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1. SZAlYI

A JHagyar Gyógvszerészeti Társaság ragjainak és minden f;:edlJes oh•asó11!malc
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt !dlJáll
a s.zerl?es~~roség

A gyógyszerészet tudományos és gyakorlati fejHídése, politikája és feladatai
!Jlt. Z:\L:\l [\._.\lU){,\-
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s;;11/:frt11 Jill'[!jrll'i1('.,,/11cl:

:2:J. l:rf'ordulája /,:rtpcsrín (\-;s::€.fnyfulrís! ad fi lr111
téll:itíi~:dsciról, fclor/((fúrrJl. u: clr;rf crcrl1111_;,1,11c!.·rúl.
7 1udo11ul 1111.-;;Jt !. ·o 11/.·1;11 t ele ill :~ i é.-; t !! dn n11 í il ,111iirlé11 cl i
...;;:c1111iontl;!;/ /rtr;!.·c!i ((;: cfn11ílt ,';!:) /r rtl({it 1ncr1,F1c11t
/.'ii.::/ e111/11 ycl:ct.

f:rtl>kPh;~

fs [H'l'~fH~ktiYiku:-; f Pladaíok a .,hytí!.!.y:-:zerfszpt•• ~iJ. (.y\'ol;ran1únak i11d11lú~akor

.::_\ k('1dexek írúsának tiihb óvszúznd(Js. let'hnikailag alig fej[fidiitt gyak(ir\at{tlntn új kor.-::zakut: jeh:nlctt a ldinvvnvon1lat.ú:-: l Pi. ,c.;zÚzadi \Jevezett'.se.
.'\z i11for111ác·ic')kü~lt'·s ezen t'1j HH'idszen.' t(jvúlJ!1i
inin{ist;,~i Yldtozúst hozott a tudon1:'tn,v ,;:-; gyakorlat fiZÚrnúra a periodikák 1negjele1H;st''VL'l. .I-lazúnkban az eh:{i gyúgyszeró:::zeti szaklapok 1negjcle,1H~su (C)y('1gy;.;zc1\~.c.;zi }J írlaJl l 8-U~. (;)·t'igysz('.rt;szi }[t'ti!ap l8íi~) i<l(i\J('n szorosan C'S<ttlnl~oz()tt
az orvosi szaklapuk kiadúsilltnz (Clrv(Jsi 'fúr 1S:3J
()rvosi }letilap 1807). és jelent\íscn 111egeléizte a
kó1nikusok ilyen in'tnyú tevt'·keny~égl·t (::\lagyar
C'.he1niai :Fo\y('iirat lH~!i'i).
._ „A niagyar gyógyszen;szi periodika kiadú:.; tehút
csup{111 ntindi'lssze l:t2 {~vre tekint \·is:-:za, így ncn::
ércle1ntele11. ha a ,Ji11(í1111s.:cr/....:.:;('f„ :,!;). t':\·fo\\·a111únak kiiszi\b1}n 111c.uld~/rie1n elen1ezni l;:-" érf:ékclnl
az eln1últ utols('l n~uyed évszüzadot - a1nel\· korszak kb. egyötiiclét'·f-cszi ki ezirá11yú C'd(!igi .iis:-::zes

t·evékenv:·H~tdinknek t;,._ az erednu'•u\·ek hen1uh1túsa inÜllc:tt kürvonalaz(IJll a !!\'Ú!.!V~zen~:-;zt't t uc101núnyns t'.·s gyakorlati fejl\íd~:~é1~-(:k pn!itikújilt.
feladata.it: i;-;, hisz cúnck szn!gúlabíba úllít.hatú
't'i'trsnsúgunk legnagyollb példúnyszú1nl_1an n1egjcde1u·; szaklapja, a „(iyr'ig,v:-;ze-rc~szct'' is.
~zak!ap1tnk els(í t~vfolyaiuúnak (.'b«í l·s 111/Í.:-:odik
egyesített szú1na l \lfl7. i11új11súlian !tnuyta e! a
:-:ajt{1t. A. fe\k(;rt (·:-: n1eullízott :1 tagú szf'rkeszt:<'isl;!.!
(;\(;!\ dr. J'/r;h .·liilo! CU\'C'te1ni íanúr úllt. 1111111katúrHai rlr. f,ány 1~_:r;!o ·-1~-ivúk'} uy('1.uyszen:sz. fe\('[fís
,-;zerkeszt/í és dr. f{nrri1·s L1(s,::/1; ntiniszt(;J'i11Hti Ji'ie]()ach'i. szerkeszt:(ist:!!i tit-kúrok -.:oltak, :'-\ SZ('rkeszt:tisl;.!!llC'k a rn lí.~-~aki-uaz( Iasúui, arl !ll i11isz t- rat h- ú:ladat:ok nH:µo!dúsáltt,lll 1AÍ11rÍ .l!il·li_;s \-olt SC'!!ÍtS(:_uükrc~.
·
,

