A MAGYAR GYÓ1'YSZERESZETI TÁRSASÁG LAPJA
Szerkesztők:

20,. évfolyam

Felelős szerkesztő: DR LÁNG BÉLA
DR. BENKŐ GYÖRGY, DR„ BRANTNER ANIAI, DR HARANGI GYÖRGY é.s DR VINCZE ZOL IÁN
1976. május
'Iechnikai szerkeszt/J: IÁNG MIKIÖS, stilszerkeszt6: NAGY IMRE

5. SZÁM

Gyógyszerészet 20 161-163„ 1976.

Issekutz Béla akadémikus köszöntése

Ez év január 30-án töltötte be 90. életévét dr . Isse·kutz Béla akadémikus, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetének volt
igazgatója, nyugalmazott egyetemi tanár. A születésnap alkalmából hazai és külföldi szakemberek,
volt munkatársak és tanítványok százai keresték
fel szavakkal és írá.sban az idős, de testileg és szellemileg jó egészségben levő profosszort
Január 30-án a Magyai Tudományos Akadé1nía
épületében a Magyar Farmakológus Társaság közgyűlésén ünnepelték a 90 éves Issekutz professzort,
aki a Társaság alapítója, első elnöke, jelenleg díszelnöke„
Az ünnepi ülésen a Magyar Farmakológus Társaság elnöke, dr. Knoll József akadémikus közvetlen szavakkal üdvözölte az ünnepeltet. Köszöntötte volt professzorát a Társaság, a volt munkatársai, tanítványai nevében Felelevenítette Isse-

