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A Magyar Gyógyszerkönyv Vtl. kiadása 

A Magyar Gyógyszerkönyv V 11. kiadását a megjele
nését követően 1 az Orvostovábbképző E(7yeteni szerve
zésében rendezett tanf olyantok előadás a-i. ré.:;zletesebben 
-isniertettéli: . . „d JJiagyar Gyógyszeré.:;zeti Társaság ki
adásában az ú.i Gyógyszerkönyv szemléletéről, a 
gyógy8zerellenőr;;és n1ai rendszerében betöltendő szere
péről, tartaln1ának {tjdonsúga·iról is1nertetö készült. 
Jlfi1ulezcl.: 1nellett a CJ.yÓ(/!J82:erészct szerl.:e8zi6sége egy 
rövidebb, átfogó ismertetii közlemény megjelentetését fa 
.szllkségesncl· tartotta. li'J-nnck 1ncgírúsára - ·ugynn
úgy, niint a s:~arl.:eszté8i- n1nnká/.'. n1cgincl·ulr!.1Jakor !.:ért 
tájéko:datáshoz a. Ji] 1 . .Jlauyar Gyógyi:r::.cr!.:önyv 
szerkesztő bizottsclgúnaf,c elnökét és titkúrdt kérte fel. 

Ne1nzeti (iyógyszcrkünyvünknek az új, sorrend
ben a VII. kiadárn 1080 iiszén jelent meg. Hatúlylm
lépését az cgészségligyi n1iniszter 8 /l OSi. ( \T lI. 28.) 
Eü. 1\-I. szán1ú rendelete írja, cl(j, 

Az 1907-hen megjelent és 10()8 óta hatályos 
\

7I. kiadás folyn1natos gondozását a hatályl)a lép
tető 5/1968. Eü. J.Vl. sz. rendelet nz HlG8-han kihő
\-ített feladatkörrel átszervezett Országos Gyógy
szerészeti Intézetre (OOYI) bízta. l\Ióg ez a rende
let intézkedett a Gvóavszerkönyvhöz ki<tdott 
"Pótlásokn e. kiadvá11:y '[)~lapján a i'1yo1ndai hibák 
javításáról, és néhány, a szerkcszt6s l)efejczte ntán 
szükségesnek ítélt inódszer, illetve előírás 1nódosí
tásáró( Ezt követően Ig7I-t{)l 1988-ig összesen tíz 
OCi'YI-Ph. IIg. -V'I. jelzésü határozat jelent 1neg az 
Egészségügyi I(özlönyben, 111elyek egyrészt a hasz
nálat közben felfedett nyomdai hibák helyesbí
tését, egyes gyógyszerek kereszt jelzésének, adago
lúsának, inin()sérd követ:elinénveinek.. ,·izsaálati 
n1ódszercinck a, "'111egváltoztatáSát tt~rtah11t~zták. 
U gyanozek a hatá1'.()za.tok intézkedtek néhány 
galeniku1n összetételének és elkészítésének a 111ó
dosításáról, sót néhány uvóccvszort a \/I. kiaclits 
jegyzékéből elhngyásm. ítÓlteE 

l~..z SI 111értékegvsógrcndszernek lDSO-tól köte
lező használata. nli~-tt -Szintén külön hn.tározat in
tézkedett a '7I. kiadás érintett szövegrészeinek 
1negv á 1 tozt a túsáról. 

.A. gyógyBzerkészlet hatóanyagainak rnegüjulását 
évtizedek óta 111ajcl110In tolJ"cs egészében az újonnan 
törzskön;-fvezett gyógyszerkészít1nények jelentik. 
Ezok ne1nritkún újabb segédanyagok hevczetését 
is szükségessé teszik . .t\ hatályos (.Jyógvszcrkönvv
ben n1ég'~i1orn hivatalo:i újabi) hat(S- 6~ segéchtn}„a
aok ininősé,gi és vizsg;álati kövotehnénveit inint 
Ületékcs törZskönyyezési hatóság) l nos ó'ta a kib6-
vített feladatkörrel felhatalmazott OGYI állapítja 
incrr a. hatályos Ctvó!:tyszerkönvY cikkelvcivel azo-
nos"' érvényíí~ rninél~ég1~ el6írásnÍ;'a.l. · 

~~z OC-tY-I feladatkörét 111egúllapít.ó, Yalan1int a 
gyógyszerl'tgyr61 szóló rendeletek érte]n1éhen 
uo:vanilven érvényú tninősé~d előírásokkal kellett. 
a 'gyógy.SzerkészítÓs r-;zLÍn1árL!, "id6közben szükségessé 
vált k:érniai gyógyszeranyagok ininlíségét, valarnint 

n,z újabb köt::izertípusokra vonatkozó köYetehné
nyeket és vizsgálatokat szabá.lyozni. 

Az elmúlt két évtizedben legjelentősebb válto
zást a gyógyszergyártás és a gyógyszerkészítés 
tekintetében a ,,flz ellenőrzött gyógyszergyártás'' 
(angol nevének röviclítése: Gl\IP) ne1nzetközi 
irányelvek elfogadása és az inspektori rendszer 
1negszervezése jelentette. .tl gyógyszergyártás 
korszeríísítését célzó nen1zetközi egyez111ényhez 
vrdó csatlakozásunk értelruében az egyezn1én,y vég
rehajtásában illetékes OC~1'.I részletes ír{u1ycl-.-ek
kol szabályozta inind az ipar, 1nincl a. gyógyszer
készítő lahorn.tórinn1ok szú111ára a rrvú[.(vszerkészí
tés egyes területeit . ...ti szabályozás'-I<:.it'C~rjed nz el
lonőrz6 la,boratórinrnok rnunkújára is. 

-~Z etnlítettekh61 az is kitlínik, horrv az elrnúlt 
közel két évtized alatt a gyógyRZern~G1lísögct leg
l'égebhen szabályozó C+yógyszerkönyv és a gyógy
szerniin6ség újabb sznbá.lyozó rendszerei, így a 
törzskönyvezés, tt gyártásellenőrzés közütt egyre 
szorosabb kapcsolat alakult ki. 

i-\. hatályos Ciyógyszerkönyv clöírásai egyfelől 

biztosítékot jelentenek a törzskönyvezett újabb és 
újabb gyóQ:vszerek inin6sóg-i követel111énveinek 
színvon~iár~: ugyanakkor pedig a Gyógy::izcr~könyv 
eléíírásainak fü:rvelcn1be vételével törzskön\"Yezett 
üjabb és újabb. gy6gyszerok és az OGl-1' egyéh 
n1in6ségi elöírásai a gyógyszerkészletot folyainato
san korszerüsítik, noha ezek az elóírúsok 111ég ncn1 
is Yúlhattak a, C+yógyszerkönyv hivatalos szÚvegé
nek részévé. 

.t\zonban a (iyógyszerkönyv 111egújítása elenged
hetetlenül szükségessé vált. Egyré;:;zt a gyógyszer
készlet felújítása 1niatt, niivel a Gyógyszcrköny\
L'gvhon a hivatalos gyógyszerek iclöszeríiségét, 
bl~·tós és 111egalapozott...,ha~~nálatát is hii.-atott ki
fejezésre juttatni. l\Iásrészt no111 1-:evésbó fontos a. 
vizsgáln,ti n1ódszcrek felülbírálása., az újabbak köM 
zül;;; célnak lezinkábh <.ll.kaln1asak ki;;úlasztása és a 
\'"alóban tülhr~~ladottak elhagyása. ~:i g:y-ártási el
járás v1iltozás1-lva.l. az újabb vizsgáló inóclszerek 
hovczctésével. szán1os esetben a 1ninbségi követclM 
1né11vck is 1nÓclosít:ásra szornltak. -~ gy{;zvszortár
háló~atból és az ellenőrző laboratÓ17in~11okhóJ a 
C+yógyszcrköny,· előírústünak helyes értelrnczésö
vcl, kezelhetóségéYel kapcsolrttban folyainatosnn 
összegyült észrevételek az új kin.dás anyagának elM 
renclezé.:;éhen is kisebb nagyobb változtttt:ást tettek 
szükségessé. _:\. \ 1 l. kiadi~s·- rnegjelenéRót követőeu 
elfogadott o.l;:aclé1nia.i új kó111iai nón1enklatúra. is 
útahddtásra kényszerítette a teljes szöYeget. 

./~ né[(ykötotcs új kiadás a szerkesztési elvek cél
kitüzés~inek nicgfelclően szed~ezctéhen lényegileg 
az el6zö két kiadásét követte. Ujclonság, hogy a I\1

• 

kötetet; is a többivel azonos n1érelbe11 lehetett n1e.g
jelentotni, ehhez csnpán a gyorn1ekok gyógyszer
n.dagjait tn.rtnl!nazö tó.hlázo.Jhan kellett: a. kor
c·soportoknt függőlegesen átrendezni. Rctnélhet6~ 
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leg ez a változtatás a kötet használatát is meg
könnyíti a gyógyszertári rnunkában. 

A közel 600 oldalas I. /,ölet teljes terjedelmét " 
Ciyógyszerkönyv általános rendelkezései 1 a gyógy
szervizsgálat különböző n1ódszerei, az egyes gyógy~ 
szerfajták, a kötözőszerek, továbbá a gyógyszeres 
tartályok és cson1agolóanyagok általános n1inőségi 
követeln1ényei és különleges vjzsgálatai, valamint 
a szükséges kémszerek jegyzéke foglalják le. 

Az érdemi szöveget bevezető Előszó egyben 
hazai gyógyszerkönyveink rnúltjáról is elég rész
letes áttekinté.st '1d. Ezt követi a hivatalos, vala
rnint az előző kiadásból át nen1 vett gyógyszerek 
jegyzéke gyógyszerfajtánként csoportosítva, rnely 
jól tájékoztat a gyógyszerkészletben és egyes 
gyógyszerek elncyezésében bekövetkezett, vúltozá
sokról. 

_1\.z I. kötet fő részei közül az .c1lapelvc/-;, rninden 
rövidsége ellenére, külön figyehnet érclen1el. ..:-\. 
gyógyszer és a. Ci-y6gyszerkönyv fogahnak 1ncg
határozásán kíi::ül ugyanis ez a szövegrész egyben 
az egész hazai gyógyszerellenőrz6 rendszernek, 
intézrnényeinek tö1nör összefoglalása is, arnihől ki
világlik, i1ogy a Gyógyszerkön}'v a legiübb, de nen1 
egyedüli rninőségszabályozó. 

