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284 GYÓGYSZERÉSZET 11. évfolyam 8. szám -
'VnuáMképxéJ 

GYÓGYSZERKÖNYVűNK VI. KIADÁSA 
DR.. LÁNG BÉLA 

Minden gyógyszerkönyv újabb kiadása mérföldkő 
a kiadó ország gyóg)rsze1észeté11ek útjá11„ De nem 
minden új gyógyszerkönyv határkő is egyúttal: 
nem minden új_ gyógyszerkönyv vezet be a régiek~ 
tői lényeges kérdésekben különböző szemléletet, 
nem mindegyik tűz ki új fejlődési irányt, új célo
kat, mint azt Gyógyszerkönyvünk V. kiadásáról 
elmondhatjuk Gyógyszerkönyvünk előző kiadása 
ugyanis számos új szempontot érvényesített. -}f~lső 
ízben vált a Magyar Gyógyszerkönyv gyógyszereink 
szabványává Ezen azt értem, hogy első ízben lép
tek előtérbe az anyagok és készítmények minősí
tésének olyan mérhető, számszerűen rögzíthető kri
tériumai, mel,yek a minőség meghatározását objek
tívvá, a minőség mutatóinak ingadozását reális 
határok közé szoríthatóvá tették Megjelenések01 
sokan - különösen az előállítók részéről - túlsá
gosan szig01 únak ítélték követelményeit, pedig 
„csak" pontosan k?rülhatároltak, tárgyilagosak, 
konkrétak voltak Ujszerű volt nálunk a szín- és 
zavarosság-mértékoldatok és a velük kapcsolatos 
vizsgálatok rendszere Világszei te első ízben itt ol
dódott fel a tájékoztató gyorsvizsgálatok rendsze
rében az az ellentét, mely a célszerű, de megvaló
síthatatlan és a feltétlenül szükséges g:yógyszertári 
anyagvizsgálat követelménye és lehetősége között 
falat emelt. 

Sorolhatná1n még tovább is azokat a külö11leget:i, 
előre mntató gondolatokat, melyek az V Magyar 
Gyógyszerkönyvben testet öltöttek, és amelyek az 
elmúlt 13 év folyamán alkotó erővé váltak a ma
gyar gyógyszerészet minden területé11 De ezeket a 
gondolatokat, S e h u le k Elemér akadémikus gaz
dag tudományos és gyakorlati tapasztalatait azóta 
magáévá tette egy egész hivatáság, melynek fiata
labb művelői már a schuleki gondolatvilágban ne
velkedtek, idősebbjei pedig hivatásszeretetük egész 
lendületével igyekeztek tanfolyamok százain el
sajátítani 

Gyógyszerkönyvünk 1967 májusában megjelent 
új, VI. kiadását, mely lényegében szintén S eh u-
1 e k akadémikus elgondolásainak ad új keretet, 
ő maga már nem érhette meg De a még általa 
megalakított Szerkesztő Bizottság, melyben tanít
ványai és tisztelői munkálkodtak, az ő szellemi ö1ö
köseiként, az 6 szellemében fejezték be az általa 
személyesen megkezdett munkát 

Bár magá;ban a Gyógyszerkönyvben ezek a gon
dolatok - ha más szavakban is - kifejezésre jut
nak, ebben a t>tnulmányban mégsem felesleges be 
széhri róluk, hiszen a Gyógyszerészet sok olyan ol
vasó kezébe is eljut (többek között külföldön is), 
ahová a Magyar Gyógyszerkönyv nem kerül el 
vagy talán éppen egy ilyen ismer1;_etés lesz alkalmas, 
hogy a figyelmet ráirányítsa. Eppen ezért alább 
magából a Gyógyszeikön,'vből idézem a VI ]\fa
gyar Gyógyszerkönvv Sze1kesztő Bizottságának 
a névso1 át is 

~.\_ szűkebb körű Sze:rkesztő Bizottság és egyben a ké„ 
miai albizottság elnöke S eh u le k Elemér, az ?IITA 
tagja, elnökhelyettese Végh Antal, titkára B a y e r 
István. 

J{éniiai albizottság Elnök: S e h u 1 e k Elemér 
(il964); tagok: Bayer István, Cl a u de r Ottó, 
Gyenes István, K o v á e s László, Kő s z e g i 
Dénes, L a s z 1 o v s z k y József, N i k o 1 i e s Kár·olv 
N J i r e d y Szabolcs, P u n g o 1 Ernő, R ó z s a Pé:I: 
Simon y i István, \ 7 a s t a g h Gábor, \7 ég h Antal, 
\:'inkle1 Elemér, \Vess cl Flóra 

Galenu§i albizott8ág. Elnök: 111 o zs o ny i Sándor; 
tagok: E 11 ő Ist,,án, F 1 ó dere r István, K e d
v e s s y György, l{ un Ferenc, Láng Béla, Pa n„ 
cl u l a Egon, R· a g EJ t t l i János 

Fa1 rnakognóziai albizottság„ Elnök: Ha 1 mai János: 
tagok: B u e:: h m a n n Ottmár, G i o v a n n i n i Ru.: 
dolf (tl963), !{árpáti Zoltán, Novák István, 
Rom Pál (!1962), Sá1kány Sándor, Szász 
Kálmán 

Biológi<i;i és fru makológ·iai albizottság Elnök: I s s e„ 
k u t z Béla; tagok: Dirner Zoltán, Fekete 
György, F 1· i t z Gusztáv, Ja ne s 6 l\1iklós ('tl966), 
K o v á e s Jenő, S i m o n Sándor 

1lfik1obiológiai albizottflág Elnök: A 1fö1 dy Zoltán; 
tagok: Erdő s J__,ászló, 1\1 a n ni n g e r Rezső, Réthy 
Lajos, Szathmáry JózRcf, Vitéz István 

