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10. SZÁM---------

A KÉSZÜLŐ VI. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV 
,\ SZERKESZTŐBIZOTTSiH Ti.JJÍKOZTATÖJA 

fokintettel aua, hogy közeledik az új gyóg:J -
s_ze1kön:yv sze1kesztésének befejezése, idősze1 ü. 
hogy a Szerkesztőbizottság iészéről tájékoztatást 
adjunk azokról az elképzelésekről és 'áltoztatá
soki ól, melyekkel elsősorban a magyar gyógyszer ész 
társada101nnak és gyógyszeriparnak számolnia 
kell 

Elöljáróban meg kell említenünk azt, hogy a 
VI Magyar Gyógyszerkönp az V. Magyai 
Gyógyszerköíiyvben lerögzített alapeheken nyug
szik és a Szerkesztőbizottság igyekszik hűen kö
'etni Schulek prnfesszor szellemi hagyatékát: azo
kat az elveket és módszereket, melyeket ő részben 
az V Magyar Gyógyszerkönyvben fektetett le, 
részben a VI Magyar Gyógyszerkönyv szerkesz
tésének első i évében alkotott meg, illetőleg 'á
lasztott ki 

Az alapeh ek teljes tiszteletben tartása mellett 
és az V Magyar Gyógyszmkönyy intencióinak 
folytatásaként Schulek professzor 'ezetése és 
ír ányítása mellett kezdte meg a Szer kesztőbizott -
ság azt a. 1nullkát 1 a1nely elsősor han ai 1 a ilán:vult, 
hogy a gyógyszerterápia, a gyógyszCikutatás, a 
gyógyszeripar és a gyógyszerellátás rohamos foj
lődéséYcl lépést ta1 tva a g~rógyszer kön~yv- ko1 szerü 
1naradjon 

Az új gyógyszer köny' ben ennek egyik legszem
beötlőbb jele a cikkelyek ,áltozása lesz 

1962 no\·emberében a „G.; ógy::izerészet" Schulek 
professzor tollából közölt ismertetőt, amel:-· az akkor 
elképzelt cikkely-.;;·álto?:tatásokat tükrözte. Az ·idő 
haladt azóta is, és érdeklődósre tarthat számot, ha a 
kémiai és galenusi kés;dtmények sorából közöljük, 
hogy .melyek maradnak ki a Gyógyszerkönyvből és 
milyen új cikkelyek kerülnek be. 

~íegemlítjük, hogy a. közölt jcg~yzékck még ebben a 
két kategóriában - tehát a kémiai és ga.lenusi készít· 
I_.nények vónatkozásában - sem tekinthetők teljesnek 
lgy pl. a vérkészítinényok esetében még nin('S véglEges 
döntés, a radioaktív izotópok sora is még ,--áltozhat st b 

_\ cikkelyjegyzék összeállításában a Szerkesztő
bizottság alapvetően támaszkodott Issekutz pro, 
fosszor szakvéleményére, illetőleg az ő általa veze
tett Farmakológiai Albizottságra, egy idejűlegfigye
lembe ''é'e elsősorban az általános egészségügyi 
szükségletet a gyógyszertári igények lehető teljes 

biztosítását lo\ábbá a inag,y.-a.1 gyógyszc1ipa1 
reális kí,-ánságait. ,\.z utóbbi két sze1npontról 
érdemes talán néhá.ny szóban külön is inng
emlékczni 

A gyógyszertári igén3rrk biztosításá va.l kapcso
latban ugyanis 80kakban merülhet föl az a gon
dolat, hogy'" ki111aradnak ol:y'an készít1nén)ok, n1c
l:yekből a g:yóg.ysze1tárak nagy forgaln1at hon:yo
lítanak le Ezzel az 11ggállyal szemben mái ele, e 
meg kell jegyezni, hogy a g:yógysze1könyyből 
,-aló törlés nem jelent ugyanakko1· a gyógyRze1 -
kincsből \"a.ló ki\onáRt, l1iszen a készítinények 
min15sógét és Yizsgálatát az V .\fagyai C:]' Ót-,') -
Rzerkön)'\ előüásai biztosítják .·\ lcihfi.gyústa ki
sze1nelt készítmények két csoportba sorolhaJ,ók 
Az egyik kategóriába taitozók to,áhhia is hi»t
talos készít1nén:yek 111a1a(~nak, de ne111 a gyóg3 -
sze1könyvben, han(""lll a;r, új F'o1 mulac _Nor1na,le;;;
ban A receptiuai munka könnyítését szolgálja 
az az elhatározás 1nclynek lényege a/'. hogy a 
g:yógJ-'SZe1kön:yvb6l a FoNo-ba ke1ülnok a recCJJ
túrai készítmények (pl. szemcs<eppek), a FoNo-ból 
a gyógyszrr könp he kcr ülnek a galenikumok (pl 
pasta zinci oleosa, siTupus cichorii), a.. g:yógysze1 -
kön:y ,. pedig hiYatalosRá tPszi azokat az é1nyago
kat, mcl:y-ek a _FoNo-készítmény-ck elkészítéséh0z 
kellenek (pl alnminium chlmatmn oxyteiracyc
lrnum hydrochloricum) 

"\_ 1ná-sik kategó1iába azok a készítn1én:;_ek es
nek, inel:yeket a Szer kesztőhizottság rnár nc1n 
tart kprszPr Ünek, és bár né111elyikből :áagy lnég a. 
fó1galo1n. 'iRszaszo1ítáRuk terápiás sze1npontból 
indokolt (pl foli11m guajacol81Üfo11icum, plumbum 
a6eticum) 

„_\ gs·óg:yszc1ipa1 reális kívánságainak 1né1Je-
gelése a (iJ-Ó,i.,YJ'Sze1kön:yv Szei:ke$ztőbizottság fon
tos szempontja Ennek indokolására fel kell hh -
nunk a figyelmetanaarendkívül előnyös helyzetre, 
amely a gyógyszei könp céljainak és a rnagyai 
gyóg,y-szeripar érdekeinek -na:.gyn1értékű egyczésé
ből adódik Ez az egyezés abból ered, bog) a 
1nag:ya.r g·-:,;óg)Szeripar rendkí,·üli fCjlő{lése oJyan 
mértékben fokozta gyógpzm-külke1cskcdelmün
ket. bog:?· ilfagy-arors7,ág n1a n1ár 70 országha f'xpur-
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titl gyógyszert; ezáltal a magyai gyógyszeripa1 
közvetlenül é1dekelt a n1agya1 gyógyszerkönyv 
1nagas 1ninőségi kö\'·eteln1ényeiben, a 111agya,1 
gyóg:ysze1kö11:yv követelményeinek kor szerű szín
ronala ugyanis a magya1 gyógyszeiek hitelét és 
ezáltal expmtálhatóságát-fokozza Schulek pro
fesszm időszcr űnek látta a VI 1\fagya1 Gyógy -
sze1 könyv Sze1kesztóhizot..tságúba a gyógyszer ipai 
kép,:-iselőinek be\ onását ér.; ennek_ a lépésnek he
lyességé1 ől a sze1kesztés 1nunkája so1 án iná1 
eddig is meggyőződhettünk: ellentétben az V. 
~fagyar Gyógyszo1könp életbeléptetését kö' ető 
ldőszakkaJ, arniku1 a gyógyszc1ipar tá1gyi nehéz
ségeinek fokozását látta a gyógyszcikönyv köve
tehnényeiben ma. felii-aner ve a.zt a segítsóget. 
n1olyet éppen ezek a 1ninóségi kö\ etelmények a 
1nííszaki fe:jlcszté8-ben t~s a készítn1ények exportál
hatóságúban jelentenek, a g:yóg:ysze1 ipai· kópYisc16i, 
clsi')so1 ban a 1niniíségcllrnG1zfí főosztál:yok ,-czcf.í)i 
kn1nnl:'/ tán1aszai a szc1 kesztés n1unkájának 

