sítik (Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye V.
kötet 175 lap 24. §). Az ezeket kommentáló
]1ivatalos kiadványokban (pl. Útmutató közforgalmú nagy gyógyszertárak vezetéséhez 47
lap) ez a szemlélet, egyértelmű fogalmazásban is
]e van fektetve. Nem kívánok itt ennek a minő
sítésnek gyakorlati vonatkozásaira kítérni, mivel
ezek közismertek Utalok azonban arra az ellentmondásra, mely említett jogszabályaink ilyen

szemlélete és a „Quinta" álláspontja között fennáll. A „Quinta" III. táblázata (L 337 lap) ui. a,
belégzésre használatos gyógyszereket a belső
leges gyógyszerek közé sorolja.
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GONDOLATOK A GYÓGYSZERÉSZET .FEJLŐDÉSÉRŐL
HOZZÁSZÓLÁS „A GALENUSI GYÓGYSZERÉSZET FEJLŐDÉSÉNEK ÚTJAI"
CL~IÜ CIKKHEZ
DR. ZALAI KÁROLY

Rimay Bé 1 a cikkében [!] megállapítja,
hogy a galenusi gyógyszeiészet fogalma egyike
a Jeghatárnzatlanabb fogalmaknak A szó t.artalma az idők folyamán a gyógyszerészet fejlő
désével együtt valóban bő•ült és változott, Az
V Magyar Gyógyszeikönyv megjelenése után helyesnek és idősze1 űnek lát szil' a galenusi gyógyszerészet fügaln1át l'evízió alá venni és a fügalon1
inai é1tele1nben 'rett ta1taJn1át pontosa.n inegadni
A galenusi gyógyszeiészet fogalmát, definícióját
az egyes szerzők az alábbiak szeiint adják Ji1eg.
F G s ti 1 ne r [2] szerint a galenusi gyógyszerészethez ta.1 tozik 111inden g:yóg:yszer, 1nelyet
növényi drogok, ritkábban állati eredetű anyagok
feldolgozásával nym ünk Szerinte a galenusi gyógyszerészet a gyógyszerészi ké1nia és a gyógysze1ismeret tudománya között foglal helyet, míg az
előbbi a jól definiált anyagok ismertetésével, az
utóbbi pedig a drogok leírásával foglalkozik
Gyakorlatilag idesornlja a tinktúrákat, kivonatokat, főzeteket, forrázatokat) elixíreket, szirupokat, spirituozákat és tágabb értelemben a piluIákat, kenőcsöket, emulziókat, folyadékokat és
linimentumokat.
H. W o j ah n [3] szeiint a kémiailag egységes készítmények mellett az jellemú a galenusi
készítményeket, hogy azok kizárólag növényekből vagy állati termékekből készűlnek Elő
állításuk során ana törekszünk, hogy a drog
hatóanyag-összetételét ne változtassuk meg, hanem lehetőleg teljes kivonást hajtsunk végre
A drogok feldolgozási formáim ugyanazokat a
gyógyszeralakokat adja meg, mint G s ti r ne r.
Szerinte a drogokból előállított készítményeken
kívül a galenusi gyógysze1készítmények elnevezést
sok esetben használjuk más gyógyszerformák elnevezésére is, n1el;yeket a gyógyszertárban elő
tudunk állítani