A Szerkeszt{) Bízottságot az egészségügyí n1inisz
t.er az \l Gyógyszerkönyv~ Addendumának megje
lenése után a 80 697/1959. sz rendelettel létesr. 
tette, és azt 1964. október hó 14-én bekövetkezett 
haláláig S e h u l e k akadémikus vezette Ez idő 
alatt nagy vonalakban kialakultak azok az - V 
Gyógyszerkönyven már megalapozott -elvek, me
lyekre a VI Gyógyszerkönyv épüljön. Ez idiítől 
kezdve Végh Antal elnökhelyettes vette át a 
szerkesztés irányítását 

11'Iint. minden korszerű alkotás, a Gyógyszerköny" is 
kollektív munka. gyümölcse. A Szerkes7.;tó Bizottság 
már felsorolt tagjait 55 felkért szakértő támogatta; J 7 
tudományos vagy egyetemi intézet, gyári és vállalati Ja„ 
bo1 atórium, továbbá gyógyszertári központi la.bora.tó·· 
riumok és gyógysze1 tárak 112 dolgozója végzett a. bizott
ság részére kísérletes munkát, vizsgálatot„ Ezenkívül 
D ö r n v e i Sándo1· irányításával széles körű korrek„ 
tori 111ullkakö,,,össég műkö,dött kö7.re a mű kinyomatása 
Rorán 

A Gyógyszer kö1iyv beosztásd elvben i1em tér cl a 
Ph. Hg V. beosztásától. Tehát ar, I kötet foglalja 
magában a gyógyszerek készítésére, minősítésére_ 
raktározására stb. vonatkozó általános előírásokat, 
n1íg a II és III„ kötetbe11 egyes anyagok1 a, készít
ményekre vonatkozó egyedi előírásokat (monog
ráfiákat) találunk. Néhánv kisebb eltérés az aláb
biakban foglalható össze · 

Az I .. kötet függelékét alkotó táblázatok, bele
értve a mérgezéseknél nyújtandó elsősegélyre ·vo
natkozó utasításokat is, külön kötetet alkotnak 
(IV kötet) Míg a Ph Hg Y-ban a „Kémiai készít· 
ménvek" után a II kötetben külön betűrendben 
találjuk meg a zsfradékokat és viaszféléket (335-
-346. cikkely), és ismét külön az illóolajokat (347-
-367 cikkelv), addig a VI Gyógvszerkönvvben 



ezek az anyagok a „Kémiai készítmé11yek" között, 
kezdőbetűjüknek megfelelő helyen szerepelnek. 1 

A III kötet a „Gyógyszerkészítmények", „Ember
ayóayászati oltóanyagok", „Állatgyógyászati oltó
:11y'[;,gok", „Vérkészítmén:yek" és „Sebészeti köt
szerek" fejezeteit foglalja magában Ezek közül a 
,,\Té1készítmé11yek'' elsőízbc11jelennek meg Gyógy·· 
sze1könyvünkben, és közöttük 6 cikkelvben 12 ké
szítmén:v kapott 11elyet A készítmények ismerteté
sére éppen azért, inert gyógyszerkönyvi szempont·
ból újak, érdemes lesz lapunkban külön tanul
mányt szentelni Itt cstipá11 magyar nevüket és 
(előttük) gyógyszerkönyvi cikkelyszámukat soro
lom fel 

í9G Taitósított teljes hun1án vér 
797 Vörösvérsejt-massza 
í98 Mosott vörösvérseJ·t-massza 
i OD Plazmakészítmén·yek. 

a) :B'olyéko11y cg:yedi humá11 plazn1a; 
b) Fagyasztott egyedi humán plazma; 
e) Fagyasztva szárított, egyedi humán plazma; 
d) Folyékony kevert humán plazma; 
e) Fagyasztott keveit humán plazma; 
f) Fagyasztva szá1ított, kevert humán plazma 

800 Granulocitáktól és trnmbocitáktól mentesí-
tett vér 

801. Trombocita-szuszpenzió 
F'igvelen1re n1éltó szerkezeti változás, inely a kö

tetek használatát nagyon megkön11yíti különösen 
azok számá:ra., akik ritkábban hasz.11álják:: ini1iden 
kötet végén tárgymutató van; az T, lI és III 
kötet végén csak az adott kötet legfontosabb cím
szavaival, a IV.,. kötet végé11 mind a négy k:ötet 
an·yagá11ak fontosabb címszavrtival 

A Gyógy9ze1 könyv alapelvei 

N érni fogalmazási pontosítástól eltekintve lénye
gileg változatlanok maradtak :Figyelemre méltó 
annak a S eh u 1 e k prnfesszor által korábban is 
hangoztatott megállapításnak a rögzítése, mely 
szerint: „.A Gyógyszerkönyv a gyógyszer ellenőrzés éB 
gyógyszerniinősítés szabvá1iya. '' 

N ornenklatúra tekintetében a Gyógyszerkönyv 
ismét közelebb került az Egészségügyi Világszerve
zet által elfogadott nevekhez; lényegében át is 
vette azokat, csupán annyi eltéréssel, hogy a ké
miai an·yagok_ nevében megtartotta a nálunk meg
szokott jelzős szerkezetet (pl. Natiium chloraturn, 
nem Natrii chlorid-urn), a d1ogok és egyes galeni
kumok nevében már megszokott birtokos sze1-
kezetben pedig a 11övényi rész n1egnevezésében 
megmarad az egyes szám (Pl. Tiliaejlo8) A Gyógy
sze1könyv teljes készítményjegyzékében (I köt 
23. lap) megtalálható minden név eredeti és válto
zott alakjában, valamint 11en1 egvezés eseté11 a 
nemzetközi név is 

Az mtoqrájia a Ph Hg. V-hoz képest változat
lan maradt, az atoni.súlyok azonban n1á1 az 1962 

1 A.z illóohijok és zsíios oln_jok jellf·g~rf> 11t.Rló r:ímRzó 

( .Aethc1 oleurn, Oleun1) megelőzi az anyag szár1na.zásá1a 
utaló címszót (pl. Aethe1ol anis-i Ol. lini) ezért ezek a.z 
anyagok a TI kötetben így is egymás mellé kerültek 

évi nemzetközi táblázat szerint szerepelnek (C = 
= 12,000). 

