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1. BEVEZETÉS 

1.1. A gyógyszervizsgálat szükségessége 

A gyógyszerek 'vizsgálatának régi hagyományai. van-· 

nak. Évszázauokon át a gyógyszereket maguk az orvosok, 

majd később a gyógyszerészek készítették, s a gyógy

szeranyagok ki.választása vagy a növények gyüjtése so

rán elsősorban a saját ismereteik biztosították a ké

szített gyógyszer minőségét. Abban az esetben, ha a 

gyógyszeranyagot nem maguk állították elő, gondosan 

ügyeltek arra, hogy az "megbízható helyről" származ

zon. Ezt a körülményt még a XVIII. századi gyógyszer

tár·-vi.zsgálati jegyzőkönyvek is megemlítik (1). 

A gyógyszereket kezdetben csak organoleptikusan 

vizsgálták. Nem szabad figyelmen kí.vül hagynunk, hogy 

századokkal ezelőtt nem voltak még olyan módszerek és 

eszközök, amelyekkel akár a legegyszerűbb kémiai vizs

gálatokat is el tudták volna végezni. 

Meg kellett várni azt az időt, ami.kor a kémiai 

tudományok művelői. olyan anyagokat, eszk!tlzöket és fő

leg módszereket adtak utódaik kezébe,amelyekkel meg

bí.zhatóan vizsgálható volt a beszerzett anyag vagy az 

elkészült gyógyszer megfelelő volta. 

A XIX. század végétől már nemcsak a gyógyszer

ként használatos anyagok száma növekedett, hanem a 
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gyógyszeranyagok jellege is sokrétűbbé vált. Az em·

ber által Úgyszólván ősidők óta ismert és használt 

-· elsősorqan növényi., de részben állati, illetőleg 
' 

ásványi eredetű - gyógyszerek mellett fokozatosan 

eltórébe kerültek az izolált, majd a szintetizált 

hatóanyagok. A szervetlen vegyületek mellett foko

zódó ütemben jelentek meg a szerves vegyületek, 

majd a bi.okémi.ai és radiokémiai készí.tmények is. 

A gyógyszervizsgálat - gyógyszerkönyvi megfo

galmazás szerint ·- az anyagnak megfelelő vizsgála

ti módszerekkel történő azonosítása és minőségének 

megállapítása ( 2). A gyógyszerek vizsgálata azon·

ban a fokozódó igények következtében gyógyszerel·

lenőrző rendszerbe illeszkedik be, amely már nem

csak az elkészített gyógyszerek minőségének vizs·

gálatát jelenti, hanem azok teljes ellenőrzési. és 

engedélyezési rendszerét is. 

A gyógyszervizsgálat jelenlegi hazai. rendszerében 

szervesen illeszkedi.k egymás mellé 

a hatósági. (Országos Közegészségügyi ,..Intézet és 

az Országos Gyógyszerészeti Intézet /OKI, OGYI/. 

Az Országos Élelmezés~és Táplálkozástudományi In·

tézet /OÉTI/, az Országos Állategészségügyi Inté

zet /OÁI/ és az Országos Mezőgazdasági. és Minőség··· 

vizsgáló Intézet /OMMI/ vi.zsgálati területeit dol·-
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gozatomban nem érintem), 

·- a gyári (minőségellenőrző főosztályok) és 

·- a szakfelügyelői. laboratóriumi. (a gyógyszertári. 

központokban) vizsgálat. 

A gyógyszeres vizsgálat valamennyi. fenti szint-· 

jén különböző módszereket alkalmaznak, amelyek: 

organoleptikus, 

gyógyszertechnológiai., 

fizi.kai·-kémiai, 

analitikai kémiai, 

biológiai., 

mikrobiológiai, 

radiokémiai, 

bi.ogyógyszerészeti és farmakokinetikai és 

klinikai vizsgálati módszerek lehetnek. 

Valamennyi módszer fejlődésének bemutatása meghalad

ná egy disszertáció keretét, ezért csak az analiti

kai. kémiai módszerek fejlődését k:í.vánom felvázolni .• 

Ezeket a módszereket mind a három fentebb 
, 

emlitett 

vizsgálati szinten alkalmazzák, s a1~masak minden 

egyszerű és összetett készítmény minőségéről tájékoz

tatást nyújtani. 

--··-·--"'--------------------- -- ----------------------------
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1.2. Az 6rtekezés célja 

Disszertációm célja a magyar gyógyszerellen5r

zési rendszer keretében végzett gyógyszervizsgála

tok bemutatása,az egyes analitikai kémiai módszerek 

fejlődése a hazai gyógyszervi.zsgálatban az ellenőr

zés egyes szintjein, illetőleg a vizsgálat alá vont 

gyógyszerkincs egyes területein. 

Elemző munkám alapján megkÍ.sérlem következtetni. 

a gyógyszervizsgálat várható fejlődési. i.rányára,s ja

vaslatokat kívánok tenni a gyógyszeranali.tika további 

fejlődése érdekében. 

1.3. Választott módszerek 

Munkám során először irodalmi források: az in

tézeti jelentések, a megjelent közlemények, majd az 

Országos Közegészségügyi Intézet és az Országos Gyógy

szerészeti. Intézet régi munkatársaival folytatott in

terjÚk alapján vizsgálom a gyógyszervizsgálatban al

kalmazott analitikai kémiai módszerek f~lődését, al·

kalmazási területük és mai gyakorlati. szerepük szem

pontjából. Az irodalomból és az interjúkból nyert a-· 

datokat stati.sztikai és logikai módszerekkel értéke -

lem, jelezve a fejlődés menetét. 
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2. IRODALMI RÉSZ 

2.1. A gyógyszervizsgálat szervezeti kereteinek 

kialakulása 

2.1.l A gyógyszerkönyvek a gyógyszervizsgálat fej·

lődésében 

Általánosan elterjedt az a megállapítás, hogy 

egy ország gyógyszerészeti kultúrájának szí.nvonalát 

elsősorban gyógyszerkönyve tükrözi, mivel az egész 

gyógyszerészi maködést ez szabályozza. 

A kiegyezéssel önállóságát visszaszerző Ma-

gyarország 1867·-·után hamarosan megkezdte saját első 

gyógyszerkönyvének összeállítását, a mostoha törté-

nelmi körülmények következtében azonban ezzel nem 

tudtuk teljesen behozni lépéshátrányunkat. Az I. 

táblázat tanusága szerint az első két magyar gyógy·

szerkönyv megjelenése közötti. időben ( 1871·-·1888) 

Európa fejlettebb országai általában már tú1 voltak 

a gyógyszerkönyvkiadás kezaetén, még a cári Orosz 

Birodalom keretében 
,,,. 

csak viszonylagos önállóságot 

élvező Finnország is 1885-ben IV. kiadású gyógyszer·-

könyvet jelentett meg. Az I. Magyar Gyógyszerkönyv 

színvonalában azonban igyekezett felzárkózni az eu

rópaiakhoz. Ez a tartalmi igényesség és nemzetközi

leg is elég magasra tett mérce mindvégig jellemzi a 
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I. táblázat 

Az I. és TI. Magyar Gyógyszerkönyv kiadása közti. idŐ·-· 

ben megjelent fontosabb gyógyszerkönyvek jegyzéke 

fvlegj elené,a 

éve 
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1879 

1880 

1882 

1882 

1884 

1884 
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II. 
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VIl. 
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magyar gyógyszerkönyveket, amire a későbbiekben v:i.sz

szatérek. 

A fej1ett á11amok gyógyszerkönyveiből levonható 

az a következtetés, hogy e kiadványok jellege a XIX. 

század folyamán lényegében változott. Korábban csak a 

bevált vénye1őiratok gyűjteményei voltak,szerepük így 

arra korlátozódott, hogy az összetett gyógyszerek el

készítési módját leírva azt egységesítették. Később 

azonban mindinkább megerősödött az a felismerés, hogy 

a megfelelően szerkesztett gyógyszerkönyvek útján az 

államhatalom megszabhatja felségterületén az ott mű

ködő egészségügyi foglalkozásúak körében a gyógyszer

rendelés és készítés normáit. 

A gyógyszerkönyvek ekkor az összetett gyógysze

rek előiratai mellett a növényi és állati drogokon 

kívül az ásványi anyagokat, gyógyszerként alkalmazha

tó vegyületeket is mind nagyobb számban tartalmazták. 

Ezek minőségi. állandóinak előírása fokozatosan, a tu-· 

domány m:i.ndenkori állásának megfelelően kezdett tért 

hódítani a gyógyszerkönyvekben. Előbb cs~ a jellemző 

ismertetőjegyek 1eírásai, később az azonosság, majd 

a tisztaság kri.tériumainak megállapi tására i.rányuló 

előírások szaporodtak - ezeket Magyarországon először 

a 37709/1873. BM. számú rendelet tette kötelezővé 

( J) ·- végül ped:i.g helyet kaptak a hatóanyag mennyisé-



- 8 -

gét meghatározó módszerek is. 

Ennek szemléltetése érdekében táblázatba foglal·-· 

tarn a mag.yar gyógyszerkönyvekben hivatalossá tett 

tartalmi meghatározásokat (II. táblázat), majd grafi

kusan ábrázoltam az egyes gyógyszerkönyvekben szerep

lő gyógyszeranyagok, drogok és összetett készítmények 

tartalmi. meghatározásának százalékos arányát ( I. ábra). 

Az I. ábra szemléletesen mutatja, hogy az :r. Ma

gyar Gyógyszerkönyv 510 cikkelye közül csak 11,vagyis 

2, 1 % írt elő tartalmi. meghatározást. A gyógyszerköny

vi cikkelyek száma az első négy magyar gyógyszer

könyvben nem változott jelentősen (csak mintegy 10 %-· 

kal nőtt), a tartalmi. meghatározást előíró cikkelyek 

száma viszont jelentősen, a hétszeresére (2,1 %-ról-

15,1 %-ra) emelkedett. Ehhez a fokozatos fejlődéshez 

képest ugrásszerű változást hozott az V.Magyar Gyógy

szerkönyv, amikor a cikkelyeknek több, mint a felében 

(55,1 %) már találunk tartalmi meghatározást. Ez az 

arány a legutóbbi. két gyógyszerkönyvben még tovább 

emelkedett (67,3 %, illetve 70,2 %). Ez -azt jelent~ 

hogy az I. Magyar Gyógyszerkönyvben csak szórványoren 

előforduló tartalmi meghatározás a jelenleg érvényben 

lévő gyógyszerkönyvben már a cikkelyek túlnyomó több

ségének szerves részévé vált. A fejlődésnek ez a vo

nala is ige.zolja azt, hogy a gyógyszerkönyvek a 
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II. táblázat 

Az egyes magyar gyógyszerkönyvekben hivatalos 

tartalmi meghatározások 

. -
1.-lagyar Tar taln1i meghatározó rnódszerek 

gyógy-
~· 

Gyógyszeranyagok, Össze te Gt készítmények 
SZGl,-· drogok 

-
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'~ 8 ~ H r:1 r-1 0 s él 8 

Ph.l!g. 
I. 2 9 -· - - _, - -· -· -

----
Ph.Hg.I. - ... _, ·- - 1 - _, - -

Adc.l„ 
~ 

~-

Pl!.!Ig.Il 4 21 ·- -· -· 1 6 -· - -
Ph.Hg.11 

Add. ·- - - - - - ·- -· -· -· 
~ 

Ph.Ilg. 
III. 5 29 ·- „. - 4 26 -· - ·-

.Ph. llt;. 
5 43 - - -· -· 37 - -· -IV. 

Pii.Hg: 
--

v. 29 245 .„ -· 2 20 119 c#L ·- -
>--------
Ph.l!g.V. 

Add. 2 lj - .• , -· -· 8 - - -· 
<-------- --------
Ph.Hg. 10 264 ~ - 20 4 155 ·- - 36 VI. 

Ph.l!g. 
VII. 6 270 20 7 46 1 57 -· - 14 
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gyógyszerkészítési előiratgyüjteményből a gyógyszer

vizsgálat szabványává váltak. 

A Ph.Hg. 1. a beszerzett gyógyszeranyagokat azo-

nosságra és szennyező anyagokra vizsgáltatta, ' mig a 

belőlük házi.lag előállí.tott folyékony készí.tményeket 

(pl. híg savakat) a megfelelő mérőoldattal titrál·-· 

tatta (megadta a bemért anyagra fogyasztandó mérőol

dat mennyiségét). 

Külön említést érdemel a kvantitatív identitási pró

bának nevezett eljárás, amelyet úgy kellett végre-· 

hajtani., hogy egy só vegyületéből megszabott meny

nyiséget feloldva reagáltatunk o1yan mérőoldat meg

felelő mennyiségével, mely a vizsgálandó anyaggal csa

padékot képez. A leszűrt tiszta oldatban a szüredék 

sem az aniont, sem a kationt tartalmazó oldattal nem 

(vagy csak a1i.g) reagálhat. 

Ez a próba a Ph.Hg. IV-ben volt utoljára hi.va talos 

vizsgálati módszer. Az önálló magyar gyógyszerkönyv 

(1871) kémiai vonatkozásban határozottan fej1ettebb 

képet mutat a Monarchiában akkor érvényb~ lévő,1869-· 

ben megjelent Vl. Osztrák Gyógyszerkönyvvel szemben, 

ami. egyértelműen a gyógyszerkönyvi. szerkesztőbizott

ság elnöke, 1!!fil! Károly személyének volt köszönhető. 

Itt jelentek meg először a gyógyszertárakban kötele-· 

zően készletben tartandó kémszerek között a mérőolda-
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tok, és először határoztat meg a Gyógyszerkönyv nö

vén;yi eredetű drogot gravi.metriásan ( China Cali.·

saya). 

Megemlítem még, hogy a gyógyszerek minőségét 

ellenőrző vizsgálatok számos korszerűsítést tarta1-· 

maznak az osztrákoktól átvett cikkelyekben is, Így 

például.: 

- a deszti.lál t ví.z lepárlásánál mi.ndaddig kiöntették 

az előpárlatot, amíg ólom-acetát-oldattal vizsgál

va tiszta nem maradt (kizárták a szénsav, az 

ammónia és a sósav jelenlétét), 

- a citromsavat megvizsgáltatta a gyógyszerkönyv ab

bó1 a szempontból is, hogy nem tartalmaz-e bor

kősav-szennyezést. 

Magyar gyógyszerkönyvben először összetett ké

szítmény meghatározására szolgáló elő irat ( Chi-· 

ninwn tanni.cum insi.pidum Ro2snyay) a Ph.Hg. I. Addi

tamentumában található. 

A II.Magyar Gyógyszerkönyv 1888-ban jelent meg. 

Than professzor asszisztense akkoriban Winkler Lajos 

volt, így nem alaptalan az a feltételezés, hogy a 

Ph.Hg. II. gyógyszervizsgálati módszerei kidolgozá

sában nagy szerepet játszott. 

A titrimetriás tartalmi meghatározások között 

először a Ph.Hg. II·-ben lett hivatalos gyógyszerköey-
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vi módszer a bromatometria (Kalium ::itibio·tartaricum) 

és a permo.nganometria (Ferrum sulfuricum oxyriulatum). 

Ugyancsak a II. Magyar Gyógyszerkönyvben szerepel 

először ti.tri.metriás előirat összetett készítmény 

vizagálatára (Aqua Amygdalarum amarum). A módszer 

fejlődését a J.1.2.J. pontban elemzem. 

A Ph.Hg. II-ben és a Ph.Hg. III-ban hivatalos 

gyógyszerek száma csaknem egyenlő (I. ábra), azonban 

jelentősen megnövekedett a tartalmi meghatározással 

is vizsgáltatott összetett készítmények száma. (II. 

táblázat). 

A Ph.Hg. IV. legje1entősebb újítása, hogy az ösz

szetett készítmények gravimetriás tartalmi meghatáro-· 

zásait titrimetriás módszerek váltják fel. Ezt a vál

tozást az indokolja, hogy habár a tömeg szerinti mérő

módszerek két nagyságrenddel nagyobb pontosságúak,mint 

a térfogatos eljárások, nagyobb a munka„- és i.dói.gényük 

alkalmazásuk több gyakorlatot, nagyobb ügyességet igé·

nyel. 

Példaként a higanykenőcsöt említem me~. Az Ungu-· 

entum hydrargyri Ph.Hg.IV. előirata a higanytartalom 

meghatározására már nem az éteres kivonás utáni tömeg

mérést, hanem salétromsavas kioldást követő titrálást 

ír elő. ( 4). "A III. gyógyszerkönyv meglehetősen pon

gyola módszerét elhagytuk" - írja Deér Endre a Magyar 
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Gyógyszerkönyv IV. 'Ki.adásának Ismertetésében - 11 s 

helyébe szabatos térfogatos módszert iktattunk" (5). 

A magyar gyógyszerkönyvek előírásai 1871·-·től 

1954-ig csupán a gyógyszertárak számára voltak köte·

.lező érvényűek, melyeket a Ph.Hg. V. a közép- és 

nagyüzemi gyógyszergyártás számára is kötelező érvé·

nyűvé tett. Az eddigi gyógyszerkönyvekben le:lrt vi.zs

gálatokat kivétel nélkül el lehetett és el is kel

.lett végezni a gyógyszertárak .laboratóriumaiban. 

A XX. század közepén a gyógyszerészi szemlélet fej·

lődése olyan gyógyszerkönyv megírását tette szüksé

gessé, mely egységesen foglalkozik a kis-közép-„ és 

nagyüzemi. gyógyszervizsgál.attal. 

A Ph.Hg. V-·ben a széles alapokra fektetett 

gyógyszervizsgálatok tekintettel vannak a nagyüzemi 

gyógyszergyártás műszeres vizsgálatai lehetőségei.re, 

de a gyógyszertárak szerényebb felszerelésével is 

elvégezhető ''Tájékoztató gyorsvi.zsgálat" bevezetésé

vel a szerkesztőbizottság gondoskodott a klasszikus 

gyógyszerkönyvi elv fennmaradásáról is. $z a gyógy

szertárban dolgozó gyógyszerész számára szinte leg·

fontosabb vizsgálati rész a gyógyszertári körülmé

nyek között is elvégezhető olyan vizsgálati módo

kat és ír elő a Ph.Hg. VI-ban és Ph.Hg. VII-ben is, 

melyek a gyógyszertárba beérkező anyag megítélését 
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illetően tökéletes biztonságot nyújtanak. 

A tájékoztató gyorsvi.zsgálatok jelentőségét az 

is igazolja, hogy 1986-·ban az Egészségügyi Világ

szervezet (Wor1d Hee.l th Organization) a fejlődő or·-

szágolc számára - magyar szakértők közreműködésével·-· 

"Basic tests for pharmaceutical substances" néven ha·-· 

sonló gyüjteményt adott közre (6). 

Táblázatban foglaltam össze az atropinium -szul

fát nagyar gyógyszerkönyvekben szereplő tájékoztató 

gyorsvizsgálatait és a "Basic tests" ide vonatkozó 

előírásait (III. táblázat), melyből látható, hogy a 

Ph.Hg. V·-ben 32 éve megadott azonossági. vizsgálatok a 

Ph.Hg. VII·-ben is változatlanok. Megállapítom, hogy 

a Basic test a Vi ta1i-·reakcióban -· melynek lényege a 

tropasavrész nitrálódása (7),- a Ph.Hg. V. módszerét 

választotta, mely a salétromsavas atropin szárazra pá-· 

rologatása után, a maradékhoz lúgosí.tása előtt 
, 

meg a-

cetont is adatott. A Ph.llg. VI. és a Ph.Hg. VII. eb·-· 

ben a reakcióban ezt a színintenzitást fokozó elek

trondonor oldószert nem alkalmaztatja. Érdekes, hogy „ 
a színintenzitásban az aceton hatására jelentkező kü-

lönbséget a magyar gyógyszerkönyv nem jelzi. 

Magyar Gyógyszerkönyvben először a Ph.Hg. V 

tett oprikai módszert a flourimetriát a ti.ami-

nium--klorid ( tiokróm·-reakció) és a spektrofotometriát 



III. ~cáblázat 

Az a~cropin1un1-sz"J.lf8:t -Cé.jékoz-ca-có @~ócyszervizsgála-'.:;EÍne.tc és Basic ~es-c-Jéne~ 

össze11asonlítása 

I',lakros z-
kÓpös Azonossági vizsgálat Azonossági vizsgálat 
vizsgálat (atropin) (szulfát) 

1 10 mg ag+5 csepp R-HNO J ~ 10 mg ag+2 ml HftR-HCl+R-BaC1
2

-> Ph.Hg. 

1 
v, + +3 ml aceton+ 5 csepp alkono- fehé:r csapadG~-;: 

los KOH-->ibolya 

Ph.Hg. 
10 mg ag+J csepp ccHNO 

3
-'4 5 csepp 10 n1g ag+ 2 ml H;::orR-íi.Cl+R-BaC1

2
----;. 

- all~oholos KOR-...; ibolya fehér csapadél: 
VI. 

Ph.Hg. 10 mg ag+3 csepp cc Hl!O" ~ +5 
10 mg ag +ml H

2
0+2MHC1+0, 251.í Bac:

2 
VII. 

+ ;; 
~fon.ér csapad8k 

csepp alkoholos I-COH ~ ibolyn 

Basic "í 10 mg ag+J csepp RHNO 
3 

.:!.., 2 ml 10 r.ig ag+2 ml H
2

0+R-HCl+R-BaC1
2
-+ 

+ 

test aceton+ 3-4 csepp alko11olos mH-+ fe11ér csapadék 

- -

vörös-iOolya 

~ = vízfürdőn történt bepárlás 

1 
1 

1 

1-' 
V1 
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a cianokobalamin tartalmi .. meghatározására - hi.vata-

lossá. (II. táblázat). 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv Pótlása (Ph.Hg. V. 

Addi tamentum I. 4 76-4-78. :L/ választási lehetőségként 

hivatalossá tette a kelatometriát az ólomvegyületek 

tartalmi meghatározására. 

1958-ban megjelent a Ph.Hg. V. Addenduma, mely

ben a gyógyszerek vizsgálatának fejezete bővült. Elő

ször lett magyar gyógyszerkönyvben elektroanalitikai 

módszer hivatalos - a polarográfia a morfin meg-

határozására morfin - és Ópiurnkészítményekben. Az al

kaloidok titrálásánál a szerves oldószerrel történő 

kivonást szükségtelenné tevő ·- közvetlen mérést biz

tosító - nemvizes közegben végzett perklórsavas tit

rálást i.s ez az Addendum :Írta elő először. 

A kelatomatria a nehézfémek mérésére (bizmut, 

cink, réz, vas) újabb előiratokkal bővült. 

Az 1967-ben megjelent Ph.Hg. VI. szerkesztőbi-

zottsága a vizsgálatok és a laboratóriumi műveletek 

előí.rásainak legapróbb árnyalatig terjedő részlete.,,.. 
zését már elengedhetőnek vélte,viszont a gyógyszertá-

ri és a gyógyszergyári. 

továbbfejlesztette. 

, ]' 't' gyocyszerceszi· es 1 
.J ,.,. „ „ 

~re ctc·sseget 

A vény szerinti gyógyszerkészí.tésnek már csak az ál-· 

talános szempontjai ·kerültek ebbe a kiadásba, mí.g a 
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részletes szabályozás a Formulae Normales feladata 

lett. 

A gyógyszervizsgálat nemzetközi követe1ményei·

nek figyelembevételével olyan Új vizsgálati módsze

relrnt is hivatalossá tett ez a gyógyszerkönyv,ame

lyek a gyógyszeranyag tisztaságvizsgálata, valamint 

a készítmény hatóanyaga vagy hatóanyagai tartalmi 

meghatározása szempontjából nélkülözhetetlenné vál

tak ( papírkromatográfia, vékonyréteg·-kromatográfia, 

standardok alkalmazása az ibolyántúli és az infra

vörös spektroszkópiában). 

Magyar gyógyszerkönyvben először lett tartalom··· 

meghatározó eljárás a vékonyréteg-kromatográfia (fe·

naceti.n), standardok alkalmazásával a spektrofoto

metria pedig a második leggyakoribb mennyiségi meg

határozó módszer lett mind az egyszerű, mind az ösz·-

szetett készítmények vizsgálatában (II. táblázat). 

Az újabb gyógyszerek számának állandó növekedé--

se, a hazai ipari gyógyszerkészí.tés fokozódása és a 

gyógyszervizsgáló módszerek rohamos fejlődése újabb, 
~ 

átdolgozott kiadást tett szükségessé. 

Az 1986-ban megjelent Ph.Hg. VII·-ben lett elő·-

ször hivatalos tartalmi meghatározó módszer a poten-

ciometri.ás titrálás ( ampicillin·-trihidrá t) , a gáz-

kromatográfia (dinitrogén-oxid), a lángf otornetria 
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(kálium-tartalmú infúziók) és a bi.amperometri.ás vég

pontjelzés a szulfa-vegyületek meghatározásában. 

Az első magyar gyógyszerkönyv és a Ph.Hg. VII. 

megjelenése között el telt 115 évet az egyes gyógy·

szerkönyvekben szerepl6 gyógyszeranyagok, drogok és 

összetett gyógyszerkészítmények tartalmi meghatáro-· 

zása számának százalékos arányában elemezve bemutat·-

tam azt a fejlődést, mely eredményeként a magyar 

gyógyszerkönyv a vényelőirat gyűjteményből a gyógy-

szerminőség és vizsgálat legfőbb szabályozójává vált 

mind a gyári., mind a laboratóriumi mind a gyógyszer-· 

tári gyógyszerkészítés terén. 

A vizsgálati módszerek fejlődésének bemutatásá-

ra elsőként azt a megoldást választottam, hogy a 

gyógyszerkincs néhány jellegzetes csoportjából emel

tem ki készítményeket, s megvizsgáltam az alkalmazott 

tartalmi meghatározási módszereket. 

A szervetlen gyógyszeranyagok közül az arzén-és 

a bizmut vegyületeit választottam (IV. táblázat), me-· 

lyek kezdettől fogva mindmái.g használatosliMc, és a vo--

natkozó cikkelyek elemzése a módszerek fejlődését 

szemléletesen mutatja. Az adatokból az arzén-· és biz

mutterápi.a alakulásáról is képet kaphatunk, ugyanis az 

arzénvegyületek száma Ph.Hg. V·-·i.g, a bizmutvegyületek 

száma a Ph.Hg. IV-·i.g és V-·ig eme1kedett, azóta csök-
--------~·----· -----



IV. táblázat 

Az arzén- és a bizmut vegyületei és készítményei vizsgálatának fejlődése 

Ph.Hg. I. 

Ph. Hg. II. 

Ph.Hg. III. 

Ph.Hg. IV. 

Ph.Hg. V. 1 

Ph.Hg. VI. 

l,'h.Hg. VII. 

