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Kolloidkémiai és kolJoidtechnológiai Tanszék, 
VIII., Puskin u. ll-13. Oktatott tárgy: kolloidika 
(4. szemeszter). Előadó: Dr. Rohrsetzer Sándor 
egyetemi tanár. 

A Semmelweis Orvostitdományi Egyetem központi 
oktatási egységei: 

Marxizrnmi-Leninizmus Intézet, IX., Nagyvárad 
tér 4. Tanszékvezető: Dr. Halai Tiborc. egyetemi 
tanár. Oiktatott tárgyak: politikai gazdaságtan 

(1., 2. szemeszter), filozófia (3., 4., 5. szemeszter), 
etika (5. szemeszter), tudományos szociabzmus 
(7., 8. szemeszter). 

Idegennyelvi Lektorátus, IX., Nagyvárad tér 4. 
Tanszékvezető: Dr. Ferenczy Gyula vezető lektor. 
Oktatott tárgyak: orosz nyelv (1., 2., 3. szemeszter), 
második idegen nyelv (4., 5., 6., .?·, 8. szemeszter). 

Testnevelési Tanszék. VIII., Ullői út. 26. Tan
székvezető: Som Ferenc. Oktatott tárgy: testneve
lés: (1., 2., 3„ 4. szemeszter). 

( Semmdweis Orvostudományi Egyetern Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 
Budapest, Hőgyes E. u. 9. - 1092) 

Gyógyszerészképzés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
DR. 1\/fINKER EJ\HL 

Szegeden a gyógyszerészképzés 1921-ben indult 
meg. Ebben az évben dőlt el ugyanis, hogy az egy
kor Kolozsvár székhellyel milködő Ferencz József 
Tudományegyetem átmeneti budapesti kitérő u
tán, Szegeden kap végleges otthont. A város és 
közönsége minden áldozatot kész volt meghozni, 
hogy Szeged egyetemi város legyen. Az egy évti
zedig tartó ideiglenes elhelyezés után felépült a kli
nikák sora a Tisza partján, a Dóm téren az elméleti 
tömb Rerrich Béla tervei alapján, amely utóbbi 
így Közép-Európa egyik legszebb tere lett. Ekkor 
végleges otthont kapott ~t Matematikai és Ten11é
szettudományi, vahwlint a Bölcsészettudományi 
Kar is a mai Egyetem utcai épületben. 

A gyógyszerészképzés Szegeden kezdetben az ún. 
régi rendszer keretében olyképpen folyt, hogy a 
gyógyszerész jelöltek két év gyógyszertári gyakor
lat, majd az azt követ{) gyakornoki tanfolyam 
sikeres befejezésével heimtkozhattak az egyetemre. 
Itt az első évben a Matematikai és Természettu
dományi Karon hallgattak és vizsgáztak fizikából, 
általános és szervetlen kémiából, valamint növény
tanból. A vizsgák sikeres teljesítése után beirat
koztak az Orvostudományi Karra, ahol gyógysze
részi vegytan hól, gyógyszerismeretből,_ közegész
ségtanból és gyógyszerészetb61 vizsgáztak. A vizs
gára bocsátás előfeltétele volt a vonatkozó tárgyak 
előadásaina.k hallgatása, ill. a kötelezően előírt 
gyakorlatoknak az elvég~ése. A sikeresen végzett 
hallgatóknak az Orvostudományi Kar dékánja 
állított ki oklevelet, melynek birtokában az okle
veles gyógyszerészek még további három illetve 
később kettő év gyógyszertári gyakorlat után 
gyógyszerészetből és az egészségügyi jogszabályok
ra vonatkozó ismeretekből ún. approbációs vizsgát 
tettek. Ez a vizsga jogosította fel az· okleveles 
gyógyszerészeket a gyógyszertár önálló vezetésére. 

Ezt a rendszert 1940-ben egy négyéves egyetemi 

tanulmányokat és egyéves gyakorlati működést 
eWíró ún. új rendszer váltotta fel. Ez azt jelentette, 
hogy a középiskolát elvégzettek közül a gyógysze
részi pályára készü16k azonnal beiratkoztak az 
egyetemre. Az első tanév sikeres befejeztével egy 
év gyógyszertári gyakorlat következett, melynek 
teljesítése után további három évet töltöttek az 
egyetemen. A tanulmányok elsé5 és második évfo
lyamában a Matematikai és Természettudományi 
Kar, a harmadik és a negyedik évben az Orvos
tudományi Kar hallgatói voltak. A tanulmányai
kat sikeresen befejező gyógyszerészek esküt tettek, 
s részükre az egyetem rektora állított ki oklevelet. 
Az okleveles gyógyszerészek egy év gyógyszertári 
gyakorlat lftán lettek jogosultak gyógyszertár ve
zetésére. 