Az általánosan használt kif~jezések kör ében újdon
ság a 15° alatti hőmérséklet-tartományon belül a 
„hideg" (2-5°) és a „hűvös" (5-15°) megkülön
böztetése, aminek a tárolási előírások szempontjá
ból igen nagy gyakmlati jelentősége van .. Az elekt
romos hűtőszekrények elterjedése lehetségessé, az 
újabb, érzékenyebb készítmények bevezetése pedig 
feltétlenül szükségessé teszik ezt a kategóriát 
Egyébként ennek az alfojezetnek a tai talma bő
vült: ide került a Ph. Hg V-ban más helyeken 
szereplő néhány más adat is (pl az oldhatóság, 
valamll1t a savasság-lúgosság megnevezése, ill tá
jékoztató megjelölése). 

A gyógyszerek eltartása című alfejezetben ponto
sabb rneghatárnzást kaptak az olyan fogalmak, 
1nint a „fedett" , „zárt", „jól záró" stb. edény; 
& „fénytől védve" fogalma stb. 

A gyógyszerek vizsgálata című alfejezetben kissé 
részletesebb kommentárt találunk az egyes vizs
gálattípusoiz, ill előírások értelmezéséről 

V ízsgálatok 

Ebben a fő fejezetben lényeges szerkezeti válto
zásnak mo11dhatjuk elsősorba11 a fizikai-kémiai 
vizsgálatok elkülönülését a fizikai vizsgálatoktól 
Ezt elsősm ban a fizikai-kémiai módszerek nagy
fokú elterjedése tette szükségessé Utóbbiak közül 
különösen a „Fényabszorpció" fejezete alakult át 
a l{orszerű követelménvek hatására Erről itt rész
leteiben nen1 kívánok rficgemlékezni, de úgy vélem, 
célszerű lesz a Gyógyszetészet hasábjain külön 1neg
beszéb1i e11nek a területnek az anyagát. 1t-iost csu
pán arra hÍ\TOffi fel o1vasóü1k szíves figyelmét, 
hogy a hi-vatalos \;izsgálati módszereksorábanmeg
jelent az inf1avö1 ös s1Jcktrofotomctria, és a Gyógy
szerköny,;- n1a.gáé1.'á tette a standa1d anyagokra 
alapított 1né1·ósck rendszerét lJgya11csak külön 
tárgyalást érde111el a ,ICro1natográfiás \rizsgálat" 
fejezet is, mely teljes cgészébe11 új; a n1á1 jóval ko
rábban elterjedt 1mpírk10matográfia mellett he
lyet kapott ebben a fojezetben az újabb, gymsabb, 
és bizonyos esetekben szelektí-vebb \Tékonyréteg
kromatográfiás 1e11dsze1 is 

A kérniai vizsgálatok fejezetében kaptak helyet a 
11iintavétel általános utasításai; ezek természetesen 
érteleni_ sze1int. vonatkozna.k más típusú vizsgála
tok céljára eszközölt n1intav-ételezésckre is, és a 
helyes, reális ·yizsgálati credrné11v-ek első feltételé
nek rnondható 

,-\1n1flk haDgsúl.'I o:i:ása inelJett, hog) i:.;;mertetésem 
nc1n törekedhet teljcsségrE - már csal;;: a rendelkezésre 
álló hel\'· korlátai 1niatt sem - s ezért kiemeléseim 
ötletszeTűen hathatnak, megemlítem, hogy az arzén ki
rnutatásá1 :::, a. Ph Hg \-.. ben vagylagosan aJkalmazott 
Bougoult-féle (hipofoRzfitcs) és Bettendorf-féle (sósavas
sztannokloridos) módszcJ hel:r- E.tt a Sanger -Black-féle 
eljárás került. Ez az arzénvegyülctek a1zénhidrogénig 
\ aló redukciój án és utóbbinak higany{!!)· bromidos szín
l cakciój án alapszik; előnye az előbbiekkel szemben, 
hogy pontosabb, érzékenyebb azoknál, és az országos 
sza1:n.-ányokka.l összhi:tngban \an Nem hagyhatom em-. 
lftPs nélkül H. nehézfém-szennyezések kimutatására fel
-,;·ett kar bo:xin1et ilcisllulózofl dŰsításos módszert sem .. Ez 
iendkivül érzéken) és különleges esetekben új lehetősé
geket nyit n1E-g a Yizsgáló számára. Egyébként S eh u-
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1 e k professzor egyik legkésőbbi kutatásának köszöni eredetét 
A Fischer-féle vízmeghatározás és a \;-Ízmentes (jég

ecet-perklórsavas) titrimetriás: módszerek már nem te„ 
kinthetők újdonságnak, hif>zen már az Addendum (1958) is felvette őket 

A minőségi-kvalitatív vizsgálatok rendszerében 
elvi változás ugyan ni11es, de a színeződés mérté
kének becslésére szolgáló oldatok koncentrációja, 
számozása és egymáshoz viszonyított színerőssége 
módosult Emellett a színeződés megengedhető 
mértéke csak a színmérték-oldat számával van 
megadva, a szín mh1őségére (pirosas, barnás, sár
g~s, zöldes) utaló betűjelzés (P, B, S, Z) nélkül. 
Osszehasonlításra mindig azt a mértékoldatot kell 
-venni, mel~y a vizsgált színhez árnyalatban is leg
közelebb áll 