A:'zénitegyül et el\: 

Gyógy- Össze-
szer- Vizs- tett l{é-
anyag gálat szítmény 

1 - -

1 - l 

1 - 1 

1 - 2 

4 Tbr 4 

T 
1 .br -

-'-

\ Tbr -1 ! 
Tbr = bromatometria 
Tj = jodometria 

Vizsgá-
lat 

-

T 
J 

Tbr 

i Tbr 

Tbr 
-

T .. br 

-

1 

Bizmutvegyületek 

Gyógy- Össze-
szer- Vizsgá- 1;8-C"I; icé-
anyag lai; szítmény 

1 - - .. 

2 l GR -

4 GR -

6 GR 
1 

5 GR 1 1 

0 1 Tk -" 
3 ·r -k 

GR = gravimetria 
Tk = kelatometria 

Vizsgá-
lat 

-
1 -

-

GR 

-

1 

-

! 

~ 
\.0 
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ken. A Ph.Hg. I·-ben tartalmi meghatározásuk még nincs. 

A magyar gyógyszerkönyvekben szerepló arzén 

(III)-óxid tartalmi meghatározására először a Ph.Hg. 

V. ír elő meghatározást ( bromatometria), ami. ma is 

hivatalos. 'Az V. Magyar Gyógyszerki:inyvbe felvett szer

ves arzénvegyületek (novarzenol, fenarzoxid) tartalmi 

meghatározása Villecz Pál 1928-ban kidolgozott mód-

szerén alapszik (8), aki Schulek Elemér irányításával 

kifejlesztette a gyógyszeranali.tikai gyakorlatban ma 

is alkalmazott hidrogén-·peroxi.d - tömény kénsavas ron-

csalást. 

A .Ph.Hg. Il-ben megjelent az első arzénvegyüle

tet tartalmazó összetett készítmény (Sol. arsencalis 

Fowleri), mely tartalmi meghatározása még jodometriás 

titrálással történt.(E készítmény meghatározásának fe3-

lődését a 3.1.2.5.2. pontokban ismertetem). Az első 

nem gyógyszertárban készített arzénkészítményt a Ph. 

Hc;. IV. tette hivatalossá (Arsenobenzolum solubi.le in 

ampulli.s), erre azonban vizsgálati módszert még nem 

Írtak elő. A Ph.Hg. V. már mindhárom J'l.rzéntartalmú 

injekcióját a Schulek-Villecz-módszerrel vizsgáltatta. 

A bizmutvegyületek tartalmi meghatározására a biz

mut-oxidos gravimetriás módszer a Ph.Hg. II-ben jele-

nik meg, a Ph.Hg. V-ben már az OKI·-ban kidolgozott 

bizmut-foszfátos módszer a hivatalos, melyet a Ph. 
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Hg. VI·-ban és a Ph.Hg. VIT-·ben 

kelatometriás titrálás vált fel. 

azután a korszerübb 

A bizmut kvanti.tatí v meghatározása egyi.ke a legna-· 

gyobb körültekintést igénylő analitikai feladatoknak. 

Meghatározásukra egészen a kelatometri.ás eljárás fe1·

fedezéséig (1946) kizárólag a gravimetriás módszerek 

jöhettek számításba. 

A kelatometria alkalmazása a gyógyszervi.zsgálat

ban mérföldkövet jelentett a fémionok tartalmi meghatá

rozásában, mert egyrészt nagymértékben lecsökkentette a 

tartalmi meghatározás idejét, másrészt a módszer álcá

zószerek segítségével szelektívvé tehető, így akár há-· 

rom különböző fémion is meghatározható egy bemérésből • 

Az egyetlen összetett bi.zmutkészítmény a Ph.Hg. V-ben 

volt hivatalos (InJ. bismuthi subsalicy1ici o1eosa 

10 %) , tartalmi meghatározása gravi.metri.ásan történt. 

A szerves gyógyszeranyagok közül pedi.g egyes al·

kaloidsókat (atropinium·-szulfát, morfinium-klorid, pi

lokarpinium-·klorid) ( V. táblázat) , egyes anti bioti.ku·

mokat ( klóramfenikol, benzil·-penicillin, ,...sztreptomi -

cinium-szu1fát), (VI. táblázat) és egyes vitaminokat, 

( tiamini.um-k1orid, ci.anoko balomin, koleka Lcif erol) /VII 

táblázat/, elemeztem a fentiek szerint. Választásomat 

azzal indokolom, hogy az alkaloidok egy kémiailag O·

lyan jól körülhatárolt vegyületcsoport, amely azonos, 

..--.,...--------·~··------



Ph.Hg. 
I. 

Ph.Hg. 
II. 

Ph. Hg. 
III. 

Ph.Hg. 
IV. 

Ph.Hg. 
v. 

Ph.Hg. 
VI. 

Ph.Hg. 
VII. 

V. táblázat 

Alkaloidok vizsgálatának fejlődése 

.Atropini ü.rn- s z·J.lf á ~ 1,iorfinium-KloF..Ld 

• 1 1 E 
1 ! 

,~ E :>, 1 "° i ..L:> 0 ..!-'> 1 -P :;,'"°/'+' "1l H '1l Ul '1l 1 N -!.!> 'rl 
" '1l 

b.OHCU UlQ N -P '~ 
'0 Q) ~ N ,....-i: 1 01 ..;..:> N N rl '0 l'.lJ i>:i N ....-i Ul -P N 
~NC ·r-1 'ffi t'J 0 tf.l ·rl '::d :>o " e i ·rl ''" 

(f') Q) w 
ó (J) '1l :> "° :o --':--' '_:!) . :> CD dtatti ;:o.tD 0 ..;..:> 'G) 

v 

1 -- 1 - 3 
1 

1 GR 1 

1 - . - 3 l GR 1 ~ 

1 - 2 T 2 1 GR 2 
a 

1 - 2 T 2 1 T 3 a a 

T 5 
'.r 

1 
a 

l a T 10 
a 

1 

1 T 4 T T 7 n a 1 n „ 
' . 

2 T 
1 1 

T 3 a l T J 
n 1 SP 1 

n 

Ta = acidirnetria 

Tn = nemvizes közegben végzett perkl6r
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VI. táblázat 

Antibiotikumok vizsgálatának fejlődése 

. 

Kloranfenikol Benzil-penicillin 
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vagy nagyon hasonló analitikai. problémákat vet fel, 

s ugyancsak a Ph.Hg. I-től kezdve a vizsgálati mód

szerek fejlődését szemléltetik. 

Az atropinium·-szulfátot először a Ph.Hg. V. ha

tároztatja meg acidi.metriás titrálással, amit a Ph.Hg. 

VI-·ban és a Ph.Hg. VII-ben a nemvizes közegben végzen

dő perklórsavas titrálás vált fel. 

Ez a meghatározás a gyakorlatban a leginkább 

gyenge szerves bázisok (aminok, alkaloidok), továbbá 

a gyenge és középerős bázisok sóinak mérésére al.kal-· 

mazható. A magyar gyógyszerkönyvek kizárólag bázis

jellegű vegyületek mérésére írnak elő nemvizes közeg

ben titrálást, mely - a vizes közegben végzett titrá

lással szemben ·-· lerövidíti és pontosabbá teszi a meg-· 

határozást. Közvetlen mérést tesz lehetővé, nem szük

séges az időigényes és több hibalehetőséggel járó ki·-

, , 'b 1 , 1 t , na;msos vagy egye e .. va .. asz as. 

Atropinium-szulfát tartalmú összetett készítmény 

már a Ph.Hg. T-ben hivatalos (Extr. Belladonnae), tar

talmi. meghatározást azonban csak a Ph.H~. III-tól í.r 

elő gyógyszerkönyvünk. Ez az acidimetriás meghatáro-· 
' 

zás a következő magyar gyógyszerkönyvekbe felvett e

gyéb összetett készítményekre is (tinktúra, injekció, 

tabletta) hi.vatalos. A Ph.Hg. VII. már optikai mód-

szerrel vizsgál tatja az atropini.um-szulfát·-inj ekció 
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hatóanyagtartalmát. 

Az ultraibolya-látható spektrwn felvétele ma már 

fontos eszköze egyrészt a gyógyszeranyagok és gyógy

szerkészítmények szennyező anyagai, bomlástermékei a

zonos:í.tásának, másrészt a specifikus hullámhossz kivá

lasztása után a fényabszorpció mértékének a vizsgált 

anyag oldatában az p.nyag mennyiségétől függő változása 

tartalmi meghatározásra egy pontos, gyors, reprodukál·

ható módszert adott a gyógyszervizsgáló szakemberek ke-· 

zébe. 

A morfinbázis,sósavas sója és az ópium már a Ph. 

Hg. I-ben hivatalos, a gyógyszerkönyv az ópiumra gra

vimetriás tartalmi. meghatározást í.r elő. A Ph.Hg. III. 

az ópiumot még a Helfenbergi ammáni.ás eljárással hatá

roztatja meg (gravimetri.a), melyet a Ph.Hg. IV-ben a 

Schulek Elemér által kidolgozott titrimetriás meghatá

rozás vált fel (9). Az ammóniás eljárások hibáját (am

mónia hatására morfin is válik le, mert fenol jellegű 

alkaloid) a Ph.Hg. V. már úgy küszöböli ki, hogy nát

rium-hidrogén·-·karbonátot alkalmaztat az ~kaloidsó vi

zes oldatából történő felszabadí.tására. 

A morfinium-klorid meghatározására a Ph.Hg. V. í.r 

elő először tartalmi meghatározást (acidimetria), me

lyet a Ph.Hg. VI-ban és a Ph.Hg. VII-·ben már a nemvi

zes közegben végrehajtott perklórsavas titrálás vált 
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fel. 

A morfinbázis tartalmú összetett készítmények kö-· 

zül a Pulvis Doveri az egyetlen, amelyik a Ph.Hg. I-

től napjainki.g hivatalos, s melyre az V. Magyar Gyógy·

szel'lrönyv ír elő először - mái.g is érvényben levő -

acidimetriás tartalmi meghatározást. A Ph.Hg. III-ban 

egy másik összetett készí.tmény is hivatalos, a Tinctu

ra opii, melyre a gyógyszerkönyv gravimetriás hatóanyag·

tartalom meghatározást ír elő. Ezt a módszert a Ph.Hg. 

IV-től már aci.dimetriás titrálás váltja fel. A Ph.Hg. 

V-ben csak az összetett készítmények száma változott, 

a vi.zsgálati előírás a mai napig nem. A PH.Hg. VII-ben 

az összetett gyógyszerkészítmények száma csökken ,mert 

a gyári gyógyszerkészítmények minőségi követelményei 

napra készen szabályozottak ma már anélkül, hogy gyógy·

szerkönyvi ci.kkely lenne róluk. Ez az irányelv a többi 

általam választott vegyületcsoportban és az I. ábrán is 

megfigyelhető. 

A pilokarpinium-klorid az I. Magyar Gyógyszerkönyv 

Addi.tamentumában hi.vatalos először, s ma ;;iw gyógyszer

könyvi cikkely. Tartalmi meghatározására a Ph.Hg. V. ír 

elő először módszert (gravimetri.a), melyet a Ph.Hg. VI·

ban és a Ph.Hg. VII-·ben már a perklórsavas titrálás 

vált fel. 
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Az egyetlen magyar gyógyszerkönyvben hivatalos 

összetett pilokarpini.wn-klorid tartalmú gyógyszer·

készi.t1~ény a Ph.Hg. V-ben hivatalos, (Sol. ophtal

mica pilocarp.i.ni. hydrochlorici). A gyógyszerkönyv 

tartalmi meghatározást nem ír elő. 

Az eddig elemzett két hagyományos gyógyszer

csoporttal szemben (szervetlen vegyületek és alka

loidok) a következőkben két olyan újabb csoportot 

elemzek, amelyek mint új kémiai vegyületek lehetŐ·

séget adtak a legújabb analitikai módszerek felhasz-· 

nálására. 

A két csoport számbeli és jelentőségbeli. növekedése 

a másik két csoporttal szemben a módszerek gyorsabb 

fejlődését tette szükségessé. 

A klóramfenikol és sója a Ph.Hg. Vl·-ban és a 

Ph.Hg. VII·-ben hivatalos. Tartalmi meghatározásukra 

mindkét gyógyszerkönyv optikai (spektrofotometria) 

és elektroanalitikai (potenciometriás titrálás) mérő

módszer a hivatalos. A magyar gyógyszerkönyvben az 

egyetlen klóramfenikol-tartalmú összetett.. készítmény 

meghatározására a Ph.Hg. VI. spektrofotometriás ható·-
' 

anyagtartalom vizsgálatot i.r elő. 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyvben először hivatalos 

gyógyszer a benzi:b-penicillin. Három sója (kálium, nát

riwn, prokain) tartalmi meghatározására jodometriás 
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titrálást (összes penicillin) és gravimetriás megha

tározást (benzi]:penicillin) ír elő a gyógyszerkönyv. 

A Ph.Hg. Vl-ban még sem a benzi]:penicillin vegyületek 

száma, sem azok meghatározási. módszerei nem vál.toznak. 

A Ph.Hg. VII. a nátriumsót már nem veszi fel, s a má

sik két penicillinsót az analitikai módszerek gyors 

fejlődése eredményeként már potenciometriás titrálás

sal határoztatja meg. 

Ez a műszeres végpontjelző módszer azért előnyös, 

mert egyrészt a vizuálisan nehezen észlelhető átcsapá

soknál megszünteti a túl titrálás veszélyét, másrészt -· 

mivel nincs, szükség indikátorra - kiküszöböli az i.ndi

kátorhi.bát. 

Az összetett készítmények vizsgálata a Ph.Hg. V-· 

ben és a Ph.Hg. VI--ban megegyezik a szubsztanci.a vi.zs-

gálatával. 

A sztreptomicin bázis az V. Magyar Gyógyszerkönyv·-

ben, a bázis sója a Ph.Hg. VI-ban és a Ph.Hg. VII-ben 

hivatalos. Tartalmi megha táro zásukra mindhárom gyógy·

szerkönyvben mikrobiológiai. értékmérés szt!'repel, azon

ban a Ph.Hg. VII. sztreptomi.ciniurn-·szulfát cikkelyének 

tisztasági vizsgálatai. között szerepel egy tartalmi 

meghatározás értékű gázkromatográfiás alkohol·-·tartalom 

meghatározás. (Ebben a gyógyszerkönyvben a mikrobioló-· 

giai értékmérés is a tisztasági vizsgálatok között 
.;.--~----__: 
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szerepel). 

A ti.amini.um-klorid a Ph.Hg. V·-tŐl hivatalos a 

magyar ij:YÓgyszerkönyvekben. Tartalmi meghatározásá

ra· a gyógyszerkönyv gravimetriás (kéntartalom alap·-· 
' l 

ján) ~s fluorimetriás (r~szletesen a dolgozat 3,1. 

5.2. pontjában ismertetem) módszereket ír elő. 

A szubsztancia mennyiségi. meghatározását a Ph.Hg. 

VI. és a Ph.Hg. VII. már nemvizes közegben végzett 

perklórsavas titrálással Írja elő. Az összetett ké

szítményeket a Ph.Hg. V. gravimetriás meghatározás·

sal, a Ph.IIg. VI. ti.trimetriás módszerrel vizsgál-

tatja. 

A cianokobalamin is az V. Magyar Gyógyszerkönyv

ben először hivatalos, s az egyetlen vegyület, mely

nek meghatározására a gyógyszerkönyv spektrofotomet-

' ri.ás módszert ír elő. Ez a meghatározó módszer a Ph. 

Hg. VI-ban és a Ph.Hg. VII-·ben i.s változatlanul hi

vatalos. 

A kolekfa.lci.ferol az egyetlen vitamin, amely már 

a IV. Magyar Gyógyszerkönyvben hi.vataloslf' A két ösz·

szetett készí.tményt (Compr. anti.rachiti.ca és Oleum 

antirachiticum) biológiai (patkányokon végzett) ér-· 

tékmeghatározással kellett meghatározni. A Ph.Hg. V·-

től már a gyógyszeranyag is hi.vatalos, melyet még al

kalmas biológiai módszerrel határoztat meg. 
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A Ph.Hg. VI. és a Ph.Hg. VII. a szubsztancia tartal-
' 

mi meghatározását már a kor igényei.nek megfelelő 

~pektrofotometriás módszerrel végezteti. 

2.1.2; A gy6gyszervizsgálat kialakulása !Vlagyaror-

szágon 

A gyógyszertárak vizsgálata és ezen belül a 

gyógyszerek előállítása feletti felügyelet tulajdon·

képpen az 1231·-·ben kiadott Novae Consti tution~f!_-·ban 

megfogalmazott hatósági jog gyakorlatban való megva

lósítását jelenti (10). Magyarországon a XX. század 

elejéig kellett várni. arra, amíg a kormány ezt a fe·-· 

lelősséget ténylegesen magára vállalta és fokozato

san létrehozta azokat a gyógyszervizsgáló intézménye-· 

ket, amelyek ezeket a feladatokat a növekvő igények

nek megfelelően már el is tudták látni. 

A megoldás szükségességének felismerését mutat

ja, hogy 1902--ben az Országos Gyógyszerész--kongresz-

szus határozatál:an leszögezte: "szükségesnek tartja a .,., 
titkos szerek és különleges gyógyszerek fogalmának 

meghatározását, s végül, hogy a titkos összetételű 

szerek teljesen tiltassanak ki. a forgalomból, s e cél

ból a titkos szerekre vonatkozó hirdetések is kiküszö-

böltessenek" (11). Az állami intézkedés már a követke-
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Magyarországon az első rendelet, amely megpró

bálta a gyógyszerkészítmények forgalombahozatali fel

tételeit megszabni, 190}-ban jelent meg; végrehajtá-

sának azonban nem voltak még meg a feltételei. Ennek 

a 90000/1903 .B .M. sz. körrendeletnek a szövege nyo·· 

matékosan hangsúlyozta, hogy a jövőben minden össze-· 

tett gyógyszer "csakis a most közzétett szabályrende·

let határozmányainak pontos figyelembevételével és be·· 

tartá.sával" .lesz forgalomba hozható. 

Először történt meg, hogy az akkor gyógyszerkülönle·

gességnek nevezett készítmények (gyárak és kisüzemek 
'· 

által készített gyógyszerek, külföldi készítmények és 

a gyógyszertárakban előállított nem magisztrális ké

szítmények) fogalmát jogszabályban szabatosan megha·

tároztálc. (A gyógyszerkülönlegesség helyett ma a gyá-· 

ri készítmény elnevezés használatos). 1904-··ben a bel-

ügyminiszter a nem kellő körültekintésael kiadott jog-

szabályt fel.függesztette, s azt csak a 98.321/1907.sz. 

rendelet léptette újra életbe (12). 

A hivatalos gyógyszerek kifoe;ástalan JP.inőséee, 

rendeltetésszerű és veszélytelen felhasználása érde

kében a gyógyszerekkel összefüggő minden tevékenysé

get a legrégibb idők óta szigorú rendelkezések sza·

bályoztálc, és végrehajtását ellenőrizték i.s. (Részben 

ezt a célt szolgálták az évszázadok óta rendszeresen 
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v~gzett gyógyszertárvizsgálatok is). A gyógyszerké-

szítmények vizsgálatára sokáig nem fordítottak kel-

1Ő figyelmet. A századforduló idején a gyógyszertá·

rakban készletben levő, a gyógyszerkészítéshez szük

séges anyagol~ minőségét szabályozták a gyógyszer

könyvek, az ezekből készült recepturai készítménye

ket a tisztiorvosok megvizsgálták, a gyógyszerké

szítmények viszont semmiféle vizsgálat alatt nem áll

tak, nem volt olyan hatóság, amely ezt a feladatot el

végezte volna. Ez az állapot az 1925-ben alapí.tott Or

szágos Közegészségügyi Intézet (továbbiakban OKI) Ké-· 

miai Osztályának felállításáig tartott. Az osztály 

gyógyszervizsgáló tevékenységével kezdődött meg Ma

gyarországon a gyógyszerminőség rendszeres hatósági 

vizsgálata. 

Célul tűztem ki, hogy megvizsgáljam egyrészt 

azt, milyen szerepet játszottak a budapesti és a ko-· 

lozsvári tudományegyetemen ·- 1921·-tŐ1 szegedi tudo

mányegyetemen ·- 1880 és 1970 között gyógyszerészek ál

tal benyújtott és elfogadott gyógyszeranaliti.kai témá-,,. 
jú gyógyszerészdoktori értekezések a magyar gyógyszer-

anali tika fejlődésében, másrészt az 1952 óta gyógysze

részeknek adományozott "tudományok kandidátusa" foko·-· 

zat mennyiben segíti elő a tudományos kutatás fejlő·-· 

dését a gyógyszeranali.tikában. 

' i 
1 
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Táblázatba foglaltam a két egyetemen a 90 év a-· 

latt készült doktori disszertációkat (VIII. táblázat). 

Forrásul Zalai Károly cikkei szolgáltak (13,14rl5). 

A táblázatból látható, hogy Budapesten az első 

gyógyszeranalitikai témájú disszertációt Deér Endre 

(a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapítója) 

készítette "Az arsen kimutatásának módszereiről" 

címmel 1886-87·-ben. Deér később tagja lett a 111- és 

a IV. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának, 

s ott jól érvényesítette kémiai ismereteit a gyógy

szeranalitikai módszerek fejlesztésében. A Kolozsvá-· 
' ri Tudományegyetemen az első gyógyszeranalitikai té-

májú értekezést Széki. Tibor (a szegedi, majd a buda·

pesti egyetem szerves és gyógyszerészi kémia profesz

szora) készítette 1901-ben. 

A Budapesten 1880 és 1970 között készült érteke-

zések JJ, 6 %--a, a kolozsvári, később szegedi. tudomány-

egyetemen készült értekezések 22,7 %-a foglalkozott 

gyógyszeranalitikai kérdésekkel. (Azokat a disszertá

ciókat, amelyek a technológiai kérdések meJ;lett vizs·

gálati. eljárást i.s közöltek, nem vettem figyelembe). 

Az analitikai disszertációk számát elemezve a budapes

tiek között három maximum látható, melyek közül kettő 

( 1909·-10 és 1966·-·67, sőt mindkét esetben a környező 

évek is) összefüggésbe hozható a megfelelő gyógyszer·-
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VJJI. táblázat 

A budapesti es a kolozsvári-·szegedi tudományegyetemeken 1880-

1'370 között készített gyógyszerészdoktori értekezések elem··· 

zé :Je .I. rész. 

Év BudapeBt Kolozsvár, Össze-· 

------ ---- Szeged. sen 
össze-· gyógyszer··· egyéb ösz-· gyógy- e-

sen anali. ti.lca sze-· szer- gyéb 
sen anal. 

·--------·------
1880 1 l l 

11381-82 2 2 1 l .3 

188.3-84 1 l 2 2 .3 

1885 l 1 1 

1886-87 1 lx 1 1 2 

1887-88 2 2 1 1 .3 

1888-89 1 1 1 

1890 1 1 1 

1891-·92 2 1 1 l 1 3 

l8n-·93 .3 2 1 3 3 6 

18') 3-94 1 l 1 1 2 

1894-95 6 3 3 6 

"'" 
1895-96 10 4 6 10 

1896-"!7 6 l 5 1 1 7 

1897-·98 7 3 4 l 7 

1893·· 99 5 l 4 1 l 6 

1899-00 6 2 4 2 2 B 

----- --- ----

x Deér Endre érteltezése 
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VIII. táblázat 

II. rész 

}~olozsvár, Össze-· 
Év ~udapest Szeged sen 

--------·- -----------össze-, gyógyszer- egyéb ösz·- gyógy··· e-· 
anali.tika sen sze··· szer-

gyéb 
sen anal. 

--------·-----------------------
1900.J.01 7 1 6 

xx 
8 l 1 

1901-02 3 1 21 J 

1902-03 2 2 2 

1903-·04 9 3 6 J 1 2 12 

1904-05 10 4 6 2 l 1 12 

1905-0G 11 4 7 2 1 1 13 

1906·-07 2 1 l 1 1 J 

1907·-08 12 
,. 
? 7 3 J 15 

1908-09 9 3 6 5 l 4 14 

1909-10 15 = 
10 5 15 

1910-·ll 7 J 4 3 J 10 

1911··12 9 1 8 J 1 2 12 

1912-13 8 5 3 7 J 4 15 

191.3-·14 6 l 5 8 l 
~ 

7 14 

1914-·15 J 3 4 4 7 

1 

1915-16 2 2 1 1 3 

1917-18 2 l l 2 

1918··19 2 l l 3 3 5 

1 1920-21 1 l 1 1 

' 
1 

Széki 1 xx '.Pi.bor értekezése 

1 
i 
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' Vlll. tó.olthat 

,111. rész 

l(olozsvár, ö.ssze-· 

i;v Budapest Szeged sen 

--- -·-----
össze- gyógyszer- egyéb ösz-· 

gyógy-
analitika 

e-
sen szera- gyéb sze ... nalit. sen ·----------------------

1921-22 J 1 2 ) 

1922-23 2 2 2 1 1 4 

1923·-·24 6 2 4 6 

1924-25 4 1 3 1 l 5 

1925-26 lJ 3 10 3 l 2 16 

1926-27 5 2 3 l 1 6 

1927-28 8 2 6 8 

1928···29 .3 l 2 1 1 4 

1929- .3ü 2 2 1 1 J 

1930-Jl 2 2 2 2 4 

1931·-32 10 5 5 2 l 1 12 

1932-JJ 4 4 4 

19JJ-.34 5 5 1 l 6 

1934-.35 5 J 2 .,. 5 

19J5-J6 7 2 5 1 1 8 

1'!36-37 9 2 7 3 3 12 

1937·-38 6 2 4 2 2 8 

1938-·39 5 l 4 1 1 G 

19.39-40 2 2 5 1 4 7 

---
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VIII.táblázat 

IV. rész 

:Kolozsvúr, 'Össze-· 

Év Iluclapcst Szeged scn 
·--------~~~----- --------------------------

össze- gyógyszer- ec;yéb 
ÖS:'i- r,yóc;y- e-

sen anali tilta sze-· szern- c;yüü 

·----------------·----- sen _ _llilli!.!.-------· 

1940-41 9 2 7 1 l 10 

1941-·4.2 8 3 5 4 1 3 L2 

1942-43 5 1 4 5 1 4 10 

1943·-44 .b.2.. 8 10 6 3 3 24 

1944-45 1 1 1 1 2 

1945-46 2 1 1 2 2 4 

1946·-47 11 4 7 7 l 6 18 

1947-49 14 G 8 4 l 3 18 

1')48-49 11 6 5 11 

194'!-50 6 l 
,- r 
~ 0 

1950-51 1 l l 

1')5 7-50 11 2 ') 11 

l.950-5'.J 1] lj. 3 l 2 7 

19'.i'J-Gü 4 4 j l .,, 2 7 

1960-61 (1 2 7 3 2 1 l.2 
; 

1siG1-62 2 1 1 5 5 7 

1962-63 6 3 3 2 l 1 8 

1963-64 r 3 2 6 3 ' 11 ~ .) 

