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A GYÓGYSZERÉSZI TUDOMÁNYOK 10 ÉVE1 

DR. 8CH[JL,EJ{ ELEMÉR akadémikus, 
az :\[T J_\ Gyóg-yszc1észeti Bizottság elnöke 

A gyógyszerészet mint tudomány komplex jel· 
legi\ Azokkal az anyagokkal foglalkozik, melye
ket a gyógyszerek alapanyagánl, illetőleg gyógy· 
szerül használnak Ezek az anyagok a gyógyszer
vegyészeti ipar, továbbá a növényvilág, ritkábban 
az állatvilág bizonyos feldolgozáson átment ter
mékei. végül mikrobiológiai produktumok, me
lyekkel gyógyszeres hatás érhető el. Régebben 
ezeket az anyagokat a gyógyszertárak nagyrészt 
maguk állították elő, s így váltak a kémiának is 
mint tudománynak részben bölcsőjévé - Ugyan
csak a gyógyszertárak dolgozták fel a gyógyszeres 
~lapanyagokat használatra kész gyógyszerekké. 
!gy a gyakorlati gyógyszerészet kisipari jellegű 

volt E jellege a múlt század második felétől kezdve 
fokozatosan háttér be szorult Szerepét a rohamo
san fejlődő gyógyszervegyészeti nagyipar vette 
át, beleértve a gyógyszerformák elkészítését is 
A gyógyszerészetnek mint tudománynak prepara
tív vonatkozásai is egyre inkább háttérbe szorul
nak:. Ezek helyét az ellenőrzés a.nalitikai sze1n
pontjai váltják, illetőleg váltották fel, melyek 
azonban farmakológiai és biológiai elemekkel 
bővültek. Ugyanakkor a kész gyógyszerformák 
gyári előállítása folytán a stabilitási kérdések 
mint tudományos problémák jelentkeznek, melyek 
megoldása komoly analitikai, fizikai-kémiai, gyak
ran farmakológiai kutatást igényel, hogy a gyógy
szervegyészeti nagyipar a megfelelő teclmológiát 
k:ifejleszthesse. A gyógyszerészetnek mint tudo
mánynak fejlesztése és fejlődése az elmondottak 
alapján a gyógyszervegyészeti nagyipar felé mu
tat, annak céljait szolgálja A ma, úgynevezett 
gyógyszei tári hálózatban működő, - gyakorló 
g:yógyszerészé11ek tudományos munkája is leg-
11ag:yobbrészt az ellenőrzési a1ni kémiai a11alitikai 
'ronatkozásaii1 túln1e11ően a kémiai, ritkábban a 
farmakológiai imkompatibilitási kérdésekre is ki· 
terjed. 

A gyógyszerészi tudomány helyzetének át
tekintésében az elmondottak szerint nehézséget 
a gyógyszerészet mozaikókból összetevődő komp
lex arculata jelenti A már említett gyógyszerészi 
kémia és gyógyszei teclmológia mellett a farma
kognóziával kapcsolatban az alkalmazott botani
kának:, a gyógynövénykén1iai ai1alízis11ek és pre
paratív munkának éppúgy helye van a gyógy
szerészi tudo111á11yban, mint a. közegészségtan
nak, vag:y eg:yes biológiai, fa11na.kológiai •,;-onat
kozású kérdéskomplexumoknak 

A gyógyszerészet fejlődése a felszabadulás óta 
nem volt egyenletes. A Magyar Gyógyszerésztudo
mányi Társaság feloszlatása (1949) után a gyógy
szerészet11ek i1em volt sem ol:yan publikációs 
orgánuma, sen1 olya11 tudomá11yos szervezete, 
amelynek keretein belül _az egyenletes fejlődés 
biztosítható lett vohm Eppen ezért rendkívül 

* A ::\fagyar Tudományos Akadémia 1960 évi Kag;y .. 
gyűlésén elhangzott beszámoló ' 

jelentős volt az, hogy 1950-ben megkezdődött az 
Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 
Gyógyszerész Szakcsoportjának működése. A 
Gyógyszerész Szakcsoport adott keretet azoknak 
a szakmai tudományos törelrvéseln1ek, amely 
szervezett - továbbképző és publikációs jellegű_ 
előadások tartására adott módot és lehetővé tette 
azt is, hogy 1953-ban újra indulj~n az Acta 
Pharnw.ceu.tioa Hu.ngaJ1ica .. Ettől az időponttól a 
gyógyszerészi tudományok fejlődését a szakmá
nak e publikációs folyóiratán keresztül lehet a 
legjobban nyomon követni. 

