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DR SCHULEK ELEMÉR

Az egészségügyi miniszter által a VI. Magyar
Gyógyszerkönyv szerkesztésére kinevezett bizottság 2 éve folytatja munkáját és úgy vélem, hogy
a magyar gyógyszerészeket érdekelni fogja, hogy
az új gyógyszerkönyv előkészületei hogyan alakulnak
A szerkesztő bizottság munkáját a következő 5
albizottságra osztva végzi :
Kémiai albizottság (elnök : S c h u 1 e k Elemér)
Galenusi albizottság (elnök : M o z s o n y i Sánd01)

Farmakognóziai albizottság (elnök: Ha 1 mai
János)
Biológiai és farmakológiai albizottság (elnök:
I s s e k u t z Béla)
Mikrobiológiai albizottság (elnök : A 1 f ö 1 dy
Zoltán).
Az albizottságok első feladata annak megállapítása volt, hogy az V kiadású Magyar Gyógyszeikönyv alapelvei alkalmazhatóak-e a következő
gyógyszerkönyv szeikesztése során. Az albizottságok egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy az V
Magyar Gyógyszerkönyv alapelvei a VJ Magyar
Gyógyszerkönyv szerkesztésének is alapjául szolgálhatnak
·
Az albizottsági ülések következő kérdése az volt,
hogy a módszertani fejlődés felmérése után javaslatot tegyenek egyes eljárások elhagyására, ill
újabb eljárások felvételére, egyben az újabb módszerek általános alkalmazhatóságának és reprodukálhatóságának megálla.pitására az experimentális
kutetómunkát szervezzék meg. A gyógyszerkonyvnek - n1int a gyógys7.erellenőrzés szabványának
-- állandóa.n lépést kell ug,vanis tartania a gyógyszervizsgálati módszerek fejlődésével. Ezért pl a
kémi'li albizottság már elhatározta az elektromos
végpontmegállapítás módszereinek (potcnciometIia, konduktometria, nagyfrehcnciás titrálás) a
felvételét, bekerül a gyógyszerkiinyvbe a polarográfia (amely az Addendumban még csak a morfin
meghatározására szolgál), a lángfotometria az
infravörös spektrofotometria, a színképelemzés, a
kromatográfia (elsősorban a paphkromatográfia)

és tanulmány tárgyává teszi az albizottság az ioncserélő módszereket is. Revizió tárgyát képezi a
pH potenciometriás meghatározása, vala1nint a
gyógyszerkönyv spektrofotometriá val foglalkozó
fejezete . De nemcsak a műszeres eljárások fojlőd
nek : tovább bővül a komplexometria és a per klórsavas titrálások alkalmazási köre is . Folynak a
kísérletek az olvadáspont meghatározás továbbfejlesztésére, a színmértékoldatok stabilitásának
fükozásár a, az antibiotikumok kémiai értékmérésére stb
Hasonlóan intenzív kutatómunkát igényel ter·mészetesen a gyógyszerkönyv a többi albizottság
területén is.
A legtöbb vita a galenusi albizottság ülésein
folyik, amelynek munkáját a gyógyszerészeti technológia és a g) ógyszeripar rohamos fejlődése igen
nehézzé és felelősségteljessé teszi Abban a mértékben, ahogy a gyógyszerkészítés egyre inkább elhagyja a régi empirikus formákat, fokozódik a
gyógyszerkönyv szabványosító szerepe az egyes
gyóg:ysz0rformák11ál Ez természetese11 nemcsak a
gyáripart érinti, n1Prt a szerkP.sí't() bizottság a.
gyógyszertári gyógyszerkészítés szabYányositását
továbbra is döntő feladatának tekinti
A farmakognóziai, a farmakológia,i és a mikro„
biológiai albizottságok ugyancsak sorozatos üléseken vitatták meg a metodikai problémákat és
ezeknek a vitáknak az eredményeképpen már szá„
mos intézet és szakember dolgozik a gyógyszerkönyvi problémák experimentális megoldásán
A legutóbbi másfél év alatt az albizottságok kidolgozták javaslataikat a Vl Magyar Gyógyszerkönyv ideiglenes cikkelyjegyzékére vonatkozóan
A szerkesztőbizottság az albizottságokon kívül öszszegyűjtötte a gyógyszertári központok, a gyógyszergyárak, a Gyógyért, a Medimpex és más intézmények javaslatait is, és az albizottságok elnökeiből álló bizottság ezeknek a javaslatoknak és az
újabb külföldi gyógyszerkönyveknek tanulmányozása alapján állitotta össze azt az ideiglenes cikkelyjegyzéket, amely a VI Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésének az alapja
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A következő táblázatokban közölt cikkelyjegyzékekkel kapcsolatban elsősorban két szempontra
kell külön rá világítani :
1 A VI Magyar Gyógyszerkönyvbe felvételre
nem javasolt készítmények (I-III. táblázat) vizs-gálatára az V Magyar Gyógyszerkönyv előírásai
hl vatalosak
2. Csak olyan új készítményeket ajánl felvételre
a bizottság az új gyógyszerkönyvbe (IV táblázat)
melyek a gyógyszerterápiában Magyarországon
már beváltak és több éve forgalomban vannak
Az új készítmények jegyzéke természetesen a
gyógyszerkönyv megjelenéséig tovább fog bővülni
I. Azon ké8zitmények jegyzéke, melyek a Ph. Hg„ V„-ben
hivataWsa.k, de a Ph„ Hg, VI-ban nern fognak szerepelni
a) Kémiai készítmények