A szennyezés megengedett legnagyobb mennyi
ségének kifejezésére használt milliomodgramm 
(Io- 7 g) megnevezésére a Gyógyszerkönyv a 
gamma helyett a mikrogmmm - µp - elnevezést, 
i11 jelzést használja 

Említésre méltó, bár csak f(nmai változás az, 
hogy a zsiradékok (stb), illóolajok és drogok vizs
gálata nem ebbe11 a fejezetben, hanem a „Készít
mények" főfejezetben kapott helyet, és itt sora
koz11ak fel a ,,Biológiaié,,smikrobiológiai vizsgáJ,atOk'' 
(é1tékn1é1és és ártalmatlansági vizsgálatok), vala
mint tt ,Gyógysze-res tartályok vizsgálata" című feje
zet is 

Az á1taln1atlansági \:-izsgálatok_ között szerepel a 
pirogenitás és a sterilitás Yizsgálata, de néhány 
eddig nem hivatalos módszer is, mint a vérnyomás
csökkentő szennyező anyagok vizsgálata vagy az 
antibiotikumok: ártalmatlansági (toxicitási) vizs
gálata is. 

A gyógyszeres tartályok vizsgálata első ízben 
terjed ki gumidugókra, celofönra, lakkréteggel be
vont alumínium tubusokra. A plasztikus műanya
gok (polietilén, polipropilén, polivinilklorid stb . .) 
vizsgálati módszerei és a. velük szemben támaszt
ható köyetelmények még világszerte vitatottak, 
ezért i1cm 'toltak még alkalmasak rá, hog~· a 
Gyógys7-erkönvvbe bekerüljenek 

Készítniények 

Ez a föfejezet az egész Gyógyszerkönyv felépí
tésének megfelelően 5 fejezetre oszlik, és a ,,Kémiai 
készítmények" között tárgyalja a zsíros és illó
olajokat is. Ismét csak a teljesség igénye nélkül 
emelem ki a gázok -vizsgálati módszereinek fejlő
dését (pl. áramlásmérés egyszerű szappanhártyás 
módszerrel), valamint a radioaktív izotópkészít
mények egész fejezetét, mely 4 alfejezetben általá
nos tudnivalókat, majd 2 alfejezetben azonossági és 
minőségi-kvalítatív, ill. minőségi-kvantitatív vizs
gálómódszereket ír le. Ezek a Gyógyszerkönyvünk
ben cgésze11 új módszerek külö11 ismertetésre tart
hatnak számot. 

A „Növényi és állati drogok" ujonnan felvett 
vizsgálati módszerei között megemlítem a drog 
duzzadási értékének, 11emolitikus indexének P"" 
cserzőan:yag-tartalmának megl1at;;l,rozását, anél
kül azo11ba11, hogy részleteire kitérhetrték. 

A „Gyógyszerkészítés és gyógyszerkészítmé .. 
nyek" a Gyógyszerkönyvnek egyik legnagyobb fej. 
lődést regisztráló részlete, melyből kiemelésre külö
nösen érdemes a „Gyógyszerek elkészítésének irány
elvei inkompatibilitás esetében", az „Aszeptikus 
gyógyszerkészítés" és az „Infúziós oldatok kon
centrációjának számítása", minthogy ezek rész
ben erősen módosultak, részben a Ph Hg. V-hoz 
és az Addendumhoz képest egészen újak Ugyan
csak említésre méltó, hogyGyógyszerkönyvünkben 
most a Granulatum is megjelenik mint önálló gyógy. 
szerforma. Jelentősen bővült az aggregált szilárd 
gyógyszerformák (granulatum, tabletta) mecha
nikai jellemzőinek (nyomószilárdság, kopási szi
lárdság) és funkciós tulajdonságainak (szétesés kü
lönféle környezeti hatások alatt) vizsgálatának me
todikája 

Ezzel szemben a „Pilulák" bekezdés nem vette 
figyelembe a zsiradékok (stb ) cseppentésével és 
drazsírozásával működő korszerű megoldást sen1 
a definitív, sem a v-izsgálati előírásban Haladás 
·viszont az, hogy bekerült a „Porok" bekezdésbe a 
nemzetközi gyakorlatban elterjedt két fontosabb 
szitaszámozási rendszer (Német Ipari Szabvá11:y- -
DIN - és USP XVII) A végbélkúpok és hasonló 
szerkezetű készítmények rnegolvadásának vizsgá
latára szintén új eljárást találunk, mely az eddigi 
előírásnál lényegesen jobban utánozza a természe
tes applikációs viszonyok között a készítmé11yre 
g' akorolt hatásokat 

Az „Oltóanyagok, v·érsa·vók, diag11osztikumok és 
vérkészítn1ények" fejezetben külön-külön alfejezet 
tárgyalja az embergyógyászati (humán) és állo/t
gyógyászati (A U V.) készítményeket Ismerteté
siik1e jtt nines mód kitérni 

A „Sebészeti kötözőszerek és vanóan_yagok" fe 
jezete is bővült a süllyedési idő és víztartó képes
ség vizsgálatának pontosabb leírásával, valamint 
a esomószámlálás bevezetésével, és a varróanyagok 
szakítószilá1dságának előírásával 

A Gyógyszerkönyv I kötetét a Kémszerek fő
fejezet I-VIII fejezete (Kémszer-alapanyagok és 
oldatok; Kromatográfiához használt anyagok és 
kémszerek; Kémiai standardok; Mértékoldatok; 
Mérőoldatok; Indikátorok; Tornpítóoldatok; 01-
voslabo1atóriumi vizsgálatokhoz használatos kém
szerek és festékoldatok) zárja. A táblázatok, me
lyek az I. kötet függelékét alkotják ér telem szerint 
s melyek a Ph. Hh. V-ban itt is voltak, most külön 
kötetbe kerültek, hogy így a kötetek kezelése köny
nyebb legyen 