Ha csak a publikációk számát tekintjük, már 
abból is lemérhetjük a fejlődés gyors ütemét. 
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An1e1111yiben az 

A publikácjók A rcfc1átun1ok 
száma: 
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244 
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385 

Acta Pharn1aceutica Jlungart:ca-
ban megjelent közlemények tudományterületek 
szerinti eloszlását vesszük figyelembe, akkor a 
következő képet kapjuk: 

l 953 '1954 1055 l 9,5(j 1951 l 958 l n51J 
gyógyszel'észi 

(analitikai) 
kémia g 13 20 12 25 27 19 

gyógyszert.ech-
nológia 2 4 8 6 2 6 

fa.rmakológia 2 J 7 3 2 5 
farma.kob'11ózia 2 4 4 6 5 
közegészségtan 

(illetőleg 
mikrobio-
lógia) 3 3 l l 2 

A gyógyszerészi kémiai, föként analitikai 
tárgyú közleményeknek a tükrében képet kap· 
hatunk arról a metodikai fejlődésről is, aiiiely a 
gyógyszeranalitikát az elmúlt 10 év alatt igen 
nagymértékben átalakította. Ha az alkalmazott 
módszeieket vizsgáljuk az Acta I'harmaceutiw 
Hvmgarica-ban megjelent közleményekben, akkor 
azt látjuk, hogy ezekben az években a papír· 
kromatográfia, az elektroforétikus papírkromato· 
g1áfia, a polarográfia, az amperometria,akomplexo-
1netria, a ne1nvizes közegben végzett titrálások 
beY01mltak a gyógyszeranalitika területére A foto· 
metriás módszerek még szélesebb körben terjedtek 
el és alkalmazást nyert az ioncserélő folyamatok 
felhasználása is. 

Ez a metodikai fejlődés nemcsak a gyógyszer· 
analitikára, hanem az alkalmazott gyógyszerészeti 
(galenusi) kutatásra és farmakognóziára is ki· 
hatással yo]t, ahol az újabb műszeres és más 
analitikai eljárások ugya.11csak fell1asz11álá,5ra kc 
iültek 
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A gyógyszerészi technológia területén érezhető 
leginkább a gyógyszerészi pálya jellegének meg
változása l\Hg a múltban a galenusi gyógyszeré
szetben domináltak az empírián alapuló, gyakor
lati, szakmai :,fügásokat" is1nertető közlemé11yek, 
a mai gyógyszerészi technológia fejlettségét azok 
a kutatások mutatják be !eginkább, amelyek a 
fizikai kémiai és kolloidkémiai elméleti eredmé
nyek alkalmazásán alapulnak Az emulziókra, 
szuszpenziókra, továbbá a szuszpenziós, e1nulziós 
oldatokra, továbbá kenőcsökre vonatkozó elméleti 
ismeretek továbbfejlesztése mellett az új segéd
anyagok a gyógyszerformák modernizálását is 
lehetővé tették. A szolubizáló anyagok, viszkozi
tást növelő, felületaktív, komplexképző segéd
anyagok, új tartósítószerek bevezetése nagyban 
befolyásolta a gyógyszerkönyvet és még inkább 
a gyógyszertári recepturát i1agymértékbcn i110-
dernizáló IV. Fmmulae Normales-t, továbbá a 
gyógyszeripart, amely a gyógyszerészi technológia 
művelésére külön kutatólaboratóriumokat állí
tott fel. 