\ gi:-ógyszerkön.rv új ldaclásának változtatásait 
te11nészetcscn nen1csak a g:y ógs sze1 kincs cse1 élő
d<~se indokolja, bofolyásoljá.k ezt inás tén:yezók is 

1~zek között az első helyen kell en1lítcnünk ai'. 
I~gészségügyi Világsze1 \rezet gyógysze1 \:onatko
zású munkáját és ha a 1nagyar g:yógyszerkönyYet 
és a n1agya1 gyógysLerekot világszínvonalon aka1-
juk tartani tudon1á:-;ul kell vennünk a.zokat a 
nen1zetköLi tö1ek1·éseket, inelyek e1sősoJban a 
llha1 inaropoea lntc1nationalishan tükröződnek 
_l\en1 < {;lunk az, hogy a ncn1zctközi gyrógJ sze1köny\ 
kötnt(-:it 'agy az új ldadás te1 vezetét e cikk kere
tében isn1crtessük és csak a ne1nzetközi gyógyszer
kön:y\; e1ne·vezései1e és a ne1nzetközi standa1 doki a 
utalunk -\_ ne1nzetközi gyógysze1kön:y1. elnevezé
seinek n1inél n1esszcbb1nenő alkaln1azása a nenizcti 
g)rógysze1kön.yvb0n az og~yedüH lehetőség aira, 
hog)' a g) ógyszer nón1cnklatú1a útvesztőjében a 
8zaken1be1 ck non1zetközi viszonylatban eligazod
ha88anak . . !\. non1zetközi g~yógysze1ne1 ek nag1'·ohb 
Jnér víí alkahnazása a 1nagyar g;yóg}-sze1 köny'i' bon 
te1n1észetcscn nen1csak azt jelenti. hogy az új 
készítn1ények eln e 1; ez ésé ben ehhez alkaln1az kodunk, 
hane1n bizon;yo:-; Yisszahatása van az 1\7 ~1agya1 
Ciy ógyszcrkönJ \ nómenklat(nájára is Hangsú-· 
lyozni kÍ\'ánjuk ugyanakko1: a Szerkesztőbizott
ságnak nen1 célja., hogy gyógyszertá1i 116111enkla
túrában za\;art okozzon, és éppen ezért a. régi ké
sr.ítn1én-yck esetében ezeket a. ne1nzetközi nevekf'.t 
t;sak azon kés:zít1nények1e alkaln1azza auto1nati
kusan, melj ek a gyógysze1t.inakban in substantia 
nem fmdulnak eléí .\ nálunk jól hevált elneve
zéseken amelyek egyértelműek is (pl ainidazo
phen_:1_mn, aw1Jhen'n1n- stb) ne111 v:áltoztatunk ·és 
kevés olyan készítmény lesz, melyek nómenklatúra 
'áltoztatása a gyógyszertáiakat étinti (pl aneu1-i11 
helyett tiamin, szulfadimetilpirimidin helyett szul
fadimidin és az illóolajok jelölésére „o/eum" he
lyett ,aetheroleum" 

Nem célunk e cikk keretében részletes beszá
molót adni az egyes albizottságok .munkájáról. 
hanem az egyes albizottságok problematikáját 
~ze1 etnénk mE'·f!.'Világítani néhán\; olvan pontban 
lll(']:i-f'knck {dtaláno:;; kihatúsa lPsz az uj gyóg) -
szcrkön~-\"IP 

-\ ké1niai albizottság munkája so1án döntő té
nyezőként jelentkezett a metodikai fejlődés a 
g~yógysze1 analitika t.erületén 1~ekintettcl a1ra. 
hogy az V .\fagya1 Gyóg}szcrkönr módszerei 
közé a gyógysze1ellenőtzésbon használt. újabb 
inííszPres és egyéb eljárásokat felvette, c1 Szer
kesztőbizottság köteles a fejliiuéssel lépést ta1tva 
a C~:yógysze1köny-1- 1nódszereit a gyógyszerellen
{)1 zési gyakorlattal összhangban fejleszteni. Erősen 
b(_í,-ül ezé1 t a foto1net1iás inódszcrek köl'c, a lát
ható 6s ultraiboly-a ta1 to1nán} ban végezhető iné·· 
iéi:;P.k 1nellett, főleg egyes szteroid 11or1nonoknál 
alkahnazza az új gyógysze1 köny1- az infravörös 
spekhof:ot?mctii,át. pont~s~hban: e ,:o~y~lotck 
azonossaganak cs t1sztasa.gana'k ellcnorzesere az 
inf1a\·ö1ös spektrun1 fel-vételét .'\_ fotometl'iás 
1nó<lsze1ek alkahna.zásához 0J0ngcdhctetlen a. ké-
1njaj standa1 cl ok ha:-;ználata; \annak ugyan olyan 
íl-'(~tck rnjko1 a (}yógyszerkön_y,; inegelégsz.ik 
bizonyos rnlath extinkciós hatá1értékekkel. <le a 
spektrofoto1néte1ek ós a tcljr:-;en nen1 standardizál
hatú n1ó1 ési feltételek különbözősége a k\ ant,i
tatí,, f'Oton1ct1iás n1éréseknél szüksegessé teszik 
a1. riedmények standai d anyagokkal fohett kon
( ent1 áció-gör béhez viszonyított, grafikus Rzá.1ní
t{tsát .·\ stanclarcl an}agoknak még nagyobb je
lcnt{)ségük \;an az inf1avörös spekt1u1n felvéte
lénél, ahol a vizsgáhrndó anyag spckh urnát a 
st.andaI d an:y ag spekt1 un1ához kell viszon}' íta.ni 

L~j n1ódszc1 lesz a Gyógysze1kün~yvben a kr9ma
tog1áfia Szc1n1os olyan szerves gyógyszcranyagunk 
,. an, an1elynck tisztaság\1 izsgálatát csak k1oma.
tog1áfiás eljá1ásokkal lehet megnyugtatóan elvé
gezni. 'l Gyógyszeikönp e módszernk közül a 
papírlnomatográfiát és a 'ékonyréteg-k10matog-
1 áfiát teszi hivatalossá Paphln omatog1 áfia, ill 
,-ékonyiétcg-k101natog1áfia teszi 18hetóYé száma.•; 
tinktúra és kivonat megn:yugtató azonosítását, 
tmábbá izolált nö' én} i hatóanyagok (pl alka
loidák, glikozidák) tá1srngyületekre és bomlás
teimékelne kiteijedő tisztaságvizsgMatát. Szin
tetikus ''együletek esetében főként inte11nedierek 
és bon1lást(•11nókek kilnutatására, használja az új 
gv·óg:y sze1 könyY a k1 on1atog1 áfiás n1ódszeroket 

Széles alapon keiül alkalmazásra - főként 
szervr.B vegyületeJi: k1istál3ryíz, Hl nedvess'égta1-
taln1ának incghatá1 ozáBára ·-·- a Karl Fische1 -
tihálás 

·\_ ne1nvizes titrálások sorábóJ a pe1kló1sa\as 
titrálást alkalmazza az új gyógysze1könyv alka
loidák. alkaloidasók és alkaloida típusú 'együletek 
bázis ko1nponensének ta.1 talmi 1negl1atározásá1a 
A nemvizes közegben való sa' titrálás előrelátha
tóan to1·ább1a sc1n lesz hivatalos módszer 