----------------·--·------·--"- ----
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VIII. táblázat 

V. rész 

ICol.ozsvár, 
Szeged 

Össze-· 
sen 

------------------·--------- ·---·-----------------
össze- gyógyszer- , ösz-
s~n analitika cayeb sze·-· 

gyógy- e-
s zern-· gyéb 

sen nali t. 
--------------------·-----------------------·--
1964-65 10 1 9 7 2 5 

1965-66 12 4 8 5 5 

19GG.-G7 16 
= 13 6 1 5 

1967-68 14 14 9 3 G 

1%8-69 _J l 2 11 2 9 

1%9- 70 7 2 5 5 5 

·--------------------------------
'· 449 151 298 198 45 15J 

33,6 % 22,7 % 

~=budapesti maximumok évszámai 
:a=gyógyszerkönyvek előkészítésének évszámai 

17 

17 

22 

23 

14 

12 

647 
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könyv előkészítésének idejével, hiszen az újabb gyógy

szerkönyvi módszerek kidolgozására a doktori érteke

zések i.s jó lehetőséget nyújtottak. A kolozsvári (ill. 

szegedi.) egyetemen végzettek kevésbé törekedtek a ha

tósági., ill. a gyári gyógyszervi.zsgálatba bekapcsolód

ni, kisebb volt a szerepük a gyógyszerkönyvek előkészÍ·-

tésében i.s. 

A 37 év alatt a gyógyszerészeknek adományozott 

"tudományok kandi dá tusa" fokozatot elnyert értekezé-· 
' seket a IX. táblázat mutatja (16 1 17 ), melyből látha-

tó, hogy a vizsgált időszakban (1952-1989) csupán 

14, .3 %·-·Uk foglalkozott gyógyszeranali tikai kérdések 

megoldásával. Ezt az értéket az előző százalékos ada

tokkal összehasonlítva azt a következ:tetést vonom le, 

hogy a doktorátust szerzett analitikus szakemberek a 

gyakorlati gyógyszervizsgálat terén rendk:Í.vül hasznos 

és értékes munkát végeztek és végeznek, ··· aránylag 

nagy számuk jelzi a magyar gyógyszeranalitika színvo

nalát - azonban közülük kevesen vállalkoztak az aka-

démiai. fokozat megszerzésére irányuló tudományos ku-· .,,.. 

tatásra. 
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IX. táblázat 

A kandidátusi értekezések elemzése 

Analitika Egyéb Összesen 

1952 5 (M) 5 

1953 7(M) 7 

1956 1 3(2M) 4 

1958 2 2 4 

1959 2 2 

1960 1 1 

1961 l 2 3 

1962 1 1 

1963 l l 

1964 1 2 3 

1965 2 2 

1966 1 1 

1967 4 4 

1968 1 1 2 

1969 1 3 4 

1970 1 4 5 

1971 2 3 5 ,,,.. 

1972 1 5 6 

1973 1 1 2 

1974 .., J / 

1975 2 2 

1976 8 8 

1 

----,--~i-317-------;;;;----------- 5 5 

1978 1 4 5 
' 
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Év Analitika Egyéb Összesen 

1979 8 8 

1980 7 7 

1981 7 7 

1982 1 1 

1983 2 5 7 

1984 1 1 

1985 2 7 9 

1986 1 1 

1987 8 8 

1988 5 5 

1989 1 1 

20 (14,3%) 120 140 

M=munkássága alapján 
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2.1.J. A magyar hatósági gyógyszervizsgálat szerve-· 

zeti. ,keretei.nek ki.alakulása 

Az O~I felá11ításáról szóló törvényjavaslatot 

a Nemzetgyűlés 1925. október 20-22·-én tárgyalta és 

egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadta. E törvény 

1925. november 18-·án, mint az 1925. évi XXXI. törvény·

ci.kk lépett életbe. Találóan írta Grósz Emil az Orvo·

si. Hetilapban: "Érdekes, hogy jobb időkben nem tud

tuk megalkotni és most végre nehéz helyzetünkben ame-· 

rikai. segítséggel létrejön" (18). 

A ki.szemelt igazgató (Johan Béla) még 1925-ben 

elkezdte ki válogatni leendő munkatársait, s így hí.vta 

maga mellé az egyetemről Schulek Elemért Winlcler Lajos 

professzor mellől a ~elállítandó Kémiai Osztály meg

szervezésére és munkájának vezetésére. A vizsgáló mód

szerek megismerése érdekében Schulek először belföldi 

Rockefeller-·ösztöndíjat kapott, amellyel 1925. március 

25-től 1926. január 10-ig a Székesfővárosi Vegyvizsgá

ló Intézetben tanulmányozta azokat. 1926. január 10·-
, ~ 

től az Egyesült Allamokba utazott, ahol meglátogatta 

a legnagyobb gyógyszergyártó központokat (Baltimore, 

Philadelphia, Indi.anapolis, Detroit), hogy tanulmá

nyozza az ipari. gyógyszergyártásban alkalmazott vizs

gálati módszereket (19). 1926 augusztusában hazatért, 
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de még ugyanezen év októberében európai tanulmányútra 

' indult •. Tschirch majd Eder professzor intézetében ta-
0 

nulmányozta a svájci gyógyszervizsgáló eljárásokat. 

1927 első két hónapját Berli.nben töltötte Thoms pro

fesszor mellett, majd még egyszer egy rövid európai 

körutat tett (20). Az Intézet falai között "kis kere

tek között" (7 diplomás) indult meg a munka 1927. jú

lius 1·-én (21) írta Faragó Ferenc az Intézet 10 éves 

fennállása alkalmából, bár a hivatalos átadási ünne·-

pély csak szeptember 29-én volt (22). 

A Kémiai. Osztályon a gyógyszervizsgálat Schulek 

vezetésével 1927. júli.us l-én kezdődött. I,egelső és 

egyik legfontosabb feladat volt a különböző gyógyszer

készítmények vi.zsgálatára alkalmas analitikai. módsze

rek kidolgozása. Tisztázni kellett azokat a szemponto

kat is, amelyek alapján a megvizsgált gyógyszereket 

" minősíteni. kell. Az ugyanis, hogy a gyógyszerek ható-

anyagtartalma, a különböző gyógyszerformák egyes adag

jainak egymástól, vagy az átlagsúlytól való eltérés te

kintetében mi.1yen ingadozásokat lehet elf~adni, abban 

az időben Magyarországon még sehol nem volt írásban rög

zítve. 

Körültekintő és gondos munkát igényelt annak a 

mérlegelése is, hogy a szóbanforgó készítmények vizsgá·

latakor mi.lyen hibahatárokkal tud dolgozni az anali ti.ka. 
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A gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján kellett 

kidolgozni a helyes mintavételezés szabályait is. Kü-

1on megfontolást igényelt az is, hogy a kémi.ai vizsgá

latok eredményeiből miként lehet és szabad arra követ-· 

Jceztetni, hogy a gyógyszerész a vény elkészítésekor he·-

lyesen járt-e el. "Kémiai és ahol ez nem volt lehetsé

ges, biológiai eljárásokkal állapítottuk meg, vajjon a 

kérdéses gyógyszer a ci.mkén vagy elői.ratban szerepló 

alkotórészeket tartalmazza.-e és pedig a jelzett erős-· 

ségben és mennyiségben; vajjon az alkatrészként szerep-

lő anyagok kellő ti.sztaságúak voltak-e" ( 23). (Mint az 

idézetből látható, Schulek már a hatósági gyógyszervizs

gálat korai. ::izakaszában nagy figyelmet fordított a fel

használt gyógy::izeranyagok tisztaságára irJ, nem c::iak a-

zok tartalmát vette figyelembe). 

Az első hatósági vizsgálatok megdöbbentő eredrné-

nyei tették nyilvánvalóvá, hogy a rendezetlenségnek mi·-

lyen következményei voltak még századunk harmincas éve-· 

. k l . ' . "A ine e eJ en 1.s. z •említett chemiai osztály ide s to-

va húrom éve végzi e munkéít. Működése még. nem mehetett 

át teljesen a köztudatba. Erre mutat az, hogy a múlt év 

folyamán megvizsgált gyógyszerkészítmények még mindig 

42 %-át kellett kifogásolnia, míg a gyógyszertárak vizs

gálata alkalmából a tiszti főorvos által beküldött sze

rek csak mintegy 23 %-a esett kifogás alá" (2.3) - Írja 
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Schulek az idézetben, amelyből az a következtetés von·-· 

ható le, hogy a gyógyszerészek nagyobb (bár nem elég) 

felelősséget éreztek készítményeik minőségéért, mint 

a gyárak. 

A gyógyszervizsg6Jatok legfontosabb szabványa ter·

mészetesen az akkor már 17 éve hivatalos III. Magyar 

Gyógyszerkönyv volt, annak a követelményei voltak az 

irányadók. Amennyiben a gyógyszerkönyvi eljárás nem 

volt alkalmazható, úgy a külföldi gyógyszerkönyveket 

és a megfelelő szakirodalmat vették figyelembe. 

Az újabb gyógyszeres keverékek és készítmények 

vizsgálatánál a gyógyszerkönyvi mennyiségi. vizsgála

ti elői.ratok már csak ritkán vo1 tak alkalmazhatók. 

Ennek legfőbb oka az volt, hogy a gyógyszerkönyv csak 

kipróbált és bevált gyógyszereket vett fel. A gyógy·

szergyárak és a gyógyszertárak ezzel szemben szinte 

naprÓ1·-napra újabb gyógyszerkombi.nációkat hoztak for·

galomba. Egyre nagyobb és nagyobb mennyiségben dobták 

piacra a használatra készen csomagolt gyógyszereket, 

melyekért a gyógyszerész már felelősséget a~g vállal·

hatott. 

A gyógyszerkészítmények vizsgálatának szükséges

ségét legjobban azok a táblázatos kimutatások bizonyít

ják, amelyek az OKI éves jelentéseiben találhatók. Ezek 

alapján táblázatokba foglaltam a gyógyszerkészítmények-

~-------------------- ------------
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nek (X. táblázat) és a magisztrális gyógyszereknek 

(XI. táblázat) az OKI Kémiai. Osztálya által 15 éven 

át végzett vizsgálati eredményeit. Az első év adatai 

mi.ndkét táblázatban természetesen csak júliustól, az 

ooztá_ly működé Dének indulásától értendők, mégis meg-

döbbentőek a X. táblázat már jól ismert adatai. Az 

eredmények már a következő évtől kezdődően ugrássze--

rí.í javulást mutatnak, egyedül 1932--ben fi.gyelhető meg 

10 7~-nál nagyobb visszaesés a kifogásolt gyógyszerké--

szítmények számában. 

Az első félév eredményeiből levont tapasztalatai 

alapján mondta az osztál.y vezetője, hogy "nagyon üd

vös lesz tehát a különlegességek állandó ellenőrzé-

se" (24). 

A vi.zsgálatokhoz fűződő problémák megoldásához 

sok-sok év munkájára (25,26) volt szükség, melynek 

eredményeként a gyógyszerek vi.zsgálatára az Intézet

ben kidolgozott számos módszer mi.nt a gyakorlatban be·-· 

vált megoldás méltó helyet kapott az V. Magyar Gyógy·-

szerkönyvben, hogy azok a gyógyszerészek, a pógyszer

vi.zsgáló laboratóriumok és a gyógyszeripar rendelkezé-

sére álljanak. 

Az államosí.tott gyógyszerellátás ellenőrzésére a 

magyar gyógyszerkönyvi előírások elkészítésére 1954-· 

ben hozták létre az Egészségügyi Minisztérium Műszaki 
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X. táblázat 

Gyógyszerkészítmények vizsgálata 

--· _____ ... „ 

Év Vi.zsgál.t minták Jó ( 5b) Ki.f ogá-

s olt (%) 
----

1927 66 7.58 92,42 

július-december 

1928 143 60.1 39. 9 

1929 256 57.B 42.2 

1930 222 64.9 35.1 

1931 180 71.1 28.9 

1932 171 57.9 42.1 

1933 249 74.7 25.3 

19.34 342 83. 6 16.4 

1935 116 76.7 2.3. 3 

19.36 2.32 85. J 14.7 

1937 125 BJ.2 16.8 

1938 181 8J.4 16.6 

1939 116 85. 3 14.7 

1940 111 82.0 
,,,. 

18.0 

1941 150 80.0 20.0 

1942 163 81.0 19.0 
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XI. táblázat 

Magisztrális gyógyszerkészítmények vizsgálata 

Év Vizsgált Jó (%) Ki.fogásolt (%) minták 

1927 2J 96.65 4.J5 

július·-december 

1928 99 75.8 24.2 

1929 2J7 79.8 20.2 

1930 577 76.J 23.7 

1931 573 81.0 19.0 

19J2 1337 80.4 19.6 

1933 1641 82.6 17.4 

1934 1778 87 .6 12 .4 

1935 18J2 85.4 14.6 

19J6 2491 80.7 19 .. 3 
•, 

19.37 281J 82.8 17.2 

1938 2827 8J.8 16.2 

1939 2645 85.J 14. 7 

1940 2398 84.5 1~!5 

1941 3601 84.1 15.9 

1942 2983 84.3 15.7 
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Fejlesztési Osztályát,amely 1962·-ben Országos Gyógy

szerészeti. Intézet (továbbiakban OGYI) néven vált az 

Egészségügyi. Mini.sztéri.um szakvéleményező, szervezési.·-· 

módszertani, tudományos kutató és továbbképző alapin

tézményévé, és a gyógyszervizsgálat központi. ha tó sági. 

szerve lett. Az egységes szemlélet érvényesülése érde·

kében az OKI gyógyszervizsgálattal foglalkozó részle·

geit 1968·-ban csatolták az OGYI·-·hoz. 

Az Intézet feladatait az egészségügyről szóló 

1972. II. törvény, valamint ennek végrehajtását biz-

tosító Szociális-·és Egészségügyi Minisztérium rende-

letei. szabályozz1ík. 

2.1.4. A gyógyszeripari gyógyszervizsgálat szervezetei 

kereteinek fejlődéae 

A XIX. század végén és a XX. század első évei

ben a magyarországi. gyógyszervegyészeti. ipart túlnyo

móan a kisipari termelés jellemezte. 

Hazánkban Zólyomi Wágner Dániel pesti gyógysze·

rész alapította 1867-ben az e1ső gyógyszergyár~t Ma

gyar Központi Gyógyszerészeti és Művegyészeti Intézet 

néven (27). A vállalkozáa célja igen széles kHrü volt. 

A kezdeményezés azonban nem bizonyult életképesnek, a 

vállalat 1877-ben tőkehiány miatt megszünt. 

·! 
! 
! 

1 

1 

l 
1 
í 

l 
1 

l 
l 
l 

1 
t 
~· 
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A magyar gyógyszeripar fejlődésében jelent6s lé-

pés volt az 1907. évi második iparfejlesztési tör

vény, ez is elősegítette, hogy a gyógyszergyártás ha·-· 

zánkban gyáripari jelleget kezdett ölteni. 

A magyar gyógyszergyárak alapításának történeté

vel dolgozatomban nem foglalkozom, csak a gyári gyógy·

szervizsgálat szervezeti kereteinek fejlődését ismer-

tetem. 

A századunk elején megalakult gyógyszerészeti la

boratóri.umok, kisüzemek és gyógyszergyárak által elő-· 

állított gyógyszeI·készí.tmények száma nagymértékű nö-

vekedésének következménye volt a már a 2.1.2. pontban 

említett -· 1903--ban kiadott - első nyilvántartási ren-· 

delet, mely csak bejelentési kötelezettséget írt elő, 

de hatósági vizsgálatot nem. A gyógyszerkészítmények 

vizsgálatára kidolgozott előiratok és megfelelő vizs

gáló hatóságok ugyanis még nem voltak. 

A gyártók tehát nem voltak arra kényszerítve, hogy 

' vizsgáló laboratóriumokat létesítsenek. 

Adataim szerint Magyarországon az 1910--ben ala-
~ 

pított CHINOIN Gyógyszergyárban 1918-ban hoztak létre 

gyógyszervizsgáló analitikai laboratóriumot Analitikai. 

Főosztály néven dr. Wessel Flóra vezetésével (28). 

1927-től az OKI Kémiai Osztályának megalakulásá-· 

val olyan minőségi szürő kapcsolódott be a gyógyszer-
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vizsgálat kialakuló rendszerébe, amely a nagyüzemi. mé

retben előállított gyógyszerek veszélyforrását csökken

tette. A kémi.ai és bi.ológiai módszereket is magában fog„. 

laló vizsgálatok ki.dolgozása maga után vonta a korszerű 

gyógyszer•törzskönyvezést i.s, 

Az 19.33-ban megjelent új törzskönyvezési körren·

delet alapján a forgalomba hozni kivánt készítmény ösz

szetételét az OKI-·ban a már ki.dolgozott módszerekkel 

vizsgálták, a gyárak pedig az időközben ki.alakított mi

nőségellenőrző osztályaikon a forgalmazott készítmények 

minden egyes gyártási. tételét megvizsgálták. Az OKI 

csak szurópróbaszerüen végzett vizsgálatokkal győző-· 

dött meg a gyári minőségellenőrzés helyességéről. 

A 200/19.33.BM.sz. törzskönyvezési. rendeletet kö

vet te a 230 51:3/19 35 .BM.sz. i'endelet, amely a vizsgá·

latok körét és a törzskönyvezést kiterjesztette a kom-· 

mersz-injekciókra és a homöopátiás szerekre is. 

Nagy változást, újabb korszerűsítést jelentett az, hogy 

az államosítás után a megváltozott viszonyoknak megfe-· 

lelően ismét új törzskönyvezési rendeletet.,,hoztak. 

Ez a 3180-·173/1951. EüM.sz. rendelet figyelembe vette 

mind az elmúlt huszonnégy év alatt felgyült tapaszta

latokat, mind a megváltozott viszonyokat (32). 

A gyógyszeripari minősítés szempontjából az első, min·-· 

den előállítóra kötelező rendelet a 101 900/1951.0T.sz. 
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rendelet volt, amely szerint a gyógyszertermékek csak 

a gyári MEO megfelelő vizsgálata után kerülhetett for

galomba. Ez a rendelet egyúttal az OKI-t bizta meg a 

MEO·-k munkájának ellenőrzésével is. 

A fejlődés egyrészt szélesebb körüvé tette a 

gyógyszerek vizsgálatát, máf,Jrészt fokozódtak a mi.nő-

ségi követelmények is. Az 1954-ben kiadott V. Magyar 

Gyógyszerli:önyv szigorú követelményeket írt elő már a 

közép·- és nagyüzemi gyógyszerkészí.tés vizsgálatára is, 

ezen kívül a gyárakban be kellett vezetni a szennyező 

anyagok modern nyommeghatározási módszereit is. E mód

szereket a fi.nomvegyszergyártó ipar fejlesztette ki., 

de 1955·-·től a CHINOIN Gyógyszergyárban i.s meghonosí

tották (28). 

Gyógyszergyártáskor a mi.nőségbiztosí.tás célja, 

hogy az előállított gyógyszer bi.ztonságos, hatásos és 

elviselhető legyen. Egyaránt elégítse ki a felhasználó 

beteg, a vizsgáló hatóság és ugyanígy az előállító ál

tal támasztott követelményeket. A mi.nőségellenőrzés 

helyét és kapcsolatait a gyártásban a II. ábra szemlél-.,.. 
teti (29). 

Hazánkban a gyógyszergyártás helyszini vizsgála

tának ki.alakulása szorosan összefügg a gyógyszergyár

tás és a gyógyszervizsgálat fejlődésével. Az utóbbi 

évtizedekben nyilvánvalóvá vált, hogy egy gyógyszer-
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készí.tmény minőségéről, esetleges szennyezettségéről 

nem lehet biztonságosan meggyőződni kizárólag a ké-· 

szí tmény végső anali.tikai vizsgálatával, hanem szükség 

van a megfelelő gyártási körülmények mellett a rend-

szeres gyártásközi vizsgálatokra. 

Ezeket az elveket foglalták össze először az 

Egyesült Államokban (Food and Drug Administration), 

majd fogadták és terjesztették el a nemzetközi szer-· 

vezetek (EF~rA-államok Gyógyszerfe.lügyeleti Egyezmé·-

nye, Egészségügyi Világszervezet). 

Az ellenőrzött gyógyszergyártásnak (Good Manu

facturing Practices) nevezett rendszer disszertációs 

t ' ' ' ' 1 ' 1 h l 'bb . ' emam szamara . enyeges e .. eme az, ogy a cora J.. veg·-

termék vizsgálat mellett rendkí.vül hangsúlyt kaptak 

a pontosan szabályozott és kötelezően előírt kiindu·-

1ási gyógyszeranyag és köztitermék vizsgálatok. Ezek 

az új vizsgálati területek természetesen a vizsgáló 

módszerek fejlődését is magukkal hozták, s az anali·

tikai vizsgálatok jelentőségét és felelősségét is meg-

növelték. 

Hazánl1: 1976--ban csatlakozott az EFTA-államok ál·-

tal létrehozott Gyógyszerfelügyeleti Egyezményhez 

(PIC). E ' t '] ' ' f k ,_ t z a gyar ·o e szamara o ozo·c feladatokat je-

lent a gyógyszervizsgálatok terén is. 
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2.1.5. A szakfelügyeleti gyógyszervizsgálat szerve

zeti kereteinek fejl6dése 

A gyógyszergyárak államosí.tása ( 1950), a gyógy·

szertári vállalatok, majd központok megszervezése u

tán kerülhetett sor 1951 folyamán a szakfelügyelői la

boratóriumok felállí.tására és működésének megkezdésé-·· 

re. 

A gyógyszertárak vizsgálata a kezdetektől az il

letékes törvényhatÓéJág (megye, város) hatáskörébe tar

tozott. A Johan-Schulek-féle elképzelések megvalósítá

sa során 1940-ben a 750/1940.sz. BM. rendelettel az 

OKI feladatkörébe utalták a gyógyszertárak rendszeres 

ellen6rzését. A korábban vizsgáló tiszti orvosok ál

talános higiénés és bizonyos adminisztráci.ós szempon

tokból tudták vizsgálni a gyógyszertárakat, a készlet·

ben tartott és az ott el6á11ított gyógyszereket azon

ban ... megfe1el6 szakmai és technikai fel tételek (ana·

li tikai képzettség és laboratórium) hiányában közvet·-· 

lenül nem vizsgálhatták, bizonyos mintákat - els6sor

ban kifogások, panaszok esetén - más intéz!'lfényben vizs·

gál tathatták. Ezt a helyzetet sem a gyógyszerészek, sem 

a tiszti orvosok nem tartották megfelel6nek, s különbö

ző fórumokon számos kritika, javaslat hangzott el (30 7 

.31 ) • 
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A helyzet jogi rendezését megel6z6en, már 1936-

tól egyes tisztiorvosok kérésére az OKI bekapcsoló

dott a hatósági gyógyszervizsgálatba. 

A vidéki vizsgálatok megbízható elvégezhet6sége 

érdekében Rózsa Pál mozgatható laboratóriumot á11Í-
' 

tett össze (J2), melyben lombikok, pipetták, büretták, 

normáloldatok, reagensek és az egyszerűbb vizsgálatok 

elvégzéséhez szükséges ke11ékek voltak. 

A vizsgálatok eredményéb61 hamarosan kitűnt, hogy 

a gyógyszertárak szakszempontból gyógyszerészekkel vég

zend6 vi.zsgálata indokolt volt. Ezért került ez a fel-· 

adat teljes egészében az OKI hatáskörébe a fenti ren-

delettel. 

A felszabadulás után az állami gyógyszerellátás 

megszervezésére fokozatosan került sor. A gyógyszeripar 

1948. évi államosítását 1949·-ben követte a gyógyáru-· 

nagykereskedelem (JJ), majd 1950-ben a közforgalmű 

gyógyszertárak állami tulajdonba vétele. Az akkori kor

mányzat 1950-ben létrehozta az Egészségügyi. Miniszté-

riumot. ,,, 
Az államosított közforgalmű gyógyszertárak össze-

fogására, irányítására az Országos Gyógyszertári Köz-

pont összefogásával megyei és fővárosi Gyógyszertár 

Vállalatokat alakítottak ki. 

1951 elején megjelent egy egészségügyi mi.niszté-

-------- -------·-~----
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riumi utasí.tás, hogy az Országos Gyógyszertári Köz-

pont indítson egy olyan tanfolyamot, amellyel 20·-·25 

gyógyszerész-szakfelügyelőt képez ki. A kéthónapos 

képzés anyaga a következő volt (34): 

- analitikai ismeretek 

- a gyógyszerkészítés szabályai 

- gazdasági ismeretek 

- szervezési kérdések 

A Gyógyszertár Vállalatok a levizsgázott szak

embereket szakfelügyelővé nevezték ki és megbízták 

őket a gyógyszertárak, galenusi laboratóriumok és 

a gyógyszerraktáralc rendszeres vizsc;álatával. A szak-

felügyelők gyakorlati. továbbképzése, valamint szakmai 

tevékenységének ellenőrzése az OKI feladata volt. 

A gyógyszertárak vizsgálatának szemléltetésére 

idézek az "Éves jelentés a budapesti szakfelügyelet 
' 

1953. évi munkájáról" szóló jelentésből (35): 

"Az elmúlt év alatt levizsgál t gyógyszertárak szá-· 

ma: 949. Az elmúlt év alatt levizsgált gyógyszerek 

száma: 2703. 

A levizsgált anyagok megoszléÍSa eredet szerint: 

·- gyógyszertárból minbavételezve: 2212 

·- központi anyagraktárból minta: 175 

.. „ galenusi laboratóriumi minta: 253 
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A gyógyszertárból mintavételezett gyógyszerek meg

oszlása minősítés szerint a kHvetkező: 

megfelelt: 1733 minta 79 % 

kivételes: 253 minta 

nem felelt meg: 221 minta 

11 % 

10 % 

A szakfelügyelők analitikai munkáját ugyanez a 

jelentés a következ6képpen foglalja össze: 

"Az elmúlt év második negyedét61 kezdve vizsgálataink 

kapcsán különösen súlyt helyeztünk a gyógyszertári 

azonossági vizsgálatok elvégzésére. A munka elvégzé

séhez eleinte sok segítséget kellett adni gyógyszer

tárai.nknak, ami.kor is a helyszínen bemutattuk és meg

tanítottuk a gyógyszertári dolgozókat az egyes azo

nossági. próbák gyakorlati el végzésére. 

Nagyobb gyógyszertárainkban az azonossági. vizs

gálatokon túlmenően foglalkoznak tisztasí. gi vizs

gálatok elvégzésével is, sót továbbmenőleg néhány ké

szítmény kvantitatív értékmeghatározását is elvég

zik" • 

A szakfelügyel6k azért fektettek na€!j;)( súlyt az 

azonossági vizsgálatok széles kHrU elterjesztésére, 

azéct oktatták a gyógyszerészeket az ilyen vizsgála

tok elvégzésére, mert ezeket a vizsgálatokat a gyógy

szerészek évtizedek óta elhanyagolták. 
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A szakfelügyelői hálózat működése lehetővé tet

te, hogy az OKI-t a gyógyszertárak szakvizsgálatá

val kapcsolatos feladatai alól mentesítsék, s helyet-

te megbízzák egy1'észt a gyógyszerész szakfelügyelők 

gyógyszervizsgáló és laboratóriumi munkájának hely

színi szakmai ellenőrzésével, másrészt a szakfelü·

gyelők képzésével. 