A fizikai kémiai módszerek alkalmazásán alapul 
az injekciós oldatok) valan1h1t a szemcseppek: 
izotoniásan, ill. iZohidriása11 való készítésmódja is 

A galenusi kutatás farmakológiai, ill mikro
biológiai módszerekkel dolgozó területe a gyógy
szerek: felszívódásának in ·vivo és i11 vitro ta11ul
mányozása Ezzel a kérdéssel hazánkban föleg 
a kenőcsök és kúpok esetében foglalkoztak a 
kutatók 

A gyógyszervegyészeti ipar is hatalmas fejlő
dést mutat. J\!Iíg a század elejétől a felszabadulásig 
terjedő időszakban gyáraink termelésének pénz
értékben kifejezett nagyobb hányada a vásárolt 
(nagyrészt importált) gyógyszeralapanyagok ada
golt, tehát használatra kész gyógyszerformák 
gyártására ún kiszerelésére esett, - melyből 
már a felszabadulás előtti időben is tekintélyes 
exportot bonyolított le -, addig a felszabadulás 
után újjászervezett gyógyszervegyészeti iparunk 
a kiszerelési -tehát inkább gyógyszer kikészítési -
technológia mellett a gyógyszeralapanyag gyártá
sát is korszerűsítette és fejlesztette. Elért eredmé
nyei nyilvá11 a szerves ké1niai bizottság rcferátu
mából tfumek ki, annál is inkább, mert az elvi 
gyógyszerkutatással külön kutatóintézetek is fog
lalkoznak. A gyógyszerkikészítési teclmológia fej
lesztésének alapvető fontosságát (inkompatibili
tás, stabilitás stb..) iparunk: is felismerte.. Ezt mi 
sem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy gyógy
szervegyészeti gyáraink az említett technológia 
elvi kutatására külön-külön kutatólaboratóriumo
kat létesítettek, melyeknek feladata annak meg
állapítása, hogy az új gyógyszeralapanyagok 
gyógyszerré való kiszerelése milyen feltételek 
biztosítását ki_iveteli meg (Burkoló anyag, tároló 
edény stb.) Ugy véljük, hogy egy ilyen irányú 
központi kutatóintézet (Gyógyszerészi Kutató 
Intézet) létesítése gyógyszervegyészeti iparunk 
fejlődésének érdekében egyre sürgősebbé válik 

A gyógyszerészetet képező mozaikban kezdettől 
fogva nagy szerepet játszanak a gyógynövények 
A gyógynövényekkel való foglalkozás ma is 
integráns részét alkotja a gyógyszerészetnek, de 

a gyógynövényekl{sl ·való tudon1inyos 1nunkJ. 3s 
a. gyóg,y11övények gyakorlati alkahnazása is .; ,~:.n 
i1ag,yot ·változott 

A gyógynövény-fogalom gyűjtőnév Cyógy-
11övényen tágabb értelemben_ azokat a gyűjtött, 
·vagy tern1esztett i1övé1ryeket értjük, an1elv-ek 
gyógyászati hatásuknál, vagy fűszerként vc.ló 
felhasználásulmál fogva, továbbá,. mint gyóg):
szeripari és illóolajipari alapanyag kerülnek fel
használásra Ilyen értelemben a gyógynövény
g,yűjtésü11k és termesztésünk íóval az első világ -
11ábo1ú előtti időszakra r1yúlik vissza A. l;;:ét 
világháború között főként a rendszeres gyógy
növény-gyűjtés fejlődött, de már_ a szakszerű 
termesztés is rnegindult 

A felszabadulás óta egyre nagyobb részt foglal 
el a termesztés. 1959-ben az összegyűjtött drogok 
52%-a inár termesztésből eTedt, szembe11 az 
J 930-as évek végén fennálló, mintegy 20%-os 
a1á1myal 