kutz profosszor több évtizedes munkásságát és éidemeit a gyógyszerkutatás terén.
Ismertette, hogy a jubileumra a Magyar Farmakológus Társaság Issekutz-emlékérmet alapított,
amely Kis Kovács Gyula Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása és az érem első példányát a jelenlevő számos barát és tanítvány ünneplése közepette az ünnepeltnek átnyújtotta . Ezután bejelentette, hogy dr „ Zalai Károly, a Magyar Fannakológus Társaság tagja, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke kívánja üdvözölni Issekutz professzort.
Társaságunk elnöke az alábbi szavakkal köszöntötte az ünnepeltet:
„Mélyen Tisztelt Profo_sszor Úr !
Tisztelt Elnök U r !
Engedtessék meg nekem, hogy a Magyar Farmakológiai Társaság felemelő ünnepségén néhány
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percre igén} be vegyem figyelmük et és a MOTESZ könyvekr e gondolok Az új gyógyszer ek mellett
tcstvéregy csülete, aMag:yar Gyógysze részeti Társa- ezek a n1unkáj a legkézzelf oghatóbb bizonyíték
ai
ság i1evében igaz nagyrabec süléssel és szeretette l üd- öúzetlen, gazdag, nen1es, hét évtizedes szakmai
vözöljen1 P1ufesszo r Ürat 90. születésna pján„ Pro- pályájána k
fesszor Úr erndmény ekben oly gazdag pályafütá sa
Azt n1011dják: egy évszázad csak n1áso<lperc a
alatt állandóan kapcsolat ban állt a gyógvszer é- világn1ind
enség törté11etéb en, de 90 év nagy idő az
szettel is
eg:r.,.én élctébe11, sőt az en1 be1iség tudon1ány osMég csak egyetemi gyakorno k volt a kolozs,ár i kulturális fejlődésében is 90 év alatt nemzedék
ek
egy·eten1en, an1ikor 1906-ban a Lőte József }Jl'O- tűnnek el a feledésbe és újak törnek
fel a küzdő
tesszor ·v-czette intézetbe11 Jakabház y Zsig111ond térre; világn1egv áltó esz1nék, tudo1nány
os szen1adjunktus megbízta - az ő betegsége miatt - a léletek elavulnak , és az emberiség szebb
jövőjének
kolozsvár i gyógyszer észgyakor noki tanfolya1n on a ren1ényéb on újakra cserélődnek fel ; világnézet
ek,
g_yóg:yszerisn1ereti tárgy előadásával. Ezen oktatói trónok, birodah11a k d6lnek össze,_s új hatal111ak
szümunkáját 1913-tól folyamato san látta el
letnek. :\1ennyi belső értéknek, e1nberiess égnek, tuProfesszor Úr diplon1ájá n alig száradhat ott n1eg dásnak és bölcsesség nek kell felhalmoz va lennie
a rektor rnagnificu s aláírása, an1iko1 111áris elsősor abban az egyéni munkában , amely a kérlelhete tleban a gyógyszer észhaJlgat ók igényeine k kielégíté- nül rohanó élet ezen forgatagá ban is ol; sokat alkosére Jakabház y professzor ral együtt tankönyv et tott az einberiség szán1ára és ki tudta váltani azt az
írt, an1ely 2 kötetes n1unka 1913-ban «A gyógysze1 - őszinte clisn1e1ést, ainel\, Professzor Urat itt ina
is1neret tankönyve » cÍin111cl jelent ineg Kolozsvá- övezi
rott, és évtizedek en át alapjául szolgált a gyóg' A n1egbecsülés, a tisztelet, a hála és szeretet vilászerészha llgatók oktatásán ak
gait kötöttük csokolba, és kére1n Professzor "Crat,
1921-től 1937-ig Szegeden mint a Gyógyszer tani
hogy életének e szép jubileumá n fogadja el e
Intézet professzor a, az mvostanh allgatók oktatása csokrot a
Magyar Gyógyszer ész e ti Társaságt ól
111ellett előadta a gyógyszer isn1eret cí1nű tárgyat a olyan szeretette l,
1nint a111ilyen szeretette l azt átgvógyszer észhallgat óknak is
nyújtjuk. "
1937 őszétől 1939 ószéig a budapesti egyeteme n a
Az ünnepi köszöntő elhangzás a utá11 Társasájelenleg a G·yógysze résztudo1n áhyi Kar hoz tartozó gunk nevében
egy hölg.i· nagy szegfűkosarnt nyújGvógyszer isn1ereti Intézetne k a vezetője és a tott át Issekutz professzo
rnak
gyógyszer észhallgat ók professzor a volt
Ezután az ünnepelt en1elkede tt szólásra és az
Az ös~zefoglalt adatok azt mutatják, hogy Pro- alábbi közvetlen szavakkal üdvözölte a
jelenlevő
fesszor Ur, arnikor 1939 őszén a G-yógysze rtani In- ket:
tézet élére került, az orvosképz és n1ellett 33 éves
„I(edves Barátaün ! Kedves 1 anítványa in1 l
oktatói múltra és gazdag tapasztala tokra tekintett