A fejlődést az I. Magyar Gyógyszerkönyv kiadá
sától a VI. kiadás megjelenéséig alábbi 2 ábra mu
tatja be Az 1. ábrán a gyógyszerkönyvek (és az 
egyes gyógyszerkönyvekhez járuló addendumok) 
oldalszáma és a hivatalos cikkelyek, a 2. ábrán a 
kémszerek és mérőoldatok számának fejlődése lát
ható. Mindkettő rendkivül szembetűnően mutatja 
azt az ugrásszerű fejlődést, melyet az Y Gyógy
szerkönyv a IV kiadáshoz képest magával hozott 

A teljes Gyógyszerkönyniek csak hozzávetőleges 
i8rne1tetésére egész tanfol:.-a;n alig \,-0li1a el6ge11<l0 
Még kevésbé lehet egyetlen folyóirat-cikkben a leg
fontosabb jellemzők ismertetésén kivül többre vál-
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lalkozni Fokozott mértékben áll ez a monográfiá
kat magukban foglaló kötetek, a II és III kötet 
3 ,nyagára Ezeknek a monográfiáknak a szerkeze:
tében kisebb változás történt a Ph Hg. V-hoz 
képest Ugyanis a „Név és képlet" bekezdésbe ke-
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2 ábra. _A_ ké·mszuek é-s -n1.érőoldaiok Bzán-1-ának alakulása 
a Magyar Gyógyszerkönyv I - VI„ kia.dá~·ában 

'(Az egyes gy6gyszerköny1'ek addemlumaira vonatkozó adatok a grafika·· 
non szemle?tetett számokban benne foglaltanak) ' 

rült be minden név-, így a szinonimák és védett 
nevek is Ezt a bekezdést az anyag (készítmény) 
százalékos hatóanyag-tartalma vagy hatóértéke kö
veti, s csak ezután jönnek az anyag (készítmény) 
egyéb jellemző tulajdonságai („Sajátságok"), fizi
kai mutatószámai, azonossági, minőségi-k\.'alitatív 
és minőségi-kvantitatív vizsgálata, tájékoztató 
gyorsvizsgálata, a vizsgálatokra vonatkozó meg
jegyzések, majd az eltartási utasítá.sok. A Ph Hg 
V-tól eltérően külön pontban foglalva találjuk 
meg az anyag (készítmény) legfontosabb ismert in
kompatibilitásait Az adagolási tájékoztató és a 
megjegyzések bekezdése lényegében az eddigi gya
korlatot követi. Hasonló felépítésűek a drogok, 
gyógyszerkészítmények, oltóanyagok, vérkészítmé
nyek és kötözőszerek monográfiái is A „Gyógy
szerkészítmények" monográfiájába.11 nem minden 
esetben találunk utalást a készítés módjára (pl. a 
tabletták esetében). Ha van ilyen utalás (pi a ke
nőcs-monográfiákban), az mindjárt az összetevő 
anyagok' megnev-ezése és mennyisége után, a „Ké
szítés" című bekezdésben, a "Sajátságok" leírása 
előtt következik 

Befejezésként még egyszer hangsúlyozom az új 
Gyógyszerkönyv kiadásának mint a magyar gyógy
szerészet egészének fo11tos útszakaszát jelző mér -
földkőnek a jelentőségét Ezenkívül a VI Magyar 
Gyógyszerkön_yv a magyar gyóg,yszerészet, benne a 
gyógyszeripar, a gyógyszerelosztó hálózat, a gyógy
szcrcllcnőrzós egész területén viharos f0jlődés kor
szakának dokun1entu1na is Olyan korszakénak, 
mely S e h u 1 e k Elen1ér nevéhez fűződik Ez a 
mű így nemcsak a hazai gyóg:y-sze1fürgalom vezér
fonala, hanem egy kiváló ember, nagy tudós és 
kiváló gyógyszerész hagyatéka és egyben emlék
műve is. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A referátum rámutat a VI. Magyar Gyógyszer
könyv létrejöttének néhány fontosabb körülmé-· 
nyére, kiemelve főszerkesztőjének, S e h u 1 e k pro· 
fosszornak elévülhetetlen érdemeit a két utóbbi 
(V és VI) Gyógyszerkönyv kifejlesztésében. Is
merteti a szerkesztő bizottság és az albizottságok 
névsmát, a Gvógyszerkönyv beosztását. Röviden 
összefoglalja a Gyógyszerkönyv alapelveit és a ko
rábbiaktól eltérő általános rendelkezéseit, újszerű 
vizsgálati módszereit Két ábrán szemlélteti a ma
gyar gyógyszerkönyvek fejlődésének néhány mu
tatószámát (az oldalszám és cikkelyszám, a kém·· 
szerek és mérőoldatok száma); jegyzéket közöl a 
VI Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett új anyagok
ról és készítményekről.. Végül ismerteti a II és III. 
kötetben foglalt monográfiák módosult felépítését 

* 
Ez az ismertetés egyben bevezetője egy oly-an 

sorozatos tájékoztatásnak, mel~· a G:yógyszerkönyv 
új általános módszereit, a benne hiYatalossá lett új 
anyagokat éH készít111én,yeket egy-eg:f Iészletosebb 
tanulmány keretében fogja feldolgozni a szerkesz· 
tő bizottság által jóyáhagyott munkaterv szerint., 
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A VI MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYVBE 
ÚJONNAN FELVETT KÉSZÍTMÉNYEK 

JEGYZÉKE 

l, Kémiai készítmények 
1. Acetazolamidum 
2. Acetyldigitoxinum. 
3„ Áóidum citricum pto infusione 
4. Aciduni 8ilicicum colloidale 
5. Adeps 8olidus 
6 Aethe1 oleum pini sylvestris 
7. Aethi·nyloe8t1adioluni 
8. Aethionami'du-1n 
9. Aethylendia-minum hyd1·atu1n 

