . - . 

várü~u~·tf~;hsz~~~t~~~~~~~~~1~~~~~~~~~1~~!: den <és.csütörttök:ön 
V. Szalkszervlezeti 
Jár Béla -u. 3/b.). 
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Budapest, V.; .NádOJ;cu. 6: J. . 
Telefon:. 383--,;98;3~3-:::52§,: . 
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