A gyógynövénytermelő terület a íelszabadulás 
előtti szü1vonalat l 955-ben érte el. .:\zóta jelentős 
növekedésről számolhatunk be. 1959-ben a mák
termőterületet (kb 16 OOO hold) leszámítva, mint
egy 10 OOO holdon termesztettünk gyógynövényt. 
Ebből hozzávetőlegesen 3000 hold az anyarozs, 
2500 hold borsosmenta, 1500 hold édes- és 
konyhakömény, vala1nint Digitalis, lJfajolann.a. 
Datura, Solanu1n aviculare, Ooriandru1n, Lavan
dula, Chammnilla stb Nagymérvű<' a növényi 
nyersanyagra ópüló gyógyszergyártás fejlődése is 
A r1övényi alapan.yagú gyógyszerek 70-80~/0-a 
export1a kerül, s a világ ininden táján keresett 
cikk. \Tilágpiaci viszonylatba11 yezető sze~epü11k 
va11 a málcalkaloidák, az an,ya,1ozskészítmé11~yek 
és a Dígitalis készítmények területén A gyógyszei
ipar növé11yi alapa11yagú tern1ékei évente kb. 
100 1nillió forinttal járulnak hozzá a nen1zeti 
jövedelemhez, Gyógynövénykivitelünk egyébként 
is fejlett .. A felszabadulás előtt, 1936-37-es évek 
átlagában 260 vagonos exportunk volt .. Ha figye
lembe vesszük a hazai feldolgozás nagymértékű 
megnövekedését a felszabadulás óta eltelt időben, 
akkor az 1959. évi tényleges kivitel 236 vagon, 
a hazai mintegy 500 vagonos feldolgozással 
együtt rendkívül jelentős fejlődésriíl tesz tanú
ságot 

A tudományos fejlődés legjelentősebb 'ered-
ményei a l\:övetkezők : ··-

1 Gyógynö>ények kultúrába vétele és honosí
tása területén üzemi, agrotechnikai módszerek 
kidolgozása és elvi kutatás ( Digitalis, Solanum 
aviculare, Ohanioniilla) 

2. Az anyarozs fertőzésének és a rnűvelet nagy
üzemi kivitelezésén_ek megoldása, valamint az 
ar1yarozs tudományos problematikájának feldol
gozása. 

3. Jobb teljesítményű, kettős hasznosságú mor
fin-mákfajta előállítása Ez az ipari feldolgozásra 
kiváló minőségű nJ7ersa.nyag a.z elmúlt három-évi 
nagyüzemi termesztés során 25 % morfintöbbletet 
eredményezett. Ide kapcsolódik a mák biológiáj á
nak többirányú kísérleti vizsgálata. 

4 Növényi alapanyagból előállított tiszta ható
anyagok izolálására és üzemi méretű gyártására 
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irá11y·uló kutatások : elsősor ba11 a Digitalú3-11ál, 
an~ya1ozs11ál, Veratlurn-nál, Tlincá-nál és a mák
alkaloidáknál Különösen ki kell emeh1ünk a 
szteroid ho11nong~yártás hazai nyersa.11yagbázisá
nak megtere~tésére irányuló kutatásokat 

5 _'.\_ .n1ák. 11agyüzen1i te1111eszthetőségé11ek: egyik 
fontos feltételét, a mák kombájn-aratását sikerült 
megoldani 

6 Ezenkí1,,·ül szán1os te1 ületer1 Jüly-t egy-egy 
részkérdésre Yonatkozó k:utatás Igy a. gyógy
növényel{ üze1ni és önköltségcsökkentési kérd~sei, 
·v-alantint illóolajos növ-énynen1esítési n1u11kák: hoz
tak hasznosítható erech:nénveket a nemesítés és 
feldolgozás elősegítésére. Valei íana és Datura 
kutatási n1unkák:, va.la111ii1t szán1os gyógynövén-y 
kvantitatív ana.tónllai és részbe11 szövetfejlődés
tE',ni ,,-izsgálata is több értékes e1edn1é1111yel zá
rult 

~~ hazai, illóolajos 11övén'y-ek tern1esztése és az 
illóolajgyártás a g~yóg)'11övé11yügy eg~y speciális 
régi ága A felszabadulásig két gyár dolgozott fel 
illóolajos nö"\-ény-t ~,-\._ n1axj1nálisa,n elóállított 
n1e111i:yiség 20 UOO kg bo1sosn1entaolaj volt, la-: 
' andulaolajból pedig éwnként G00-800 kg-ot 
i1yertek. J-~zzel szen1ben k_ülföldi feldolgozásra 
drogként 20-HJ •agon bmóka, koriander és 
édeskön1én_y került. 