J\:iilün n1eutiszteltc't(;S szú111on1ra, !uiu\· a negyed evszúz;Ídos juhile111n nlkaltnúbúl '1nindnét:;rüket n1a is. a }lau\·ar ()vú!!yszen::.;zeti 'J'úrsasútr,
J.:~~hPlt;ll iid \·üzlilhct~·-1;1, kiizlíi j~·els(isorhai l az a z/it·;
11y11gú!l(llllÚ11yha \'Ollti!t 1·1:r;h pr(lf'í_•:-:szort. lapunk
szelle1ni iní.nyítc')jút {:;-; egyben kritiknsút is, aki
nlindíg rú1nutat(ltt n n1ég n1cglc\·{i hil1úkra. 1negha.tározt:a a fejUid1~;..; útj1íf:. és ezzel a :-:zaklap ;..;zín\'t1nttlút folya1nat(IBl\!l l'lt\t'Jtc. r·!.!YHilÍ!!Y k\')SZi.nt~
Uirn a ;-;ze1:kesztc'i:-:H\g iJ1\·(d1lii hú1~~~,ru t'i:gjút. akik
jelenleg is !~'t!'adhatat lanul n1nnkt'tsai szaklapunk.
iigyl;nek. }Jn.c.;szú lenne felsorolni azok ne\-l:t. akik
az eltelt id(íszakban a :-:zerkeszt.\_ii. .szerke:-::zt(')bizott~úgi. lektori 11111nkt'd.H1n rl-szt\·cttek. s 11e111
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:Jiindannvink;Íak. 1na!!an1 t'•:-: az C!!(~::-;z uY<'>uYszert~sz túr:-:~1daln1n ne\·i:'J')cn, kt)sziinÓr'11 f,í_·1:;u l;l~Úsu
ka t. in11nkájukat a 11utµyar gy('1g:yszer(•:-:zeti :-;zaksajtr') cl/íhlire\·itelt'·t;rt.
.'.\ juliilcu1n alka\Jnú\Júl elv("gezten1 a szaklap
l!lfi7-J:iso. <"vi 1nunkújúnak p]crnzésí:t:. statiszti-

kai fel nH'T{sf \.t;µpzf l'Ill, hriµy kii vet keztet<"st vnnha:.-::-:ak le euyn:szt arra, ÍHJ!!'I,' C'l"!kitíízt~s(:t :-;zalda~
punk Illl'tl!;:yil>cn tC'!jesítct't~. 1núsn'.·szt nH.:-g:'tllapítsatn a ft'jllidt::-:i t:endt'1H·iúkat ('•s a i:ovúbhf'ejUídl'.s lehetr'í:-:(!geiL
_e\ „(i,11(;t/!Js;:crt-.:::cl" inúr indulúsaknr i~ e\;.;(íd!e!!CS feladatúnak tl\kintette. hnuv „a !!\"ÓU:Yszerészl.udo1n{u1yok ten:n haz{u1kl1an, ~·s vil{~~s~Crtc cl6rt
ercdn1t;1i:\·ekr{í\ úlla1H.h'i túj6k(iztatást' n_yújtson;
e\Jl1l~ az is1neretkiirlie tartoz('1 küzt"rdC'kli kl"r(h";.;t~ket.
felvc.-.:.-.:en és ilyenekre , 'i"Ú]a.-.:zo\jon; 1ncgYitat<í.snk