Az „Általános tud.ni.való!.~ és előírások" e. rész 
fejezetei a gyógyszerészet valan1ennyi területén 
dolgozóktól igen gondos ú.ttanuhnúnyozást igé
nyelnek. 

...:\ }lórnenklatúra fejezet a gyógyszerne1.-ek egy
séges elvek szerinti szabályozást1 1nellett több 
lényeges névváltozásról is intézkedik. 

A 'lnar;yar kéniia.-i necek és helyesírásuk akadérniai 
szabályainak a teljes szövegre kiterjedő érvényesí
tése, a latin n.eveik képzésében is előnyös v{dtuzá
soknt eredn1énvezett. Ennek eg-yík következ1nényc 
pl., hogy t1 sn:v8.nyú sól;; eddig:( ;1cn1 egységes, néha 
kissé régies elnevezése (nntriurn bicarbonic11n1, nat
riurn citricu111 acidurn) helyett az új latin név a 
kén1ia.i nevet követi, pi. natriurn hydrogencnrhoni
cun1, dinatriun1 hyclrogencitricuni. _;\ több bázist'! 
savak sóinak latin neve is a. n1arrvar ké1niai névhez 
igazodik, pl. clinatriun1 hyclr?;~enphosphoricun1, 
natriu1n clih:idrogenphosphoricun1akorábbi natriun1 
phosphor:icu1n és a natriun1 phosphoricun1 ncidurn 
helyett. Ugyanígy a caleíum hyclrogenphosphori
cu1u lett a calciu1n phosphoricurn neve, és trica.l
ciu1n phosphoricun1 a cnlcinrn phosphoricu111 Lri
basicum vegyiilcté. 

Az említetteknél sokktll fcltiíniíbb valtozást 
jelent a haloidsavaknak eddigi rendhagyó és 
kérniaílag téves elnevezése, pl. az aeidun1 hydro
chloricurn helyett az acidnrn chloratnrn név. Az új 
név következtében az egyes savrrkban is ugyanaz 
lett az anion jelzős alakü latin neve, rnint a rneg
felelő sóikban. Ez a változás szüntethette 1neo: a 
gyógyszerkészletnek rna 1núr legnagyobb részét ~dó 
nitrogéntartaln1ú szerves bázisok haloírl sóinak 
edclig-Í rendhagyó és régies elnevezését is. Így ki
vétel i;éll;:ül a n:agy,ar ~-té1_i1iai név- szerinti lat~in el
nevezesben az -1cl veazocles -atun1-ra. az -at: -Ictun
ra és az -it -osu111-r'U alakul. :'\. nitrogéntartahnú 
bázisok 13óiban nlind a 1nagya.r, rnind a latin névben 
1nostantól kezdve 1nár az a111111ónhun sók analógiá-

jára a protonált nitrogént a bázis rész -hun végző
dése jelzi, a halaid és az oxisavak sóiban egyaránt. 

Néhány gyógyszer rncgszokott nevét az Egész
ségi.ig.)7Í 1/ilágszervczet nen1zetközi szabad nevei
nek következetes átvétele 111iatt új nevekkel 11:ellett 
fölcserélni, pl. az anliclazophonn1n helyett anüno
phenazonun1, az adrenalinurn helyett epinephrinun1 1 

a norcrtinun.1 helyett henzocainu111 vagy a. polyox
aethenu111 helyett a n1acrogolu1n stb. lett. 

~4._ régies spiritus név inúr csak néhány galeníku111 
nevében 1naradt. ineg, 111int egy bizonyos gyögy
szerkészítn1ény fitjti.lnak a g,yíijt6ncve. _;\_ fl(i!):,-os 
etilalkohol latin neveként a i-ilti.rrszcrte konvencio
niilis alcoholun1 név lett a b{,-atalos. nd;.-cl az 
act:lu1nrJ!un1 néi- a. t:isztn ;;ccgyiilet.et jelenti, és 
vcszedcln1cscn hasonlít n 1nc·thanolu111-ra. l!gyan
akkor a 111ct:anol bárn1iJ\re11 nyelv([ e!iH.:vczésóböl 
ki kellett tiltani az a!knh~Jl SZ\:11:észt:. 

:\tényleges kéiniai ü2sze1ét-el J;:ifeje:t:é.:.;!jrc valójá
ban via:-;zt. é.s nen1 zsírt t.artn.1111azó gyapjúviasz 
llBYC ~or:1 . Í<tnae-rn l,lll'1do,.sult az ,adcps f,1efyet~. 

.e\ ken11a1 11cvC'k Yaltozasa a {JflO(Jl/ii:;crl.·c.~·,;,1ln1c
ru1e!./t is 1nódosítotJa. 

„ A. niJ:c.én~·_z·e;Hl;~ertttn t11cln111,úr1yá1;ak, fejliíclés1:·
ve! egyutt,1aro uJabh nevek n_rr_y:-;zolvan c;:.;ak <t 
{j!fÚ[J!fl?Övények nei:cit és csalúdneveit érintették. 
.A. növénvi részek szakszen'i elnevezése viszont 1nür 
néhány 1~1egszokott rlror;nél.' ldeseréléséhcz Yezctett 
(pl. cha1no1nillae anthodi11n1. junipori gnlhult1s). 

.Az Innil'/!.llliiolr5girii és a ·1<rl.·(~,:::zitn1(;J1.yc!.: neYe 
szorosabban igazodott. a noinzctküzi nevekhez. 

ii. uvóuyszerek kén1ü1.i és rryóccvRzed.:ü1n-i::i nevci-
11ek 11~1s~l1álata az új kiadii~ rC~1delkezé~,ei szorint 
ne1ncsak nórnenklntl'ir<d kérdés .. .:\_ neruzctlzüzi 
yyéigvszcrkereskcdelen1 i!!e11 -;;últozntos hes;-:erzési 
Í.'c.JIT·A~ai nliatt r.:vakran ta,lúlkozhatunk a n1a!ryar é::; 
sz{unos külí'öldi.orszún: kérniai. illetve latin ;1fnne11-
J:lat:ú ráját ól lény<.~.rrc;Sen e 1 t ér{i el nevezésekkel. 
Ezért kötc!eztik a (~y/1g-vszerl·:ün\•v hivatalos neYci a 
hazai _µ-yógy~zer~ll'.~tft~.ha;1, és e~z ~gyhcn a gy~Jgy
szerkcnt- vnlu n11nos1te.c_; e,s azonus1tas alapfeltetele 
i~· Rz 1'nt J-ifei·c·-é"I"-' 'l n--.,·(1,,._, .. „('l''"'-l· ('"'0111'1''()!/tS/lnnl· ..• .LJ.' ' ... \ •' -'· ··~ r.;.' '".°';' .'-~\-."11 • .-1 . .- .,_ „."1 :'/'-' { ~<- ',, \ 
1nes:Jelolesovel, tn1nta-Yetelevel, nzonus1tasa.Y:1l Jog~ 
lakÜzi'J fejezetckhen. 

. .--l nórnenkla~úrá~-a! füg~ ös~zo . .'t .c~=~:('.lµ_\."~:t:er
konvvbon n.z „~41trdano8!U! luur:nalt !:1(ejc:::.csck - cs 11 

G1;.ul·n1·1· 1·,,··1·irli1"/c.'P 1·" " r·,,]."'"'"'f'°i· ':' ~ 1'1.: l·1··1cl·í" "„; "''" · --·-. _, .. A, '"' l.L vL.L-„, \.,_ .·-L, J ,-,_ < < ".' 
CQ'"Y;:;ér.:;cs .'3zóhaRznrtlui! tiJrcLYt~:.-;uiiH~k <lZ 
g:\;~\Z~~Azerészet hcn 8.r•:,ény1:r.: kellene,, jut ;.ü(Jk; 111ert 
csak 1gy lehet a. kor i.zcnve1nck n1eQH;]c]o(;11 es C:!!Y
órtolrrlÚcn a szaknyc,lvü;tkc.~L f.(_JY<Í.bbfCjleszieni. '·' 

r:rnl{u1 az ltj gyóg-y.'i::ernei·ekéné! is feltüuúhb 
,·áltozást. hozott a ;)1 ! rr1ért(/.·1't71_1s/r;rcnrl8:.:cr k<Jtclez() 
hn.sználatn .. :\ \rT. ldadú;:::, ere.cÍ~ti, rnúr lnf:io-
11an ()(i-~\'.-I hatúrnzattal 1n6dos11lt. ,-\ jelen ldaclft.s 
ta.rt<llinábnn és szövcQ:ébcn f<:'.íle.g a fizikai-l~érniíd 
1nérfhn<i<l.szerek rnecrnö\ckcclott" sziuna iniat. t u 
C~_vógyszerkünyv és il SI kapcsol<1bt í()kozot-tabbú 
vált. .. 4. Sf e;::::-vik k·2'_'...'.1-'Hkoribh !tlü!.:.:llYilvá11t1lfi.srr. 
llou-' '1 '•1'11'·,-,; lie1-~o·-,.~: '1 1·.,·,·1·,ccr1' ·~?:C:.„,l"'l <ll'"tl' :-.~ <' „::;. -.Y „ ·,'r LL· {. ,, f. C'" „,, ·l\.··'" - ,) < , 

szóösszci:ótclekhcn is. iriint „tün1egllllandcísó!!" 
„testtö111egkilogrnnun" stb . .:-\._ -fajsúly helyett ú 
sűrüsé;: hns?.núlntrt --;.-i:;zont 1uir.tdljs2ze az \/. kiadás 
elii'i1·.-íc;~1·1,o„. , . .,_lo' -.,.1'0::<:'7'\'e~-.;,"'· i'el·'11t·e·u ... , A Jl"Cll'Il'1„ ~- '-'-···'" - L.. ,u. \ '-·~'--'' L lv-.-1.! t;; . l!Lt.;;, -·· J·. b 
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új rnértékegysége a pascal - ugyanúgy, mint bár
mely más szakterület életében - már több gondot 
okoz. Szerencsés módon a viszkozitásértékek ki
fejezésére használható millipascalsecundum szám
értékben a korábbi centipoise-zal azonos. 

