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Nikolics Károly munkússúgúnak összegzése a gyógyszerészeti szakirodalom tiikrében 1 

/J1: Liptúk .!1í:sd 

.'\ Nc1nzetközi GyógyszL'rész Szö\·c1ség (FIP) 
c\söizben Nikolics K.úrolyt tüntette ki gyógyszerész! 1u

do1nú11yos élL'tn1ü díjjal Lisszabonban 199-t-bcn. 

Sopron vúros diszpolgúra. iVikolics r.·áro(r cg:yctc1ni 
tanúr szcrtcúgazó szak.inai tevékcnysl:génck összcfoglal;í
s:i ncn1 cgyszcrü feladat. dc gyógyszt.:részi és erkölcsi kö

tcless~gc a tanÍt\·únyoknak. akik o!y sokat 1a11ultak n1cs
tcrüktlil a rü,·idcbb-hosszabh cgylittn1üködés al;Jtt. .'\ fia
tal gyógyszerészek ne111csak isn11..Tctckct. h:n1e1n etikai. 
s:,:.ak111~1i ,·isclkt.:dést is cb;1jú1ítnt1ak a .. Nik(1]ics i;.;ko!ú
han". aho! az az a!apc]Y \·czércltc a közcgési.ségügy·één 
tc\·ékcnykcdtikct. hogy „a gyógy·szl'rhiztonsúg csak a 
gyógyszerész szakértcJtné\'C! hiztosithatÓ ,. f ! j. 

:\'iko/ics pn.ircsszor (, ! 9 ! s.-.:::.oou) közé!l'ti szt:rcpél és 
szak111ai élctútj{it klizültc a Soproni Szc1nlc [2. 3 J 0s a 
gyl1gyszt:részcti szaksajt(1 is l 4. 5. 6. 7. ~. 9 J. 

.'\ szakirodaln1i közlések alcipjún n1unk~1ssógút téihb tt:~ 

rülctrt: oszthatjuk. Foglalkozoll gyógyszerana!itikai. 111i

nliségc!lcnlirzésl kérdCsekkcl. gy(igyszcr-tcchnokigíai ki
sér\cti és e!1néleti kutatúsokka\ .. '\ gyl'igy.:;zcrészi:t hc!yze
tér\il. a hi\·atús !i:!ada1air(1! szúrnus 1anul1nú11y1 irL a111c
lyekkt:I clsösorban a gyógyszerészet oktatósúl. fej!cszté
sét és <l t;'1rsadalo1nban clfnglal! helyét kí\·:'inta 111cg\·ilúgi
tani. 

Ci.i·(íg.i·s::crck 111i11úségi'nck i·i::sgú!at<l 
,;\ gyógyszerek alapanyag~ínak rninóségi \'izsgúlatú

ban új. gyors és egyszcrli \·izsgúl(\JnÓdszcrl'kct ft:jlcszictl 
ki és vezctt:tt be. arnelyck gyligysz.L'rtúri körlilinényL'k k{i~ 
z{itt !s .i('1l clvégczhctlick vll!!ak. és bizt(1S c!igazítóst n;.'új-
1anak a gyúgyszcrL'k 1ninlíségi \'ÍLsgú!atúnúL 

:\ gyógyszerek krist{dyronno'iinak \-izsgólatúra 111ikn1-
sz!-.:ópos kísérleteket és 111l'gfigycl0scket \·égzctt l 1 OJ. :\ 
kidolgozott 111ikrokrisztallt1szk('1piús vízsgúlato!-.: kis 
anyag111cnnyiség IClhaszn~íhíst'ival adnak ft:lvilúgosítús1 a 
készít111é11y 111inóségérö! [ I 1. ! 2J. :\ 1nl1dszer gyógyszcr
t{1ri bevezetésének érdekébcn a kristúlyronnúk vúltozatos
súg{1nak !círüsút sajút l'redn1ényein kerl'sztül is bcrnutatja. 
l:s t(l\'Úbbk0pz0si cl:l!al a n1(idszert újból f'ckk1lgozza az 
iroda!n1i hóttl:r úttekíntésé\·c! l 13. l-l]. 

l\..isl:rlc!Í 1nunkújú11ak 1nikn1an<1li1ikai. kristúly1ani 
crcdn1ényei1 jó! !eht:tctt hasznúlni a gyt'1gyszcran;:di-
1ikúhan. i!l szú1nl1s t:gy0h tizikai-ké111iai 111lH„bzl'r alka!
n1az~·1sa is be1nu1at<'1sra kerli!t l J )„„J ;..;]. 

:\ gyúgyszcrL'k azonosítús;ira alk;1!111;11:u!l 111l1dsi.cré-
11i:k !ényL·ge az a rl'ngetcg szisz1c111atikus Lísér!cti 1ncgli
gyc10sb{í] k·\·<.111t tHpasz1alat. h(igy a lcggyakrabban hasz
n:'tl! gy(1gyszcra!ap<1nyag\)k küléinbliz{i D!(k1.:;zerekbc11 és 

.-\ \'ibdic, L'lllk!:lik~L'll S1•)'!Pll1':m. 2t1i1 I. ~t:L'J1l'.:m\i.:r : j .. -::11 ·:lh ~llb'.„ 

'"'ll ~·lli:!d:'i:; :ibp.i:·m. 

kt.'\'Crékeikbcn 111ús-n1ús kristúlyJl1nnú11nutatva kristúlyo
sodnak. a1ncly lehc16v~ teszi az egyes gyógyszeranyagok 
gyurs azonosí1ús~i1 f. l 9 j. 