Soké,;es Inunka e1edn1énye a VI l\iagya1 
Gyógyszerkönyv stabil és kieg-yenBúlyozott új 
színmértékolclat 1 cndszer-e 

.-\ szenn:yezés-1né1 tékoldatok rcndszete el'' ben 
nem változik, de a Gyógyszeikönp általános 
111ódszerei közé felYételre kerül Sch1ilek p1 o~esszo1 
és munkatársai új eljárása a kis mennJ-iségű· fém
szonn1-,-ozésck kimutatására és meghatározásáTa, 
oxircl-kollektor segítségéwl \ módszer feltétlenül 
nag-y segítséget fog nyújtani azokban az esCt-é-k-
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b_en, a111iko1 n<~,111 elegendő egy adott gyóg:y-sze1 
fé1i1szennyezésénck a gyógysze1köny"\i mérték
"ldJltokkal rnló félkvantitatív megállapítása 

Atdolgozásrn kerültek a, tájékoztató gy01S>izs
gálatok Az albizottságot itt több szempont 
rnzette, figyelembe v~Ye azt a kö1 ülményt, hogy 
e vizsgálatok ehégzése a gyógyszertárakban a VI 
.\Iagya1 Gyógyszerkönyv megjelenése után kö
telező lesz Kiválasztás1a keiültek azok a gyógy
szerek, a1nelyek a g:y ógyszertár ban in substantia 
előfordulnak 'agy előfordulhatnak és tájékoz
tató gyorsüzsgálat csak ezekben a cikkelyekben 
lesz előírva Az alkalmazott eljárások (pi azono-
sítás) nem feltétlenül egyeznek a cikkelyben 
előh t rnakcióval (pi Tinctru a belladonnae azono
sítása papírlnomatog1áfiával a cikkelyben, Vi
tali-reakciórnl a gyorsvizsgálatban). Igen lényeges 
szerkesztési sze1npont volt az, 11ogy a gyógy
sze1tárba az an~yagok n1á1 teljes gyógyszc1könyvi 
\-izsgálattal ellcnéh zötten kerülnek, ezért köny
nyebben lehet eltekinteni a férnszennyezés- stb 
\"izsgálat n1egisn1étlésétől, n1int annak konti oll
jától, hogy eltaitás •agy szállítás közben nem 
kö"\etkoztck-c he nen1 kí,-ánt \·áltozások Ezé1t 
ahol e11e n1ód \ an, a G:yóg~yszerkönyv a bcnnlás
te11nékek1e ,.-agy kontentrátló változúsoloa fo1dít 
a tájékoztató gyms.izsgálatokban nagyobb figyel-
111ct és te1111észctesen to\rábbra is az an:yagok 
azonosításáia, mint leglényogc~cbb gyógyszm -
táii vizsgálati ponti a 

:\ g;yógyszerek azonosításában és tiszta.ság
' izsgálatában az olvadáspont jelentiísége tmább 
foküzódik, 1nivel a. g~yógyszc1 kincsben a szet"\CS 
vegyületek a1 ánya a. sze1 \·etlenekkC'l szen1hen 
egy1c nö\ekszik \Táltozni fog a gyógysze1könyYi 
készülék az ol\adáspont 1neghatározásá1a és sz:'t
inos Psethen jelent inajd nagy könn,yebbsógct az is, 
hogy néhány magas ohadáspontú anyagnál ala
csonyabb olYadáspontU eutektiku1n1nal Yégez
tcti a Góygyszerköny'' a \izsgálatot 

\z \ 7 ~Í.af:,,}'al GyógJsze1kön,Y\ szakított azzal 
a gyakmlattal, hogy a gyógyszerköny• csak a 
g} Óg) sze1 tá1 akr a vonatkozzon Ez tc1 inészetesen 
alapvetGen váltuzta tta n1Pg a gyógJBzcr köny' 
és a g:yógyszeTkószít6 te, ókenység kaprsolatát, 
továhhá a (Jrilenn8i tt1b-izottwig fCladatkörét is 
le gyógysrnripar ban fol) ó gyógyszer kés,ítés szá

mám a Gyógyswrkönp eddig sem adott és a jö• Ó· 

hen sem fog technológiai előíratokat adni, do az 
nem azt jelenti, hogy a Gyógyszerkönp szab· 
ványosító tevékenJ sége a gyógy·szeripari gyógy
szerek1e nem terjed ki J~zt a tei--éken:ységet ineg
hatá1ozzák u.gyanis egy1észt a ():yóg}sZelkönyv 
n1inőségi követeln1én~yei, n1ás1észt a Gyógysze1-
könyv gyógyszeifm mákra vonatkozó általános 
f€j&zetei, továbbá az a kí\·ánalon1, hogy az ipa1ilag 
el6állított galcnikun1oknak a (}:yógyszerköny,„ 
clőirata s;.:o:erint készítette! 1nindenben egyeznie 
kell 

.'.\. gyógyszertá1i g3 ögyszc1készítői te\ éken:r:ség
gel kapcsolatban a c-;-:yóg:ysze1köny\ intenciói 
ncn1 változnak, a gyógysze1készítói te1'éken:ység 
jelentőségét ugyanis ne111 a gy-Og:yszer tárban ké
szített gyóg:yszerek g)-·-ógyszerforgalo1n1a vonat
koztatott százalékos aránya szabja meg, dc még 

a Jeceptck szá111a sen1 döntő, nÍiyel nen1 a inenny-i
ségi tényező dönti el az r0gószségüg:yi szakmai 
kö"\·etelmén3rcket 

._\ G:yóg:yszer kön:y \ galenusi iésze a g.yógysze.1-
technológia fejlődésének megfelelően alakult .1' 
új gyógyszeiforrnák általános fejezetei mellett 
főként az injekciók és a tabletták általános feje
zetei bő;ültek Az injej;:ciós fejezet külön foglal
kozik az infúziós oldatokkal is amelyek jelentő
ségének növekedését a vonatkozó cikkel:yek szá1ná
nak sz a por adása is tükrözi 

Az aszeptikus gyógyszerkészítés alapeh eit 
ugyancsak leiögzíti a Gyógyszerkönyv. 

Atdolgozásra került az inkompatibilitásokkal 
foglalkozó fejezet is A Galenusi Albizottság te1 · 
vezete jelentősebb átalakításokat javasolt, és a 
te1v-czet kitűnően füglalta. össze a kö1.etendő 

cl vcket A Sze1kesztőbizottság kénytelen volt 
ettől a tenezettiil mégis eltekinteni, mivel a túl 
tö1nö1 összefoglaló az or1·osok szán1á1 a -- akiket az 
011·osrr:n<ltartcl.s e gyógyszc1 kön,y\;j f0jezet fig:ye
len1hevétclé1e ugyanol1:an n1értékbe-n kötelez, 
tnint a gyóg,yszc1észcket - ne111 lett v·olna é1thetó 
és nehezítette volna a gyógysze1 é8zek hel1Tzetét , 
esetleges 'fü\s esetekben Az inkompatibilitás feje
zet különben a gyógyszerészek jogkö1ét tovább 
bővíti és a receptúra gyóg:ysze1teehnológiai ké1 -
déseiben a döntést gyakmlatilag teljes egészébnn a 
gy ógyszeI észre ruházza 

i\ gyógyszerteuhnológia fejlődését mutatja az 
uj segédanyagok nagy száma, amelyek a gyógy· 
sze1ipa1 szá1nára is szükségesek, toYábbá a gyógy
sze1tá1i tecl1nológia. 1node1nizálását is szolgálják 

