folyt.án Így acut, s11.bacut, JJrimer és secundei
krónikus polyarthiytis endocarditis rheumatica,
a1thlit·is urica., ne·nralgia) 1nyalgia, lumbago, arth10sis, spondylosis defornians stb. kezelésére alkal111as
A fájdalomcsillapító hatás a fájdalomé1ző központ inger küszöbének emelése és a környéki idegek
ingerlékenységének csökkenése útján jön létre
Hatása sok tekintetben egyezik a coi tison hatásával, az adrenocmticotrnp hormon (ACTH) kiválasztást nem fokozza. Részben ACTH és glukoko1 tikoidok 111ozgósításá-v~l g;yógyítja a he·veny,
i0-tilt reumás 1negbetegedéseket. Lassítja az aciSal
kiürülését és ezzel etősíti hatását„ Óvatosan
ada.ndó, i11ivel thrombopeniát, agranulocytosist, víz
és k:onybasó-visszatar tást, valan1int ·\é1zék:enysé-"
get okozhat A készítmény szervezetben lassan
bomlik és lassan ürül ki
A butazolidint perorálisan vagy paienteiálisan,
i. m szokás a szervezetbe juttatni. A gyógyító
hatás legjobb 10 mg% vérkoncentráció mellett,
a.111it pero1álisa11 és parentetálisan egyaránt el
lehet érni. Vérben 98%-ban a fehérjékhez kötődik,

a telítési értéken fölül a felesleg gyorsan elbomlik
Vizelettel csak nyomokban távozik.
A készíhnényt · ne1n szabad éhgyonioi-ra beveruii!
Adagolás 3-4-szer 0,20 g te.blettában naponta
vagy i n1 O,ó-1,.0 g napo11tn \'·agy rek:tálisan is
2-3 kúp naponta 0,30 g. A hatás gyorsan bekövetkezik: és á1ta1ában 2±--48 óráig feru1111a1ad
A közepes letális adag patkánynál 30 mg/100 g
Amidazofermel kombinált készítménye. (Rheop0~ in'K Gy·; Irgapyrin-Geigy-; Butapyrin.) meg1akadál:yozza az ainidazofe11 gyors inaktiválódását a szenezetben és mint oldódást közvetítéí
anyag elősegíti annak oldódását J\!Ent ernlitettem,
agranulacytozíst okozhat, ezért alkalmazása folyan1án rendszeres ·vé1képellenő1zés szül{ségeB ]}fáFJ
betegségekben is l1a.sználbató inint nen1 specifikus
g3ru1Ja.dást cs.ökke11tő szer
JHODALOM
Issekutz: G)-Üg}'SZeJta11.; o-~·ógys~ClfJÜ1k 2G; l\Iagy111Pet1án:yi: A belgyógyászat alapvonalai, II, 1326 ; l\Ie1ck
Index 19.55; Sclnveiz nied \Vochünf;chrift. 79, 5'78, 1949.;
E. Rottcglia, Boll c:hin1 fa.nnac. 92, 81-86. 1953.; l(losa:
Entwicklung und Chenoie dEJ Heihnittel, JJ 1952
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I{uba:IJ János nevéhez filződ,ik a niorfin irwgy(n g.IJÓilrísú eljárásának feltalálúsa, 11;::, djárús
úzerni alkal1na.zása, 'illetőleg átdolgozása és az Alkaloida Vegyészet1: Gyú1· rnega.lapítása . A 40 éve.s
korában hirtelen elhwnyt, kiváló nia.gyar tudós eljárása, alapján az értéktelen, kicsépelt niá1cszalniából, illetőleg 1nákgubóbúl értékes valutául is szolgáló ópiiunulkaloidákat gyá1tanak nenicsak
nálunk, de több külföldi állanibo.n is. A hazaJ szükségletet ebből fedezzük é8 igen jelentős tételek
1nennek külföldre A gyár egyik els<5 exp01Ulze1nünlc Az elgondolá8tól a niegvalósitásig az út
na,qyon 1 ögös volt, a, felrnerülő rendkívül na.gy anyagi nehézsé,qeket és a külföldi tőke szán1,0-"'
gáncsvetését csak sz-ivós niunlcá1!(tl, rendithétetlen ukarutával és bizalmó.1xil, 1nunkatrhsni kit-n1tá
Jf J.
hü.ségével és segítségével tudta ]{abay !ónos győ'"{,eleni.1·e tinni

1950

Kabay ,János élef1nll1 é1 ől ré8zletes 1negM11léf,1·zést h-üzült
februá'fi szrhnr1,

