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A Reanal Finomvegyszergyár mú'ködésének jelentősége a hazai gyógyszergyártás 
~ történetében1 

DR. LÁRENCZ LÁSZLÓ 

A szerző többévi kutatómunka alapján röviden ismer
teti néhány ma is működő hazai gyógyszergyár adatait, 
majd érdekes adatokat közöl a Reanal Finom vegyszer
gyár történetéből. 

Kazay Endre (1876-1923) hírneves gyógyszerész 
életrajzát kutatva jelentős kéziratok, fényképek birto
kába jutottam a hazai gyógyszergyártás történetét ille
tően [1 ]. 

A hazai gyógyszergyártás történetét kutatva megál
lapítottam, hogy már a XIX. században egyes gyógy
szerészek felismerték a műszaki és társadalmi fejlődés 
következtében, valamint a termelési viszonyokban 
mutatkozó változásokat és kezdeményezésükkel a ma
gyar gyógyszeripar megalapítóivá váltak. 

Az első kezdeményezés dr. Wágner Dániel (1800-
1890) gyógyszerésztől származik, aki 1833-ban gyógy
szerészeti és kémiai laboratórium, valamint ezzel szo
rosan összetartozó gyógyszertár megnyitására kért és 
kapott engedélyt a hatóságoktól. A gyógyszertár „NÁ
DOR" elnevezéssel 1834-ben nyílt meg, a Váci út és a 
Sugár út sarkán (ma: Népköztársaság útja 1-19.), 
ahol a kémiai laboratórium is múK.ödött. Ez a kis labo
ratórium a maga korában megfelelhetett a mai Gyógy
szertári Központok kebelében múK.ödő „Galenusi" la
boratóriumnak és a készítményeit vizsgáló (minőségét 
ellenőrző), ún. szakfelügyelői laboratóriumok elődjé
nek is tekinthetők. 

hmiariesti 
létesített #(;a:fonus~ és 

iparv~pük re~rn az 1 (h){}, 

hó 1-tői szAmitando 15 évre cngt'' 

1. ábra. A Reanal Finomvegyszergyár alapítási ideje 
(Gyógyszerészi Közlöny, 1905. 530. oldal) 

1 kivonat: -A Magyar Nemzeti Múzeum adat-, forrásgyűjtő és 
feldolgozó pályázatából, amely 1985. május 17-én kiemelt dfjban 
részesült. - A kecskeméti I. Országos Gyógyszertörténeti Konfe
rencia 1987. május 28-30-án megtartott előadási anyagából. 

Wágner látta a gyógyszergyártás hazai lehetőségét, 
ezért 1839-ben javasolta egy gyógyszervegyészeti gyár 
alapítását. Többen felismerték Wágner javaslatának 
jelentőségét, ~zért 1867-ben megalapítot~ák a Sorok
sári úton a KOZPONTI MAGYAR GYOGYSZER
VEGYÉSZETI ÉS MŰVEGYÉSZETI VÁLLA
LAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT. Ez a gyár, az ak
kori gazdasági problémák és tóK.ehiány miatt, csak 10 
évig múK:ödött [2]. 
Később ebből fejlődött ki a mai Hungária Vegyi Mű

vek. 
A századforduló után számos gyógyszergyártó üzem 

volt hazánkban, azonban életképes, az újabb kutatások 
alapján az első gyógyszergyár, a Török-Seitz család 
tulajdonában levő GALENUS Gyógy- és Vegyszer
gyár volt, amelyet 1905-ben alapítottak és két évvel 
megelőzte a Richter Gedeon Gyógyszergyár beindu
lását [3]. Ez a gyár 1930-tól Magyar Pharma Gyógyá
ru Rt., ma: REANAL Finomvegyszergyár néven is
mert. 