.\ fa111wkognóziai albizottság föladatát bizonyos 
1nó1tékig ki:inn)'ítctte a.z a kö1ühnény-, hogy a 
d1 ogok szán1a a \TI. }fag}' a1 (~1,·ógJ szer könyvben 
jelentősen csökken, ugyanakko1 szún1os n1ás körül
n1én:y nehezítette 1nunkáját ]~zek közül a nehc
zitC) kö1 ül111ények közül c::;ak kctttít e1nlítünk n1eg: 

l \z allJjzottság két kiválö szak<~1nhc1t ve8z
tett cl di Ro1n Púl ös (;io1.annini li.uclolf szo1n<~
lyöhcn 

2 Hazúnkhan a gyógJ'llÖ\· én\'ek és d1 ogok nünó
ségv jzsgálata eln1a1~1d a gyóg'\-.-::;zerPllen{J1zés többi 
ág~1zatáh~z viszo~yit \a ~fí7· pl; a ké1niai, készíi -
1ncnyek es a gyogysze1kesz1tn1enyek esotch<~n az 
cgészségüg,y és a gy-{nipRI cgét'lz sor ol~yan ellen-
6rz6 laboratóriu1n111al rende]kozik, i11e-ly-ek állan
dóan alkahnazzák a (~yógyszc1·könyv 1116<lsz;e1 eit 
ós k1itikájuk1 a, tapaszta.latukra és ja vaslataik1 a 
az édntett albizottságok tá111aszkodni tudnak 
clroge1len61-zésseJ ::\iag;ya101 szágon csakncn1 kizá ~ 
rólag az O:VIMI foglalkozik, és ennek az cg)· labo-
1atóriun1nak a tapasztalatai ne1n 1nindig elegc:n
clőek ahhoz, hog-y a d1ogok ininőségével kap<:sola
tos gyógyszerköny\ i kö\etelményekot teljesen 
111egnyugtatöan lehrssen J endezni 

:\ fru nia Lológiai é8 biológiai albt'.zottság 1n unká
jár ól inár tettünk en11itést a ( ikkel) iEJg:yzék össze
állításá;al kapcsolatban p;zenkívül két nagy 
n1unkaterületo \·an e bizottságnak: a biológiai 
é1tékn1é1és és a dózis111egállapítás. 

"z uj biológiai tiüálások mellett (pi ACTH
é1téknH~1 és), az albizottság a iégi eljárások eseté
ben nen1l:sak azok korsze1űsítésén dolgozik, ha-
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nern az egyes módsze1ek n1cgbízhatósági hatá1ai
nak n1egállapításán is Ez te11nészetesen azt is 
jelenti, hogy a Gyógyszerköny' biometriai álta
lános fejezete is ennek megfelelően bővül 

Az albizottság egyik legfolelősségteljesebb fel
adata a dózisok megállapítása. Ezen belül to>ább1 a 
is nagy gondot fordít a Sze1 kesztőbizottság a 
gyermekgyógyászati adagok megállapítására _\ 
gyermekdózis táblázat átdolgozása és kiegészítése 
olyan módon tö1 ténik, hogy a táblázat csak a kor
csopm toknak megfelelő adagokat fogja tartal-
1nazni és n1egszűnik a szo1zószá1n1nal való adag
szá1nítás 

\ mikrobiológiai albizottság két legnagyobb 
p1üblé1náját a sterilitás~"izsgálat előhásai és az 
antihiotikun1ok é1ték1nérö 1nódszel'ei képezték 
\ VI Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése után 
'égre elérhető lesz, hogy a Gyógyszerkönyv stelili
tás,„izsgálati elöírásai és a gyógyszerellenőrzé~ü 
gyakorlategyezzenekegymássa] Az antibiotikumok 
értókmérő mó<lszereinek fölvétele a Gyógysze1 ~ 
könyvbe régi hiányosságot fog pótolni 

Befejezésül külön kell beszélnünk al! ól, hog\ 
rnil-yen módon p1 óbálta n1eg a Szerkosztőbjzott
ság a gyógyszerkönyvi oliíiratok ieprndukálható~ 
ságát a lcgmesszebh1ne.nően lsiztoRítani. „"\ Gy-ógy -
sz(nkönyvi vizsgálati inódsze1ek éfl rlőírások fő 
kö \- eteln1ény--e ugyanis -- a k.01 szerűség Inellett --
azok 1op1odukálhatósága Eru1ok elérésére az 
összes új 'ag) 'áltoztatott analitikai módszert 
legalább két laborntóriumban eJlenőiiztette a 
bizottság Ji:bben a széleskörű nrunkában az Orszá
gos C~yóg:yszerészeti Intézet, az Országos Közegész
ségüg:yi Intézet, a budapesti r\s szegedi Gyógysze-
1 észtudornán:yi Karok illetékes inté7,etei, a-z ] 1~l/f~~ 
Szel Yetlen és analitikai Ké1niai Intézete, a gyógy
sL01 gyá1 ak labcn ató1 iu1nai, a Gyóg,yár ué1 tékesít6 
\T állala.t analitikai labo1 a.tói urna és a (lyógyszcr
ipa1 i J~llcn6r ző Laho1 atóriu111 n1ollett szakíGl
ügyclü labo1ató1iun1ok, g~yóg:rszeTtárak, inás 01szá

.gos és ef,-ryetemi intézetek nagy szá1nhan ,.ettek 
I (!szt ]~ kettős ellcnő1 zési 1en(h;ze1 segítsógév el 
alakultak ki a G:yógysz('.rkönyv új 111ódszerei és 
kor ültek n1egállapítás1 a a,z egyes nlinőségi kü\ e
teln1én.yck 

Ehhez hasonló ienclszer t alkalmazott a Szer
kesztőbizottság az új és változtatott gelenusi 
előiratok esetében A Galenusi Albizottság elkép
zr.lése.inek és l1atá1ozatainak 111egfelelően dolgoz
ták ki. illetőleg választották és próbálták ki az 
Országos Gyógysz01észeti Intézetben, a BOTE 
(Jyóh'JlSzer ész e ti lntéz0t.óbcn és a. SZOTE G:yógy
szei tcchnológiai Intézetében az új előüatokat 
melyeket először 12 gyakmló gyógyszeiész, illetii
leg galenusi laboratórium p1 óbált ki, és a tapaszta
lataik, bhálatuk illetiílog javaslataik alapján 
szükség sze1int rnódosított előiratokat '"alan1ennv·i 
gyógyszedári központ megkapja. Így gyakmlaÚ
lag n1inden g:yógyszerésznck 111ódja lesz inég a 
te1 Yezett előü atok1 ól véle1nén:yt mondani 

_\ sze1kesztés munkája. a sok nehézség ellonéI"e 
is lényegében te1 veinknek megfelelően halad é' 
ienréljük, hogy az egy teljes évet igénylő nyomdai 
munk<t után 1967 első negyedévében meg fog 
jeh„nni az új G:yógyszer kön:y·y · 

Felvéteb e szá11t ké1niai készít1nin yel. 