.:\ 111á8odik Yilághiborúban a lepárló üzen1el{ 
kivétel nélk~l tönkrementek A felújítás 19 ±5-től 
19i9-ig zajlott le. Jelenleg 3 ,,-á.Jlalat keretében 
történik t:::rn1esztés, illetYe te1rneltetés és lepárlás. 
Az expmtált illóolaj éitéke kb 200 OOO dollár. 
Legfo_ntos::tbb nö\·én:veink a bo1sosn1enta és la
,-andul<~ vala1nint Yáltozó é1tékkel a koriander, 
lzapornÖ\' é1\y és kapo11na.g. édeskön161rf~ fehér
ü1ön1, 111J,jo1cínna 

_A_ f8lszD_brv1ulás előtti helyzethez képest új 
11Ö\ én_y ek bei: onásával ineg119,.-Ckedett az illó
olajg\-ál tás ll} ersany agbázisa lgy lepá1l8s1 a ke1 ül 
zölclkapo1 és kapo1111ag. inajoránna, kan1illa, 
cickafa.Tk s<Írga1épan1ag. Chenopod·iu-1n 

),_ to\·álJbi fejlődés egyik aka.dá]ya .. hogy 111ind 
n t21111esztés n1ind a feldolgozás jelenleg négy 
főhatóság l:::özött oszlik ineg _A_ te1n1esztés ön
költsége n~'.lgas, ~'l 1Utg:y·üz01ni 1-f':I n10lé:-; nH1dsze1ei 
k_orszen'.isítéBre \árnak Ezc11kí\·ül a jelenleg 
te1111esztésbc~1 JeyŐ nü' én~ állo 11án3 jórés.~c e1-
ÖT egedctt. és n1egféleló nc111esített anyaggal tö1-
té_n{J felújítás1 a. •-szo1 ul ~\ hazai a.dottságok az 
illóolajos nö·vén_yek te:1n1eszt:~sének ki,,-álöan 111eg
felelnek hiszen a tiha·,-:1,:·i Ja\; an<ln1aolajat: ~ rna
g\al bor;:;o:~rnc:1ta-olniat borólcl..olaiat, kan1illa-
0Jajat az egész \ ilág n1int: külön_ }1linőséget is
n1c1i el 

A hazai gyóg_~- nö,-ény-üg,J clőrehala.dásána1{ 

feltételei a.z aláb biaküan íoglaE1u tók össze : 
J ___ ;_ g~óg--•,;-nö\·ényg,-\-íijt3s és tern1eszt6s -;;·c1la-

n1int te1111eJt:-:t6s terület3n e}yetlen főhatóság 

iránvának hizto.:;ítása és Szl~I\·er.eti vezetése elen
ged-iíetetlen feltétele a toYáhhi fejlódésnek 

2 --\. -., ilágpiaci \·ersen_yképesség biztosítása ér
,1~k/,~pn „~~ ü;;:~n1i te1,111es~téF> ,~}17köl~ség~nek ,t,o
,--abb1 (SO!i:kentese_ a gepes1thetoscg T-izsgalata es a 
gépcsít2s n1ü1él szél1.:sebbkö1ű ineg-,·cdósítása ,A_ fel-

dolgozás területén újrendszerű szárító, őrlő (aprító) 
és lepárló bere11dezések létesítése. 

3. Új gyógynö,ényfajták előállítása és ezek 
szaporításának biztosítása a tern1esztés részére 

4 A gyógynöYényekre irányuló alapkutatások 
és tá-vlati mu11katervek összehangolása és az ehhez 
szükséges a11yagi

1 
és sze1nélyi feltételek biztosítása .. 