Hazánkban ebben az idóben a működésben lévő 
gyógyszergyárak sok külföldi gyógyszergyár példájá
hoz hasonlóan, a gyógyszertár laboratóriumaiból nőt-

2. ábra. Kazay Endre a Galenus gyárfőbejáratánál 1910-ben 

3. ábra. A Labor gyár levélpapírjának.fejléce 1929-ben 
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te~ ki. Ilyen volt többek között az 1907-ben alapított 
Rzchter Gedeon (1872-1944) gyógyszergyár, ma: 
Kőbányai Gyógyszerárugyárnéven ismert [4]. 

A:z 1910-ben ALKA néven Budapesten alapított 
CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek 
Gyára. 

1912-ben megalapították a PHYLAXIA Szérum
te;melő Rt.-ot. Ebben az évben, 1912-ben idegen tő
kevel alakult a Bernben működő Dr. Wander Rész
vénytársaság leányvállalataként Budapesten a Dr. 
Wander Rt. Gyógyszergyár, amely Egyesült Gyógy
szer- és Tápszervegyészeti Gyár, majd 1985. január 
l-jétől EGIS Gyógyszergyár néven ismert [5]. 

1912-ben alapították Debrecenben Rex Ferenc 
Muraközi László, Grósz Nagy Ferenc a „Hatvant 
Pharmachochemiai Labor, Debrecen" névvel, ma 
BIOGAL Gyógyszergyár néven ismert gyárat. 

1927-ben Kabay János (1896-1936) gyógyszer
gyár~t.alapított Büdszentmihály községben (ma Tisza
vasvan ), amely Alkaloida Vegyészeti Gyár néven is
mert. 

„ ~azánkban kis létszámmal mú"ködő gyógyszergyár
to uzem volt többek között a századforduló végén az 
óbudai Bécsi úton Zboray Albert (1839-1886) óbu
dai gyógyszerész által eladott telken 1884-ben felépült 
Kochmeister F. -féle gyógyszerészeti laboratórium me
lyet hosszabb ideig Ströcker Alajos gyógyszerész veze
tett. A gyár 1918-ban Labor Gyógyszervegyészeti Rt. 
néven, majd Török Sándor gyógyszerész a részvények 
több~égét megvéve, 1922-ben: TÖRÖK LABOR 
GYQGYÁRU-NAGYKERESKEDELMI és VE
GYESZETI GYÁR Rt. néven működött tovább. Ez 
a~ ~d?po~t v„ehető jogilag is a mai GYÓGYÉRT alapí
tas1 evszamanak. Ebben az időben a különböző újsá
gokban, szaklapokban megjelent hirdetések, atyai tisz
teletből, legtöbbször „ Török József" néven szerepel
nek. 

_A„ századforduló után flZ óbudai LABOR gyár és a 
K1raly utcai „ SZENTLELEK" gyógyszertár jövedel
mébő,,f, _valamint Török Sándor felesége ;Seitz Jutta 
testveremek: Seitz Ferenc (1854-1933) és Seitz Ottó 
(1870-1929) főrészvényeivel Budapesten, Zuglóban 
a Telep utca 45. szám alatt Tóth István telkét megvásá
rolták, hogy gyógyszergyárat építsenek, melyet 1904. 
október 24-én a budapesti törvényszéken bejegyeztek 

4. ábra. A Galenus gyár üzeméből 1912-ben 

5. ábra. A Galenus gyár igazgató fővegyészének dolgozószobája, 
1912-ben 

GAL~NU~ G:yógy- és Vegyszergyár néven, amely 
1905. 1a13uar l -J.ével megkezdte a gyógyszer gyártását. 

A gyar tulajdonosa a budapesti Török Sándor 
gyógrszeré~z, a Király utcai „SZENTLÉLEK" gyógy
sze~tar tulajdonosa volt, a gyár műszaki igazgatója -
i;i~~ értelemben főmérnöke - az óbudai Labor Gyártól 
atJott nagy gyakorlati tapasztalatokkal és szervező
ké~zséggel rendelkező Göllner Kornél (1867-1934) 
gyogyszerész volt, aki a gyógyszergyártást beindította 
[7]. Nem tisztázott okok miatt 1910-ben Kazay Endre 
(1876-1923), nagyszalatnai gyógyszerész vette át az 
1gazgató-fővegyészi teendők ellátását, aki 5 éven át a 
G~LJ?-~US .~yárb„an munkájával, tudományos felké
szultsegevel oregb1tette a gyár hírnevét, bizonyította a 
gyár életképességét. Ebben az idóben Kazay Endrének 
50 tudományos értékű dolgozata jelent meg a hazai és 
külföldi szaklapokban. 