4.cetazolam·idu1n ( Fo11u1 ti) 
Acetyldigitoxinum ( Acedoxinj 
_4ciduni 'lilicicum colloidale ( Ae1 o&il) 
.4dep!J solidu!J ( Adeps pro suppositorio j 
.4ethinyloestradiolu1n ( J1ilr1 of ollin j 
_4_ethionamidurn ( Rigenicid) 
Aethylendiarninun1 
Alcohol benzylicu8 
A lcohol ceto8tearylicus 
·4lcohole.s lanaP ' 
.4lum.iniun1. chlo1atu1n 
Alu1niniu1n .r;tear·i11ic111n 
4qua de·1nine1nlisata 

Ca1ba.1nidun1 pe1oa:ydatum (Hypt1ol-j 
Ca1boneum. dioxydatuni 
Oatboxym·ethylcellulo.snltt-1 ·i u ni 
Oellulosuni acetophthalicu1n 
Cetylpy1 idi'.niunr chlo1atum . 
Ohlora1nphenicoluni palmif.iniLUlll ((lfi101ooid pal1nitnl) 
Chlo1 och inuni phospho1 icu·m. ( lJelagil) 
Chlo1opy1-aniÚiu1n hyd1·oclilo1 icurn ( Sup1 a ~tin) 
Ghlo1pro1nazinu·m hyd1ochlo1iltfn? (Hibt.1nal) 
Oholeca.Zciferolu1n ( D3-rita11ii11) 
(!holiniu·m. chloratuni ( Oholinlhltn id j 
Oyclobar bita.Zuni ( Hypnora.l) 
(' yrlo'ic·1inu1n bita1 tari cum ( Cyclosu ii1) 

JJ1:gito.Tinu·m ( Digito.Tin) 
Digoxinum (.Digoxin) 
Disulfi1-an1u1n ( A11faeth11lj 

Glucosu1n pro ú1fusio1u 
Glycer1.·nu1n 1nonostea1 i11icu111 

He:rachlo1·ophenu11?, ( llitosept) 
fi yd1 ochlorothiazidu1n ( Hypothiazid j 
fl yd1 ocortisonurn 
Hyd1oco·1tiso11.u1n a.cetícu1n 

r„·op1·ena.l.i11u1n hyd1ochlo1 ioiun ( I'·ropylon) 

J 04chlo1·0,-ryc/1<'.rioli.nu rn ( Ente108eplol) 

f(aliuni chlo·l'a./.u1n 1no ú1ju~io1u 
Ka.liurn pe1·chlo11'.cu111 

Lana.to.~idu1n e ( l!iolaHid) 
Lidocuinu1n 
L,idor...a~'.·nu„1n hud.1 ochlo1ir,u111 
Liothy1'011inu1n hyd1'ochlo1 icu111 ( '11

1 ijodt hy1 onú1) 

11ag11e11iun1 stea1i·nicun1 
Jf agnesiurn t1 i11ilicicuni 
_liep1'0bamat.un1. ( Andaxinj 
J1 ethand1·ostcnolu1n (]\Te? obol) 
Methylphcnida.tu111 hydrochlo1·icu111 ( Oc11f(_d1 i11) 

.\'-a!0"1 phirHt1n h11d1 ochlo1 ú.111n ( :..:·.allil1101 11101 /1 n) 
J)..--(lf/ iu1n bicarbonicun1 v·1 0 infu siorn 
.\;·auiu1n chloraf,u1n p10 ·infuo.;ionf 
_\~·at1iu1n cit1i.lu1n pro ·infusionr 
.'\··at1iu1n pa1a.a1nú1osalfr ylú 11111 

\'"ati ún11 radiojod(l.tun1. 
:\~-eo1ny6inu1n .!Julfu1icu111 
'?\; il1 ogei1i,u1n 
.~:·arad·1eualinu rn bit.a1 la.1ú11111 
J:..""o!fca17i11u1n h ydrochlo1 icu111 
.\' y'itatinuni 

Oe8t?ad1'olu111 b(nzoi(.11111 
Oe.sl'1011u1n 
Olcylu111 oleinir.u111 
Oxytefd a,cycli'.nu.1n (Tct1 a.11 j 
Oxytetl'(1cyclintun hyd1 ocl1lo1icu111 (TE fi a-11) 

Phen ylbuta.zonu 111 
Polyoxa.ethenu111-100 
Polyxaethenum.-dOOO 
Polyvido11un1 ( pol·ivi11i.lpii1 olido11) 
Prednisolon11111 
P1·0,1111?f.hazi1111n1 h 1rf1 n( hlo1iru1n ( P1pol phr-: 11) 
P·1 opylenglycolu1n 
P1 opyl1'.un1 pa1 ac>:r yb1 11zoicu n1 
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Radioau.1 uni colloidale 
ReBerpinuni ( Rau8edyl) 

Sac(;haro8um p1 o infu8ione 
Sorbitolurn 
So1boxaethenuni laurilicum (Tween-20) 
So1boxaethenum oleinicum (Tween-80) 
K-St1·ophantho8idum 
Sulfacetamidnatr1'.u1n ( Albucid-nat1iurn) 
Sulfa·methoxypy1 idazinum (Quinoseptyl, Depotex) 
Suxa1nethonium chloratu·m ( succinylcholinklo1 id) 

T etr acyclinum hydr ochlol icum 
T1imetozinum (T1ioxazin) 
Tiypsin.um 

Zincum stea1 inicu1n 

Felvételre szánt galenusi készítmények 

Diluendu1n benzaldehydi 
Diluendu1n cinnarnomi 
Diluendum foeniculi 
Diluendum menthae 

Granulatuni calcii phospho1ici 
Granulatum. carboni8 activati 

Tnfusio glucosi isoto·nica 
lrifusio inve1tosi 10% 
lnfu8io kalii chlo1ati et glucosi isotonica 
Infusio ka.lii chlorati et natrii lactici isotonica 
Infusio na,t1ii bicarbonici i8otonica 
Jnfusio natrii chlo1·ati composita isotonica 
Infusio nat1 ii chlo1 ati et glucosi isotonica 
Infu8io natrii chlorati isotönica 
Infusio nat1 ii lactici co1nposita i:8otonica 
I nfusio natrii lactici isotonica 
I njectio acetyldigitoxini ( Acedoxin) 
I njectio aminophyllini ( Diaphyllin) 
Jnjectio chW1·ochini pho8phorici (Delagil) 
Injectio chlo1 opy1 arnini hydrochlorici ( Sup1·a8tin) 
I njectio chlorproni'-1zini hydrochlorici (H iber·rial) 
Injectio cholecalciferoli (Vitamin D 3 ) 

Jnjectio corticotrophini ( Exacthin) 
Tnjectio dextrani 
I njectio digoxini 
Injectio hydroco1 tisoni acetici 
I njectio lidocai·ni hydrochlorici 
I njectio naloi phini hydr ochlor ici 
Injectio norad1·e·nalini bita1·ta1 ici 
Injectio oestradioli benzoici 
I njectio oxytocini 
Jnjectio p1ometha.zini hydrochlorici ( Pipolphen) 
Injectio reserpini ( Rauf:Jedyl) 
Injectio J{-.strophantho 8idi 

ilf ixtu1 a pecto1·alitJ 
71! ixtu1 a sedativa composita 

-f.laf1iunl lacticum, .wlutu·m 20% p1'0 infusione 

Pasta zinc,i oleo8a 

Sü upu8 ca,cao 
S i1 upu s chlora·mphen icoli palmitinici 
Sú upus cicho1 ii 

Solutio acidi boric,i 8% 
Solutio cholinii chlo1·ati 
Solutio hexachloropheni ( Ritosept) 
Solutio lanatosidi 0 ( Isolanid) 
Sparsorium heci:achlo1opheni ( Rito8ept) 
Specie <; cholagoga 
Suspen sio 'liccanf.J 

Tabletta acetazola1nidi ( Jlonu.1 if,) 
Tabletta acetyldigitoxini ( Acedoxin) 
Tabletta aethinyloe8tradioli ( J11ikr·ofollin) 
'Pabletta aethiona.midi ( Rigenicid) 
Tableua carbamidi pe1oxydati (Hyperol) 
Tabletta chlorochi.11i phospho1 ici ( Delagil) 
Tabletta chlo1opy1a·mi·ni hyd1ochlorici (Suprastin) 
Tabletta chlo1·promaz-ini hyd1oclo1 ici (Hi-bernal) 
Tabletta cycloba.1 bitui·ali ( Ii ypnoval) 
Tabletta cyclo8e1 ini ta1 tarici (Oyclo<;e1 in) 

