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A Gyógyszerészi Kémiai fotézeí 40 éves j111Jiie11ma 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem és annak 
Gyógyszerészi Kémiai Intézete 1989. december 14-én 
az Egyetemi Tudományos Napok keretében ünnepelte 
önállósulásának 40. évfordulóját. Az ünnepi ülésre a 
Hőgyes Endre utcai előadóteremben szépszámmal 
gyűltek össze a Kar oktatói és barátai. 

Az üléselnök Zalai Károly professzor, a Kar dékánja 
megnyitójában többek közt a következőket mondta: 
Napjainkban egyre inkább előtérbe került és kerül az 
egységes és közös európaj gondolkodás, szemlélet és 
gyakorlat megvalósítása. Igy a Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet jubileumán Gera/dVan S1Piten-t kívánom idéz
ni, aki a hollandiai Leyden-ból hozta n1agával Bécsbe 
az Egyetem Orvoskarára a kémia és botanika oktatá
s<:ínak szükségességét. 

1749-ben a „Plan pour la Faculté de Médicine" fel
terjesztésével Mária Terézia császárnóhöz irányítójává 
vált a középeurópai orvosképzés reformjának és a 
gyógyszerészképzés alapjait fektette le. 

Idézet beadványából: „A teljes oktatáshoz még két 
dolog hiányzik: a botanika és a kémia. Nen1 kétséges a 
két tárgy fontossága az orvoslásban ... A gyógyszeré
szek soha sen1 lesznek eléggé képzettek az ő szakmá
jukban, ha nem tulajdonítják el a kémiai készítmények 
el6állítását és gyógynövények istncrctét."' 

A gyógyszerészi és orvosi képzettséggel rendelkező 
Van Swieten végül reményét fejezte ki, hogy „egy bota
nikus kert fenntartásával és egy kémiai laboratórium 
felállításával" a királynő őfelsége alattvalóinak haszná
ra, uralkodásának dicsőségére és a tudományok elő
mozdítására rendelkezésre fogja bocsátani az ehhez 
szükséges támogatást." 

A megnyitót követően az Intézet 6 előadásban mu
tatta be tudon1ányos munkásságát. Az utóbbi évek 
eredn1ényeit összegző előadások előtt az intézetalapító 
Végh A ll(a/ professzor a múltszázadi kezdetektől ve
zette végig a gyógyszerészi kémia oktatását az egyete
men, azt követően pedig Szász György professzor pe
dig az intézetalapítás és a gyógyszerészi kémia 40 éves 
alakulásáról, az eseményekről és a fejlődésről beszélt. 

Az ünnepi ülés keretében hangzott el a frankfurti 
egycten1 Gyógyszerészi Kémiai Intézetéből ineghívott 
Herbert Oelschliiger professzor „Synthesis ancl phar
n1acological pattern of ne\V Fon1ocaines'' cúnú elóadá
sa. 

JléghAntalés Szász Gyö1gyprofesszorok előadásait 
a következőkben teljes terjedelemben, az Intézet kuta
tóinak elóaclását pedig csak rövid összefoglalóban kö-
zöljük. - -



® n tabletta 
ÖSSZETÉTEL 

1 tabletta 5 mg vinpocetinumot tartalmaz. 

HATÁS 

A Cavinton javítja az agyi perfuslót és ezáltal 
az agy oxigénellátását. 

JAVALLATOK 

Orálisan: különböző eredetű (postapoplexiás, 
posttraumiÍ.s vagy sclerotikus), agyi keringés
zavarok psychés vagy neurológiai tüneteinek: 
emlékezészavarok, aphasia, apraxia, mozgászava~ 
rok, szédülés, fejfájás csökkentésére, a klimak
terium szindroma vasovegetativ tüneteinek 
kezelésére. 
Hypertensiv encephalopathia, intermittáló vas
cularis cerebralis lnsufficientia, anglospasticus 
agyi kórképek, továbbá endarteritis cerebri. 
lschaemiás agyi károsodásokban, előrehaladott 
agyi arteriosclerosisban a ko!laterálls keringés 
javitiisára. 
Szemészetben az érh<i.rtya és ideghártya vas
cularis, elsősorban arterlosclerotlkus, ill. angio
spasmus okozta maculadegeneratiók, partialis 

thrombosisok, érelz<i.ródás következtében ki
alakuló másodlagos zöldhályog. 
Fülészetben korral járó vascularls vagy egyes 
toxikus (gyógyszeres) halláscsökkenés, \aby
rinth eredetü szédülés. 

ELLENJAVALLAT 

Terhesség. 

ADAGOLÁS 

Naponta 3x1-2 tabi., a fenntartó adag napi 3x1 
tabi., hosszabb időn keresztü!. 

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁS 

Az eddigi tapasztalatok szerint a tabi. inter
akciót nem okoz, ezórt kombinációs kezelósre 
is alkalmas. 

MELLÉKHATÁS 

Kismértékű vórnyomáscsökkenós, ritkán tachy
cardia, extr;:i.systo\e fordulhat elő. Tartós keze
lés esetén a vérképet ellenőrizni kell időnként. 

KŐBÁi.JYAI 

GYÓGYSZERÁRUGYÁR 
BUDAPEST 
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Gyli~_•.teré~rcl. J4. 2JS-2JI! l'J'IO. 

A gyógyszerészi kémia okíalásának és inlézelének SOl"sa a lmdapesti er,,ryelemen 

VÉGH ANTAL 

A gyógyszerészek kémiai oktatása 1772-ben vette 
kezdetét a nagyszombati egyetemen az Orvoskaron, a 
kémia és botanika professzora Winter/József Jakab ve
zetése mellett. Az ő halála után, 1810-ben, a botanika 
különvált, Kitaibel Pdllett ennek a professzora, a ké
miát pedig Sclwszter János oktatta 1838-ig. Utána he
lyettesként 1841-ig Sadler József, majd 1848-ig Sanga
letti Ede tanította a kémiát. Időközben az egyetem 
előbb 1780-ban Budára, majd 1790-ben Pestre költö
zött. Itt n1ár a 48-as forradalom a magyar nyelvű okta
tást követelte, amit Sangaletti már nem tudott vállalni. 
Helyébe Nendtvich Károlyt nevezték ki. Pályázott ak
kor erre a tanszékre GörgeJ' Ai·turis, aki nlint egészen 
fiatalon kvietált utász-tiszt, ekkorra már vegyészi dip
lomát szerzett a prágai egyete111en 1 Redtenbach profesz
szornál. 

A szabadságharc letörése után Sangaletti visszake
rült a tanszékre, melyet azonban 1850-ben a Bölcsész
karra helyeztek át. Sangalettit 1853-ban Wertheim 71-
vadarkövette, ő azonban an1agyar nyelven oktatás be
vezetése miatt 1860-ban lemondott. Utóda előbb he
lyettesként, n1ajd két év múlva rendes tanárként az a 
Than l\.dn:J/y lett, aki a szabadságharc után gyógysze
részként indult, de utóbb a bécsi egyete111en vegyész
doktori diplon1át szerzett annál az időközben már 
Bécsbe került Redtenbach professzornál, akinek nevét 
Görgeyvel kapcsolatban már en1lftettük. 

Than Károly kinevezésekor intézete a tnostani Kos
suth Lajos utca és Semmelweis utca (akkor Hatvani ill. 
Újvilág utca) sarkán állott orvoskari épület l. emeletén 
volt elhelyezve 1870-ig (!.ábra). Ekkor azonban Than 
csodálatos szervezőképessége és agilitása révén fel-

I. dhra. A.::: orrosi kar l\oss11th L11jos utca is .1;1.•1n111elwds 1ucu (akkor 
flarl'lu1i Cs lÍjri/dg utca) sarkán d!ló Cpiilerének !. enwlete 1870-ben. 
ahol a Che11Iiai lntC.:::er ( 11-21 helyiségek) is 1·0/t. ( 1-10. Be/klini
ka on·osoks.:::dnuira. -1, 2. Tandrscgéd. -3, ·I. 1\l<li s.:::obdk.. -5, 6. 

7, ,\'. Férfis:;obdk. -9. Vi::;sgdlós:;oha. -10. Elás:;oha) 

épült a mai Trefort-kert közepén álló, az akkoriban, eu
rópai szemmel nézve is, igen modern kémiai intézet (2-
3. dbrdk}. Ezídóben mind a bölcsész-vegyész, mind az 
orvos-, n1ind a gyógyszerészhallgatók kémiai oktatását 
Than látta el, akinek a magyar tudományos kémia 
megalapítását is köszönhetjük. Megsokasodott felada
ta megosztására 1870-ben magántanárrá habilitálták 
Leng_Vet Bé/dt, a „Vegytan n1ódszerei" tárgykörből és 
1872-ben a gyógyszerészek ké1niai képzését részben, 
111ajd később egészben neki adták át, hogy ezzel teher
rnentesítsék a vegyész- és később az orvostanhallgatók 
oktatásával túlzsúfolt Than-intézetet. 

Lengyel Béla 1877-ben kapott nyilvános rendes ta
nári kinevezést és ehhez 1884-ben intézetet is, a Ivlúze
um körút 4/a természetrajzi épületben (4-5. dbrdk). 
Ez lett a II-es számtí J(étniai Intézet, ez azonban 1907-

2. ábra. A i\hí:;c11n1 kiiníti i:gyctc.•nli telep épületei. 
3. dbra. Chcn1iai 111té::.et a 1no5uuii Trefort-kertben 
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4. dbra. A Afti::eiun körúti egyerenú telep a Tenn<!s:;etraj::.i lntfi::.et 
épii!etli1·c/ (balra) ds a i\liíegyeternf6Cpii!erél'el (tdi·olabb jobbra) 

5. dbra. A ICr111és:etraj:i lntl!::.cr /. unelete. A 11. Chen1iai f nré::.er lw
lyiségei a: cn1elerjohbs::.drnydhan (a 19. 17. 18. ./, 411. 7, 3. 3a, 14. J 5. 
16 helyist!gek) 

ORVOSI 
K1\R 

KÉlVllA.I ÉS DOT1\Nll\.1\l T;\NSZÉK 
1770-1809 \Vintcrl József Jakab 

KÉ1V1Ir\[ Tr\NSZÉK 
1810-1838 Schuster Júnos 
1839-1840 Sadler Jl\7_<.;ef 
1841-1848 Sangaletti Ede 

\. 1848-1849 Ncdtvich Kúroly 

1850-1853 San!.!<t!e!li Ede 
1854-1861 \Vl'rlheirn Tivadar 
1861-1884 Than Küroly 

1884 ------!. CHEMIAI INTI~ZET (1884) -- --II. CHEMIAl INTÉZET ( 1884) 
1884-1908 Than Kürolv 
1908-1933 \Vinkler Lajos 
19:33-1934 Széki Tibor 

[934 

1909 

-...... 