Aeetum pyrolignosum r-ectificatum
Acidum hydrargJ!I'O-salicylicum
Aeidum paraaminosalioylicum
Aether aceticus
Aether petrolei
Allylbar bituralum
Aqua ohlorata
Bismuthum oxyjodogallicum
Bismuthum tribromphenylicum
Calcaria chlorata
Chininum bihydrochloricun1
Chininum bisulfuricwn
Chloroformium ad narcosim
Diacetyln1orphinum hydrochlo1icum
Dicumarolum
Eucalyptolum
Ferr·um albuminaturn
Ga111etocidum
Gonadotropinu111 e sero
Hexacitraminu111
L-Histidinum hychochloricun1
Hydra1gyrum bichloratum corrosivu111
Hydrargy-rum oxycyanatun1
J odoformium
J odophthaleinnatrium
Kalium bitartaricum
Kalium chloricum
Natrium anilarsonicum
N atrium arsenicicum
Novarsenolu1n
Phenarsoxydum hydrochloricu1n
Phenylium salicylicum
Physostigminum sulfuricum
Pix fagi
Plumbum aceticum
Plumbum car bonicum hydroxydatum
Plumbum oxydatum
Proguanilum p.ydrochloricum
Santoninun1Stibium kaliun1 tartaricum
G-Strophanthínum
Sulfamethylpyrimidinum
Sulfamethylthiazolum
Sulfanilamidum
Sulfathiazolum
Tetrachloraethylenum
b) Zsiradékok, vias_zfélék és hasonló áUornányú anyagok

Adeps suillus
Oleum sesarni
Sebum
o) Illó-olajok

Oleum
Oleum
Oleum
Oleum

chenopodii
rosmarini
terebinthínae
thymi
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d) J.lövényi é.s állati drogok
Amygdala dulcis
Aroylum maydis
Cardamomi fructus
Colooynthidis fructus
Colophonium
Filicis maris rhizoma
Gramínis rhizoma
J alapae tuber
Kamala depmatum
Lacca in tabulis
Lichen islandicus