Cikkeiből megállapítható, hogy a gyárban rajta kívül 
2-3 vegyész-gyógyszerész dolgozott, feltehetően 20-
25 személyzettel. 

A gyár profilját illetően néhány fennmaradt hirde
tésb?l, yalami~.t az ,1911. és 1912. év~ ~agyar Gyógy
szeresz1 Egyesulet altal rendezett elso, illetve második 
„SJyógyszerészeti Kiállítás" dokumentációs anyagai
bol tudhatunk meg egy keveset: „ ... A kiállításra 50 
cég nevezett be, több külföldi gyártó cég is ... AGA
LI~NUS gyár ... agilis műszaki vezetője Kazay Endre, 
aki a gyárnak 137 különféle készítményét mutatta 
be ... " 

A gyár hirdetéseibó1 megtudjuk, hogy különféle 
többek között ASPYRINT, CHLOROFORMOT, 
NOVO<:;AI~T is gyártottak. Ebben az idóben vegy~ 
szereket 1s gyartottak már, melyekre a jó minőség miatt 
a „MERC" jelzésű címkékkel is ellátták a készítménye
ket. 

Múnelytitkaiból tudjuk, hogy Kazay Endre antiad
heziós kísérleteket is végzett a szilikátokkal" azonban 

/ zl " ' 
res„ ~teket„ n~migen is~~rünk. ~ ezzel kapcsolatos 
probalkozasai megfelelo lehetoségek birtokában a 
TEFLON feltalálásához vezettek volna. 

A gyár leírásáról, felszereléséró1az1905. december 
8-án lezajlott tűzeset leírása révén tudhatunk meg egy 
keveset. A Kazay archív anyagban előkerült néhány 
fénykép a gyárra vonatkozóan is, melyekről megálla
pítható konkrétabban a felszereltség. 
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Kazay Endre az I. világháború kitörése, a rosszab
bodó anyagi lehetőségek miatt kénytelen volt családjá
val egy jól jövedelmező vidéki gyógyszertárba, a Bihar 
megyei Vaskóhra menni (ma: Románia) gyógysze
résznek. 

Kazay távozása után a gyár irányítását Klein Lajos 
gyógyszerész vette át. 

Az. 1920-as évek gazdasági nehézségei miatt 1930-
ban a német BAYER I. G. gyógyszergyár bérbe veszi a 
GALENUS gyárat, közben 1931-ben a tulajdonos -
Török Sándor - meghal. 1933 októberében a 
BAYER I. G. Farbenindustrie német gyár „örök" áron 
megvette a gyárat, amelynek 1948. évi államosításáig 
tulajdonosa volt. Ma a gyár Reanal Finom vegyszer
gyár néven ismert. 

A II. világháború után hazánkban megindult a hazai 
gyárak, így a gyógyszergyárak romjainak is a helyreállí
tása. A múK:ödő, életképes gyógyszergyárak mellett né
hány új gyógyszergyár felállítására is történt kezdemé
nyezés. Ilyen volt a dr. Szent-Györgyi Albert (1893-
1986) orvos, Nobel-dfjas professzor és édesapám nagy
bátyjának, dr. Gőzsy Béla (1903-1979) gyógyszerész
nek a próbálkozása is, akik Budapesten 194 7-ben SER
VIT A néven új gyógyszergyárat indítottak be, több mint 
100 fővel. Dr. Szent-Györgyi Albert jobb lehetőségek 
reményében Amerikába (USA) vándorolt. Hazánkban 
ebben az időben különféle gazdasági nehézségek hátrál
tatták a fejlődést, fennmaradást, az államosítások kü
szöbén, az alapító részvények értékének csökkenése mi
att a gyár 1948 őszén megszűnt működni, majd dr. 
Gőzsy Béla is elhagyta az országot. 