fúru1núul szol_uúljon" ... ,.lapunk toYú!Jbi C'('~lja.
hogy a µy('igyf'zDrtúra!dian. a µy<'>gy.-.:zertári köz-
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lian a gy('Jgyszer(~szeti technoh'lgia, a gyögyt:?-J.'1'~
hatústan {;S a µy<'>g:.·1J<°iYt;nyi:-:1neret úja!tl1 erC'dtnl:11\·eirúl kivún út(ckinb·; ki'fzlein{"nveket kiizülni.
cl~· ternH~szc•tesen küziil11i kí\·{u1 1nir;den. a gyúµ:yszerl;.<-:ztudo1nán \·ok küróhe t arb 1zr'1 1nunkú t, an1en vn yihen az a gyúµyszerészek t<l\·úhhkt;pz{;S{'.~nei.:::.
k(JJ'szerü tújékoztatúsúnak ('('.•ljút szolgúlja~'.
i\ fenti célkitiizc;sek n1eu'i·alósítúsúnak 1nut:atóit.
szúnJa(latait t:úlJlúzathan 'Í'oglalt<un össze ..A. túblúzat glohií.lis (~s rl·szleges adataibr'il küvetkeztetni
lehet- a ntunka ntq.ry.'-'úgúra. a ter'i·ek n1egYalúsítúsúra. a fej!fidés irúnvúra.
()riin11nei' kell 111eglt!lapítaní. hogy a eélkitúzé:-:ek1H.·k n1eufelc\('íe11 a kiizlenH:nvek küziitt G1 \'„-ban
szerepL·lnel.;: a toy{i\1lfkl;Jlzfí jell~gúek (~S ~)\l'/;',-han a
kí8c;rlt·te:-;ek. l,apunk így t(•ljcsít:l'tt:e el8fiHorhnn
to\·úhhk(:pzií jellc_ut~t. de ugyanakkor inindig helyt
adPti a hazai (:8 kti\fi"ddi kí:-:i',rletcs tllHllkiíknak b.
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utol:-:ú ;..:orhan a kiizlenH'~n\·ek. rcferútu1nok. kr{1nika rovatok stb. szerz('íit. ;tkik hq1u11k í'•s a gyúgyszcn;szet e][;\ >l ircv itel(~J\ck let{·tenH;n vc:-:ei. :-:okszor
ne1nc,c.;ak doh.!oz<'ii, hanc1n harcns~ti is voltak.
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l\'lár ho:-:szú idéi óta. lapunk felépítésében a tovúhbképz(i és a kísérletes közle111ények rova.ta
rnellctt külön két üj rovat is szerepel: a gyógyszerügyi sz~rvezési-, és a gyógyszerészettörténeln1i
rovat. l!gy vélen1, helyesen elöntött annakidcjén
ezeknek a rovtLtoknak az elkiiiönítésével és önálló
inegindításúval a szerkesztőbizottság, inert így
az egyre nagyobb jelent6ségü társadalo1ngyógyszerészet (szociúlfarrnácia) és gyógyszerészeti történele1n (farn1akohistória) kutatóit becsülte 1neg,
s adott részükre lehet6séget kutatási erechnényeik
hangsúlyozott közzétételére és ezzel az i!yenirányú
gyc?gyszerésztov~lbbköpzés szolgálatára..
J~rdekes és értékes 1negfigyeléseket tehetünk a
túblúzat részadatai alapján is: a kitíízött céljainknak. feladatainknak n1egfelellíen a gyógyszerész
tnvú\Jl)kópzésben a kiilünbüzií tudornúnyterületek
küzüti els{í helyet foglal el a g:yógyszcrtechnológia.
a L;Yógvszen~:-;zek lcu{isibb. [\:V(iuvsierké::-zítéssel
fog.li~lk·o~ú tudon1ány lt (33,3'.:i.)'. ;;·1úsodik helyen
úllanak a lH'.•1niai túrgyak (20.G 1,\.). s ezt követi
a l~yógyszerhatástan (1ö.3(,'.:.). rnajd a niivénytan,
drngi::-n1eret (1:3,~~',\.). „l\z adatok azt 1nutatjúk. hogy
a 25 {~vvel ezeltitt elk{~11zelt tovúbhképzési teryet
a szaklap, a szerkeszt(iség é;-; a küzlen1ények írói
teljesítettL;k. n1ert a célkitüz(~sben a g~'ógyszertech
nolúuiai, !.!Yúuyszcrhatástani és farrnakngn{Jziai
'tov{;Lbl~é];~6s ~~ercpelt.
I-lasonlónnk tekinthet(i lényegt~hen a helyzet
n kísérlete.-.: küzlen1ények terén. ahol a vezet() helyen lcv(i gyógyszert:Űehnológiát (41,8';;-.) a kérnia ·
(32.7 11\ . ) , n1ajd a növénytan. drogisrncrct (8,8',\'.)
követi.
J(ü\ön figyeln1ct (~rden1el a gyúgyszerngyi Hzcrve:-ési _és gyógysze1:?;szeti türtén;!n1i rr~vat közlen1eny(•1nck ineglepoen nagy szan1a. I!.bhen szerepet játszhat, hogy ide sorolta1n - a rovat n1ega. szakn1apnlitikai közjclenl~se cVitti idi.íkhtíl iH lc111énycket is. ~A táblázat nen1 n1utatja, dc az
adatgyiíjt{'.>skor rnegállapítottarn, hogy az utóbbi
Jnintegy rnásfi.~l évtizedben állandóan növekedett
e rovÚJok küzle1nényeinek a sz{una. Ez azt igazolja. hng}' a szocialista gyúgyszerészetben ne1nc:-.a.k egyre n/ítt a szaktuc101núnyok gyakorlati
jelentóségc. hanL'Ill egyre többen vc:;znek tollat
a kezüktJe. hogy szervezési kutatásaik. n1egfigyeléseik erechnényeit küzkin('(:sé tegy{~k. i') ez jó,
n1L~rt ko\·úsza lehet a gy{>gySzerészcti gyakorlat
0

tcn·úbbi fcjllidl•:-:ének.