Széles klirbcn alkaltnazott szu!fonan1idok \"izsg{i!at;i
rúl 1nu11ka1ársai\·al. tanítvúnyaíva! küzösen szúinolt bc. 
..:zen vcgyüll'tcsupun vizsgú!ata kü!t)ni_)s..:n funtos \·olt a 

gyógyszt:rtúri gyakur!a1ban l 2í!. 21 ]. Egycs spt:ciúlís ol
dliszcrl'k all;:dn1•1zúsúrl1I sz,\111(1] he n01n1:t szak::ajtób<.tn 
is. j<'1 cgyütuniikiidést aL1ki1utt ki ciz innsbrucki egyc1cn1 
Lrisz1~tll\1grú!l<.1i s1:akc111bcrei\·c] [22„2-!j. j\:lodcr11 \·izsg~i
lt'1 1nlis1.crcke1 is :dkal!n:.1zon kisérlt:!l'zL·sci sor~in. kl'1ziis 
kulat<isi 111u11k{ll \·ége1sc a Bi\I E „\na!itikai Tanszék0nck 
l!1unk~11;'tr.-.;aiYa! (.25. 26. 21_]. 

( '~ \ ·1 i~_1·s:e1·1 ct ·h 11' 1/ ri:; io i i ·i ::sg iÍ /a l ok 
!\.is0rk·ti:i !chctl'iséget nyújtot!ak a gyl1gyszencchno

l\'1giúban !'(l!l\(lS pu! Ílll(lrJia je ]enségl:nck lanu !rn<inyozús;'1-
1';\ l2.S] és a pond: .'it:L'!l1CSL'tl10rctének l'lk·1iiirzésérc !.2l). 
.1111. 

:\ kisérleli 1nunkúk képczték ;1h1pjú1 il Lris1:1allogr<"!!i
,ü1·i1 sz(1]l1 kii11yYéhc11 lcín tt1dP111únyos crcd111ényci11ck 
[ ~ l . .3~ ]. ;\ ptiruL sze111csL·111ércté11ek e!lcnl'1rzés0rliL 
gy1'1gys1.crl'..-.;zc1 i 111úds1.L:rci rl:d tl 1\·úbbképz{'1 tcu1u l 1nún yt 
.ícii:ntL'lcil 111cg /331 . 

. \ gy(\~yszcn:k L·lk0szi1L·::e. cl{lú!lít;is;1 a gyogyszcr
~u1y:1guk alapus isn1erctén nyugszik. (iyúri e!ö~d!ítúst te
Lint\·c ~1z isnh.:nctctt inCiszercs <111ali1ik<1i 111t'1dszcrck kü!ii~ 
n(.1s jclcnt<'i.-.;éggcl bírnak. dc c1.ck éppt:n ~! kúnnyl'1 lt:l
has/n;"liil<1t\.is:ig 111iatt a gyligys;:cnúri gyaL(lrlathan is jól 
re lh:1sz11úl hatld.;. 

:\ gy{'i,gyszcrész egyik ll:iadcl\a. hugy a gyl1gyszcr 
rncgliriz/c a fclh;1s/1Hil;'tSig 't/i ;i ki\'Únt 1ni116ségct. <11111:!; 
bizlusítja a hatékllny alka!inazúsL :\ gyógynü\·ényekblil 
szc\nna1(·1 ;ilapanyagnk ilyen ir{inyú vit:sgú!atú\·al foglal
Lu1.olt :1 soproni gyligyszcrészek cgyik Llizlc111ényi:. ineg
ú!lapÍt\'i!. hogy a túro!ús snrún 1ni!yc11 !izikai \'Últuzúsnk 
nknzha1nak 1ni11liségro111lú::L és cz hogyan kl'rü!het{í cl 
!.3-L J5]. 

!pari rész!"c!<!d,!lokat 1.1!Lllit1 111eg 1aní1vúny;1ivaL a11li
kt1r a1. iparban has;:11:'1lt c!júr<'isuk clcktrosz1a1ikai ji:lcnsC
.~L·i1 \·izsg:'ili~i \J(1j. \'agy a gy('1gyszi.:rck !i:!szi\·(ldú:-:únak 
L(irüiinl:ny..:it tanu!Jnú11y(1zta l37. 3~. )')j. 

:\ gyl1gyszcrtúr !aboratlniun1úh;1n !'oly(\ n1unk:"1r(1] 
tlihb s1·ak1nai klizlcn1ény .it:!r..·111 n1eg ! ~!n. -l l. -1::'. j. fuglal
L(lt'.Dtl <11. arnid~IZ\lphcn s1'-·nnyt:zéscÍ!lL'k ki1nu!;!!i-.;;'1\'<tl és 
t:·!ruLtSi. tt:chnikai kérdésekkel. 