A prefixumokra vonatkozó SI elvek miatt a 
gra1n1nnak a centigra1n1n törtegységei helyett az 
előírásokban inilligran11n szerepel. A centigra1n111 a 
n1egszokott latin szá1nneveik n1iatt csak a magiszt
rális vényírásbn,n 111aradt tneg. 

A célszerűség kívánta, hogy a térfogat méréséhez 
a Gyógyszerkönyv a liter mellett maradjon, noha 
nezn SI egység, de törvényesen használható. Ennek 
a.z egységnek a SI elvek szerint is előnyben részesí
tett 10- 3 , illetve 10-'-szoros egységei a milliliter és 
a 1nikroliter ugya.nis a leggyakoribbak a Gyógyszer
könyv- elé5íriisaiban. 

J~.z anyn.g1nennyiségnek ::1 SI-szerint kibővtilt 

értehnczése következtében a, 11101 és a térfogat
egységre vonatkoztatott 11101-koncentráció egy
aránt vona.tkozik a rnolekulatön1cgnyi, iontö1neg-
11yi, Yagy ezek tört részeire vagy töbhszöröseirc. 
Ez hoztn rnagával nz infúziós oldatok koncentrá
ciójának: rneg"jelölésére n, 1nn101/1 1nértékegységet, 
rnci;rszi.intetve a. korábbi 1uosn1/l és rnval/l kifejezés
módot. A többértékű ionok esetében a mn10!/l-ben 
kifejezett 1nenny1seg a töltésszán1111al oSztott 
1111nolnyi 111enny-iségre vonatkozik. Pl. az Infusio 

sfllina-ban :c '1,6 mmol/!_!:_ Ca' + szerepel a korábbi 
2 

~.G mval Ca" helyett. Így fejezhető ki az ionolda
tos infúziók kation- és nnionkoncentrációjának az 
ekvivalenciája,. 

A gpógyszcrck halríscrő.w'gét megknlönböztclő .ielek 
(keresztjelzések) elvei tekintetében változús nem 
történt. Hasznos, hogy a vonatkozó szövegrész a 
törzskönyvezett gyógyszerkészítn1ények kereszt
jelzésének 1negállapítását egyértehnüen a törzs
könyvezési eljárás hatáskörébe utalja. 

A gyógyszere/e <ldagolá8a e. áltahínos fejezet, az 
egyes cikkelyek végén az adagolásra, vonatkozó 
el6írások, s ezek táblázatos üsszefnglalása, a I\7• 

kötetben jelentik a, Gyógyszerkönyv·~ egyetlen köz
Yctlcn kapcsolatát " terápiáYal. Uj szemléletet 
jelent, hogy tt törzskön}'Vbe bejegyzett ,gyógyszer
készít1nények _ adagolását illetően a Ci-yógyszer
könyv az „Utn1uta,tó a gyógyszerkészít1nények 
rendelésére11 e. könyv hatályos kiadását jelöli rneg. 
.'1 SI elvei rníaitt n, gyógyszereknek a gra1n111nál 
!dsebh adagjai n1illigra1nn1ban esetleg rnikrogran1n1M 
ban szerepelnek. Csak ha vab:tn1ely gyógyszer napi 
adagja rnár granitnos 1nennyiség, akkor találhatók 
a gra.n1n11uíl kisehb 1nennyisége1::: a gran1111 tizedes 
törtjeként. 

A szokásos, különösen pecUg az egyszeri és napi 
legnagyobb adagok értékei a fartnakológiai kutatá
sok, valanlint a torlqJiás tapnsztnlatok ered111énye
ként egyes gyógyRzerek esetéhen 1negváltozta.k. 
Csak szokásos adagjai vannnk különösen az úja.bb 
gyógyszeranyagok közül néhánynak. l\1inclcz 111áris 
jelzi, hogy a gyógyszerek legnagyobh ada[Jjai fogal-
111ának eddigi értolinezése világszerte átalakulóban 
van. Egyes gyógyszerkönyvek egyre ink:ább a 
terápiásan indokolt, vagyis a szokiísos„adagok elő-

írásá.ra szorítkoznak, és azokat is csak tájékoz
tatásra szánják. Ezzel terrnészetesen fokozódik az 
orvos felelőssége. ~tiz adagolás körül hazánkban is 
már kialtdml6fölbe11 lev(í újabb elképzelések rneg
vulósítása minden esetre a szabálvalkutók részéről 
igen gondos körültekintést, n1eg~fontolást igényel, 
rniel6tt az eddigi rendelkezéseken váltuztatunk, 
külöHösen egy olyan orszá?ba.n, rnint hnzánkhan 
is, ahol jelenleg a gyógyszerészre n rendelt adagok 
ellenörzéséhen igen súlyos felelősség 11chczeclik. 

A „Tájékoztató vizsgálatok" (korábbi nc.-éhen 
gyor.svizsgálatok) több inint: négy évtizedes ked
vező haza.i tapasztalatai és nen1zetküzi sikere foly
tán továbbra is a gyógyszertári. illet éíleg a raktári 
tájékoztató azonosítás lep:egyszerlíbb n16dszerei. 
Ennek a. ,~izsrrálati rendszernek vúltozatlanul el
engedhetetlen' feltétele a nagvkcrcsLeclelnli labora
tó1,;inrnban végzett -.,,-izsuála~t. a1nit a ;.-izs:.rúlati 
sz{un igazol. :\·z új kiachis tájékoztató vizsg{datni 
részben egyszerüsödtek. Szinte kizárólag a2 t:gyM 
szerü kvalitatí,· kérniai renlciúkra ;:;zorít.koznak. 
Ezves hírr SfL\-akra. an1n1óni{1ra. GÓt.1ldntokra. el6írl 
k\:i~tntita.t:ív rneghatározús c:élja is az azonosít.ás, az 
oltér6 törnénység biztos n1c_rrkülönböztet.ésérc. 

~4.. gy(Jgyszerek vizsgálatához szükséges lcufontoM 
snhb,_ ~fiZii;:ai-kérniai, -ké1niai. hirilén:di~i és '"rnikro
biológiai 1nóclszerek a \TI. kiaclúsho~- képest erf)sen 
inegnöYelték az I. köU:tnek a f'~ JZ/3CJ.:.fL..:l1.1QJ( 

cínlli részét. 
.~ gyógyszerek vizsg{datának lényef:CS részét 

jelentö n1intatétel átdolgozott fejezet.e n1nst.. is a 
lényegesebb iránvelvcket tarhtlrnazzn. Ezeknek 
n..IalJj{t.n kell elkészíteni 1nost is az ellenfírzütt 
gyéif!yszorek fajtái és az ellen(irzés helye szerinti 
részlet.cs rnintavételi el6írá:-:lokat. 

1\ vizsuálatokhoz hnsznúlt 1nödszorek kiizül. 
különösen,__ a fizikai-kéinia.i 111érfín1ódszerek és ~ 
niikrobioló.f!iai vizsgálat-ok .szíÍ.n1a és t.erjedeltne 
gyarapnclott. „A Gyc'igyszerl~ünyv új kihDvült fel
adatának n1eu:felekíen us:vanis nlvan n1{1dszerek is 
felvételre kerültek. n1ch.-~ckre a "cikkelvek nuvan 
nen1 hivatkoznak„ (le a· _rrv{1uy:-:zerbe·,„e'zeiési Js a 
t.ürzsköny-;,·ezési eljárús. ·· ~-al1~rniut az cdlen{írzé;.; 
szá1nára wnélkiilözbctet.lenek. I~Iindt'Z a (ivóf!yszer
könyv hosszabb tit,-ú használatf:ít is c16sesdti. 

Is1nertetésfinknck ncn1 célja az e;:zyes tí.í „-izs..rrá
lati eljárúsok rnag-yarázásn„ I\i éhún)' gondr ilat ll:f.(:in

ban ide kh·::ínl.::ozik. ;:\ fi::il·ai és fizil·ai-l.·én1iai 
annlitil-rd n1órlszcrcl· leírftsa. f('ÍleG: ;l SI 111érték
egvségrcndszer és tl hozzá tartoz{; foualtnak Cf!V

s6gesÍlése 1niatt b6vehb fejezeteket ip:.ényclt. I(ü.z
tuclott, ho[:!y a. C~yógyszcrkönyv 110111 tanköny;,,-, t~s 

a n1íiszercs rnérGn1ódszerckct nc1n lieliílo fnµjúk 
n1egta11nlni. J:\ 1116clszerck és f(i!e['. P, rnérési ered-
111énvek ériékelésé11ek azonban nlvannak kell !cn
nio, ·hogy az eltér() értcl111ezésh6i adódó vitákat. 
kizúrjá.i~~ I( ül ön gondot jelentett fi 111úszerck lcínísa, 
a inéréstechnika gyors fejltíclésé\·el egyiittjúró 
üjahb és újabb késziilékfajtúk nliatt c.uységcs 
készülék uuyanis nern írha.t/1 eUí. Rö.uzíthetéi 
viszont a '-{nííszcrek teljesít6képessé,r::c, ~ nH~rési 
ercdn1ényeik reprndnluílhn.tós{1ga, és a helyes 
n1űköclésük ellen6rzésére Yaló oljó.rú.sok. 

_:_'\_ fizikui-ké1niai 1uérlí1nódszcrek ]~üzül az ab-
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.szor1Jci.Ó8 spektrofoton1etriás niódszerek 111indenfajta 
dzsgáló htboratóriumban elterjedtek. A fémionok 
lángfotonzelriús és újabban az aton1abszorpciós 
lneghatározását ne1ncsak az ipari és a hatósági 
ellenőrző lahoratóriu1nok inunkája igényelte, ha
ne1n az infúziós terápia kiszélesedése fol;ytán az 
infúziós laboratóriuin ellenőrző feladata is. A nzág
neses n1agrezona.ncia s11ektrorn.elria (Nl\.IR·) 111a 111ég 
inkább az üj g_yógyszerek szerkezetbizon:yitó 1nócl-:_ 
szerei közé tartozik. i\z elelctroanalirika sok inérő-
1nódszere csak n, C~yógyszerkön:yv fejezetei között 
üj, legtöbbjüket a hatósági, az ipari és a gyógyszer
tári szakfelügyeleti laborntóriurnok 1nár évek (ita. 
11api znunkájukban haHználjítk. 