10 Alcohol be·nzylicus 
11 Alcohol cetylstearylicu8 
12 Alum-inium chloratum 
1.'3 Alu1n1'.nium 1nonostea-1·inicum 
14 Aqua demineralisata 
15 Oa1bam-idum peroxydatum 
16 Oarboneum dioxydatum 
17 Carboxy1nethylcellul0Hnatrium 
18 Ccllulosu·m acetylphthalicum 
19 Chloraniphenicolum palmitinicum 
20 Chló1ochinun1. pho'3phor·icum 
21 Ohlo1opy1a·minum hyd1'ochlo1icum 
22. Ohlo1pro_mazinum hydJ"ochloricum 
2S. Oholecalciferolu1n 
24 Oholinuni chloratum 
25 Oyclobarbitalum 
26 Oycloserinum bita,1ta1icu1n 
27. Digitoxinu1n 
28. Digoxinum 
29. Di8ulfi1amum 
30 Glucosum anhyd1·icum 
SJ Glucosu1n pro infusione 
32. Glyce1 inuni 1nono8tea1 inicu1n 
.33 Hexa()ilorophenu1n 
34. Hydroco1tizonnn1, 
;;5 Hydtocortizonum aceticum 
36 I8p1 enaliriu1n hyd1 ochlo1 icuni 
37 Kalium chloratum p1'0 infu8ione 
38 Kalium cit1 icu·1n 
39 J{a.Zi111n pe1 chlo1·icu1n 
40. La,na.Zcoluni 
41 La,natozidum 0 
42 Lidocainuni 
4:1 Lidocairiu·m. hyd1 ochloricum. 
44 Liothy1oninu1n hydrochloricu1n 
45 _3Iagnesiu1n stea1 inicuni 
46. -~Iagnesiu1n tJisili0icun1. 
47 .Methar1dro8tenolonu·1n 
48 .Zl1ethyphenidatun1 hyd1 ochloricun1 
49 N alo1·phúnt1n hyd1 obro·micum 
50 J:\7at-1iurn bica1bonicum p10 infu8ione 
li1. Nat11'.urn chlo1otu1n pto i'nfu'3ione 
52. J.latJ·i'.u1n cit1icum. pro infu8ione 
58 Natriuni cit1icum. acidu·m p10 infu8ione 
54 }lat1iurn pa1a-am1'.no8olicylicun?-
55 'l!leo1nycinun1 '3ulfu1 icu1n 
56 }.Tit? ogeniuni 
57 J:\7 orad1 ena.linum bita1ta1 icurn 
58 l!lystatinurn 
59. Oe8t1onum 
60 . Oleylum oleinicu·1n 
61 Oxytetracyclinu1n 
62 Oxytetr·acyclinum hyd1 ochlo1 icu1n 
6,8. Phenla.xinum 
64 Phenylbutazon111n 
65. Phenytoinu·1n 
66 Polyo-:vaethe-nu1n 400 
67 Polyoxaethenu1n 154ú 
68. Polyoxaethenu1n 4000 
79 Polyvidonum 
7 0, Pr edni solonurn 
71 P1oni.elhaz·inu1n hyd1ochlo1-i0un1 
72. P1opylenglycolum 
7 3 P1'opyliurn para-or,ybenzoicuni 
7 4 Reserpinuni 
75 Saccha10.su1n p10 inj-usione 

76 Salicylamidum-
77 Sorbitolum 
78. 801boxaethenum, lau1inicum 
89. Sorboxaethenum oleinicurn 
80. Sulja,cetamidnatrium 
81 Sulfamethoxypy1 idazinum 
82 Tetracyclinum hydrochloricum 
SS p„ irn.ethozinum 

n. NöYényi és állati drogok 

84 Belladonnae r·adix 
85 Plantaginifl lanceolatae foliun1 

III„ G-sógyszerkészíimények 

86. Acidum trichloraceticum solutum. 50% 
87 Bacillu8 rad·ioyttrii_ ( 90 Y) oxydat·i'. 
88. Diluendu1n bcnzaldehydi. 
.99 Diluendum foeniculi 
90. Diluendum nienthae 
91. Elixirium toni8an8 
92. Exttacturn z,i'quiritiae vcnale 
98. Granulatum ca1oii phospho1·ic1'. 
.94 Granulatum catbonis activati 
95 Granuloturn rnagne~ii t1i'3i-licici 
96 1 nfusio gluco8i 
97 InfUsio glucosi cum kalio 
98. Infusio glu00.si salino 
09 Infu8io inDertosi 10% 