(IS70) 1884-191:3 Lengyel Béla 
(J\·dgrs::.erés::i f(lilnia 
1913...::..1939 Bugürszky István 

Ill. CHEMIAI l~rn;zET ( !909) 

1909-193.5 Buchhi'ick Clusztáv 
193.5-1939 Gróh Gyula 

BÖLCSl~SZ\ 
KAR j 

/\N;\LITIK.1\I r~s 
CiYÖCir:cizERt:sz11..:1~·1\JIAI 
INTl;ZET (1934) --- 1939 

ORVOS 
EGYETEM 

1 

1934-19:39 Széki Tibor --·-·--

!939 

SZERVES Kl~MIAI !ZS GYIÍG!SZERE.\"ZI 
KitM/AllNTlZZET (1939) --...__ __ 

19:39-1949 Sz~ki 'rihor 

1949 

'GYÓGYSZERESZI KL\1/;l/ J INTÉZET ( 1949) 
1 l'.'I. 49-1974 Végh /\. ntal 
~ 1974- Szász György 

---~..___ 

ö. dbru 

SZERVE'r!.EN ,~:s ;\N/l..LITIK!\l KI2:rv1L\I 
!NTf°:ZET (1939) 

1939-1944 Szehelkdy Lászkí 
1944-1964 Schulek l~k1nér 
1964-1983 Burger K:ílmán (analitika} 
1964- K6rös Endre (szervetlen kérnia) 
1983- Barcza Lajos (analitika) 

L.... SZERVES KF~!V!IAJ INTEZET (1949) 
1949-1972 Bruckner Gydzcí 

j (Pongor (Júhor eltíadri) 

í 1957 . 

SZERVES VEC.iYT.:\NI lNTEZET ( 1957) 
(l95J) 1957-1977 Ch!uder Ot16 

1977- Szabö Li.Íszl<Í 
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ben átköltözött a ~frefort-kert Puskin utcai (akkori ne
vén Eszterházy utcai) frontjára nyfló, ún. „n1űegyete1ni 
pavilonba··, an1ely akkor még egyen1elctcs épület volt 
és 10 évvel később épült, mint a Trefort-kert közepén 
álló Than-félc l-es számú Kémiai Intézet. (Erre a Pus
kin utcára nyfló épületre az 1950-es évek közepén má
sodik emeletet húztak és itt nyert niajd niai Intézetünk 
átmenetileg elhelyezést 1956 és 1971 között.) 

Than Károly 1908-ban bekövetkezett halála után a 
n1ár említett hárn1as: bölcsész-vegyész, orvos és gyógy
szerész-vegyészhallgatók oktatásának egyre inkább 
n1egnövekedett feladatának ellátására átszervezték a 
Trefort-kerti kémiai oktatást. E célból az eredeti, az a 
Trefort-kert közepén 1869-71 közt épült Than-félc 
kénliai épülethez 1909-hen egy új szárnyat építettek (a 
Trefort-kert térképen ez n1ég éppen úgy nincs, n1int 
ahogy az 1898-ban épült Gólyavár sen1 ). Az eddigi két 
kérniai intézet n1ellé tnegszcrvezték a III-as szán1tí I(é-
111iai Intézetet, a111ely hefYiieg 111egosztozott a rnár crnlí
tett. tíj szárnnyal bővült az addigi, az eredeti l-es szán1ü 
I(én1iai Intézettel. A hánnas sz{unú I(érniai Intézet ve
zetője I3uchböck Gus;,td1' lett. Ugyanakkor került 
1 Vinkler Lajos az I-es szán1tí l(én1iai Intézet élére.. J..,en
':!,Vel Béla. a II. l(érniai Intézet addigi iuazgatója és a 
gyógyszerészek kérniai oktatásának akkc;fi gazdája 
1913-ban azonban n1eghalt, I3ugcu:s·;,ky lstl'án lett az 
utóda. Ekkor újjászervezték az ernlített intézetek fel
adatkörét: a gyógyszerészek oktatása n1egoszlott rnind 
e háron1intéZet1(özött, c1e az analitikai és a gyógyszeré
szi kén1ia oktatüsa ekkor került vissza a iVinklervczette 
í. sz<in1lÍ K.é111iai Intézetbe. 

\Vinkler J„ajost. aki gyógyszerész volt, 111ég 1892-
bcn n1agántanúrrú habilitálta Than J(droly éppen az 
cn1lúett tárgykörökből. \Vinkler akkor rnég a gázanali
tika kutatüS:iiban volt chnerülvc. de 1nár akkc~r is aktív 
részt vett a korabeli gyógyszerészi sajtó ké111iai vonat
kozású részeinek szerkesztésében és a IL Gyógyszer
könyv rnunkálataihan is. Segítője volt -rhaÍz f<:(íroly
nak, sót lVinklcrvolt szerzője az clsó. sajnos csak cson
kán abban1aradt gyógyszerészi kén1iai tankönyvnek is, 
rnajd 6 lett a III. és a 1\1. IVlagyar Gyógyszerkönyv ké
rniai részének szerzője, an1elyet 7"/1an intencióinak 
n1cgfclclően írt. H'inkler az 1913-as átrendezéssel 
n1e~1tcsült az eddigi orvostanhallgatók oktatási felada
tai alól és fgv lctl clsósorl:n1n gy....,ógvszcrész-oktatövú, 
aki rncgtart~i,tta a hölcsészhallg~1t(rk analitikai kén1iai 
nktatús~ít kis létszü111ú elit hallgatói lahoratöriurninaL 
Irnpulzív egyéniségének k.öszö1~hettc, hogy az 1919-cs 
tanúcsk()ztársasági !.!vcigvszerészi ref< >rn1törck vések 
során tervezett. ci't: n1~*g 1T~r11 valösuil uvöuvszcrészi f6-
iskola igazgatójúnak sz'tn1elték ki, an1i'{ni;·Ít a kun1r11ün 
utún 1najdhogy TlL~lll igazol!ák. (Ebben a főiskolai re
forrnban különben benne rejlett a későbbi uvöuyszcré-
szi rcfonnok csín.íja is.) ._~ ..... 

\Vinkler hetvenéves kor(Jhan. 1933-han nvugalon1-
ha került. utcídául a F~éilcsés1.eti l(ar s·:Cki 'fib-orf. a sze
gedi cgyetern szerves és gyógyszerészi vegytani profesz
szorát hívta n1eu, hogy végre a „Púzrnánv Péter Tudo
n1ánvegvt:.~len1c~ '· is ~~1ef!i~1dulhassnn a Szerves kérnia 
oktalús~L~. I(iernelked6. h~H!V 5;zéki 7'ibor gyógyszerészi 
és vegvészi oklevelét (\ kol()zsvári C!.!Vcte711c~~ Fabinvi 
l?udlT(Fprofesszornál szerezte. akinCI: később utc.ída -is 
lett és 1nint il).1cn. települt út a kolozsvári .. FcrencJ6zscf 
·rud()!llÜnyegyeten1··-n1cl együtt 1'rianon után Szeged
re. 

l'.::~z a vonal visszavezet Than f(droívho::.. n1ert Fabi
nyit annak idején, itt a budapesti egye.ternen n1ég ó ha
bilitálta a 80-as években n1agántanárrá, éppen a szer
ves vegytan tárgyköréből. Fabinyiazonban a kolozsvüri 
egycten1 felállításakor az ottani Vegytani Tanszék veze
tője lett. Than eredeti elképzelése a szerves kén1ia ok
tatására a budapesti egyctc111 Bölcsész I(arán így csak 
ezen a kerülő úton valósulhatott n1eg, S::.éki 7'iborkine-
vczésével. ...., 

Széki rövidesen át is szervezte az l-es l(én1iai Intéze
tet. előbb 1934-ben „Analitikai és Gyógyszerészeti 
Kémiai Intézetté", 1939-ben a „Szerves- és Gyógysze
részi Kémiai Intézetté", de ugyanakkor felállították az 
egykori III-as l(én1iai Intézet helyén a Szervetlen és 
analitikai kén1iai Intézetet, n1elynek alapító igazgatója. 
Szebellédy Lds::.ló. ekkor n1agával vitte a gyógyszeré
szek analitikai kérniai oktatásúL Az üj Intézet 1negszer
vczését S;.chellédr tragikus, hirtelen halála tniatt n1ár 
csak ,)'chule/.:: l:lelnér tl1dta befejezni. 

S:eki 7ibor az 1939-bcn kialakúott Szerves és 
(iv<igvsze:részi !(é111iai Intézetet hetvenéves korüiu, 
ll);Ug~;lornha vonulásáig vezette, 1949-ig. ._ 

Ekkor azonban az akkori nagy átrcndezódések so
rán a1. Intézetet kettéválasztották. J..\ szt:.:rvcs ké111iai 
rész az eredeti intézetben a l"crr11észcttudo111ánvi Ka
ron, a volt I3ölcsész l(aron niaradt 13ruci.:ner Gvd"z.ó' 
professzorsága rnellett, 111lg a gycígyszerészi kén1iti ok
latüsa ütkerült az orvoskarra. 1-Ie!vile!! el6bb a 1-[őgycs 
E'.:ndrc utca 7. szún1 alatti udvari sZárn\1ba, az eredetileg 
Pasteur I(órhüz céljüt szolgüló épüh:t ÍI. cn1eletérc, n1e'=. 
!vc! a CTvóuvszerészcti lnlézetnck kellett részünkre út
L:ngednié. lJnneprontó lenne annak részletezése, hog:y 
jüfonnán sen1111i felszerelést nen1 hozhattunk n1agunk
\_aJ a Trcfort-kcrtb6!. ·viszont szcrctnén1 han~súlVozni. 
hogy helyzetünket nag:yban n1egkönnyítcttc ._,A!oÍ.sonyi 
.\.ándor professzor Cs IntéLL'tének n1esszc1ncn6 ko!
ic!.!Üílis 111auatartúsa. rnclvet Intézetünk c111c súlvos 
n1'égcsonkít?1sa ellenére is- velünk szcn1ben tanüsfiot
tak. 

