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INTÉZETI GYÓGYSZERTÁRAK SZEREPEI ÉS LEHETŐSÉGEI
A TOXIKOLOGIAI ELLÁTÁSBAN
II. TOXIKOLOGIAI DOKUMENTÁCIÓ
DR HORVÁTH DEZSŐ 1

_A_ szerző előző közleményéhez kapcsolódva ·is1nertette
rtz intézetükben létesített Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat dokumentációs munkáját é8 ügyrendjét
]?elhívta a figyelmet aira, hogy a dokumentáció létszá11iigényes 1nunka, amit az alakuló toxikológiai
egységeknek figyelembe kell venniük, és 1így kell
feladatukat megszabni, hogy reális munkaerőkeretei
ket ne lépjék túl. M iiködő szervezetükben az anyagdokumentáció mellett a klinikai dokumentációt kellett előtérbe helyezni. A működő Toxikológiai Tájékoztat6 Jninden tevéke1iységét célszerű ese1nénynaplószerűe11, dokunientálrii

*

közleményemben [1] a toxikológiai tájékoztatás alapkérdéseit, lehetőségeit, nagy vonalakban föladatait tárgyaltam. A POTE keretében
szervezett és működő „Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat" (TTSZ) nyolcéves tapasztalatait és a
további elképzeléseket dolgoztam fol a hivatkozott
tanulmányokban A további lehetőségeket egy 01szágos központ és az a körül kialakítható decentrnmok gondolatkör ében tárgyalom A klinikai
toxikológiai tájékoztatást, annak összetett tevékenységét az intézeti gyógyszerészekre és az intézeti gyógyszertárakra alapoztam. Máshelyütt
ugyanakkor megkíséreltem a toxikológiai tájékoztatás és a gyakorló orvos (körzeti, üzemi, rendelő
i_ntézeti) egészséges kapcsolatait körvonalazni [2]
Örömmel sze1ezte1n tudomást airól, 11ogy ina Jná1
területi gyógyintézetek részéről is történtek önálló
kezdeményezések Ilyen pi a Balassagyarmati
Tanács V. B Kórháza (igazgató: Oppe Emil dr.)
gyógyszertárában 111árton Bálint int főgyógysze
rész és n1unkatá1sainak területi (járási) toxikológiai tevékenysége.
Jelen dolgozatomban elsősorban 11 működő
TTSZ tapasztalatai alapján a toxikológiai tájékoztató egységek dokumentációs tevékenységét tárgyalom. :B~lőrebocsáton1, hogy a dokunielítP.,ció1ól,
annak for1náiról, terjedel111éről és szükségeSségéről
évek során véleményünk nemcsak hogy kialakult,
hanem a kiinduláshoz ·viszonyítva nagy1nértékben
változott is. Mielőtt magával a témánkkal részleteiben foglalkozunk, célszerű néhánv alapvető ké1dést rögzíteni
Nen1 lehet a „toxikológiai dokuinentáció" gyűj
tőfogalomba tartozó összes és nagyo11 sokoldalú
tevéken:ységet n1inden sze1 vezeti for1nában egységesíteni
~~Jőző

Pl. más egy országos doku1nentációs iendszer, megint n1ás egy klinikai vagy te1 illeti egység doku1nentáció
1 Jelenlegi 1nunkahely: Országos :.\Junkaf;gészségüg3 i
Intézet

igény e, ti31jedt,ln1e, rui" cl elté1-ók feladataik is l\:f ás a
klinikai toxikológiai ....ciQk__Vl._"1:1-entáeiós igény, és rnegint
más lesz pl. a higiéniai toxikOlógiai adatigény l\1iel6tt
egy dokumentációs l'endszer kidolgozásához kezdünk,
a tervezés időszakában 1neg kell határozni a t.oxikológiai tájékoztató egység feladatait, 1nunkájának fő profilját és tevékenységének terjedehnét
Ylidőn a TTSZ munkáját megindítottuk, úg 0
véltük, hogy legfontosabb feladatunk és egyben
közeli és távoli célunk: minél részletesebb, sokoldalúbb és minél több anyagfüleségre kiterjedő
anyagszeIŰ, kén1iai jellegű, toxikológiai tartalmú
dokumentáció elkészítése Az eltelt idő alatt spontán és szervezett fejlődés volt, és ina 1nár tudatosan
törekszünk a klinikai igémek kielégítésére