100. Infusio notrii bica1bo·nfr,i 
101 Infusio nat1·ii chlo1ati 
102 Infusio natrii lactici 
108 Infusio natrii lactici cuni kalio 
104. Infu8io nattii lactici salina. 
105 Infusio salina 
106 Injectio acetyldig-itoxini 
107 Injectio amiinophyllini 
108 Injectf,o chlo1ochin·i pho8phu1ici 
11.9 Injectio chlo1opyra1nini hydtochlorici 
110 Injectio chlo1·promazini hydrochlo1·ici 
111 Injectio cholecalcife1·oli oleosa, 
112 I njectio corticot1"0phini 
118 Injectio digoxini 
114. Injectio hydrocortizoni acetici 
115 I njectio li'.docaini hydr ochlorici 
116 Injectio nalor·phini hyd1obo1mici 
117. Inje0tio na.tJii 1·adiocluoniici ( 5101) 
118 Injectio norad1enalir1.1'. bitcirtrn·ü_,i 
1.19 Injectio oxytocini 
120 InjerJ,io p101nethazini hyd1ochlo1ici 
121. Injectio 1a-dioauri (J 98A 11) colloidali„s 
122 Injectio 1eserpini 
12S Jfassa polyoxet.heni 
124 J1ixtu1a jJecto1·ali8 
125 J:{atriu-rn lacticuni 8olutun1 20°;~ pro infusione 
126 Pasta z-inci oleo8a 
127. Si1upu8 cacao 
.128 Sil upu,s chlo1-anipheni0oli palmüini.ci 
129 Solutio acidi bo1ici 
l '50 Solutio a-nticoagulán8 
131 Solutio cholini chlo1·at-i 
1.'32 Solutio Za·natozidi 0 
1rr3 Solutio natrii 1'adioiodat.i ( 131J) 
1.84 Solutio ophthal1nica c1nn benzalconio 
1'35 Sol'&en8 p10 o(',ulogutf.is unn benza.Zconio 
1.'36 Solvens ·visco'3a 
137 Specie~· cholagoga 
118 Spirit.us anisatus 
189 Su~pl'l18ÍO si'0canB 
140 Tabletta acetazola111idi 
141. Tabletta acetyldigitoxini 
112 Tabletta aethyonan1idi 
14-S Tabletta ca1·ba1nidi pero-rydati g 1 
144 Tabletta chlo1·ochinl'. phospho1ici 
145 Tabletta chlo1 opy1 a111in i hyd1 ochlo1 ici 
146 Tabletta chl01p1 omazini. hyJ.1 0(}1.lnr ir:1'. 
147. Tabletta cycloba1bitali 
118 Tabletta cyclose1 in-i bit a-i lfu ic1'. 
149 Tabletta d1"gitoxini 

„ 
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150 Tabletta digoxini 
151 Tabletta di8ulfúam·i 
152 Tabletta hydrochlorothiazidi 
15 S. Tabletta jodchlo1·oxychinolini 
154 Tabletta lanatosidi C 
155. Tabletta lyothi·ron-ini hydrochlori-ci 
156 Tabletta methandro8teronol 
157 Tttbletta methylphenidati hyd1ochlorici 
158 Tabletta natrii para-aminosalicylici 
159 Tabletta prednitJoloni 
160 Tabletta p1omethazini hydrochlorici 
161 Tabletta re'3erpini· 
162 Tabletta .sulfan1ethoxypy1 idazini g 0,5 
16 ~. Tabletta t1 -imetozini 
164 Tinctu1·a benzoes 
165 Tincturn ve1·atri 
166 úTnguentum. hexachloropheni'. lfj~ 
167 l]nguentum. polyoxaetheni 
168. Zincum. gelatino8um 

I,r„ Einbergyógyászatt oltóanyagok (új készítmény nin0s) 

'r ~\Jlatg·yógyászati oltóanyag (új készítmény nincs) 

'rJ„ Véikészít.mények 

169 
170 
171 
172 
17' 
171 
175. 
176. 
17 7. 
178 
17 9, 

Holo8anguis humanu'3 c_,onse1vatus 
Ma~rna. eryth1 ocitae 
,__1l-fa8sa. eruth1oc_,itae lota 
Pla.s-ma 1iU1nanum individuale liquidu1n 
Pla8ma hu1nanuni individuale co·ngelatun1 
Plasma humanum individuale cryosiccatuni 
Pla8ma humanum mixtum liquidu1n 
Pla8ma hum.anum m"ixtum congelatum 
Pla81na humanum m.ixtum. c1 yosiccatum 
Sain-guis g1·ariulocytú1 tlvron1.bocyti'3que 8poliatu8 
Su8pensio throm.bocyteae 

VII Sebészeti kötözőszerek 

180 Chorda .siccata 
181. Fa.':lcia cu1n calcio .sulfu1ico usto 
182 Fascia separatim texta 
18 ~ Filum. linteum. 
181„ Lana ophthal·mica 

NEMZETKÖZI KÁBÍ1'ÓSZER-ELLENÖRZÉS 

Bertschinger, J P. Sch\veiz. Apoth Zeitung 105, 
147, (1967). 

Az El'ISZ kábítószer-bizottsága, mely 21 ál1am kép
viselőiből alakult, 1966 végén foglalkozott a nemzetközi 
ellenőrzés irányelveivel. 

89 kábítószer áll nemzetközi ellenő1·zés alatt Ezekből 
60 szintetikus készítmény, de csak a következő négynek 
a forgalma lényeges: petidin, inetadon, mormetadon 
és dextromoramid. Kábítószer-ellenőrzés alá vonták 
újabban az acetorfint, etorfint, kodikodint is Élénk 
vitát váltott ki a heroinisták leszoktatása metadonnal, 
mert ez az elvonókúra a bizonytalan hatása mellett a 
metadon-megszokás veszélyét :fejti magában. 

Évente még mindig 1200 tonna ópiumot hoznak for
galomba illegálisan úgy, hogy minteg) 1000 tonnát nem 
ellenőrzött vagy törvénytelen módon termelnek, 200 
tonnát pedig elvonnak a legális kereskedelemből. Ez az 
1200 tonna kb. 120 ton'na morfinnal egyenlő, s ez 12 
milliárd terápiás adag morfinnak, illctvE: 24 milliárd 
adag heroinnak felel meg 

_l1z óp1:um é8 .szá1 mazékainak illegális ke1·e8kedelrni jö 
út-oonalai l{özép-Keletről Jliiexikón át, to'i.--ábbá Délkelet
Ázsiából Hong-Kongon, Japánon, :H'ormózán át az USA. 

A kokalevél és kokain 1!-tja Peruból Ecuadoron, _Pa
namán, 11oxikón át az USA-ba és Chiléből is az USA-ba 
irányul. 