Mint az eddigiekből is látható, a gyógyszerész
hallgat,ók mindvégig két karhoz tartozó intézetek-:
ben kapták meg kiképzésüket, de az Orvostudo
mányi Kar hatáskörébe tartozott a gyógyszerészek 
eskütétele és az oklevél kiadása. 

A gyógyszerészképzéssel kapcsolatos ügyeket a 
két Kar egyetemi tanáraiból és a szigorlatoztatási 
joggal felruházott, előadóiból álló ún. Gyógyszerész
képzés Kairközi Allandó Bizottság tárgyalta meg, 
s javaslatait az ügyb,en illetékes dékán elé terjesz
tette, aki a kari ülés határozata alapján döntött az 
eWterjesztésről. 

A négyéves egyetemi képzés időközben úgy vál
tozott, hogy a hallgatók tanulmányaik közben már 
csak a nyári szünet 'idején, valamint a negyedik év 
elvégzése után kilencedik félévként végezték 24 he
tes gyógyszertári gyakorlatukat. Ez utóbbi teljesí
tése után az 1953-54. tanévtől kezdve államvizs
gát is tettek. 

A gyógyszerészképzés torténetében két tényező 
jelentett alapvető változást. Az első az volt, amikor 
1951-ben a Szegedi Tudományegye"tem ketetéMl 
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az Orvostudományi Kar kivált, és önálló ~gyetem
mé szerveződött. 

A különválásnak és a teljes szervezeti elkülönü
lésnek ellenére a gyógyszerészhallgatók tanulmá
nyaik első két évében zömmel a Szegedi Tudo
mányegyetem (később József Attila Tudomány
egyetem) Természettudományi Karán folytatták 
tanulmányikat, jóll~het szervezetileg mindvégig az 
Orvostudományi Egyetemhez tartoztak. 

A másik döntő változást a szegedi gyógyszerész
képzés történetében az 1957. év hozta, amikor az 
Orvostudományi Egyetemen belül addig szakként 
működő gyógyszerészképzés önálló fakultássá szer
veződött. Ettől kezdve a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem két karral működik. Ennek a karrá ala
kulásnak számos előzménye volt a korábbi évek
ben. Így az egyetlen kifejezetten gyógyszerészkép
zéssel foglalkozó Gyógyszerészeti Intézet mellé 
(amely tanszéki jogot 1.940-ben kapott) külön tan
székként társult 1947-ben a Gyógyszerészi Vegy
tani Intézet, majd 1951-ben a Gyógyszertani és 
Gyógyszerismereti IntézetMl kivált és önállósult 
Gyógyszerismereti (később 1954-Wl Gyógynövény
és Drogismereti) Intézet, s 1958-ban létrehozták 
a Gyógyszerhatástani Intézetet. Jóllehet a Kar 
formailag négy intézetből áll, de felelősségi körébe 
tartozik a hallgatók tanulmányainak irányítása a 
Wle teljesen független másik egyetemhez tartozó 
Természettudományi Karon, továbbá az Orvos
tudományi Karon, valamint az Orvostudományi 
Kar megfelelő Intézeteiben. A karrá szerveződés 
6ta a Kar élén a mindenkori dékán áll, aki a Kari 
Tanács elnöke. A Kari Tanácsnak tagjai 1970-től 
a Gyógyszerésztudományi Kar tanszékvezetőin és 
választott tagjain kívül az Orvostudományi Kar 
azon Intézeteinek tanszékvezetői vagy azok meg
bízottjai, akik a gyógyszerészhallgatókat oktatják, 
továbbá a József Attila Tudományegyetem azon 
adjunktusai és docensei, akik a gyógyszerészhall
gatókat oktatják. 