,:\z {1tvcncs évek elején a gyllgyszcrészképzés rc
f(1n11ja révén visz(Hlt b6vült a Gyógyszerészi I\.én1ü1i 
lntéZL'l oktatási volun1ene és ennek cllútüsára üj hc
lvct kerestek szú1nunkra. Erre a Puskin utca 7. sz. 
,~Jatti If. szúrnlÍ. a volt Lengyel !3C/afélc I(érniai Intézet 
(az c'gykori ,,rnűegycten1i pavilor1„) rüépúésckor 111ür 
félig elkészült rnúsudik cn1eletét :-zen1elték ki. /.\z épú
kczCs bcfcjczl;sc és berendezése szún1unkra 19 57 elejé
re készült cl. 1\z eredeti clgondolús az volt. hogv az 
1_.:gé:.:z rnÚSlH.lik crnclctct rnc_ikapjuk~ de csak a felJ't ad
t:ik ide. kürpótlúsul viszor~t részt kaptunk a 1"rcfort
kcrti or\·<isi épület. az lÍn. Elettani -rörnb alagsoníban. 

,:\Puskin uLcúha <Ítköltüzl~sünkkcl a IVlozsonvi Inté-
1:et volt II. e111elcti része azonban ncrn került \·issza a 
(ivÓg\'szcrészcti Intézethez. rnert kihurcolkodüsunk 
ut;in ii1 nyert elhelyezést az 19 5 7 -hcn C~lauder profesz
:-i/t ir kincvezésév(.:l fel<ill1úit! (ivl')gvszcrészeti Szerves 
\'L'gvtani Intézet. ,:~ Ivlozsonvi~fé1~ Intézet tchüt íuv 
sz<~f.rült bázisul a ClvóuvszeréSztudornünvi l(ar n1in~(
két kéniiai intézcll·~clZkialakulúsúhoz. ~ 

;\ Puskin utcüban azonban. niivc\ az szűkncl~ bizo
nyult. c.:sak ü1n1cnctilcg kaptunk clht:lyczést. onnan 
J <Jg 1-bcn visszak()\tözhettünk a l-i6!!VCS Endre utcüba, 
de n1os1 111úr a 9-cs sz<Ín1 alü az I. és 1L crncletckre. rni
kor innen a i'iagvvürad tér 4. szún1 al:::i túvozott a I<.-t)rC
!t":ttani é:' i'V[ikrT11"1ioló.~i;:li [111Czcl. 
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Jelen megemlékezésünk színhelye, ez az eredeti Hó
gyes-féle tanterem, Igazolja ezt a tanterem falán látható 
emléktábla. Erről Hőgyes Endre néz le ránk és barátja 
és tudományos küzdótársa Than Károly mellszobrára, 
melyet a Trefort-kert közepén állott volt Than-féle Ké
miai Intézetből hoztunk magunkkal, órizünk és most 
behoztuk a mai emlékülésünkre. Hőgyes és Than e 
szimbolikus egymásra találása legyen felelevenítése és 
megújítása annak az orvos-gyógyszerész tudományos 
és oktatási együttmúködésnek, amelynek szellemében 
annak idején Hőgyes Endre, mint az akkori orvoskari 
dékán javaslatára az 1896-os milleniumijubileumi ün
nepségek során a Tudományegyetemen Than Károlyt 
orvoskari díszdoktorrá avatta. Ezt a kitüntetést nyo-

Olyan laboratóriumi eszl(ÖZ, amely kémcsövek
ben, centrifugacsövekben vagy más kisméretű 
edényekben lévő folyadék keverésére alkalmas. 
A gumiharangra helyezett kécső lenyomásakor a 
beépített mikrokapcsoló bekapcsol, és a kis 
amplitudójú gyors forgómozgás keveri a kém
csőben lévő folyadékot. A keverőfej és a kémcső 
egymáshoz viszonyított szögének változtatása 
más-más jellegű és intenzitású keverést ered
ményez. Ha a kémcső gumiharangra történő 
nyomása megszűnik, a készülék kikapcsol. 

Gyá1ija, értékesíti: 

n1atékosan hangsúlyozza, hogy az Orvoskar javaslatára 
akkor tiszteletbeli orvosdoktorrá javasolt és avatott 
nyolc személy között Than Károly volt az egyetlen ma
gyar, ó pedig nem is volt orvos~ viszont gyógyszerész
ként kezdte tündökletes pályafutását. 

IRODALOM 

L Than Kdroly: A Chemiai Intézet tönént:W. Hógyes Emlékkönyv 
469. ( 1896) - 2. Szebellédy Lds::./ti: A Kin:ilyi Niagyar Ptíz1núny Pé
ter Tudomány Egyctcn1 L. sz. Chcmiai Intézete. NI agyar Gyógyszc
résztudonHÍnyi Társas<Íg Ertcsítójc i928 3. - 3. f-f(fgyes Endre: En1-
lékkönyv. A Budapesti Királyi Magyar Tudomüny Egyctcn1 On·osi 
Karának tvltíltj<iröl és Jclenérdl Budapest 1896. - 4. Bölcsé:;zkar 
története - 5. Orvoskar története 

Müszaki adatok: 

Hálózati feszültség 
Teljesítmányfelvétel 
Keverési frekvencia 
Tömeg 

220 V, 50 Hz 
43W 

40min·1 

2 kg 

Magyar Tudományos Akadémia 
Kutatási Eszl.özöket Kivitelező.Vállalata 
1141 Budape~t. Komócsy u. 29-31 
Tel.: 163-2450 Telex: 22-6700 
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A Gyágyszerészn lKémna Kntézel 4() éve 

DR. SZÁSZ GYÖRGY 

Tisztelt Dékán Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Engedjék meg, hogy a Gyógyszerészi Ké1T1iai Intézet 

egész kollektívája nevében köszöntsem Onöket és 
megköszönjem, hogy megjelenésükkel n1egtiszteltek 
bennünket. Tisztelettel köszöntöm Karunk vezetőit, a 
Dékán és Dékánhelyettes urakat, a tanszékvezető pro
fesszortársakat és valan1ennyi kedves vendégünket. 
Külön öröm számunkra, hogy körünkben köszönthe
tem Oelschliiger professzor és Zathureczky docens 
urat, kedves külföldi vendégeinket s, hogy jelen van 
rendezvényünkön számos volt oktatótársunk, azok a 
kollégák, akik Intézetünkből hossztí eredményes 1nun
kássüg után 111entek nyugállon1ányba és azok a kollé
gák is, akik más munkahelyre távoztak tőlünk. Ez alka
lommal is szeretettel gondolunk kollégáinkra, akik 
nem lehetnek velünk. D1: Auber László adjunktus, 
gyógyszerész 1954-től 1968-ig dolgozott az Intézetben 
intézetvezető-helyettesként. „Laci bácsi" ekkor ment 
nyugdfjba és ezt követően, sajnálatosan igen korán el
hunyt. Lukácsné dr: Bdnyai fiera adjunktus, gyógysze
rész, 1950-ben, pályakezdőként került az Intézetbe. 
Az Intézet gazdasági vezetőjeként, 1974-től az intézet
vezető egyik helyetteseként rnúködött egészen a sajná
latosan igen korán, 1982 januárj:iban bekövetkezett 
haláláig. Bálintné dr. Novotny Ágnes adjunktus, 
gyógyszerész, szintén pályakezdőként 1956-ban került 
Intézetünkbe. Több éven át volt az Intézet egyik tanul
mányi felelőse, a tanternli és laboratóriumi oktatás 
szervezője, irányítója. E feladatot látta el egészen 
1986-ban bekövetkezett haláláig. lVlincsevné eb: Ral
csera j11fária docens, vegyész 1968-tól volt az Intézet 
munkatársa. Nyugdfjba vonult 1970-ben és ugyanez 
évben váratlanul elhunyt. 

Elhunyt oktatótársainkra ez alkalon1mal is kegyelet
tel emlékezünk. 

Tisztelt I-fölgycirn és Urairn! Az előtten1 szóló flégh 
professzor úr nemcsak Intézetünk, de úgy vélen1, hogy 
a n1agyar gyógyszerészet szen1pontjából is nagy értékű, 
mondhatjuk dokumentum értékű áttekintést adott a 
gyógyszerészek kénliai oktatásának hazai kezdetéről és 
alakulásáról, valan1int a Gyógyszerészi IZénüai Intézet 
megalapításának előzményeiről. 

Engedjék meg, hogy e helyről is tisztelettel és szere
tettel köszöntsem Végh Antal professzor urat, Intéze
tünk alapító tanszékvezetőjét. i1 égh professzor lÍr ne
gyedszázadig állt a Gyógyszerészi l(émiai Intézet élén. 
Neve tehát nen1csak az intézetalapítás tényével forr ösz
sze, hanem az intézetkialakítás egyébként sem könnyű 
n1unkájával egy olyan időszakban, amikor az épp gyó
gyulni kezdő, háború ütötte nemzeti sebeket kezdte is
n1ét felszaggatni és újakkal tetézni az ország történel
mének alakulása. Ebben a helyzetben. akkor már több 
nünt 20 éves gyógyszerész- és vegyész-oktatási n1últtal 
és tapasztalatokkal, 46 évesen fogott hozzá dr. flégh 

Ama/ tanszékvezető egyetemi docens a tanszéképítés 
munkájához. Személyében olyasvalaki került az új In
tézet élére, aki mestere, Winkler professzor személyén 
keresztül megismerhette és magával hozhatta a Than 
Károly alapította anyaintézet, az L sz. Chemiai Intézet 
atmoszféráját, hagyon1ányait, erkölcsiségét. Mi a 
Gyógyszerészi l(én1iai Intézet jelenlegi n1unkatársai 
büszkeséggel vállaljuk és hálásak vagyunk ezért az 
örökségért és örülünk) hogy Intézetünket, elsősorban 
Végh professzor úr személyén keresztül, az!. sz. Che
miai Intézet egyik utódjának tekinthetjük. 