Az igen erős fejlődésen út1nenet !.:ron1atográfia 
1nódszerei közül a papír- és a vékouyrétegkro1nato
grúfia- tnúr a \'_L kiadús f()nt:os inódszerei közé 
't.'artozntt. 11ár a papírkrornatogúrfin jelcntösége 
csökkent, a gyógyszervizsgúlathól 110111 lehetett el
ha.gyni .. A. [/rí:::kron1rtlogrdfia és a uagyhaté!.:ony8fÍ(/IÍ 
fol.~adélc~l.:ron1atográfia. viszont a gyógyszervizsgálat 
legígéretesebb rnódszerei közé tartozik. Főként a 
!r\;óg-vszcrkészít1nénvck tartnlzili rneg-határozüstí.
l)ftn:~különöscn pedig 1niniiségi pnnas~ok kivizsgá
lásában jelentenek kotnoly segítséget. _;\z elektro
forézises 1nódszerck többnyire az izol{'ipkészít-
111ényck ellenőrzéséhez szükségesek. 

1\. tcrn1ikus vizsr;rllatok fejlődése iudokolta <l 
dcrirator1rcíf-ia és egyik fajtújúnak a „DSC"' vizsgá
latoknak n, felvételét. rncl;rek üz anyagok tcrrnikus 
viselkedésének értékelése révén szerkezeti és külön
leges ti8ztasúgi vizsgálatokhan lehetnek fontosak. 

-"'- közisn1ert és szintén a t:ern1ikus vizsg{datoJ.: 
közé tartozó olvadáspont- sth. 1noghatá~ozúsok 
11cn1cHak elnevezésükben változtak nH„•g. hn11en1 n 
n1érési ereclrnények értékelésében is . ..:\'--gyóg:yszer
kön:yvek és inás rninőségi e1őírltsoknak a,_r'uó~l~szerei 
úgynevezett konvoncioná.lis rnóclszerek. vagyj,s 
n1egszrrhott 111érési körülrnénvekhez kötöttek, ezért 
ne1~-1 a tern1ndina.n1ikailag Zlefiniúlt olvadás.pont. 
forráspont Rth. az elncvezésiik. hanern olvadrfsi h!)
n1érséklet, .f'orrási h6rnérséklet stb ... Az üj kiadás, 
legfőképp a gyógyszeranyagok tis.zbu·.:;ágá.1ut-k n1eg
ítélése cé.1jiíhól - a noinzetközi gyakorlattal 1nef,!
e.zyez(íen · ·- n h<i.1111azállapot-változás kezdetét; és 
hefcjeztét 1nutató hfírnérsékleti értékeket írja, e1ö. 
J~zért elne-\·ezésük az olvadiísi tarton1ány, illetve 
forrási tarton1á-ny. --v„i-Utozást jelent. f1ogy az 
olvadá8i tarton1án.y úg-ynovozet-t kapillárif; 111úcl
szorü Inéréséhez. húr1ncly e célrn alkalrnas késziilék 
(pl. flkár az V. akár a °vI. kiac1{1súhan leírt. sth.) 
használható, ha a h61néröt a késziilókkol errvüt-t az 
eltíírt refcreuciaanyagokkal korrigtíltuk. :Használ
ható a 1nikroszkópos rn6dszer is, ha az ol6írások 
kifejezetten erre utalnak. 

:\z általánosan használt, J(én1.ict'i viz.8[/á1ato!.: 
viszonylag nen1 sokat változtak 1 noha. jelentőségük 
Yúltozatlannl nen1 csökkent. ~4.z e16írt tnódszerek 
közül szá.rnos 1nég az \-1 . kiadás e]llírásain alapul. 
~~\z ellentírzés gyakorlati igényének inegfelelően <l 
gyenge sa....-ak nen1vizes küzegü incghatározása is 
hivntn.los n1ódszer lett . 

. A. b1~ológia-i- -vi-zsgálatok kö:úül a digitálisz iovél 
()rtékn1érésc elhagyható >:olt,) rnivel n1aga. n_, drog 

se1n szerepel rná-r a gyógyszerkészletben. A D
vita.111in érték111érése a. fizikai-ké1niai ellenőrzi) 
1nódszerének az elterjedtsége 1niatt szintén ki
hagyható volt. 1\Jódosult a heparin és az ·in_zulin 
érték1nérése. -~ koriongonadotrof-horrnon és az 
<1xytocin értéknrérése úfabb 111ódszerekkel bővült. 
~4..z infúziók és injekciók pirogenitásának gyors 
tájékoztató ellenőrzésére a „Lintulus"-n1ódszcr is 
szerepel, s;tjnoí:i használatát az elektrolitok zavaró' 
hatása korlátozza. 

_'-\ Jiikrobiológiai vizsqáfatok fejezeteinek tekin
télye:-; hövülését az utóbbi évtizedek egyik leg
kényesebb gyógyszcrvizsgálati kérdése a nen1 
parenteralis gyógyszerkészítrnények rnikrobioló
g:iai tisztasúgúnak ellenőrzése hozta. n1agáva1. Elsé.1-
sorban az ipari g_yógyszerkészít1nények ellenőrzé
sóre V(>J1atkozik. ::\ 1nagisztrális gyógyszerkészítés 
leel11H>lúgiúja, felhasználhatósági iclőtartan1a, .sok
ban különbözik az ipari kúszítn1ényekétől. _q_ 
(iyógyszerkön;y·v erre ,·alö tekintettel a nen1 gyóg;l
szeripari gyögyszerkészítrnények 1nikrobiológiai 
tisztasúgi kövoteln1ényeit az Or.::;zúgos Ciyéig:v·
szerészeli Intézet szahályozúsüra bízza. 

(Tj nu'iclszerre volt :;ziikség az antibiotikun1ok 
inikrcihinlógiai érték1néréséhoz is. 

. .\ J/ r'.rf.<;i. crcdn1én,11e!.: 1natentatikai. statii:Jztikai. 
értékelése e. rész nen1csak c-í1nében. de tartahniíhan 
is erósen kihtíviilt részt képvisel. _;.\biológiai érték-
1nérésekhez sziikséges statisztikai szárnítúsok n1el
lett a rnikrohiológiai érték1nérések statisztikai 
értékelésével is hos~zahh rész foglalkozik. 

..-\ fizikai-kéniiai és ké111iai rnér6rnódszerek 
c;reclinénvei 1ne~hízhatóságó„nak értékelésére szin
tén részletes st(1tisztikui ~z{unítási 1nódszer talál
ható. Ennek elsósorban új n1údszereknek korábbi 
eljárúsokkn-1 \-alü összchnsonlításáhan Yan jclentű
·"ége, tr1vúhl1<i. kiilönböz{) labora,tóriuntok 1nérési 
er~dn1ényeinck üsszchasonlításában. 

_.\z I. kötet G}'ÓGJ:-5rzEREJ( círnú fó része 
µ:ylijti össze a különböző [f.~!Ó(J!J8ZC1.'fajtú!.: jellegzeteH 
111iniJségi küvetelinényeit és Yizsgálatait. ~yógy
szcrfajtánként csopo1:tosítva. J~z ,_a rész fe}Czi~ld 
!egjohhan a közvetlen kapesolatot a. IJ. és a IIJ. 
kötetben lev(i cikkelyek között. A gyögyszer
ké.'-;zÍt n1ényckre Yonatkozó rész külön jelentősége, 
hng:" itt találhatók a gyc'itr.vszcrkészítésre vonat
kozó eltlírások is .. Az egyes gvúgyszerfajtrlk últ al1l
ur1s fcJczctl'i iuellett n;Jg a ~'iCb6.„:zcti kötöz:ö.s:~crch; és 
r11rróru1.,1.1a;70!.-, Y;lianlint <t gyógyszeres tartdlyol." 
zrl.rríc1eu1ek és tson-1a;rn1!i ru1pagok által{tnos nlinőségi 
követcln1ényei és ,·izsgálatai egészítik ki az I. kötét 
vonatkozó részét-. :\z etnlített általános fejezetek 
isnrertetésére a TI. és ITT. k<·itct 1nonng:ráfüíi;;al 
k;tpcsolatban tériink ki. 

A. !(é1niai gyÓ(J,ll8ZCran,11arrok últalii.nos fejezete 
e.f!yes n1i11őségi követehnényeik és vizsgálatuk (pl. 
a Sajátságok gyüjt6cí111l1ez tartozók) Rzerke3zt6si 
i:ltcsoportosítfí.s révén erlisen bővült. 

.A i;r,yógyszerrnin6ségíí gázok jelcnt6ségének igen 
eré1s rnegnövckedése rniatt az ellenGrzési rendszerük 
az elinült évtizedek alatt sokat fej16clött . ..:"\ (4yögy
szel'könyv az egészségügyi eélú gázok palackjainak 
nu:gki'!lönböztctö jelzé::;eiröl kiadott újnhh rcnclol
kezé;-;ekro is kitét'. 
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A V!L kiadás töl;h mint 400 kémiai gyógyszer
a.n~raganak r_nonogra.fiái a II. kötet. teljes torjeclel
n1et lefoglalják. Az infúziós terápia és ri, korszerű 
n1n,~ísztrális. technol6gia igényei folytán több üja.bb 
hntoanyag cs segéclanyng került felYételrc szán1os 
törzskö~:yvbe bejegyzett készít1nény hatóanyag{t
val eg~yutt. :\z egves crvócryszeranvaaok kiválasztil
sában 1nost is 'f{rvé1~J .. ,re~-Ült a G~yó~vszerkönyvek 

ll 'l' .eJ sz~ e
1
\.ta o szerepe. Ennek 1negfelclően hivata1os 

1111nc en,_olyan ható- és segédan:yag, 111elyek fl. ina is 
korszeru galenusi készít111ények, a li1orrnulae Nor
n1ales elöiratai és ;:1 szakszcrÜ 111nrrisztrális rendelés 

, . 1 ll , , , ~ ;;enye1ne \. e \.Csz1teséhez szükséges. r\. Gyógyszer-
köny,- előre1nutató szerepével'- sen1n1ik~épl{ sen1 
lenne összeegyeztethető, hfL csup{tn a 1negszok~is 
Yflgy érzehni okok inia.tt trrrtanfl. n1eg élavult 
l 

, 1 l ,_ ' iatasta rLntHl :>, netal{1n károsnak bizonyult gyógy-
szor11nyagokat. 