_e\ g3rógynövén3rek hatóa11:ragaira Yü11atkozó 
a.11alitikai és preparatív kutatások nemcsak az 
ipari izoláló eljárások fejlődését hozták magukkal, 
hanem kihatással voltak a szintetikus prepa1atív 
eln1életi és ipari gyógyszerkutatások1a is .A. tropán
vázas alkaloidál{ra, a 1eszer·pinre, inákalkaloidákra, 
stb Yonatkozó alapvetií, ehileg új magyar kuta
tásokra nen1 térek ki, csak n1egen1líte1n, tekin--· 
tettel arra, hogy ezekkel a szenes kémfa fejlő
déséről szóló ismertetés fog foglalkozni Ugyancsak 
a szenes kémiai bizottság fog áttekintést adni 
a11ól az óriási nag:y útról, amelyet a gyóg:yszeripar 
a felszabadulás óta megtett 

A gyógyszerészi tudományok fejliídését és a 
G:y-óg:yszerész Szakcsoport hathatós tudományos 
szervezőn1unl{áját bizo1Tyítják a G:y-ógyszerész 
N ag:ygyűlése]z .A.z első r1agyg}· űlésre l 9 54-hen 
ketiilt sor, amelyen a gyóg1szernnalitika fejlő
dését ben1utató refe1átu1nokon kívül a g:yóg3-szer
l1atástani és gyógyszertechnológiai előadások sze
repeltek Az 1955-ben Szegeden megrendezett II 
11agygylí]és n1ár nag:yoblr\'-onalú '-olt és 23 expe1 i-
111entá]is előadás n1uta.tta be a 11azai kutatások 
e1edn1é1i-yeit (ezek közül az 0lőadások ltözül 7 
gyógyszeTvizsgálati, ~) rccepturai vo11atkozású \·olt, 
a többi rnegoszlott az eg:yéb tudon1ányágak kö
zött). "Ez az a1i-y ag eg)-' 1 J:S oldalas l{ötct ben 
kiadásra is került 

_:\legnagyobb szabású 11agyg:yülés az 105~)-he:n 

n1Bgre11dezett III. Gyógyszerész Nagy gy ülés \olt. 
.<\ Gyógyszerész Szak.csopo1t és az ]~gészségüg\ i 
I\Iinisztcfaiun1 által rendezett Ill Nag)'g,yülés a 
::\Iag:var Tudon1án:-yos _Alzadén1ia tárnogati.Í.SÚ\ al 
az Akadémia épületében iajlott le 3 clőaclóte1em
ben eg_)· idcjüleg ta1tott szcl{ciós elóadásokon 
>napon át állanclóan GOO-íOO ÍŐHí'i hallgató,ág 
előtt foh tak az előadások . 

._-\ IIÍ (]-:\- ógyszerész ~agygylíléscn ös;;:zPS{ n 
103 clbadá.r-; k(:'1üli: hP.n1utatásT<1._ ebből 5 által'.Í..llOS 
2-± g,y ógyszer·analitikai, J- toxikológiai, ~)í l g) óg'i· -
szcrkutatú.si, 8 g:y·ógynÖ'.'-é1rv tén1ájú és 3.2 gy 6g,~:;
szertechnológiai ,-olt 2H külföldi részte\-ó rész6rol 
7 el{_ía,chls hangzott el Ez az értékes tudo111á11}·os 
a11yag az _4-cta I'hat 1naceuh:ca H-ungai ica sapplc
n1entun1aként ebben az é\·-ben 1..-iadásra ken ül 

--\ gytíg~·szerészet területén szán1os é1tPkes ~.;:i-
ad\ árry- jelent n1eg a felsza.bádulás öta._ ezc.k fel
so1o]ása túl n1esszi1e vezetne. de ki kell er11elnen1 
e kiad,-ányok közül a 11agya1 l+yógJ-szcrkörY)-\ 
,-- kiadását, 111i-., el az egész g~.:óg:y~zei:észet 10 ~ves 
fejlődésének középpontjában az \' kiaclású _\la.
gyár e::;-_~· óg~vszerkön:\: \ - áll 