E rövid bevezető előadás keretében nincs lehetőség 
többre, mint csupán felvillantani Intézetünk történeté~ 
bál Végh professzor úr nevével fémjelzett időszaknak 
néhány, az intézetfejlesztés szempontjából meghatáro
zó mozzanatát. Alapvető feladat volt, hogy az újonnan 
szervezendő intézetben egyáltalán kialakuljon a 
gyógyszerészi kén1ia oktatása. Ehhez a szükséges sze
n1élyi állomány toborzásán kívül, a gyógyszerészi ké
n1ia tananyag nlegalkotása is szükséges volt. Ez a n1un
ka akkoriban n1inin1ális alapokra támaszkodhatott. 
Különösen így van ez, ha figyelembe vesszük a kor kihí
vásait: a gyorsuló fejlődést a gyógyszerészet, ezen belül 
a gyógyszerkémia területén, valarnint az V. Iviagyar 
Gyógyszerkönyv közelgő megjelenését. Ez utóbbi vi
szonylag hosszú idő elteltével követte a IV. kiadású 
Gyógyszerkönyvet, s így szerkesztése során természe
tes célkitűzéssé vált, hogy anyagával, alapelveivel, 
rnódszereivel felzárkózzék a nen1zetközi élvonalhoz. 
Erre a fejlődésre kémiai vonalon felkészíteni a n1agyar 
gyógyszerésztársadahnat a gyógyszerészi kéiniai egye
temi képzés és továbbképzés feladata volt. Ez, figye
!cn1bc véve az akkori feltételeket és a kiindulási helyze
tet~ retrospektíve rnegállapíthatjuk, a 111agyar gyógy
szerészet szempontjából történelmi feladat volt. Alljon 
itt néluiny jelzőköve ennek az úttörő n1unkásságnak. 
IVIeg kellett alkotni a korszerlí gyógyszerészi kémiai 
előadások jegyzetanyagát. Ehhez a 01unkához 111agyar 
nyelvű előzn1ény nagyon kevés volt. JI égh professzor 
előadásai és irányítása nyon1ün az alapítás utáni 5 
tanévben elkészült a gyógyszerészi kémia jegyzet szer
vetlen része 2 kötetben, továbbá a szerves rész 5 kötete. 
Ezek a didaktikailag mesterien felépített, tartaln1ilag a 
korszerű gyógyszerészi kén1iát képvisel6 el6adások 
alapozták rncg, illetve tették lehetővé a gyógyszerészi 
kémia tankönyv tnegjelenését. A 1,Gyógyszerészi ké
mia'' 1. kiadása 1972-benjelent meg és ez volt az első 
tankönyv hazánkban, an1ely a gyógyszerészi kén1ia tel
jes anyagát n1agába foglalta. A ncn1zetközi fejlődésnek 
megfelelően n1egjelenik benne a gyógyszerészi kén1ia 
komplexicitása, a gyógyszeranalitika mellett a szerke
zet-hatás összefüggések jelentds helyet foglalnak cl a 
könyvben. A napjainkban 4. kiadásra készülő és idő
közben kétkötetessé fe_jlődött tankönyv azokat a kon-
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cepciókat viszi tovább, amelyek még az Intézet hőskor
szakában alakultak ki és fogalmazódtak meg, Nem ki
sebb a jelentősége annak a munkásságnak, amelyet 
Végh professzor úr az intézetalapítás munkájával pár
huzamosan a gyógyszerészek továbbképzése és a ma
gyar gyógyszerészet fejlesztése érdekében végzett. El
mondhatjuk, hogy szinte az egész ország gyógyszeré
szei ismerték és olvasták közel 40 évvel ezelőtt a „Ma
gister" írásait, amelyek briliáns didaktikai érzékkel 
igyekeztek közelségbe hozni az idősebb gyógyszerész 
nemzedékek számára a gyógyszerészi kémia egy-egy 
fontos fejezetét Közben folyt az V Gyógyszerkönyv 
szerkesztésének munkája, amiből újonnan szerveződő 
Intézetünk és személy szerint Végh professzor úr, mint 
Schulek professzor egyik munkatársa, jelentősen kivet
te a részét, hogy később a VL és VIL kiadás szerkeszté
sekor, mint főszerkesztő. a korábbi nagy el6dök öröké
be lépjen, 

Tisztelt I-lölgyeim és Urain1! r\111íg az Intézet múltjá
nak alakulását az Intézet korábbi és jelenlegi vezetője 
érezte kötelező feladatának összefoglalni, a jelenről be
széljenek azok, akik ezt a jelent munkájukkal formál
ják. fvlunkatársain1 most következó rövid előadásai 
előtt csupán néhány gondolatot engedjenek meg az In
tézet közeln1últjával és jelenével kapcsolatban. A Tan
szék oktatási és kutatási munkájának n1eghatározása
kor alapvetőnek tartjuk rnagának a gyógyszerészi ké
miának a meghatározását. 

Úgy véljük: hogy a gyógyszerészi kémia a gyógysze
részet különböző területein dolgozó szake1nberek szá
rnára szolgáló kon1plex is1neretanyag. Alapvetően a 
gyógyszerek kén1iájából két ::ígazat művelését tekintjük 
feladatunknak. Az egyik a kén1iai szerkezet és a fizikai 
és kémiai tulajclonsáuok, valan1int a hatás összefüggé
sei, n1Íg a n1ásik a tágabb értelemben vett gyógysz'éfa
nalitika, Ennek a felfogásnak megfelelően alakítjuk to
vább tananyagunkat és ez jcllen1zi lényegében a 11tn
szék kutatómunkáját is. 

Egyetemi tanszék lévén, feladatunknak tartjuk, 
hogy szakterületünkön az alkaln1azott jellegű kutatás 

!. uíhld::.at 
l\11tat1icsop()rtjai nk 

Civd~vs::.crkéniia !. 
( Ki'lküsi .l.. (5rfi L .. Szab\i i\-L. 
NHilkr !\·!„Fazekas G.) 

(iyógys::.crké111ia II. 
(Tak<ícsn6 Novák K„ Jtizan i\·i.. 
Szalontain0 Vadon J„ 
Teitdbaun1 A.) 

CiJ·óg_\:\'::.era1111/itika !. Ci_1·1i!;):1·.:cra11a/irika II. 
(Tak~ics i\·1.. Gcrgdvné Zobin (Papp ()„ (lt:rgdv A„ ;\düm l.. 
i\ .. Ci-ühor T„ T(ithlh; Püzniúndi Vértt.:~né PdlH~ K'.. iv!ata!inné 
\!.. Farkasné f:,~~i<Ís E.) Folir !.. Zahonin E.'J 

(iyógys:.eranalirika Ill. 

(Pcthcí (i„ Novákné Pékli f\'l.. Fnrkas E„ Szelestei B.) 

f /_ tdh!d:;at 
()ndllcí rés:Jegeink 

- Nagynyon1áslÍ folyadékkrornatogrúfia (Budvüriné Bániny 
Zs .. Radeczky CT. ( 1989-ig). Kovúcsné I)erzsi !., J\sztelosné 
1\iróczy E. ) 

- G<-izkro111atognifia (Papp 0 .. \ 1értesné Pethő I\:..) 

- ·v0konyrétcg-kro1natognífia (\1{unos J„ Schiifer K.) 

-- Szún1úüstechnika (Józac Ivl.. ll:itelb:11n11 /\.) 

n1ellett, lehetőségeinkhez képest, igyekezzünk alapku
tatást is végezni. Természetes, hogy mint a kisebb tan
székek általában, mind a két irányban csak széleskörű 
kooperációval tudunk előrehaladni(/, táblázat), lgy a 
Gyógyszerkémia L kutatócsoport, amely pontenciális 
gyógyszervegyületek, diagnosztikumok, vegyszerek 
előállításával foglalkozik, igyekszik a gyógyszergyárak 
(eddig elsősorban a Chinoin) preparatív kutatási prog
ramjába bekapcsolódni, A Gyógyszerkémia IL csopor
tunk főprofilja a gyógyszervegyületeink közül a 
klasszikus értelemben vett gyógyszeranalitikát, a ké
miai gyógyszerellenőrzést a Gyógyszeranalitika IL 
képviseli, A Gyógyszeranalitika L fotokémiai kutatást 
végez a gyógyszervegyületek stabilitásával, míg a 
Gyógyszeranalitika IIL kutatócsoport a koordinációs 
l~én1ia gyógyszerkén1iai vonatkozásaival foglalkozik. 
Onálló részlegeink főként az Intézetben hagyományo
san intenzíven művelt kron1ato2ráfia területéről mű
ködnek részben szolgáltató jelleggel, részben saját ku
tatási tevékenységgel. (fi. tdbld::.at). 

Jelentús szerepe van a kutatón1unka és hozzáten
nén1: az oktatás tán102atásában is. a szán1ítástechnikai 
részlegnek. ,_, 

1. ·rakth.:sné Nov~ík I(risztina: f(tuauísok biológiai
lag akt(v vegyz'iletek s::.erkezet-tu!ajdonsdg összeji'iggé
seinek feluirdsúra 

f\ racionális gyógyszertervezés szerepe egyre jelen
t6:-;ebb a gyógyszerkutatásban. A gyógyszerek hatásá
ban n1eghatározó fontosságlÍ folvan1atok vizsgálata, 
tnint ( l) a gyógyszer rnegoSziüsa- a szervezethCn, (2) 
protonálódása/ disszociációja a szervezet adott pH-jú 
tereiben~ kien1elt területe a gyógyszertervczésnek. 
Munkacsoportunk 10 éve foglalkozik ezen folyamato
kat leíró fizikai-kémiai állandók [(l ): megoszlási há
nyados, log P; (2): protornílódási állandó, pK"] és a ké
n1iai szerkezet kapcsolatának vizsgálatával. 

