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Dr. phil. d1 n1ed ::\1 Stürzbeche1, Be1lin: 

A né1118to1szági orvosi tö1 vények tört,énet·éről a késő 

középkortól a X\TIII századig 

DT H S eh ad e Vi. a 1 dt docens, \\-ehr . i B. :

A gyógyszerész hivatás-betegségei -- egy történeti 
tanuhn_ánv 

Dr Hu Hein g:yógyszerész, KEJkhein1 : Hans 

Bu1g1nairs d J-től 3 gyógyszertárt ábrá:z:oló fanletszet 

Dr K S eh ad e 1 b a u e r doGens, Innsbruck : 

Paracelsus innsbrucki és .ste1zingi (1531) ta1tózkodá

sá1ól 
n11 ph. Ft 1I ina r i k, :\faribor (Jugoszlávia} : 

A F10;i·e1 g:yóg:yBzerósz és botanikus családról, Quecksil

be1 berg ·városban, ldrija (Slovénia) 

1ir ph. _".\1iros1 a v ::\Ietzger, Zágráb (Jugoszlávia): 

A rákgyóg:y-szerek történetéről a szak- és népgyógyá

szatban. 
K U. !{ u hl 1n a y gyógysze1 ész:, Rüdesheün : 

Nattesheün Agrippa n1ágikUs 1nunkája, nünt a késői 

középkor gyógysze1 ··kon1pendiuma 

Dr. Renée G i k 1 h o i n, \Vien : Osztrák és 11én1et 

rnissziós gyógysze1észek Dél-A1ne1ikában. 
H. R .. B' eh l ni. a n n gyóg:yszerész, '''ildegg (Svájc): 

A kölni }.Jüakel-könyv anno II„ mint a gyógyszerész 

és orvostörténeti isni.eretek forrása 

Jir. ph A De 1 i ni in, Belgrád (Jugoszlávia) : 

Szerbia első gyógyszorésznőjc 
Dr C Da rn be i g is. ~l\thén: Két kínai tl1og1ól. 

l)r H v Fa 1 s e r, Innsburck: A türzenvértől 

az ichthyolig. 
!Iii. ph. Vojislav .~{a r ja n no v i é, Belgrád (Ju

goszlávia): .A. középkori Szerbia első gyógysze1tá1a 

Catta10-ban az 1326 évből 

J'vir ph ,l-,._ Dj u 1 i e i e, Sa1ajevo (Jugoszlávia): 

Gyógyszerészet Boszniában és Ilerczegovinában az első 

kezdeményezéstől az osztrák-1nagyar okkupációig, 

1878-ig 
}.Ii. ph. Sani.uel E 1aza1, Sarajevo, (Jugoszlávia): 

A. gyógysze1észet fejlődése Boszniában és Herczcgovi

nában az 08zt1ák-111agJ-'a1 kö:t:igazgatás alatt 

Dr. S eh ne i de r profosszor (Braunschweig) 

berekesztette az előadóüléseket és köszönetet 

mondott az előadáso]rért, vala1nü1t a diszkusszió

ban részt vevőknek. Rámutatott ana, hogy a, 

kongresszus is1nét lel1etőséget n·yújtott szán1os 

szaken1ber szán1ára. összeköttetés ff.lvételére, „a 

gyógyszerkönyvek története" téma pedig érde

mesnek és hasznosnak mutatkozott, de a többi 

· témák is sok ösztönzést nyujtottak Minden

esetre ezzel a gyógyszerészet törté11etének rend

khül sokoldalúságát lehetett demonstrálni és a 

kongresszus célját elérte. Az itt kapott ösztön

zések termékenyítőleg hatnak újabb tudományos 

kutatásokra 
* 

1961. szeptember 24-én, vasárnap a Hotel 

Európ~ barokk termében esti ünnepi bankettel 

végződött a kongresszus Beszédet tartottak 

D a i1 i1 elnök, B r a n s aleh1ök) és J.'.I i n a r i k 

gyógyszerész A hölgyeket tréfás szavakkal mél

tatta német nyelven dr T i j a n g B e n g J a p 

(Indonézia) 
Szeptember 23-án Kitzbühcl, Pass Thurn és 

Zell am See-n keresztül egész napos autóbusz

kiránduláson vettek részt azok, akik még Inns

bruckban maradtak az igen jól sikerült, jó szer· 

vezésbcn, harmonikusan lefolyt Nemzetközi Gyógy

szerésztörténetj Kongresszus után. A kongresszus 

részvevői hazatérve ne1ncsak a sokoldalú tudo

mányos ösztönzésre en1lékeznek vissza, l1anen1 

Innsbruck szép városára is és nem kevésbé a. 