T,abletta digitox·ini 
Tabletta digoxini 
Tabktta hyd1·ochlolthiazidi (Hypoth-iazid) 
Tabletta jodchlor oxychinolini ( Entero8eptol) 
Tabletta kalii chlo1 ati 
Tabletta lanatosidi 0 ( I solanid) 
Tabletta liothyronin i liydl ochlorici ( Trijodthyronin) 
Tabletta meprobamati ( Andaxin) 
Tabletta m.ethandro11tenoloni (Nerobol) 
Tabletta 1nethylphenidati (Oentedrin) 
Tabletta nalorphini hydrochlorici 
Tabletta nat1ii paraaminosalicyZici (Tebaminal) 
Tabletta neomycini sulfulici 
Tabletta nystatini 
Tabletta Oxytetracyclini (Tetran) 
Tabletta phenylbutazoni 
Tabletta prednisoloni 
Tabletta prometha.zini hydrochlorici ( Pipolphen) 
Tabletta reserpini ( Rausedyl) 
Tabletta sulfamethoxypyridazini (Quinoseptyl) 
Tabletta tr inietozini ( Trioxazin) 
Tinotura benzoes 
Tinctura ve1·at1·i 

Unguentum chloramphenicoli (Ohlorocid) 
Unguentum hexachloropheni ( Ritosept) 
Unguentum oxytetracyclini hydrochlorici 
[]nguentum pr·ednisoloni 

Zincum gelatinosum 

Törlésie javasolt kémiai készítmények 

Acetum pyrolignosum rectificatum 
Acetylcholinum bromatum. 
Acidum hyd1·argyro-salicylicum 
Acidu1n nitricum concentratum 
Acidum nitricu1n dilutum 10% 
Acidum nitlicum furnans 
Acidum sulfu1·icum concentratum 
.Acidum sulfuricum dilutum 10% 
Aether aceticu.s 
A ether petr olei 
Alcohol absolutus 
Alcohol cetylicus 
A llylbar bitur·alum 
Ammonium bicarbonicum 
Ammonium phosphoricum. 
Aqua chlorata 

Bis1nuthum oxyjodogallicuni 
Bismuthum tribrom.phenylicurn 

Oa"lcaria chlorata 
Oalcium hypophosphor"08um. 
Oarbamylcholinum chloratum 
Ohininum bihydrochloricum 
Ohininum bisulfuricum 
Ohloro/01 mium ad narcosim 
Oholesterinum 

Diacetyl1norphinum hydrochloricum 
Dicum.alolum 

L-Ephed1·inu·m hyd1'ochloricum 
Eucalyptolu1n 

1J'erru1n albuminatum 
Ferrum oxalicu1n oxydul.atum 

Garnetocidu1n 
Gonadotropinum e sero 

Hexacitraminum 
Hexylreso1·cinuni. 
L-H istidinum. hyd1'ochlo1 icuni 
Hydrargyl'um. bichlo1·atum co1„os·ivurn 
H ydra1 gyr um oxycyanatum 
Hypophyseos partis posterio1·is extractuni 

J odoformiu·m 
J odophthaleinnat1·ium 

Kalium bicarboniurn 
Kalium bitatta1 i.curn 

\ 
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Kaliuni chlo1 ·icuni 
Kaliu1n gua.jacolsuljonicurn 

Manganum chloratum 

Naf,1iuni anila,18onicum 
blatrium ar 'Jeriicicum 
].,,T ovar.senolum 

Phena1 .soxydu·m hydr ochlo1 icum 
Phenyliu'ln salicylicum 
Physostigminuni suljuricum 
Pix fagi 
Plu1nbu1n aceticum 
Plu1nburn carbonicum. hyd1 oxydatum 
Proguanilum hyd1·ochloricum 
Pyroga-llolun1-

Santoninum 
Stibium kalium ta1 taricum 
G-Strophanthinum 
Sulfamethylpyrimidinum. 
Sulfarnethylthiazoluni 
Sulfanilamidum 
Sulfathiazolum 

Telr achlor aet.hylenufft 

Törlésre javasolt galenusi készítmények 

Adep'J lanae hydrosus 
Aqua benzaldehydi 
Aqua cinna1norni sp,i1·ituo8a 
Aqua foeniculi 
Aqua Goula1di 
Aqua nienthae pi pe1 itne 
Aqua plumbica 

·Charta sinapi'lata 
Ohininurn tannicuni Roz8nyai 
Coffeinuni nat1 iu-1n salicylicum. 
Oolle11iplast1 u1n hyd1 a.1 gyri 
Oolle·1nplast1 um. saponatUm salicylatum 
*Oollodium cuni acido 8alicylico 

* Decoctu·m 8apona1 iae 

Eniplasl1 uni hyd1 a1 gy1 i 
* E1nulsio benzylii benzoici 
Emul.sio oleosa 
* Eni.ulsio olei jecoris 
* EJnulsio olei 1 icini 
* E·1nulsio paFaffini cu1n phe·nolphthaleino 
Ext1'actu1n filicis niaris .sub8pis.sum 
Exttactuni j1angula.e fluidu·m 
Ext1 aclu1n j1·angulae siccurn 
Ext1 actuni gentianae spissu1n 
Ext1 acttun opii siccurn 
Ext1 actu1n 1 hei siccu1n 
Exl1 acluni .secali'I co1 nuti fluidum 
E,v{J aclu·1n slrau1oni·i 'l'iccurn 

Fa.ex co-1np1essa 
Faex pra,epa1ata siccata 
Faéx: p1aepa1ata spic;'la 

lnfusum f1angula,e co1nposituni 
*ln/usum ·ipeca.cuonhae 
Injectio a? 'Jenicali'l 1~~ cuni p1ocaino hydrochlo1ico 
Injectio benzp1opa1nini pho.spho1ici 1% 
Injectio calcii bro1nati lOo/0 
Injectio calcii chloJ'ati 1or;~ 
Injectio ca111pho'!ae aethe1ea 20% 
l_njectio campho1·ae oleosa 20 % 
lnjectio chinini hydrochlorici 15o/0 et urethan~: 15% 
Injectio coffeini natrii salicylici 20% 
Injectio glucos·i 10% 
Injectio hypophyseos partis posterioris 
Injectio rnorphini hyd1ochlo1·ici 1% cum at1'opino sul-

jurico 0,05% 
Injectio na.t1 ii b1 ama.ti 10 % 
Injectio nat1ii joda,t,i 10% 
I njectio nat1 ii 8alicylici 10 % 

* A készítmény a FoXo új kiadás!'iban fog sZerepelni. 