_4 dokumentáció f'orniái
Tapasztalataink és a n1érgezések rninőségi alakulása alapján kellett a dokumentáció féleségeit és
terjedelmét meghatároznunk Az alakuló tájékoztató egységeknek saját tervezett működési területükön ugyanúgy saját felmérési adataikhoz kell
majd igazodniuk
_ Toxikológiai tájékoztató tevékenységünk alapfeladata a kötetlen adatgyűjtő és osztályozó dokumentáció volt, mely azt a célt szolgálta, hogy
n1inden a kezünkön átmenő toxikológia vonatkozású anyagot (irodalon1, adatközlés, laboratóriun1í
módszer, kazuisztika stb.) rögzítsünk, megfelelií
csoportba soroljuk úgy, hogy azt bármikm agyakorlat szükséglete szerint fel is tudjuk használni
Az osztályozó adatgyűjtés alkalomszerű publikációs munka kapcsán is felhasználható. Kötött fmmája nincsen. Az így gyűjtött é1tesülesek csop01t0Sítása az irodahni dokumentációs anyag csoportosításának felel meg.
.4. toxikológiai doku1ne11tációs rendszer annak
feladatai és célja szerint sokféle lehet . Tapasztalataink alapján a toxikológiai tájékoztató egységek
tevékenysége célsze1 űen az anyagdokumentáción
alapszik A tevékenységet teljessé teszi az irodalmi
dokumentáció, az analitikai kén1iai doku1nentáció
és természetesen a működő TTSZ szükséges ad1ninisztrációja.
Magyatországon ma kb 50--100 OOO-re tehető a
mé1gező anyagok száma [13] Ebből következik,
hogy még megközelítően sem lehet akárnsak egyetlen anyagtípuson belül teljes dokun1e11tációra törekedni. Helyesebben öneriíből és decentralizált szinten lehetetlen, de nem is szabad teljességre törekedni
Gyakmlatunkhan a következő csoportok doku.
mentációját igyekeztünk megoldani:
1. törzskö11yvezett gyógyszerkészítn1ények;
2 importált g3Tógyszerkészítn1ények;
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3. gyóg.fszer-alapanyagok és magisztrális típusú
készítmények (FoNo-előiratok stb..);
4 háztartási és kozn1etikai készít1né1i-vek;
5. mezőgazdasági kémiai anyagok
Területi toxikológiai centrum nem fülytathat szakosított dokumentációt annak ellenére, hogy a felhasználó
szeinpontjából ez a fo1ma lenne a legmegfelelőbb. l\iivel
a decentralizált toxikológiai tájékoztató egységek első
feladata. a klinikai toxikológus orvosi munka támogatása,
szükségszerű a heterogén adatgyűjtés és -tárolás. Ennek
mindig a helyi szükséglethez kell alkalmazkodnia, tehát
sokoldalúnak, összetettnek kell }f,nnie. A dokumentációt a leggyakrabban előforduló mér'egcsoportokból kell
összeállítani. l\fár a munka kezdetén fel kellett isme1ni,
hogy a sokféle anyag (1-5 csoport) teljes dokumentációját saját intézeti gyógyszertári e1·őinkkel és eszközeinkkel megoldani nem tudjuk.