Nen1 készülte111 beszédre, ezélt ne \iegyék: zokon,
vissza a gyógyszer észhallgat ók oktatása terén is.
ha néha pongyolán fogaln1azok.
_l\finde11 büi:onny a.J tapasztala tai érlelték n1eg azt a
Végtelen hálával tartozom a ::lfagyar Farmakol ószcn1léletot, n1cly szerint a gyógysze rhatástan n1é- giai Társaságn ak és a l\fagyar G,yógysze
részeti Tár-lyebb ·-ismerete· szükséges a· gvógyszHr észek szá- saságnak e nagv kitüntetés ért és szeretetér
t, an1ivel
má111, és nélkülözh etetlen alap az orvos-gyó gysze- enge111 ünnepelne k Ha van is valan1elye
s érde111en1
rész együttes egészségü gyi n1unkájáb an. E szen1- a gyógysze rkutatásba n és a gyógyszer észe]{
oktalélet széles körű g}>Lkorlati érvényesí tése 1940-ben tásába~1, ilyen n1egtiszte ltetésre
ne111 szá1nítotindult 111eg, a111ikor a gyógyszer észképzés refor1nja tan1. En vagyok az utolsó olyan farn1akoló
gus
ered1nénv eként a vezetése alatt álló intézetben , irá- professzor , aki foglalkozo tt a gyógyszer
észhallganyításá·o;/a.l, dr Ftitz Gu8zláv a gyógyszer észhall- tók oktatásáv al is Annak idején úgy
adtam elő
gatóknak kötelező szigorlati tárgyként adta elő a apósom hehett, hogy 3-3 drogot éjszaka
megtagyógyszeI hatástant A n1a n1ár több n1int 60 éves nultan1 és n1ásnap előadta1n a ha.llgatókn
ak.
meglátás és szen1lélet előren1utató jellegét igazolja, 2\.fegn1ondhato1n, egész életen1ben
tanulnon1 l{ellctt
hogy a «g.rógy~zerhatástan és toxikológi a» nap..._4-z én élete1n kezdetén és során volt a gyógysze1jainkban n1á1 szakg:yógysze1 észi ágazat, s e szak- kutatás a1anvkora An1iko1 1910-ben
a Salva1san t
ágazatban dolgozó gyógysze1 észek szán1a jelentős felfedezte Eh;Jich, a kutatás új útját nyitotta
meg
és egyre jobban növekszik
Minden 2-3-5 évben egy-egy új~b gyógyszer Professzo l Ú1 n1unkáján ak e1edn1é11ye az is, hogy csoporttal lettünk gazdagab bak Ezért
amikor a
a gyógyszer észek a Fa1n1akol ógiai Társaság mun- tankönyve in1et írtan1, n1indig eg:y-egy
újabb fejekájában is részt vesznek, s a g,:yógy-sz erkutatásb an zettel kellett kibővítenem. Vitaminok
, hormonok
is Professzo1 Úr szen1léleté t, tanítását viszik to- szulfona1n idok, antitube1k ulotikun1o
k, antibiotivább
ku1nok stb - s közben gyógy szerkincsü nl{ teljesen
Engedje meg Professzor th, hogy a ::lfag:yai
kicserélődött
Gyógysze részeti Társaság, sőt az egész n1agya1
1908-ban jelent meg .lfeyer és Gottlieb tangyógyszer ész-társad alon1 nevében inegköszö nje1n könyve Én még ebből tanultam,
és nagyon sokat
szen1élye részérő] a gyógyszer észek megbecsü lését, fanulta,m Ebben a könyvben hangsúlyo
zták, hogv
tanító n1unkáját és a n1indenna pos gyógyszer észi az állatkísérletekből lehet a gyógyszer
e1nberre való
gyakmlat ban nélkülözh etetlenné vált Issekutz- hatására po11tosan következt etni.
_"'.\fa inár tudjuk,
könyvekc t ; elsősorban a «Gyógysz ertan és gy ó- hogy a:z; állatkísérl et nagyon fontos és
ha a tapaszgyítási> n1ajd a «Gyógysze r1endelés» cí1nn1el n1egírt talatok ellentmon dóak, akkor az állatkísérl
etek
1
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voltak hibásak vagy a klinikai megfigyelés ek
Az utóbbi évtizedekbe n kideiült, hogy több olyan
g:yóg:yszerhatás van, aini csak a betegeken való
észleléssel állapítható meg. Ezéit egyre nagyobb
jelentőségű a klinikai-farm akológjának , vagy nevezzük experimentá lis terápiának a további fejlesztése. Mert ettől várhatjuk a gyógyszerk utatás
nagy problémáin ak a megoldását.
Két kitüntetést tűztem ki ruhámra, mint láthatjátok 24 év,el ezelőtt kaptam meg a Kossuth.díjat, Nádor Károllyal együtt dolgoztuk ki a
kvaterner-an 1n1óniun1v együletek csoport,ját. niost
pedíg megkaptam N épköztársas águnktól a Zászlórend n fokozatát, a gyógyszerk utatásban elért
eredmén.yei inért Eddig ilyen n1agas kitüntetést
inég sen}{inek ne1n adtak ezen a területen dolgozók
közül Ug,y gondolon1, hogy ez nagyon kis részben_
az én érden1en1. 'retten1 valan1it a gyógyszerk utatás fBjlesztéséért, de ez a kitüntetés az egész