Az OKI feladatait 1962··-ben az OGYI vette át; 

Mind az OKI, mind az OGYI a szakfelügyelőképző 

tanfolyamok gerincéül a gyógyszeranalitikai. képzést, 

illetve továbbképzést tette. 
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J, RÉSZLETES RÉSZ 

J.1. A gyógyszervizsgálatban alkalmazott analitikai 

kémiai módszerek fejl6dése 

J.1.1. A gravimetriás módszerek szerepe a gyógyszer

vizsgálatban 

A gyógyszervizsgálatok kezdetben szinte kizáró

lag az analitikai. kémia akkori módszereire, a gravi

metriára és a titrimetri.ára épültek. A fi.zikai-kémiai. 

eljárások közül a törésmutató, a forgatóképesség és a 

fajsűly mérését egy-egy speciális feladat megoldásá

hoz használták. A gyógyszerkönyvi vizsgálatok között 

a fizikai értelemben vett sűrűségmérésről csak a IV. 

Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése óta (1933) beszélhe

tünk. A kelatometria felfedezéséig a gyógyszerkincs 

nagy részét kitevő anorganikumok (Hg, Ag 1 As, Pb, Sb, 

Zn, Fe, Al) meghatározására kizárólag a gravi.metriás 

eljárások adtak lehet,őséget. 

Az összetett magisztrális gyógyszerek vizsgála

tában ezt a módszert először Schulek és Vastagh Gábor 

alkalmazta a traganttal készült paraf fi.nolaj ···emulzió 

mennyi.s égi meghatározására ( J6). A rendelkezésükre ál·

ló külföldi. módszert (37) hosszadalmasnak és pontat-
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lannak találták, és az csak a paraffin mennyiségét ha

tározta meg. Ezért új eljárást dolgoztak ki, amellyel 

mind az emulgeálószert, mind a paraffi.nolajat meg tud-· 

ták mennyiségileg határozni. Az eljárás biztonságát 

szellemes megoldással fokozták. A petroléteres paraf-

' finolaj-oldat átöntésekor a pohár kiönt5jére vízzel 

megnedvesített szGr5papírt, a tölcsér belsejére, an

nak legfelső részére 0,5 cm széles nedves szGr5papí.r 

csíkot tapasztottak. Ezzel az egyszerG módszerrel ke

rülték el a petroléteres oldat szGrésekor és átönté

sekor fellépő kellemetlenséget, a petroléteres olaj 

mászását. 

A gyári gyógyszerkészítmények vizsgálata ebben 

az időben (1928) a gyógyszeranaliti.kus egyik legbonyo

lultabb feladata volt. A vizsgálatot végző szakember-· 

nek olyan reakciót, módszert kellett kidolgoznia 

(használható el5iratok hiányában), amelyek egyértel

mGen jellemzők a keresett anyagra más, ugyanazon cso

portban leváló anyagok mellett is. 

A fenil-kinolin-karbonsav acetil-szalicilsav mel-,... 
letti meghatározása gyógyszeres keverékekben gyakran 

előforduló probléma volt (38). A fenil·-kinolin·-·kar

bonsav metil.származéka, a novatofozán lett a Magyar

országon elsőként törzskönyvezett gyógyszer, az ACI-· 

TOPHOSAN tabletta fő hatóanyaga, amelyben az acetil-
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szalicilsav is szerepelt. A két azonos kémiai tulaj-

donságú savat - a ví.zben való oldhatóság közötti kü-

lönbség alapján - el lehetett választani, s ilyen e·-

setben a gravimetriás módszer önként kínálkozott. Ez 

Jett a készítmény extrakciós elválasztást követő hi-· 

vatalos vizsgáló módszere. (A Schulek-iskola módsze-

reinek szellemessége sok esetben az elválasztási el-

járásokon alapult). A gravimetriás módszert 1933 után 

acidimetriás módszer váltotta fel (J9). 

Az 1930-as években a kénvegyületek fontos szere

pet vittek a gyógyszerek között. A kén szulfátként 

történő mérése mind az elemi ként tartalmazó készít-

mények, mind pedig a szerves kénvegyületek mérésére 

utat nyitott. A gyógyszerkészí.tményekben és a gyógy

szeres keverékekben (Pulv. liquv. comp., kéntartalmú 

kenőcsök, kénszuszpenziók stb.) a kén szulfáttá ala

kítása éppen a sok és különböző organikus kísérőanyag 

mellett biztonságos eljárást kí.vánt meg (4.0). 

A szulfosav formában kötött kén meghatározása 

egészen erélyes beavatkozást igényelt. Erre a célra ... 
a Schulek és Clauder'Ottó által módosított Berthelot-

féle kalorimeter bombát használták (41), amely már ki

küszöbölte az eredeti készülék hibáit (az ólom tömítő-

gyűrű nem a reaker--térben, hanem azon kí.vül helyez-

kedik el, nincs ólom-.azulfát veszteség), bajonettzár-
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ral rögzített plati.naedényke tette lehetővé a bomba 

felrázását, s végül a kivezető nyílás a homorú fel

sőrész közepére került, mely Így már könnyen elzár

hatóvá vált, hogy összerázáskor a kivezető nyílásba 

a robbanási terméket nagy koncentrációban tartalmazó 

folyadékból nagy men~yiség ne jusson. 

A telj ess ég igénye nélkül az eddigiekben felso·

rol t módszereken kívül - amelyelclcel .Schulek megterem-

tette a hazai. gyógyszervizsgálat alapjait - az OKI 

Kémiai. Osztályán még számos olyan eljárást dolgoztak 

ki, amelyeket a kor követelményei kívántak meg, s a

melyeknek többsége ma i.s része a magyar gyógyszerana-· 

litikának. 

Ilyen céllal készültek még további. gravimetriás 

eljárások: 

- Az analitikai ötleteknek valóságos kis gyűjteménye 

a helyi. érzéstelenítő hatású p-ami.no-benzoesav ész

terszármazékainak gravimetriás mérése. Ezek közül az 

anesztezin (Benzocainum Ph.He;. VII.) és a novokain 

(Procaini.um chloratum Ph.Hg. VII.)--· a pá~uzamos 

gyógyszertörzskönyvezés ( 1940--es évek) következménye·

ként azonos hatóanyagtartalommal, de más elnevézésael 

monokomponensű és kombinációs gyógyszerkészítmények

ben igen gyakran előfordult. Igy igen fontossá vált 

ezen vegyületek mennyiségi meghatározásának kidolgo·-



- 62 ·-

zása gyógyszeres keverékekben. 

Flóderer István gravimetriás módszert dolgozott 

Jd a p-amino-benzoesav-származékok azofesték alal{já-· 

ban történő levá1asztására ~42). Ez a eljárás lett 

később Zöllnerné Iván É"\!l. fotometri.ás meghatározásának 

alapja (43). 

Az 55 éve (1935) kidolgozott eljárás ma is a pri

mer aminok egyik, gyógyszerkönyvünkben is hivatalos 

azonossági reakciója. 

- Az V. Magyar Gyógyszerkönyv pl. a Bariwn sulfuricwn 

conditum báriwn-szulfát tartalmának meghatározására 

nem közöl eljárást, mivel a galenikwnok mindegyikére 

még nem tartották szükségesnek a vizsgálatok előírá

sát. Ennek oka az is lehetett, hogy a bárium·-szulfát 

gya!rnrlatilag oldhatatlan, így az ariali.tikai eljárá

sok számára csa!{nem hozzáférhetetlen. Az osztály 

munkatársai módszerükben alkáli.lúgos feltárással a

lakították oldható vegyületté a báriwn·-·szulfátot, a

mit kénsavval választottak le. Az eljárás kissé hosz·

szadalmas ( 44), több időt vesz igénybe, m;i,nt általá-· 

ban a gyógyszervizsgálati meghatározások, de az emlÍ-· 

tett készítmény vizsgálatát csak így tudták megoldani. 

- A gravimetria nemcsak a szervetlen vegyületek klasz

szikus analitikai feladatainak megoldására volt abban 

az időben elterjedt. Az egyre növekvő számú :szerves 
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vegyületek mérésére több esetben kényszerültek gra·

vimetriás m6dszereket kidolgozni. Ezek ma is figye

lemremélt6 ötleteket rejtenek magukban. Egyik ilyen 

feladat volt a hexil-rezorcin tartalmú gy6gyszeres 

készítmények tartalmi meghatározása (45). 

- A sztöchiometrikusan irányí tett szerves kémiai fo·

lyamatokra épülő gravimetriás módszer lehetősége még 

a közelmúltban is járható utat kínált olyan eléggé 

kényes feladat megoldásához, mint a fenotiazin·-szár

mazékot tartalmaz6 gy6gyszerkészítrnények meghatáro-

zása ( 46). 

Az új módszerek kidolgozása terén a tömeg sze-

rinti analízis az 1960-as évek közepétől kivételes 

esetektől e1 tekintve megszűnt, s a rutinanalí.zisben 

- különösen a kelatometria nagy térh6dítása miatt -

is háttérbe szorult. A kivételes esetek között meg-

emlí. thető néhány magi.sztráli s gy6gyszerkészí tmény 

összetevőinek tartalmi meghatározására kidolgozott 

eljárás (47, 48). 

Ma a pontos kalibráló adatokat igénylő műszeres 
"" 

analitikai eljárások széles körű térh6dításával a tö-

meg szerinti analitikai eljárásokat inkább a kalibrá·-

16 oldatok analízisére használják. Számos műszeres ana·-

litikai. eljárás (spektrofotometria minden ága, polaro

gráfia, számos potenciometriás eljárás) pontossága a 
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kalibráló referens oldatok pontosságának függvénye. 

Igy az egyik legrégibb eljárás a legmodernebb, 

korszerű technikát igénylő módszerek kiegészítőjévé 

vált. 

Újabban vi.szont mind több gravimetriás előiratot 

használnak mikropreparatí.v módszerlrént a radiokémia 

és radioanali.tika különböző terül.e tein is • 

.J.l.2. A térfogatos analízis módszereinek fejlődése 

.J.1.2.1. Acidi-alkalmetriás vizsgálati módszerek 

története éo oze:i:epi.ik a gyó13yszervizsgálat 

fejlődésében 

A múlt század közepétől a kémiai analízis azon 

módszereit, amelyekben a meghatározás nem egy reak

ció folytán előállított csapadék mérése útján, hanem 

valamilyen reakció lejátszódásához szükséges anyag 

mennyiségének mérésével történt, titrálásos módszer

nek nevezték. A titrimetria kifejezetten ipari mód

szerként jött létre a textilgyárak ki.alak,JJ1 ása nyo

mán a XVIII. században a textilfehérítésre használt 

hamuzsi.r, kénsav, majd később a klórmészoldatok kon·-· 

centrációjának meghatározására (49). Ezek a volumet-· 

riás módszerek a semlegesítési reakciót hasznosítot·

ták a savak, i.lletve a bázisok meghatározására, 
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melyek tudományos igényű módszerré elsősorban J. L. 

Gay-Lussac és F. M.Qllr. munkássága nyomán váltak. 

A térfogatos analitikai eljárások a hazai gyógy-

szervizsgálat hivatalos módszerei kHzHtt már az I. 

Magyar Gyógyszerkönyvben (1871.) megtalál.hatók. Az 

egyes feladatokra leírt módszerek közül a legtöbb kor

szerűségben megelőzte a vele egykorú gyógyszerkönyvek-· 

ben (Ph. Univ. 1846, Ph. Austr. 1896) leírtakat. Ebben 

mi.ndenek előtt 1'.hfill Károlynak, majd taní.tványának 

Winkler Lajosnak néhány alapvetően új módszere j át-· 

szott fontos szerepet. 

A sav-·bázis titrálás területén a ma is leggyak

rabban használható értékbeállító vegyületet, a káli

um-hidrogén·-·karbonátot Than vezette be a gyógyszera

nalitikába 1860-ban. Később kiváló tanítványa, Winkler 

hívta fel a német kémikusok figyelmét a Than·-féle nor-· 

málsósav készítési módszer előnyeire, aminek eredmé-

nyeként a kálium-hidrq;én·-karbonátot a VI. Német Gyógy

szerkönyv is átvette a normál sósav mérőoldat beáll:Í.-· 

tásához (50). Számos külföldi tan- és kézikönyv el-.,.. 
ismerte ennek a magyar módszernek kiváló értékét. Ma

ga 1'.hfill a só előnyei között említi dolgozatában, hogy 

"a kaliumhydrocarbonntot alapanyagul főképp azért vá·

lasztottam, mert a kereskedelemben i.gen tisztán kap·

ható, kristályvizet nem tartalmaz és egyenérték-súlya 
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100, csaknem kétszer akkora, mint a natriumcarbonaté, 

mely 53" (51). A gyógyszervizsgálatban a kálium-hi.d

rogén-karbonátot a II. Magyar Gyógyszerkönyv (1888) 

teszi hivatalossá a szabályos sósavoldat hatóértéké

nek beállítására. (A Ph.Hg. I-ben 
11

szabályos lúgmé-

r6 folyadék~ként még a sóskasav szerepel). A mér6ol

dat megváltoztatást az indokolja, hogy a sósav er6-

sebb sav, mint a sóskasav, s í.gy a szí.nvá1tozás a tit·

rálás végpontjában ~ elektromos végpontjelzés még 

nincs - jobban észlelhet6. 

Az alkaloi.dkémia kialakulása ( 1805) után a 

gyógyszerészek fontos feladata volt az alkaloidtar

talmú összetett gyógyszerek mennyiségi meghatározá·

sa, nem lehetett többé megelégedni a készítmény jó 

színével, szagával, ízével. Az els6 titrimetriás al-

kaloi.dmeghatározó eljárást DragendQ.E.f.f. dolgozta ki ( 52) 

1886-ban. Az alkaloidok meghatározásának ma is hasz

nálatos módszerét Beckrust és Saronow dolgozta ki a 

századforduló elején, melyet a magy~r gyógyszervizs-

gálatban Schulek és Vastagh alkalmazott el6ször 1928-. - .,,. 
ban, a sósavas novokain és a kodeinium·-klorid egymás 

melletti vizsgálatra (53). (A RICHTER Gedeon gyógy-

szergyár egyik injekciós készítményének sztandardi

zálását dolgozták ki, mert a gyár í.gy kí.vánta bizto

sítani termékének állandó hacóanyagtartalmát). A két 
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vegyület egymás melletti meghatározására a külföldi 

szakirodalomban nem találtak el6iratot. Kidolgozott 

módszerük mai szemmel nagyon érdekes ötleteket tar-

talmaz, de kivitelezése nagy id6igénye miatt kicsit 

hosszadalmas. Ma ezt a meghatározást nemvizes kö-

zegben végzett acidimetriás titrálással vagy kvan

titatív vékonyréteg-·krornatográfiával lehetne vég·-

rehajtani. 

Amellett, hogy Schulek egymás után dolgozta 

(vagy irányí.tásával munkatársai dolgoztak) ki több

nyire még a mai napig is hivatalos vagy használatos 

módszereket, több olyan összefoglaló cikket is írt 

(54,55,56), amelyek egyrészt útmutatóul szolgáltak 

a gyógyszeranalitikával foglalkozó szakembereknek 

vizsgálataik eredményes elvégzéséhez, másrészt elő·-

revetí.tették további - a hazai gyógyszervizsgálat

ban Új korszakot teremtő - célkitüzéseit (5). Ter·-· 

veiről, szemléletéről szóló cikkek koronája a ''Ma

gyar Gyógyszerkönyv IV. kiadásának ismertetése" cí.

mú könyvben jelent meg (1934, "Gyógyszerészi. che-,,,. 
miai. vizsgáló módszerek"), melynek érdekessége, hogy 

nem az új gyógyszerkönyvi módszerekről, hanem az 

osztályán kialakuldfélben lévő szemléletről szólt; 

arról a szemléletr61, amely - a II. Világháború mi.

att csak húsz év mií.lva ·- 1954·-ben a Ph.Hg. V-ben 
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öltött testet. 

A továbbiakban néhány olyan módszert sorolok fel, 

runelyek vagy a magyar gyógyszerkönyvekben hivatalos 

eljárások, vagy még a mai rutinanalizisban i.s haszná

latosak, vagy analitikai szempontb61 érdekes ötlete

ken alapulnak: 

- Vastagh szellemes' eljárást dolgozott ki az epekivo

natokat és epesavas sókat tartalmazó gyógyszerkészít

mények hatóanyagtartalmának meghatározására (57). Az 

addig egyetlen amerikai módszerrel szemben (amely a 

meghatározást a kéntartalomból számított taurintarta

lom alapján végezte) olyan eljárást dolgozott ki, a

melyben az epében lévő úgynevezett páros savakat elő

ször lúggal elbontotta, s az í.gy felszabaduló kolsa

vat acidimetriásan meghatározta. 

A módszer kidolgozását az a körülmény tette szülc

ségessé, hogy a vizsgálat idején (1935) nátriumkolát 

tartalmú gyógyszerkészí.tményeket több gyár (Natrium 

choleinicwn Egger, Natriwn chóleinicum Henning, Nat·

riwn cho.leini.cwn Richter, Össz-epesavas jlatrium CHI·

NOIN) is állított elő, s a két éve folyó gyógyszer

törzskönyvezésnél már ezt az eljárást alkalmazták a 

hatóanyagtartalom meghatározására. 

·- A teofi.llin és a barbi tursavszármazékok gyakran 

szerepeltek mind a magisztrális gyógyszerek, mind a 
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gyógysze1°készí tmények alkotórészeként. A teofilli=e 

a IV. Magyar Gyógyszerkönyv ·- amelyben először hiva

talos - még nem ír elő tartalmi meghatározást. Schulek 

és Rózsa í.gy H. ~ 1930-ban a teobromin meghatározá·

sára kidolgozott acidimetriás módszerét dolgozta át a 

teofillin meghatározására (58). Ez a módszer az V. Ma

gyar Gyógyszerkönyvben hivatalos eljárás lett, azonban 

a Ph.Hg. VI-ban és a Ph.Hg. VII-ben már nemvizes közeg-· 

ben történik a meghatározás. 

A barbi.tursav·-·származékok gyógyszeres keverékek

ben történő meghatározására Gervay Vilma acidimetriás 

meghatározást dolgozott ki (59), mellyel ha nem is 

minden ( teofillin, teobromin), de sok esetben (amino·

fenazon, fenazon, koffein,fenacetin) az izolálás hosz

szadalmas munkáját elkerülhetővé tette. Ez a meghatáro

zás az V. Magyar Gyógyszerkönyvben hi.vatalos. 

- Rózsa a rutinanalitikában ma is gyakran alkalmazott 

eljárást dolgozott ki a kodeinium-·klorid és az efed

rinium-kl.orid egymás melletti meghatározására (60). 

- A magisztrális gyógyszerkészítmények taptalmi meg-· 

határozása a vizsgálatokat végző szakembereket egyre 

nehezebb feladat elé állította, mert a kevert gyógy

szerek vizsgálata ·- tekintettel arra, hogy a nagyszá

mú rendelkezésre álló gyógyszeranyagból. az orvos a 

betegség neme, a beteg állapota, valamint a saját 
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egyéni tapasztalatai alapján a gyógyszerek legkülön

bözőbb, szinte kimeri.thetetlen számú kombinációját 

írhatta fel ·- nem egyszer szinte megoldhatatlannak 

látszó analiti.kai feladatnak tűnt. Azonban az évek so·-

rán Schulek irányításával sikerült az összetett ma-

• L '1 • 1 , 't , l • 'l' t, 'l 1 • , , c;isz tJra .. is teszi menye-:: '"Vi.znga a ara o .. ya11 e .. J araso-

kat kidolgozni (61,62), amelyek nélkül vizsgálatuk ma 

elképzelhetetlen lenne, s Így természetesen alapját 

képezték az 1967-től megjelenő OGYI Közlemények 1,07 

számú vizsgálati előiratainak. 

A leirtakból látható, hogy a XVIII. században az 

ipar - elsősorban a textilipar -· ig8nyeit kiszolgó.ló 

analitikai módszerként kialakult aeidimetria a XX. 

század végén is nélkülözhetetlen a mindennapi rutin

analízisben. A tömeg szerinti meghatározást a XX. szá

zad közepére a volume:tria háttérbe szorította, a volu

metria azonban a korszerű műszeres technikát igénylő 

vizsgálati eljárások mellett is megmaradt. Mind önó.lló

an (többnyire az alkaloidok meghatározására), mind az 

összetett analitikai eljárások alkotórészeként (poten

ciometriás titrálás) a mai napi13 nélkülözh~tel;lon a 

gyógyszertári és a szakfelügyeleti gyakQrlotbon, n va-

1ószinüleg még jó ideig az lecz. 
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3.1.2.2. A nemvizes közegben végzett titrálás szere

pe a gyógyszervizsgálatban 

Nemvizes közegben az első térfogatos meghatá

rozást Daniel ,Vorlander. végezte 1903·-·ban, aki ani·

lint titrá1t benzo1 ban oldott sósavval dimetilmnidó-

azobenzol indikátor jelenlétében ( 63). Ma már a víz·-

mentes közegben végzett titrálásnak a gyógyszervizs·

gálat területén igen nagy je1entősége van. A módszert 

számos fontos gyógyszercsoport meghatározására alkal·-

mazzák. 

Ez a módszer, amely a térfogatos mérések új fe-

jezetét jelentette, lehetőséget adott olyan gyenge 

savak és bázisok pontos meghatározására, amelyek vj

zes oldatban egyáltalán nem, vagy csak pontatlanul 

voltak mérhetők. 

A gyógyszerkönyvek közül a XV. kiadású crnerikai 

gyógyszerkönyv (1955) tecte a világon először hiva-

talos vizsgálati eljárássá a vízmentes közegben vég-

zett térfogatos tartalmi meghatározást (64). Az cl-

só vegyület, amit ezen a módon határozott meg, az 

Antazolin·-·hidrokl orid USP XV. volt, s a végpontot .,,.. 
potenci.ome tri.ásan határoztatta meg. A hal ogenidek 

mérésénél felmerült problé~át a C.W. Pifer és E.G. 

Wollish által 1952-ben javaso'lt higany-acetát ol·

dattal küszöbölte ki (65). 
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Magyarországon Schulek 1948·-·ban azzal a felté·

tellel vó.lllllta az új (V.) magyar gyógyszerkönyv 

szerkesztését, ha a kormányzat gondoskodik egy állan

dó gyógyszerkönyvi bizottság létesítéséről, amely fo

lyamatosan nyomon követheti a tudományok fejlődését, 
I 

illetőleg laboratóriumot letesí.t a szerkesztéssel kap-

csolatos munkálatok ellátására. Ez az utóbbi kezdet-

bon 1954-ben Schulek egyetemi intézetében működött, 

majd önállósult, s még ebben az évben Műszaki Fejloaz-, 

tési Osztály (továbbiakban MŰFEJ) néven az OKI épületé-

ben kapott helyet. Az osztály munkatársa Posgayné Ko·

váos Edit írta az első nemvizes közegben végzett tit-

rálással foglalkozó magyar nyelvű cikket 1956-ban (66). 

A nitrogéntartalmú gyenge bázisok meghatározásá·

nak pontosítása érdekében az osztály munkatársai arra 

törekedtek, hogy ez a módszer a magyar gyógyszerkönyv-· 

ben is mihamarabb hivatalos vizsgálati előírássá vál

jon. Igy az osztályon eljárásokat dolgoztak ki először 

a pati.din, a metadon és a neosztignin sóinak (67), majd 

később a tolazolin sójának tartalmi meghatározására 

( 68). A tolazolini um-klorid meghatározásal;;er kapott e·

redményt összehason1ítottá!c az USP XV, gravd.metri.á::i el-

járás11va1, 13 megállapították, hogy mü1dkét mec;ho.tftrozás 

elvégezhető :;: 0.., 5 %-os pontossággal. 

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv Addenduma (1958) 
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hivatalossá tette a MŰFEJ·-en kidole;ozott eljárásokat. 

A hét nemvizes közegben vée;rehajtand6 meghatározást 

előír6 cikkely közül hat (Benzalkonium chlorattun, 

Benzalkonium chloratum solutum, Ergometrinum maleini

cum, Methadonum hydrochloricum, Neostigminium broma·

tun, Pethidintun hydrochloricum, Tolazolinum hydro -

chloricum) először szerepelt magyar gydgyszerkönyv·

ben, a Benzyl-akylammonium chloratum Ph.Hg. IV. cikke

lye pedie; Benzalkonium chloratum néven egy tartalmi 

meghatározással egészült ki. Közülük öt változatlanul 

hivatalos ma is. A Benzalkonium chloratum solutum a 

Ph.Hg. Vl-·ban már nem lett hivatalos, a Neosti1Sminium 

bromatum-oc pedig a Ph.Hg. VI. és a Ph.Hc;. VII. már 

vizes közegben (acidimetria) határoztatja meg, mert 

szelektívebb, mint a nemvizes közegben végzett titrá-

lás. 
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XII. táblázat 

Az USP XV-ben és a magyar gyógyszerkönyvekben elő

í.rt nemvizes közegben végzett ti.trálások számának 

összehasqnlítása 

1 Pharrnacopoea Pharmacopooa 
USP xv. .Pharmacopoea 

(1955) Hungarica v. Hungarica Hungarica 

Addendum Editio VI. Edi.tio VII. 

(1958) (1967) (1986) 

Cikelyek 380 24 375 402 
száma 

Vízmentes 
7(29%) 55(15%) 85(21%) 

meghatá-· 13(3,4%) 
rozás 

·---- -~-· - ·-· 

~+----------------------------
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XIII. táblázat 

A Ph.Hg. VII. megváltoztatott vizsgálati el6-

iratai 

Pharmacopoea Hungarica Pharmacopoea Hungarica 

Edi ti.o VI. (1967) Editi o VII. ( 1986) 

Név Meghatározás Név Meshatározás 

Benzylpenicil-· jodometria Benzylpenicilli.- potenciometriás 

lin procainum gravimetria num procainicwn ti. trálás 

nemvizes titrálás 

Chlorpromazi nu1 ceri.~110 t;r~.a 
Chlorpromazinium nemvizes 

hydrochloricum chloratum ti.trálás 

Natri.um ace-· 
gravi.metria Natrium nemvizes 

ti cum 
crystallisatum 

aceti.cum titrálás 

Phenobarbi tal·- csapadékos Phenobarbitalum csapadékos ti tr. 

natri.um titrálás natri.c1uri nemvizes titr. 

-

Sacchari.midum acidimetria Sacchari.mi.dwn acidimetria 

natricum nemvi.zes ti.tr. 