E küzle111énvek szán1a növekedésének n1ásik
okát ablJan lti"to1n, hngy cg}'I'e jobban kezdjük
feltárni és n1egisn1erni. to\·úbbá valúságában ben1utat11i a 111ngyar gyógyszerészet 111últjút, a1nely
a jüYli építésének sok eHctben n1odellje lehet. Aki
Cf.fY ~zakteriilet n1últját 1H:n1 isn1cri, a jelent nen1
{)rthetí, a jö1:6t nen1 t;pítheti l ('Fak annak a hivatásnak, szakn1ának van jöv(ije. arnely a n1últját
is 1negbeesiili ! JB rovatok küzle111(:11yei szúrnban és
ta:·talon1ban ifi azt igazoljúk, hogy e leírt tételeket
elfogadtuk. é;;; rniIH~l telje;;;ebb örv(~nyrcjutásúnak
ütjúra léptünk.
1\. túblúzat aílatai küzött.,-nagy a kün,yviHn1c1tetésck <~;:.; referútun1ok szá111a: 1700. ill. 57-1;), an1i
azt rnutatja. hogy a referúlók és a szerkcszté.íség
b6ségcsen gnncloskodnak a hazai és külfülcli szak-

iroclalon1 f'ej!{íd(:sének 1negisn1erés1 lehet(íst!geir61.
E rovat n1unkásai között sokan nevük rncgadáscíval
n1úsok csak betííjcllcl vagy úlrH;ven szerepelnek.
Engedtessék 1ncg, hog.~.r a jubileu1n alkaliná val a
„Referáló rovat" ,,J{J).' 1 jelér{>I a leplet ierántsa1n
és kö8zünete1net fejezzen1 ki az íd6s Jú'.ffty lléln
gyógyszerész knllcgánknak húron1ezret n1eghaladó értékes rcferátu1núért.
...1\ ,.Levél a szerkcsztúhöz" és a .. \.it:af/1ru111"
rovat adatai igaznljúk a gyögy;.;zerügyi HzervezéHi
rovat értékelésénél n1ár leírtakat. \'égii! a „l-l írek",
ílL a „I(róníkan rovat sok értékes infonnúciót
ta1tahnaz. de hibája a lasslÍ átfutáB. a kései közlés.
Ezért elnc\·ezését valóban hclvesen vú!tnztatta a.
szerkeszt()J )izottság , J\. róni kú' '~nt.
])e nerncsak e -rovatnak. szinte n1indegvik11ek
hiúnyossúga a lassú átfutús. a kutatási új ~;;.edn1é
nyck. infnnnúciúk kt~s()i 1negjelerH:SL'. Ezen csak
a_ havilapnak hetilappá yalú :itszervezt;~t· segítene.
L:gy \.t;len1. lapunk l;s a 111agyar gy('iµy.-;zen~szet
eddigi eredn1önyei. fr•jliídése
r11eg{;rdc111clnc: alapján - a hetilapot. J~nnek szerkeszt(si. tcch~
nikai feltt'.·telci is adottak az l\'ICi'\''I' új. }f(íuyes
Endre u. -L sz. alatti helvis(''!!eil1e11.
(Ú.;szess{~g6ben n1cgú!l;q)íthatú. hngy az adott
lelu.~t/ísl\!'eink kiiziitt lapunk lépést tartot !: a µ:yógy~
szcn"sztudnr11ú11yok ('•:-: -gyakorlat J'ej!{i1h:~{:\.L'l. :-:
szolgúlja ezek eléíbbrcvite!ét.
~rudn1núny11nlitikai 111cgf<)ntolások ala11ján úgy
lútorn. hogy a jöv{;Jicn - az eddigi t11do111úny(eriiletek ered111ényeinek vú!tozatlan puh!ikúlúsa
n1ellett - a gyúgyszerkutatús, biogyúgy:-:zen.'·szet.
klinikai uvórr\·.szcrészct. farn1aknkinetika (;s a
gyógysze1:iig:.-~i· szer\·ezés kutat:úsi erPd111(·113'eiI1ek
közzéit!tel(·rc nauvnbh .súlvt kellene hclvezni.
I\.í\·únatn:-: lenne :\.':F( >r11n1 n»vat tov;íJiht f'eji'eszh::-:
0

Ü-;.

I.,apunk 2;) {:\·es

fcjléidl~sének

egyik legnagyobb

eredrnl~nye,

hogv a klizle1né11vek írríinak .szcln1a
1nei!'.:::nkH~oroz<'ic1c.ltt, arni iuen Il<~·u\· l'.·rtl>kl't. szelle1ni
jiiv/íhen a fiatal
tlíl~ét jelent. ](ívánatn;..; '(enne
!!VÓuvszen~f'zck. kutat('Jk az cddiuinél nauYobl.>
~~{u{;l.Hlll valú bekarH·solódú:-:;út ni'L•g\·ah'1.sít~-~~1i a

·z;

szerz/íi túhPrlia.
Ezen feladatok inegva!r'1sítúsúhuz. a .. C/j';r)(!,IJ8;:crés;;r(' tnvúbbi fejlcsztöHéhez kívúnok a kiizlenH;n Yek. referú t u1nok stb. szerzr"i inek. a :-:zerke::-zt {)hizott;úgna k {:S a :-;zerkeszt()knek tnvúhbi jc'> 111unkút és gazdag ercd11H~11yeket.
Jl~p l\. 3 a na n: J-faJ''llWL" I!
i/O.l!lfllllh"O ll JCU}l/1/ll f_jlap.\Ullfllll

no

Atrrop
H:i;1a1n1~·1

nonony

npai:rnu 11t.'o;oe pu.-;1;l!n1ut.',

'.!5-.'JCTHeií

cne1u1a;1i,11oro ;Eyp11a;1a

r0Jtu11u11111i.r

11c1111oro

,.C:.yó_!!y~z('rt.·é'z•·t.''