11:::

l<f(I F'lior11UHl!t1lÚ<1 l!u,ngan'.co

(Sze1 le )

*
l\iegszólalt Tiszavasvá1iban az Alkaloida \Tegyészeti Gyár dudája és
tle11nodtcn hulltal{ le a inunkáskezek: meghalt Kabay J á no s
gyógyszerész, a magyar mo1fingyártás megtere1ntője „ A megdöbbenés
pc1cei után újra munkába lendültek
a fáradhatatlan, lelkes munkatársak: ,, . . a gép forog, az alkotó
pil1en . „ . " S a gyár - a kémiai
iparban is szokatlanul l ohan1osan
füjlődött, a h6,ború ken1ény körül1nényei között is, tovább fejlesztve
az egész világon egyedülálló módszereit, új eljárásait - országunk
első export-üzen1évé lett.
1956. szeptember 16-án, húsz évvel Kabay Jánosnak, az eljárás feltalálójánalc halála után újra megszólaltak a gyá1 dudái J\iegszólal--

halottan crnlékez'\'"(; az együtt .iá1 t
és lögös úha, küzd(Jn1ek1e,
harcolna, sike1ok1e.
Bodná1· 1-=tezső dr., I{ossuth-díjas
a.kadén1ikus, egyete1ni t:anár, a
Gyógysze1ipa1i Kutató Intézet igaz.
gatója tartotta a'.? e1nlékbeszédet és
inélta.tta l(abay János értékes n1unkáját: „Az alkotó c1nbe1 nagyságát
valójában 11e1n a hírnév és dicsőség
nem a hivatalos elisn1erések sokasága
fejezi ki, hanen1 alkotásainak nagysága. és maradandósága. És Kabay
János egészen nagyot és 1na.radanpéldalátó fiatalok
dót alkotott Nehéz és rögös volt
az az út, amit Kabay Jánosnal{
*
"·Beszédében
1neg kellett járnia
A n1egnyitó beszédet llarga János, felidézte élettörétenét. Ezt az életaz Alka1oidagyár igazgatója., l(abay tö1 ténetet hallgatva, könn:ybeiábegyko1i n1unka.társa 111011dotta, n1fg- badt f gy-e,gJ- szen1pár, 1negke1nétak, ünnepélyro híva a kor111ány képgyógyszerészeket és orvosokat, n1ulll{ásokat és mérnököket
S összejöttek az 01szág minden
részéről a n1agyar alkotóerő, a magyar tohets~g és akarat: I\:abay
János ünneplésére, szobrának leleplcz_ésér_e.
pa1kos
napsütötte
gyár
A
udvarán, fenyők és nyárfák között
ineghatottan álltaJ{ a lli111nusz hangjainál vendégek és a környék lakosai,
a volt közvetlen inunkatá1sak és a
viselőit,