1\-{anna

l\{astix
Mel
Podophyllinu1n
Sa1ep tuber
Scillae bulbus
Senegae radix
Sinapis nigrae semen
Strophanthi semen
Terebinthina communis
Te1ebinthina laricina
Tormentillae rhizoma
e) Ga.Z.enu si készítmények
Adeps lanae hydrosus
Aqua Goulardi
Aqua plumbica
Charta sinapisata
Coffeinun1. _natrium salioylicu1n
Colle1nplastrum hydrargy-ri
Colle1nplastrum saponatu1n salioylatum
Emplastrum diachylon
E1nplastrum hydraxgyri
Emulsio oleosa
Extractum filicis maris subspissu1n
Extractum frangulae fluidu1n
Extractum frangulae siccum
Extractum gentianae spissum
Extraotu111 rhei siccum
Extractum secalis cornuti fluidu1n
_Extra0-tu1n stra1nonii siccu1n
Faex compressa
Faex praeparata siccata
Faex praeparata spissa
Injectio arsenicalis 1 % cum procaino hydrochlorico
benzpropan1illi phosphorici l %
ca.lcii bromati 10~/o
calcii chlorati 10 ~~
camphorae aetherea 20~{i
camphorae oleosa 20o/0
ohinini hychochlorici 15% et urethani 15~~
coffeini natrii salicylici 20 %
glucosi 10%
hexamethylentetramilli
morphini hydr?chlorici l % cum atropiT10
sulfllrico 0,05 %
natrii bro1nati 10%
natrii jodati 10%
natrii salicyliei 10 %
natrü thiosulfuriei 10%
g-penicillin-kalii oleosa
g -penicillin-natrii
g-penioillin~natrii oleosa
g-penicillin-procaini oleosa
sulfamethylpyrimidilli 20 o/0
sulffl.methylthiazoli
sulfathiazoli 20 %
Liquor ferri albwninati saccharatus
Tuiucilago salep
Novarsenolum pro injectione ill anipulla
Oculogutta physostigmini mitior
Phenarsoxydum hydrochloricu1n pro injectione in
ampulla
Pulvis dentifricius albus
Pulvis frangulae compositus
Sapo kalinus venalis
Sebum salicylatum
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Sirupus ferri jodati oxydulati
Solutio colophonii
Solutio jodi acida
Solutio natrü chlor ati isotonica
Solutio strophanthiri.i 0,5%
Spllitus aethereus
Suppositorium n1erca1nphamidi
Tabletta hyillargyri bichlorati coIJ:osivi g 1
Tabletta hydrargyri oxycyanati g 1
Tabletta natrii bromati effervescens g 1
Tabletta parafor1naldehydi g 1
Tabletta phenacetini g 0,5
Tabletta phenamidi g 0,5
Tabletta santonini g 0,025
Tabletta sulfamethylpyrünidini g 0,5
Tabletta sulfamethylthiazoli g 0,5
Tabletta sulfanilamidi g 0,5
Tabletta sulfathiazoli g 0,5
Tinctm a gentianae
Tinctma strophanthi
Tinctma tormentillae
Unguentum cantharidatu1n veterinariu1n
Unguentum plu1nbi _tannici
Unguenturn sulfmatUm fuscum
Vaselinurn cholesterinatum
Vinu1n albu1n
Vinu1n rhei
f) Sebészeti kötözöszerek

Tela sec. Billroth
I I Azon készünuinyek jegyzéke, rnelyek a Ph„FI g Vben hivatalosak, a Ph Hg, VI-ban a 1eagen.sek közé
kerülnek
a) Kém.iai készil1nények
Acidum nitricum concentratu1n
nitricurn dilutum IO?fo
nit1 icum fumans
sulfuricun1 conÜentratun1
sulfllriourn dilutum IO~fo
Alcohol absolutus
Ammonium bicar bonioum
phosphoricum

l{a.lium bicar bonicu1n
Pyrogallolun1
e) Gale·nusi ké1>zit1nények
Plun1bun1 aceticu1n basicu1n solutu1n

111

Azon

készít1nények jegyzélce,
- a Fo]).To-ba

m-elyek átkerülnek

e) Galenu8i lcészít1nények
Aqua cinnamomi spirituosa
Aqua foeniculi
Decoctum saponariae
E1nulsio benzylii benzoioi
Emulsio olei jecoris
Emulsio olei ricini
Emulsio paraffini cu1n phenolphthaleino
Infusun1 frangulae compositum
Infllsum ipecacuanhae
Infusu1n sennae 001npositun1
Linimentum amrnoniatum
Linimentun1 ca1cis
Oculentu1n album 1 %
Oculentum flavum 1 ~~
Oculentum hydrosurn
Oculentum simplex
Oculogutta argenti
Oculogutta atropini
Oculogutta physostigmini fortio1
Oc.ulogutta resorcini
Oculog_utta zinci
Oculogutt.a zinci cum adrenalino
Tabletta theobromini jodati