Jelenleg a képzési idő nyolc félév az egyetemen, 
közben egy-egy hónap gyógyszertári gyakorlat a 
negyedik és a hatodik félév után. Nyolc egyetemi 
félév után .24 hetes gyógyszertári gyakorlatot vé
geznek a hallgatók, mely időből egy-egy hónapot 
klinikai (kórházi) gyógyszertárban, illetve gyógy
szergyárban tölthetnek. A 24 hetes gyakorlati idő 
letöltése után általános gyógyszerészeti ismeretek
ből államvizsgát tesznek. Az államvizsga letételé
vel teljesjogú gyógyszerészekké válnak. 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem, illetve 
annak az előbbiekben ismertetett jogelődje 
1921/22. tanévtől kezdve adott ki gyógyszerész
doktori diplomát. Az 1983. december 31-ig kiadott 
gyógyszerészdoktori diplomák száma összesen 
316. 

A Gyógyszerésztudományi Kar feladatai közé 
t,artozik a postgraduális képzésben való részvétel. 
Evenként több tanfolyamot szervez már végzett 
gyógyszerészek számára, s a kar oktatói előadóként 
szerepelnek más városokban szervezett tanfolya
mokon is. 

A Gyógyszerésztudományi Kar intézeteiben az 
oktató és továbbképző munka mellett intenzív 

tudományos kutató munka folyik. Ennek részle
teit az egyes intézetek bemutatásánál adjuk meg. 

A Gyógyszerésztudományi Karon, de minden 
olyan intézetben, ahol gyógyszerészképzés folyik, 
lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatók számára a 
tudományos kutató munkában való részvételre. A 
Tudományos Diákkörökben működő hallgató éven
ként konferenciákon, valamint esetenként külföl
di hasonló rendezvényeken vesznek részt bemu
tatván eredményeiket. 

A Kar számos országon kívüli intézménnyel, 
egyetemmel tart hivatalos baráti kapcsolatot (Ko
mensky Egyetem Gyógyszerészi Fakultás, Po
zsony; Martin-Luther Egyetem Halle/Saale; Ernst
Moritz-Arndt Egyetem, Greifswald; Össz-Szövetségi 
Gyógyszerészeti Intézet, Moszkva), és nehezen so
rolhatók fel azok az intézmények, amelyekkel 
egyéb tudományos és baráti kapcsolataink vannak. 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Kar 
egyes intézeteit. -

Gyógynövóiy- és Drogisrnereti 1 ntézet 

Az intézet alapítója és e]s(5 igazgatója dr. Novák 
István volt, aki 1977-ben vonult nyugdíjba. Utóda 
1977-Wl tanítványa, az intézet,nek 1959-Wl munka
társa, dr. Szendrei Kálmán. 

A farmakognoziát a gyógyszerészhallgatók a III. 
évben tanulják. Az 6szi szemeszterben heti 3, a ta
vaszi szemeszterben heti két óra tantermi előadás 
van, valamint mindkét szemeszterben heti 4-4 óra 
laboratóriumi gyakorlatot végeznek 25 fős csopor
tokban a hallgatók. A legkiválóbb hallgatók (éven
te 10-15 fő) a tudományos diákkörök keretében 
részt vesznek az intézet kutatómunkájában. Az In
tézet által művelt kutatási területek a következé)k: 
1. hivatalos és népgyógyászatban használatos 

gyógy- és egyéb növények tudományos igényű 
feldolgozása; 

2. növényi eredetű biológiailag aktív anyagok izo
lálása, vizsgálata (kísérlet azok bevezetésére a 
terápiába); 

3. a munka során kapott eredmények hasznosítása 
a kemotaxonómia és biogenezis területén. 

Napjainkban a gyógynövények és az ezekből elő
állított készítmények alkalmazása egyre inkább 
előtérbe kerül, noha kémiai és farmakológiai érté
kelésük sok esetben hiányzik, illetve kiegészítésre 
szorul. E munkák során az Intézet feladatának te
kinti a népgyógyászati megfigyelések helyes, vagy 
téves voltának ellenőrzését, szakszerű alapokra he
lyezését. U gynígy vizsgálnak olyan, a hivatalos 
gyógyászatban régóta vizsgált gyógynövényeket, 
melyek valódi hatóanyagai eddig még nem isme
retesek. Eddigi eredményeik is jelzik, hogy számos 
hazai növényfaj tartalmaz a humán gyógyászat és 
a növényvédelem számára perspektivikusnak lát
szó vegyületeket. 

Az egyes fajokban és nagyobb rendszertani egy
ségekben keletkező, felhalmozódó anyagok, illetve 
azok a kémiai folymatok, melyek során ezek kelet
keznek, igen fontos kémiai tulajdonságok. Ezek 
alkalmasak arra, hogy következtetéseket vonjanak 
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le a nevezett taxonok rokonsági viszonyaira, rend
szertani helyére. 