Nitrogénhíclf6s vegyületek körében végzett kutatá
saink egyrészt a Chinoin Gyógyszervegyészeti Gyár
ban cldüllúott pirido- ( 1, 2-a)-pírimidinvúzas vegyüle
tckn.::. n1ásrészt az Intézetben szintetizált imidazokina
zolon típustí 111olekulákra te1jcdt ki. Megúllapítottuk, 
hogv különhöz6 szerkezetmódosítások (szubsztitució, 
gyŰÍ·úzárás, gyűrútelúés, gyúrútagszá1n~változás) n1i
lyen sajátos kölcsönhatások révén befoly::ísolják a log P 
és pl(a értéket a vizsgúlt vcgyülettípusokban. 

/\rncrikai kutatócsoporttal (Prof. Vl. J. Dunn, Chi
cago, Llniv. of Illinois) együttn1líködve lineáris össze
függést igazoltunk a vegyületek n1egoszlási hányadosa 
és a hidratált rnolekula izotrop felszíne között. Ez az ösz
s?.efüggés log P predikciót tesz lchet,ővé csupán n1olc
kula szerkezeti jellcmzcí alapján, Uj pK„ prcclikcicís 
rnóciszert cJol~oztunk ki szán1olva a n1olckulák elekt
rosztatikus pcltenciál értékét a protonálóclás helyén. 

/\két protonálható csoportot tartalmazó antibakte
riális hatüsú fluorokinolonszár1nazékok ( Chinoin 
Ciyv.Gy.) protonálódását n1ikroállandók rneghatáro
zásúval jcllcn1cztük. /\ mikroüllandök felhasználásával 
szán1ítottuk a protonáltsági rnikrospccieszek koncent
rácicíjüt a pI-I függvényében(= n1ikrospcciúció), n1ely
nek fontos szerepe lehet a vegyülcttl1::ius hatüs1necha
niznn1sának jobb nlegértéséhen. 
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2. Köküsi .f<izsef: Potenciális farn1akonok és diag
nosztikrts szerek szintézise 

Az előadás áttekintést adott a nitrogén-tartalmtí he
terociklusok kutatása során elért szii'itetikus eredmé
nyekről. Pirido (1, 2-a) pirimidin analóg és 2, 3-disz
ubsztituált kinazolonok ké1niai reaktivitásának vizsgá
lata sonin tíj reakcióutak kidolgozására nyi1t lehetőség, 
amelyek elvezettek rutekaprin-típusú természetes al
kaloidok eredeti szintéziséhez ill. új strukturális variá
cióinak kialakításához a Methagunalon új indolin
szubsztituált analógjainak szintéziséhez és a Cavinton
vazrendszerét egy nitrogén- helyettesítéssel tartaln1azó 
pentaciklusos rendszer előállításához. A funkciós-cso
port átalakítások eredményeképpen számos iroclaln1i
Jag új triciklusos gyűjt6rendszer szintézise is megvaló
sult. 

1-\ szintetikus csoport n1ásik tevékenységi területe a 
gyógyszerkutatásban, orvosi terápiás vizsgálatokban 
felhasznülható diagnosztikus szerek elóállítcísa. f\ ki
alakult tudornányos együttműködések keretében szin
téziseket valósítotlunk n1eg isn1ert gyógyszerrnoleku
lák n1etaholitjainak előállításúra, an1ely a gyógyszerú
talakulások kvantitatív követésének analitikai stan
dardjaiként szolgálnak. lVIegoldottuk szán1os diag
nosztikus eljárásokban használatos festék (laserfesté
kck, sejtn1en1brán-festékek, biohurninescens indikáto
rok) új vültozatainak szintézis~t. 

3. i~udvüri li{óbertné: .4.:: Intézet 11agynyon1dsrí fo
lyadék.kron1atogrdjlds rés:)egének n11uzkdi. 

A 111unkacsoport a gyógyszerészi kén1ia jellegének 
n1egfelel6en, alkahnazott k:utatüsi feladatokkal foglal
koiik. Ezen belül a kutatási térniik az alübbi luiÍ·on1 
részterületről adódnak: 

1. .Analitika. Fóként elvülasztások a gyúgyszer
anvagok és összetett l.:észítn1énvck köréből, általá
ha~1 ~ tisztaságvizseálatL kvantitatív rncghatározá
si. stabilitásvizsgáfati jellcggeL dc ehhez ~a terület
hez tartozik optikai vagy szC~kczeti izo111érek elválasz
tása is. 

1 /-/ f>f~C' és n10/ekuiaszerkezeE összejl"iggés ta-
1111/rnúnvoz.dsa. Ennek keretében nitrogénhídfös 
vegyüleÍek (piriclo-pirimidinek. gyenge büziSok (irni
dazo-kinazolonszárrnazékok ), savtcrnu~szetű vcg;fülc~
tek (harhitálok, szulfonrnnidok. antiílogisztikus kar
bonsavak) viselkedésével kapcsolatos átfogó clen1zést 
adtak. Kien1elencl6 az e111lített vegyületcsoportok nor
rnál- és fordítottfázistí, ionpár-képzésen alapuló kro
rnatográfiájának tanuln1ányozása és a jelenségek értel
n1ezése. 

.3. !-! í>L(' viselkedés. Faicunint szerkezet és ndajdon
súgok (SP fi) szerkezet és hatcís ( QSA Fi kapcsolatának 
tanulnuinyozúsa. E témakörön belül a munkacsoport a 
pirido-pirin1idin ill. in1idazo-kinazolinszür111azékok 
körében a rnegoszlúsi hányados (log p) és a retenciós 
adatok (log k') korrelációjüvaL a log P-nek, log k'-val 
történ6 helyettesítésével, ill. a log P predikciójüval fog
lalkozott. f\ g~yógyszertervezés folyarnatáhan igen jc
lentcísck azok az erechnényeik, arnelyekkcl az RP
J-IPLC-retenciö és a biológiai aktivitüs közvetlen össze
függését sikerült igazolni~1k. 

4. lPapp Ottó: Gdzk1vn1atográfids retenciós adatok 
alkabnazása a gyógyszerkutatásban 

Beszámolójában néhány példát mutatott be a kémiai 
szerkezet, a kromatográfiás retenciós adatok és egyéb 
fizikai-kémiai paraméterek (pl. fomíspont. mólrefrak
cicí, szabad entalpiaváltozás stb.) között kimutatható 
összefüggésekről. 

Enncl( sorában n1egállapította, hogy két n1egfeleló
en rnegválasztott, eltérő polaritású állófázison mért re
tenciós adattal kielégítő pontossággal jellemezhető a 
víz-oktanol megoszlási állandó. A mólrefrakció értéke 
kapcsolatba hozható a molekulán belüli diszperziós 
erőkkel, mely ugyancsak egyik tényezője a retenciós in
dexet megszabó tulajdonságoknak. Ez esetben a polá
ris fázison n1ért értékekre azért van szükség, hogy kor
rigálják a kevésbé poláris fázison, a diszperziós erők 
mellett fellépó kölcsönhatást. 

/!\ tovübbiakban triciklusos nitrogénhídf6s vegvüle
tekből összeállított 10 db 4-4 tagú~sorozatot mutatott 
be. E sorozatokkal jól lehetett d'én1onstrálni, hogy az 
„/\'' vagy „C'' gyűrűben a gyűrűk tagszán1ának változ
tatása nen1 azonos módon hat a retenciós adatokra. 
Ercdn1énveit azzal indokolta, hogv az „A" 12.vűrul1en 
lev6 nitro.gén aton1 nagyfoktí mol;!Íitüsa révé'O' a gytírű 
jelentős torzulásra képesi a1ni kisebb gyűrű-tagszámnál 
be is következik. A gyűrű térhelyzetének megváltozása 
111údosítja annak elektroneloszlását, ami viszont nicg
változtatja a vegyületek retenciós indexét, különösen 
polárísahb állófázison. 

5. ]~lluícs l\'Iiluily: Fotokénlioi kuuuások gyógyszcr
un„vagok kúrébűl. 
Gvó12.vszerek és fénv kölcsönhatásának vi?_<;g{tlatat két 
irJn)-;l;an folytatjuk; ... 

1. vizsgáljuk az egyes szerves alapanyagok fényokoz
ta bornlási készségét, 

2. ;J~Igozunk niagának a vizsgálati n1etodikának fej
leszt csen. 

J\z l. térnakörben a trantcliniun1-bron1icl fotoaktí\' 
szerkezeti kon1poncnsének a xantén - 9 - karbonsav
nak bon1lástern1ékeit vizsgáltuk különös tekintettel a 
dixanténck keletkezésére. /\ pirazolidindion típustí 
gvulladáscsökkent6k közül kettő: a kctofenilbutazon 
t~ a szulfinpirazon fotoké1niai bon1lását vizsgáltuk ol
datban. szán1os bon1lástern1éküket azonosítva. l-Iozzú
júrultunk a vegyületettípus bon1Iüsi rnechaníz111usának 
is111eretéhcz. A vegyületcsalád további öt tagját is be
vonva, összefüggést kerestünk a piruzoliclindionok és 
kron1atográfiás rétegen való felt(ínő tern1ikus bon1lé
konvs.:íguk közt. E vizsgálatok során isn1crtük fel az tín. 
fotcÍ-en;lékezési cffekt~1st. Feltártuk a pirazolidindio
nok és krornato!.!ráfiás szorbensek addig isrneretlen 
k(ilcsönhatását. Együttrnliköclést építve ki a Ivlünsteri 
Egycte111en Reisch professzorral, n1elynek keretében 
többek közt szteroidok fénykatalizálta bon1lüsút vizs
gáltuk szilárd fázisban. 

I\![ctodikailag (2. témakör) a por alaktí gyógyszera
lapanyagok vizsgálati problén1úival foglalkozunk. l(í
sérlcti adatokkal tán1asztottuk alú a vizsgálati n1inta 
n1egválasztása és kezelése (keverése) fonUJssrigüt po
rok fotostabilitásvizsgálatában. Prourarnunkban szere
pel a keverés n1echa~1izrnusának n1egoldása hosszan
larló por-besugárzása alatt. Ennek során forgóreaktort 
szcrkcsztettüuk. 
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A lmdapesii Egyetemi Gyiígyszerészeti hiiézel helyének kiaia!mllísa 

DR. KEDVESSY GYORGY 

50 évvel eze/őu került 111egfele/ő e/helyezésre a buda
pesti Egyete111i Gyógyszerészeti !mézet. Az előzmények 
isnzertetése után a közlernényben leírcisra keriil az inté
zet akkori beosztása, berendezése és felszereltsége. Fő
ként az ugyanakkor életbe lépett cíj rendszerü gyógysze
részképzés, kii!önösen a gyakorlati oktatás fokozott fel
adata tette sz(ikségessé a ko1:vzert7 intézet létrejöttét. 