403

IV. Azon készitmények jegyzéke, m-elyek a Ph. Hg„ VIban felvételre kerülnek 1
a) ]{émia.i ké.szí.tmények
Li\.ethinyloestradiolw_11
Arninophyllinum (Diaphyllin)
Calcium pantothenicum
Cetylpyridinium bromatum (Sterogenol)
Chloropyraminu1n (Suprastin)
Chlorpromazinum hydroohloricurn
Cholinium chloratum
Corticot1ophinu1n (ACTH)
Cortisonum aceticum
Digitoxinum
Digoxinum
Disu1fira1n (Antaethyl)
Hexachlorophenum
Hyalur onidasun1
Hydrocortisonu1n
Hyd1ocortisonu111 aceticun1
Isoprenalinu1n (Propylon)
J odchlor oxychinolinum
Kaliu1n citricun1
I-Caliu1n perchloricum
Lanatosidum C (Isolanid)
Lidocainu1n hydrochloricum (Xylocain)
l\ia.gnesium trisilicicu1n
N alorphinum hydrochloricmn
Natrium paraaminosalicylicum
N atrium radiojodatum
N oradrena1inu1n bitartaricu1n
Oestradiolun1 benzoicum
Oestronum
Oxytetraoyclinum hydrochloricu111
Oxytocinurn
Pias1na, fagyasztott
Prednísolonum
Prednisonu1n
Radíoaurun1 colloidale
l{-Strophanthosidum
Sulfaceta1nidnatrium (Albucid-Na)
Suxamethonium (sucoinylcholiniu1n) chloratum
Trypsinum
Vitaminum-D 3
b) Vér lcészitmények
Teljes vé1, amely előírt stabilizáló anyagot, pl ACD
oldatot tartalmazhat.
"'\lörösvérsejt n1assza
anti·
Emberi plasma, fagyasztott, liofilizált, ill
he1nofiliás liofilizált
Fibrinogen
Fibrin szivacs
Tron1bin
Garnma-globulin
Albun1in
Hidrolizált fehé1je (an1inosav-oldat)

e) Illó-olajok

Oleurn pini sylvestris
d) J.lövényi drogok
Belladonnae radix
Cotini coggygriae folimn
Plantaginis lanceolatae foliU111

Ezeken kh·ül az új gyógyszerkönyv életbelépésekor
é1vényes FoNo-ban szereplő drogok hivatalosak lesznek a gyóg) szerköny\ beu.
A most érvényben levő :FoNo-ban az alábbi d1ogok
szerepeh1ek :
Agriinoniae herba
Calcatrippae flos
Cichorii herba
Crataegi fructus
Farfa:rae foliu111
i A Ph„ Hg„ "'\.TI
természetesen több új cikkelyt fog
felvenni, ez a jegyzék csak azokat tartalmazza., a1nel;yekben a szerkesztő bizottság már véglegesen megá.Ilapodott.
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J uglandis foliu1n
1\íajoranae herba
Maydis stigma
l\íelissae herba
Papaveris rhoeados flos
Phaseoli leguman
Pruni spinosae flos
Pulmonariae herba
Sideritidis herba
StoeChados flos
Urticae herba
Violae odoratae f1os
Violae odoratae radix
Visoi stipes
e) Galenuf.Ji kéBzítniények 2
Extractum primulae fluidum
Granula carbonis actiVatae
Infuziós oldat/5.k
Injectio aminophyllini
Injectio calcii pantothenici
Injeotio chloropyramini
Injectio chlorpron1azini
Injectio corticotrophini
InjeC'tio dextrani
Injeotio digoxini
Injeotio hydrocortisoni
Injectio Iidooaini
Injectio nalorphini
Injectio noradrenalini
Injectio oestradioli
Injectio oxytooini
Injectio k-strophanthosi di
Injectio vitamini-D 3
Oculentum hydrocortisoni
Pasta zinci oleosa
Sirupus cacao
Sirupus foeniculi
Sirupus menthae
Sirupus saccharosi tosti
Solutio acidi borici
Solutio cetylpiridinii br on1ati
Solutio chlorpromazini
Solutio cholinii ohlorati
Solutio digoxini
Solutio hexachlorophen i
Solutio isoprenalini
Solutio lanatosidi C
Solutio vita1nini--D 3
Suppositorium aminophyllini
Suppositorium chlorpromazini
Tabletta aethinyloestradi oli
Tabletta anünophyllini
Tabletta chlorpyramini
Tabletta chlorpromazini
2 A
döntés

felveendő

segédanyagok kérdésében móg nincs
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Tabletta disulfirami
Tabletta isoprenalini
Tabletta jodchloroxychin olini
Tabletta kalii ohlorati
Tabletta lanatosidi C
Tabletta ma.gnesii trisilicici
Tabletta vitamini-D 2
Tinotur a benzoes
Tinctura veratri
UngentUJ.1.1. chloramphenícol i
Unguentum hydrocortisoni
U nguentum „ oxytetr acyclini
Unguentum prednisoloní
Zincum gelatinosum
f) S8bészeti kötözöszerek
Fascia curn ca.loio sulfurico usto
g) Ember gyógyászati oltóanyagok
Anatoxinu1n (toxoidurn) staphylococcinu m
Serum antidiphtheritiou 1n bovinu1n conc „ et purific,
Seru1n antidiphtheritic um bovinun1 cryodehydratu1 n
Serurn antidiphtheriticu 1n ovinun1
Seru1n antidiphtheriticw .n conc et purific. equinun1
Serum antidiphtheritic um purific equinum cryodehydratun1
Seru1n antitE<tanicun1. bovinu1n conc. et. pwific.
Se1u1n antitetanicum purific bovinum cryodehydra.
tun1
Se1um antitetanicum bovinu111
Serum antitetanicum conc„ et purific equinum
Seru1n antitetanicum purific equinu1n cryodehyd.Iatum