Kevesen tudják, hogy ebben az idóben dr. Gőzsy Bé
la a PHYLAXIÁ-ban előállította - Magyarországon 
legalábbis - az első LYOPHILISÁLT VERPLAS
MÁT, amely ma HUMÁN PLASMA-ként ismert [9]. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az 1905-ben 
alapított GALENUS Gyógy- és Vegyszergyár igazga
tó fővegyésze, Kazay Endre a gyári tevékenysége alatt 
megfelelő vezetőkészséggel és kiemelkedő szakmai tu
dásával meghatározó szerepet töltött be a gyár jövőjét 
illetően. A Richter Gedeon és a CHINOIN, valamint a 
dr. WANDER Rt. mellett kiemelkedő szerepet töltött 
be a gyár múK:ödése. Többek között az a tény, hogy a 
gyáralapítási engedélyben rögzített 15 év lejárta, vala
mint az I. világháborút követően a gyár nem szűnt meg 
működni. Fontos tényező volt a gyár életében a nehéz 

6. ábra. A Magyar Pharma Gyógyáru Rt. készítményeiből 
az 1930-as években 

gazdasági körülmények közt jelentkező gazdag külföl
di vállalkozó, a német BAYER I. G. Farbenindustrie 
cég jelentkezése, majd a Magyar Pharma Gyógyáru 
Rt. beindítása, amely lendületet adott a hazai gyógy
szergyártásnak. 

Tehát az 1905-ben alapított GALENUS Gyógy- és 
Vegyszergyár az alapítási évében, azaz 1905-ben már 
gyógyszert készített, majd két évvel késóbb, 1907-ben 
a hazai gyógyszergyártást követte a Richter Gedeon 
Gyógyszergyára a budapesti Kóbányán. Az. 1905-ben 
alapított GALENUS Gyógy- és Vegyszergyár jelentős 
szerepet töltött be a hazai gyógyszergyártás történeté
ben és méltó elődje volt a REANAL Finomvegyszer
gyárnak, amely immár több, mint 80 éves múltra te
kinthet vissza [ 9, 10, 11]. 
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1. Lárencz L.: „Kazay Endre (1876-1923) élete és munkássá
ga". Gyógyszerész-doktori disszertáció. Budapest, 1986. - 2. Dr. 
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lai K. : Köszöntés - üdvözlő beszéd. Gyógyszerészet 20, 241, 24 7 
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szerint: 1985. január l-jétől. - 6. Dr. Zboray Bertalan (szül.: 
1899-) gyógyszerész írásbeli közlése szerint (1987. február 15.): 
„ .. .Zboray Albert (1839-1886) óbudai gyógyszerész az évek so
rán Bertalan nevet használt, de az Abaújszántóról beszerzett ke
resztlevél szerint ,ALBERt néven szerepel..."; Baradlai-Bár
sony: A Magy. Gyógysz. története II. köt. Budapest, 1930. 533. 
old. -7. Göllner Kornél(1867-1934) gyógyszerész, az 1884-ben 
beindult óbudai Kochmeister-féle Gyógyszergyárban tevékenyke
dett, majd az újonnan beindult GALENUS Gyógy- és Vegyszer
gyárban, az ún. „főmérnöki" teendőket látta el. Ő volt az, aki bein
dította a gyógyszergyártást, 1912-1913-ban Kazay Endrének át
adva az irányítást, visszament a Labor Gyógyszergyárba Óbudára 
- Spergely Béla (1888-1982) gyógyszerész elmondása szerint. -
8. Gyógyszerészi Közlöny 1920. év 549. oldal szerint: „ ... a Bel
ügyminiszter engedélye szerint dr. Klein Lajos hibbei születésű, bu
dapesti lakos, gyógyszerész tudor a Török József Rt. igazgatója, a 
saját nevét Lányi névre magyarosította". - 9. Dr. Gőzsy Béla 
(1903-1979) gyógyszerész professzor levele Lárencz László 
( 1909-1978) vegyész-gyógyszerészhez Bácsbokodra, 1973-ban. 
- 10. Dr. Orendi Herbert(1909-1986) vegyészdoktor visszaemlé
kezése szerint, aki az egyik szintetikus „C"-vitamin előállítója volt. 