.c-\z \T kiadású :\Iagyar Gyógysze1kön:y\"-. a1nel,Y 
1954:-ben jelent 1neg .. szelle1nébon ala.pclveihen es 
felépítésében egya1ánt szakított az előző 111a.gyar 
Q'.\,Ó2'~- szcrkönv--;,--ek szcrlzesztési g\- akorlatáy·al 
- E-ltér az új g3· óg~ szerköny\- a'z· előzóektől ahba;1 
is,. hogy a. felvett 'izsgálati eljárásol..:. ne111 ko1la-
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tozódnak a gyógyszertárakban végrehajtható mód
szerekre, 11anem az eljárások kiválasztásánál ezek 
_korszerűsége volt döntő. Éppe11 ezért számos 
műszeres analitikai módszer (pi spektrofoto
metria, f!uorometria stb.) szerepel a gyógyszer
könyvben, amelyek száma az 1958-ban megjelent 
Addendumban még tmább bővült (pi polaro
gráfia) 

Lényeges az, hogy a gyógyszerkö11yv i11ódszerei 
vagylagosak és így nagy lehetőséget ad a gyógy
szervizsgáló számára a inódszerek11ek az adott 
esetekben va.Ió a.lkaln1azása sorá11 

A korszerű inűszeres és eg:yéb vizsgálati mód
szerek felvétele mellett az V Magyar Gyógyszer
könyv szem előtt tartotta a gyógyszerek gyógy
szertár ba.11 elvégezhető vizsgálatát is. Ezt a kér
dést az ún. tájékoztató gyorsvizsgálatok beveze
tése oldotta meg Ezek a tájékoztató gyorsvizsgá
latok az anyag azonosítása mellett néhány olyan 
vizsgálati pontot tartalmaznak, amelyek egyrészt 
bármely gyógysze1 tár ba11, a gyógyszertár eg:y
szeTií a11alitikai felszerelésével elvégezhetőek: más
részt az a11yag f(n1tosabb szen11yezéseit~ bontlás
termékeit kizárják, illetőleg - föként segéd-

anyagoknál - az a11yagok fell1asz11álhatóságát 
illetően jellemzőek 

Ezzel a kettősséggel meg lehetett oldani azt, 
hogy egyrészt a gyógyszertár gyógyszervizsgálati 
szempontból tmábbra is meg tuüjon felelni fel
adatának, másrészt a műszeres és egyéb modern 
analitikai módszerek bevétele a gyóg~yszerl(ön~yvbe 
lehetővé tette, hogy a gyógyszerkönyv lépést 
tudjon tartani a gyógyszerészi kémia fejlődésével 
Már előre lehet látni, hogy a VI Magyar 
Gyógyszerkönyvben: a1nel3TJ1ek kezdő munkálatai 
rnost indultak n1eg, az újabb eljárások 111ég na
gyobb szerepet fognak játszani. 

1\T égezetül n1eg kívánon1 említe11( 11ogy a g)rógy
szerek vizsgálatával kapcsolatos eljárások nagy 
részének kidolgozása - ezek közül szá1nos rnód
szert több külföldi gyógyszerkönyv is átYett -
magyar eg:yete1ni és tudo1nányos kutató intézetek 
(OKI stb ) ilyen irányú kutatómunkájának ered
n1énye 

(Eöt1,ös Loiánd Tudomány Egyetem, SzeTtetlen és 
Analitikai K é1ni'ai lniézet. Budapest 11I1 J :· Jlf úzeu.ni 

kö1út 4;b) 

GYÓGYSZERÉSZET ÉS A KÉMIA 
D1. r·ÉGH .L'.\TTAI egyetenli tanáI, a Gyógysze1ész Szakcsoport clr.ökénck hü7ZÚEzó1ár:::a 

dr S eh u 1 e k EleméJ bcszán1olójához 

Az osztá]ytitkáii beszámolóhoz és a Gyógy
·szerészeti Bizottság bcszá1nolójához hozzászólva, 
elsősorban nlcg kell köszö11nön1 a n1agyar gyógy
szerésze}{ átfogó szervezete, a G-yóg)'szer;ész 
Szakcsoport nevében is a l(é1niai Tudon1ányok 
Osztályának azt a segítséget, hogy a gyógyszeré
szet tudon1á11yos prob]én1áival e bizottságon ke
resztül foglalkozik és hogy az elmúlt év őszén 
rendezett III Gyógyszerész Nagygyűléshez hat
hatós erk.ölcsi tán1ogatást r1yújtott. 