Az izolált vegyületek lehetővé teszik továbbá, 
hogy következtessenek a növényekben lejátszódó 
kémiai folyamatokra, esetleg még nem izolált anya
gok előfordulására, vagy még nem vizsgált, de 
rokonnak vélt fajok tartalomanyagaira. 

Az előzőekben említett területeken az Intézet 
hosszabb-rövidebb ideje több hazai és külföldi · 
kutatócsoporttal tart fenn szoros együttműködést, 
így a SZOTE Gyógyszerhatástani Intézetével, a 
Münsteri Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intéze
tével (NSZK), a Szovjetunió Tudományos Aka
démiája Tyimirjazev Növényfiziológiai Intézetével 
(Moszkva), az ENSZ Kábítószerellenőrző Labora
tóriumával (Bécs), az Aberdeeni és Nottinghami 
Egyetem Kémiai Intézetével (Skócia, Anglia). 

Az Intézet évek óta ipari jellegű kutatásokat is 
végez a hazai gyógyszergyárak megbízásából, 
továbbá kutatásfejlesztési munkákat az OMFB és 
az Innovációs Alap számára. 

Gyógyszerhatástani 1 ntézet 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszer
hatástani Intézete 1958-ban létesült, az 1957-ben 
megalakított Gyógyszerésztudományi Kar negye
dik intéz~teként. Az intézet első igazgatója dr. Dir
ner Zoltán volt, aki 1958-tól 1974. június 30--ig irá
nyította az intézet oktató és kutatómunkáját. A 
tudományos munkásság a frissen alapított intézet
ben széles körben indult annak ellenére, hogy az 
intézet munkatársaira rendkívül nagy oktatási 
feladat hárult. 1974-ig az intézet a gyógyszerha
tástan és toxikológia mellett az élettan-kórélettan 
és a mikrobiológiai tantárgyak elméleti és gyakor
lati oktatását is ellátta. 1975-től az intézet a mikro
biológia oktatását az orvoskari Mikrobiológiai In
tézetnek, az élettan-kórélettan tárgy oktatását az 
orvoskari Élettani Intézetnek adta át. Ettől kezd
ve az intézet feladata kizárólag a gyógyszerhatás
tan és toxikológia oktatása maradt, de a kutatás~ 
területén meglehet6sen széles skálát örökölt. Így 
működik az intézetben még ma is a szorosabb ér
telemben vett farmakológiai és toxikológiai témák
kal foglalkozó munkacsoportok mellett mikrobo
lógiai laboratórium is. 

1974-ben nyugdíjba vonuló dr. Dirner Zoltán 
utódaként dr. Minker Emil kapott megbízást 1975-
ben a tanszék vezetésére. Az új tanszékvezető az 
oktatómunkát és a kutatótevékenységet egyaránt 
két irányban igyekezett előde nyomdokain haladva 
kiszélesíteni. A tantervet úgy alakította ki, hogy a 
gyógyszerhatástanban elsősorban a gyógyszerészi 
tevékenységgel kapcsolatos tudnivalók kaptak 
központi helyet, s felvette anyagába a far~nakoki
netikát és az alkalmazott biofarmáciát is. Igy az a 
sajátos helyzet állt elő, hogy a közép- és kelet-euró
pai egyetemeken uralkodó szokásokkal szemben az 
Alkalmazott biofarmáciai ismereteket Szegeden a 
gyógyszerhatástan keretén belül oktatják. A far
makokinetikai és bibfarmáciai studiumok alapjait 
képező matematikai alapfogalmakat felvették a 
matematika oktatásának tantervébe, ezenkívül a 
kalkulátorok és személyi számítógépek használa-

tának oktatása is bekerült a tananyagba. Szabadon 
választható speciális kollégium formájában ne
gyedéves gyógyszerészhallgatóknak klinikai far
makológiát is oktatnak, melynek keretében az új 
gyógyszerek kifejlesztésének, emberen való kipró
bálásának farmakológiai, etikai és jogi oldalain 
kívül a farmakotherapia is helyet kap az előadá
sokban. Ez utóbbi megtárgyalásának alapját azok 
a nyilvános klinikai vizitek képezik, melyeken a 
gyógyszerészhallgatók közül azok vesznek részt, 
akik ennek a speciális kollégiumnak a hallgatói. 