Farn1akológ iai Társas~g é1den1~, a társaság n1unkájának_ köszönhető. Ig3r további jó egészséget és
nagy szo1galn1at kívánok 1nindann:yiótoknak. \Tégczzetek jó 1nunkát és legyetek erre a kitüntetésre
továbbra is méltók"
Ezzel véget ért a közgyűlés ünnepi rés~e ;- K-n.oll
elnök i1éhány perces szünetet rendelt el. 01ön1 és jó
érzés fonása, hogy Issekutz Béla akadémikus 90
éves születésnap ján a farn1akológ usok a gyógyszerészekkel együtt ünnepelték volt profosszoru kat, a
gyógyszertá rakban is oly gyakran és szívesen használt Issekutz-kö nyvek szerzőjét, a nen1zetközi hírü
köztisztelet ben álló gyógvszerk utatót
Sze1 kesztőpég

GYOGYSZE HÚJDONSÁ GOK
Öst. Ap.-Ztg 29 (27-28), 539 (1975)
J{och, H
TCl 79 939, ICl 80 996 és ICI 81 008, há101n UJ
p1osztagland in-szá11nazék , 1nelyek luteolitikus hatásukban lényegesen felülmülják a te1n1é'szetes prosztaglandint, és nincs ne1nkívánato s 1nclléktünctk ént jclcntkt>zŐ
izorningc1 lő hatásuk.
A szülés id6pontjának n1egha.tá1ozá sa tekintetében az
1dső két készít111ény hatásossága 200-szoiosa, a ha1n1adiké 1OO-szo1·osa a 1:e11nészctes prosztagland inénak
(PG:F' 2 n). ~l\_z állatkísé1lete kben se injekcióként alkal1nazott dózis 1endkíviil kicsi: 1,25 µg per kg Pero1ális
adagolás esetén a hatás 20-szoi gyengébb (a PGF 2 a-ná.I
4-0-szer). A sin1aizornzat 1a kifejtett hatás az ICI 79 939
esetében tízszc1ese a PG_F~a.-énak Ugyanez áll az ICI
80 9-96-ia, míg az ICI 81 008 aktivitása csak ötvened
része a I)GF., 11 -énak A ne1nkívánato s n1ellékhatáso k
(llas1nenés, _bél_kóhka, nyáladzás, légszornj, ata.xia) cnyl1ébbe11 jeh-;utke-z11ek.
Sike1es állatgyógJ ásza ti c1 edn1ények1ől (sza1 vas1na1ha, ló, se1tés) n1á1 vannak jelentések B_u1nán viszonylatban te1hcsségn1eg s7.akítás esetén jöhet valószínűleg szán1ításba
Ca.1nazepan, 3-(N,N -diinctil-ka.1 ban1oil-oxi-8 7-klói -5fE:nil-l-n1etil- J ,3- dihid1 o - 2IJ .. l ,4 - benzodiaccpi n - 2 - on ),
egy, a benzodiazepin -so1 ozatba ta1 tozó anxiolitikus
pszichofa.1n1 akon, orális vagy prucnte1ális alkahnazás1a
Ezen hatáscsopo1t legtöbb képviselőjének ne1n kívánt
1nEJlékhatása (szívdep1essz iós aktivitás) a Ca.n11tzepanná.J hián;yzik Rzzel sze1nben könnyű inotrop és jó
ti ankvillizáló hatással bíi
Állatkísé1letE ·k azt inutatták, hog) az SB 5833 hatáspl'Ofilja hasonló a l\fcdazepanéh oz, de az új kéBzítn1énJ
ilél kedvezőbb a hatékon) tc1 ápiás és a toxikus adag
közötti a1án;y Ugyanuz áll az izo111ernyesztő és a szedatív hatás viszonyá1a
ED-008 a vizBgálati szán1a az 5-(4'-klóibuti l)-pikolinsavnak. Ez az új, vé1 nyo1nást csökkentő készítménJ
beható gyógyszc1ha tástani kísétletf_,k tá1gya V E'gytanilag 1okon a fuza1intiavva l, dc annál fc,lt1ín6 1nértékbt:n
hatásosabb. Hatás1nechan iz1nusa u r!opanünahid 1oxilriz ..
u11zi111 aktivit1isána k f(kczésében áll. A.z :B'D-008 hatása
111agas vé1 nyo111t-ÍSÚ patkányokba n kifE-;jezettebb , rnint
nonnális vé1nyo1násúa kbari. Isn1étE·H alkaln1azás után
sc1n n1utatkozott kun1uláció a kísé1leti állatok (kul) ák)
kezelése so1án
Diftalone, F talazino 2,3-b-f talazin-5, 12( 7FT, 14[-l)dion, egy új gyulladáscsök lu_nt§, ho1n1onsze1ü tulajdonságoktól 1nf·ntes készítinén~ A.llatkís61 l<~t1ek különhilzd
c:a11aghcnin- és llJStatin·
gyulladásos tnodelleken ödé1na, cotton -pE.llett-g1 anulón1a, adjuváns ar Lh1 itis hatásosságát igazolták Antíflogiszti kus effektusa c1 Ő·