_:\. törzskönyvl1e bejegyzett és forga]o1nban levű 
\·alarnennyi gyógyszerkészítrnény h"átó- és segéd
anyagai közül a Ciyógyszerkönyvbe inincl a hatá
;;ossúg. Inind a 1no1lékhatúsok tekintetében Inerr
hízható olyan gyógyszeranyagok kerülhettek. 111~
lycknek ela,vulftsa az elkövetkezlí öt-tíz éven belül 
ne1n v{trható. 

i\ Ciyó.s;yszcrkönyvből kiinaradt ható- és sorrécl
an:vagok lninőségszrrbfllyozása továbbra is hizfosí
tott„ 1,ni','el i;1ind a törzskö;1yvbe bejegyzett gyógy
sz~rkesz1t1nenyek nctn gyogyszerkönyvi hatóanya
ga~nak, n1incl a. n1agisztrális gyógyszerkészítéshez 
rneg esetleg szükséges . anyagol\.na.k a inin6ségi 
követelinényeit az OCi·Y-I külön nlinősérri el{:iírásai 
szabályozzák. e 

Fontosna.k ta.rt:jnk kie111elni, hogy a korábhi 
elv~knek inegfclolőon a Gy6g:yszorkönyvbe felvett 
-~yogyszoranyagok közül n1ost scn1 vala111ennvi 
tartható készletben a. gyógyszertárakban . ..:-\. g'-~Örry. -

t ' · ' l ' ' ' l l ,J e :-;zer ar1 gyogyszer ;:esz1tos 1ez lasznúlható hntó- és 
segédanyagok a hivatalosan kiadásra kerül() Taxa 
1ncclician1cntoru.1n fogja. tartaln1azni. E korlátozás
nak t:gyik igen kou1oly oka, hogy· szá111os gvógy
szcranyag csak rövid icleig Yagy csak kül6iílc,~es 
!.;örühnényok között tárolható. Tetszöle!!CS gyógy
szerforrnújú készítrnény el6{Lllítására. sc1~ alk~th~~s 
nii,nclegyik. Nern ok nélkül használ a gyógyszeripar 
szarnos esetben a. készítn1énv stahilit{1sa érdekéhen 
kiilönleges technológiát. E Stabilitási és technoló~ 
~iai okok Iniatt sofrkal inkább gátat szabnak a. 
t:ctsz6lcgcs összetételíí 111agisztr6ÜS rondelésli kon1-
h~1:á~Ji6knak az esetleges fiirn1akológiai inko1npati
lnhtasok, az el6re neru l{ttható interakciók és 1ncl
lékhatások. 

.:-\ különbözG ké1niai ~yórr,yszoranvagok 111onn~ 
gnifüíinak tartalrna lén:r~e~gében az Cdcliui elYekct 
követi. I(övetol111ényeit a no1nzetközi iifényekhez 
igazodó reális szigor jelle1nzi. \ 1izsgálati 1Í1óclszerei
hen, ahol csak indokolt volt és a l1arryobb bizton-
, . l „ "· . ..;agot JO ontott.e, az UJabb inóclszorek kerültek elt'.i-

térhe. 
~4.z eddig használt és idegen nyelvTe nehézkesen 

l"<1rdíthat-ó .,n1inc'.iségi k\·alitatív, illetve kvantitatív 
vizsgálat" helyett -a n1onográfiákat a. ,,tisztasárd 
\'Ízsgálat" és a. „tartalnli 1neghatározás" fő cin1Ük 
tagolják. Ezeken belül n, könnyebb használat céljá-
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h_ól jelennek n1eg a vizsgálati előírásból kiernelten ~1 
tu:iztasági követolinényck. 

~~ ~úlzo~tan erőltetett és nen1 is könnyen 1neg
valos1thato csoportosítás helyett a zsiradék és v·iasz
f~lék _(ter1n~sze.tes?k ?s. rnes~'érségesek) az üjkiadás
b,u1„ is a tohb1 l~c111Hl_1 gyogyszera.nynggal együtt 
hctnrcndhcn t'1lrtllrntok. nolm {dtalános követel-
1nényeiket és ,~izsgálataiknt az I. kötetben külön 
fejezet írja le. 

Az i//óolajo/, ezzel szemben jól cllrntárolhatók és 
fiJlcg a növényi drogokkal és ellenőrzésükkel v~l6 
szoros kapcsolatuk n1ia.tt önúlló csoport.ként a III. 
kötet cikkelyei közt vannak. Isn1ét hivatalosak 
lettek az aethernlenn1 thyrni és az aetherolenn1 
rqs111arini. · 

\ 1izsg{tlati n1öclszereink föleg fl. vékonvréteg-és a 
gázkro111atogrtí...fiús 1n6dszorek révén ci:6scn'· n1ecr
újultak. Figyele1nl1e Yévc, hogy az illöolajok töbh
kon1ponensű elegyek, s összetételük n1ég azonos 
illóolnjtarta11nú növényfajt:i esetén is~ kiscbh
nagyobb különbséget rnutatha:t a tern1csztés helye, 
az éghajlati viszonyok és a feklohrozá:-i n1ó(lja 
szerint a követeln1ények reáli8 kialakítása különös 
óvatosságot igényelt. 

A„ 1iövényt drogok cikkelyei a. kor igényeinek 111eu
folelőe11 most is jelentiís részét adj,ik a III. köte't
nek. A kiválasztásukban rninclenckclőtt a növénvi 
alapú gnlenikun1ok igénveire kellett tekintctt'~l 
lenni. .t\z is lényeges, l;ogJ biztosítsuk az indokol
tan fogyasztott teákhoz és teakeverékekhcz szük
séges drogok 1negfolelf) n1inéíségét .. A. kizárólag csak 
hatóan:yagok izolálásához, tehát ipari nvors;;1yacr
!~é!1t használt drogok, inelyek többnyil·e az ipa~·i 
igenyeknck rnogfele16en kitenyésztett n1auas ható
anyagtartahnúfik viszont 111Űst sen1 ke~·ültck a 
Ciyógyszerl;:ön;,rvl10. 

l\-íind a növényi drogok egyes cikkolyeire, rnind 
az I. kötet 1ncgfolel6 últalános részére a vizsaálat:i 
1n6clsz?rek hfj.,~ülése és a. lehetőséghez J~pest 
knnkret. hatnanyngtarta1on1 111eghatúrozftsa jcl
le1nz6. „~\ ina. is nélkülözhetetlen iéla.sszikus far1na~ 
kogn6zini vizsgál6 1nódszerek 111cllett a. vékony
réteg-kron1atog~irfiás vizsgálatok általánosn~k 
n1onclhat6k a. hatóanva.gok -azono;..;ítfisában, de az 
illóolajtartalinú clrog~k- esetében a gázkr~1nato-
gr~ífiás jellen1z{ik is szerepelnek. -

„A. tisztasúgi >:izsgá.lat korszcrlisödéaüt jelenti. 
hogy n, drogot adó növény egyéb részei. iiz idegen 
n?vén;,ri részek korlátozása, az idegen anyagok 'til
tas<L 1nellctt, általános előírás található a növény
véd6szerok rnaraclvúnyairD: való vizsgúlatra. E fö
löttébb veszélyes ko;niká1iák [!VHk~·ri változása . 
sajnos. nein tÜtte lchet6vó a '1~~„nkrét. \~izsrrálati 
n1ódszcrok leírását,. '~ 

~4. gyór1yszerkészítu1ény kifejezés g3„üjtőfogalon1 1 
rnincl a. gnJonikn1nokra, tnincl ;i., Ji1oNo cl6írata.i, 
nlind pedig tt n1agisztrú1is YÓnyek szerint elkészí
tett, Yrtlanlint a törzskönyvbe l1cjcgyzett _gyógy
szerekre. .i.\z últ:ahí.nos követelrnénvciket- le-író 
fojezeteik (I. kötet), valan1int a rrvó~vszcrkészlot 
(III. kötet) az olöző kiadúshoz k6'1;e~l.~ tekintélyes 
változást rnutat. ~ 

.!:... készítn16nyok kivúlasztúsúhan a legszen1bo-
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tűnőbb az V. és a VI. kiadásban is úgynevezett 
gyógyszerkönyvi néven szereplő, de ilyen néven 
forgalomban nem létező, főleg tabletta és injekciós 
készítmények elhagyása. Ezeknek a gyógyszerek
nek, melyek többnyire fantázia néven törzskönyv
be bejegyzett készítmények, a gyakran szabadalmi 
érdekekhez kötött segédanyagaikat is feltüntető 
pontos összetételét csak a törzskönyvezési minő
ségi előírások rögzítik. Köztudott viszont, hogy l1 
segédanyagok ismerete nélkül ellenőrzésükhöz még 
megbízható azonosítási előírást sem lehet megadni, 
tartalmi meghatározásokat pedig még kevésbé. 

Az említett cikkelyek elhagyása tehát minden
képp megalapozott. Az új kiadásból eltűntek a 
szemészeti alapoldatok, valamint néhány erősen 
higroszkópos szervetlen sónak n1int a kalciurn
-kloridnak, a nátriun1-bron1idnak és a cink-klorid
nak a receptúrában szükséges pontos összetételű 
oldatai. Ezek és néhány kifejezetten n1agisztrális 
készítmény mint pl. a llfixtura pectoralis val!Y az 
Elixiriurn tonisans azonban n. jövőben a Forn1ulae
Norrnales vénygyűjtemény új kiadásában szerepel
nek. A csökkentebb jelentőségű galenikumok közül 
a még használatban levők pedig a FoNo galcniku
mai lesznek. Ezek a változások egyben a Gyógy
szerkönyv mellett létező egyéb minőségszabályo
zók, jelen esetben a törzskönyvezés és a Forrnulae 
Normales jelentőségét is kifejezésre juttatják. 