A lehetőségek figyelembevételével klasszikus
kartondokun1entációs rendszerünket 1negtartottuk, de a klinikai munka és igények alapján inkább
a könyv- és irodalmi dokumentációt szélesítettük
Így az anyagolua irányuló dokumentációs rendszer lassan átalakult klinikai dokumentációvá.
Ebben természetesen volt kényszerítő körülmény
is, nevezetesen feladataink zömét a klinikai jelleg
határozta meg. ~~zért a diagnosztikai, tünettani,
terápiás adatszolgáltatás volt a legfontosabb.. Erre
a kérdésre visszatérek dolgozatom IV. részében
{„Terápiás tanácsadás"), és ott konkrét, nagymértékben összefonódó terápiás és patológiás
problémákat kívánok tárgyalni
Röviden ismertetem dokumentációs adatgyűj
tési módszereinket
1. A törzskönyvezett és 2. importált gyógyszerkészítményekről az alábbi öt csoportba s01olt adatokat gyűjtöttük Természetesen az adatok konkrét gyógyszerfounárn érvényesek

I. A készítmények kereskedelm'ijellemzői
Készítmény r1eve, gyógyszerfürn1a, gyártó cég,
csomagolási formák, összetétel; hatóanvag(ok),
járulékos anyag(ok), oldószer(ek)
II Organoleptikus jellernzők
A készítmény leírása, szín, szag, íz, állomány
Bepréselt jel: egyik és mitsik oldalon. Átmérő és
vastagság mm-ben, súly mg- yagy g-ban
III Toxikológiai jellernzők
Toxikus alkatrész(ek),
dózisadatok
IV Klinikai jellemzők
Tünettan, elstjsegély, terápia
V. Analitikai adatok
3 A gyógyszer-alapanyagok, valamint a magisztrális gyógyszerkészítmény·ek - elsősorban a
FoNo-előiratok - esetén a fent jelzett I-V cso})Otttól bizonyos n1értékig eltértünk Szükségesnek:
tartjuk, hogy a hazai és importált gyógyszerkészítményeken kívül az alapanyagok is sokoldalúan
dokumentálva legvenek Klinikai tapasztalataink
ugyanis azt mutatják, hogy a mérgezések legtöbb
esetben g:yógysze1an:yagokkal történnek
A gyógvszeianyagok és magisztrális gyógyszeikészítmények, a FoNo-készítmények mganoleptikus és kén1iai a.datai gyakorlatilag a G3rógyszer-

15. évfolyam 2. szám

kö11yv adataival egyeznek Ji~nnek ellenére ezeket
az adatokat ki kell gvűjteni, hogy az anyagonként
jellemző adatok csoportosítva álljanak rendelkezésünkre
A„z adatgyűjtés és csoportosítás f<::nn-:iája a kö'\·etkcző:
a) a dokumentált· anyag·- 1negnevezése;
b) 01ganoleptikus jellemzők: szín, szag, íz, állo1nán~,
halmazállapot, k1istályfcn1na;
·
e) kémiai jelle1nz;ők; oldékonJ ság, sű1 űség, kén-ihat.ás,
viszkozitás, foigatóképesség és lángreakció.
A„ további gyűjtött adatok megeg~yeznek a gyógysze1készítményeknél leírtakkal (toxikus alkatrész, dózis·
adatok, tünettan, elsősegély, te1ápiás és analitikai adatok)
--·~-~
4. A házta1 tási és kozmetikai készítményeknél a
gyüjtött adatokat 5 csoportba osztva a kö'\ etkezők szerint dokumentáljuk:
aj kereskedelmi adatok: készítmén;r neve, halrnazállapot, forma., összetétel, g~yártó cég;
b) organoleptikus jellemzők: a készft1nén3 · lüÍt ása,
szín, szag, íz, állomány
A további csoportok az ülőbbiekkel 1ncgegyez6k