kedves osztrák ve11déglátásra. 
Di Ha.lmai János 

EGY G'\"ÓGYSZEHÉSZJELÖLT NAPLÓJÁBÓL1 

801f0Rl AJ ZSU!éS.L\ 'iA 

-~ gyóg0 szerészjelöltek legnagyobb problémája 

az egyeten1 padjai után, az álla1n\: izsga. előtti hat 

hónapi g;yak'orlat. Tern1észetesen vala1nenn:yi je

lölt otthonához közel szeretné kötelező n1unka

idejét eltölteni_ a1ni azonban a gyakorlatban ki\·i

hetetlen. Szakszer\: ezetünk JII Országos Kongresz

szusán a Közp0nti Y ezetiíség heszá111olóia is ki

e111elte, hogJ'" a ,szocialista egészségügyet neincsak 

a vá1osba.n, hanen1 a falun is jel kell éjJÍ-ten·i Gon,

doskodn·l'.-kell a falusi lakosság zavcntalan gyógysze'l

ellátásá1ól, különösen a nza·i -időkben,. ú1niko'l a 

1nlzŐgazdasdg szocialú,-ta átalakulá8Únak 1neggyor

su1ásrlval egészsfgügynnk1 e -is súlyosabb feladat 

hárnl' 

1 Sze1kesztóbizott.ságunk ·- a1na. fontos sze1kesztési 

irán:vcl\:· fcnnün tásá\ al, hog~ köziEancrtnek tGkinthető 

egJ etenü tanan~:ag kö»:lése la.punknak ne1n ft::ladata -

szí\-CSf;ll adott hcl3 t fiatal kartá1snónk dolgozatának. 

n1c1 t azt dokc11T1cntálja hE:nne hogy a hi\-atÁ<=:>:.zcrü 

g:yóg~ szc1 tá1 i inunka le lit- tősége a ..-frléki g-:--· óg3 -sze1 tá

rakban st-:n1n1iYel s0n1 nw.1ad el a fővá1osi szín\ onal 

n1ögöt t 8zu kcs2től: 

"1Jint fih árosi lakos budapesti 111unka.l1el:y n1eg

jelölése 111e]Jett \7"eszpré111et ké1ten1 á1Jan1vir,sga 

előtti gyakorlati időm eltöltésére és így kerültem 

a \leszp1én1 inegyei Tanács tapolcai gyógyszer

tárába. 
A Balaton közelsége, a szép kirándulóhelyek, 

a tapolcai rra,;asbarlang - 111el;y tudo1nányos, 

tern1észetvédehni (s idege11fo1galn1i szen11)011tból 

js jelent6s - megsze1ettették ycle1n ezt a ,,-idéket. 

:.\IA1 ötödik hón_apja <lolgozon1 tára n1e1Jett és az 

egJ eten1en szerzett el111életi tudáso1n e rövid idő 

alatt is sok hasznos gyakorlati tapasztalattal 

bóvült Hozzájá1 ult ehl1ez az a. tény is, hogy 
te,„éken.)·en részt vehetten1 a g:\6gysze1tá1ak álla

n1osításána.k 1 Cl é\ es j11bileu1na alkaln1ából egy 

korszerüsített, inode111 g-y·óg·yszertár n1egnyitá

sán is 
Ez a g:yóg:'i·sze1tár 111indazokl{al a.z előn:yökkel 

iendclkezik, ~tn1clyek a l;;:.orszer(l é~ Z:l'rvarta]an 

gyóg:· szerkészítést-biztosítjá.k .A vert\ as díszítésű 

ráccsal ellátott kirakatban Ae~culap és Ilygiea 
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1. ábra ,f kirakat. 

szobra jelképezi a ha1111a.dféleze1év gsógyszeré

szetét ,.P'oZ.ián'3oA:tól az l' Gyógysze1 könyvig" 