-
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A XII. táblázatban összehasonlítottam az USP XV-ben 

(1955) és az utána megjelent magyar gyógyszerkönyvek

ben szerepl6 nemvizes közegben végzett titrálással meg

határozott egyes gyógyszeranyagokat a cikkelyek számá·-

hoz viszonyítva. 

Az USP KV. 1.3 vegyület tartalmi meghatározását vé·

gezteti el vízmentes közegben végrehajtott titrálással, 

de a végpont jelzését minden esetben potenciometriásan 

hajtatja végre. A magyar gyógyszerkönyvek a végpontjel·

zésnek ezt a módját a monográfiákban 1986-ig nem Írják 

el6, az els6 hivatalos potenciometriás végpontjelzés a 

Ph.Hg. VIT--ben szerepel az ampicillin-trihidrát ti trá

lásánál. A Ph.Hg. VI-··ban és a Ph.Hg. VTI--ben hivatalos 

vizmentes közegben végrehajtandó titrálások száJTia kö·-

zötti különbség egyrészt az újonnan felvett ·- vízmen-· 

tes tartalmi meghatározást előíró vegyületekből (25 db), 

másrészt a megváltoztatott vizsgálati előiratokból áll 

( 5 db). Ez utóbbiakat a XIII. táblázatban ábrázolom. 

A táblázatból jól látható a Ph.Hg. VII szerkeszt6-

inek azon törekvése, hogy a tartalmi meghatározásokat 

egyrészt rövidebbé (gravimetria helyett titrimeJ;.ria), 

másrészt (elektroanalitikai módsze~ és vízmentes közeg

ben végzett titrálás el6írásáva1) biztonságosabbá kiván-

ják tenni .• 
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A jégecetes közegben lezajló térfogatos meghatározá-· 

sok 1958-ban a törzskönyvezett gyári. készítmények ana·

litikájában is fontos szerepet játszottak. Az OKI Ké

mi.ai Osztálya már 1959-·ben a Richter Gyógyszergyár 

több specialitásának tartalmi meghatározását do;t;goz

ta ki. A pi.peri.din--származékokat tartalmzó kés zí tmé

nyek vizsgálatára Yli!& .Lászlóné azért dolgozott ki 

vízmentes közegben végrehajtandó titrálást, mert a 

gyár által javasolt Kjeldahl·-féle nitrogén meghatáro

zás ez esetben nem volt specifikus (69), s a Cented

rin tabletta vi.zsgála tára javasolt Volhard t--féle tit

rálásra írta be a törzskönyvi dossziéba ~tagh, az 

osztály akkori vezetője, hogy "nem az a kimondottan 

specifikus módszer" (70). Az OKI Évkönyvek tanusága 

szerint az osztály munkatársai még sok esetben dolgoz·-· 

tak ki az egyes előállítók készítményeire a törzsköny

vezéshez szükséges reprodukálható és lehet61eg speci

fikus tartalmi meghatározásokat, bár ezeket külön köz·

leményben nem ismertették, illetve nem kerültek be a 

gyógyszerkönyvbe. 

A gyári kész:í.tményck ana1itikájábafí célravezet6 

módszert a MŰFEJ munkatársai megpróbálták az összetett 

magisztrális gyógyszerkészítmények tartalmi meghatá-

rozásában is alkalmazni.1960-ban megjelent egy cikk 

a Gyógyszerészetben, amely nagymértékben forradalmn-
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sította az összetett gyógyszerek tartalmi meghatá-

rozását (71). 

A hazai. gyógyszeripar termékei. mi.nőségének biz

tosítása érdekében a MŰFEJ·-·en i.s dolgoztak ki néhány 

gyógyszerkészítmény vi.zsgálatára vízmentes közegben 

végrehajtandó tartalmi meghatározást. A CHINOIN Gyógy-

szergyár kérésére a szulfhidril- vagy tiol-csoportot 

tartalmazó báz:i.kus vegyületek meghatározásával 1961-

ben foglalkoztak (72). Az OKI Kémiai Osztálya ezt az 

általuk kidolgozott módszert alkalmazta a Metothyrin 

tbl., Tntranarcon porampulla és az Antaethyl tbl. 

. '1 t ' vizsga .. a ara. 

Az 1962-ben Országos Gyógyszerészeti Intézetté 

alakult MÚFEJ-bcn a vizsgálati módszerek kidolgozása 

mellett folytatódott a gyógyszerkönyvi monográfiák 

kidolgozása. Először a Ph.Hg. V-ben hivatalos alkalo

i.dbázisok és alkaloid sók kristályviz tartalmának kér

désével foglalkoztak (73), hiszen e vegyületek meny

nyi.ségi értékeléséhez a ví.ztartalom pontos ismerete 

nélkülözhetetlen. Az egyes vegyületek víztartalmának 

meghatározására a Ph.Hg. V. m~g a szárításoS"'cljárá:tt 

alkalmazza. A nemzetközi gyógyszeranalitikában gyak-

ran alkalmazott térfogatos vízmeghatározás - Kar1 1 

Fischer ti.trálás - a külföldi gyógyszerkönyvekben• 

( USP XIV. 1950., British Pharmacopoeia 195 .3), azonban 
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már nagy szerepet játszik, hiszen a módszer gyorsa-

sága és pontossága a rutinanalízisben a hosszadal-

mas szárí.tásos eljárásokkal szemben igen nagy előnyt 

jelent. Ezeket a szempontokat,is figyelembevéve a 

Ph.Hg. V. Addenduma (1958) már néhány esetben (Ben-

zalkonium chloratum, Natrium citricum acidum) hiva·-

talossá teszi ezt a meghatározást. 

Az Intézetben tovább folytatódott a munka abb11n 

az irányban, hogy minél több vegyületet lehessen víz·-

mentes közegben lejátszódó titrálással meghatározni. 

Erre azért is szükség volt, mert a Ph.Hg. V. az al-

kaloidsók báziskomponenseinek meghatározására izo-

lálás utáni gravimetriás vagy titrimetriás eljárást 

írt elő. 

Posgayné gyógyszerészdoktori disszertáci ój éiban 

nemvizes közegben lejátszódó titrálási eljárást dol~ 

gozott ki a tropánvázas alkaloidok és a morfin-cso

port alkaloidjainak meghatározására. A módszerek ki-

dolgozásánál támaszlrndott azokra a tapasztalatokra, 

amelyeket munkatársaival a már említett - a Ph.Hg. 

V. Addendumában hivatalossá tett -· eljái·~rnk kidol-

, , '1 gozasana. szerzett. Disszertáci6jáb61 ki~onatoeen 

megj~lent cikkekben részletesen ismertette az i:it 

tropánvázas alkaloidsó (74) és a morf~n-cooport al

kaloidjainak (75) mechatározására kiddlgozott mód-
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szereit. 

Az i.ndikátorok megválasztásának helyességét po-

tenciometriáa titrálásaal ellenőrizte. A legapr6bb 

részletekig kidolgozott (oldószer, indikátor, bemé

rés) tizenkét eljárása hivatalos a Ph.Hg. VI-ban, s 

közülük mindegyik még ma is változatlanul alkalmaz

ható. 

1968-ban az OKI és az OGYI kémiai osztálya egye

sült. Az Intézetben folytatódott a hatósági gyógyszer-

vizsgálat mellett a gyógyszerkönyvvel és a FoNo-val 

kapcsolatos kérdések tanulmányozása. 1969-ben Zoltai-

né Matolcsy Emma és Posgayné a VI. Magyar Gyógyszer

könyvben hi vatalosaá tett hatóanyagokat ( lidokair1, 

szulface tamid·-natrium) tartalmazó összetett készítmé-

nyek vizsgálatára dolgoztak ki módszereket (76). 

A nemvizes közegben végzett titrálás olyan vegyü

letek volumetriás meghatározását tette lehetővé (akár 

egymás mellett is), amelyek véghezvitele vizes közeg·-

ben nem volt lehetséges. Az űj vízmentes közegben le-

játszódó meghatározások kidolgozása nem szünt meg még 

ma sem, s ez a titrálási mód is ·- mind ön'li'11óan, mind 

műszeres végponbj elzéose1 ·- a gyógyszeranuli tikupOlc 

rendelkezésére áll, s val6szinüleg még sokáig nélkü-

lözhetetlen lesz. 
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3.1.2.3. A csapadékos titrálás alkalmazásának törté-

nete a gyógyszervizsgálatban 

A leggyakrabban használt csapadékos mérőoldat az 

ezüst·-nitrát·-oldat, amelyet először Bartholdi. alkal·

mazott 1792·-ben. A két legrégebben alkalmazott volu-

metriás eljárás Így az acidimetria és az argentomet-

ria, melynek segédmérőoldata a kálium·-· vagy ammónium

tiocianát. 

A magyar gyógyszerkönyvekben az első argentomet-

riás titrálást az 1888-ban megjelent Ph.Hg. II-ben 

találjuk, amely az Aqua amygdalarum amarumot vizsgál·-· 

tatja e módszerrel (77). Sok érdekességet találtam e 

magisztrális készítmény vizsi:;álatának tanulmányozása 

során. A Ph.Hg. III. már az oldat kétszeres monnyicé-

i:;ét méreti be a meghatározáshoz, ugyanis itt már a 

Vielhaber·- féle titrálást a llibip;-féle módszer vál.t·

ja fel, amelyben már komplex só képződik. 

1917·-ben ifj. Bayer Antal [';yógyszerészdoktori é1'

tekezésében vizsgálta a Ph.Hg.III-ban szereplő gyógy-· 

szerek vizagála ti előiratai t, s megáJ.lapít,,Qtta, hogy 

az Aqun C'lmyc;dal a:rum e.mart.lm "ti.trál ási részét formu·

lázni kellene" (78). A GYÓgyszerkönyvbén alkalmazott 

nátronlúg helyett ammónia·-oldatot j avaéol t a lJenzal·-

dehid-ciácl1idrid elbontására, s az oldatba a titrálás 
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megkezdése előtt még kristályos káliim·-jodidot is ra·

kott. Ezzel azt a Liebig--féle titrálást módosította, 

amelyet a Ph.Hg. III. azért vett fel a Vielhaber-

féle titrálás helyett, mert az nemcsak a cianidot, 

hanem a kloridiont is mérte. Módszerében a kálium-

jodid indikátorként szerepel, így a titrálás végét 

nem az ezüst·-cianid csapadék leválása, hanem az o.m

móniában oldhatatlan ezüst-jodid sárgás·-opál.os szí.

nének megjelenése jelzi. El.járását a Ph.Hg. IV. hi·-

vatalossá tette, ám a Ph.Hg. V.-ben ez a készítmény 

már nem hivatalos. 

A magyar gyógyszerkönyvekben ez az egyetlen o-

l.yan összetett magisztnílis készítmény, amelynek 

vizsgálata (az első nem vizsgál tatto.) három eg;ymást 

követő kiadásban a meghat{trozús pontosításának ér

dekében változik. 

~rdekes, hogy csapadékos titrálási eljárás köz-

lécérc az OKI Kémiai Osztályán csak az Intézet műkö-

désének 10. (teljes) évében került sor (1938). Ekkor 

azonban már egy olyan problémát kellett megoldani, ... 
amellyel vizsgálataik során csaknem naponta szembe-

kerültek: a IV. Magyar Gyógyszerkönyv ugyanis a bar·-

bitursavszármazékokra nem í.r elő tartalmi meghatározó 

módszert. (Gervay ·- már említett - acidimetriás tar

talmi meghatározását csak három évvel később dolgoz-

'.:,;i --,., ... 7-1 ------.ba---k-4.-}~--S~.uJ ek ép, Rózsa_]udde meghatározását módo·-
-,:,-{ 



- E32 -

sí totta ( 79) , mely módszer a dietil- barbi tursav vizs·-

gélatára a Ph.Hg. V. és V.I-ban lett hivatalos. 

A szabad kén meghatározására Schul~ és Clauder 

1937-ben kidolgozott jodometriás módszerét (40) 

,Szabelcsné 1951:-ben annyiban módosította (80), hogy 
, ~ '• :, , . . . , -, . , , -, 

a ken c1mp.ddal<'kal1um-t1oc1.anatta alaki tasa utan a 

vizsgálandó anyagot nem brómozta, hanem az eredeti 

eljárás köztitermékét, a tiocianátot határozta meg. 

módszere az eredetivel ellentétben nem gyógyszerköny-

vi eljárás, de jól használható választási lehetőséget 

nyújt rutinahalízist végző szakemberek számára (Ungu. 

sulfuratum). 

Az 1948-tól átszervezett gyógyszeriparunk komo-

lyan nekilátott, hogy behozza lemaradását és megte

remtse a tényleg gyógyszeri.parnak nevezhető, tehát 

főleg szintézist végző ipart. Ezen a téren valóban 

kiernellredő eredmények születtek (koffein, teofilli.n, 

penicillin, klóramfenikol, fenacetin). A gyógyozerek 

szintetikus előállítása azonban sok problémát rejtett 

magában. Ilyen volt a fenacetin módosított szintézi-

se, melynek következményeként a fenacetin többnyire ... 
mérgező hatású acetklóraóniliddel szennyeződött. 

Ezért Zöllnerné 1953-ban argentometriás módszert 

dolgozott ki a klóracetanilid tartalmi meghatározá~ 

sára (81), ami egy év múlva a Ph.Hg. V·-ben hivatalos 

eljárás lett. A szennyezés maximál is értékét az ide·-
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vágó OKI határozat 0,5 %-ban adta meg. Erre a szeny-

nyezésre a Ph.Hg. VlI. mG.r vékonyréteg-·kromatográ-

0 
• , • ' 'l t t • 'lt , t 'l t ' t' • ii.asan vi.zsga .. · a , s a maxima er e ce· a gyar asi. 

technológia fejlődésének eredményeként már 0,05 

ban acljn rneg. 

cet ;o-· 

A magisztrális készítmények vizsgálata során 

gyakran kellett o. hipofoszfitos szirup hipofoszfit 

tartalmát meghatározn,.:i .• Rózsa és Zábrák Dénesné 

1955-ben (82) először a szirupot tömeg szer:i.nt mér-· 

ték. E módszer időigénye miatt ezután kidolgozták a 

foszfát argentometriás meghatározását. Ma már ez az 

eljárás a szirup alkalmazásának héttérbeszorulása kö-

vetkeztében alig ismeretes, de a maga idején az egyet-

len módszer volt e szirup hatóanyagtartalmának pontos 

meghatározására. 

A magyar gyógyszeriparban a technológiai. elj á-· 

rások fejlődésével egyre szélesebb lett az előállÍ-· 

tott készítmények skálája. A CHINOIN Gyógyszergyár 

1955-ben egy szulfatiokarbamid tartalmú készí.tményt 

nyújtott be törzskönyvezésre, amelyhez o "Salvoseptyl, .... 
4 ami.nobenzolsulfanylthiocarbamid házi szabványa" cim-

me1 vizsgálati tervezetet is mellékeltek ( 83). Vizsgá·-· 

latukban közvetett úton határozták meg a hatóanyagot. 

Az OKI·-nak benyújtott eljárás hibája az volt, hogy a 

titrálás közvetett úton nem végezhető el. Ezért 1957-
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ben Szabolcs, Lajosné és Bozsai Imréné közvetlen ar-· 

gentometriás meghatározást dolgozott ki (84), s a 

végpontot amperometriásan jelezték. 

A leírtakból látható, hogy az iamertetett argen-

tometriás módszerek egy része ma is hi.vatt:ilos gyógy·-

szerkönyvi eljáráa, a többi pedig jól haszná.lható a 

magisztrális készí.tmények rutinanalitikáj ában. Az ar·-

gentometriát ma maszeres végpontjelzéssel (kulomet

ria, konduktometria, potenciome tri.ás titrálás) 1 eg

gyakrabban a kloridi.onok mennyiségi meghatározására 

alkalmazzák. 

J.l.2.4. A kelatometria szerepe a gyógyszervizsgá-

latban 

E század harmincas éveiben vették észre egyes 

poliamino-riqllimrbonsavak azon tulajdonságát, hogy f é·

mekkel, köztük az alkáli földfémekkel igen stabilis, 

oldékony komplexvegyületeket képeznek. E komplexek 

elméleti vizsgálata a negyvenes évek elején kezd6-

"" dött.llyen vizsgálatok során ismerte fel 1946-ban 

Schviarzenbach ezen vegyületek analitjkai. alkalmazha

tóságát legelőször a káli.um és a magné:z.ium, azaz a 

vízkeménység meghatározása terén. A legjobban bevált 

komplexképző vegyület a rni:Gril1m·-edetát. Igazi jelen-

_____ j;ős_ég:i:'_(:)_ a módszer a fémindikátorok bevezetése után tett 
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szert. Ezek segítségével a fémionokat közvetlenül le-

hetett nátriwn·-edetát mérőoldattal meghatározni. A 

f émindiJ(áto,rokat ugyancsak Schwar~nba ch _vezette 

be a gyógyszeranalitikába. Az első közülük a murexid 

volt (63). A térfogatos analízis ezen ágát -mivel a 

meghatározások kel.átképzésén alapulnak - J?-ribil 

javaslatára kelatometriának nevezzill~. 

A kelatometria Magyarországon először az V. 

Magyar Gyógyszerkönyv Addi tarnentumában ( 85) hi va ta-· 

los gyógyszerkönyvi eljáráu az ólomvegyületek tar

talmi meghatározásái'a. Az OKI Kémiai Osztályán ezt 

a módszert 1958-ban Ko-y:ách Anna ée .Yastap;h alkalmaz·-· 

ta az alumíniwn meghatározására (86). Az alwníniun1·

vegyüle tek i.gen gyakran szerepelnek savmegkötő tu

lajdonságuk miutt belsőleges (Pulv. alwníni.i anta

cidtw), fertőtlenítő és adstringens hatásuk miatt 

(Ungu. alwn. ecet. tart., Ungu. contra dolorem) kül-

.sőlegcsen haszné1lt gyógyszerkészí tményekben. 

Az alwníniu.mvegyületek meghatározása nem tar

tozik az analitikai kémia könnyCí felada;l;ai közé. 

A tömeg szerinti meghatározás (A1 2o
3

) nehézségei 

miatt érthető volt, hogy megbízhatóbb, jobban repro

dukálható és főleg gyorsabb eljárás kidolgozására 

törekedtek. Erre a kelatometria adott lehetőséget. 

Azonban az alumíniumion kelátképződése időigényes 
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folyamat, ezért a visszamérés elvét alkalmazták. MÓd·

szerüket a Ph.Hg. VI. és Ph.Hg. VII. hivatalossá tet-· 

te az alumÍniumvegyületek tartalmi meghatározására. 

Magisztrális gyógyszerkészítményekben a cink-

(87), a bizmut- (88) és a higanyvegyületek (89) meghatáro

zására szolgáló elői.ratok kidolgozása is szükséges 

volt, amelyek az OGYI vizsgálati elői.ratai.ban lettek 

hivatalosak. 

A kelatometria a gyógyszervi.zsgálatban a músze·

res eljárások elterjedésének eredményeként a rutin·

analiti.kában ma már kissé háttérbe szorult. 

3.1.2.5. Oxidimetria 

Az oxi.di.metria módszereit az alkalmazott mérő-

oldatok szeri.nt csoportosíthatjuk, s ennek megfele

lően beszélhetünk: 

- ceri.metriáról 

·- bromatometriáról 

···· permanganometriáról 



·- 87 -

3.1.2.5.1. A cerimetriás vizsgálati módszerek sze-
' 

repe a gyógyszervizsgálatban 

A ceri.metriát Lange alkalmazta először 186l~ben 

a vas(II)·-'1.on és a hexacianoferrát(II)-ion meghatá·"'.' 

rozására (63). A végpontot a fölös céri.-szulfát sárga 

szine jelezte. (A mérőoldatnak az az előnye a perman

ganát mérőoldattal szemben, hogy stabilitása nagyobb, 

s hogy savakkal szemben "érzéketlen" (90). Az ajánlott 

indikáció rossz észlelhetősége azonban a mérőoldat el

terjedésének útját állotta. Csaknem fél évszázados fe

ledettség után (a redox-·i.ndikátorok alkalmazásáig) a 

két klasszikus redoxtitrálással (bromatometria, per·

manganometria) közel azonos fontosságú meghatározás

sá vált. 

Gyógyszerkönyvben a céri.um-IV -mérőoldat a vilá

gon először a XII. Amerikai Gyógyszerkönyvben (1942) 

hi.vatalos. A cerimetri.a a magyar gyógyszervizsgálat

ban a ki.nonvegyületek meghatározásában játszott döntő 

szerepet. 1941·-·ben Schulek és Rózsa alkalmazta ezt a 

"" módszert a 2-meti.1-1, 4·-naftokinon tartalmú készítmé-

nyek tartalmi meghatározására (91). Módszerükkel négy 

gyógyszerkészí.tmény meti.lnaftokinon tartalmát hatá

rozták meg. Módszerük a magyar gyógyszerkönyvek (Ph. 

Hg. V., Ph.Hg. VI.) Menachinonum natrium bisulfurosum 

--<----------~ik_}!:elyében hivatalos. 
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Egy évvel később ugyanők egy hidrokinonvegyület 

tartalmi meghatározására dolgoztak ki cerimetriás 

eljárást ( 92), amely ma a tokoferol-·acetát vi.zsgá

latára a Ph.Hg. V. és Ph.Hg. VI-ban hivatalos gyógy

szerkönyvi eljárás. A Ph.Hg. VII. erre a vegyület

re már gázkromatográfiás meghatározást ír elő. 

Az aminof enazon Schulek és Menyhárt Pál pon

tos permanganometriás tartalmi meghatározása elle

nére (93), még húsz év elteltével (1953) is a gyógy·

szeranali.tikai vizsgál.a tok előterében volt. Igy az 

ami.nofenazon összetett magisztrális készítményekben 

történő meghatározására Rózsa egy olyan mérőoldatot 

keresett, amelynek a vizsgálati oldatban lévő ará

nyától nem függ a meghatározás pontossága, s ti.tere 

sem változó. Erre a célra a legmegfelelőbbnek a cé·

riszulfát-mérőoldatot találta. Eljárásában az ami

nofenazont ferroin-indikátor mellett 0,1 n cériurn

IV-·szulfát mérőoldattal határozta meg (94). Módsze

re nem egy esetben az OGYI hivatalos vizsgálatai kö·

zött is helyet kapott (Pulv. barb. comp., Supp. spas-..,. 
molyt.), mert szelektí.vebb, mint a nemvizes közeg-

ben végzett meghatározások. 

A ceri.metri.a helyet kapott a törzskönyvezendő 

gyári. készítmények vizsgálati előiratainalc módosítá

sában is. Varga Erzsébet és Zöllnerné 1955-ben egy 
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merkapto„··imidazol származék meghatározására dolgo

zott ki egy, a vegyületre jellemzőbb módszert. A 

gyár által javasolt angol gyógyszerkönyvi. (195.3) 

arsontometriás meghatározás helyett oxi.dimetriás 

eljárást ,dolgoztak ki (95). 

Az OKI Kémiai Osztályán Kovách és Vida László 

dolgozott ki. cerimetriás tartalmi meghatározást az 

aszkorbinsav tartalmú magisztráli.s készítmények 

tartalmi meghatározására (96). Ezt az tette szük·-· 

ségessé, hogy az addig kidolgozott módszerek (aci

dimetria, fotometria) az aszkorbinsav keverékekben 

történő meghatározására nem voltak alkalmazhatók. 

A legtöbb esetben ugyanis a zavaró alkotórészek (ace

tilszalicilsav, ki.ninsók, koffeinscSk) eltávolítása

kor a nagyon érzékeny aszkorbinsav molekula szenve

dett változást, ami. a meghatározást tette bizony·

talanná. A cerimetri.ás eljárás a Pulv. chinacisalis 

e. vit. C porkeverék aszkorbi.nsavtartalmának megha·

tározására az OGYI előiratban hivatalos lett, s a 

szakfelügyeleti gyakorlatban így ma is alkalmazzák. ,,.. 
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3.1.2.5.2. A bromatometria története és szerepe a 

gyógyszervizsgálatban 

Több; mint 95 éve ajánlotta Győri István a So

lutio arsenicai.s Fowleri arzén, valamint a Kali.um-'

stibi.um tartaricum antimontartalmának meghatározásá

ra a tizednormál kálium·-bromát-mérőoldatot. Ezzel a 

felismerésével tulajdonképpen megalapí.tója lett a 

térfogatos elemző kémiában azóta igen elterjedt és 

széles körben alkalmazott módszerek: a bromatometri

ának. Ez a gyógyszeranalitika fejlődése szempontjá

ból jelentős felismerés egyidőben jelent meg a ma

gyar és a német szakfolyóiratokban (97,98). Abban az 

időben ( 1893) mi.ndkét készítmény igen fontos gyógy-

szer volt, amelyek meghatározására a ti.zednormál jód

oldat volt használatos. (Ezt írja elő a II. Magyar 

Gyógyszerkönyv i.s). Győri felhívta a figyelmet arra 

az előnyre, amit a kálium·-bromát-oldat használata 

jelent a jód-oldattal szemben készítés, stabilitás 

és nem utolsó sorban a meghatározás elvégzése szem-

"" pontjából. Módszere Magyarországon az 1909-ben meg·-

j elent Ph.Hg. III-ban hivatalos először, mely alkal

mazását a IV., V., VI., és VII. Magyar Gyógyszer·

könyv i.s előírja, azonban a három utóbbi felhasznál

ja a kutatások eredményeit az alkalmazott indikáto-
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rok telö.ntetében. (Pl.: 1935-·ben Schulek az o(-nafto

f1avon brómmal szembeni viselkedését tanulmányozta 

(102), ~ megállapí.totta, hogy reverzibilisen brómo

zódik. Ezért ezt a redoxindikátort bevezette a broma-

tometri.ába. 

Egy-egy példával szemléltetem a bromatometriás 

titrálás lehetőségeit a gyógyszeranyagok vizsgálatá

ban. 

A közvetlen bromatometriás mérések közül kieme1en-

dő Schulek és Kovács 1940·-·ben végzett meghatározá-

sa, amely szerint az aszkorbinsav közvetlenül ti trál··· 

ható (99). A BP 1932 19:36·-··ban megjelent Addenduma ezt 

a mérést még jodometriásan végezteti (100). Érdekes, 

hogy a magyar gyógyszerkönyvek közül csak a Ph.Hg. 

VII. teszi hivatalossá a bromatometriás meghatározást 

e vegyület vizsgálatára, addig az angol módszer ha

tályos. 

A p-aminobenzol-szulfonamidok kvantitatív megha·-

tározására visszamérésen alapuló bromatometriás mód·-

szert Schulek és Boldizsár Imre 1937-ben dolgozott ki 
"" 

(101). Igy tették a jodometria egyik mérőoldatát - a 

nátrium-tioszulfátot - a bromatometria mérőoldatává 

i.s. 

Brómszubsztitúciós reakci.ón alapuló meghatározást 

Schulek és Kovács dolgozott ki 1940-ben a fenazon 
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bromatometriás meghatározására (102). A titrálás vég

pontjának jelzésére a Schulek által 1939-ben javasolt 

p-etoxi-kri.zoidint (103) alkalmazták. Módszerük a Ph. 