A gyógyszerhatástan és toxikológia a negyedik 
évfolyamra az őszi szemeszterben 3 + 3, a tavaszi 
szemeszterben 4 + 3 órában kerül előadásra. Ez 
azt is jelenti, hogy a tantermi előadások közül heti 
egy óra mindkét félévben a gyakorlatok egységes 
elméleti előkészítését szolgálja, majd 20-25 fős 
csoportoknak heti három órában farmakológiai 
demonstrációkat és szemináriumokat tartunk. Be
mutatjuk minden lényegesebb hatóanyagcsoport 
hatását kísérleti állatokon, miután a hatóanyag
csoportra vonatkozó fontosabb ismereteket a tan
termi előadásban előadtuk. A többi elméleti órá
ban olyan eWadások tartására törekszünk, amely 
nemcsak ismereteket közöl, hanem segít kialakí
tani a tárggyal kapcsolatos új ismeretek önálló be
fogadásának képességét. A megtanult ismeretek
ről az őszi szemeszter végén kollokvium a tavaszi 
szemeszt>ter végén szigorlat keretében kell szá
mot adni. 

Az intézet hagyományos, csaknem az alapítás 
óta művelt témái a következők. A bioflavonoidok 
és a kapilláris resistentia kutatása (Prof. Dr. Gá
bor M.), a Kolineszteráz gátlók farmako-toxikoló
giája (Dr. Iván J.), a Kísérletes pyelonephritis an
tibiotikus therápiája és immunológiája (Dr. Sallai 
J.). 1975-Ml működik egy neuropharmakológiai 
munkacsoport, melynek fő területe a ganglionáris 
ingerületátvitel, a motoros véglemez, valamint a 
simaizom működés pharmacophysiológiája. Külön 
munkacsoport alakult az alkalmazott biopharmá
ciai kutatásokra, melynek fő feladata új adagolási 
formák kialakítását szolgáló kinetikai alapvizsgá
latok végzése. Az utóbbi két csoport munkáját 
Prof. Dr. Minker Emil irányítja. 

Az intézet valamennyi munkacsoportja részt 
vesz a hazai gyógyszeripari kutatásokban, s együtt
működik más intézetekkel gyakorlati és elméleti 
kutatások terén egyfomán. Jelentős volumenűek 
a hazai gyógynbvénykutatás és gyógynövény 
hasznosítás terén kifejtett alkalmazott kutatások. 

Gyógyszertechnológiai 1 ntézet 

Az Intézet elődje a Kolozsvárott megalapított 
Egyetemi Gyógyszertár, ami 1921-től Szegeden 
működött. Ezt követően Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyetemi Gyógyszertár szervezeti egység volt. 
Az Intézet vezetője nyugdíjba vonulásáig (1958) 
dr. Dávid Lajos professzor volt. Jelenleg Dr.Dr.h.c. 
Kedvessy György 1959 óta látja el az intézet 
vezetői feladatát. 1962-ben a Gyógyszerészeti In
tézet elnevezés Gyógyszertechnológiai Intézetre 
változott. 
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Az Intézet a III. és IV. éves gyógyszerészhallga
tólrnak elméleti és gyakorlati oktatásáival foglalkozik. 
A Gyógyszertechnológia tárgy keretében a cél az, 
hogy korszerű ismereteket és szemléletet nyújtsa
nak a hallgatóknak a gyógyszerkészítésről. Az ok
tatás keretében elméletileg és gyakorlatilag az 
ala pgyógyszerek ből gyógyszerformák előállításával 
foglalkoznak az ezekhez szükséges műveletek, se
gédanyagok, gépekés berendezések ismertetésével, 
a stabilitási és stabilizálási kérdésekkel, továbbá 
az optimális hatású gyógyszerformák előállításának 
lehetőségeivel ideértve a gyógyszertechnológia 
biofarmáciai vonatkozásait is. A tárgy felöleli a 
kisüzemi (gyógyszertári), középüzemi (intézeti 
gyógyszertári és galenusi laboratóriuíni), vala
mint nagyüzemi gyógyszerkészítés, ill. gyártás 
elméleti és gyakorlati ismereteit. 

Az elméleti oktatás négy féléven át heti 2 órában 
folyik. Ehhez három féléven át - részben kis cso
portokban - jelentős óraszámban öt típusú labo
ratóriumi gyakorlat kapcsolódik. Az oktatást elő
segíti már V. kiadásban, több átdolgozásban meg
jelent tankönyv (Kedvessy: Gyógyszertechnólógia) 
ezen kívül speciális céllal ajánlott tankönyv (Sel
meczi-Kedvessy: A tablettázás technológiája), 
valamint több gyakorlati jegyzet. A főtárgyhoz 
intézeti és külső előadók speciális kollégiumai kap
csolódnak. 