A gyógyszerkészítmények (III. kötet) között így 
csak a hap:yon1ányos galenusi készít111ények közül 
a ina is indokoltan ha.sználtak, valarnint néhány, a 
gyó.rryszerkészítő laboratórítnnok és az intézetj 
gyógyszertárak felszereltségi viszonyai közt is eiő
állítluLtó tabletta és injekció cikkelyei maradtak. 

~4-z előző kütdás infúziós készítn1ényeinek sora a 
terápia igényeinek megfelelően gyarapodott (In
fusio m:nmiti 100 g/l és 200 g/I; Infusio ntttrii 
hydrogcncarbonici „4,2o/i/'; Infusio trometarnoli 
cryosiccata, valamint a Solutio pro dialysi perito
neale I és II). Az „ACD" vérkészítmény alapoldat 
mellett pedig az időközben erősen igényelt „CPD" 
oldat is megtalálható. 

Új galenikurnok rnég a nevében régi, de a n1ikro
kristályos paraffin kedvező tul'1jdonságai miatt 
n1egújult Unguentunz- paraffin:i, a szorbinsavval 
konzervált S-irupu8 si1n7Jlex és a rnetilcellulóz
nyáknál előnyösebb Nucilago hydro.Ty-aelhylcel/u
lat>·i készítn1ények sth. Néhány ga.Ienikun1nak o, VI. 
kiadásban leírt eredeti összetételét 111ég korábban 
h'1tározat móclosított'1. 

Lényep:esen nagyobb át'1la.Jmlást mutat az I. 
kötet „Gyógyszerkészítés és gyógyszerkészítmé
nyek" c. része. Köztudott. hogy nemcsak a gyógy
szerkészítrnényeink, de gyógyszereink legna.?yobb 
része törzskönyvbe bejegyzett készítmény. Ezeket 
az „Ellenőrzött gyógyszeqryártás" ( „GllfP") irány
elvei '11apján kia.dott előírások, a p:yártásellenőrzés 
és a készít111ények n1inőségi elöírástti együttesen 
részleteiben szabályozzák. Ennek ellenére rnagú.nak 
az ipari gyóp-yszerkészítésnek is vannak olyan 
általánosan, előírható, mep:engedhető vagy ki
fejezetten tiltó követelményei. melyeket a Gyógy
szerkönvvnek mint rendeleti szintű sz'1biilyozónak 
tart'1lmaznia kell. Ez az elv jut kifejezésre az új ki-

adás idézett általános részében. A Formulae Nor
n1ales előiratai a, magisztrális gyógyszerkészítés 
számára is irányelveket kép''iselnek és a gyógy
szerkönyv rendelkezéseivel azonos súlyú'1k. :Éppen 
ezért a Fonnul'1e Normales általános készítési és 
111inőségi követehnényeit a. Gyógyszerkönyv is 
szabályozza. 

A VI. kiadás megjelenése óta eltelt időben a 
gyógyszerfor111ák jellef:!zetes minősép'i követehué
nyei sokat korszerűsödtek. A külföldi és a lrnzai 
kutatások, kiilönösen pedig riz ipari és a hatósági 
ellenőrző Iaboratóriun1ok napi n1unkájn. révén 
szerzett kísérletes tapasztala.tok erecln1ényeként 
úp:yszólvá.n va1a1nennyi gyóp-yszerforn1á.ra ponto
Han mep:hatúrozott gyóµ-yszerforzna. vizsj7áJati rend
i-iZert és általános követelményeket lehetett ki
tdakítani. A Gyógp8zerké8zfté.s~ és a gyógyszer
!~·észítnzények c:. rész fej16dését. a ,Q"yó_rryszerkészítés 
\·alarnennvi területét érintő áitaJá.nos készítési 
küvetehnényei a. ne111 pa.renteráliR készítn1ényekkel 
;.;ze1nben tánul,sztott n1ikrobi0Jógia.i tisztas{tf.d Ü!é
nyek rniat.t a. gyóµ-yszerl\észÍtésro kidolµoz'ütt 
hiuiénés elc'.ffrások, vérrül de 110111 utolsósorban a 
gjógyszerfornut 1'izsgAiatok jelentik. 

„:-\ pontosan el6írható követehnények és a kor
szerűsödött vizs.~álatok fülytán részletesebb fejezet 
forrlalkozik az emulziókknl és a szuszpenziókkaJ 
inint gyóµ-yszerfor1~1ákkal. Új gyógyszerfornu1 vi
szont. az aeroszol. Önálló fejezetet érdemelt az in
fúzió. Napjaink igényeire való tekintettel utalá8 
található Iuind a. ,.száraz szuszpenziók". n1ind a 
kontakt. szen1Jenc:sék nedvesítésére ha-sznált olda
tok („1nűkü11ny"). 1nind pedi,rr a, filtereR cson1atro-
1áo;ú crvógvteák nün6sérri szn.bályozására. Sok vit:n. 
erechnÓnyBként, a. pare~1terá.lis o.Jdn,tok 1nechanikrd 
szennyezettsép·ének ellen6rzésére, s az oldatok 
tisztasárri követehnényeire előírtak határozott el6-
relépést jelentenek. · 

i\z eµ-yes gyóµ-yszerforrnákra előírt követeln1é-
11yek határértékei terrnészetesen csak á.lt alánosság
han érvényesek. Vala.rnennyi ayógyszerkészítmény 
esetéhen a vonatkozó részletes követclrnény a. 
cikkelvel~ben, FoNo vizs~álati cl6írásokban vauv n. 
törzsk.önyvezési előírásokban találhatók. ...~ 

_4 követeln1ények és v--izsp-álati 1nódszerek köztil 
en11ítésre rnéltó ri, porok térfo,Q"attön1ep:-, a kapszu
Iúk, tabletták és bevont tabletták szétesési. vaia
n1int a hatóanyagleaclási vizstyálata .. ll Gyóp-yszer
könvv eltiírá.sai inár az <tzonos ha.tóanyauÍI, de eltérő' technolórriával c16állított készít111é1\vek bio
egyenértékűségének 1negú1Japításárn is kiÍérnek. 

I(or;:;zerűRödött a szuszpenziós ken6csök szen1-
csen1éreteiveJ sze1nhen ti.'irna.::>ztott követel111énv iB~ 
111ely az üzen1i és a rnagisztrúlis t:echnológín acfott
ság:a.ira is tekintettel van. 

Az elmondottiik hól látható, hof[y " Gyófl'yszer
könvv keretein belül, a kor ir.:énveinek 1ne!!fclel6en, 
e[tvi·é:<zt Bikeriilt a nu1 is sZükSérres rra.1a'nikun1ok oÍl~kelyeit kiválasztani, inásrésZt a__, gyógyszer
készítés vu.la1nennvi terület.e szá1nártt a 1:tVÓ!7VSZer
készítn1ények 1ni1~őségi követeJn1ényeit" ltitltiános
sáfzban szabályozni. 

_;\ gyógyszerkészítn1ények újabb csonulgolási és 
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eltn,rtási igényei tükröződnek '1 gyógyszeres üveg
tartályok általános niinőségi kovetelrnényeit és 
vizsgáh1tát leíró fejezetben, különösen pedig a rnű
anyag tcirtcílyok ellenőrzésével fogh1lkozó teljesen új 
részben. 

A mfü1nyttg tmtályok vizsgálatával kl1pcsoltttban 
e helyen is httngsúlyozni kívánjuk, hogy ti közölt 
vizsgála,tok és követelrnények csak ttz nlapigénye
ket jelentik, s egy-egy műanyagféleség biztonságos 
használlu1tóságáról az adott gyógyszerrel végzett 
tárolási vizsgálatok alapján is n1eg kell győzőclI1i. 

).„ radioak·tív gyógyszerek külö11leges minőségi 
követelrnényei és ellenőrzési rendszere indokolta a 
készítmények külön csoportosítását (llI. kötet). 
J„ jelen kiadásban is csaJ~ a legfontosabb cikkelyei 
::;zerepelnek. NelllcsnJ:. lL Gyógyszerkön}„Vbe fel
\'Cttek1 dc vai<.Ln1ennyi izotóp ké:;zít111ény .J:!Ontosan 
111egBzabott feltételek 1nellett törzskönyvbe be
jegyzett készítlllény is . 

. A„ készítn1ények sugárzási jellemzőinek vizsgá
lati 1nódszerei a. racliofizikai fügalrnak és rnérték
errvsérrek - különö.s tekintettel Ü:z ÚJ. SI~euységekre 
~J ö 0 

-- ctz I. kötet vonatkozó áltttlános fejezetei kellő 
részletességgel tárgyalják. 

}Iind az en1hergyógyá-Szati inununb-iológiai. J.:észít
niények, n1incl a ·vérkészitrnényck törzskönyvezése, 
nlinőségének, gyártásuknak ellenőrzése más-más 
intézet (Országos l{özegészségügyi Intézet., illetve 
az On:;zágos Hae111atológiai és \~ értra,nszfúziós 
Intézel) felacfatkörébe t'1rlozik. 

A •. jelen kiadás is - akárcsak rtz előző kettő - a 
ncn1zciközi gyakorlatnak 1negfelelően 11 leggyako
ribb és leglényegesebb ilyen készít111ényeknek is 
helyet biztosított. A VI. kiadáshoz képest feltűnően 
sok új nevű készít1nény találha,tó, részben a 
;;zérn1nok és a YDikcinák készítési 111ódjána,k, tisztí
totü:iá!.!t'u1tLk c1 iuegváltozása 1nü1tt. 'l,öbb esetben a 
korábbi fölyéko1~y készítrnénycket a stt1bilt1bb 
krioszikkáturnok váltották fel. Néhányna,k csak a 
neve változott a ne111zetközi név át ,;étele nliatt. 
.:\ cikkelyekben n1ost is csak n, leglényegesebb 
küvetelrnénvek és vizsgáh1tok szerepelnek, inivel a 
részletes sz~búlvozást '-a törzskönyvezési előírások 
hizt nsítják. ~ ~ 

Az ... ~illatgyógyászati ·irn1nnnbioldgiai ké8zit111.ényeh 
<l:Z ellenőrző hatósági intézet kifejezett kérésére 
rüvi<l és többnyire csa.k a rendeltctésükrc uta,ló 
cikkelyekben sZerepelnck. ./\ köveieln1ényeknek 
ruegfelelő rninőségüket az illetékes intézet 1ninőségi 
előírásai és rendszeres ellen6rzése biztosítja. 