Igen nehéz feladat a háztartási és kozmetikai készítménvek dokumentálása A kernskedélemben
11ap 1ni;it nap új 1nosó-, 1nosogató-, tisztító-· stb.
szerek, valantlnt kozn1etiku1nok jelennek Ineg.
Ezek toxikológiaj gyakorlatban hasznosítható adatait csak a nem hivatalos tájékoztató (propagandaanyag) és néhány szegényes kiadvány [5, 6, 7] alapján gyűjthettük ki és úgy-ahogy dolgozhattuk fel
Pedig ezek a háztartásban igen széles körben alkal1nazott ké1niai készít1nények, ezért tox~kológial
szempontból is fontosak Példaképpen utalunk az
irodalomra [9, 10, 11, 12 stb.]
5. A 1nezőgazdaság-i kéniiai a1Lyagokról úgynevezett vonatkozási kartonokat fektettünk fol A Boi dás [4] kézikönyvében található peszticideket dolgoztuk fel ily módon Külön kartonlapokon szerepeltek az egyedi anyagok és a jelzett könyv oldalszá1na, és külö11 lapokon egy-egy készítn1énycsoport a hozzá tartozó készít1nények fantázianevével
Megjegyzem, hogy a peszticidek esetében igen
i1ehéz helyzetben vagyunk; ezeknek a készítményeknek a száma és féleségei ugyanis egyre 11övekednek. Arra viszont nincs lehetőségünk, hogy az
összes készítményt folyamatosan figyelemmel kísérjük és dokumentáljuk Így ismét elsősorban a
klinikai vonatkozású adatok gyűjtésére törekedtünk Egyébként a klinikai toxikológiai gyakorlatban az első és talán a legfontosabb feladat, hogy
egy adott fantázianév mögött rejlő hatóanyagot
akár dokun1entáció, aká1 kézikönyvek segítségével
fel tudjuk ismerni Természetesen az ideális állapotot egy országos jellegű központi dokumentációs
szerv teren1ti n1ajd ineg olyan forn1ában, hogy a
központi dokuinentáció létrehozása mellett és után
a megalakuló alközpontok a részükre jelentős dokumentációs anyagokat kézhez kapják
.i\. 1nezőgazdasági ké1niai anyag9k fülyan1atos
dokumentálására lehetőséget a ME~i-közlöny figyelen1111el kísérése ad, 111elvben az engedélyezett
peszticidek és azok adatai megtalálhatók. Ebben
a csoportban az organoleptikus jellemzők doku1nentálása különösen füntos, n1ivel cso1nagolásuk
ne1n n1indig előírásos, sőt olykor 1ninden jelzés nélkül, ömlesztett állapotban találjuk őket Ezért
dolgoztuk fel [7] az alkilfoszfát-tartalmú készít-
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ményeket külső jellemzőik alapján, mintegy tájékoztató célzattal.
A gyakmlatban bevált és szükséges további
dokumentációs formákat összefoglalva tekintjük át
a) Elsősmban kiirn!l emelni az irodalom dokun1e11tálásának szükségesSCgét. Részben kézikönyvtár kialakítását, részbe11 a foly-a,111atos i1odalon1
figyelemmel kísérését és dokumentálását tartjuk
fontosnak A kézikönyvtár kialakításában nem
kell mindcnáro11 "sok könyv"-re törekedni, hanen1
sok kö1ry v közül célszer űe11 össze kell válogatni
olya11 gyűjten1é1ryt, 111elyben a 1nindennapi klinikai gyakorlatban szükséges a11y·ag n1indenkor rendelkezésre áll. Az I mellékletben feltüntettem azokat a toxikológiai kézikönyveket, melyek minden
intézet szá111ára könn3ren hozzáférhetők, és hozzávetőleges teljes toxikológiai anyagot adnak. Sajnos, a kézikönyvtár kialakításának anyagi korlátai is •,;-annak.
}funkánkban igen i1agy lutsznát vesszük a saját
elképzeléseink és szükségleteink alapján kidolgozott, ún. i'l'odalnii dokiunentáC'iós rendszerünknek
Ennek lényege az, hogv a I I mellékletben felsmolt
csoportosítás szerint gylíjtünk ntinden toxikológiai
vonatkozású irodahni adatot (cikkeket, referátu1nokat, előadásokat stb.) Te11nészetesen itt sem
lehet még közclitő teljességrn sem törekedni Néhány en1bc1 n1unkájá1ól és viszonylag kisszán1ú
folyóirat feldolgozásáról lehet szó. Terjedelmesebb
dokun1entáció kialakítására csak akkor gondolhatunk, ha főfoglalkozású dokun1entációs csoport
szervezésére van lehetőség; egyébként csak igen
jól szervezett, széles körű, c:tktív tá1sadaln1i összefogással közelíthető meg a probléma
b) Az analitikai dokumentáció szükségessége
a mindennapi gyakm latban igazolódott A toxikológiai kémiai, illetőleg kémiai .inaliti)rni dokumentáció az i1odaln1i doku1nentáció szerves része.
Ezen 11 területen elsősorban azokat aZ analitikai
adatokat és irodalmi anyagot gyűjtöttük, melyek
adottságaü1k között n1egvalósítható metodikákat
tartalmaznak Ígv n·yilván r1e1n törekedtünlr olyan