Deér E n di e dL [4] a galenusi készítmények definícióját az alábbiakban adja meg: „A
galenikum olyan gyógyszerül használt, s a megbízhatóság nézőpontjából a gyógyszer ész által elő
állított szer, melynek jellegét és összetételét a gyógyszer könyv által előírt anyagok és kbizítési rnód biztosítja11, A ga]enikun1ok ezek szerint, a gyóg,yszei tá1 ban előállított gyógyszerkészítmények, tekintet nélkül a felhasználá:sra kerülő anyagok
eredetére és tekintet nélkül ana a körülményre,
hogy a készítmény pontosan definiálható-e vagy
sem. Deér definíciója kb. 50 esztendős.
Az V. Magyar Gyógyszmkönyv [5] a következő meghatározást adja: „A galen'llsi gyógyszerkészítmények kémiai, növényi vagy állati ererletű,
gyógyszerekből az egyes cikkelyekben az előirt módon
készülnek. E készítmények megbízhatóságát a gyógyszer könyvben előirt minőségű, anyagok és ri készítés
módja biztosítják" . A gyógyszerkönyv definíciója
tehát módosította a galenikurnok eddig ismert
klasszikus definícióját és a meghatározásban a
növényi, állati eredetű anyagok másodrendű helyet kaptak a kémiai erndetű anyagok javára.
A gyógyszerkönyv külön fejezetben foglalkozik a
galenusi gyógyszerformák ismertetésé•el (l. 188.).
A galenusi gyógyszerformák között a növényi
kivonat-készítmények mellett megtaláljuk a modernebb gyógyszerformákat, így a tablettákat,
injekciókat, szemészeti oldatokat stb, sőt még
a kaucsuktapaszokat is .
]\![ o zs o ny i [6] a galenikurnok definícióját
az alábbiakban adja meg: „A galenilcumok általában a Quinta vagy az előbbi magyar vagy külföldi
gyógyszerkönyvekben felsorolt azon gyógyszeres készítmények, melyek előállításának leírását a gyógyszer könyvek megadják . " Eme meghatározás alapján, a galenikum fogalma minden kétséget kizá1óan kiterjed mindama készítmén:yekre, melyek0
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nek előállítását valamelyik gyógyszerkönyv megadja
·
.
Fent felsmolt definíciók alapján, ha a kérdést
közelebbről vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy
tulajdonképpen gyógyszerkészítményeink igen jelentős részét a galenilrnmok csoportjába lehetne
sorolni.. A galenikum fogalma kiterjeszthető a
gyógyszertárakban, galenusi laboratóriumokban,
és a gyógyszer-vegyészeti gyárakban gyógyszerészi teclmológiai művelettel előállításra kerülő. igen
sok gyógyszerkészítményre. Ez az elgondolás
esetleg kiindulási alapként szolgálhat a fonti
kérdések rendezésére irányuló vitához.
R i m a y cikkében a továbbiakban igen nehéz
és bonyolult kérdést vet fol: a galenusi gyógyszerészet jelenét boncolja és keresi a fejlődés
útját. Megállapítja, hogy a galenusi gyógyszerészet az utóbbi időben nem fejlődött, hanem visszamaradt„
A kérdést vizsgálva csak a múltból indulhatunk
ki és a gyógyszerkészítés fejlődésének útját kell
figyelemmel kísérnünk egészen napjainkig, hogy
eljussunk a galenusi gyógyszerészet mai helyzetének értékeléséhez . A gyógyszerészet őskorá
ban a gyógyszerkészítő gyógyszerész labmatóriumában teakeverékek:et, főzeteket, kenőcsöket,
!inimentumokat, tapaszokat készített . Ezeket a
gyógyszeralakokat közös gyűjtőnéven G a 1 e n u s r ó 1 galenikumoknak nevezték el P a r a c e 1 s u s fellépése után fentieken kívül a gyógyítás szolgálatába új gyógyszeralakok léptek, így
a k:ivonatok, tinktúrál(, szeszes k:észítmények,
elixírek. Az arra rászoruló betegek gyógyszerekkel
való ellátását hosszú évszázadokon keresztül túlnyomórészt galenusi készítményekkel végezték.
A természettudományok fejlődése, a felfedezések számának ugrásszerű növekedése, majd a
kémiai ipar megszületése és fojlődése eredményezte
a gyógyítás céljára használható anyagok mind
szélesebb megismerését és te1vszerű előállítását„
A fejlődés következtében igen sok kémiai anyagot
gyógyászati céha alkalmas, tiszta állapotban állítottak elő. A sokszor ismeretlen vagy legalábbis
nem pontosan meghatározott összetételű galenikumok helyett bevonultak a gyógyászatba az
ismert kémiai felépítésű, jól definiálható anyagok.
A szerves kémia fejlődése következtében a szintetikus gyógyszerek egyre nöYekedő mennyiségben jelentek meg . A jól ismert összetételű gyógyszeralapanyagok elterjedése megkönnyítette a
gyógyszerész munkáját, mert ezekből az anyagokból a galenikumokboz viszonyítva aránylag egy·
szerűbben és könnyebben tudott gyógyszerkészítményeket előállítani, melyeknek labor álása legtöbbször több és bonyolultabb művelet elvégzését
jelentette Így a galenikumok helyett, azok rová:
sára előtér be került és kifejlődött a recept szerinti
gyógyszerkészítés. A múlt században egyes gyógyszertári laboratóriumok termelése növekedett,
üzemi méretre fejlődött, és létrejöttek a gyógyszerészeti üzemek„ Ezek az üzemek az egyes
galenikurnokat és a gyógyszertárak házi előllO