11. Lárencz L.: „Magyarország gyógyszerészeti emlékei". Kéz
irat szerint. 

Kazay Endre (1876-1923) gyógyszerész, a Galenus Gyógy-és 
Vegyészeti Gyár igazgató-fővegyészének (1910-1915) irodalmi 
publikációi a gyári tevékenység idején. 

Ebben az időben munkái megjelentek az osztrák PHARMA
ZEUTISCHE POST, PHARMAZEUTISCHE MONATSHEF
TE szaklapokban is. 

Magyar nyelvű munkái: 

1. Sublimátcilinderekalakjánakkérdése; Gy. K. 84(1910). -2. 
Az aethylether old~konysága aethylalkoholos vízkeverékben; Gy. 
F.19 (1910). -3. Ujabbadatokagyógyszerekspektrumaihoz; Gy. 
F. 52 (1910). - 4. Adatok az anyarozs alkatrészeinek ismertetésé· 
hez; Gy. F. 102 (1910). - 5. AzAluminium aceticumsolutum; Gy. 
F. 163 (1910). -6. Adatok az „Oculus Cristi" nómenklatúrájához; 
Gy. F. 174 (1910). - 7. A víztartalom befolyása a kámforoldatok 
forgatóképességére; Gy. F. 31 (1911). -8. Aszínesalkaloidareak
ciók színképei; M. Ch. F. 49 (1910). -9. Azelemigyökökisomeri
~járól és a színes reakciók értékeléséről; Gy. K. 553 (1910). - 10. 
Sublimát cilinderek alakjának kérdése;, Gy. K. 84 (1910). -11. Li
quor ferri-chlorati és albumináti; Gy. E. 1011, 1027 (1911). - 12. 
A Pál-völgyi barlang; Turisták Lapja 234 (1911). -13. Az alkotó
rész befolyása a vegyületek színképére; M. Ch. F. 49, 65 ( 1911 ). -
14. A torzó hatása a barlangok képzqdésére; Természet 5 (1912). 
- 15. A légköri csapadékok két növénytápláló alkatrésze; Termé
szet 34 (1~12). - 16. Kén atomrefrakciója különböző vegyületei
ben; Gy. E. 968 (1911). - 17. Ungentum hydrargyri in cubulis; 
Gy. Htp. 58 (1912). - 18. A subcutan injekciók előállítása; Gy. 
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Htp. 426, 452, 470, 485 (1912). - 19. Megjegyz~sek a III. Magyar 
Gyógyszerkönyv galenusi készítményeihez; Gy. E. 522 (1912). -
20. Gázfejlesztő fürdősók készítése; Gy. Htp. 836, 852 (1912). -
21. Nitroglicerinum spiritu solutum; Gy. Htp. 341 (1912). - 22. 
Extr. chinae fluidum Ph. Hg. III.; Gy. Htp. 873 (1912). - 23. Egy
szerű e~járás szilárd zsiradékok fajsúlyának meghatározására; M. 
Ch. F. 20 (1912). - 24. A tej kapillaritása; M. Ch. F. 177 (1913). -
25. Az alumen crudum és a chlorsavas kalium összeférhetetlensége; 
Gy. Htp. 546 (1914). - 26. A táblaalakú viasztapaszok készítése; 
Gy. Htp. 360 (1913). - 27. A Societas meteorológica és annak mű
ködése; Az Időjárás 193 (1914). - 28. Kolera gyógyítása kaolin
nal; Gy. K. 660 (1914). - 29. Viasztapaszok és hasonló anyagok 
fajsúlya; Gy. Htp. 873 (1912); M. Ch. F. 76 (1912). - 30. Oleum 
jecoris ízének és szagának megszüntetése; Gy. Htp. 8 (1914). -31. 
Hexamethylen tetraminborat; Gy. Htp. 8 (1914). -32. Achlortu
fa, mint fertőtlenítő anyag; Gy. E. 738 (19!4). - 33. Cranach Lu
kács és családja a gyógyszerészet~en; Gy. E. 738 (1914). - 34. A 
papiros, mint kötszeranyag; Gy. E. 73~ (1914). - 35. A vastartal
mú gyógyszerek hatása a fogakra; Gy.~· 737 (1914). - 36. Desin
ficiálás formaldehyd tablettával; Gy. E. 738 (1914). - 37. Köny
nyen felszívódó higanykenőcsöt kapunk; Gy. Htp. 8 (1914). - 38. 
A Liquor feni albuminati cum arseno; Gy. Htp. 8 (1914). - 39. A 
natron üveg szerkezete és értékmeghatározása; M. Ch. F. 5 (1915). 
- 40. A natrium silicilicum liquidum szerkezet és tartalmi meghatá
rozása; Gy. É. 30 (1915). - 41. Choroxidok abszorpciós színképé
nek magatartása; M. Ch. F. 110 (1915). -42. A vérszén alkalma
úÍ~;::1 gyógyításra; T. T. K. 751 (1915). - 43. A máriaremetei bar
langvi<lék; Turisták Lapja 68 (1915). 44. Széni. mint gyógyszer; 
Gy. Htp. 320 (1915); T. T. K. 113 (1915); Gy. E. 120 (1915). -
45. A gránátlövedék hangja és a Doppler-féle elv; T. T. K. 264 
(1915). -46. A lövedékek robbanó anyagának gázai; T. T. K. 264, 
45 (1915). -47. Ahadikenyér; T. T. K. 54, 395 (1915). -48. Bo
nard Szilvesternek; Gy. Htp. 278 (1915). - 49. A gyógyszersynt
hesis irányelvei; Gy. E. 743, 759, 774 (1915). - 50. A vérszén al-