((f)ap-

.>l<tllllfí) l10ilh!T(IJ1\l!llé!CT ltC.'!ll, :ia:t<JI!!! /i\Vj)il(L'la, :lOCTllI'l!VTb!t: pi::J)'J!bTi!Tb!. rJ11 (J\Í.'l<!Cn!;.\ flil)'l-'.ll. <!l!<l!!l!:J!!!')'CT ll. C
Tll\!!\!! :lpC11!!5! l!CTOf1llJ! li<!\'l\I! OltCl!ll!l<ll'T C!'<!Tbl! f!\'\iJ!l!•
1\0IJ<llll!h!C :ia llf1(1JIJCJU!!HC '.25 ;JCT.

ll

l'.

111Cli/,

J\:. Z n \ni: ;-.'('i!--1!1ifi1· 111ul jJrrtcl(l'ril r/1,'1•clopptr1f•:·'""ir11J1d 1111l:.1ci1:., uruf fr1."/.'.'! 11/ ll1111yu1i11n

phr1r111rlC,li

On iht: o(·cn~ion of th(' 20th nnnivcr::;Hr\- of ;lu· <>i~trting
nf (;iy{ir::y~zcn:~zt't-'.1"111• ,Toui·unl of 111(· llunu:nrin1-1
'!'bnn;111~·;·ot h·1d .:-:rwi1·t y--l ht· ~rwif·t y'~ prt.·:c:idf·n (- :-;u IJ·
ioit:c: Htl f'\"1du1ttion nnd SHBHllHl'\. cif il\\' ,Toun1nFs
tn:-:=k:.; ~tnd Hitll.", ll:-:' Weil Ho' of ilu.: (1\'liÍu\·c'lil<.:nL; ni' tlu.:

-1

2f'i. óvfolyarn 1.

pi·riod. TIH~ puhli:·d1c·d pupers ar1~ nnalv:ied tll'.l'Ordinrr
to dis«iplines and evaluat1)d fro1n tlu) Hs{>e(•t.s of proft~;
sionnl his{tll)·.

ll r.

!\:. Z n lai: 1f"isscnscl111ftlic/11.; und pra!.·tisch::
1~·:1t1ci1·kl1111r1. [Jol'iti!.: 11nd _-l11fyahc11 dcr f'har111(l':::ic.
11 crt1111:; 1111d JHT8J!el.·ti'.1·isclw A 11fyr1hcn f1e'Í rlcni b'tart
rle:'' :!.'i. Jah!'(f!llif!C8
( f-'hr1n1ut::.ic).

rfes

Frichl!llfl/e8

„Oyó(f,118::.crCs::.el''

1ler \-erfnsser giht an!iisslich rler :lG. ,Tnhrt•B\Vt~nde
df's .Er:;t·lu)int'sd1~us Fat·h hint t PS .,GyÓ!!VSZl)t'6szL~t l'ill('
H

Z11:-::uo11nenfnssung i\l)(T dit· Zil•Ít", '...-\'\;fgiLilen und ern·ic·litf•n Erfol!,!e. Er annlvsiert nnt·h \\'issensfiichPrn
lltH] be\\'C•rí.et ,_ HUS g'.l'SVhft~ht.S\\'i:<~t'll~(·hnftJic·!1utn (:e-

:\l l 1:-;(n-;z E 1:. E l\.1-.:. EL f(A I '(·~()LAT fL\.\"
11\:\\": Ö:\Z, ;;:; (-12). 7•ífl ( ! ~!/!!).
.-\lknltni jr·lvti(('.~(·k gyennekr·k 1i!tul \'t'·lt·!lt'niil !1·nyt·ll
l ! IOS(.l;\Zl'l'Ckkt·I k1q )(';'(JIH t (I:' kii ru:-:ur lii:-:uk ::oka:-:01 l1biirú!
nl\"nn IH·ll\"(11nii:-:1 k~·!tf•\[(·k, ntin!lia t!Zo'k H 111indr·H
luiztnrtií;.;l!;tn r11t·u:tulúll11ttó k1'·:-:zilr1H"1t\"('].; kiiliii1i"t;; \'(·:-:z1"lyt j1·!t<1itt:rd·1u·k i~knl1i:-:kor i·IC11 Li · µ-y1·n1ivk«k szl\.