l

iratai alapján készített készítményeket mindig 1
egyformán adagolva és csomagolva hozták for- l
galomba.. A gyógyszerészeti üzemek fejlődése j
szinte ugrásszerű volt, így egyre több régi gale- j
nikumot állítottak ott elő és ezek közül sok mint j
kiszerelt gyógyszerkülönlegesség került forga- l
lomha . Az üzemek gyáiakká nőttek, ahol na- l
ryobb anyagi fedezet állt rendelkezésre, hogy 1
cervszerűen kutassanak új gyógyszerek után és J
azokat forgalomba hozzák Ennek következtében l
a gyógyítás céljára szánt új anyagok legnagyobb- l
részt a gyógyszervegyészeti gyárak termékei j
A gyógyszerellátás ma már túlnyomórészt aj
gyáripar által előállított és kiszerelt készítrné. !
nyekre támaszkoclik Ez a fojlődés maga után 1
vonta új gyógyszerformák megszületését és roha- j
mos elterjedését . Ezeket az új gyógyszerformákat Í
neogalenikiimoknak nevezzük Neogalenikumok J
mindazok a gyógyszeres készítmények, melyek- j
nek gyógyszeralakja a XIX.. században vagy .l
azt követőleg került bevezetésre. Ide szoktuk!
sorolni a tablettákat, drazsékat és az injekciós!
készítményeket, de idesorolhatók a gyógyszeres !
kapszulák, végbélkúpok, emulziók és szuszpen- !
~j·

ziók is„

Visszapillantva a fent elmondottakra megálla- .
pítható, hogy a régi „archaikus" galenusi gyógy-1
szerkészítésnek az idők folyamán új l.iajtása i.''.
fakadt: a gyáripari gyógyszerkészítés. A gyár-·
ipari gyógyszerkészítés olyan naggyá nőtt, hogy
szinte elhomályosítani látszik a régi értelemben]
vett galenusi gyógyszerészetet. Ennek következ-1
tében vonjuk le könnyen azt a következtetést, ~
hogy a galenusi gyógyszerészet visszafejlődött, Í
pedig nem, hanem a gyógyszertár laboratóiiumá- g;
ból „kinőtt" és átkerült a gyógyszer-vegyészeti 1
gyárakba . Ezt az is bizonyítja, hogy a régi gale„ J
nusi gyóg:yszerkészítés és eg:yes gyógyszervegyé- ':§
szeti gyáripari tevékenységek között mennyi ana·· $
lógia van. A régi galenusi gyógyszerészetben b
növényi drogokból különböző egyszerű khon~ ~
eljárásokkal állítottunk elő készítményeket A mai ~
üzemi gyógyszer ~echnológia nagyipari méretek· ~
ben foglalkozik növényi és állati eredetű anyagok:~
hatóanyagainak kivonatolásával, n1ajd azokna.1;: (~
felhasználásra alkalmas alakot ad. Az állati szei- ·~
'.Tek hatóanyagainak kivonása is hasonlónak te- ·~
kinthető folyamat, mint pl. egy tinktúra elő- ~
állítása növényi drogból. A galenusi gyógysze1észetben a kínakéreg, a genciánagyökér vagy a ;1··
szennalevél a dlog, az organoterápiás szerek elő- ·~
állításában a drog helyét a hasnyálmirigy, a mel- ~
lékvese, a here vagy más szeI\ foglalja el
~
A galenusi gyógyszerészet módszereihez elvileg '
hasonló p1eparatív műveletek fejlettebb formába~ ·3
megtalálhatók legújabb gyógyszereink, az ant,~· ~
biotikumok előállításában is.. A penicillin elo; 1'
állítása során pl.. a Penicilliurn notatum ne-VU S
penészgomba által termelt antibiotikus hatású •.
anyagot a fermentációs tenyészetből, a táptal•J: ,'
szűrletből izolálják. - Galenusi gyógyszerészeti JI
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yiszonylathan számtalan gyógyszer-veg yészeti
gyár ~emrég„ vált fam~r.tté,. ~?~Y a Rauwoffia
serpentina nevu, a H1mala1a leitoJen honos növeny
gyökere gyógyászati szemponthól értékes alkaloidákat tartalmaz . A kutatás célja, a drogban levő
hatóanyagok kivqnása és iz6lálása után, azok
megismerése volt. Ebből a munkából a kivonási
eljáiás szintén a galenusi gyógyszerésze ti munkához hasonló folyamat, csupán az a különbség,
hogy megváltozott a munka helye és megváltoztak a munka elvégzésének technológiai feltételei,
Fentieken kívül említést kell tennünk még
arról is, hogy éppen a legutóbbi időkben a biológiailag hatásos új gyógyszeralap anyagok mellett
új gyógyszerform ákat is ismertünk meg. Utalhatunk itt elsősorban L. Z a t h u r e c z k y [7]
cikke alapján a duplex drazséra, szpanzulára, a
rektiolára vagy a végbéltampon ra
A galenusi technológia véleményem szerint fejlődött, sőt föleg a gyáripari készítmények elő·
állításával ki is bővült, Témakörének növekedésével hata]mas tudománnvá:

a

korszerű

üze1ni

gyógyszerteclmológiává f~jlődött A gyógyszerkészítés tudon1án:ya, ami régen csak a galenusi
gyógyszerek előállításából állt, kiszélesedett, új
munkaterülete t kapott, csak a tára mellett dolgozó gyógyszerész nem tarthatott lépést ezzel a
fejlődéssel és ennek következtében nem ismeri
alaposan ezeket az új munkaterülete ket,
A galenusi gyógyszerészetből kifejlődött gyógyszertechnológia munkaterülete az állati és növényi
eredetű nyersanyagok kivonása, egyes hatóanya„
gok izolálása, továbbá az így készült és egyéb
úton előállított alapanyagok gyógyszerkészítmé-·
nyekké való feldolgozása. (Kikészítő műveletek.)
A gyógyszer technológia feladata ·tehát a gyógyszervegyészek és gyógyszerésze k által előállított
vagy izolált és a farmakológuso k által biológiailag
hatásosnak ítélt gyógyszernlap anyagokból a gyógyszerforma megadásával gyógyszerkész ítmények (injekció, tabletta, kenőcs stb..) előállítása.
A múltban a gyógyszerkész ítmények, galenikumok előállítása legtöbbször minden tudományos alapot nélkülözött, csupán empirián alapult,
A mai gyógyszertech nológiának ana kell töre„

kednie, hogy a gyógyszerkész ítés többszázéves
tapasztalatain ak tudományos alapot, magyarázatot adjon és a gyógyszerkész ítés a jövőben ne
az

e1npiriára,

hanem

tervszerű

kutatómunka.

tudományos eredményeire támaszkodjék. Ezért
helyes Rimay na k az a jayaslata, hogy a
gyógyszerköny vi galenikumok előállítását ilyen
szempontok figyelembevéte lével revízió alá kell
venni.

Befejezésül még eg:y i{étdést kívá11ok felvetni,
melyben teljesen egyetértek R i m a y cikkében
foglaltakkal. Az utóbbi évtizedekben mi gyógyszerészek egyre kevesebbet foglalkoztunk gyógyszerkészítési, gyógyszerészi-preparatí-.\T munkákkal. Ezzel szemben egyre inkább hajlottunk olyan
szemlélet felé, hogy a gyógyszerészi foglalkozás
a gyógyszervizs gálatok irányában fejlődik A
gyógyszervizs gálatok fejlesztése kétségkívül fontos feladat, de valóban nem mehet a gyógyszerkészítő tevékenység rovására, mert különben
fokozódik az az irányzat, melynek erdményeképpen az elmúlt évtizedekben a gyógyszerkész ítés
a gyógyszerésze t köréből átkerült a vegyészek,
mérnökök, biológusok, orvosok munkaterületé re .
A gyógyszerésze t elsődleges feladata a gyógyszerkészítés,. Így akkor járunk helyes úton, ha a gyógyszerkészítés minden ágába - függetlenül a munka
helyétől, legyen az akár gyógyszertár, galenusi
laboratórium vagy gyógyszer-veg yészeti gyár fokozott mértékben bekapcsolódun k és abban részt
veszünk,
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GYÓGYNÖVÉJ\TYEK A HOMÉROSZI KÖLTE~íÉNYEKBEN
Homérosz
_hivatkozik
növényekl'e,
a vr1 r:sv~~>-t

Iliászában és Odisszeájában többször
gyógyító, fajdalomcsillapító, mérgező
de két mérget név szerint is megen11ít,"
és a µ~0A:.i-t, Az előbbiről azt mondja,

hogy Heléna az apja miatt aggódó Telemachos borába
keverte, hogy rövid időre feledtesse vele lelki gyötrelmeit . Sok vita folyt róla, mi lehetett ez a vigasz„

talást hozó csodaszer„ Felvetették a H elianthemum
vulgare, a Helenium,
Hyoscyamus, Stramonium
nevét, sőt az Opium és Cannabis indica neve is felme-

Iiilt. A legtöbb

felvetődött

növénynév ellen szól azok

keserű volta, ami lehetetlenné tette volna a szernek

észrevétlen borba keverését„ Az op1um ellen szól az
a inegállapítás is, hogy azt a Földközi-tenger vidékén
akkor nem ismerték. A másik szernek, a p.1;JA:.i-nek
alkalmazását Homérosz úgy írja lei hogy Hermesz
isten tanácsára. Odisszeusz azért ivott belőle, hogy
Cir ce csábításainak ellen tudjon állni. A vitát a
wü),:.i.vel kapcsolatban sem lehetett eldönteni s -azt
kell hfunünk, hogy ezeknek a szereknek nincsenek
természettudo1nányi vonatkozásai, csupán a költői
fantázia szüleményei és a költő mondanivalójának
alátán1a.sztására vette fCl azokat művészi kelléktárába. (Die Pharmazie nyomán .!\.. L ..)
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