kalmazása; T. T. K. 751 (1915). - 51. Kolloidális szilikátcsapadé
kok; M. Ch. F. 145, 161 (1915). - 52. Szilánok; Gy. Htp. 659 
(1916). -e- 53. A III. Magyar Gyógyszerkönyv elemző módszerei; 
egyetemi jegyzet-litografált (1914). -54. Gyógyszereink és ahá
ború; Gy.~· 176, 192, 210 (1916). -55. A magyar császárság és a 
himnusz; ErsekújvárésVidéke(1914). -56. Halottaknapifonatos 
kalács; Erselpijvár és Vidéke, 1915. november. - 57. Kenőcsök ké
miája; Gy. E. 16 (1916). 

A bibliográfiában előforduló rövidítések: 

Gy. É.= Gyógyszerészi Értesítő, 
Gy. Htp.= Gyógyszerészi Hetilap 
Gy. K.= Gyógyszerészi Közlöny 
Gy. F.= Gyógyszerészi Folyóirat 
T. T. K.= Természettudományi Közlöny 
M. Ch. F.= Magyar Chemiai Folyóirat 

Megjegyzés: 

A bibliográfiában a megjelent munka címe után olvasható az új
ság, szaklap neve, majd, hogy melyik oldalon kezdődik a megjelent 
cikk és az évszám. 

Vannak cikkek, amelyek azonos tartalommal és címmel több he
lyen megjelentek a hazai, a francia és osztrák szaklapokban. 

Itt a magyar nyelvű bibliográfiát közlöm. 
- A „gyári" munkásságának megjelent cikkei átnyúltak az 

1916. évre. 

L. L á r e n c z: The significance of activity of the REANAL 
Factory of Laboratory Chemicals in the history of Hungarian phar
maceutical industry 

On the basis of investigations author communicates data of some 
existing Hungarian pharmaceutical factories. 

Furthermore he publishes ~ome interesting data on the history of 
the REANAL Factory of Laboratory Chemicals. 

(A Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata) 

Érkezett: 1987. X. 28. 