Az indiai kendert és hasist az afrikai államok (Kenya, 
Gha~a, 1iarokkó) ,részben maguk használják, részben 
Mexikón át az USA-ba kerül; Nepalból Indiába, Közép
és Közel-Keletről pedig Európába áramlik 

Ismeretes, hogy az utóbbi időben mind több esetben 
fedezték fel Svájcban is a hasis- és heroincsempészést 

N cm minősíthető egyformán minderi kábítószerél„ 

PE3!0M3 

Pecpepa1 YKa3bIBae1 Ha HeKOIOpbie Ba)!{Hbl€ OŐCI05I

re,n:hCTBa co3.n;aHH5I VI. BeHrepcKoti <PapMaKorrett noµ;qep

KHBa5I Hef.llCHHblC 33CJIYTH r.naBHOfO peti;aKropa, _npocpec

copa llIY.JICKa B C03AaHHH TIOCJJC;J;HHX ,!l,BYX (VI H V) <Pap
MaKOrre:it Ott npHBOJU1f CTIHCOK 'l!.neHOB pe;xaKIJJiOHHOti 

KOJinerHH I1 TIO}JJ(O'l!iHCCHi-1, C'TpYKIYpY <!>ap'113KOTICH 

l{panzo H3Jiaraer npHHUHITbl <Pap'VlaKoneH H O'IJIH4Hbre oT 

npCIJ;bl)J;Yill;!1X <:t>apMaKoneH ·aówJ1C rrperi;nHcaHH5I, HOBbIC 

Mero;ri;hr 11cnh11att11tí: Ha ]l.BYX pHCYHK.ax as rop rrpo;:i.eMoH

CTpHpYeT HeKO'IOpble noKa3are.:iH pa3BHTH5I BeHrepCKHX 

<jlapMaKoneH (q11cno crpaHHq H cTaihetí, Ko_,111l!cCTBO pea:

rettros H IHipoBaHHblX paCTBOpüB), rrpHBOil,HI COHCOJ( HO

Bh!X semecrs H npenapaTOB BKJil-04CHHbIX B Vl, Bettrep

CI<Yfű <Papi\l3KOilCIO: HaKOHCI~ OH 113,'Jaraer I13MCHCHHYIO 

cTpYKIYpY 'IIOttorpa41111'1 ll H Ili 'IO\'\OB 

ZUSAMMENF ASSU'<G 

Das -vorliegende Referat erörtert die '' ichtigsten 1v1o
mento bei der Zusammenstellung dcs \lI„ Ungarischen 
Arzncibuches„ Bcsonders he1'\-01gehoben \\'e1den die un
vergi:inglichen Verdicnste des I--Iauptschriftleiters, Pro
fessor Suhulek bci der Ent\vicklung der letztt>n z1\ oi Arz
neibücher. Die Namen der l\{itglied6r <les Redaktions
kollogiums, sovliB der Fachausschüsse und dio Gli8de
rung des Ar:.-:neibuohes \Verden bekanntgegeben. Die 
Grundsi:itze <les Arzneibuches, die von den früheren 
ab\veichcndcn Anordnungen und dio neuen Prüfungs
methodcn 1vc1den überblickt. Zv.-ei Abbildungen dienen 
zur \leranschaulichung der Entwicklungsgeschichte der 
ungarischen Arzneibücher„ \Terzeichnisse der: neu aufge„ 
nommenen Stoffc und Zu bercitungen folgen. Der Auf
bau dcr l\{onographien von Band II.. und III 1viHl eben-· 
falls diskutiert. 

(Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Terméke/e Gyára, 

Gyógysze1·technológiai K1tfató Labo1atóriu1n, 

Budapest VIII, Rottembiller u 26) 
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vezet.. Óriási a különbség a koka.levél-1ágcsáló dél-ame
rikai indián és a gyógyszerfelhasználás kapcsán kábító
szer-élvezővé vált nagy" árosi ember között! Éppen ezé1t 
nehéz a kóros élvezet vagy szeIY\- edély fogalmát megha
tározni; A delegátusok jelentéséből tünt ki, hogy számos 
európai és amerikai államban emE-Jlkcdik, Indiában vi
szont 400 000-ről l 00 000-·re csökkE-Jnt a titkos fogyasz
tók száma. Persze, csak kevés kábítószer-Glvezőt fedez
nek fel, ös több államban ezek a statisztikák is hiányo

sak 
Az USA megbízottja ja'\asolta, hogy szüntessék bEJ az 

ópiumtermelést, és közvetlenül mákszalmából ~llítsák 
fJ!Ő az alkaloidákat. Erősen kérdéses, hogj- ez mit segí· 
tene, hiszen a lcgáliR termelésből évente csak 200 tonna 
jut a c;sempészés útjára Hivatalos adatok szerint a gyó
gyászati inorfin 32<;~-át állitják elő jelenleg mákszalmá
ból Ha több mákszalmát termelünk, úg)- ez is rejt ma
gában bizonyos veszélyt: a zöld gubók behasítása révén 

ópiumnyen5st. 
A szintetikus kábítósze1ekkcl kapcsolatban m19gálla

pították, hogy számos ország or-..:·osai még mindig sok 
morfint és kodeint írnak fel, s így ezek még nem vonha
tók ki a forgalomból 

Kétségtelen, hog) az érintett országok íelhagynának 
a mákgubók hehasításá" al nyert ópiumtermcléssel és 

gyűjtéssel, ha. a munkabérEik úgy emelkednének, hogy 
ez nem lenne kifizetődő 

Az ópiumból a morfinonéskodeinenkívülmég számos 
alkaloidát nyernek, s ezeket eddig nem állították elő 
nagyobb mennyiségben szintetikusan. A kod_ein évi f?
gyasztása még 1ni11dig növekszik, főképp fiJdaI:mc:!l
lapítóként, az USA eg:yes államaiban azonban mar szrn
tetillls szá11nazékokk1J hel:'--ettesítik az ópium-a~ka.Ioi·· 
dákat Schuth Jano'3 