nehé~

nyedett egy-egy ököl és a
régí, hűséges munkatársak_
visszaemlékeztek vczető
jükie, példaképük1e, ba1átjukla, szigorú, de igazságos „tanítójukra" Együtt
harcoltak, együtt küzdöttek vele, is1ner ték, szc1 ették, becsülték rnint crnbert
és n1int fáradhatatlan kutatót Döntő tényező volt ez
a kapcsolat abban, hogy a
lángeszű kutatónak sikerült
a világszerte csodált és c_lis1µert crcdn1ényekct elérnie.
Atütő, cred111ényekct ért el
a nehéz 111unkakö1 ühnények
és lehetőségek ellenére na.z
istenhátamögötti Büdszent ·
n1ihál~yon, fül sóiiatok, tudo111ányos n1unkatársak és
képzett labor á1:sok nélkül, a
hiva.talos kö1 ök teljes közönye, sőt Iosszindulata elle_nére, hazai és külföldi szakernberck véle111ényével, jól
felszerelt laboratóriu111aikka~ szen1ben, és bcbi7.0l\YÍtotta tudo1nányos elgóndolásait, inelyeknck egész életét és energiáját szentelte''
Ezeket a ténveket sze1n
előtt tartva Ü;;11e1jük inog
igazán l(abay Jánost, a
rnagára hagyott tudóst,
felfedezőt, e111bert, és látjuk
.
meg benne igazán a népe érdekeit
szolgáló iga.zi hazafit„
..
Az e111lékbeszéd után Erkel„U11nepi n:yitány" -ának hangjai Incll~tt
leplezték le Kabay János szobrat
Erő, lelkesedés, teh'etség, rendíthetetlen -akarat, s ugyanakkor en1beri inegértés és szeretet sugárzik a
szobo11ól, en1lékeztctve a régi n1unkatársaka.t és utat, példát n1utat_v-a,
lendületet adva a fiataloknak. l\leghatottan helyezték el koszorúikat
a, szobor talapzatán a gyár n1unkásai,
a n1inisztériu111ok, az Egyeten1 és
egyéb egészségügyi szervek .
Ezután Szabó SándoJ, a J\ia.gya1
Néphadsereg színházának tagja Ady
verseket sza:va.It és a „nagy e1nber
az aki bátor és nauyohh csak az,
a.ki bát1abb
" so1 ltl~ Kabay c1nlékét idézték
~t\z ünnepi beszédet Lőrincz I1nre
vegyipari rniniszterhelye~tes ta~ t?tta,. rnéltatva Kabay Janos V1laghh li felfedezésének rendkív-üli jelentőségét nemzetközi és népgazdasági
szernpontból. Ígéretet tett arra, hogy
a jövőben 1nég fokozottabban fügja
a nllnisztériu1n tá1nogatni országunk
en1e első export-üzemének n1unkáját
I,éleken1elő, rnŰYészi színvonalú
llJ,i1g\· t.1 stnny tl zá1 ult az. ünn0.pé]y,
n1elyct Liszt, E1kel 1niivekből a.
;;-,;
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111ara.daüdót alkotott mu11katársainak összefügásával,
lendületes n1unkasze1eteté.
nek átadásáv-al is - inond.
hatjuk-, a g:yár kollektí\
n1unká1,al ,,-a.Jó lét1ehozásával, fenntartásáya.J Ezé1 t
állt n1e1lé és dolgozott \·e·l(
n1inden 1nunkatársa akko1
is, rnikor nélkülözést, 1-2·inondást kért tőlük a n1cg~
f6leJő an:yagiak: hiá11yálian:
ezért gondol rá igaz szt:rctettel és őszinte nag)iabecsüléss(_.l n1inden Jnnnkatársa n1a is: czé1t akarták
és tudták to~ább fejleszteni
élet1nűvét
tovább v·inni
111egvalósít-ani
elgondo1ásait
Az ünnepéllyel, szoborleleple·zéssel rnegható r·n1Jéket állítottak a uagyRzer lí
kutatónak, kiváló g~;óg:y
sze1észnek, I(abav Jánosnak, do igazi Ünneplése
iga.zi elismctéso azokban a
dolgozó 1nunkáskezckben
van, akilc nJa is fá1adhatatlanu1, lelkesen és büszkén
fejlesztik tovább a nagy
kutató élctinűvét; azokban
a nag_y céloka.t látó, fái ad·
ságot ne1nkünélő fiatal kutatókban, akik a1 ő példáján elindulva és lelkes kiDelneci::::ni l\1Á\T szin1fünikus zene- tai:tását követve, nehézségeken, akakar adott elő, A szoborlcleplező dályokon áthatolva küzdenek tudoünnepély Varga János igazgató záró- 1nányos eélkit{ízéseik n1egvalósítá,szavai után az Internacionáléval sáé1t, értékes eredn1ények elé1éséé1 t
fejeződött be.
*
Ezután ünnepi ebéden látta venEz alkalon1111al díszoklevéll~·l és
dégül a gyár vezetősége l(abay
vala111ennyi n1unkatársát és a. u1eg- 01nlékplakcttel tüntr;tték ki azokat
a dolgozókat, akik lCabay János
hívott vendégeket
nrunkatársai voltak, akik a. gy--á1
Délután J(abay élet111lívének és 1nunkáj~t segítették, valanlint a~
igazi értékelésének kifejezéséül be- e1nlékn1ű alkotóját és az ünnepély
111uta.tták a nagyszcrli kis gyárat, 1-endezőjét.
melynek 1ninden rnunkaeszközc,
Az Egycte111ek dűlgozói közül
ininden tenyérnyi darabja azt nru- Bodná1 Rezső professzor, Kossuthtatja, hogy nag_y lelkesedéssel és díja.s akadéi11ikus és n1unkatá1sa.i
szeretettel, gonddal és fáradhatatlan a gyár patronálása. terén, Schu.lek
n1unkával hozták lét1e, gondozzák Elemér professzor, Kossuth-díjas
és fejlesztik tovább. A gyáiat való- akadémikus a 111orfl11 n1eghatá1ozás
jában inagáéna-k é1zi és tudja 111in- ie1·én', Sá.1 kány Sándo1 p1·o_fE-sszor, a
de11 dolgozója: ez 1nagyarázza. lét- biológiai tudo1nányok doktora a
rejöttének, ineg111aradásának, nagy- rnáknemesítés te1én, Hal~nai János
szer {í fejlődésének 1chetőséo-ét Dc; tanszékvezető docens a gyóg:yszeréez a szeretet, lelkes odaadás látszott szeti tudo111án:yok kandidátusa a
az ürmepély egészén, 1ninden percén l(abay-irodalo1n terén végzett kiváló
és 11101nentu1nán, a J cndezők és i11unkájuké1 t részesült:::ik e kitüntevendéglátók gondosságán, szíves- tésben,·
ségén
A gyár n1unkáját elősegítő váll(abay János nagyot és n1aradan- lalatok, intézn1ények és nlinisz ..
dót aikotott - ahogyan ő nevezte - tériu1ni osztályok vezetői díszes en1,„A morfin magyar n1ódszerű gyár- léktárgyat, a helybeli iskola tanulói
tásának" kidolgozásá Yal, a gyárnak pedig Kabay János n1ellszobrát kapa sernn1iből, nagy nehé:z::;égek á1án ták emlékül. _A. tanács az iskolát
való lét1 ehozásával, de nagyot és ICabay Jánosról fOgja elnevezni