Hg. V-·ben, a Ph.Hg. VI-ban és a Ph.Hg. VII-ben is hi

vatalos a fenazon tartalmi meghatározására. 

Ugyanők még ebben az évben kidolgoztak egy bróm·

addición alapuló meghatározást a vinil·-csoportot tar

talmazó alkaloi.dok meghatározására (104). Céljuk az 

volt, hogy a kína-·alkaloidok meghatározására olyan el-· 

járást fejlesszenek ki, amely lehetővé teszi az alka

loid-bázis mérését akár kísérőanyagok jelenlétében is. 

Brómaddiciós eljárásuk a vinil·-csoportos kí.na-alkaloi-· 

dok meghatározására hivatalos az utolsó három magyar 

gyógyszerkönyvben. 

A példákból látható, hogy a bromatometria a mai 

ruti.nanalí zisben az egyik leggyakrabban alkalmazott 

volwnetriás vizsgálati eljárás. 

3.1.2.5.3. A permanganometria szerepe a gyógyszer-

vizsgálatban 

A redoxtitrálások közül elsőnek a permanganomet

ria (Margueritte, 1846) terjedt el a gyógyszeranali-· 

tikai gyakorlatban. E vegyületet nagy redoxpotenciál·

j a számos redukáló anyag meghatározására teszi. alkal·-· 
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massá savas, semleges és lúgos közegben egyaránt. 

A kaméleont (KMn0
4

) mérőoldatként való bevezetése

kor és ma is leggyakrabban a vas és vastartalmú 

gyógyszerkészí.tmények tartalmi meghatározására al.:. 

ke.lmazzák. 

Magyarországon az első - közvetett ·- permanga

nometri.ás gyógyszerkönyvi meghatározás a Ph.Hg. II·

ben található, amely a redukált vas vastartalmát ha

tároztatja meg (77) ezzel az eljárással. A század-

forduló után a redukált vas szí.nvastartalmának meg-

határozásával Köllner Lajos foglalkozott 1902-ben 

gyógyszerészdoktori értekezésében (105). Megállapí

totta, hogy a készítmény hosszasabb eltartás után a 

levegőből oxigént vesz fel (oxidálódik), ami a szín

vastartalom folyamatos csökkenését eredményezi, így 

annak "ellenőrzése fölötte fontos". Munkájában ösz·

szehasonlította a magyar és a korabeli gyógyszerköny

vek (VII. Osztrák Gyógyszerkönyv /1899/ közvetlen pe-

rornanganometriás titrálás; Ill. Német Gyógyszerkönyv 

/1895/ egy lépéssel tovább megy, mint a magyar gyógy-,,. 
szerl,önyvi eljárás, ugyanis a higany--klorid mellett 

még kálium-jodidot is adat az oldathoz, s kivált jó

dot nátri.um-tioszulfát mérőoldattal méreti; IV. Né·

rnet Gyógyszerkönyv /1900/ a redukált vashoz kálium-· 

jodid-oldatot adat, majd ismert mennyiségű jód fel-
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oldása /I 3/ után a felesleget natrium-tioszulfát

oldattal méreti) és a Winkler által 1892-ben kidol-

gozott izzítást követő tömeg szerinti meghatározást, 

s megállapította, hogy a vizsgált módszerek közül a 

Winkler·-·féle elj árássa1 lehet a meghatározást a leg

gyorsabban elvégezni. Táblázatosan hasonlítottam ösz

sze az öt módszerrel elérhető pontosságot. 

xrv; táblázat 

A redukált vas tartalmi meghatározó módszerei 

pontosságának összehasonlí.tása 

GYÓGYSZERKÖNYVEK SZINVASTARTALOM (%) 

------------·- ----------·------
II. Magyar 

VII. Osztrák 

III. Német 

IV. Német 

Winkler-módszer 

91,97 

92,46 

92,40 

""' 92,22 

92,42 
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Az eredményekből látható, hogy Winkler eljá

rása (106) - amely a Ph.Hg. III·-ban hivatalos -

csak 0, 03 %-kal tér el a közvetlen ti.trálást elő-

író osztrák módszertől, ez a különbség azonban a 

gyakorlatban a kísérleti hibák határán belül esik 

A magyar gyógyszerkönyvek a redukált vas tar

talmi meghatározását az V. kiadás óta közvetlen per

manganometriával végeztetik. , 

Az OKI Kémiai Osztályán .§chulek és Menyhárt 

1932·-ben foglalkozott az aminofenazon permangano

metriás tartalmi meghatározásával, mert a vegyület 

már akkor is a magisztrális gyógyszerkeverékek és 

gyógyszerkészí.tmények gyakori komponense volt. 

Eljárásuk (93) Erikson azon reakcióján a1.apul, 

hogy az aminofenazon hidrogén-peroxiddal dioxi-pira

mi.donná történt oxidációja után volumentriásan meg-

határozható (107). Módszerük a Ph.Hg. V-ben hivata-

los az aminofenazon tartalmi meghatározására. Ezt a 

gyógyszeranyagot a Ph.Hg. VI. és a Ph.Hg. VII. már 

nemvizes közegben határoztatja meg. 

Szellemes meghatározásuk az V. Magy.e.r Gyógy-

szerkönyvben való. megj elenéséi.g még egyszer megj e-

lent a magyar gyógyszeranalitikai szakirodalomban 

(108), amikor Rózsa a IV. Magyar Gyógyszerkönyvben 

hivatalos tabletták hatóanyagtartalmának vizsgála-· 
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táról írt. (Erre azért volt szükség, mert ez a gyógy·

szerlcönyv a benne hivatalos 16 tablettából csak 3--ra 

adott meg elóiratot a tartalmi meghatározásra). 

A magyar gyógyszeripar által szintetikusan 

előállított vegyületek vizsgálati előiratainak hi

ánya 1950 után arra késztette a gyógyszeranali.tiku-· 

sokat, hogy az oxi.dimetriát is alkalmazzák ezen ké

szítmények tartalmi meghatározására. Igy például a 

tuberkulózis gyógykezelésére használt p-acetilamino

benzaldehid·-tioszemikarbazon vizsgálatára a Kőbányai 

Gyógyszerárúgyár által javasolt összni trogén·-- és kén

tartalom meghatározását az OKI nem tartotta szelek

tívnek (109), ezért Szabolcsné permanganometriás 

meghatározást dolgozott ki a készítmény tartalmi. 

vizsgálatára (110). A tabletta (Thi.omicid) hatóa

nyagtartalmát - annak törzskönyvi törléséig - (1958) 

ezzel a módszerrel határozták meg. 

A permanganometriát ma a gyógyszertári és szak

felügyeleti rutinanalitikában leggyakrabban a vas és 

a FoNo-ban hivatalos készítmények (Natrium bromatum ,,.. 
solutum, Mixtura chloralobromata, Elix. thymi comp.) 

bromidtartalmának meghatározására alkalmazzák, azon

ban a jövőben a műszeres módszerek valószí.nüleg hát·-· 

térbe fogják szorítani. 
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3.1.2.6. A jodometria szerepe a gyógyszervizsgálatban 

A jód mérőoldatot Du Pasguier használta először 

1840-ben, ami.kor a víz kénhidrogén tartalmát ti trál ta 

alkoholos jódoldattal keményítő jelenlétében. A jodo-. ' 

metria fejlődésében a legnagyobb lépést Bunsen tette 

1853-ban, amikor a jodometri.ás eljárást oxidáló anya

gok meghatározására alkalmazta oly módon, hogy kálium·

jodidot adott hozzájuk és a felszabadtlló jódot kénes

sav mérőoldattal titrálta (63). E mérőoldatnak azon

ban sem készítése, sem stabilitása nem volt kielégí.

tő, Így a jodometria segédmérőoldata a Schwarz által 

ugyanebben az évben javasolt na trium-„tioszulfát-mérő-

oldat lett. 

A jodometria nagyarányú elterjedését a szerves 

vegyületek brómozási lehetőségének gyógyszeranaliti

kai hasznosítása jelentette, melyet 1871-ben Landolt 

használt fel először a fenol gravimetriás meghatá

rozására. Koppeschaar ezt a módszert 1876-ban úgy fej·

lesztette tovább, hogy a fenol.hoz adott brómoldat fe-

leslegét jodometri.ásan mérte vissza. ? 

A jodometri.a mindkét mérőoldata már a Ph.Hg.II

ben hivatalos. Az oxi.dáló mé:o'.'őoldattal (jód) határoz

tatja meg a Solutio arsenicalis Fowleri. arzéntartal-· 

mát, a redukáló mérőoldattal (thiokénsavas nátri.1.Ull-
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oldat) az Aqua chlori klórtarta1mát. 

A magyar gyógyszervizsgálatban Schulek és 

Stasiak Aranka foglalkozott először (1928) gyógy-

szerkészítmények jód tartalmának j odometriás megha-· 

tározásával. (111). Az eljárás kidolgozásával cél

juk az volt, hogy a gyógyszeripar (RICHTER Gyógy-· 

szergyár) exportképességének biztosí.tása érdekében 

-·· a nehézségekbe ütköző bi.o1ógiai értékelő módsze

reket felváltó - kémiai meghatározást dolgozzanak 

ki. A paj zsmirigykészítményelc hatósági vizsgálatát 

a törzskönyvezés után is módszerükkel végezték. 

A gravimetria (3.1.1.) fejezetben említett kén

meghatározó eljárások között szerepel egy igen szel

lemes jodometriás módszer is (40), melyet Schulek 

dolgozott ki 1937-·ben a kén tartalmi meghatározásá

ra. Ez a módszere az V. Svájci Gyógyszerkönyvben is 

hivatalos, s a kéntartalmú kenőcsök, olajok, hintő-· 

porok tartalmi meghatározására ma is használatos a 

rutinanalízisben. 

A jodometria az 1950-es években nagy szerepet 
""' játszott az egyes gyógyszeripari készítmények vizs-

gálatában i.s. A felszabadulás utáni évelc egyik leg

jelentősebb új gyógyszere a benzil-·penicillin volt 

és így természetesen az OKI Kémiai Osztálya előtt is 

az a feladat állt, hogy a különböző, kiszerelt benzil·-

!$ 
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penicillin készí.tményekre jól használható kémiai. meg

határozási eljárást vezessen be. Meg kellett győződ

ni. arró1, hogy a kémiai mérés eredménye valóban fe·-· 

di-e a nemzetközileg elfogadott, mikrobiológiai úton 

történő ér télcmérés eredményeit. Si.kerül t az osztályon 

olyan j odometri.ás eljárásokat kidolgozni, amelyek al-· 

kalmasak voltak a különböző kiszerelési. formákban for-

galomba kerülő benzil-penicillin készítmények telje

sen pontos értékmérésére, és így a körülményesebb mik--· 

robi.ológiai értékmérés feleslegessé vált (112, 11:3, 

114, 115). A benzil.·-penicillint más hatóanyagokkal 

(prokain) keverve is forgalomba hozták, így ezekre a 

készítményekre a meghatározási. eljárásokat megfelelő-

en át kellett dolgozni (116, 117). 

A jodometria 1954-ben a gyógyszertörzskönyvezé

si vizsgálatokban i.s szerepet kapott, amikor Vastagh

~ és Vastagh a piridin·-karbonsav·-oximetil-amid gyógy

szerkészítményekben történő tartalmi meghatározására 

dolgozott ki eljárást (118), mert a gyártó (Kőbányai. 

Gyógyszerárúgyár) által javasolt módszert a szerzők .... 
nem találták specifikusnak. A törzskönyvi. dossziéban 

(Bil.oci.d) ez az el.járás lett a hivatalos. 

A jodometria a két (oxidáló és redukáló) mérőol

data következtében a volumetri.ás meghatározások ma is 

egyik leggyakrabban alkalmazott módszere, s az elektro-
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analitikai eljárásokkal kombinálva (potenciometriás 

titrálás) a rutinanalitikában nélkülözhetetlen, s 

valószinüleg az i.s marad. 

J.l!J. Kromatográfiás módszerek fejlődése 

3.1.3.1. A papíkromatográfia szerepe a gyógyszervizs

gálatban 

A kromatográfia megalapítója Mihail Q:y:tl 1903-

ban eljárásának a ltroma tográfi.a nevet azért adta, 

mert ezzel akarta jelezni, hogy módszerével színes 

anyagok összetételéről ad képet. Ez az elnevezés má

ig fennmaradt, jóllehet azóta több színtelen, mint 

színes anyagot kromatografálunk. A kromatográfia azó

ta igen sok irányba ágazott el, igen sok vállfaja 

alakult ki. 

Az ellenáram elvének felhasználásából és az ad·-· 

szorpciós kromatográfia tapasztalataiból született az 

analitikai kémiában fontosabb szerepet játszó megosz

lásos kromatográfia. Hordozóként szűrőpapírt alkal

mazva 1944·-ben jött létre a papí.rkromat&gráfia mód-· 

szere. A fel találók ·- Gondsen, Gordon és Martin - elő

ször használták a szűrőpapírt kromatografálásra, és 

ismertették az aminosavakra kidolgozott eljárásukat. 

Ezzel új, eredményes és további lehetőségeket bizto-
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a kutatók körében rendkívüli érdeklődést ki-

váltó módszert állítottak a tudomány szolgálatába. 

A papírkromatográfia Magyarországon először a 

VI. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos vizsgálati 

eljárás, melyben a vizsgálati módszerekben bekövet

kezett változások jellemző vonása a kromatográfiás 

módszerek (és a spektrofotometriás eljárások) tér

hódítása. 

A papírkromatográfia a világon először az USP 

XV-ben a di.goxin vizsgálatára lett hivatalos módszer. 

Magyarországon Tuzson Pálné és :Vastagh alkalmaz

ta a papírkromatográfiát 195}-ban a digitáli.sz-glüko

zidok elválasztására. 6k felszálló kromatográfiás el

járást dolgoztak ki erre a célra (120). (Az amerikai 

gyógyszerkönyv a leszálló kromatográfiát tette hiva·

talossá a digi tálisz--glükoz.i.Q.ok papírkromatográfiás 

vizsgálatára). A mozgófázisok a két módszernél csak

nem azonosak voltak, s a foltok előhívására: mind a 

két módszer Sevendsen és ~~ 1950-ben bevezetett 

triklór--ecetsavas (121) bepermetezését alkalmazta. 
" .,.. 

A Ph.Hg. VI. azonban nem az ó módszerüket, hanem egy 

vékonyréteg-kromatográfiás eljárást tett hivatalossá 

a digitálisz-glükozidok vizsgálatára. Tuzsonné az al

kaloidok papírkromatográfiás vizsgálata terén vég

zett további munkássága (122, 123) forrásául szolgált 
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a később kidolgozott eljárásoknak. 

1955-ben egy igen érdekes probléma megoldására 

dolgoztak ki. a MŰFEJ munkatársai papírkromatográfiás 

eljárást (124). Az akkor hivatalos FoNo-ban szereplő 

Pulv. chi.nacisalis e. vi tamino C el tarthatóságáról 

a gyógyszertárakból olyan észrevételek érkeztek be 

az osztályra, hogy a készítmény acetil·-szalicilsav és 

aszkorbinsav tartalma elég a kinin bomlásának megindí·-

tására, s így belőle az eltartás során mérgező kino-

toxi.n képződik (elszíneződés). A két kininvegyület 

egymás melletti kvalitatív kimutatására nem állt ren

delkezésre semmilyen kidolgozott módszer. Igy felszál·

ló kromatográfiás eljárással választották szét a ha

tékony és (a mesterségesen előállított) mérgező alka

loidot. Eljárásukat minden változtatás nélkül alkalmaz

ni lehetett a készítmény vizsgálatára, s így megálla

pították, hogy a szabadon tárolt porkeverékben 4 hó

napos tárolás után sem lehetett kinotoxint kimutatni. 

Ezzel a munkájukkal egy toxikológiai szempontból fon·

tos kérdést vizsgáltak, s adtak rá még ma is helytál·-

ló választ. 

A papírkromatográfia Bayer István és Majlát Pál 

1963-ban kifejtett munkássága eredményeként hivata

los a Ph.Hg. VI-ban. A Ph.Hg. V-·ben hivatalos tropán·

vázas alkaloidok elválasztását vették revízió alá, s 



-· 103 -

abban az idegen alkaloidok, bomlástermékek vizsgá

latára szolgáló kémcsőreakciók helyett papírkroma-

tográfiás eljárásokat dolgoztak ki (125). Mind a 

négy alkaloidra kidolgozott eljárásuk változtatás 

nélkül hivatalos a Ph.Hg. VI--ban. Ezen alkaloidok 

tisztaságát a Ph.Hg. VII. már a könnyebben kivite-· 

lezhető és érzékenyebb vékonyréteg-·kromatográfiá

val vizsgáltatja. 

A szerzőtársa'k a következő évben a Ph.Hg. V. 

kokainiwn-klorid cikkelyét tették vizsgálat tárgyá

vá, mert hidrolitikus bomlástermékeire ez a kiadás 

nem ír elő vizsgálatot. Ezen bomlástermékek nagyobb 

mennyiségét a korabeli külföldi gyógyszerkönyvek 

(USP, BP) a pH, az optikai forgatóképesség és a ha

tóanyagtartalom meghatározásával i.gyekeztek kiküszö

bölni, ugyanis kimutatásukra nem volt (és ma sincs) 

megfelelő kémcsőreakció. A hosszas próbálkozások ered·

ményeként kifogástalan elválasztást sikerült elérni

ük ( 126). Eljárásukkal a kokaini wn·-klorid hidroliti-

kus bomlástermékei kimutatására és mennyiségük határ·-.,,. 
értékéhez kötött félkvantitatív mérésére dolgoztak 

ki olyan meghatározást, amely változtatás nélkül hi

vatalos a Ph.Hg. VT--ban. 

Majlát. egyik célkitűzése 1965·-ben a Ph.Hg. V. 

morfiniwn-klorid cikkelyének revíziója, s ezzel a 
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társalkaloidok és bomlástermékek kimutatására és fé1-

kvantitatív meghatározására egy papírkromatográfiás 

módsze;r kido1gozása volt. A Ph.Hg. V. az idegen al-

kaloidok közül csak a morfinium-·klorid redukciós bom-

lás termékére, az apomorfi.nra vizsgáltatott (kémcső·

reakcióval). Ezért papírkromatográfiás tisztasági 

vizsgálatot dolgozott ki a társalka1oidok és bomlás

termékek ( pszeudomorfin) ki.mutatására ( 127). Módsze·

re hivatalos a Ph.Hg. VI·-ban. 

Végül a Ph.Hg. VI. megjelenése évében (1967) 

Bayer és Ma,jlát még három alkaloid, a kodei.nium·-· 

klorid, az etilmorfini.um·-klorid és a noszkapinium-

klorid ( 128) társalkalidj ainak és alkaloid-szennye·-· 

zésének papírkromatográfiás módszerrel történő kimu

tatására, illetve félkvantitatív meghatározására dol·-· 

goztak ki eljárást. Ezekre azért volt szükség, mert 

megállapították, hogy a Ph.Hg. V·-·ben előírt kémcső·-· 

reakciók érzékenysége nem kielégítő. Mind a négy (ko

deinre kettő) módszerük hivatalos a Ph.Hg. V:I·-ban. 

A papí.rkromatográfiás tisztaságmeghatározás le-
7" 

hetőségét alkalmazta Kovács 1971-ben az Ag-kolloid 

injekció felhasználhatóságának, tisztaságának megha

tározására (129). E példával a papí.rkromatográfiának 

a gyári készítmények tisztaságvi.zsgálatára való al

kalmasságát szemléltettem. 
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A papírkromatográfiát a mai analitikai gyakor·

latban a vékonyréteg·-kromatográfi.a teljesen háttér

be szorította, 

J.1.J.2. A vékonyréteg·-kromatográfi.ás elválasztás 

szerepe a gyógyszervizsgálatban 

A papírkromatográfia napjainkban visszaszorult 

egy nagyon rokonelvú, de kivitelében lényegesen egy·

szerúbb, s ugyanakkor a szétválasztást sok esetben 

jobban biztosító módszerrel, a vékonyrétegkromatog

ráfiával szemben. Az ötlet, hogy az adszorbenst nem 

papíron, hanem egy hordozón helyezik el, az 1940-es 

évek végén merült fel. A kutatók először alumíni.um

oxi.d réteggel borított .lapot használtak az elválasz

tásra. A későbbiek során számos ötlet született az 

adszorbens anyagára vonatkozóan, de a módszer stan

dandi.zálása és az anali.tikai gyakorlatban való el ter

jedése Egon Stahl ~unlcásságának (1958) érdeme. Mód

szere számos gyógyszerkönyvben hivatalos eljárás (USP 

XVII. 1955, Ph.Hg. VT. 1967, IX. Japán (#'ógyszerkönyv 

1976). 

Az összetett magisztrális gyógyszerkészítmények 

anali.tikájában a vékonyréteg-·kromatográfia az 1960-as 

évek végére hódí.tott tért a hazai. gyógyszervizsgálat-· 

ban, mert (főleg porkeverékekben) előzetes elválasz·-
'------------- - ----------- --
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tást nem igénylő azonosításra adott lehetőséget. 

A sok vegyületet :igen el térő mennyiségben tar-· 

talmazó készítmények komponenseinek azonosítása kém·

csőreakciókka'l csak igen bonyolult elválasztások u

tán vo1t lehetséges. A kis mennyiségben jelenlevő erős 

hatású szerek kimutatása jelentette a legnehezebb fel

adatot (pl. atropin). A FoNo V. asztmaellenes porke·-

verékei ben a szokásos kémcsóreakciókkal a fenobarbi·-· 

tál nem mutatható ki a teofillin, a papaverin, a fe

nazon mellett. Igy e fontos probléma megoldására dol

gozott ki Ma,jlát és .Zábrák Dénesné 1970-ben vékonyré-

teg-kromatográf:iás eljárást, mert a módszert gyorsa

sága, érzékenysége és nagy elválasztóképessége révén 

alkalmazhatónak vélték az :i.lyen feladatok megoldására. 

Munkájuk si.kerrel járt, mert a három hivatalos porke

verék (Pul v. asthmalyt., Pulv. asthmalyt. e. atropino1 

Pulv. asthmalyt. fortis) hatóanyagainak azonosítására 

olyan módszereket dolgoztak ki (130), amelyek a por-

keverék komponenseinek mennyiségi viszonyaira felv:i.lá-· 

gosítást nyújtottak. A Pulv. asthmalyt. e. atropino-ra 
""" 

kidolgozott eljár ás OGYI-A-·165-1980, a Pul v. asthmalyt 

fort:is·-ra kidolgozott eljárás OGYI-A-167-197 4 szám a

latt vált hivatalos vizsgálati eljárássá. 

A vékonyréteg-kromatográfia számos esetben a pa

pírkromatográfiánál előnyösebben ki.vitelezhető. Erre 

,.......,.--------------------------- - - - ----
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jó példa Zoltainé nagy munkája, aki a Ph.Hg. VI-ban 
'· 

hivatalos olaj ok, viaszok, zsí.ralkoholok és más, ke·-· 

nőcsökben használatos anyagok papí.rkromatográfiás 

azonossági vizsgálata helyett vékonyréteg-kromatográ·-

fiás módszereket dolgozott ki a Ph.Hg. VI-ban sze

replő három növényi ( 01. helianthi, OL li.ni, 01. ri-· 

cini) és az egy állati eredetű (01. jecoris) zsíros 

oaljra (131). Eljárásai. ezekre az olajokra a Ph.Hg. 

VII-ben (minimális változtatással) hivatalosak. 

Egy évvel később a Ph.Hg. VI·-ban és a FoNo V·-ben 

szereplő kenőcsök azonosítására is dolgozott ki vé

konyréteg-·kroma tográfi.ás el választási. módszereket 

(132), amelyek közül több hivatalos OGYI eljárás. 

Az új gyógyszerek bevezetésekor a hatósági gyógy·

szervizsgálat feladata a készítmény gyógyszerészeti 

minőségének megállapítása. Alapkövetelmény, hogy a 

szennyezések mennyisége, a hatóanyag kémiailag külön

böző komponenseinek aránya ismert legyen, s ez a törzs-· 

könyvezett gyógyszer forgalomba.hozatala után se változ

zon. Mind ebhez az szükséges, hogy megfelelő anali ti.kai ... 
módszerek álljanak rendelkezésre a szennyezések, bom-

lástermékek vizsgálatára, valamint a kémiailag külön-· 

böző komponensek arányainak meghatározására. 

Az OGYI·-ban 1981·-ben Török Ilona és .Paál Tamás 

egy több komponensű anti.bioti.kum, a gentamicin kompo·-
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nensösszetételének pontos megállapítására kvantita-

tí.v vékonyréteg-denzi tometriás eljárást dolgozott 

ki (133). Módszerük egyszer0bb volt, mint az ameri

kai (134) és az angol (135) gyógyszerkönyvi módszer, 

runelyek papírkromatográfiás elválasztás után mikro

biológiai értékmérést végeztettek. Az új Angol Gyógy

szerkönyv (1988) az antibiotikum azonossági vizsgá

latára már három ( vékonyréteg-kroma tográfiás, spekt·

rofo tometriás és magmágneses rezonancia) vizsgálatot 

ír elő ( 136), míg az amerikai meghatározás változat-· 

lan maradt (137). Az OGYI-ban kidolgozott módszer -

mivel a törzskönyvezés során alapvető fontosságú a 

kémiailag többkornponens0 gyógyszeralapanyagok kom-

ponens-összetételének pontos megállapítása - össze

hasonlítható anyag mellett azonossági vizsgálatra 

(dezitometria nélkül) hivatalos a Ph.Hg. VII-ben. 

Az új analitikai eljárások kidolgozásakor azt 

is meg kell vizsgálni, hogy a körülmények mennyire 

befolyásolják a vizsgálati eredmény helyességét. 

Ezek közül a vékonyréteg-kromatográfiában a legfon.,,. 
tosabbak a hőmérsé.klet és a kamratelítettség. Török 

és munkatársai 1985-ben foglalkoztak a hőmérsék-

letnek és a kamratelítésnek a komponensek szét-

választására gyakorolt együttes hatásával 

( 138). Felhí.vták a módszerek kidolgozásával 
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foglalkozó gyógyszeranalitikus szakemberek figyelmét 

arra, hogy eljárásaik kidolgozásakor mindig célszerű 

megvizsgálni a szétválasztó képesség hőmérsékletfüggé-· 

sét. 

A példákból látható, hogy a vékonyréteg·-·kroma-· 

tográfia denzi tometriáva1 kombinálva gyors, informa·

tív mennyiségi meghatározó módszer. A vékonyréteg

kromatográfia egyik újabb módszere a nagyhatékonysá-· 

gú vékonyréteg-kromatográfia, amely a hagyományos vé·

konyréteg-kromatográfiánál lényegesen gyorsabb, érzé

kenyebb és gazdaságosabb módszer, reprodukálhatóbb és 

pontosabb "in situ" kvantitatív kiértékelés végezhető. 