Régi clö1zs111czsa1ak. decocto1iu1n-ok, fa.iánsz-edé

nyek, !00 é,.-es kéziköny'' i receptek_ fakszin1iléje, 

lúdtoll. 1eto1ta, az ai cunu1n-ok rajzai, Seidlitz

pol1ár a 1égi klasszil(US gy-ógyszerészetet állítják 

szen1be a inai 111ode1n eszközükkel Kén1lőcső

álJ,,-ányhan különféle színű folyadékok, g:y-óg~}Tszer

,.-izsg<i,Jathoz szükséges iivegedények, llunfalvi

féle porosztókészülék, Schulek-füle gőzfazék, az 

T' Gyógy-;ze1 könyv, a tudon1án:yosan n1egalapozott 

gyógy-szerészetet dok_un1entálják 

_,\, n1líanyag burkolású 1node1n vátóhelyiség 

falán egészségüg;y i propaganda fotósorozat a g·vóg~y

szerósz felelősségteljes 1nunkáját 111utatja be ,,éjjel-

1wppal" a beteg dolgozók szolgálatában 

A gyógyszerkészítő helyiséget (officina) egy 

gyógysze1 kiadó túia választja el a váró helyiségtől. 

A cscppinf8kciú 111egakadályozására plexi-üveg 

,--édőle1nez szolgál Ug--ya11ez fedi a táraa.sztalt is, 

amely alatt jól láthatók a gyógyszerkiszolgál

tatásra vonatk_ozó rendelkezések, százalék táblá

zat és az alaki hibás kábítószer vények kiszűrését 

szolgáló n1inta,;·én:y 

A gyógysze1 kiadó tárn kis fiókj aihan a gyak

rn bban eléíforduló kézieladási cikkek, bonthatO 

gyógyszerkülönlegcsségek stb. találhatók A csa

vaual ellátott plexi-lemezek alatt a cimkék 

könnyen eseréllietők A tára jobb és bal oldalán 

l1atáse1ősség szerint a g,yal{1abba11 előforduló 

gyógyszerkülönlegességek zárható forgókornngos 

szekrényben találhatók 
A gyógyszr:,1·készítő helyi'ség boltíves 1ne111i,yezete 

fehér olajfostékkel borított, amely könnyen tisz

títható, 11igié11illUS 
I\_ fBhér 111űan:ya.g-:borítású ülő-tára négy 111un

kahelyet biztosít A forgókornng és az edények 

lcétolda.li cin1kézése a. gyóg,yszerkészítési n1unk:át 

gyorsítja 
A laborutó'I i·uniban elhelyezett n1odern 1eagens 

szekrény, ,- ala111int az üy·egvitrii1be11 található 

üvegeszközök biztosítják a {Okozott gyógyszervizs

gálat 1e11etőségét, s ezzel a n1agas szín\·onalú 

gJ7Ógyszerk_észítést segítik 

A ca1ne1 a 1natetia1is-on k:í\ iil .külön .szJcciali

tás és kötsze'l-ial'fclí is yan. 

A pincében clhel~y-ezett kazán az összes helyisé

gek közpo11ti fűtését biztosítja .. Fé11ycső Y-ilágítás 

,-illanybo;y]e1 znhanyo'.!:'ÓY-al. gáz .. n1odern ügJ- eletes 

szoba rádiós-aL n1ind a dolgozók kén.·yeln1ét szol

gálják 
_Ebben a gyóg:;i szertá1 ban töltötten1 állan1\-izsga 

el<1tti gyakorlaton1 nagy részét és az alábbiakban 

néhán:,y hasznos g1-akorlati ta11asztalatot szeret

nék: is111e1 tetni ,-\ tára n1elletti n1unkáha11 n1inde11 

nap újabbnál-újabb problé111ák: ,„etődnek fel, 

an1ikor a g·yakor]ati tapaszta]at n1ellctt az eln1é

leti n1egfüntohí.R is ér\·-én:yesü] 

J:lészt ''e ttE'n1 a l;é:oi eladú.sba.n 1,':L an1ch g\ óg7'· szel észi 

és cg) bE,11 fa11na.kológiai tudást is igén) E·l, s nen1 tekint

hető kózönséges iutin-n1unkának B.icinus ola.jat pl. 