A budapesti királyi rviagyar Pázn1ány Péter Tudo
n1ányegyeternen az 1907-ben létrehozott Egveterni 
Gyógyszertár az Üllői út 26. épület III. emdctéí1 nyert 
elhelyezést. Ebben a régi épületben jelentős részben hi
vatalok (dékáni, n1ajd később rektori hivatal, Gazdasú
gi Igazgatóság, az Orvoskar I(önyvtára) foglalt helyet. 
A II. en1eleten a Gyógyszertári Intézet volt. 

A Gyógyszertár elhelyezése 111ár kezdetben célsze
rűtlen és építészetileg is szokatlannak túnl. Ugyanis a 
[II. e111cleti szint alatt pinceszerűen képezték ki a 
Gyógyszertár gyógyszer-, vegyszer- és kötszer-raktá
rát. Minthogy az épületben nem volt teherlift, ebból 
adódott az egyik nehézség. Az en1eleti szinten szűkös 
volt a Gyógyszertár, n1ajcl J935-től a Gyógyszertár és 
Gyógyszerészeti Intézet helye. Itt kapott elhelyezést az 
l914-ben létesített Gyógyszerismereti (később Gyógy
növény- és Drogisn1ereti) Intézet is. 

Az Egyeten1i Gyógyszertár kezdettől oktatási fel
adatokat is ellátott. E tevékenység az Intézet felállításá
vel bővült anélkül) hogy helyiségei szaporodtak volna. 
1'vlegen1lítendő~ hogy itt volt a két intézet közös tanter
me, aminek befogadóképessége a gyógyszerészhallga
tók akkori létszá1nának rnég n1egfelelt. 

IVIinthogy a Gyógyszerészeti Intézet gyakorlati okta
tási feladatai növekedtek, csaknem lehetetlenné vált a 
helyzet. Az Egyeten1i G.yógyszcrtárral együttes inté
zetnek ugyanis nlindössze két laboratóriun1a volt. Az 
ún. galenusi laboratóriurnban készültek a klinikai 
gyógyszerellátás céljára a tabletták, kenőcsök, kivona
tok, oldatok, porkeverékek és ugyanitt folyt az akkori 
tanrend szerint a IL éves gyógyszerészhallgatók gya
korlata is. A .,galenikun1ok" előállításában tehát köz
rcn1úködtek cl f1allgatók is. Az így előállított készítn1é
nyek klinikai gyógyászati használhatóságát, ill. annak 
biztonságát többen aggályosnak tartották. 

A 111ásik, ugyancsak szűkös laboratóriu1n feladata 
volt a galenikun1ok, valainint a kereskedelen1ból be
szerzett alap gyógyszerek és vegyszereki vala111int a se
bészeti kötözőszcrek részletes és igen felcl6sségteljes 
vizsgálata. Ugyanitt folyt a gyógyszCrészhallgatók gya
korlati oktatása (galenikumok vizsgálata). Mindez 
együtt n1ég jó szervezettség mellett is csak nagy ne
hézséggel volt n1egoldható. Ebben a laboratóriun1han 
az oktatás célját szolgáló gyógyszergyűjten1ény a légte
ret csökkentő felső „galérián'' lévő szekrényekben 
nyert elhelyezést. 

A két említett laboratóriumon kívül a klinikák részé
re - akkor még igen jelentós inennyiségben készülő -

magisztrális gyógyszerek előállítása az ún. officinában 
folYt. Az intézményhez tartozott n1ég az iroda, an1ely
ben főként gyógyszerrendeléssel és könyveléssel fog
lalkoztak. továbbá a vezető (késóbb professzor) dolgo
zószobája. 

A sz(íkös elhelyezés a harmincas években már az év
folyamonkénti 50-60 főre növekedett hallgatóság lét-
szü1na n1iatt is csaknen1 lehetetlenné vált. ,_, ._ 

Egyidejűleg megkezd6dött a gyógyszerészdoktori 
disszertációk kidolgozása iránti érdeklóclés. A disszer
túnsok részére is kCllctt n1unkahclyekct biztosítani. 

,t\z adott helvzetben döntő fontossÜgLÍ volt az intéz
n1ény vezetójérÍek, dr. i\iozsonyi SdndÜrcgyeten1i n1a
gántanár. nlinisztériun1i tanúcsos kezdernényezése és 
erechnénvre vezető céltudatos törekvése a kettós intéz
rnény új -elhelyezésére. IVIozsonyi Sándor javaslatát a 
F6hatóság tá1nogatta és az Orvostuclo1núnyi I(ar, vala
n1int a J(ultuszn1inisztériun1 jóváhagyásával 19 38-39-
ben niegkezclődött a Hógves Endre utca 7-9-ben mű
ködő Pllstcur-l(órház ciiY részében a Gyógyszertár és 
az Intézet jobb működését lehetővé tevő helyiségek 
építészeti kialakítása. l.Jtóbb a lyssa elleni védőoltások 
decentralizálásával és kötelez6vé tételével feleslegessé 
vált kórház n1egszúnése folytán újabb részt kapÜtt az 
intézet. 

Nagyon figyclernrc nléltó a gycígyszerésztársaclalorn 
cl6bb szen1léleti, erkölcsi, n1ajd később anyagi türnoga
tása az intézet n1egfelel6 elhelyezésére. 1\ gyógyszeré
szi érdckképviseletekben és a kollégákban osztatlan 
örön1et okozott az 1935-ben létrehozott intézet. 
an1elyben a gyógyszcrtártulajclonosok és alkalmazot
tak valódi i.alina 111ater'' -t láttak. Ivlár a harn1incas évek 
elején hangsülyozták a gyógyszerészképzés reforn1já
nak szükségességét. rnüs európai országok színvonalá
ra en1elését, tehát a 4 éves teljes értékű egycterni képzés 
bevezetését. Ennek a törekvésnek szütnos megnyilat
kozúsát olvashatjuk a korabeli gyógyszcrészsajtóban. I~ 
n1ozgalon1 lelkes harcosa volt I\'íozsonyi Sándor, dc je
lentős tátnogatást kapott a gyógyszerésztársadalo1ntóL 
Ebben része volt a Tvlagyar Orszügos Gyógyszerész 
Egyesületnek, az ugyancsak rcforn1n1ozualn1aknt kép
viSelő rvragyar GyÓgyszcrésztudon1únyf Társaságnak 
és tülzás nélkül az e!!vcten1es gyógyszerész karnak. Az 
ország gyógyszerés:Zéi n1aguk--Ón<~i~ vallották a gyógy
szerészképzés e vezető intézetét. Szükségesnek tartot
tük a gyakorló gyógyszerészek ennek az futézrnénynek 
a létr~hozásáL,_,án1Cíyhez bánnely szak111ai kérdésben 
hizalonHnal fordulhatnak. 

Az intézet és az Egyeten1i Gyógyszertár rnegfelelő 
elhelyezése lehetővé tette a korszerlí gyógyszerészkép
zés létrehozását (1940), 111ajd ugyanebben az évben -
111ost n1úr kcll6 bázis birtokában - iVIozsonyi Scínclor 
egyetemi ny. r. lanári kinevezését. 

1\ gvógvszerészi társadc:don1 lclkcs rcfonntörekvésci 
ncn1c~-;*ak~Szavakban nvilvánultak rncg. hane~1 anva!.!.i 
tárnogatásban is. iVIo?~~onyi profcsszo1~ 1941. júniu:: 13-
ún az új Egycterni Gyógyszerészeti Intézet ben1utatása-
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kor tartott el6adásában hangsúlyozta a kultuszkor-
111ány megértő segítségét. ,.f\ kultusz1ninisztcr azon
ban csak c~puszta ~tlak~tt bocsútotta rendelkezésünkre. 
Egy nagy rnecénás jött azonban segítségünkre: a ma
gyar gyógyszerésztársadalorn. an1ely ezúttal csodálatos 
111ódon nvilatkozott 111eg. f\z clsó kéró szóra eddig 
1nintegy 80000 pengő gyúlt össze a n1agyar gyógyszc'::: 
részi kar adornányaként. Egyenesen n1egható a Karnak 
ez a csodálatos n1cgnyilatkozása. A nagyszerű gesztus
sal in1ponáló pályaszeretetr61, a gyógyszerészi hivatás 
n1egbecsüléséről tett tantíságot:· 

1\z akkor igen jelentős összeg, n1ajd a további ado
n1ányok lehetővé tették az intézet szép és korszerű be
rendezését. valainint az oktatúshoz és a kutató111unká
hoz szükséges n1líszerckkcl, gépekkel ellátását. 

Az 1940-41. tanév 1. félévével életbe lépett tunul-
1nánvi rcforn1 az intézetet csak a III. és I\l. tanévben 
érini"ctte. így a berc1H.lczés és felszerelés teljes befejezé
se 1941 tavaszüra nern okozotl késcdehnet. [\ilozsonvi 
professzor 194 l jtiniusüban e16bb sajtóbcn1utató;1. 
n1ajd ezt küYctócn a széles nyilv::ínosságnak rnutatta hL' 
rCszlctcs isrncrtctésse\ az intézrnényt. 