.A. 8ebészcti li:ütözőszerck és rarróanyagol.~ általános 
\·izf:luálati előírás~1i töhbnvire az újabb kötszcr
eso1il<Lgoló a.n_y<igokra. Ya.12) tekintettel változtak. 
;:-\.. kötözéiszerek és varróanyagok közül csak az 
úgynevezett a.lapkötszereknek, 111int n, vatta, 
pa.pÍr\·;_1tt:a., a géz. a pólya, valt11nint a varró bél és a 
vttrrósclyen1 gyógyszcrkön}'Vi nlin6ség~za,bályo
zása indokolt. ~~ különleges igények céljára. ki
fejlesztett különbözö kötszcr\7 áltozatol( ini11éíségi 
követchnényeit az OC~1~I clőírúBai tn.rtnJ1nazzák. 

~~ kötszerekkel k[Lpcsolatban kell néhány l:iZÓt 

szólni a gyógyszerkészít.n1ények közül 1dn1aradt 
ka,ucsuktt~J;tLs'Z~·ól (colle1npla.strn1n). l\ for.Q;alo1n-

ban levő készítményt külföldi gyártó előírástti 
alapján állítják elő. i\1inőségi követelményeit az 
OG YI hn,gyja jóvá. 

Az új kfadás szerkesztésével meghízott Szer
kesztőbizottság a n1egjelené::;t követően tevékeny
ségét beszüntette. E tájékoztató közlemény lehető
ségét is felhasználvtt hálás köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik ttkár a legcsekélyebb mértékben 
is munkáját támogatták. 

A ]\fagyar Gyógyszerkönyv VII. kia<lásának 
további gondozása, bővítése, kiegészítése, a felfe
dett hibák javítása ttz Országos Gyógyszerészeti 
Intézet feladata. A ~zükl:!éges változtatások az 
Egészségügyi Közlönyben határomt formájúbttn 
jele11nek 1neg. 

Dr. Végh Antal 
a Szerkesztő Bizotfoáq 

elnöf,e 

Dr. Laszlovszky J ó:scf 
a /3zcrli:eszlő B-izottsclg 

titkára 

JJ.-p A. B e r ll ,u-p Yt. jl a e Jt o B e !\ H: V I !. tIJőa
nuc Be11zcpCícoü (J>ap.-Ha1coneu. 

JJ.üi(jJa,JiJil!.H Kypcon opral!H30D<1Hllb!X l1HCT1lTYTOM 
·~/conep1ucucTnon;;u11t5I npaqcii V l I. ll3!li.HUJC Beurcpct<OÜ 
<t>apMaJHlllCH Úb!JIO nonpoóHO H3Jl0il(C!i0 nOCiJC ll3JlaHl!li. 
B n3;la11n11 BeurepcKoro OúuleCTOa <llapi1Hll(011orou 
ony6n11Koaa.nacb úpowiopa o nonxonax HoBoii <llapMa-
1cone1I, (} ee ponu D llaCT0.5IlllCli C!ICTC.\lC KOHTpOilli Ka

l!CCTDa ;lCl<apCTBCHHblX npenaparun, 0 HOD!l1CCTl3a ce 
COJlCpl!\a!luH. Kpo,\te :JToro Pe;\a1uu1.11 ;1.;yp11ana <l)ap

:.iauuH ctturana 11eoóxo;iuM1,1M u 113na1n1e úonee i.::opcrr~ 
1.::oro, oú3op11oro cooúmenuH. JJ.n» uanncaHHH nocnen11ero 
- Tah: }i\C !Gl!\ J(J151 l!HlflüpiltaLUH! 3aílpOUICtll!OiÍ npn npu~ 
cTyn,1en11H 1.:: pc.J.aJ\llllüHHhDt paúoTaM - nonpoc11.1111 co~ 

Tpy;ui11 1tcCTBO npecc;1aTe11n u ce!\pCTap51 Pe;ia1.:n11oilHOii 

!{o,\111ccn11 Vl 1. BeHrepci.::oíí ct>apMai<oneu. 

A. Végh emel J. La sz 1 o v sz k y: 1'hc FII. 
cdition aj thc 1-Jungarian Pharn1acopuea 

.:\flor the edition und ckdiver\' of tho ·vrI th I-Iun
grrrian PharrntJ.copneu the Postg'rndnul l\Iedienl Sehool 
nrgru1ised courses, <lca!t \vith it.s contont 1noro dcttJ.Íled. 

'l'he 1-[ungariun Phnrrnaecnt.icu! Soeioty cditod a rc
\'iC\V nbout t!ie uttitudo of the book. nhout its rnle to 
be perforrncd in tho prcscnt systcin nf drug contrnl, as 
\\·oll as nbouL Lho no,·r.dtics of its contcnt. 

2\Iorco\·or the cdit.oriul bourd of 1ho porindieal 
"Gyógyszorés?.OL" doerncd it nel'essnry tn publish 
n shorler cn1n1n·ohcnsive revio\\' urtiele too. ThP prosi
dent, nnd socrcturv of thc eclitorial hoard of t-110 'i/lI. 
l-Inngnrinn l)hnniincopnea l1nvo l1con requcslcd to 
"·rito t.his pnpcr. 

.!Jr. :\. \;égh und Dr. ,í. Luszlnv::izky: 
VII. _-!11jlugc des U11uari:;che11 _-!r.~11t:ifn1c/r:;s 

l)ns Vl L UngnrisclH: :\rzncibuch ·wui·dc kur:;; l111ch 
scincr Ersehcinung un dcn durch dus Insi.itut für A„rzt. 
liche FortLit<lung vcrunslulteten E.:urscn nnsführlich 
lJcknnntgegcbcn. l)ie lJngnrische Phunnazeutischo C+e
se!lsehuft gnb cin, dio ~\~1sehuHu11g dcs net1on :\rznei
buches, scine llollc i1n beutigcn t:lystoin tlor :\rznei· 
kont,rolle und dic :Nenigkcitcn seine;,; Inhalts dur!cgcn
dcs l-[cft aus. J)ie P~cdnktion der ZeitschrifL „C+yógy
szorészoL" hiclt auch dic lJerausgabo cincr kürzcren 1 

\ltnfussenden .l{czcnsion u.ls crfonleflich. l)ic rtczeusoren 
\\·arcn - ubcnso \Yie clie Inforrnatorcn beirn Bcainn dcr 
Schriftsloitungsurbciton - dor .Prüsident tÚid r1cr 
Sckretiir <les i::.cduktionsau;::sehu.'iSt:Z1 dü:,; Unr.;arisehcn 
:\rznoiboches. ,„ 
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* Resiuno en Esperanto: 
D-ro .A. i/ ó g h knj D-1·0 J. La sz l o v sz k y: 

La T711-a cldono de la. }lungara Farnia!:opeo 
La prelogoj de kursoj orgunizitaj fure de lu l\:urncista 

Plnperfektiga Universitato clctalc konigis la VII-an 
cldonon do lo. I-Iunguru Fur1nnkopco, tuj post gia upero. 
En elclono do la IIungura I<'nrtnacin ;\socio pretigis 
konigo pri la vidinnniero de la nova Fnrrnukopeo, pri 

C!llt{)}L\'J'OG!tAPI!i: 'Só 

.S'y111posi(l J3ioh1uicrr llu11garica ;.;J . ..1 l3ndapc,~ti Ií . .ro111n
tO[Jnifiás J(ongrcsszus eUiadd8ait i!ss::cfoglalú l:iadcá11y, 
szerkes::tct!tJ: I\.alás::. !Juba i~" Ettrc ,S'. Lds::ló . .:U.·adJn1iui 
J{iadó B1ulapcst, J[)S6'. 

1Inladó és küvet.undó hugy<H111in}'H ll Budnp1_·:1t.en ren
dozetL nornzotközi kro111ntográfhis kongresszusoknak, 
hogy el6udrisaiL teljes terjcch:lc1nbcn, künyv for1uújábnn 
rnegjelentcU az .:-\kadé1niui l(iadó g.ondoz1ísdban, fl Sy111~ 
posía Biolo[Jica fTanyariea sorozilf- tiigjak!1nt. E:i; törtönL 
ll'/, l!JS5-!Jcn rcndezr)tt I1uditpest.i 1\:t·oitHli.ognifiás 1\:ong~ 
rcsszussul kupcsoli1lhan is. 

1-Iasonló könyvek eset.ében nlnpvutó prolilé1núi, jelent 
nz a tény, hogy u „proeeedings" e:onpún n bcki"tldüt.t.. é;; 
közlésro elfogadott 1nunkúknL tarialninzzn. tohi'tt n könv
vcl is1nertct6, illetve n könyvet olvasó nenl tudja, 1nilyt~n 
elóndüsok hnngzot.t.nk el n kongresszuson. l~:r. az últnlá
nosan clóforduló jdcns(~g ebben n:t, p;;cLLen csupán né
húny olvnsó szürniin1 prob!étna, hiszen a kongresszus 
progrn1nji'lt, illetve a kongresszuson elhnngzot.t szintr~ 
vnla1nL•n11yi t!lóndüsL niszlelezó cikk jelent 1nq; hii1'(Jlll 
ÍSllH:rL i.unerikai :-;zerzD t ol!übcll a széleskiirlil'n (és díj 111en
leso11) torjcszlet.t A 1ncrica11 Lal;oratory elu1íí f olyúir11Lhttn. 

.:-\ künyvet n neves 111agy11r szúr11n1z:isú, az Ul):\-\;nn 
élő profr•sszornak, Flon:dth C8aúá11ak ajánlják a szerkes:i;
t6k GG-ik szüleü:::;nnpja alknlinábli!, rnegendékez\·o l:lor
ráth professzor l!ll!llkús::;úg{tról 0s a kron1nt.01.p·áfia lcgldi
iönLöz6bb Lertilet.ein elért orednHínyeir61, kit.iintot.ései
ról, tudonuinyos-köz(~let.i szerepéről. I\:ülün kio1neli n 
licvezot.6, hoi..;v n 11111 ültnlfinosun nlkaltJJazot.t 11au;yhntJ1-
konysligÓ fo,l)·iulékkroinnto~rúfiu (1-Il)L.C) ldfej{(~s·1.t.ése 
és alknlu1azüsa jelr:nló::; 1nértékben kötődik inttnkáss:'igü
hoz. 