. ~enyhén megmelegítjük és szagát
ellenőrizzük A klorofürmos ki.rázást
jelen esetben nem célszerű alkal-·
~/, ~,
/. 1 /_I_ I~
mazni, mert a tö1nén:y szirupos oldat
~el'ueSeK·re~udeK
erélyes össze1ázásako1 a klorofo1m1nal nehezen elkülönülő e1nulziót
~~ - alkot és ez kö1myen megtéveszti a
.~ ~
vizsgálót. A kezdetben észlelt és
bróm-kiválásának vélt sárga szín
azért tűnik el, n1ert a hígítás ará-·
J KÉRDÉS
nyában csökken a bromid-koncent-·
1 áció és a vas-vegyület is disszociálóGyakorlatornban többször fCn- dik, szÍ11telen,. ill. kevésbé színes
dult inár elő a következő recept: ionokra esik szét Az észlelés alkalmával használt hipofoszfitos sziiupCalciurn b1 ornatum
20.0g nak jclentősebbmemiyiségű vas(III)
Sí hypophosphoros. comp. 200.0g sót kellettta1taln1aznia, n1ert 0,050/0 nál
kevesebb
>as(III)sót tarA recept elkészítésénél a „Quin- tahnazó hipofoszfitos szirupban a
t.a,'' -nak „Az inko1npatibilis gyógy- sárga színeződés nen1 észlelhető A
sze1'Ck elk.észítésénck irányelvei" cí- vas (II)bromid, illetőleg a hipo1n{í fejezet j) pontja, n1elyi1ek ér- foszfitos szirupban levő többi fén1
teh11ében a vízben jól oldódó gyógy- bro1nidjai színtelenek, vagy egészen
szereket a rendelt szirup 50; 0 ~ának halvány' színííek.
megf8lelő 1ncnnyiséglí vízben öldva
Kovács László di
elegyítjük a szlluphoz, itt nem alkalmazható, mivel a kalciun1bromid
*
0,8 sr vízben oldódik, vag;yis a ren- 2 KÉRDÉS
delkezésre álló 10 g víz helyett
A következő recept helyes el16 g lenne szükséges oldásához.
készítésére vonatkozólag kérek -váEnnek figyelembevételével az ol- laszt:
dást Ugy végezten1, hogy az elA1nidazophen
6,0 g
porított kalciu1nbromidot a hipoPapaveiin . hydrnchl 1,0 g
foszfitos szirup kis részletével dörzsAqua destiil
300,0 g
1nozsár ban szuszpendáltam, és így
készítette1n el a gyógyszert
A készítés során az· a megfigyelésein, hogy a hipofüszfitos szirup első
részletét hozzáadva a kalciumb101nidhoz bróm szabadul fel, mely
csakha111ar ismét o~datba megy,
A bróm-kiváltást magát azzal
1nagyarázo1n, hogy a hipofoszfitos
szirup 1nindig tartahnaz kevés vas
(III)kloridot és ez okozza a brómkiválást Érdekelne azonban az
itt végben1enő reakció további rnechanizmusa, nevezetesen, hogy a kivált bróm 1nilyen módon került ismét oldatba.