111iir11 ,·,~ indokol!tú tr·lHH'.· ~zi:.ror(d1\J (ii•zr":-:(ik(•f. ,-\ \"Hlú
ht·l\·z1~t(•! nHJst ti;;ztiizza i1z a tanulr1niBY. nr1H·l\·e1 IL
hr~1:lini. freib11rui t_«s 111iint•h(•ni 1n{·reu-inú;rn11it'i<'1s' kf!zpont :-:tntisz1ik1;i adatok nlapjün (\.! N:-'Z(\:-bP!i g,\"('rtllr'k·

klinika kiizr·t·111ííkiidt";-;t'·\·f'l doluozot t ki. E szPrint az
_\:-;Zf-.:.-l1an ("\"etifP 1nintr•gv :1000 (':-'<'!IH·n fordulnak
11r\·o:·:i tanii(•sr"rc a lako;;siiu· kiin'·\1/íl \"("!t \"HJ..;\" \'a!úhnn
1J\• \' t '11 1110~() ·. f i~z t í ! ú:-:zr~1'·n ·J !uq wso lat l 111 n. ·.Az t'Sr •t P k
7<,\,.a 111indc·11 IH·t1~gs("gi iii11Pt H<:lkiU zajlik !1~. dP a tiibhi
t':-:t·t tt'ilnvo1nt'i n'·:-:zt"li~·n ~f'!ll t'·:-:z!<'!tt·k k()!1l(1h·n.n \"t•erul<'i
tiinr'lr·t. ·C,.;1q11in t"l1:n.l-'iiblí1/í µ<:Jl!'k :-:z!Ínuln1 !.:J·sziilt
111a1·ú hatibú ;.::t.r·n·kkt·I k1qH·:-:n\nth1u1 \·olt nr'·hún~· e!\"('·! r·t t (·:'1'! li\•Jl kúduizi 1i p(l\i't~ra :-oziik:-:i'·g. :\1•11Ji'Ytkiizi
r1wi.::fiu,\"(:IC:s1·k alát.<irn11:-oztjük t•zr•k('( a 111t'g1illnpítiisoka1,
.A \·iz:-:giilntok arra a kiivvtk1·z!t·t1'·~1·(· j11tuitnk. hogy

11 !1H1SÚ· 1":-: ti:"iztít('i~zen·k túlnyrHrH'> tiild1~\··ge !H·tn j1'h•nt
\'t•:-:z(·l.\·t !!~·t·1·111t·kr>ird.;: :-:zlÍnuini. dr· a r1111:-:og111J1g("pekIH·Z !ia:"znlilt ii!ilí11J;-;zt·n·k !1aszn1ilatnkor 1'1\·111u:-:siíg ajfi!lln!t1:-:. Ezck1•! a ki:-:g\·\·1·111('k1·k 1ilud ('I ni>111 ("dH•t6 heh·(~II
tanúr·:,:n~ tnrtnui. [';~yt'·hkt'·nt t•z1·knl·k kül:-:t) (::-:oniuu(_i\ií·
,.:rín l.'1jnhliau Jtl!Ír f(·l;'(in('i ri;;y1·lrut·zt;•(1~:-: uh·nslia1ú (1 !:l).

1-c'. li'

\llC:lll:::-; C:\"(H:YíT,\~,\ l'l!<ll'l!c\:'i()L<lLl,AL
l-c'1>·/ir111. A.: l'rud11:-:~· faJ'f!i!l('('ll!i1·\· (Hl!('lll"f'~!i) !fl7!J.
(''l!!l. i)ií:J~. p. 1 \)~<~~:\ n1ign"n t;r:-:zükii!1·t r;:-: «Zt kii-;;(·iJí l1i'-nttlíi:-:-:zvn'.i
(·niiutd<i:-: 1·red111l"n\·1„ :\ :O:Z+'!'(l!uoin \·1\lr ki i!\·1·11 i"r:-:zííkír<i, rnnjd i'·niíuílú h11uí:-:1, de az t·n·k r'·rz<:kt·ny,.:\··u(·i
i;-; ni'•\"1•li. a plazr11nki11Ít1(·kn" ~liul'/·nt·:-: rohnnt 1i"lntt a
:-:zt·rotouin (:-; kat1·kola11iin HH·tnbnlitjni :-:zabnd1tlnak f1·l.
;\fti:-:n'.~zl az eruoin111i11 ('•;-; rlihidn1r·r:.;otnn1i11 i:,; st~rkt~nti
nz alfn-adn_•nt·i·,:: l't'l't'fltnroka!. H!,lH·lyt'k1'll k1•r1>sz1 iil
n kat1•kolnrninok t'·rttigító hnui:-;t f1·jt\'tl(•k ki. dt' u<itoljd.k
it
knt(·kol1uniriok n·knp1iil1i.:-;út i:-:. tH't!I jt!l\'Úll Íf!y ;•!
a p11rnli1ikn:-: 1»n1iµ:1dii:-:ig. :\ pn11q·an1.lol t11it1l li(·!n·
ldnkko\r'1, ).!1itoljil a 111u·nlitiku~ t~!'LÜu:ulii:-;t, Pzt:rt batií;.;os
11 rnil!l't:n oki kPZt'k•;;{•h('!l. Eu:y l11·nssr'1i lu'irluizlian n SZPrzD
1 (J n(ii t:s ~ ft:rfi !H'tl'g(•n (:li,·-„-fii) t.'\') alkalrnnztn n pn1pranol()h, nkikn1·k ll lll'i\•i..;:-:l·g1· 111/tr ! 1-~ii 0\"f' tart.
.>:npi hii1·01n:-:zor 10 111„u nda,u 111t·lh·u ht·tt·utt: f'llt·ntírizu·