Röviden jellurnezve n l"i_iny.-ei.: „ 1:C1·uH11tlogní.fi11 é:; 
alkalninziisn az orvosi, gy6gyszen~szot.i, biolór..;i11i, k1.i11iiai 
i:ndotniínyokbnn, illetve n gynkorlntban. J..:::ülünö:-;en suk 
közlo1né!IV fou:!n.lkozik a kiitelben n 1:.IPLC ulkili11u17,Ü:;ri.
val, így n~z ut~lÍno vegyületek, polin1ninok é::; nnkl11ot.id
foszfiilok tnenn,yiségi rn(·résfrvel kc?.o\ellt!ll, illeLvc· _DL
diflt1or·con1ctil-ornitinnel f.ürt.6nó kezelés sortin ( I\.rc1n-
1ner ös I30Jdizs1ir, :i\Ingyurorsziig); szabad nniinósnvak 
LIPLC 1ncghntúroziísn biológiiti 1tlinuíkból (Fürst· 1.~s 
rntsui, NSZI\.), NG.hidroxin1Ct.i!-I,-1u·ginin l·I:PLC vi:r.s
g:lilatn (Csiba és intsai, l\Iagy urorszflg;); tript.of ún szúrrnn
:i;ékok bovin szén1n1 nlbuniinho;: vnló köt.6dé:;ének 
1-IPLC t11nuluuinyozása (Sun és \Vo1ng, US.A); deknr
boxilált S-arlcnoziJ.1nolio11in és szrínnnzékninnk J{PLC 
vizsgálata (\\~agner é;; in1sai, Fn11v~inorsztig:): liiszi.i<li11, 
1-rnetil-hisztidin ös ::.1ncti!-hisztidin rncgltai.iírozrísn 
bioióaiai 1ninbikból (Quor:;hi és 1ntsai. Svédorsziig), 
brizil~li:;, ncnn fehúrje en~dehl n1ninös11va!~nt lnrtnltlla7.Ó 
pt•ptidek J{PLC vizs_~úlala (Tfirük t~s 1ntsai, }Iagyaror
szúg); biotcehnol6giri.\--nl oló1illít0Lt inz11lin izoltilii:-;u ú.-; 
jellenw.r!sc analitikai JlPLC-vt'l (rl'-' (int!vrn (:;:; intsni, 

gi1t cslontn rolo en lu 11unu sh;tc1110 dc !a 1nedikn1ncni-
kontrolndo, pri la novnjoj de gia cnhavo. ;\pnd C:io-Ci 
ln l~cd11kcio do lt1 rcvuo ]!'a1·1111H.:io konsidcris net.!e6a 
anknú ln nporigon do pli 111al!ongn, rcs111111t, konigll 
p11blik11jo. J?nr vcrkndo dc t.it1 8i publikajo - ticl snrn(~. 
kicl okaze dc infor111dono-pcto ko1n011cl.: de la rcdaktaj 
luLnroj - la Itedtikcio do ln ruo alvokis pclante ln 
prczidnnlo11 knj :-;ekret.nrinn dc "f{edukta T\:n1nisono dc la 
Vll-a Hungttra Fnrniaknpco. 

:\Icxikó); J!1tbo1Hifeht:dl~k lf PLC vizs~ülntn (Ürsi (;s B«
kt~s, :\Ing:/í1rorszií~); Silenc nut.ans (i:.) ckdisztt,1·oirljni-
11ak vizsgúlnt a ( Búlbori Ú::l ini s11i, 2\-Iagyitror:;ziig); ld.ilün
büz6 nkridin-1,dikozidok \'iz:-::gálula (.Jávor és 1nt:::ai, .\Ia
gyn.rorszilg); J irosztftt•iklin és f Hroszerni( 1 st nLiliziilása 
<·ikloUcxtrinnd (bze1ntin és 1nlsni, }f111r\·nrorszri:r); viZ<\· 
lc~i. 1u•opterin 111rtuln1i\nP.h 11 PLC nnalí~lsv (H..nb;; (:s Vo!k 
::\DI\:}, it Chinoin 127 Vt~rszintjl•nek l-[PLC vizsgálat.út, 
f:s az ercd1nt'.·nvek furrnukokinelikai felhnsznü\úsüt. lllll· 
tntjfik bt~ (:Prini r~s riii.sní (:\Ingy·nrors1.1íg). lTgyHncsnk 
viz::;giílt.nk klónu11f(•11ikol sztereoizo11t(:rckl'i· (J~ékesy 6~ 
~iinonyi, ) f a:;yi.u·ot·szúg); <"i t ozin-at·n\Jinozi( 1 injekl·ió:; 
old itt !Jan valú stabilillísüt I..:::oh\·\in::;ka-Luc·zko (":i 1ntsni 
( LenJ!.)_.,.Jorszií.g). • 

~\ küny\· nngy c!<ínye, houy il sz1\11to.c: l!rdekes, ;:::: főleg 
!!Vnkorlnti is1net·elet kiizreadó küzlutn(~nvuk 11ie!let.t kl:t 
i~on örit'.kt!:-i Ö::tszefns.r:laló küz!e1Hl~n\·t is 1.iu·Lal1n11z . .:-\be· 
\;·eze(() kiizlcin<!ny '!l IlPLC oszlo~poknn lejilt.szód(.J (<;::; 
1íltalüln111 uuinkívlinntos) kü[\'SÜ11!1ntásokkal foglnlk(1zik 
(11orvúU1 1 Ul'ciA). Bojnrski (Lengy·elorszftg) (•ikke az 
ennnt.io11u'.~rek kro1nutognífíüs clvtiln:::ztrístit. f~S l'Bnek 
UJJ!j[/!Jsz1:n-:Js::di alk1rl111a::dsát isnwrleti. 

Biír a !J!)LC rnódszerhez knpc·:;olódnnk, nwg:lt•hct.ósvn 
tilialtí.11usf!11 is ft:l!111:;z1ui!hai.ók n 111int<t dlík1!s1.i!.1'~,.;l·vel 
krtpt'solnto:; leírások (:\-Iil!;,;, :\nglin): ug,ru11nkkor 11 kt'.·n-, 
szolcirt t:,.; i.1.:!l11r-orJ!n11ikt1s vou\·iilt.·lok J{ l1I,C t:l viil1tszt1ísa 
(.:\ftit·kcl t'.~s J!ltsn( Xyngat..ifurliu) Ci,!yn'.·szt erdt1keSS(~g· 
ként., n11í.:,;r0szL hasznos f.!ynkor!nt.i út.1n11tnt úsul szol~ú!
huL Ez ut.úl>lú u:öt.•lt el t a!;Uknzu11k az ion-kron1at.o;..:r;\Ji11 
( Punning í'.:s 1nlsni, ::-:zovjui.nnió), diódasoros doC(~ktur 
(Bognsz és !ntsni, L.t)!l;_.:\·ulorsztÍf!-.I-follandin. illut.ve 
J(obylinskn.LtH7.ku, Len'iyelorszri/;) vula111i111 .. n r1~dox 
k(~11ii!urni11(•szcc1H·ia detektor (:-:.io\·er:,; l~s nnsai. l'S:\) 
nlkalu1az1isait. részlvt.t~zó kijzJen1ény(~k l'"iutélJt'tl is. 

:\ kötet st.flnios 1niis l!rdck<•S IH~li~lút. is nd u kroinntog
nifi11 alka] 1nnziifiúrn .- ideúrt-\'ü nz nffinii iísi·, giiz- 0s n~
t ngkro111ato~riifiás, tü111cg_,.;pei~t ronit•t.riús, C:<,~-Jfti ,-jz~;. 
;!(ti 11 lokni , v al Hl nin t il i úl n ,yo tl uisos n'!i egkn 11 ni.llognif iii t. 

:\ ki.'inyv n:i-·ornuü:i:;a, pnpírjn, kiitl·s1• ~.;t.h. n1egfdt'! n 
hazai 1ítlu.u:11ak, a szöveg jól oh·11shat{1, az úbník í!rlhe· 
Uiek. Tekint \·e n könyv !/~1n11körét é:; sz{unos külföldi 
(nt•tJl'.'Sak kelet.- !utne111 nyugnt.-!'111·ó1Hti, H!IH~t·ikni) ;;r·.(·1·
z6j1~L, n1. csut l(~f!l':ö kiilfüldi t.irdt~kl<'.íd(~;; C~Ptt:n kü!nlnkjn 
(pupírja, nyoinlai.iisa) tis kH!önii::;(~tl a konfet't:ll('iu t;s a 
111egjdc1H':s kiizüt.t" cliclt. i(lőtnrtarn inkint.Pt(~lic11 jP!t•n 
kötnt is <·supún úrúvnl id{~zi n \-·i!úgnzí11vonulul ... 

T11rtnln1a ugynnakkor kur;,;1.l!l'ÍÍ, ny;:•\vez1~te jó .. ·\z t•J. 
Hlldet.i j!·[]eg\i kiiz\eriH~tlyck (•,.; H sz<!Jt's skiiliit f{!]Ölc\Ő /!,YH· 
kori at i lH'.·ld1i.k úl i.aláno::;an hasznosít hntúk. Biológini!H,:.! 
ukt.ív veuvíth·t.cl:; \·iz::;<:..;úl1üávP.!. í!letY<~ t;\·1írl{L-sftvn! ÍOD:· 
lnll~nzúk"r't.:::;:1.1:n~ hnszn,«i:-; olvnsn;iÍrl\· l1•ht:-t~ n !d.in\·v (va2\· 
annnk eg\·-eu;\· n:,;z1•). A könyv lH:s::vr·z0:-:e klilüillis {(~k{J;. 
tett.el ja\-:nsr;IÍu.tió ;~yó:;yszv1·°i;,rfirnk, vgyuten1i- tis kt1Lat1'1 
intt'ze!J~k köny\·tiirninak ,~,., 111nnkal1ír,.;ilÍnnk (2ll27). 

Ur. Vl/l/;Ó l\ldrr1 