Inject-io ·nat1 ·ii thiosulju1 ici 10 <J'0 
Injectio g-penicillin-kalii oleosa 
I njectio g-penicillin-nat1 ii 
I njectio g-penicillin-nat1 ii oleosa 
I n jectio g-penicillin-p1·opai1ii oleosa 
I njectio sulfam-ethylpy1·i1nidini 20 ~~ 
I njectio sulfa1nethylthia,zoli 20 % 
Injectio suljathiazoli 20% 

Kaliurn .sulju1 atum c1 udu-rn 

* Lini1nentum a'lnrnoniatuni 
* Linirnentum, calcis 
Liqu.01 je1ri al.burninati saccha1atus 
Liquo1 kresoli saponatu8 

* J.'Yi ucilago ad catheter em 
M ucüago gummi a,rabici 
M ucilago salep 
2l1 ucilago tra.gacanthae 

t:lova.1 'Jenoluni pro injectione in a·mpulla 

*Oculentu1n alburn 1 % 
*Oculentum jlavu1n 1 % 
*Oculentum, argenti 
*Oculogutta atropini 
*Oculogutta rphyso.stigntini jortio1 
Oculogutta physostignzini mitior 
*Oculogutta pilocarpini 
*Oculogutta re.so1·cini 
*Oculogutta zinci 
*Oculogutta zinci cum. adrenalino 

Phenar soxyduni hyd1 ochloricúm pro injectione im 
a1npulla 

* Pilula fe1'1·i sulfu1·ici oxydulati 
* Pilula laxans 
Plu·mbum aceticu1n basicum .solutum. 
Pulvis dentifriciu.s albu'J 
Pul'Ci8 frongulae cornpositu~ 

Sapo lcalinu8 venalis 
Sebu·m salicylat.um 
Sirupufl fe1Ti jodati oxydulati 
SiJ upus hypophospho1·osus compo8itus 
Sirupus kalii guajacolsulfonici 
Solutio colophonii 
*Solutio fuchs'Úii cuni 1eso1cino 
Solutio jodi acida. 
Solutio ·nati ii chlo1-a.ti i ~otonica 
Solutio stropha.nthini 0,5% 
Spiritu ~ aethe1·eus 
Spilitu8 dentifr·ic1'.us 
Suppositoriu1n ·mercanipharnidi 

Tahletta hyd1-a1gyri bichlo1ati co'J1osú;i g 1 
Tabletta hyd1 a1 gy1 i oxycyanati g 1 
Tabletta nat1ii bron1,ati effervescens g 1 
Ta.blett-a pa1-a.jo1 nialdehydi g 1 
Tabletta phenacetini {} 0. 5 
Tabletta phenaniidi g 0,5 
Tabletta vroguanili hydrochlorici g 0,1 
Tabletta santonini g 0,025 
Tabletta sUljam.elhylpy1 únidúii g 0,5 
Tabletta sulfa1nethylthiazoli g 0,5 
Tabletta 8ulfanilaniidi g 0,5 
J?abletta .sulfathiazoli g 0,5 
"'Tabletta theob1 omini jodati 
Tinctu1 a auram.tii 
Tinctu1 a digita.Zis 
Tinctu1 a gentia.n.a.e 
Tinctu1 a tyonii fe11"ata 
T inctu1 a st1 ophantJ1-i 
Tinctu1 a to111zentillae 

Unguen-tuni cantha1 idatuni veterina1ium 
Unguentu·m. hyd1·a1 gyri SO % 
Unguentum plurnbi tannici 
Unguentu1n sulfuratu1n juscum 

Vaselinun1 cholestu-inatu1n 
v·inu·m. albu1n 
TT inu1n 1 hei 

-~ 

-



1965. október GYÓGYSZERÉSZET 367 

PE3!0ME 

PeJJ;t<:OJIJierHTI VL BettrepcKoH c:DapMaKorreH coo6w;aer 
0 HaHŐOJree BaJ:KHbIX l13\ICHCHI15IX Ha-'IC'ICHHbIX B HOBOH 
qiapMaKOrree rro cpaBHCHl1FO e v. l13):J.aHHeM, KOTOpbie e 
coxpa1-1enHe;i1 rrpnHIUH!OB cocraBJICHH51 V. c:Dap:'IIaKoneil 
r.naBHbBI o6pa30!II Bbrpan<:afOTC5I BO BKJIIOqeHHH i\IHOIO
ql{C.ileHHbIX HOBbIX MOHorparpn11: HB 016pacbIBaHHH raKIB:e 
MHOfO'!l1CJ1CHHbJX CiaTeil 06 YCTapeBIUl1X, HCCOBpeMeHHbIX 
neKapc1seHHbIX Bew;ecTsax n rrperraparos. PeuerrrYpHbie 
rrpenapa·1hr rrepeXO)J;51r s ttosoe 113;:i;att11e Formulae Nor
males, a c:Dapll1aKorre51 nepett11111cT ra1reHOBb1e nperrapa1b1 
OI FoNo. B paGore nop:rorOBKH ŐOilbllIYIO püJib TIOJIYqafOT 
npegc1ann1e.11H oreqec1settttoi1 rpapMaues111qecKoíí npo
MbillIJieHttocTH, H rrpHHH!\IalO'I BO BHHMaHHC HHrepH3llJ10-
H3.JibHbie CTpe.l\uieHHH orpaIB:eHH&re B Pha1macopoca Inter
nacionalis. B pe3YJib'1are ge51reJibHOCTH XHMHqecKoil rron;
KOM11cc1111 B MCTOL(bl HCCJie,ri:osaHH51 ŐY;::(YT BKJJFOG:CHbI H 
caMhle HOBbre l1HCrpY1'1lCHTaJlLHbie MCIO)J;bl. HüBbil\111 MC10-
.n;a.\1H HB.'15HoTC5I ÓYMa)l<HaH xpoMaTorpatj:lH51 M xpo"1aro
rpatj:l115I B TOHKOM c.noe; OHH OÓJierl.J:afű'I HJJ;eHI'H!pHK3IIJ1IO 
MHOfHX raJieHOBLIX rrpenaparoB 11 paCTl1TeJibHbIX ,u;ei1:CTBY
FOIIJ:l1X BCI.I(eCrB. L(anr,rne pa3BHBaeTCH H CHcre:i1a craH
,n;aprHhIX pacrsopoB ~JIH on·pe.u;eneHH5I UBera 11 nepepa-
6a1'L1Ba101c51 OpHeHrHpOBOlIHbie, ŐbICTpbre MCTO~bI HCCJie
BaHH5I B pa601e raJJeHOBOH ITO,i:!;KOMHCCH11 npOMblllI.JJCH
HaH roq1<a 3peHH5I B&Irnna Ha nepeJJ:HHii rrrraH B oco6eH
HOC'IH np11 pa3pa6orKe 06nu1x rnas rnasa o ttecos:\1ecr11-
J\10CifI B QJap111aKo-rexHo.;1or·11qecK11x sonpocax peqenrvphr 
peweHHe e ÓOJibllIOÍÍ '13CTbIO 110BCpHer tj:lapMaU,enrY. 4HC.J10 
u;ene6Hb!X paCTCHHÜ: 3IIal.J:HI'CJJbHO YMCHbIIIae1c51, Pa3BH
Tl1C MCl'0,1!,0B H3~IepCHH5I 611onor11i:reCKHX C,1!,l1HHU 11 M11KpO
ŐHOJJOI'HlieCKOf0 HCCJlC):(OBaIHUI c1epHJJbHOCIH BOCITOJI
H51IOT 6onLrnoi1 npo6cn. BLIIIYCK Ph Hg VI MOll<:Ho 
:;K~arb K HalJaJIY 196'7 r 