diszpepszüis csccscrnő iészé1t· az cT9icco819 ,-cszél:-,.-e 

iniatt nEHl Mzolgáltaiunk ki laxath u1nkénl, hanern 

orvoshoz küldjük a. szülőket Szo:::nna tf:Já·G nen1 adunk 

kézi cladá..sban tlŐTf:1haladotian gra\ id nők részére, 

n1e1t egyes gö1 csokozó szcnnagl-Ukozidák a \ astag

bélbon kiválasztód\1 a az alhastáji vérbőség következté

ben könn-y0n a.brntus·-hoz 'czethetnek; szoptató3 anyá

nak sen1 ajánlat.OB., 1ne1t aL an)'atejen ko1esztúl az 

újszülöttnél is gö1csöko:::t válthat ki IlyE'n t·setbE;n az 

ártaln1atJa.n és jól he-vált fenolftalein tahlcttá.t adhat

juk .7\Tatri·u1n salicylic·u1n intestino9ofven~' d1azsé hasz

nálati nta.sításút fa.1n1akológiai sze,n1ponthól hHlJesen 

űgy adjuk inf:,g. hogy a i·ende]t n1cnnJ-·iségű drazsé 

bevételót fél óráYal étkezés tJőtt javasoljuk A_ ttJli 

g3.01norba jutott d1azsé ug3 anis a r1astru111 paugása 

1niat.t csak 1-.S óra inúh-a. jutna tová.bb a duodénu1non 

kcre1:-1ztül a \·ékon;\- bélbe (intestinn1n). 

A_ 1er:(ptn1(Ú rnunka annyi1a változatos volt, hog)- ez 

alatt az öt hónap alatt is inajdne1Tt ininden gyógy

szerfo1n1a tJlőfo1dnlt l(.észítcttünk izotóniás, steril 

R'ingcr-oldatot ís, a1nelJ-- a. véirel azonos oz1nózis

nyo1nású, kö1nhatású ös kö?:~Jítőleg izoioniás. tehát 

fiziológiás olclat :\._ jól lczá1t Ü\·Ogct 100°-on 30-40 

·J úbra (}yógY'izcrlC'iar16 t.rba 

3 dlna O.ffHina 1észht (ülő-tá1a) 
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pe1cig ára1nló \'Ízgdzben stcriloztük, n1ajd kihűlés után 
összeráztuk, Hyenko1 az expanziós tér bon levő szén
dioxid gáz vissza.jutásával a karbonát hidrogénkarbo
náttá alakul vissza. .A szemészeti szakrendelésnek 
gyakran készítettünk 1-1,5~.~-os nát1iu1nhidrogén
ka1 honát oldatot. 111.elvet kontakt szemlencse alá 
inűkönnyként Ü:i használnak ~~ ka1 honát szennyezés 
rniatt az elkészített colly11'.um-ba frissen fejlesztett 
széndioxid gázt vezettünk - :tnosópalacokon ke1·esztül 
- a1nikor is a karbonát hidrogénkarbonáttá. alakult [l]. 
A._ széndioxidot szódabikarbónából borkősavval fCj
lesztettük 

.A csecsernShsztály 1észére több ízben állítottam elő 
ex tenipore a FoNo-ban hivatalos klorá.lhidiátos oldatot. 
Ezt a gyógyszert nyugtatóként, görcsoldóként is rende
lik. A nyálkahártyát izgató, rnaró hatá.sa miatt traga
kant.a.-nyák (védőkolloid) alkahnazásáva.l készitjük 
frissen kifo1ralt és lehűtött desztillált vízzel Nagyobb 
mern1yiségben való tá1olása ne1n ajánlatos, mert az 
oxidáció folvtán keletkező tiiklórecetsav káros hatású 

Sű1űn l'clldelik lülj~-os sósavval együtt a pepszin 
oldatot is Einiatt a pepszin nélkül előrckészített 

sósavas oldathoz adjuk esetenként a pepszint. 11.:ivel 
··a pepszin vfa~bon „1nérsékelten" oldódik, az oldás 
gyorsítása iniatt ne rázogassuk, mert a fehérje-moleku
lák, egy--részt a levegő hatására (gázdiszperzió), másrészt 
a peptidláncok szétszakadásával a proteolitikus hatást 
csökkEJntik ]\feohanikai szennyezés esetén tölcsérbe 
helyezett vattapa1naton szű1·ünk:, inert a szűrőpapír 

adszo1pciója következtében a kolloid rnéretű fehérje 
inolekulákat kiszfunénk [2], 

A Fo.blo-készít1nényekhez, - így a szappangyokér 
főzet rendelésekor is - az orvos néha további alkotó-· 
részeket (kodein, ef8d1in stb.) írhat. A_ főzet összerázá
sakor erősen habzik (koncentrált gázdiszperzió kelet
kezik), de Spfr aninion„ anis hozzáadására - a viszko
zitás csökkenésével - a habzó képesség megszűnik [3]. 