módszer tani anyagok gyűjtésére, \nelyek alkaímazásá11ak alapfeltétele egy-eg-,y nagy 111űsze1 beszerzése volna. Az analitikai n1unka doku1nentációjára
következő közlen1énven1be11 részletesebben vissza.'
térek
eg;yre gyakrabban szükségét
időben
utóbbi
e) .\z
láttuk a mezőgazdasági munkafolyamat dokumentálásának Ennek keretében egy-egy rögzített
munkafolyamathoz fel kell jegyezni az alkalmazott
peszticid készítn1énvt.
d) Mint minden folyamatos tevékenységnek,
így az egészségüggyel kapcsolatos tevékenységnek
- azon belül a toxikekígiaLnmnká nak is - ki kell
alaldtani az ügyviteli rendszerét. Ezen a te1 ületen
arra tö1ekedtünk, hogy a legszükségesebb, dc célravezető ad1ninisztráeiót 'ii'égezzük„ A 1nár vá:z;olt
doku1ne11táció niellett naplÓsze1iíe11 dokun1entáltuk a nálunk n1űködő TTSZ n1inde11. tevékenységét,
azaz kötctle11 forn1ában eseménynaplót vezettünk
~~bben so1szá1nozottan, dátu1n szerint rögzítettük
végzett n1unkánkat_ Az eseménynaplóban egy1nást
követően bejegyeztük az akár anya.g1a, a.kár terápiára vonatkozó kért és adott felvilágosításokat,
dc ugyanitt feljegveztük a toxikológiai analitikai
•rizsgálatokat is
HWDAI_ml
1 l-fo1 Láth JJ

„Intézeti gyógyszer tá1 ak szt-J1ep1:-1 és
(}yóg;yszerészet
lehetőségt.i a toxikológiai ellát.ásban ''
„A sze1 vezett toxi10, 319 (l 970) - 2 Flo11:áth D
kológiai tájékoztatás és a gyako1ló 01 \.-os kapcsolatai"
NépegészJ\,1ed Univ. (Közlés alatt) - 3 Hm·váth D
ségügy 51, 113 (1970) - 4-. 1301·dá>1 S„. ,\i.eszélycs
Tuie:.r.őgazd~asági l(ia.dó (19G7)
11övónyvédőszc1EJk"
5. B:ázta1tási t~s vt·Jg-ji cikkek. A1uis1nto1et-i lo'\-'ábbképzó.
J{özgazda.sági és Jogi J{iadó (1960) - G. "\,-egyószcli
7 l{ozn1etikai á1uk Uo
ter1nékek. Uo ( J 960). Belügyi Sze1nlf.1
(1960) - 8„ Hou:áth D., Fa1ka~ Gy
6 (12), l 14. (1968) - 9 B1-auningel', G. 1\1ünoh. med
'i)Vsehr. 102, 578. (1960) - 10 „Gefa.J1rliches S1:J1au1n11 Fodo1 F.,
bad" Rcf: DAZ .105, 711. (1965) Egészségtu<lo1nány 1~, :{8 7
Sujbe1l .D., Dákay 111
(19G9) - 12 J{e1nple1 ]{. l~gészségügyi Folv 8, 113
(1967} ··- 13 „Javaslat Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat létcsít.ésé1e" Tanuln1ány (Eül\I[ 1969)
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1 LÍltaZ.áno,<; és kénn·ai ú odaloni
"\Teg;yészeti lexikon I-IV
Rön1p, _p H
'l}e1ényi-Jo>Jepovits - l1atolc11y Növi:ínyvédeh11i kén1ia
41uisrne1eti továbbképző: :Fcstékáru.
A_1uisn1ereti továbbképző: Ipa1cikk-kercskedeler n Ház.
, lai tási i11úanyagáruk
A1 uisn1el'eti továbbképző: vegyipa.1i i:( i1nékek, J{ozmE~tika.i á1 uk.
Á1uismc1cti továLLképző: y·egyipa1i tci n1ékek Házta.1, tási és vegyi cikkek
..\.1uism~;lf!ti to\ábbképzél: Ruházati á1nk P\TO-ala.pú
Jnlíbő1á1uk