A \:EBIKAR TRANKVILLANS KLINIKAI KÍSÉRLETI 
1,_LKALMAZÁSA NEUROLEPTIKUS SZINDRÓMÁBAN 

Zimakova, !. E., Szemenihin, D. G., Karpov, A. E. és Kirsin, Sz. 
V.: Farmakológia és Toxikológia (Moszkva, „Medicina") 1, 21-23 
(1988). 

A pszichózisos betegek gyógyításánál nagyon gyakran alkalmaz
zák a neuroleptikumokat trankvillánsokkal együtt. A komplex terá
pia során együtt alkalmazták a benzodiazepinekhez tartozó amina
zint a neuroleptikus szindrómát gyógyító mebikarral, amely bicikli
kus biskarbamid. Az aminazin gyógyító hatása együtt jár egy sor 
mellékhatással - izomrelaxációval, a pszichofiziológiai reakciók 
gyorsaságának csökkenésével, álmossággal, fejfájással, az agyi vér
keringés zavarával. 

A mebikar csökkentette a neuroleptikus terápia mellékhatásának 
gyakoriságát. Csökkent az akatázia, taxikinézia, tremor, koordiná
ciós zavar, hiperhidrózis, vasomotor labilitás, tachikardia, alvásza
var. Leginkább kifejezett korrigáló hatással a mebikar a neurolepti
kus szindróma akinetikus hipertonikus, hipertonikus hiperkineti
kus típusánál rendelkezett. A hiperkinetikus és diskinetikus típusú 
szindrómánál a mebikar hatása gyengébb volt. 

A kísérleti eredmények és a klinikai megfigyelés adatai tanúsít
ják, hogy a mebikar bekapcsolása a komplex pszichofarmako-terá
piába korrigáló hatást eredményezett. Egy esetben sem vezetett a 
mebikar alkalmazása a pszichopatologikus szindrómák megelőzé
séhez. A mebikar aminazinnal kombinálva megbízhatóan csökken
tette a reakcióidőt. Patkányokon végzett állatkísérletek bizonyítják, 
hogy a kombináció parenchimás szervekre gyakorolt toxikus hatása 
nem fokozódott (80). Dr. Rácz Béláné 

A MIKROKAPSZULÁZÁS ÉS PUFFEROLÁS HATÁSA 
AZ ACETILSZALICILSA V TABLETTA OLDÓDÁSI 

SEBESSÉGÉRE ÉS BIOLÓGIAI 
HASZNÁLHATÓSÁGÁRA 

Curea, E., Ban, /., Leucuta, E. S., Bajita, M., Cadran, E.: Farmacia 
(Bu9uresti) 35 (2), 75--80 (1987). 

Vizsgálták a közömbösítő anyaggal (kálciumkarbonát) készült, 
illetve etilcellulózzal mikrokapszulázott acetilszalicilsav tabletta bi
ológiai használhatóságát. Mindkét esetben 1 g acetilszalicilsavat al
kalmaztak egészséges önként jelentkezőkön. A hatóanyag plazma
koncentiációját szalicilát formában határozták meg. 

Megállapítást nyert, hogy a mikrokapszulázott tablettákból, a ha
tóanyag felszabadulási sebessége és az elérhető maximális plazma
koncentráció kisebb mint a pufferolt tablettákból, de a biológiai 
használhatóság azonos. A pufferolt tablettákból 2 óra múlva 
75 µg/ml míg a mikrokapszulázott készítményből 6 óra múlva je
lentkezett 52 µg/rnl koncentráció. 

ln vitro vizsgálatok során az acetilszalicilsav kioldódási sebessége 
nagy, a pufferolt tablettákból az acetilszalicilsav átdiffundál a bevo
nó polimer filmen a matricából való diffúzió kinetikájának megfele
lően. 

Az eredményekből kitűnik, hogy azonos farmakológiai hatást le
het elérni a kétféle készítménnyel. A mikrokapszulázás előnye a las
sú felszabadulás és a nyújtott plazmakoncentráció. A pufferolt ké
szítmény előnye a gyorsabb, intenzívebb hatás (85). 

Dr. Csóka István 