1> p11lzu:-:t. a y(:rnyoniibt, a 1n1..·!lt'.Jd1at1\s()kat, dc• fiih·!!
a 1·nhnr11ok 1·t·ej(·t 1'·:-: gynkoris1í,!,.'.lii. Ha sziik:-:r'·g(',:.: yoJr.
nz adngo! nnpi h:ir(1111:-zo1· :io \"Hg,v ·!O HIU·l'll nÜ\"\'lt1"
•..\ !l!(~u:fi!!:·r,\1'.s sf,f•riri! a 11ropr1tntdol hatásos ~Zf•!' riiiu:p'.rt!'B ro!in111ok r·siikkt'rit1'.st'·n· („'i.!j.
rlr. f){1íh 1-:au

~zli1H

si,.'ht.!:<punkt diu in dt~n vurgnnguuen ,J1d11·en 1,•r:-:\·hicot•11t·n

1!11I)1 ikn tion<.•11.

* Hcsumo cn

/:,',~·1Jcr11nto:

D - r o 1(. Z a 1 a i: 'l'a8koj, poliliko, sciennt /;11j
prrtktika c1·0/110 dc la rcr110 ,.(lyÓ(!f!8'::.cré8;:;c('. 'l'l//;,wufo
kaj pt'/'8j1Cktin1j /a.<;f.:oj ol:a;:;c rle 8tltrlo rlc la :!:).a jurko·

lckto
Ln aütoro - oknze ck• ln :J:j.n datreveno dl: npt~ro d1·
lit fakit rcvuo ,.(}yógyszt•J't:szet,'' - donus l'L'Sllll!OII pri
ln eeloj, tnskoj k;tj lltingitnj rezult.oj dc! h1 rt•\'UO. Luú
la st·iell('llj fnkoj li unnlizas kuj

p11kto tuksns
pul1!ikajojn.

ln

dut11

,1

Pi st:ien(·historin vid-

!npasintn

ternpo

11pt•1·iritaj11

TC-rion::~z

I' l·:MOTE IL\ I' L\.J ,\:-; ,\K 'L-l l'.·l~ZT,\ L,\T.-11
.·Íllrt8/l/8flfll,

!fJ/9.

COt!I.

('.:

;)iJ;l~.

l'rodu:-:e

fl· :l

fal'l!lH('t'lllÍl·(•

(But·un·~!i)

!i),

Az t·!1núlt kt"t t"Ytiz1·d ILH'}.!t11utntta, h(lg\· 11 L:i'u11i'ikúr
t•l lt·n i harc lian lt·g"1·1·d r111'-nyl'st'blit•Jl n k!·~not 1·rn pt·u tiku inok hnszno~íthnt(ík. Nau\" Ílatil:-:ú sz1•1'('k. 111ir1t n
J{if!l!llflÍl·in, ~i111,·rd11! ((•tti'·J.;: · t?.t ]('ht·Ui\'t:. ~\_ !10:-::-:zú
id(·jii kuz1·!1·~:-: ( ! S-:2-l hú nap) ll'rii\'idült n-t 2 húunprn,
l!lfljd {i-D búnnprn. :\ !IHpi gyr'1g-y:-ZPl'~Zt'(k•:-:t !'<·ly1\l!Otln a 11t't«!l!i· kt»t:-:z(•ri (~/7) ailngulti:-:, 11rni sukkal
kiitl!l\-'t·hlwH eh·i~t>llu·ió. :\ n'.i..;(:ldli individ11alizlilt k1·zt:h'·si ~tnndard !!\'r'ig\·1núdda!"viíltotuik ft·L a111i 11·1!1·t(J\-(· tt·1tr·, hogy' i'r nt\JJIH~l('J_!'.:'/!g{•t az 1ili11liínos f!l'\'tJc>Ok
lr'·nyc·gesl'H (1k:-:('>llbn11 kt·Zr'ljc'·k. :\ IH•t\"L'IH':'i (:·vek f'h•j(·n
a iulwl'kH!<'izi:-: g-~·('1,!!yí1ii~a :-:tHf!!llilt, dt· a l~if11111pi('i11 (··:"
az Etarnhutol t1wujl'!1·n1"~(' a J\t'!llZr·t.ki"izi kíizd<il!:l'!'ll
kili·ndíu·tl"l: a lio!t1'1(;r11rúl. :\z .-ln1wtas11t11 prof. \";•zr't\(·
bukaresti Fizinll'1„!!ini !111r'·z1·t ki{lolg(1zia, s szt"lr·:-: ki'1r!H'tl.
az f'!.!t..'.:-:z orsz1iul11\n 111'\·ezi·ltt· t·ZPk stan(l1u·1Jiz1ílt 11lkal111nz;ísfit. Az, boµ:y {' gyúgyszi·rl'k 11 b1:tq„dH!Z kt·\l(i id(íbt·tt
f•lj ut. na k. l1·hPt t1\"(" eeszi niinrlen \11•! q! t.l']j1·,.; g->·<'iuyu lib1ít,
111inden ft•rtfiz(j gt'w fr·l~zlÍ111nliisii1 (S;J).