A vékonyréteg.'..·kromatográfia azonban az összes 

kromatográfiás eljárás közül a legkönnyebben valósít·

ható meg (nincs szükség műszerre), s í.gy ezért az ana·

litikai kémia pótolhatatlan módszere. 

3,1.3.3. A gázkromatográfia szerepe a gyógyszervizs

gálatban 

Ma már gyakorlatilag minden gázkronmtográfiás 

eljárás az eltlció elvén működik. 

Az eljárás fokozatosan a gyógyszervizsgá1ó labo

ratóriumok rutinvizsgáló módszerévé vált, s hivatalos 

módszerként egyre több gyógyszerkönyvben szerepel. 



- 110 -· 

Legelőször az USP XVII-ben (1965), később a IX. Ja

pán Gyógyszerkönyvben (1976) hivatalos, majd 1986-

tól a Ph.Hg. VII. is. 

Az OGYI·-·ban 1968 óta végeznek gázkromatográfiás 

vizsgálatokat. Egy évvel később jelent meg Majlát és 

Farkas Imre köz1eménye (1J9), amelyben a több mint 40 

alkotórészt tartalmazó, hidegen préselt citromolaj 

gázkromatográfiás vizsgálatával egy olyan gyors és 

megfelelő pontosságú rutin analitikai módszer kidol

gozására törekedtek, amellyel a gyógyszerkönyvi minő

ség is e11enőrízhető. Módszerük a Ph.Hg. VII-·ben hiva·

talos a citromolaj azonossági vizsgálatára. Az USP 

XXI. a citromolaj meghatározását UV-spektrofotomet

riával végezteti. 

Majlát két évvel később az egyik legelterjedteb·

ben használt i.nhal ációs altatószer, a di.ni. trogén-oxid 

gáz vi.zsgálatára dolgozott ki gázkromatográfiás elj á

rást ( 140). A gáz ellenőrzésére az akkor hatályos ma-· 

gyar gyógyszerkönyv, mint a többi (BP. 68., DAB 7., 

CsL 5.) -· az USP XVIII. ki vételével ·- hagyományos fél-· 

kvantitatív kémcsőreakci6kat, nem műszeres vizsgál.a-

tokat írt elő. A korszerű gyógyszervizsgálat követel

ményei azonban feltétlenül szükségessé tették a gáz·

kromatográfiás módszer bevezetését. Majlát olyan el

járást dolgozott ki, amellyel a gázt azonosította, a 
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benne levő szennyezőket ( CO, NO, N0 2), azok mennyi-· 

ségét kvantitatíve,meghatározta, és ezt használta 

fel a dinitrogén-oxid gáz tartalmi meghatározására. 

A módszer a Ph.Hg. VII·-·ben hivatalos a dinitrogén

oxid azonossági, tisztasági. és tartalmi meghatározá·-· 

s ára. 
1981-ben Majlát kidolgozta az összetett készít·

ményekben a barbiturátok gázkromatográfiás azonosí

tását (141). Célul tűzte ki, hogy egy bemérésből a 

készítmény valamennyi alkotórészét meghatározza . .Igy 

a gyógyszervizsgálatban először alkalmazta az űn. 

származékképzést. Az USP XXI. ugyancsak gázkromatog

ráfiásan azonosítja a barbitursavakat (137), a BP 88. 

pedig IR-spelctrumuk alapján végezteti a meghatáro-

zást. 

A gyógyszervizsgálat lényeges feladatai közé tar·

tozik a gyógyszerkészítmények hatóanyaga.ín kívül azok

nak eltarthatóságát biztosító segédanyagok mennyiségi 

vizsgálata is. Ezzel a lényeges kérdéssel .Csapóné és 

Majlát 1985-·ben foglalkozott (142), amikor a Ph.Hg. 
""' 

VII. számára a galenikumok analitikájának metodikai 

fejlesztését tűzték ki. célul. A konzerválószerek 

gyógyszeranalitikai vizsgálata nem csak kvalitatí.v, 

hanem kvantitatív szempontból is fontos, hiszen egy

részt a gyógyszerkészítmények megfelelő eltartható-
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ságát 0,1 %·-os koncentrációjuk biztosítja, másrészt 

ennél magasabb értékük allergiás reakciókat okozhat. 

Kvantitatív vékonyréteg-·kromatográfiás és gázkorma·

tográfiás módszereket dolgoztak ki a metil-p-hidroxi·

benzonát magisztrális gyógyszerkészítményekben (Ungu. 

hydrophil. anionic., Sirupus laxans, Mucilago hydroxy

aethyl-cellulosi stb.) történő meghatározására. Mind a 

két eljárás jól alkalmazhatónak és megfelelő pontossá

gúnak bizonyult. 

A gázkromatográfia fejlődésének útja: a gázkro

matográfhoz kapcsolt tömeg-IR spektrofotométer (szer

kezetvizsgálat), automatikus mintaadagoló, a számító-· 

gépes vezérlés és az adatfeldolgozás bevezetése (7). 

A készülékek fejlesztésével párhuzamosan folyik 

az elválasztás elméletének további kutatása. A cél az 

egyre hatékonyabb, szelektí.vebb, magas hőmérsékleten 

is alkalmazható álló fázisok kifejlesztése. 

A gázkromatográfia a magyar gyógyszerkönyvben 

azonossági, tisztasági és tartalmi meghatározó vizs

gálati módszerként szerepel, s alka1ma~sa hatósági és 

gyógyszergyári gyógyszervizsgálatban ma már nélkülöz

hetetlen. 
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3.1.3.4. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

alkalmazása a gyógyszervizsgálatban 

Az oszlop-folyadékkromatográfia a legrégebben al

kalmazott kromatográfiás eljárás. A hagyományos fo-· 

lyadékkromatográfiás módszer időigényessége, nem ki

elégítő hatékonysága, valamint a kvantitatív mérés 

megoldatlansága miatt csak lassan fejlődött. 

Korszerű módszerré akkor vált, amikor - kiküszö·

böl ve ezeket a hátrányokat -· gyors, nagyhatékonyságú, 

közvetlen kvantitatív adatokat szolgáltató, elméleti

leg jól alátámasztott kromatográfiás módszerré fejlő

dött. 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia a gyógy·

szeranalitika ma már nélkülözhetetlen módszere. E tech

nika gyors elterjedését jelzi, hogy több gyógyszer

könyvnek (USP XIX. 1975 óta, BP 1980 óta, Ph.Hg. VII. 

1986 óta) hivatalos módszere. Alkalmazási területe rend

kívül széles; alapanyagok,köztitermékek szennyczésvizs

gálatára, reakcióelegyek komponenseinek meghatározásá·

ra, rokon szerkezetű vegyületek elválas!M:;ására alkal·

mas. Kí.válóan alkalmazható a kiszerelt készí.tmények 

hatóanyagának stabilitásvizsgálatára is. 

A gyógyszervizsgálat feladatai közé tartozik an·

nak vizsgálata is, hogy egy gyógyszer hi.drolízise so·-· 
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rán milyen bomlástermékek keletkeznek. A pontos bom

lási. mechanizmus ismerete ugyanis farmakoki.neti.kai és 

gyógyszerészeti szempontból i.s lényeges. 

Az OGYI Kémiai. Osztályán 1977 óta végeznek nagy-

hatékonyságú folyadékkromatográffal a legkülönbözőbb 

jellegű analitikai kémiai vizsgálatokat. Ezzel a mód

szerrel sikerült 1980--ban bebizonyítani (143), hogy 

egy antibiotikum bomlása vízes oldatban nem elsőren·

dű, hanem egyensúlyra vezető reakció. A hatóanyag 

(Tetran iv. injekció) vizes oldatban történő stabi

litásvizsgálata után felhívták a felhasználók figyel

mét arra, hogy az injekciót a felbontás után a legrö

videbb időn belül fel kell használni.. 

1983-ban az osztályon a világon először egy o-· 

lyan nagyhatékonyságú folyadékl{romatográfiás módszert 

dolgoztak ki az adrenalin szelektív meghatározására 

gyógyszerkészítményekben, amely az egyéb komponensek 

mellett jelzi. az elbomlott adrenalin mennyiségét is 

(144). Az eljárás kidolgozását az indokolja, hogy az 

adrenalin közvetlen (spektrofotometriás, fluorimet,,.. 
riás) vagy közvetett (kémiai reakciót követő) vizsgá-

lati. módszerei. nem voltak alkalmasak a bomlástermé-

kek és a készítményben lévő más alkotórészek egymás 

melletti meghatározására. (Az adrenalin gyakran sze

repelt - és szerepel - helyi érzéstelenítőt is tar-

---- ·-···------
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talmaz6 injekci6k alkot6részeként). Az ilyen készít

mények hatása a jelenlevő intakt adrenalin mennyi

ségtől függ. A k6rházi gy6gyszertárakban antioxidáns

sal, oxigénmentesített oldatokkal készült és több h6-

napig tárolt injekciókat vizsgáltak. 

Egy évvel később ugyancsak fordított fázisú nagy

hatékonyságú folyadékkromatográfiás m6dszert alkalmaz

tak a nitroglicerint, valamint izoszorbid--dini.trátot 

tartalmaz6 tabletták hat6anyagtartalmának meghatározá

sára (145). Az eljárás kidolgozására azért volt szük

ség, mert a polinitrát-észtereket tartalmaz6 gy6gy

szerek a helytelen gyártás vagy tárolás következtében 

bomlást szenvedhetnek, egyes illékony nitrát-észterek 

(nitroglicerin) nagy tenzi6juk miatt változatlan for

mában távozhatnak a készítményből, így hat6anyagcsök

kenést okozhatnak• Az ilyen erős élettani hatású ha

t6anyagok szelektív meghatározása és adagonként egyen·

letes eloszlásának ( content uni.formi ty) vizsgálata a 

biztonságos terápia szempontjáb61 nélkülözhetetlen. 

A legfontosabb cél tehát az volt, hogy ~különböző or·-· 

szágokban gyártott, a vizsgáland6 hat6anyagokat tar

talmaz6 tabletták törzskönyvezési vizsgálatához gyors, 

jellemző analitikai kémiai m6dszert dolgozzanak ki, s 

ezért szelektivitása miatt a nagyhatékonyságú folya-· 

dékkromatográfiás eljárást választották, melynek al-
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kalmazása ma is nélkiilözhete tlen. 

A nagyhatélrnnyságú folyadékkromatográfia fejlő

dése naey szo1gálatot tett a gyógyszerkutatással 

foglalkozó szakembereknek, ugyanis a folyadékkroma

tográf tömegspektrográffal kombinálva szerkezetkuta-

tásra alkalmas módszerré vált. A gyógyszervizsgálat·

ban erre természetesen nincs szUkség, azonban az alap·-

eljárás a hatóanyagok és készítmények bomlástermékei-

nek és intermedier szennyezéseinek meghatározására a 

mindennapi gyakorlatban alkalmazott módszer, és elő-· 

reláthatólag az is fog maradni. 

J.1.4 • .Elektroanalitikai módszerek szerepe_§ gyógy

szervizsgálat fejlődésében 

Az ismert elektroanalitikai módszerek közül azo-

kat emelem ld, amelyeket a hazai. gyógyszervizsgálat

ban a műszeres technika fejlődésének eredményeként a 

gyógyszeranalitikával foglalkozó szakemberek gyógysze

rek tartalmi meghatározására, illetve a meghatározás 

végpontj elzésének" pontosítása érdekében az 1950·-es é-
"" 

vek elejétől kezdődően alkalmaznak. E módszerek közös 

tulajdonsága, hogy ·-· vizes vagy ví.zmentes - oldatok·

ban végbemenő és alkalmas elektródrendszerek segí.tsé

gével észlelhető elektromos jelenségeken, illetve fo-

okon alapulnak. 
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3.1.4.1. A voltammetriás módszer szerepe a gyógy·

szervizsgálatban 

A voltammetriás eljárások közül ma a polarográ

fia a legelterjedtebben alkalmazott módszer,melynek 

alapjait Jaroslav Heyrovsky vetette meg 1922-ben. 

Ez a módszer a világon először az USP XVII-·ben (1965) 

hivatalos gyógyszerkönyvi vizsgálat. Az OGYI Kémiai 

Osztályán ezzel az eljárással tartalmi meghatározást 

először 1969 ·· ben Bozsainé és Mosonyiné végzett, aki.k 

a prednizolont és a hidrokortizont határozták meg ke

nőcsben (146). Érdekesség, hogy az Intézet a két, 

gyógyszerkészítmény törzskönyvezése óta (Ungu. Hyd

rocortison l- 2,5 %, 1958; Ungu. Prednisolon, 1961) 

tartalmi meghatározásukra ·-·törzskönyvi dossziék 

szerint-az addig alkalmazott BP 11958 (prednisolon) 

és USP XV. (hidrokortizon) spektrofotometriás tar

talmi meghatározó módszerek helyett 1971-től e ke-

nőcsök hatósági gyógyszervizsgálatban a vegyületekre 

szelektívebb polarográfiás meghatározásra tért át. 

Az 1959-ben törzskönyvezett Capsoderma kenőcs .,,, 
vizsgálata hasonló pályát futott be. A készítmény a 

kapszaicin tartalmának megfelelő pontosságú megha·-

tározására az osztály vezetője szerint nem sikerül 

megbízható módszert kidolgozni. (Szó szerint idézem 

Vastagh Gábor a Capsoderma lrnnőcs Törzskönyvi Dosszi.·-
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"A készítményre, dacára a ráfordított sok munkának, 

nem sikerült megfelelő értékmegha tározási eljárást ki.-· 

dolgozni. A 0 .1 %-·OS lrnnőcsre valószínüsí te ni lehetett 

a megadott tartalmat. Törzskönyvezni kell megfelelé5 

. ''l t. ·1 . , , . h. , 'b . " vi.zsga .. .a l e. J aras· 1.anya an 1.s • 

Ez volt Magyarországon az egyetlen gyógyszerké·-· 

szítmény, amelyet az OGYI megfelelő vizsgálati előirat 

híján törzskönyvezett, a polarográfiás meghatározás ki·-

dole;ozásáig az említett sok munkával járó fotometriás 

módszerrel valószínűsítették a hatóanyag tartalmát. 

ráfiás tartalmi meghatározó módszert dolgozott ki a 

kenőcs vizsgálatára (147). E módszert az OGYI sztan-

clardizálá.s után azóta is e kenőcs tartalmi vizsgála-

tára használja. 

A polarográfia ma a magyar hatósági és gyógyszer-

ipari gyógyszervizsgálat leggyakrabban alkalmazott e-

lektroanalitikai vizsgáló eljárása, s valószínüleg az 

is foc 11101·aclnl • 

J.l.~.2. Az amperometriás titrálás alka:J,Wazása a 

gyógyszervizsgálatban 

A polarográfia továbbfejlesztéseként, illetve 

külön irányzatként fogható fel az elsősorban 

C,-------------- ------- ---
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Heyrovsky, Berezicky (148) és Kolthoff (149)által 

kifejlesztett polarimetrikus, általánosabban ismert 

nevén amperometriás titrálás, amelynél az áramei:;cs

ség változásának mérése a térfogatos meghatározás 

végpontjelzésére szolgál. 

A gyógyszervizsgálatban azért látszott célsze

rűnek az amperometriás indikálás bevezetése, mert a 

módszer a híg oldatokkal való mérést, kis mennyisé·

gek meghatározását és pontos végpontjelzést tesz le

hetővé. Az amperometriás titrálás a Ph.Hg. VII-·ben és 

a XI. Japán Gyógyszerkönyvben 1986·-tól, az Angol 

Gyógyszerkönyvben 1988·-·tól hivatalos. Ezt a módszert 

először az OKI Kémiai Osztályán Bozsainé és Gervay 

alkalmazta 1955-ben az arzén meghatározására (150). 

A gyógyszerkészí.tményekben az elmúlt évtizedekben 

gyakrabban előforduló arzén makro- és félmikro megha

tározását Schulek és .Ville~ már 1928-ban kidolgoz

ta (8), de az indikátor esetleges fotokémiai bomlá

sa (brómfogyasztás) i.ndokolttá tette egy olyan elek

tromos végpontjelzésre alapozott analitikai módszer 

"" kidolgozását, amely kiküszöböli az indikátor méró-

oldatfogyasztását és a szem érzékelésének korláta-· 

zottságát. A meghatározással azért foglalkozom rész

letesen, mert képet szeretnék adni a gyógyszervi.zs

gáló helyek akkori műszerezettségi állapotáról. 



1 

-· 120 ·-

A mérés kivitelezéséhez a feszültséget 2 V-os 

akkumulátorból(!) vették (Kerényi csak négy év múl

va dolgozt'al ki univerzális készülékét), s annak ér

'. tékét V/hastone-'hÍddal tartották állandó értéken. 

Ít'L, elektródák megválasztása helyes volt, hi.szen az 

amperometriás titrálásnál ma is ezeket alkalmazzuk, 

azonban a feszül tségstabilizálás kérdése a mai digi-· 

tális kijelzős mérőműszerekkel már megoldódott. 

(Mindezze1 azt szemléltettem, hogy ez a Magyarorzsá

gon 35 éve először alkalmazott módszer - a technika 

fejlődésének eredményeit átvéve ·- még ma is az ana-

litikusok pontos méréseket biztosító módszere). 

A teofi.llin és a teobromin számos magi.sztrális 

gyógyszerkeverék alkotórésze volt, s ma is az. A 
' 

gyógyszervizsgáló munka során gyakran fordul elő, hogy 

ezeket a gyógyszeranyagoka t külön-külön, vagy ( ri tkáb·

ban) együtt kell meghatározni. Igy Dozsainé és Mosonyi

Ef 1962-ben a teofillin (151), 1964-ben a teobromin 

(152) amperometriás tartalmi meghatározását dolgoz-

ta ki. Az V. Magyar Gyógyszerkönyvben a teofillin ,,., 
meghatározására a .Schulek és .Rózsa által módosított, 

a teobrominra ~ által kidolgozott módszer hivata·

los. Ez a meghatározás azonban egyes magisztrális 

(nagy gl ülcoz tartalmú) porkeverékek (Pulv. theophilli·

ni comp.) esetében nem kivitelezhető, mert a rendszer 
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pufferolása (pH 7) után a titrálás során feketedés 

lép fel, ami a végpont megállapítást bizonytalanná 

teszi. Az amperometriás eljárás nagy előnye az, hogy 

alkaloidsókat (klorid) tartalmazó porkeverékek vizs

gálata esetén előzetes ki.vonás nélküli közvetlen meg

határozást tesz lehetővé. 

A teobromin meghatározására két évvel később 

ugyanezt a mérőcellát alkalmazva dolgoztak ki ampero

metri ás meghatározást, de az oldat pH·-j át a teofilli·

néval szemben nem 7-re, hanem 9,2-re kellett beállí

tani. A leí.rtakból következik, hogy a két xantin-·szár

mazékot különböző pH-jú oldatokban meg lehet egymás 

után határozni. 

Az amperometriát ma gyógyszervizsgálat minden 

szintjén a potenciometriás titrálás háttérbe szorí-

totta . 

.3 .1. 4. 3. A konduktometria alkalmazása a gyógyszervizs·

gála tban 

A gyógyszerek jelentős része gyengé~ bázikus kém

hatású vegyület. Ezek bázisként való meghatározása vi

zuális, vagy potenciometrikus titrálással nem elég pon

tos, ezért az 1970-es évek végén előtérbe kerültek a 

nemvizes közegben, vagy közvetett úton történő megha-· 
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tározások. Vezetőképességi titrálással vizes közeg

ben is megfelelő pontossággal határozhatók meg olyan 

gyenge savak, vagy bázi.sok, mely el< potenci.ometriás 

végpontjelzése bizonytalan. 

Egyik legrégebben használatos gyógyszerünk, az 

ami.nofenazon di.metil-amino·-csoportj ánál fogva gyenge 

bázis. Meghatározására az V. Magyar Gyógyszerkönyv 

oxidi.metriás ( permanganometria) eljárást ír elő, 

gyógyszerkeverékekben - nem oxidáló kompoinensek 

mellett - Rózsa cerime tri.ás módszere terjedt el 

( 94). A VI. és a VII. Magyar Gyógyszerkönyv az ami-

nofenazont már nemvizes közegben titráltatja. Ez a 

módszer pontosabb az előzőekben említett módszerek-

nél, de igen érzékeny a víz nyomokban való j elenlé·

tére is. Ezért .l!.2_1 tainé és ,Szabóné vezetőképességi 

titrálás alapján történő meghatározást dolgozott ki. 

1979-ben e bázis titrálására (153). Megállapították, 

hogy vizes oldatban i.s pontosan titrálható bázisként 

az aminofenazon. A vizuális végpontj elzés a megha·

tározásnál nem előnyös, a végpont rosszul észlelhető, 

""' azonban a műszeres végpontj elzés lehetővé teszi. a ve-

gyület közvetlen titrálását vizes oldatban sósavval 

akár még 0.1 n méretben is. Módszerük különösen elő

nyösen alkalmazható olyan esetekben,ami.kor az ami.no·

fenazon vizes oldatban van. Eljárásukkal a végpont 
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jól érzékelhető, így a rutinanalízisben jól alkal·

mazható mind az aminofenazon, mind a gyógyszerke-· 

verékek meghatározása esetén. 

Hasonló okok miatt egy év múlva ugyanez a 

szerzőpár egy gyenge sav vezetőképességi titrálását 

dolgozta ki (154). A fenolftalein tartalmi megha-· 

tározására a gyógyszerkönyvek nem (Arzeneibuch DDR 

2, USSR X., Ph.Hg. VI.) vagy nehezen végrerajtható 

eljárásokat írnak elő (Ph. Helv. VL.). A vegyületet 

savként sem vizuáli.san, sem potenciumetriásan nem 

tudták titrálni, ezért előző vizsgálataik tapaszta

latai alapján bebizonyították, hogy a fenolftalein 

gyenge savként vezetőképességi titrálással megha

tározható. 

Az 1980-as évek elején az OGYI-ban a FoNo V. 

készítmények vizsgálati e1Őiratainak kidolgozása so-

rán .Zoltainé konduktometriás módszert dolgozott ki 

a timol meghatározására (155), mert a vegyület kvan·

ti tatí.v meghatározására több gyógyszerkönyvvel együtt 

a Ph. Hg. VI. sem ír elő eljárást. A végpont sem po·-· 

"" tenciometriásan,' sem indikátorral nem észlelhető. 

A konduktometriás titrálás során jól értékelhető 

titrálási görbét kapott, amelynek kiértékeléséből a 

FoNo-s készítmény (Otogutta fungicida) és a többi, 

a magisztrális recepturában előforduló gyógyszer·-
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készítmény timol tartalma meghatározható volt. 

A konduktometriás módszereket a hazai gyógyszer

vizsgálatban a potenciometriás titrálás háttérbe szo

rította. 

J.1.4.4, A potenciometriás titrálás alkalmazása a 

gyógyszervizsgálatban 

A potenciometriás titrálás a világon el6ször az 

USP XV·-ben (1955), Magyarországon a XI. Japán Gyógy·

szerkönyv megjelenésével egyid6ben (1986) vált hi

vatalos gyógyszerkönyvi eljárássá. A módszerben al

kalmazott oldószerek, indikátorok és az elektródok 

e1s6 összefoglaló táblázata is az USP XV-ben jelent 

meg (64). 

A potenciometriás titrálás a hazai gyógyszer·-· 

vizsgálatban Rózsa 1953-ban alkalmazta az aminofena

zon cerimetriás tartalmi meghatározására, amikor a 

végpontot műszeresell. is megállapította (94). Azonban, 

mint í.rta "tekintettel arra, hogy sok laboratórium 

nélkülözi a potenciometri.kus mérésekhez s~kséges mű

szereket", a mér6cella alkotórészeit nem említi meg. 

Ezt a műszerhiány okozta nehézséget próbálta 1959-ben 

Kerényi István megoldani, amikor egy házilag könnyen 

összeállítható, tranzisztoros er6sítéssel működ6 mé

r6műszert fejlesztett ki (.156), amelyet potenciometriás 
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redox titrálásokná~, dead-stop indikáláshoz, redox 

rendszerek titrálásánál vizes közegben és Karl 

.lfischer oldattal történő meghatározásoknál lehetett 

alkalmazni. 

A potenciometriás titrálást a gy6gyszervizsgá

latban ezután Posgayné. alkalmazta 1964-ben, amikor 

az alkaloidok vizmenten közegben való titráJásának 

végpontját ezzel a módszerrel vizsgálta (157). 

A vízmentes közegben végzett titrálás nem csak 

a gyógyszeranyagok vizsgálatára használható, hanem a 

gyártásközi - és a végtermékellenőrzésben is. 1966-ban 

Kelemenné és Kerényi egy tetraciklin-·vázú antibio -· 

tikum (Xanthomycin) értékmérésére dolgozott ki po

tenciometriás titrálással végrehajtott tartalmi meg

határozást (158). A módszert az Egyesült Gyógyszer 

és Tápszergyár 15102 szám alatt újitásnak fogadta 

el, s az OKI ezt alkalmazta 1980-ig (törzskönyvi 

törlés) a készítmény hatósági vizsgálatára (159). 

A potenciometriás titrálást ma is gyakran al·

kalmazzák a szakfelügyelői gyakorlatban és a ható-

sági gy6gyszervizsgálatban egyaránt, a gy6gyszer·

készítmények tartalmi meghatározására. 
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3.1.5. Az optikai m6dszerek szerepe a 

gy6gyszervizsgálatban 

A fizika-kémiai vizsgáló m6dszerek közül a 

legelterjedtebbek azok az eljárások, amelyek a kü

lönböző anyagok fénnyel szembeni viselkedésén ala-

pulnak. A vizsgálandó vegyület fényabszorbcióját 

mérő eljárások az 1940-es évek eleje 6ta szerepel-

nek a magyar gy6gyszervizsgá1atban. Ezen optikai 

módszerek közül a következőkkel foglalkozom részle-

tesen: 

···· fotometria 

·- fluorimetria 

- ultraibolya-és láthat6 spektrofotometria 

- infravörös spektroszkópia 

3.1.5.1. A fotometriás módszerek szerepe a gyógy-

szervizsgálat korai. szakaszában 

A fotometria abban különbözik a kolorimetriá-· 

tól, hogy ennél a vizsgálati rn6dszerné1 már nem az 

"" összehasonlí.t6 oldatok koncentráci6j át vagy réteg·-

vastagságát változtatjuk az azonos színerősség elé

réséig, hanem a monokromatikus fény intenzitását 

csökkentjUk, növeljük a kí.vánt mértékben. A fotomé-· 

ter alkalmazása a kolorimetriás mér6módszereket rész-
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ben más alapokra fektette, illetőleg átalakította. 