FELELEI AZ 1 KÉRDÉSRE

A kalciumbron1id és hipofüszfitos szirup elegyítéseko1 szín-bró1n
nem válha.t ki .\.Tiszont megtévesztő
lehet az a körülmény, hogy a na.gy
feleslegben levő kalciumbron1id hatására a. hipofüszfitos szirupban levő
vas(III)só disszociálatlan vas(III)
b10111iddá (esetleg vasbromid komplexszé) alakul át. A vas(III)bromid
sötétvörösbarna színű és könnyen
összetéveszthető a szín-bró111n1al
Azt, hogy valóban nem brórii-kiválás
~ö1 t.énik, ·legegyszerűbben úgy tndJUk_ 1negállapítani, hogy a keveréket

tibilis gyógyszerek elkészítésének
irányelvei" cími'.í f8jezetben. Jdézen1 ennek a fejezetnek az adott
esetre ·vonatkozó szövegét: „Megengedett változtatás lehet szükség
esetén a lúgos és savanyú kémhatású gyógyszerek közömbösítése,
illetőleg meghatározott pH.értéki e való beállítása éppen elegendő
ha.tástanilag közömbös savval (pl.
sósav), illetőleg lúgos anyaggal (pl.
ná triun1hidrogénkar bonát )''
A „Qull1ta" fenti idézete az
adott esetre értelemszerűen úgy
alkalmazható, hogy Kartárs a bá-·
zis-jellegű amidazofén-oldatot sósavval közö111bösítette és ezzel az
inkompatibilitást kiküszöbölte Kiegészíte111 inég a készítés111ódot az-.
zal, hogy a.z amidazofén-oldat k:özö1nbösítéséhez elméletileg g-onként
1,658 g l00/ 0 -os hígított sósav szűk-·
séges
\Tálaszul k:érdésének második részé1 e, hogy hatástani szen1pontból
kifogásolható-e az amidazofBn-oldat
közömbösítése, utalok d-r Nikolics
l(ároly és mt „Amidazofén-törzsoldat eltartás<L rccepturai célra"
cín1ű „.Li Gyógysze1·ész" -hen (8, 13,
1953)
megjelent
közleményére,
1nelyben hivatkozás történik arra,
hogy az an1idazofén-oldat közömLösítése ne1n befolyásolja kedvezőtlenül a terápiás hatást
A változtatást tern1észetesen a
Is111eretes, hogy a sósavas papaverin oldata lúgos anyagokkal ösz- vényre fel kell jegyezni,
szeférhetetlen, n1iv-el a papaverin
J(ún Feienc
az oldatból bázis alakjában kiválik
A sósavas papaverinnek ezt az
inkompatibilitását egyébként a
„Quinta" is re,gisztrálja.
Inkompatibilitás fenti recept elkészítésekor olyan fürn1ában jelentA GYÓGYSZERÉSZ
kezik, hogy a külön-külön feladott
SZAKCSOPORT
hatóanyagok egyesítésekor a kezEIOADÁSAI
detben tiszta oldatból a papaverinbázis előszöi: finon1 csapadék alakA Uycigyszen~sz Sznkcsopo1-f,
jában válik ki, n1ajd tö111örül és
előadássorozafaiban t évi rnájus
részben az üveg falá1a lerakódik
lió 31-·én est,e fél 7 óra.ko1 az
Az így készített csapadékos oldat
JEgyeteini Gyógysze1·észeti Int.ézet
felrázással nen1 hon1ogenizálható s
(Budapest, IX. Hőgye::; End1e··u,
így adagolása llf;Jll pontos.
7.) tantern1ében tantandó előadó
Az inkompatibilitást úgy küszöülés progrannnja:
böltem ki, hogy az oldatból kiválott
papaverinbázist elegendő 1nennyiSzász Káln1án gyóg;ysze1séglí sósavval vittem oldatba
gyáli oszt.ályvezető: „l>léhány nö·
A kérdés az, hog;y összeegyezvén yi er edet-ű vérnyoniá scsükkentő
tethető-e a „Quinta" rendelkezégyógyszer gyái tási- és kis~erelési
seivel az álta.Ian1 választott kétechnológiája'',
szítési 1nód és hogy kifogásolható-e
D1 :B"ritz Gusz_táv Egészhatástani szempontból
ségügyi l\iinisztóriu1ni osztály-

*
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Helyesen járt el I(artárs a készítésnél, a1niko1 a kivált csapadékot sósaYban oldotta. _.\.. „Qull1ta."
erre jogalapot a.d „Az inkompa-

,.-ezető: „A_ hypertonia gyógyszere·
inek összehasonlító fa'frnakológi·
ája".
Az c:lőadó ülés pontosan kezdődik
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