])1

Hü.jdu I

lnzlf/, J

A kozn1ctikai ipai ké-:tikön:yYE·

'Ci:-·g·yi l'CCGptek

2. 'Ioxikolúgia, gyógy<>zutan
GJóg:,sze1tan I-II
Knoll .J
B1a,un P, _Fekete Gy A Jnodc1n gJóg:ysze1es the1apia
'i.' f,Szélyei
Sclúüllichc Nebenw:iikungen '\ on .A.1znei.1Ieyle1, I.1
1ni tt.EJ
l-Jud,-,9inky, Z, P1otita, _}[ S:nthEJtische Ar.zneimittfJ

l)ha1 n1akologie und Gundlagen c1e1
Hauychild, F.
Toxikologic
Einfüluung in di0 Fha11naHr.Luschild, .F'., Gö1·i<>rh, i
kologie
Toxikológia az 01J-501dá8 S, C.siky P, (!ziel1o'>'Zk!J F
vosi gyako1latban.
A gya.ko1lati toxikológia alapDávfrl G, (Jya11nali L
jai
Gyern1ekko1i n1ó1gczésok
Sza1nos1: J
Klinikai toxikológia.
Csiky P
B111gB(h-Kli1n1ne1 v·e1giftungen i111 l(indesaltc1
Akute y-c1giff-ungen RatLude~cig, R., Iohs, K.-H
gE,ben für toxikologische Notíalle
IClinik und tho1apie elei Ve1gift ungen
Jfoeslin, S
\T8szélyes növényvéd6sz81ek
Bo1dáB S
Te1én?-ti-Josepol:itB - ,lfatolc~y Nö\.ény~. édehni kérnia
ICe1·eskodehni 1né1·E:gkezelők útmuBonta J , Bo1·dás S
tatója
Borda J., Bo1dá-s S .. A Jnezőgazda.sági növény\·édősze1·
1aktá1"0sok útmutatója
I'üná1 _Jf F ogla.lkozási betegségek.
\Tegyi ha.1canyagok által oko:r,ott inérgezé.
Baláz~ G'lj
sck kó1 tana. és gyógykezelést~
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Baláz.'J Cl-y

Mérgezések, mérgezettek ápolása.

Lohs, K.-H. · Synthetisohe Gifte.
Stade, J{.
Gift
Franke-, S

Pharmakologie und Klinik synthetisoher
Lehrbuch <ler l\íilita'..rchemie I-I!

3. Analitikai és laborató1iumi diagno.sztika
Ah1ens, G Die Urinanalyse.
Baumarin- Ull·mann .: Chemische Untersuchung \ on
Arzneispezialitaten und Giftstoffen.
Tananajev, }..T A_
Cseppelernzés.
Perelman-B1Ddszkij
Gyógyszerkészítmény ek analízise.
Opfe-1-Schaum., R
l\IIikroanalyse organischer A_rznei-

mittel und Gifte.

."J-1Ühelmann, H., B_ürgin, A.

Qualitative Arzneimittcl-

analyse.
Fische1', F., Schle·mme1, F
Anleitung zur Harnuntersuchung.
Büchner--Nowack-D ietre .: Leitfilden der toxikolo··
gisch-chemischen Analyse.
Jlfeythien-Dietrnaú Laboratoriumsbuch für <len Lebensmittel-chemike1.
Oharlott, 0. Qualitative Schnellanalyse.
Vámos F
Kromatográfia
Rande1ath, K
Dünnschicht-Chr'Oma tographie.
Loh8, J{. -H Synthetische Gifte.
Matonsek, J., To1necek, I ..: Analyse syntetisch_er Gifte.
JJ'ranke, S. Lehrbuch der Militfirchemie r-II„
Gada1ner s Lehrbuch der chemischen Toxikologie und
Anleitung zuT Ausmittelung der Gifte (3 völlig neu
bearbeitete Auflage Band I/l, Band II) Göttingen
(1966)