Az Intézet oktatóinak feladata az interdiszcip
lináris jellegű államvizsga gyakorlati és elmélet ré
szének megtartása. 

Éven.te átlag 10 eminens hallgató részére nyúj
tunk irányítással kutatási lehetőséget az Intézet
ben. - OTKI szervezésben rendszeresen tartunk 
az Intézetben továbbképző tanfolyamokat. 

A tudományos kutatómunka jelentős részben a 
„Biológiailag aktív vegyületek kutatása" téma
körben országos szintű kutatás keretében folyik. 
Ezenkívül több hazai és külföldi gyógyszergyár 
részére végeznek szerződéses megbízás alapján 
kutatásokat. 

Az Inté~et külföldi tudományos kapcsolatai je
lentősek. Igy szerz6déses együttműködési kolla
boráció állfenn a HalleiEgyetem, továbbá a Greifs
waJdi Egyetem GyógY.~zertechnológiai Intézete
ivel, ezenkívül a Szovjet Ossz-Szövetségi Gyógysze
részeti Tudományos Kutató Intézettel (Moszkva). 
Az együttműködés keretében rendszeres évi ku
tatócsere folyik és a kollaboráció során számos kö
zös publikáció jelent meg. 

Az utóbbi évtizedben szerzett tudományos mi
nősítések keretében egy akadémiai doktori, továb
bá nyolc kandidátusi értekezés került megvédésre. 
(Ebből hat intézeti munkatárs és két külföldi szak
ember, Szudán és NDK.) 

25 év alatt az Intézetből hazai és külföldi folyó
iratokban megjelent dolgozatok száma 386, ma
gyar, valamint nemzetközi (külföldi) fórumokon, 
kongresszusokon stb. 562 intézeti előadás hangzott 
el. Az Intézetben, ill. támogatásukkal kidolgozott 
egyetemi doktori értekezések száma 79. 

Az intézeti kutatótevékenység négy ágazatra 
tagozódik. 
1. A tablettázás kérdéseivel foglalkozó munkacso-

port főként a tabletták szerkezetének és fizikai 
sajátosságainak összefüggéseivel foglalkozik, s a de
zintegráció, ill. farmakon diRszolúcióját befolyáso
ló tényezőket vizsgálja. Tanulmányozzák a préserő 
és az alkalmazott segédanyagok szerepét. Beható 
tanulmányokat folytattak a polimorf módosulatok 
szerepére, valamint a mikroszemcsés cellulóz-féle
ségek felhasználhatóságára a közvetlen (direkt) 
préselés során. 

2. A portechnológiai munkacsoport a porlasztá
sos módszerekkel, a „szilárd oldatok" kutatásával- · 
továbbá a ciklodextrin-komplexek gyógyszertech, 
nológiai hasznosíthatóságával foglalkozik. Részle
tesen tanulmányozzák a szemcsék és halmazok 
szemcseanalitikai és portechnológiai jellemzőit, 
egyebek között nagymiíszeres módszerekkel (IR, 
SEM, röntgendiffrakció, termoanalitika stb.) a 
termékek finom szerkezetének megismerése céljá
ból. A porlasztásos szárítást, valamint beágyazást 
és a mikrokapszulázást a biológiai hasznosítható
ság összefüggésében vizsgálva számos megállapí
tást tettek. Legutóbb kidolgozták a nitroglicerint 
tartalmazó ciklodextrin-komplex depo-hatású tab
letták gyártástechnológiáját. 

3. A kenőcsgélekkel foglalkozó reológiai és biofar
máciai kutatások során nagyszámú publikáció je
lent meg, amelynek a gélszerkezet kialakulása, a 
szerkezetet összetartó erőkkel és a gélstabilitással 
foglalkoznak, és a kapott eredményeket, ill. össze
függéseket matematikai formulákkal jellemezték. 
Behatóan vizsgálták a szerkezeti viszkozitás és a 
hőmérséklet közötti összefüggést. - Igen nagyszá
mú új összetett kenőcsalapanyag reológiai és bio
farmáciai tulajdonságait vizsgálták számos új típu
sú emulgens felhasználásával. A hazai vazelin
gyártás számára kíterjedt vizsgálatokat folytattak 
új típusú (ún. művazelin) kidolgozásával. - Nagy
számú vizsgálat eredményét közölték, amelyek 
kenőcsökből a hatóanyagok in vitro és in vivo fel
szabadulását befolyásoló tényezők megismerését 
szolgálják. 