;\z I~!.!\'Cten1i Ci-vógyszcrészeti Intézet és E!!vt.:terni 
Ci-ycígys;~ruír az élJül~uhrnb két részében foiJ~1lt he
lyet. i\ I-!úgycs Endre utca 7-\1. épület utcai részének 
fóldszintjén és alagsorában az Egyctcn1i Gyógyszertür 
helyezkedett cl. (E~nnck isn1ertctésévcl a célkitlizésck
nck rnegfclel6en ncn1 fo!.!lalkozon1. I~rrc rnüs leírásban 
került sZ)r.) ;\z udvari kélen1clctes épületben az intézet 
roglalt hclvct. 1\z alúhbi isn1crtetésben az intézet első. 
cr;deti for

0

n1ájüt l<Írgyalon1. /\z épült:.:t egyes részlege az 
1..'lsú bL>építés ~;orán kéc;úhhi felha;.;znúlús c~ljúra rnég 
ncn1 került kialakúásrn. 

iVlegen1líter11. houv az intézet euves osztálvainak ki
vitcleZési terveit [VI~Zsnnyi profcs~Zur ültalá1;os títrnu
tauísa alapján 111i llsztülyvczctöl: dolgoztuk ki. /\.kora
beli szaksajt('iln1n olvasható, hogy l\!Iozsonyi rendkívüli 
U<Hidossá!!ga\ gazdúlk(1dntt a gvóuvszerésztürsadalon1 
;1don1úny;fhó(összegylÍlt pén~~el~~ígyszólvün az utol
só fillérig anyagba és fclszercléshc fektette. 

/\z intézet kúzpontja a félcinclcten elhelyezett ta
nücsterern és r11el\euc a tanszékvczctó professzor szé
pen berendezett clolgoz6szobüja. r\ tanücstercrn, 
an1cly '-~gyhen az intézet irod{Jjúul szolgült. volt a helyL'. a 
rendszeres intézeti rcferúló üléseknek. Itt helvczték cl a 
n1au,var u:v<Ú.!\'szcrészck cu,ycs kic1nclkcdő Szcrnélvci
nclZ~1rck'e-pc\l (I)eér E:'.nclr~< I(arlovszky Gcyza, I<a11ay 
Júnos. fvlato!csy 1VIiklcís ). Ezek a képek a 111ajdan ki
cgé:szülú ,. Ci-;.'cígyszcrészct i panteon „ alapj;:ít jelentet
ték volna. 

/>i..z épület 1. c111e\ctén a;.;. lÍn. galcnusi lahoratüriurn 
kapott helyet. /\hban az idől.1en az intézet feladata volt 
a CTyógyszcrtúr részére a galenikurnok (oldatok, ken6-
csök, kivonatok. tablcttúk) cl6üllít:.isa. /\z ehhez szük
séges ht:rendezés, készülékek és gépek a laburat<íriu1ni 
helyiségekben és a folyosókon kerültek elhelyezésre. 

/\ 111<.Í.sodik ernelct egészét fou!alta cl a ké111iai 
osztüly. i\z eredeti rncg(~dúshan ilt kapott helyet az 
intézet t()hb ezer kiitctcs könvvtúra. rviellcttc két 
kutató Cs c!icn6rz6 lahorattirilun. Az egyikben a 
kutató és gvóuvszerc!len6rz6 rnunküval fogÍ[ÍJkozó in
tézeti n1u;l~a17't-rsak. a n1úsikha11 a gvügvszc~·észdoktori 
értekczésükön dolgoz(Í disszcrt~;1sc~Í~ n1unkahclyci 
voltak. 

A kén1iai laboratórium feladata volt tovübbra is az 
Egyetcn1i Gyógyszertár részére előállított és oda a ke
reskedclen1h6l beszerzett gyógyszerek ellenőrz6 anali
tikai vizsgálata. Ugyancsak cllcnóriznünk kellett a se
bészeti kötözőszerek n1inóségét is. E célra szintén kor
szerű nilíszerek ülltak rendelkezésre. A laboratóriu-
1nok berendezése és felszerelése színvonalas és n1egfe
leló volt. Az en1elet e szárnyában még a 1nérlegszoba. 
továbbá az optikai n1űszereket tartalmazó helyiség fog
lalt helvet. Az emelet túlsó részében lévő laboratóri
u1nban~ a gyógyszervizsgálattal foglalkozó hallgatók 
dolgoztak. Itt volt a kén1iai osztály vezetőjének dolgo
zószohüja is. 

Stílyos változást jelentett a negyvenes évek vé
gén a nlinisztériun1 gyógyszcrész-főe16adójünak szó
ban elóadotL de kötelez() hatálytí rendelkezése. 
an1ely szerint a n1üsodik crnclct egészét néhány 
nupon belül ki kellett ürítenünk, s helyet ndní a 
Cfvóuvszerészi I(érniai Intézetnek. Ezt az intézetet ak
k<;ri 11elyér61 az egyik l"rcfortkcrt.i épületből telepítet
ték üt. I~nnck folytán a kérniai osztúly egysége meg
szlínt és az egyes laboratóriun1okat az udvari épület 
földszintjén és az cl só eniclct egy részt:n zsúfolva kellett 
elhelyezni. 

;\z cn1lúctt részlegek kialakítását követé5cn cgv idő 
nHíltún épült n1cg az~alagsorban a hannacléves l;t;llga
ttík oktatúsúra szolgüló receptúrai laboratóriunL Ez a 
tágas~ nagy bcfogadöképességlí laboratóriun1 gyógy
szertári officina jelleg.ti, ill. kiképzéstl volt. 

Ily n1cídon az E'.:gyetcn1i Gyógyszerészeti Intézet lé
nyegében helyiségeinek csökkentése után is n1egfelcló 
oktatási és kutaiüsi lehct6ségct nytíjthatott. f\.z intézet 
;! húhortí alatt szerencsére jelentékenyen ncrr1 károso
dott. 

J\z intézet cl6adc5tern1e a :viikrohiológü1i és a l(óré
lettani Intézetekkel küzös hasznülatban ~dvari bejárat
tal a jelenleg is n1cglévó n1cgoklústí volt. 

/\.z in1éz111énv kés6bhi Ü!alakítüsáva\ e helvcn ncn1 
foglalkozorn. lVÚndösszc arra utalok, hogy az Ilgyetcn1i 
(Jyógyszertür különvülása után rncídosult az intézet fel
adata. rncrt az ou kialakított laboratóriumok lchctóvé 
tették helyben a galenikun1ok cl6ú11ítúsát ~s a gyógy
szcrcllenórzés is ütkcrült a gvóe:vszertárha. luv az inté
zet akkor nuír kizárólag az~·;kt7;tö és kutatór;{unküval. 
ill. a negyvenes évek vé'gétól egyre fokozódó ütern1í el
rnélcti és gyak<>rlati gyögyszcrész-tovübhképzéssel 
foglalkozott. 

[\!Iég egy (irvendctes fcjl<íclésr61 le:-zek en1lítést. 
l 94g-han a szahaclsáuharc centcnáriutnün az országos 
ú111H:pségL~k során k'Crült n1egrcndezésrc az ünn~pi 
gyógyszerészhét. /\ gyógyszerésztúrsadalon1 lelkes fcl
ajánlüsaibtíl Ivlozsonyi professzor javaslatára akkor jött 
létre a f.!.VtÍ!!VSZerésztörténeti n1úzeun1 a hátsö udvar kis 
épülctŐÍicr;: an1ely clőzóen a Pasteur-i(órhüz üllatistál
h)ja volt. 1-\z orszúg akkor inl:g niagántulajdonhan lév6 
gyógyszertüraiban talülható értékes tárgyi cn1lékck, ré
gi eszközök, rnlivészi üllvúnvedénvek stb. kerültek az 
i:rnvev Józscfr(íl elncvczetl n1tízéu111ha. í\ rnüzcum 
anyi1g;~ít kés6bb a Sernrne\\vcis Orvostörténeti Ivitíze
un1 vette ÜL 

Ennek a felkérésre i'rt áttckintél. összefoglaló n1eg
e1111ékezésnek az intézet, s cuvben a reforrnüÍt egvctcrl1i 
gyógyszerészképzés 50 évL~S~ 6vfordulója nyújtcrtl aktu
;llit úst ( l 9.:!.()- l 990 ). I~gybcn isrnételt tisztelgés ezeket 
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az eredményeket elérő Mozsonyi professzor emléke 
előtt, akinek az elmúlt évben ünnepeltük születésének 
100 éves évfordulóját. 

lRODALOM 

Gyógyszer~szi Közlöny 19-HJ. fd1ruilr 2-L 99. old. Gyögyszert!szi 
Közlöny 1941. június 2 l. 349. okl. Gyógyszen:szi Közlöny 194 L jü
nius 28. 364. old. Gyógyszer~szi Hc1ilap 1941. június 8. 

G. Ke<lvessy: Localiry ofthc Pharrnaceiaicaí ínstiuu oftlzc Unii·cr
siry i11 Budapest 

Thc Pharmaccutical Instilut of thc University in Budapest got an 
adequa1 !ocation fifty years ago. After having prcsented thc prcce
dcnts author givcs <.1 survey on thc arrangernent. equipn1t:nts and ac
cessories of the Institut. 

Tflt.: t.:stablishn1ent of nindern institut was justified by the ncw 
systen1 of phan11accu1ical educa1ion. which camc in10 force at that 
tin1c incrcasing espcria!ly the practical educational work. 

(Szeged, Eötvös utca 6. 6720) 
Érkezett: 1989. Xl. 27 . 

.. 1\POTHEKt\ '1\9"' Nl~f\-IET G'i'C)GYSZERi'.:SZN()K ELS(i 
KC)NGRESSZUSA 

íú:Q;c1; !?. és nusai: Dtsch. 1\pnth. Ztg. 129. (36). 1901 ( 19.S9) 

Első ízhcn rendezték n1cg az NSZK-ban !!VÓ!!.vszcrészn6k kon!.!
resszusdt 500 n:sztvcv6vt.'l. 4o férfi kolle!.!a iS-érZlckkidött a rendel
vény inínL ;\ konfcrencia kerct0hcn tuc!C:nnányos döadüsok. f6leg 
tovühbképz6 jcllegtíck hangzottak. cl. tovübhoi sznkmapolitikai vita
fórumot rendeztek. csa\üdi. gvermeknevelt!si és hivatüssal iisszefü!!
L'.(i kérdéseket vitattak 111eg~- -
- ;\ tudom<Ínyos e!6adüsc)k f6bb té111fü: 

Kozn1etikai terület a gyógyszcrtürban: a hdyes b6rüpobs 1úrgy
köréb6l négy clcíadüs. 

Horn1onpcítl;:is a vültozüs kora utün; e tilrgykör kcretl'.bcn többek 
köztitt :.1 csontritku\úsról. kardiovaszkuhíris kockú1.atokníl vol! s;.(Í. 