L-Tl! l l'T<lF,~i'i
_.\ l'>'ZICllL\TltL\I GL\KO!!L,\Tll.'IX
f',1/:cs, U. !~'. · Drug [11!\•ll. C'li11. Phanntu·y 13. :~\1 l
( J Dl!!).

:\n 1i1H1sn \"H k 1· lt•\·(·g~ · ii lt · t 1..·ine k 11111 idt·p n·:_.;~1zii n~k( :11 t
\"'al1'1 ulka!i11azii:;;lira nz a fiili1~\·{·:-: ndtn az alnpnt, hn'.!y i·
lH•t.t·~sf."gt•k oka i~L(\"1''-' hio!.;(•n arninnk :<zint1··zi~1;Hf~k VH!!\"
fiilsznhad u!ü:-:á1111k" gli Llii:-:11. i!lt·t \"e hiiinya. „:-\z L-t rip1 ~;
f1in, 11 i'Zf'!'Olll!lill (•lfj\'('!!\"iH(•{(' n \"(:•r-a:_;y _:.::iituH ki.iIHl\'l'll

iithntol. íuy ü :-:z1'n1tun'il1-liiiínyos dt·p;:1::-::-:zi<'1k liJ'Z('lt',~r'·n·
alknli11n~." fiií-7S','/,.lin11 kötlídik nlhuniinhuz. f<ík('•nt H
uuijhan bonilik 11„ n triptofli11-pirn1liíz vnzi111 :-;t•gft~t;i.;/·
\'t•!. ~\ kiizlt•t!ll"n\-' i:-:nit•!'l!·ti az anya:.:: fnn11Hkoki11t·tikai
nrlatait. l!H']\·r·k 'ki'o.ii! v::onk a kb.·2.7 úní:-: fi•lt•Z<:·si i(l()t
t>!ne!('!ll ki. :i'.:n!l·kt':'. hCif!,\' az c·gy(·:< IH·ti·g,_.:('.!!ti11u:_.;ukbnn
nHÍ:.-; 1·,s riuí~ i•t'\•([1111:11\'t•k iulr'Hlt11k, r•zt•k(•t H :-:z1•17J) tiir:.:,\·nljn. :\z L-triptuf1i;1t n1iridiµ: pi1·idoxi11nal (I1,;·\·it.) i'·,;
ac;zkorhin;;a\'\"td (·uv üt 1 kt·l! adni; (•ltiziin· rnint a dt·k111·boxiliiz cnzirn (·o·Í'1ikton'1l'H. utúhliirn p~!dig niiut n liid·
n1!üz ('(t·fnkt<HTll v11n :szíiksl:!!. :\ ,.:zt·rzti isrilf'!'Ü'ti 1111i.11iii:-:
t''s skiznf r·~··n bt>t cg(•k kezck's1'•nt·k sz(lk1í,;us (djii1·á~ai t,
1:alnn1int n !!~·(1gyszt'r !ii11toniku1t1kl'.lll tt1rtt'·n6 alk1tl1naz1isiit. :\ 11H·l!1:Jdra!á:-:rik 1·1n·IH'·k, ki'•ziHiík n f<'jflijib 1..'.:~
lui11yi11µ:f'l' (·rdt·t11i>l 1·ni!ítt'.·:,:t': 1·zt·k i·b{):;orbnn 1~ k·(·z(•lt'·s
k«zdt·tl:n i(•lt't1tkc·z11Pk. Tart('1:,: ~zPdt:s ~onin \·l{iford11\
:-:z1íj.-:z1íraz~1íg, liornályo:-: !tii ú:-:, , ÍZ(ltllff•szii k·s, \'t•!'(•j t t;k(•z1:s. t'f'lll<'!!\:~. i'~al1ínkiii11·,~. 1nt·h·i>k H tri(•ildti:-:11:-: anti·
dvpn!:-::-;z1ír'1sok ri 1t·lh'.Jdint ás;1ihoz · hn:-:11ullt 1u111k ( !J J ).
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