4. A kúpok előállítása és biofarmáciai vizsgálata 
témakörben nagyszámú, föként új típusú kúpalap
anyag és újonnan forgalomba hozott segédanya
gok felhasználhatóságát tanulmányozták a rektá
lis gyógyszerforma fizikai paramétereinek, vala
mint a hatóanyag felszabadulásának optimalizá
lása céljából. Alkalmas membrándiffúziós eljárást 
dolgoztak ki, amelynek állatkísérletekkel ellen6r
zött korrelációját is számos alkalommal bizonyí
tották. 

Az Intézet munkatársai több országos szakmai 
és társadalmi bizottságban és szervezetekben mű
ködnek közre. 

Gyógyszerészi Vegytani 1 ntézet 

Az intézet első igazgat2ja dr. Kőszegi Dénes 
volt 1951-1963 között. üt követte dr. Vinkler 
Elemér, aki 1979-ben vonúlt nyugdíjba. 1979-Wl 
az Intézet élén dr. Bernáth Gábor áll, aki korábban 
a József Attila Tudományegyetem Szerves kémiai 
Intézetének docense volt. 

A Gyógyszerészi Vegytani Intézet mind a kémiai 
alaptárgyak, mind a gyógyszerészi szaktárgyak ok-
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tatásában részt vesz. l. éves gyógyszerészhallga
tóknak a Kvalitatív analitikai kémia tárgyat oktat
ja egy féléven át heti 2 óra elmélet és 6 óra gyakor
lat keretében. Ugyanezen az évfolyamon történik 
a Szervetlen kémia oktatása heti 4 elméleti órában. 
A szaktárgyak közül a Ill. év mindkét félévében a 
Gyógyszerészi kémia kerül előadásra heti 4, illetve 
a második félévben heti 3 elméleti órában, melyhez 
heti 6 órás gyakorlat tartozik. A IV. év első félévé
ben a Gyógyszerészi kémia és gyógyszerészanalízis 

„ tárgy előadása folyik heti 3 elméleti órában, heti 
5 óra gyakorlattal. 

Az alapozó tárgyak közül az analitikai kémia el
ső része, a kvalitatív kérnia analízis kerül az Inté
zetben előadásra. A kvantitatív kémiai analitikát a 
JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetében 
oktatják. A kvalitatív analitikai kémia keretében 
a gyógyszerészi szempontból fontosabb kationok 
és anionok felkeresése és kvalitatív kimutatása 
folyik. A hallgatók analitikai példákon elsajátítják 
a fontosabb kationok és anionok egyszerű és egy
más melletti kimutatását, valamint ismereteket 
szereznek a cseppreakciók, a műszeres analitikai 
eljárások és kromatográfiás elválasztási módszerek 
elméletéből és gyakorlatából. 

A szervetlen kémia tárgyon belül a későbbi ta
nulmányokhoz szükséges tana,nyag mellett a krisz
tallográfiai alapfogalmakkal és alapvető rendsze
rekkel, valamint a bioszervetlen kémia vonatkozó 
részeivel is megismerkednek a hallgatók. 

Az Intézet fő oktatási területe a gyógyszerképzés 
ötödik és hatodik félévében a Gyógyszerészi kémia, 
mely a hetedik félévben a gyógyszeranalízissel bő
vül. E tárgyakon belül a 7. Magyar Gyógyszer
könyvben hivatalos gyógyszerek és a gyógyászat
ban használt fontosabb gyógyszerkészítményeket 
oktatják. A gyógyszervegyületek tárgyalása hatás 
szerinti csoportosításban történik. A kapcsolódó 
gyakorlatokon a megismert gyógyszervegyületek 
analitikai vizsgálatát, azonosítását, kvantitatív 
meghatározását és tisztasági vizsgálatát végzik a 
hallgatók. A Gyógyszeranalízis keretében több 
komponensből álló különböző gyógyszerformák ból 
a hatóanyag izolálásával, azonosításával és egymás 
melletti meghatározásával is foglalkoznak. A gya
korlatokon izolálás utáni titrimetriás feladatokat 
oldanak meg, és elsajátítják a különböző műszeres 
analitikai módszereket. A gyógyszerészi kémiai 
tanulmányok a hetedik félév végén szigorlattal zá
rulnak. 