if-1ljesel.Jl.J, nünt az Aspii iné, kb azonos a F enilbutazoné
val, dc gyengGbb, 1Dint az Indon1ctacin é. -viszont gya.ko1latilag nélkülözi a gaszt.1 oule:.e1 ogén inellékhatást N cn1
bE;folyásolja n '\·-ÍZ· és elektrolit-kiv álasztást, ncn1 idéz
AkuL
elő ho11nonsze1·1í vag:y antiho1 rnonális hatást
toxicitása 1endkívül csvkélv
FL- 70 egy további, kísé.1letE;zés alatt álló prepa1 á.tu111,
a1nely figyelenue n1éltó g)ulladásgá.U ó hatásá\.al tűnik
ki l{é111iailag egy újfa.jt·a kinoidszá1 n1azék, 1nelyet 4-lüdioxi-3,5-d ünetoxi-benz ocsavból állítanak elő. Kísé1lcti állatok gyulladásos 1nodelljt-~in (fCnn1alinpe1 itonitis,
dext1aödé1na , te1pE1ntin okozta gyulladás, ,.ala.n1int
\. é1edény-pern l1abilitá.s és gJ'ulladáoos \-akcina.fe1 t6zés)
ez a. készít111énJ is pozitív hatása által túnt ki. Rzá1nos
111cgvizsgált enziin közül csak a. foszfatáz aktivit~lsát ftL
kczte. Feltehvtéíen összefüggés van az cnz-.i1ngáLlás és a
gJ ulladás elleni hatásn1echan izmus között.
2-anüno-4,6- diklói -pi1arnidin összetétehí az új, vÍl usellcnes anyag, an10ly jEJh;n]E:g inég behat.ó kísé1 letek
tá1gya A poliovÍlusok at in vii10 és in '\-i-vo inaktiválni
képes. J-Ie1pes co1nealis 0llcn jó tc1ápiás c1edn1énnyE'l alkabnazható
Ca1fecillin, G-( a-f cnoxikat bonil-f cnilaceta1nid o )-p1_;nicillinsav (1nint nátiiumsó) Angliából száunazó, félszinvetikus pcnicillinkész ítnlény, a1n1Jy 1nost \· an klinikai
tip1ó bálás alatt \T t~gyi st1 ukLúJ ájában és haLáste1 ületéken közeli 1okon a a Ca1 bt;nicillinnr::k
l\Iideca1nycin (védj neve: l\fedcn1ycin), egy Sticptolbyces-tö1zs által te1n1elt új 1nak1olid antibiotiku1n , n1t;n1et ,fapánban állítottak el6, ahol 111á1 forgalo111ban is
yan l~16s bakLé1iu1nölő hatása van G1an1-pozitív csüák,
valanünt nükoplazrnák okozta fe1tőzésekbcn. Itészben
Guun-negatí v kokkuszok ellen is hatékony (-7>le'i.s.sc1ú1.
gonun hoeae, ?\:e cisse1 ·ia '11ie1nny"ttúle6) Fő alkulinazási
i:t-J1ültte a Staphylococc us és St1eptococcu s okozta fe1tő
zésck, -valan1int a gononhoea Alkalinazása szájon át
tö1ténik A._ felnőttek napi adagja 800-1200 ing, 3~-4
eg:yE;nlő 1ész1e elosztva G;ye1 inf-1kck tEJStsúly-kg- onként
30 nlg-ot kapnak, ugyanGsak napi 3-4 iészletben J\TellékLünt:tként gyo1no1- l~S béli endsze1 i zavarok, va.la111int
b6rbántalon1 jelentkezhetn ek
Fla1nba1n\ci n, a 8tJcjJlu11111cc.s !1/jfflOSCOJXlC<I·~ által
tc1n1{:lt üj giilkozi(l-apt ibiotikuu1 i\.z áglükout inint
rliklo1 izovc J ninsuvat azonosították , lllEJ;ynek cuko1 összett~vő j e 2„dczoxi „D- r han111óz, 2, 6-din1f1til-l)- n1annóz
és 4-n1ctil-D-f1 uktóz. Rendkívül c.:sekély a toxicitása:
cgé1en az LD 50 se 2500 ing/kg 01 álisan i:ld\ a a Flan1btin1ycin g) ako1latilag 11e1n toxikus J-ó bakte1ioszta tikus haüis1l \ an különböz6 Ch111n-·opzitív és G1a1n·
\ gJ ógyászatban főként
uegat.fv tt-:sztsz<:::I Vf-:zeLek1 tstreptococcu sok l~S 1ncningococc usok ellt-_n alkahnazható
sikt~Jesen. Hát1ánya, hogy pe101álisan nt:1n aclható (202)
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