SU~BTARY 

'_fhc Rrlitorial Boa1d of the Tiunga.1ia.n Pha11na
copoeia subniit.s a repo1 t on thc·· state of th(-J erlito1ial 
"\\"01k of thc VT'Lh Edition of tho IIunga1ian Phal'ma.
copouia ancl on the inain changes 1vith J espcct to the 
p1cscntl~ \-alid \Tth Edit.ion. Retaining the ha.sic 
piinc.iples of the íCn n1er eJit ion cha11gf:S 1vill be intro
dueed chicfl~ Ül the adoption of nu1ne1ons new tno
nog1aphs of inod(-:I n, tu..:tive con1pounds and theii 
propat.ations as "\\'(-:ll as in tlu-; delation of son1e others 
1vhich "\\elt-J deen1cd ahcady outdatud„ Thr-: 1n·eHciiptions 
of sornc inagist1a1ly, "ex tu1npo10" prepa1E:d n1edi" 
cines \Vill be t1ansponed in tbc collcction of "Fo1n1ulae 
Nor1nales", hO"\"\·eve1 thrme galenical p1op1:11a.tions, 
1vhich a1e nLthc1 stablt:, "ill be adopted by the Phat
Inaoopopoeitt and dclatt-!d fi orn the F 01 n1ulae N'or · 
rnales ln the editorial "\\·Otk innch attention 1vas 
p1esentcd on the opinion of thc spccialists of the pha1-
macentfrJal indusb'i and to thc int.e1national t1onds 
exp11::ssed in the Pha1 n1acopoeia IntE.1na.tionalüi. Duc 
to thE~ activity of thr: Chen1ica.l Con11nitteE hE:t"\vBen 
the !ncthods ;1f in\cstigation a c:onsidc1able nun1ber 
of appa1ative physic:o-chernica.l n1ethods -..vcre also 

DIOlTALIS PCRPUREAE FOLIU'\I SZÁRÍTÁSA 
W. Hau8e1, Th. J(aitnig, J? Gölles, Sci Pharm, 82„ 

12i (1961) 

l\tfá.1 ko1ábbi közle1nények utaltak a1 ra, bogy a pri
mé1 glikozicloknak csak kis tö1·edéke kerül felszhródásra, 
míg a digitoxin 100%-ban felszívódik. A purpurea. gli
kozid tiszta kin;> E.·rése és előállítása nem lén} eges, 
mivel nincs tisztán pu1purea glikozidot tartalmazó p1e
pa1átum, csak digitoxin készít.mén) ck 

2\1agától értődik, hogy a feldolgozási és szárítási el
járások a1ra iián,yuljanak, hogy i1 pTÜné1glikozidokat 
legmesszBbümenően a jól felszí--.. ódó szekunclér gliko
ziddá alakítsák. il.fivel a drog feldolgozásánál minde
nek előtt a hőmérséklet igen fontos szerepet játs75k, 
ezé1t megvizsgálták a szárítási hőmérséklet befolyását 
a felszívódó összglikozida tartalomra 

Az é1téks:zán1 111eghtitároL&s.:;;:il lJeüiz.ony_ílolták, hog:v 
a primér glikozidokfermentati,- lebontása jól felszívódó 
szekund.ér glikoziddá köz.önséges hőmérsékleten (20°) 

adopted. Paper ch1·omatog1aphy and thin Iaye1 oh1oma
tography -..vill be offioial as new inethods far the inden
tification of nun1erous galcnical pi eparations and 
active ing1odients of vegetab1e 01igin, i·ende1ing these 
investigation n1ore simple„ The systen1 of colorünet1ic 
standard solutions \Vill be fur the1 developed and the 
methods of infounative quick assays will be reviscd 
as 1vell.. During the \Vork of thfJ Galenical (Technolo
gical) Con1mittee the vie-..vpoints of the pha11naceutical 
indust1y \Ve1·e ta.ken in ac,count n1ainly in the elabo1a
tion of the Gene1al Chapte1s of the Pha1macopoeia„ 
The chapte1 of inr..:01npatibilities entrusts n1ainly the 
pharmacist --..vith the deoision of technological prob 0 

lems erne1ging duiing extempo1anf1ous compounding 
The nu1nbe1 of the official medical plants 1vill be oon
siderably dirninished The furthe1 dcvelopmcnt of the 
biological and miorobiological assay n1ethods as •vell 
as of the 1nethods of sterility testing "·ill be also of 
1nuch assistence in excluding an1biguities The \'lth 
Edition of the Hungarian Pharn1acopoeia should be 
appeare at the heginning of 1967„ 

ZUSA;\LlíENF AS S UNG 

Das Redaktionskomitee des Sechsten Ungarischen 
}uzneibuchos gibt jene 1vichtigere }\Teuerungon des 
neuen Arzneibuches bckannt, dje unte1· Beibehaltung 
der Redaktionsprinzipien des V. A1!lneibuches beson
ders in der N euafnahme zahlreicbo1 I\ionog1aphien, 
so,vie in dor 'Veglassung do1 Jldonog1aphien von als 
überholt angesehenen Arzneistoffen und A1zneip1apa1a
ten zur Geltung kamon„ Die Rozepturzube1eitungen 
werden in der Zukunft in die neue Auflage der FormuJae 
Normales übernommen, die galenischen Priiparate 
da.gegen in das Aizneibuch 

ln der redaktionellon F ederfüh1 ung kommt ell1e 
bedeutende Rolle auc::h den v·ertretBrn del pharmazeu.:. 
tischen Industrie zu und \VE.,rden die sic::h in der Pharma
oopoea InteJnationalis wiede1spiegelnden internationa
len Richtlinien entsp1echend berücksichtigt. Als Er
ge bnis der Tatigkeit dcr chemischen Arbeitsgruppe 
sind die neuesten apparativen Untersuchungsmethoden 
beaohtot \YOrden. Als neuB lVIethoden \Ye1den die Papier~ 
chro1natographie und die Dünnschichtch1omatog1a.phie 
2u1 E1leichterung de1 Prillung von galenischen und 
pflanzlichen Y'i'irksoffen aufgonommen. Das System 
der vergleichend enFa.rblösungen Virüd fortent\viokelt 
und. dio orientiorenden SchnellunteJsuchungen \\·erclen 
überarbeitet. ln cJ.i:;J:'_ Arbeit <les galenischen Arbeits·· 
gruppe wurden die iífdust1 iellon BeziehungfJn beson
dcrs in de1 Ausarbeitung del· aJlgomeinen l{apitel .star
keJ zum Ausdrllck gebract. r:>as .. ICapitel_ über die 
Inkompatibilitfften lü._sst -die-Entscheidung in technolo
gischen Flagen von Rezepturinkompaiibilitiiten dem 
Apoiheker zu. Die Anzahlder IIcilpfla.nzE,n "\~f·d,becleu
tend niodrige1. Die Y-e1--..ollkommung der bioloiikchen 
\V(-·1thc::itiinmungcn und· cler biologischon Storilit8.ts
p1üiung v.:ird bestehende Lückcn ausfiilJf;n. Die Erschei·
nung der :Ph Hg. \;T-. --ist fü1 Anfang 1967. vorgesehen. 

a körülriién:rekhez képest lassan megy végbe„ A szá1ítás. 
hőmérséklet 40°-ia való E:melése a folyamatot sietteti., 
A gyógyszeJkönyvek által előí1t 5% nedvessógtarta
lom elérésére a drogot 1nindkét esetben, akár közön
séges (20°), aká1 40° hőn1é1sékleten szárították, rövid 
ideig ű0°-on is kell szárítani .. A_ drog stabilizálása maga
sabb hő1nérs6kleten (90°) nen1 vezet gitaloxinveszte
séghez, sőt a digitoxinL:utalom csökkenését is eredn1é-
nyczi Schwa1·czenbe1 ger 111a1·ian 

C-YITAl\fI"I STABILITASA TABLETTÁBAN 
Seth, S. K., ?dita.l, H C, IndianJ. Pha1m. '27. 119 (I9G5)„ 

_!\. tablátták C-vitamintartahna huzan1osabb ideig 
stabil inarad, ha a készítmén\t, száraz g1a.nuláláseal, 
\·a.gv ne1nvizes g1anuláló folva.dék felhasználásával (pl. 
1netilce1lulóz oldata alkohol- klorofo11n keverékben) 
állítják Elő _.;._ stahilitá,st: a t.a1Jlettá.k nt:U\·esség kizá1ása 
mellett, fénytől --.. édett tál' olása is fokozza„ 

u Tóth -Tamás 