Seru1n antitetanicu1n ovinun1.
Serum antitetanicum ovinum cryodehydratum
\Taccinu1n associatum diphtherico-teta nico-pertussicu1 n
assorptun1.
\Taccinum associatum typhoso-tetanic um a.ssorptu111
\Taccinun1. pertussicum assorptum
Tuberculinu1n purificatum (PPD) cryodehyd1atu1 n
Colle1nplastrum tuberculini fOrte
Collemplast1un1 tuberculinun1.
Ga1n111a-globulinu1n humanum
h) Állatgyógyá ~zati oltóanyagok
Sernn1 contra mo1bu1n Aujeszkyi A U. V
Seru1n contra hepatitidem infectiosam canum A U. V.
Se1un1 contra enteritide1n nec1otisantem infectiosem
por cellor um A. U. V.
Seru1n contra febrc1n canum catarrhalem et hepatitiden1. infectiosam canum A . U V
Vaccinum contra n1or bun1 Aujeszkyi A. U. V
Vaccinu1n contra enteritide1n necrotisantem infectiosa1n pül'Cellorum A. u. v„
\Taccinu1n oont1a pestenl suillam viro lapinisato paratum .A„ U. \T
\Taccinu1n contra enterotoxaernia m ovium A. U V

Érkeiett: 1962. XI 10.
TŰZBIZTOS, TŰZÁLLÓ, TŰZGÁTLÓ

Nyugatnémetor szágban a különböző szövetségi álla·
mokban más-más - alapjaiban egységes, de részletekben eltérő jogszabály szabályozza a közforgalmú
gyógyszertárak felszerelését és n.1l'íködését. Ezekben ·a
jogszabályokban többször történik említés tűzbiztos,
tűzálló, illetve tűzgátló építési anyagokról, illetve épületelemek1ől (ajtó, ablak, fal, födém stb.), A követelmények nem 1nindenütt azonosak, de nen1 egységes a
kifejezések é1telmezése sém. Ezeket a fogalmakat foglalja szabványba a DIN 4102, amely éghető, nehezen
gyulladó és nem éghető építőanyagokat, valarrlint tűzgátló,
tűzálló és igen tűzálló épületele·mekeí különböztet meg
Tűzgátló az olyan épületelen1, mely a DIK 4102
szerinti égési próba esetén fél óra alatt sen1. gyullad
meg és a tűz to>aterjedését a vizsgálati idő alatt n1eggátolja, tűzálló az olyan épületele1n, amely másfél
óráig a tűz, majd az oltóvíz hatásának ellenáll, állagát,
szilárdságát és teherbírásá.t ezalatt nem változtatja és
a tűz tovaterjedését megakadályozza

Jelentős nehézség a már meglevő, a szabványnak
n1eg nen1 felelő épületelemek tűzgátlóvá alakítása„ Leginkább ajtók esetében inerül fel ez a kérdés„ Legjobban
bevált módszer a fa megfelelő konzerválószerre l való
átitatása, vagy 2 m1n vastag bádoggal való bevonása,
esetleg azbeszt és báµog bevonat egyidejű alkalmazása.
Pharm Ztg. 107. 253 (1962)
T T.

NYOMELEME K A GYÓGYÁSZAT BAN
külföldi klinikák orvosai tanulmányozzák
nyo1nele1neknek , mint réz, n1agnézium, nikkel, cink
stb hatását a különféle vér betegségeknél 78 vészes
vé1szegénységbe n szenvedő betegnél megállapították ,
hogy a vér cinktartaln1.a rendellenesen csekély volt
\.litarnin B 12 h_za1nosabb adagolására a vér cinktartatalma no1111álif'lra en1elkEdett, anólkül, hogy ciu.ksót
vittek volna a szervezetbe. A kutatók jelentős fejlő
dést 1en1élnek nyon1.elemeknek a gyógyításba való
bekapcsolásától
Öst .'l.p. Ztg. 16 288 (1962)
R B.
l\:ülönböző
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