Gyakori eset, hog~" vízben oldhatatlan anyag szere
pel egy oldat előiratában. PI : ipekakuána for1ázatban 
2 g szulfa1netiltiazol. Ilyen esetben 2 g szo1 boxetén 
oldat hozzáadásával jól reszuszpendálható készít1nényt 
kaphatunk (nern szolubilizálás). A szorboxetén felület
aktív tulajdonságánál fogva, az adszorpció következté
ben nö-Yeli a folyadék nedvesítő képtJsségét (csökkenti 
a felületi feszültséget) [4.] 

Egy111ással összefé?hetetlen anyagok 1 endelése esetén 
a gyógyszerész változtatást es'Zközblhet, Előfo1 dult 
kenőcs készítésekor, hogy az orvos borókafakát1ányt 
rendelt nern ionikus hidrofil kenőccsel Ilyenkor aZ 
.L1ddenduni utasításának inegfClelően az inko1npatibili
tás 1niatt az anionikus hidrof1'.l kenőccsel inkoi po1ál
tunk 

Vén:-;·íráskor az 01\-'0S a hatóanyagot sok esetben 
cseppekben jelöli n1eg ~livel a gyógysze11.á1akban 
használt különféle cseppentők (pl : sze111csopp0ntő sth ) 
cseppsúlJ- ai inás-1nás c1ed1nényt adnak, az t:gysógos 
expedíció érdekében a gyalnabban előforduló cseppentős 
üvogoinkbt-;n lc\-Ő anJ- a.gok cseppszár!-1át analitikai 
mérleg segítségével inegállapítottuk lg)· Tinctura 
bellad Tinctura ipecac , Spir anunon„ an-is., a Gykv 
st:erinti 1 g =- F:iG csepp helvett, az általunk használt 

PRED"iIZOLOX REKL\LIS UESZORPCIÓJA 

P1 ednizolon kúpok alkaln1a.zása után nég:y Ól ával a 
szé1un1ban, illt:Jtve a vé1plazn1ában I'o1te1-Silbe1 p1óba 
alapján 1nagasabb é1tékeket n:yE:1f,ok. Xapi négy J, 5 ing 
prednizolont tartahnazó kúp alkahnazá;;;a után egy 
betegnél a 24 ó1ás vizeletben a. p1cdnizolon papíilaon1a
tog1áfjásan künutatbató yolt. Két tovtibbi kísé1letsornál 
azonos adag p1odnizolon 01ális, illetve rektális adá
sánál a 17-kctoszteioid kiválást g:yakorlatilag azonos 
n1ódon sike1ült o.sökkentE,ni .. \. kísé1letek a.lapján fel
tétele?:hető, hogy a 1·ektálisan adagolt p1ednizolon 
felszíyódik és ié.szben a -\'csén keresztül ·yáltozatlanul 
kiürül 

Phaun Ztg 106 1066 (1D61) T, T 

cscppentős üvegből 1nérósünk szerint inindhárom 
anyagból 1 g = 40 csepp volt .Az Aci'.d hydrochlo1· dil 
esetében a Gykv sze1int 1 g = 20 csepp, mérésünk 
ered1nénye 1 g = 16 csepp "\'olt. 

Nagy vonalakban megpróbáltam a tára mellett 
előforduló problémákból az elmélet gyakorlati 
vonatkozásait den1onst1álni. 

A hat hónapi gyógyszertá1i gyakorlatunk nem
sokára véget ér Közeledik az államvizsga }}1in
den igyekezetünkkel azo11 leszünk, hogy eln.1életi 
és gyakorlati tudásunkat felhasználva, illetve 
tovább gyarapítva, jó gyógyszerészei legyünk 
egészségügyünknek és szocialista társadahnunknak 

FELHASZN~LT IRODALG:\! 