.A gyógyszerészet az utóbbi két é1;-századba11 a 
n1oder11 l{én1ia hajna]korában vitathatatlanul igen 
tisztes szerepet töltött be és a gyógyszertári labo-
1ató1iun1okba11 ringott a n1ai fejlett gyógyszeripa1 
bülcs()je is. Ezért a gyógyszerkészítés fügalon1-
köréből, annak proble111atikájából és tudo1nán:yos 
tö1el{véseiből a gyógyszerészet maga lT)·-ilv-án ne1n 
rekeszthető ki Az alkalmazott kémia olyan 
külö_nleges ágá11ak tekir1thet,ő, an1el;y lasBa.n n1ár 
új, önálló hatáitudományként bontakozik ki, 
összefOglalva, a te1n1észettudon1á11yokból, n1iíszaki 
tudomál1\:-okból és nen1 keYés bé az oryostudoniá-
113 ol{ból '1-11i11dazt, anll a gy ógy: szerk:észítésre, a 
gyóg:yszerel{ elta1 tásá1a, \· alanllnt a gyóg:yszerek 
vizsgálatára \.-011atkozik 

Az a közös alap, amelpe felépít> e a gyógy
szerészet a botanikától kezdve a szer '',;-es szll1-
tézisig,. a biológiától a. g3rógyszervizsgálatig, a 
111űa1ryag f8ll1asz11álásától a:z üze1ni il1jekció- vag):.
tabletta-gyártás technológiai problémájáig, rngyis 
iiÜntlazt, anü a gyógyszerrel fOglalkozhat, 111i11tegy 
közös ne\ ezőn egybefoglal, se11111ll egyéb, J_nint a 

folsorolt problémákkal foglalkozó tudományágr.k 
kén1iai összefüggése, illetőleg azok egyn1áSt ki
egészítő szoros kén1iai kapcsolata. _A_ g:yóg:yszeré
szetnek ez a }{é111iai alapja, n1elybe11 a fitokén1ia, 
bjoké111ia, fizikai-kémia, }{olloidika, az analitikai 
kémia speciális fejezetei ta1 toz11ak, éppen az 
utóbbi évtizedekben alakult ki. Azóta szilárdulha
tott 111eg,. an1ióta ne1nesal{ az analitikai ké111iá11ak, 
ha11en1 a fizikai-kén1iának és a kolloidil{á11ak 
111.indegyre n1é1yebbre hatoló vizsgáló és l{utató 
rnódszerei 1a.ssan nlár lehetővé teszik, hogy a 
gyógysze1 készítés é\ százados e1npiriájának tudo-
1nányos háttere feltáruljon, és íg·y az a n1e1ő 
próbálgatásból tudományos kutató munká\ á fej
lődhessék 

.A. tudo1nányos gyógyszerészet tehát ol:y tág 
fogalon1, hogv abba a gy-óg:ynövé1i-ynemesítést6l 
kezdve, a gyógyszerek eltartására használható 
műanyagolmak a gyógyszerstabilitását befolyásoló 
hatása tanuhnányozásáig sok nlinden beletarto
zik _A_ tudomán.:yos gyógy-szerészet ugya11akko1 
ar111ak köszönheti létét, 11ogy cHt tt inoder11 te1-
111észettudon1án-yok adta kutató eszközök 113rúj
totta lehetőségekkel s alkalmazza is e kutató 
r11ódszerelret }1~ lnó<lsze1ck pedig túh1yon1ó több
ségükben kérnie.i jellegüek li:bbe11 az értele111ben 
tekinthetjük alkalmazott kémiának a gyógyszeré
szetet, a g,-yógyszerkészítést: a g:yógyszervizsgá
latot. 

Kérem ezenfelül a tisztelt Kémiai Osztályt, 
11og·y Gyúg) sz:t1é~z:eti Bizott:,á.gá11ak inünkáját 
abból a sze1npontból értékelje, hog·y az a: tern1é-