Az Intézetben 6-8 tudományos diákköri hall
gató dolgozik, akik részt vesznek az intézet tudo
mányos munkájában, eredményeiről hazai és kül
földi fórumokon évente több előadást tartanak. 
A diákkörök eredményes munkáját mutatja az 
általuk elért több értékes díj és magas helyezés. 

Az Intézet szerepet vállal a tudományos tovább
képzési rendszerben is. Rendszerint 2-3 fő egye
temi doktori értekezést dolgoz ki. Emellett.az utóbbi 

években szervezett aspirantúra keretében 2-3 fő 
készíti kandidátusi értekezését. 

Az Intézet kutatási profilja a potenciális gyógy
hatású kondenzáltvázas telített heterociklusok 
szintézise és sztereokémiai vizsgálata. A kutatás 
részben a CHINOIN, EGYT és Richter Gedeon 
gyógyszergyárakkal kötött külső megbízásos szer
ződések keretében folyik. A szintetizált vegyületek 
farmakológiai vizsgálatra kerülnek. 

A gyógyszerkémiai szintézisek jelentős része 
1,2-diszubsztituált 1,3-difunkciós aliciklusos ve
gyületekből, így pl. telített és részlegesen telített 
ciklusos P-arninosavakból és az ezekből nyert 1,3-
aminoalkoholokból indul, melyekből változatos 
felépítésű, többgyűrűs, kondenzáltvázas 1,3-hete
rociklusok: 1,3-oxazinokés tiazinok, pirimidiononok 
készülnek. További vizsgált analóg vegyülettípu
sok: azetidinonok, 1,3-bentiazinok, oxaszteroidok 
és pirido[l,2-a]-pirimidinek és az előbbi struktur
eleineket tartalmazó kondenzáltvázas tetrahidro
izokinolinok. A szisztematikusan előállított ve
gyületcsaládok sztereoegységes cisz vagy transz 
homológ sorozatok, így mód nyílik a hatás-szerke
zet összefüggések, ill. a kémiai finomszerkezet, a 
sztereokémiai tényezők befolyásának tanulmá
nyozására is. 

A témák kidolgozásában 17 diplomás: gyógy
szerészek és vegyészek vesznek részt, akik közül 
1 a tudományok doktora és 5 kandidátus. 1979 óta 
az Intézetben 64 tudományos közlemény jelent 
meg. Évente 120-150 új vegyületet szintetizálnak 
és több szabadalmat nyújtanak be. 1983-ban 6 sza
badalom került benyújtásra. Az Intézet 1979-
1983-ig 120 tudományos előadással szerepelt hazai 
és külföldi fórumokon. Főbb külföldi előadások és 
kongresszusi részvételek 1979-től: Bratislava, 
]"'rankfurt/Oder, Graz, Greifswald, Halle, Helsinki, 
Köln, Liblice, Tokió, Turku. 1983-ban három niun
katárs vett részt és előadást tartott a Tokióban 
rendezett 9. Nemzetközi Heterociklusos Kémiai 
Kongresszuson. 

A szintetikus munkákban szerves kémia prepa
rativ metodikák kerülnek alkalmazásra. A szinteti
zált vegyületek szerkezetét és térszerkezetét 1H és 
13C NMR spektroszkópia és röntgendiffrankciós 
eljárás segítségével kooperációban (EGYT,MTA 
KKKI, stb.) oldják meg. A farmakológiai vizsgá
latok jelentős rész.ét az együttműködő gyógyszer
gyárakban, ill. az egyetemen belül a SZOTE 
Gyógyszertani és Gyógyszerhatástani Intézetében 
végzik. A vegyületek mikrobiológiai hatását a 
JATE Mikrobiológiai Tanszékén vizsgálják. Az elő
állított vegyületcsaládok főbb jellemző hatásterü
letei: analgetikumok, gyulladásgátlók, központi 
idegrendszeri hatású és keringésre ható, antiarrit
rniás vegyületek. Egy, az Intézet munkatársai 
által előállított fájdalomcsillapító hatású vegyület 
a humán klinikai vizsgálat fázisában van, egy ere
deti gyulladásgátló származék pedig közvetlenül 
a klinikai vizsgálat előtt áll. 

(Szegedi Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet,Szeged, Pf.121. 6701) 