A toxikológiai'. iJodalmi dokumentáció csoportosítása.
I Savak, lúgok maróanyagok.
II Fémek, fémsók, metalloidok.
III Organikus oldószerek
III/a. Etilalkohol
III/l\1, Metanol
I\T Mezőgazdasági ké1niai anyagok (peszticidek, ká1 ..
tevőírtó anyagok, műtrágyák stb )
V Yegyi harc anyagai, mérgező harci anyagok
VJ Altalános toxikológiai kérdések; könyvek, inonográ:fiák, eljárások, szervezés stb.
VII Gyógyszerek és gyógyszerméxgezések ; hatástani
csopo1 tonkénti beosztásban, speciális csoportosításban, pl. intrauterin gyógyszerártalmak stb
-v·rrr Növényi eredetű méreganyagok.
JX Gyermekkori mérgezések (függetlenül a mé1gezés anyagától).
X Antidotumok és terápiás kérdések
XI Radiotoxikológia kérdései, a biológiai ha1c an:y a-·
gai
XII Élelmiszenné1gezések {ne1n bakteriális e1edetűek).

XIII

xr\7

Műanyagok, járulékos anyagok.
Légnemű halrnazállapotú anyagok

(kii; évE az,--

csop anyagait)

15. évfolyam 2 . .szám

XV Állati eredetű 1néreganyagÜk

X\TI Igazságügyi orvostan ké1dései:
XVI/A. Tör\--ényszéki ké1niai, toxikológiai ana-·
litika
XVI/E Etikai és egészségllgyi jogi kérdésE.>k
XVI/K KózlEkedésorvostani
far111akológiai
- kérdések.
X\TII. Alkahnazott vegJ·szE-nE-~k toxikológiája
X\II/H Háztartási anyagok
X\TIJjK JZozmetikai anyagok

,[(_-p ,[{. X o p B a 1: PoAb u eo3,ttOJJllfocmu 60flb1--lUqHblX
anmerc e mo1Ccu1Co.aocuqecKoií c.t1yJ1cóe 2. ToKcuKoflo2uqecKa.'J őoKyMeHmaquH.
ABTűp rrpo,D;OJ1)1(a5I CBOe rrpe,a;bI)J;YIIJ;CC C006Jl.leHHC ll3Jia~
raer .n;oKYMett1au:i10HHYw~-paúoT~' H nop51AOK pa60'Ihr co-·
3)J;aHHOi1 B MX HHCTHTYfC fül(CHKOJIOIHT.JCCKOJ1: 11H$Opl\Iau;noHHOi1 CJIY)f<fihr.. Ott o6pall{aeT BHMMattne tta ro, '-IrO )J;O-

KYMCHraa:H51 Tpe6yer 60JibIIIOe q!fCJIO pa60IHIIKOB, ~no
)J;OJI)J(HbI YlJeCib C03.n;asaBIIIHCC51 IOKCHKOJIOfHlJCCKHe C,ll;HHHI.J:bl, 11 HX sap;aqn AOJI>KHbl ŐbITb onpe,n;eJICHbl TaKHM oópa30M lITOÓbl He BbIXO)J;HTb sa paMKH peaJibHOro I<OJHlqecrsa pafioqeM: CHJihI. Pa6ora1oll.laH B HHCIHTYTe opratt11sau;tt5I IlOMHMO ,UOI(YMCHrHpOBaHHH Beru;eCTB Ha nepe)I.HIIH
IIJiaH ,ll;OJI>KHa ÓbIJia Bb!HeCIH KJIHHlllJeCKYIO JI.OKYMCHTau;uro. Uenecoo5pastto ;:i;oKYMeH1ttposarh JII06YIO ,ri:e71re,--1hHOC1h JI.ei1cIBYIOUJ;eií 'foKCHKOJIOfHl!eCl(Otí: 11ttctJopMaQHOHHOi1 CJIY)J(Óbl B BHp;e .z:i;tteBHHKa co6hl'l'Hfí:

Dr 1) H o r \ át h: Po8sible 1oh of hospúal phr11
macie8 in the toxicological service T>art .l J. Docu1nentr11 !!
1vork and 01·der of administration.
Thc <locurnenta1v work and order of adn1inistration
of the 'l'oxicologictil Information Service organizecl in
the Pharmacy of tht:J University Clinics Pécs is 1evie\-vE-,d
Thc persona! and technical requircments of a UC\\-l,\
organized TIS unit is discusserl. It is emphasized, that
the the scope ofthe 1vork to be done should be scht:::duled
\vith r·espect to real persona! and technical limitations
In addition to tho documontation of <lata conce1 ning
toxic mate1ials, also clinical obse1 vations should h('
adequately 1ecordE:<l Principially, all activitics of thE-~
TIS unit is to be recorded in a "Dia1y of Evcnts"

D1: D. H o r v át h: Die Rollc und .}föglichkeiten
de1· Anstaltsapotheken Úl de1· toxikologú:;chen Fiirsorgr· T.l
Toxikologúwhc Dokumentation
lm zweiten Teil des Aufsatzes ''iid die Doku1nc:ntations-·tiitigkoit und die Geschi:i.ftso1dnung <les itn Tnstitut er1ichteten toxikologisc:hen Informationsdi(:1nstes
geschildert„ Hervorgehoben v.-ird die A1·beitsk1aft auf
wiindigkeit der Doku1nentatlon, so dass die Aufgaben
der zur Zeit zuerrichtendcn Dokurnentationszent.IE :;n
stets auf die Gegcbenheitfln abgcstimmt werden sollen
ln der Tiitigkeit der Einrichtung hatte 1nan neben de1
ovirkstoffdokumentat ion die klinische Dokumcnt.ation in
<len 'Torde1grund zu stellen. Es \Vird angeraten <lic enz<:1]„
nen Ereignisse der Tiitigkeit der toxikologischen J)oku„
1nentationszentren im Arbeitstagt::huch fcstzuhaltc-•n

(Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára, Pécs, Rákóczi út 2)
Érkezett: 1970. Vl 3

/3-AMINOKETONOK HAT_ÁSMECHANIZ MUSÁNAK
YIZSGALATA
Schönenbe1ge1, T ·-Bastug, T.-1-Jindl, L -co I)harrn
Acta Helv 41 (11) 691 (1969)
A szerzők 1 észletesen tárgyalják a szex kezet, :fizikokémiai tulajdonságok, kelátképződés, 'Stabilitás, kémiai 1eakcióképesség és a milu"Obiológiai hatás közötti
összefüggéseket l\-Iajd füglalkoznak a ,8-aminoketonok
tumorgátló hatásával és toxigológiájával. A terápiásan
használt ,B~aminoketonok lnellékhatásai miatt a szerzők
'izsgálatoka.t fülytattak szerkezetileg azonos\-- együletek
felfedezésére a Falicain típusi.í helyiérzéstelenítőkkel
(088).
Dr. Szepesy Angela

ADENOCARPUS MANII HOOKER ALKALOIDÁJ
Bernascon1'., R. -Steirwgge1, E
Pha1n:1 Act.a Heh
45, (1) 42 (19i0)
A Kilünandzsáróról szárn~azó Legurninosat-Faboideae-Genistae-hez tartozó növény alkaloidáinak elosz„
lását vizsgálták k\·alitatí,-e és k~-antitatíve A herbe
1,06%, a virág 0,07%, és a gJ üinölcs 0,06% nye1s alka-·
loidát tartalmaz. -~vizsgált részekben főalkaloidaként u.
( -) adenokarpint és a ( ±) adenokarpint (orenzint) ta··
lá.Iták, ezek mellett az izo„01-enzin és szantiaguin csak
kis llll'.•llll~ -iségben \ an jelen„ Az izolálásra és meghatá··
rozásia használt eljárásokat 1észlf,tcsen ismertetik (098)„

Dr Szepesy Angela