A fotometrálás feltétlenül előnyösebb a színössze

hasonlítással val6 mérésnél, mert egyrészt ponto-

sabb, másrészt gyorsabb. Pontosabb, mert csökkenti 

a leolvasásnál mindenképpen fellépő szubjektiv hi-

bát; gyorsabb, mert szükségtelenné teszi az össze-

hasonlít6 oldat alkalmazását. A mérésre használt 

.Pulfrich fotométer előnye, hogy sztandard helyett 

elég az egy bizonyos színszűrőre nézve megállapÍ·

tott abszorbanciát leolvasni. 

A fotometriát a hazai gy6gyszervizsgálatban 

leggyakrabban két vegyületcsoport és néhány fémve-

gyület tartalmi meghatározására alkalmazzák: 

·- vi. taminok 

- alkaloidok 

·- fémvegyületek 

Vastagh 1940-ben az A-vi. tamin meghatározásá·-

ra dolgozott ki fotometriás vizsgálati eljárást 

( 160). Abban az időben a vegyület mennyiségi megha·-

tározására két út állt rendelkezésre: az állatkísér·-· 
11" 

lettel történő biol6giai és a kolorimetriás m6dszer. 

Cikkében Vastagh diár megemlíti, hogy külföldön már 

elterjedten alkalmazott "az ultraviolett abszorpci6·

görbe mérésén alapul6 physikai eljárás, azonban meg-· 

lehetősen drága és bonyolult készüléket igényel, 
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de messzemenően speci.fikus". 

Módszere alapjául a kolorimetriában is alkalmazott 

Carr-Price-reakciót választotta. Részletesen ki.dol-

gozott módszere a Ph.Hg. V·-·ben hivatalos (161), az 

A-·vi tamin tartalmi megha tározáeára. 

A Ph.Hg. VT-ban és a Ph.Hg. VII-ben az A-vitamin 

már nem hivatalos. 

A fémek, illetve a fémvegyületek már abban az 

időben i.s a magisztrális gyógyszerkészítmények gya·

kori alkotórészei voltak. Ezért a mangán fotometri

ás meghatározására 1939-·ben Schulek és Menyhárt dol·

gozott ki eljárást (162). Megállapították, hogy a 

meghatározás pontosságát az alumínium és a magnézi.·-· 

um nem befolyásolja. Továbbfejlesztett el.járásuk-

ban a vas és a foszforsav zavaró hatásának ki.kUszöbö-· 

lésére olyan szellemes megoldásokat választottak, a-

melyek a mangántartalmú készítmények (pl. Si.r. hy

pophosphor. comp.) vizsgálatához nélkülözhetetlenek 

voltak. 

A magisztrális készítményekben leggyakrabban .... 
előforduló vasi.onok ·fotometriás tartalmi. meghatá-

rozására ugyanebben az évben Schulek és Flóderer 

dolgozott ki. vi.zsgálati. eljárást (163), melyet az 

tett szükségessé, hogy a IV. Magyar Gyógyszerkönyv 

kvantitatív mérési módszerei a galenusi készítmények 
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esetében legfeljebb az összes vastartalom megha

tározására szorítkoztak. 

Az alkaloidok a gyógyászatban játszott kima-

gasló szerepük miatt fokozott követelményeket tá·-· 

masztottak a gyógyszervizsgálattal szemben. Ez el

sőso1'ban azokra a készítményekre vonatkozott, ame-

1yek több rokonvegyület keverékéből álltak. Ezek 

pontos vizsgálhatósága érdekében 1952-ben Tuzson, 

Tuzsonné és Bayer bebizonyította (164), hogy példá·-

ul az anyarozsalkaloidok fotomet<riás meghatározását 

képező van Urk-f éle színreakcióért a lizergsav-gyök 

a felelős, s Így alkalmas minden Secale-alka1oid 

mérésére. 

A tropasavészterek közül Rózsa az atropin meg

határozására dolgozott ki ugyanebben az évben foto

metriás eljárást (165). Erre azért volt szükség, 

mert a tropasavas alkaloidok és az illó bázisok bá

zicitás és egyenértéktömeg szempontjából különböz

nek egymástól, s így az alkalimetriás összalkaloid

tartalom meghatározás nem volt kifogástalan módszer-
""' 

nek tekinthető. A tömeg szerinti meghatározások hi-

ányossága pedig a megfelelő oldószer kiválasztásá

ban és a módszer technikai kivitelének nehézségei-· 

ben mutatkozott. Rózsa Gottlieb Beckman spektrofoto

méterre kidolgozott módszerét dolgozta át Pulfrich 
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fotométerre, "tekintettel arra, hogy Intézetünknek 

csak ez a készülék áll rendelkezésre, az eljárást a 

mi viszonyainknak megfelelően alakítottam át". 

Fotometriás eljárását a spektrofotometria térh6dí

tásáig a gyógyszervizsgálatban a kénsavas atropint 

tartalmaz6 tabletták és injekci6k alkaloidtartalmá-

nak meghatározására alkalmazták. 

A Pulfrich·-féle fotométert az 1950-es évek vé-

gére a Beckman spektrofotométer teljesen háttérbe 

szorította a gy6gyszervizsgálat minden szintjén. 

1957-ben Zöllnerné. és yastagh ezt a spektrofotomé

tert még csak a fotometriás I)lérések ellenőrzésére 

alkalmazta (166), de a későbbiekben a vezető szere

pet az áj mGszer vette át. 

3.1.5.2. A fluorimetria szerepe a hat6sági gy6gy-

szervizsgálatban 

A m6dszer elve teljesen azonos az előzőekben 

ismertetett fotometriával, és az eszköz is a Pulfrich 

fotométer, coak a mérés kivitelezéséhe~ analitikai 

kvarclámpa szükséges. 

A gy6gyszervizsgáló munka során az 1940-es évek-

ben egyre gyakrabban fordult elő, hogy Haminium

kloridot lrnllett meghatározni tablettákban, injekci-
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ókban, de még magisztrális gyógyszerformákban is 

( 167) . Ezért Vastagh 1940-ben f luorimetriás mérő-

módszert dolgozott ki. a vitamin tartalmi meghatáro-· 

zására. Kísérletei alapján pontosította a reakció 

kivi tslezésének oorrendj ét éE: a reagensek mennyisé-· 

gét. Jól reprodukálható módszere a Ph.Hg. V--ben hi

vatalos (161). A Ph.Hg. VT. és a Ph.Hg. VII.ezt a 

reakciót már csak azonossági kémcsőreakciónak írja 

elő, hiszen a PulfriQh fotométer fluorometriás fel.

tétjét a korszerű spektrofotométerek mára már telje-

sen kiszorították. 

3.1.5.3. Az ultraibolya-és látható spektrofotomet

ria szerepe a gyógyszervi.zsgálatban 

A fényabszorpo.iós mérések szubjektí.v módja, a 

fényintenzitások szemmel való észlelése hibaforrást 

jelentett magában, ugyanis erősen függtek a vizs-

gáló adottságától. Ezt kiküszöbölendő terjedtek el 

az analitikai vizsgáló módszerek között a fényelektro·

"" mos érzékelőket (fotocella) alkalmazó eljárások, me-

lyek lehetővé tették az objektív leolvasást. A mé-

résnél abban az időben még gondoskodni kellett (rend-

szerint megfelelő ellenállás használatával) a feszült·-

ségingadozás megszüntetéséről. 
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Az ultraibolya„és látható spektrofotometria a 

' Ph.Hg. V-ben (1954) vált hivatalos gyógyszerkön;/vi 

módszerré (2.1,l. fejezet), 

A műszeres technika ·-- elsősorban a spektrofoto-· 

metria ·- általános elterjedése új lehetőségeket nyúj

tott a gyógyszeranalitikusok számára. Ha a meghatá-· 

rozandó anyagok természete lehetővé tette, sokszor a 

bonyolult el választási eljárások nélkül is mód nyí.l t 

az egyes összetevő egymás melletti meghatározására. 

Más esetekben viszont nem nélkülözhették az elvá-

lasztáson alapuló módszereket sem - legalábbis az 

ilyen eljárásoknál szerzett tapasztalatokat - hogy 

a modernebb, gyorsabb műszeres méréseket el tudják 

végezni. Azt a szempontot is figyelembe kellett ven-

ni, hogy sem az előállító, sem az ellenőrző szervek 

számára nem volt közömbös, hogy a kellő pontosság 

igénye mellett milyen anyag- és i.dőráfordítással lehet 

egy gyógyszert megvizsgálni. és minősíteni. Több eset·

ben előfordult, hogy a hivatalos magyar gyógyszer·-

könyv a vizsgálandó anyagra mennyiségi. meghatározást 

"" nem adott meg. lgy fordulhatott elő, hogy a VI. Ma-

gyar Gyógyszerkönyvben hivatalos fenolszteroi.d·-ész

tereket tartalmazó injekciók tartalmi meghatározását 

az osztályon dolgozták ki .• 
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1969-ben Szabolcsné spektrofotometriás eljá

rást dolgozott ki három fenolszteroid-észtert tar

~almazó olajos injekció (Deprofo1lan, Akrofolli.n, 

!Ioc;ival) mennyiségi meghatározására ( 168). Ivlódsze-· 

re előnye, hogy gyorsan, aránylag olcsón ki.vi telez·

he tő, és sorozatvizsgálatokra is alkalmas. Igy a 

több, mint harminc évig a méhírtott patkányokon vég

zett hosszadalmas biológiai értékmérést a hatósági. 

gyógyszervizsgálatban a gyors és pontos spektrofoto

metriás meghatározás váltotta fel. 

A spektrofotometria Új távlatokat nyi.tott meg 

az ös.szetett lcészítmények vizsgálatában. Ezért 1975-

ben Szabolcsné ezzel az optikai vizsgáló módszerrel 

határozta meg a Quarelin tabletta két kloroformban 
' oldódó hatóanyagát ( 169). A magyar hatósági. gyógy-

szervizsgálatban azóta eljárását (is) alkalmazzák 

a készítmény tartalmi meghatározására. 

1984·-·ben Szabolcsné, egy nagyj el entősée;ú vegyü-· 

letcsoport, a szulfonamidok tartalmi meghatározásá-

ra dolgozott ki spektrofotometriás eljárást (170). 
' ""' Célja olyan analitikai módszer kifejlesztése volt, 

amely mind az alapanyagok, mind a készítmények meny

nyiségi meghatározására alkalmas. Eljárása az aci.di-

metriás titrálás helyét vette át a szulfonamidké·

szítmények hattísági gyógyszervizsgálatában. 
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A spektrofotometriás módszerek szelektivitása 

azokban az esetekben, amikor a megfelelő hLülámhossz 

kiválasztása, a megfelelő mérési körülmények bizto·-

sitása, a szelektív kémiai reakci6k alkalmazása sem 

elégséges, vékonyréteg-kroma.tográfiás elválasztás

sal még fokozható. Az alapmódszer jövője az egyéb 

műszeres eljárásokkal kombinálva beláthatatlan a 

gyógyszerkutató és a gyógyszervizsgáló szakemberek 

szá1nára. 

J.1.5.4. Az infravörös spektroszkópia szerepe a 

gyógyszervizsgálatban 

Infravörös spektroszkópiás 
, , 

meres a Ph. Hg • VI ·-

ban lett hivatalos a szteroidok azonossági vizsgá

latára referenciaanyaggal történő összehasonlítás 

alapján. 

A m6dszer ezenfelül alkalmas még a polimorfia 

és az optikai izoméria igazolására, szerkezetigazo-

1 , . , . l t' ' , t• t , . asra, mennyJ .. segi megJ.a arozasra es -i.sz asagvizs·-

gálatra is. 

Ez utóbbira i.gen jó példa Zöllnerné 1980-ban 

végzett munkája,amelyben a penicillint és a fenoxi-

metil···peni cillint határozta meg készí tményeiben 

(171). E gyógyszerek meghatározását korábban még a 



- 135 -

törzskönyvezés alkalmával rögzített j odometriás mód-· 

szerrel végezték, melynek azonban közismert hátrá-

nya, hogy indirekt és nem specifikus. 

Ezért olyan IR-spektrumra épülő tartalmi meg-· 

határozást dolgozott ki, amely a f3 ·-laktám kötés el-

nyelését méri. A módszer előnye, hogy ez a kötés a 

legérzékenyebb, s ennek érintetlensége egyben a ve-

gyület bomlatlanságát is jelenti. 

Ma már a korszerű gyógyszerbiztonsági, gyógy·

szersztandardi.zálási követelmények szükségessé teszi.le 

a felhasznált segédanyagok mennyiségének meghatáro·-· 

zását a gyógyszerkészítményekben. Ezért ~ányi 

Éva, Vidáné és Paál 1982-ben infravörös spektrosz·

kópiás eljárást do1gozott ki a tabletták talkwn- és 

aeroszil tartalmának egymás melletti meghatározásá

ra (172). A hatósági gyógyszervizsgálatban ezt az 

eljárást nem a gyártási sorozatonként végzett min

dennapi ellenőrzésre használj Úk, hanem szúrópróba·

szerű, vagy döntővizsgálati célra. 

Az infravörös spektroszkópiás vizsgálati eljá-
-.r·~ 

rások alkalmazása a hatósági és az ipari gyógyszer-

vizsgálatban ma már nélkülözhetetlen. 

Ha a gyógyszervizsgálat várható fejlődési irá

nyára következtetek, megállapí.tom, hogy a legfejlet-

tebb műszeres vizsgálati módszerek egyre szélesebb 
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körff alkalmazása várhat6 mind a vizsgált készítmé-

nyek, mind a vizsgáló helyek különböző típusaiban. 

A je1en1eg alkalmazott olyan, a fejlődés je·-· 

lenlegi legmagasabb szintjét je1entő módszerek, 

mint a nagy hatékonyságú folyadékkroma tr; gráfia és az 

IR- spektrofotometria a hatósági és az ipari gyógy

szervi zsgálatba már beépült, itt a vizsgálatok kö

rének egyre erőteljesebb kiszélesedése várható • 

. A szakfelügyeleti laboratóriumokban ezeknek a 

módszereknek a bevezetése jelenti a fejlődés követ

kező fokát. Ugyanakkor számolni kell az analitikai 

kémia további. fejlődésével, újabb módszerek vagy a 

már alkalmazott módszerek továbbfejlesztésével (pl. 

Fourier-transzformációs infravörös spektrofotomet-

ria) és ezek gyógyszeranalitikai alkalmazásával. 
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4. A DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEI 

Megállapí.tottam, hogy a magyar gyógyszerkönyv

ben előírt tartalmi meghatározások aránya a kezde·-· 

ti (1871) 2,1 %-ról 115 év alatt előbb fokozatosan 

emelkedett 15,1 %-cra (1933), majd a Ph.Hg. V·-·tŐl 

ugrásszerűen a mai 70,2 %-ra nőtt. Ezek az adatok 

számszerűleg is alátámasztják azt a megállapítást, 

hogy c;yógyszerkönyveink a gyógyszerkészítés elő

iratgyűj teményéből ezen idő alatt a gyógyszervizs·

gála.t szabványaivá váltak. 

Megállapítottam, hogy azon gyógyszercsoportok 

vizsgálatában, amelyek a gyógyszerkönyv újabb ki.a

dásaiban váltak hivatalossá (antibiotikumok, vi·

taminok), a vizsgálati módszerek gyorsabban fejlőd

tek, mint azon csoport vizsgálati módszerei, ame

lyek a gyógyszerkönyv első kiadása óta szerepelnek 

gyógyszerk:i.ncsünkben (szervetlen vegyületek, alka

loidok). 

Megállapítottam, hogy a Budapesten készült e·

gyetem:i. gyógyszerészdoktori értekezések JJ,6 %- a 1 a 

kolozsvári (:i.11. szegedi) tudományegyetemen ké·

szül t értekezéseknek pedig 22, 7'fo-a foglalkozott 

-------~··----„···--- --------



1 

1 

1 

- 138 -

gyógyszeranalitikával. 

A disszertációk elemzésének folytatásaképpen 

megállapí.tottam, hogy az 195 2-·1989 között gyógysze-· 

részek által készített kandidátusi értekezések 14,J 

%-a foglalkozott gyógyszeranalitikával. 

Ezt az értéket az előző százalékos adatokkal összeha·-· 

sonlí.tva azt a következtetést vontam le, hogy az e·

gyetemi doktorátust szerzett analitikus szakemberek 

a gyakorlati. gyógyszervizsgálat terén hasznos és ér

tékes munkát végeztek, azonban közülük kevesen vállal·

koztak az akadémiai fokozat megszerzésére irányuló 

tudományos kutatásra. 

Megállapítottam, hogy a vizsgált szervezeti ke

retekben végzett gyógyszervizsgálat nagymértékben hoz

zájúrul t a gyógyszerek minőségének javulásához és a 

gyógyszerbiztonság folrnzódásához. 

Az egyes vizsgáló módszerek fejlődésére vonatkozóan 

az alábbiakat állapítottam meg: 

.... 
1.) A gravimetria - a kelatometria felfedezéséig -

gyógyszerkincsünkben az anorganikumok jelentős ré-, 
szét kitevő fémionok meghatározásának egyetlen lehe-

az összetett magioztrális gyógyszerkészítmé-· 

nyek éo gyári készítmények niee;hatÉirozá:::ára alkalmaroi 

--·----- -----------
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m6dszer volt. A mai rutinanalizisben a kelatometria 

háttérbe szorította. 

2.) Az acidimetriás titrálás. a Ph.Hg.I·-tŐl hi.vatalos 

a magyar·-·gyógyszerkönyvekben. 

a/ már az első törzskönyvezési rendelet előtt 

szerepet játszott a gyári gyógyszerkészí.tmények 

atandardizálásában, 

b/ a nemvizes közegben végzett perklórsavas 

titrálás kidolgozásáig és hatályba lépéséig 

könnyebb kivitelezhetősége következtében átvet

te a gravimetria szerepét gyógyszerkincsünk 

nagyrészének tartalmi meghatározásában. 

J.) A nemvizes közegben végzett titrálással megha

tározott gyógyszeranyagok száma a Ph.Hg. V. 

Addendumában való megjelenése óta egyre emelke

dik. 

4 .• ) A Ph.Hg. II-ben hivatalos módszerré vált argen

tometria ma is hivatalos gyógyszerkönyvi mód

szer, s jól alkalmazható a magisztrá:f'ls készí.t

mények rutinanalitikájában is. A módszert ma mű

szeres végpontjelzéssel (kulometria, potencio

metriás titrálás) leggyakrabban a kloridionok 

meghatározására alkalmazzák. 
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5.) A kelatometria a Ph.Hg. V. Additamentumának ha

tályba lépése óta (1954) hivatalos afémionok 

ti:E'ta1mi meghatározására, s szerepe a magiszt·

rális készítm~nyek vizcgálatában is jelentős. 

6.) A Ph.Hg. II-ben hivatalossá vált _]2romatometria 

széles körü alkalmazhatósága következtében a 

mai. rutinanalizisben az egyik leggyakrabban al-· 

kalmazható volumetriás vizsgálati eljárás. 

7.) A Ph.Hg. II-·tÓl hivatalos j odometriás titrálás

sal az 19.30-us évektől a pajzsmiri.gykészítmények, 

az 1950-es évek elejétől a penicillinkészítmé

nyek értékmérését végezhették. A jodometria oxi-

dáló és redukáló móróoldata ma is fontos szere-

pet játszik a gyógyszeranyagok és magisztrális 

készítmények vizsgálatában. 

8.) A pap{rkromatográfia a Ph.Hg. VT-ban lett hiva

talos elválasztási módszer, de hamarosan háttér-

be szorult a rokonelvü, de kivitelében lényege·

sen egyszerűbb, ugyanakkor jobb széir\rálasztást 

biztosító vékonyréteg·-l{romatográfiával szemben. 

9.) A vékonyréteg-kromatográfiát a Ph.Hg. VI. vezet·

te be, s gyorsasága, érzékenysége és nagy elvá

lasztóképessége miatt azóta pótolhatatlan mód-
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szerré vált minden szinten. 

10.) A gázkromatográfia csak az utolsó kiadású ma

gyar gyógyszerkönyvben szerepel, alkalmazása a 

gyári és a hatósági gyógyszervizsgá1atban ma már 

nélkülözhetetlen. 

11.) A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia ugyan

csak a Ph.Hg. VII·-·ben szerepel először néhány ké

szítmény vizsgálatára. 

12.) Az elektroanali.tikai módszerek közül a polarog

ráfiát - mely a hatósági és gyógyszeripari vizs

gálatok egyik leggyakrabban alkalmazott elektro

anali tikai vizsgáló eljárása - a Ph.Hg. V. Adden

duma, a potenciometriás titrálást. és a kondukto

metriát a Ph.Hg. VII. tette hivatalos gyógyszer

könyvi vi.zsgálattá. 

lJ.) Az ultraibolya- és látható spektrofotometria a 

Ph.Hg. V·-tŐl hivatalos, s a gyógyszerana1i.ti.ka 

egyes területein ma már nélkülözhetetlen. ,,.. 

14.) Az infravörös spektrofotometriát a Ph.Hg. VI. 

vezeti be a gyógyszerana1Ízis gyógyszerkönyvi 

módszerei közé, alkalmazásának szélesebb körű 

elterjedése a fejlődés további. szakaszaiban vár

ható. 
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A továbbiakban néhány javaslatot teszek a gyógyszer

anali. tika további fejlődése érdekében: 

·- rendki vül szükséges a mgyar gyógyszervizsgálat 

jövője szempontjából, hogy a Magyar Gyógyszer

könyv VIII., következő kiadása megfelelő széles 

körben vegye figyelembe a gyógyszeranali.tika ha

zai. és nemzetközi fejlődését, a legjelentősebb 

külföldi ( USP, BP) és nemzetközi (Európai és 

Nemzetközi) gyógyszerkönyvek analitikai részé

nek fejlődését, az űjabb módszerek alkalmazását, 

- a gyógyszeranaliti.ka, a gyógyszerészi kémia e

gyetemi oktatásában, a gyógyszeranalitikai to-· 

vábbképzésben, ideértve a tudományos fokozatok

lrnl kapcsolatos munkákat, állandóan figyelembe 

kell venni. a különböző gyógyszervizsgáló helyek 

szakemberigényét, az ottani szakmai igényeket, 

s itt is állandóan fejlődést kell tartani a nem

zetközi. fejlődéssel, 

- különösen időszerűvé teszi. a gyógysz<µ'ana1itikai 

munka fejlesztését az, hogy az Európához való 

csatlakozás, az európai egység 1992-ben való meg

alakulása mind a gyógyszerellátás, mind a gyógy··

szerkereskedelem terén űjabb feladatokat ró a 

gyógyszertermelés és vizsgáló szakemberekre is, 



a hazánkban lejátszódó társadalmi és 
- ' . gaz;u.asagi 

vál tozá..sok minden bizonnyal változáEwkat fog

nak hozni a gyógyszerellá.tás szervezetében is. 

Mindenképpen biztosítani kell azonban, hogy az 

új szervezeti keretek kBzBtt a gyógyszervizsgá-

lat megfelelő helyet kapjon, mert a változások-

nak a gyógyszerminőséget és a gyógyszerbizton

ságot nem szabad csBkkenteni, 

- a fenti javaslatok szinte mindegyike megkívánja 

azt, hogy a differenciált igényeknek megfelelő·-· 

en a vizsgáló módszerek széles skáláját alkal-

mazzák a tájékoztató gyorsvizsgálattól a nagy-

hatékonyságú folyadékkroma tográfi.áig, 

az analitikai kémia fejlődése, a mdszeres mód

szerek előretBrése szükségessé teszi, hogy a gyógy-

szer vizsgáló helyek ne csak a megfelelő mód-

szerben jártas szakemberekhez, hanem a tárgyi 

feltételekhez, a megfelelő, korszerd mdszerekhez 

is hozzá.j uthas'sanak. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Disszertációm célja a magyar gyógyszere11en6rzé

si rendszer keretében végzett gyógyszervizsgálatok be

muta tó.sa, az egyes anali.tikai kémiai módszerek fej lő-· 

dése a hazai gyógyszervizsg~latban az ellenőrz~s egyes 

szintjein, illetőleg a vizsgálat alá vont gyógyszer

kincs egyes területein. 

A bevezetőben rámutattam a gyógyszervizsgálat szük

ségességére. 

A felsorolt módszerek közül csak az analitikai 

kémiai módszerek fej lódését vázoltam, mert ezek a leg-

alkalmasabbak arra, hogy a gyógyszervizsgálat fejl6dé

sét szemléltessék. 

Vizsgáltam és elemeztem a magyar gyógyszerköny

veknek a gyógyszervizsgálat fejl6désében játszott sze

repét. T!'eldolgoztam és táblázatban ábrázoltam az egyes 

gyógyszerkönyvekben szerep16 fontosabb gyógyszeranya-

gokra, drogokra és összetett készítményekre alkalmazott 

tartalmi meghatározó módszerek számát. A kapott érté-

keket az egyes gyógyszerkönyvi cikkelyek s"Zámához vi

szonyí.tva százalékosan kifejezve grafikusan is ábrá·

zo:).tam. 

~-------------
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Vizsgáltam a gyógyszerkincs néhány jellegzetes 

csoportja gyógyszeranyagai és összetett készítményei 

vizsgálati módszereinek fejlődését. 

Elemeztem, hogy a budapesti és kolozsvári (ké-

sőbb szegedi) tudományegyetemeken 1880 és 1970 kö

zött készült gyógyszeranalitikai problémák megoldásá

val foglalkozó gyógyszerész doktori értekezések sze

repét a magyar gyógyszeranalitika fejlődésében. 

Részletesen foglalkoztam a hatósági., a gyógy

szeripari és a szakfelügyeleti gyógyszervizsgálat 

szervezeti kereteinek kialaku1ásával és fejlődésével. 

Vizsgálati módszerként mutattam be az egyes ha-· 

tóanyagtartalom meghatározó eljárások fejlődésének 

történetét, megadtam a mindenkori gyógyszeranali ti-· 

kai gyakorlatban betöltött szerepüket. 

Az előző pontban tett javaslatai.mat a magyar gyógy

szeranalitika további fejlesztése érdekében tettem. Ezen 

javaslatok közül a legjelentősebbeknek az alábbiakat 

tartom: 

1. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv - a ne'lftzetközi fejlő

dés figyelembe vételével - a tudomány színtjének 

és a gyakorlat igényeinek megfelelő korszerű új 

módszereket vezessen be. 
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2. Az oktatás, a továbbképzés és a tudományos kuta·-

tás vegye figyelembe a gy6gyszervizsgálat egyre 

fokoz6dó igényeit. 

3. A gy6gyszervi.zsgálatnak is egyre j abban alkalmaz

kodnia kell az Európához csatlakozás következté

ben fokozottan jelentkező igényekhez. 

4. A hazai gy6gyszervizsgálat várhat6 szervezeti át-· 

alakulásában a gy6gyszerminőség és gy6gyszerbiz

tonság követelményei nem veszíthetnek jelentősé-

gükből. 

5. Meg kell találni a módját, hogy a gy6gyszervizs

gálat különböző színtjeinek személyi és tárgyi 

ellátottsága egyre közeledjen, illetve lehetőleg 

érje el a nemzetközi színvonalat. 
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