1 Rédiger . „Oldás". Oktatófihn Készült az Eü .. 
?i1in :;\fűszaki Fejlesztési Osztályá.nak közren1űködé
sével 1959-ben. - 2. Pandula Gyógyszerészet. l\iedi
cina Budapest, 1960. 200 old. - 3. J{edvessy G;yógy
szerészcti technológia I. Egyete1ni. jegyzet Jegyzet
sokszorosító Vállalat, Budapest. - 4:. Gyógyszerészeti 
Technológia I. :Eg}etemi jegyzet üsszeá.llították a 
Budapesti Orvostudo1nányi Eg:;.etem Gyógyszerészeti 
Intézetének oktatói Jegyzetsokszo1osító Vállalat, Buda
pest 1960 3'7 

PE310ME 

AB rop c1a>1<cpKa-q1apMaLI,cB1Ka Harr11cb1Bae1 

rrpo6neI\'lhl, KOIOpbIC I'liOíYT B03HHKaTbC5l BO BpeTIUI npaK

fl11\I1 MO.no;::i;oro crren11an11c'1a no,aqepKHBaeT, qro e rOYKH 

3pett11B Yrrpa>h'.Hett11H npor!Jecc1111 itJapMar~eBra, tte.Jib35I 

pa3.J1H43fb IIIeJh'..LJ;Y CfOJII1lJHOi1 H 1IpüBHHl(H3JlbHOJ1 npaK
J'Hl{3Ml1, ;::i;a)-l{c s1a noc,1en;H.H5I 06ecrreY11nae1 Mo.no.u,bIM 

crre1v1aJIHCfaM ŐO.TICC lllí1)JOJ..:YIO npaKT!iKY, H 13KHM o6pa-
30M, ŐOJJCC OŐbLlhHbre Ollb!'I bI. AB rop HMena B03M0)1(

HOCTb npHH51fb Y4aC'IHC B TIO,Il)'OIOBHieJibHOÍÍ pa6ore 
orl(pblfl151 npOBl1H!J)1aHhHOi-i: anTCJ\11, 11 ,Il;OCfHfJTb Ql!ettb 

110JJC3Hb!X 0111.>!iOB, 

Zl:SAMME:N"FASSUNG 

\Terfa.ssorin, eine Apothekerkandidatin, bespricht diG 
P1oblc1T1.e, u:elche dnn jungcn l?achlcuten bevo1 stt:11en 
Sie betont, dass bc:züglich de1 faehlichen und proff:ssio
nellen Tütigkeit es keine nH:'1ito1 ische Unt01sc:hiede 
zu'ischen der stá_rlt.lichE·n nnd provinziellen P1axis gibt~ 
es ist soga.1 dic .P1 oviuz, \\ eluhe cint! inannigfa.ltigo 
P1a.xis nnd da1nit hesserc: Ent\\·icklnngs1nöglichkoiten 
<len F'11chlcuten bif-~tet. \Te1fasso1 in hatte die, Gelogenheit 
gehabt an rle1 }-:'.in1ichtung t_,int;l ncue·n Apotheke 
initzuhelfen und dadurc:h ioiche Erfahrungen zu 
geV\ innen 

(Tl esz111 éni 1negyt::i '11anác.s Gyógysze;-tári J(öz11ontja 
7/34-ts gyógy,zeitár, Tapolca) 

}~r!cezett : 19Gl I ö 

HATÁSOS l\J GYÓGYSZER - AZ "l'V!MUYTEJ" 

Régen tudott dolog hog1 a tehén ellés uüí.n tíz napon 
át err'.ís antigén ta1 tahnú tejet ad. Ez a. tej a borjút 
nleg,édi a f01tőz(í b('·tcgségektől ~1egkísérelték ilyen 
tejnek n1cstcJségE:R lét1ehozását a tehén tőg}ébe jutta
tott antigének útján. Plle1scn inintegy 5000 polya1th
ritis-bcn szen\'·edő betogén b'ikeu t:il alkalnlazta az általa 
"A.ntibody __:]fdk"-·nek ne\ezett új szert Legutóbb 
tartott előadásában küzli a proftsszor, hogy ebben 
a szó szo1os ért:ehnébEn 'ett „tc11nészetcs" gyógy
sze1 l.Jcn sok lT1áH betegségnek, íg) pl alle1giáknak, 
si.;luu.S!B i111.dtcµh t-ntk é;; egy sc1Fg fCrtőzé-l'>t'S e-1cdctű 

ineg:h8tegcdésnck hatásos cllenszen5t találták 1ncg 
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