Ismertették az ;\Jzhcinicr-kcír. mint korunk e!!vik idtiskori veszé-
lve újat1b isn1eretanva!_i<Ít. --
• /\ szakrnapolitikrli \'itafórurn modertítorai köz(itt egyeterni okta

tci. gyógyszert<Írtulajdonos. kórh<i;;;i gyögyszerész, szcrvt:zó. sz<init
tcigépes szakeniber és orvosn<Í is volt. ;\ megvitatott témúk: 

Nük e\6rebaladása, karrit:rje a 1udon1únyos piílyún. ininyi'trl lw
lycken (n1en..:dzser pozíciökhan). 

Szc) volt a p:ilyavá!usztüsról. rnunkahdyck tcn·szení kiválasztús:i
ról, on'osnük-gycígyszerésznclk J;apcsolatüni!, a csalüd és hivatüs 
kapcsolatürcíl. lépéstartás a tuckim:iny fejl6dr.!sé\\::l (szakirodalom. 
továhh!~épzés lebt:t6ség.ei). stb. 

i\ nén1et példa - Lígy érzc1n - gondnlatéhrcszt6 a n1agyar hely· 
zdre nézve is. (S). 

KLINIKi\I Gl:'()GI'SZERESZET 1\Z ECil'E l"L'.i\IF-:KEN 

Scl1u1wck, \\1.: Pharrn. Ztg. 135. (2). 3 ( 1990). 

t\ nyugat-berlini egyetem tanúra v:ízolja a kiínikai gytígyszerl'.~zet 
jelentóségét, gyakorlati vonatkozüsait és oktatüsát. 

Bcvt:zct6jébcn arról szól. hogy <1 gyógyszcrt!szct különhüzd n1un
kahclyein c!tt!níck az igények. /\ kiképzés ugyanakkor szabványos. 
1989-ben vczccték be az un. approbür.:iós z<inívizsgüt. rnelynck fü 
tÜr!.!vai: f!V(Íf!yszcrészi k~mia. gydt:vszcré:;zeti tiio!ó!!ia. gv<il.!.vszcr-
tecTlnohiiia:!rvcíu:vszertan és t(j;;,j~~;iló!!i<1. - ~- --

Széles 'körl;-én az a vélemény. hoí.!V hi~invzik a klinikai !.!\'(Í!!V~t:en.:~
szt:t oktatüsa. a1ni pedig a gyakorl<~-szerr11)ontj<ihöl font()S !c~ílnc. 1\z 
Egyesült i\.!la111okban évente .ROO klinikai gyógyszerészt kl;pt:znek 
ki. i\ klinikai f!VCÍgvszerCszetet b.:tt:[.'.-nrh.:n!<Ílt :.;vógvszerészetnek 
tekintik. ;\ gyögysZérc!bt<is n1c\!ett akt!v részt.:sc1 i1z (íp1imülis teni
püi11ak. Tan:icsad<Íst biztosilanak ;yógyszi:radagPl<i:>i kérdés.:khe11. 

mellék- és külcsiinhatrisok terén. stb. Küzn:tlen kapcsobtban üll
nak a beteggel. ;\klinikai !!V<ÍL'.VSzcrész :1 gvriuvszcrbiztonsüe: érdt.:-
kébcn a k~~'etkezó fclada{()k;_\( látja el: - · - - -

- a niet:fele16 !_!.VÓgyszer. 
- mee:f'élelcí acf<~\!i)an. 
- alkÜln1as idóbCn. 
- a n1egfde!6 beteghez jussun. 
;\z NSZK-ban e!!ves er.rveternekcn flll'!.!indult a klinikai l!Vtigv

szt:részek szakképzJSc . .1\ SZerztí ugyan<.1k!~or hang~li!yozzl\, h(lg); e 
t<irgykürt építsék be az cgyetcnii tananyagtm. Gy,ígyintézetekben 
miíködóknck eza szak lt:f!ven !:Jitdez6. Továbbá felveendtínel; tart
ja a t<irgykür az approbáCiós ,·i:r5ga any1güb;L (\J). 

1\'. 1\. 

szAi'vlÍT()(iF~P 1\ (i-)'()GYSZERINFCH~i'vl..\CJ() SZ.Ol.Ci;\
l,J\"l./Í,BAN 

Pdcrsc11-Lclu11a11n, J.: Pharn1. Ztg. 13.~. (2). -i6 ( [990) 

:\ ki")zlc1110nv <íttekintést ad arról. n1iként !16vül ef!vfcl61 az i!!énv 
<l i.:írnhen szcrei1l(i területen, n1<isfcl6! ez a SZll!gültaHiS m ik0nt a1ka!
rnazkodik újabb 1ncídozatokkal szakterületünk igt~nyeihez. Töb!i 
pddiíva! bcrnutatja az tíjabh lehet6ségeket. 

,\ h< >nitiup<Ítia ma is szl'.les körbt:n alkalnH1Zott tcn:ipiüs r11ódozat 
a1. NSZK-ban. Eddig kt\'és vo!t a vonatkozó szü1nítög6pes adat. Ki
ft:jlcsztettek olyan programot. 1ncly az indiküció alapjün több infnr
müciót közöl. {gy tiibbek között a kész:flményck clciirat<it. a!kalma
z~is<it. ;\ homüopata gyógyszerek mellett az allupata, iennés:r.t:te'.
en.~detli készítrnényekre is tüjékoztatást ad. 

Ez a rcndszcr baszn(ls az önuvcígvít<islmn, ill. set!.lti a 1!.Vóessn.:rész 
tanücsadó szerepét. ,'\ hozz<i".fof(iu!ó bi..:tcgek ;zümoi;a ':l panasz 
alapjün olyan lehetóségekre ad infonnációkat. 111dyck nern <irtnl
masak és a1nelyek a pillanatnyi els6 segdy esetén hasznosak lehet
nek . 

.!Vlü.~ik terület a küliinféle ,·édöo!t,ísuLkal Lapt:so!atus tüjékoz1a
tús. ;\z NSZK-böl túvoli országokba gyakran utaznak. Egy kornpu
terprugrani gyakorlatilag az egész vi!üg.ró! nytíjt adatokat, arra néz
ve. hogy az utas milycn védtiollúsban ré.;zcsüljön és milyen gyógy
szereket vigyen mag<Íva!. 

:\ hannadik példa bemutatja lijabb gyógyszerek ir(ldnlmünak 
kon1putt:res adatrtig.zít0s0t. ;\ szak!apokJ1an. hroslirákban mt.:gji..:
lent is1ncr1t;t0st:k adatait türo!ja és b(í,·fii. lg:y naprakész infonnüt:iöt 
adhat a gy(igyszerész az orvosnak és a betegnek. Különösen fontos
nak wrtj:ik többek köziitt t:gy-~gy farmakon :;f"inonim készítményei 
köziitti eligazodás ~,zi..:n1pontj:íbtil. { 10). 



filmtabletta, 
koszorúérr=tágító, antihypertensivum 

GYÓGYSZERGYÁR, BUDAPEST 

HATÓANYAG 
10 mg nifed:i;inum lilmtablettanként. 
Gétolja a Ca' + ionok beáramlását a szív és az erek izomsejt
jeibe. Ennek következtében mérsékli a szívizom kontraktilita· 
sát és a perifériás érellenéllést. Fokozza a koszorúserek ét
éramlását. Javítja az 02 igény és l\iná!at arányát a 
szívizomban. 

JAVALLATOK 
f<rónikus isén1iás szívbetegségek, angina pectoris tartós ke
zelése és a rol1amol\ megelőzése, hipertónia. 

ELLENJAVALLATOK 
Akut miokardiélis infarktus, kardiogén sokk, pitvari sinusszind
róma. Terhesség. 

ADAGOLÁS 
Egyéni elbirálási igényel. Szokasos adagja naponta 30 mg 
(3-szor 1 iilmtabletta). 
Angina pectoris roham, illetve hipertóniás sürgősségi állapot 
esetén a filmtablettát szét kell rágni és rövid ideig a szájban 
tartani. Két bevétel közötti időtartam 2 óránál nem lehet f'(e
vesebb. 

MELLEKHATÁSOK 
Fejiéjés, arcpír, bokaduzzadas, melegségérzés, szédülés, 
émelygés. íéradtság, palpitáció, ritkán hasmenés. 

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK 

Antihipertenzív szerek, béla-receptor-blol<:kolók és 
H1-blo!d<olók hatását erősítheti, illetve kiegészítheii. 
Kínidínnel történö együttes adagolása íokozott óvatossá
got igényel (az EKG-n a QT-szakaszt károsan megnyújt
hatja, malignus kamrai ritmuszavart provokálhat). 
ACE !nhibltoroh: (Tensiomin) a hatást jelentősen íokozzék. 

FIGYELMEZTETES 

A kombinációban alkalmazoti egyéb gyógyszerek adagjai 
egyénileg kell meghatarozni. Súlyos koronáriabetegségek
ben szükséges ma.s antianginas szerek adása is. Rohamok 
esetén nitroglicerin mellett béta-receptor-blof.;kolók alkalma
zása ajánlatos. Szívglükozidok a Cordailex-kezelés alatt is 
szedhetők. 
Á!latkisérletekben - bér a humá1 dózis sokszorosában -
teratogén és fötotoxíkus. Már alacsonyabb dózisban is tokoli
tikus hatású, azaz gétolhatja a tolófájáso!< erősségét, ezért a 
Cordailex. filmtabletta alkalmazására terhes nőkön csak ak
kor kerülhet sor, ha a beteg tenziója más korlétozás nélkül 
szedhető gyógyszerekh:el megnycgtató módon nem norma
lizálható. Alkalmazasanak e!sö szakaszéban - egyénenként 
rneghatározandó ideig - jérn1űvet vezetni vagy baleseti ve
széllyel járó munkét végezni tilos! .0.. iovábbiakban egyénileg 
l1atérozancló meg a tilalon1 mértéke. 
i\ gyógyszer szedése alatt alkoholt íogyasztani tilos! 
Fénytől védve tartandó! 

MEGJEGYZES 
Csak vényre adható ki 

CSOMAGOLÁS 

100 db íi!rntab!etta 

® 