\éh:'111y tcchn(lklgiai 111('1dusit;'tsra !élt .i~1\·as!atot a L:i.i
\'t:lkt:z\i n1unk:'dJ1an. :nnc!yt:kel p~ilyat{1rs•t. f\"1"ií1c! /)e:si'i 
így 111l:Ji;Hl1tt: .. örü1n111cl üd\-C1/lön1 .Vik(Jlics i/1: gyakurk1 
gy('1gys1erl:sz Cnl-Lcs t:ll'l<tdc'isút. aki :1 rcccpturai H1u11!~a 
Cuntti.:;súgút liangsúly(l;J~!„ [~fJ_l. 
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;\ jól 1nüködö közforgalrnú gyógyszertúr intézetet. 
szanatóriu1not is képes el\útni helyben készii!ö n1agisztní
lis gyógyszi.:-rekkcl [..J.4]. Ehhez a feladathoz a rcccpturú
ban alkallnazott 1n6dszcn::k ll:jlesztése kívún<itos [45. 46. 
-t7J. 1-!asonló technológiai n1ódosítúsok és vizsgúlatok ta
lálhatók a közlen1ényck között a szirupok és az a1nida
zophcn alkahnazásúval kapcsolatban l-~8, 49. 50]. 

idtalános szak.inai 111egtigyeléseket közölnek <.1 követ
kező tanul1núnyok [51. 52] és gyakorlati 111egjegyzések
kcl egészíti ki a gyógyszerészet hivatalos szakkönyveit 
[53. 54]. 

G) ·ági ·s::erii!f i 1rnuí ciás t e1·,;ken.1 ·s ég 
. "\gyógyszerész ft.:!adatainak súlypontja a szúzad utol

s() évtizedeiben e!toh'.Jdolt. és egyre erliteljesebben igény
li a túrsadalo111 :i gyógyszerész egés:zségügyi és gyógy
szerhasznúlaual kapcsolatos tanácsai!. Ezzel az új kihí
\"Ússa! is foglalkozol! . .\'ikolics professzor nChúny közle-
1nényébcn l55~59J. 

Ciondoskodol! arról. ]l(.lg)' p•ilyatúrs:ii szún1úra hozzú
férhetök legyenek a netnzetközi gyógyszerCszel credn1é
nyei. törekvései. Így é\·eken keresztül refcrú!ó sorozatot 
tartott ft.:nn a Gyógyszi.::részel folyóiratban ,.!\..itekintés"" 
cín11111..'!. Ennek a sorozatnak az volt :i különlegessége. 
hogy 11en1csak küztilte az érdl..'kes cikkeket. h:ine111 a rell:
rú!ú egybe\·e1e1te a hír tana!n1út :1 n1agyar !ehctl.íségekkeL 
és röviden ko1nn1entúlla is az i..isszehasonlítús ered1né~ 

nyét. 

(1) ·t igys: crl.'.'>:: i kii: c;!t, t, o!u a! ús. t o 1 ·ú /1/ikt_;J i:t'',\" 

!\·lessze tú!n1utal a g_yógyszertúri laboratóriun1on .-Vi~ 

kolics l.:úri!~1· te\·ékeny·ségének hatúsa. '.'Jeni \·életlen. 
hogy a Nen1zctközi (iyógyszcrész Szii\'Ctség (FIP) ! 994-
ben é!t:unü díjjal jut<.dinazta gyakorlat! gy·ógyszerészeti 
te\·ékenységéL !\·!int a gyógyszen'.:sz !Úrsadaloin aktív tag
ja. a gyógyszerészeti hi\·:.1tús e!istnenségéért is sokat tt:tt. 
ezen ~1 icrü!eten kiernelkí.!d(i szerepet jútszott a !\{;igy~1r 

Ciyúgyszerészet! Túrsasúg elnökl..'ként is. l(lilüniisl!n a 
gyúgyszerészek oktatúsúban. to\·úbbképzésénck n1egszer
\'ezésében vannak érdetnei. :\ gyógyszerésze! :-;zervezési 
kérdéseivel foglalkozó kiizll..'n1én!'eÍ ezt a kérdést \'ihigít
júl~ n1eg (60-·~6]. 

..J g_1·1l;:ys::crl;.1"::ct tiirfl~nclc 

:\ jüvöt csak a 111últ isineretébt:n !ehet sikeresen kezcl-
111. ezt a Széchenyi gond(llatut :Vikulics f..-úro~1· is valltllt•1. 
.-\ 1nagyar gyl1gyszl...'rl:szt:ti hi\·at~·1s egészl·nek egyes !i:jl..'
zcteit alapos gondossúgg<-d !i:!kutalta és lejeg::.'ezte az utó
kor okul•isa érdekében. Gyógyszerészet történeti inegein
!ékczésc!. 1anuln1únyai 111ind ezt a célt szolg:'iltúk [~7-93]. 
Szcrtcúgazó érdc\dödésébö\ 0s szakn1ai te\·Ckcnys0gt'.:bö1 
lll'tll 111aradha1tak ki szeretett vúrosúnak. Sopronnak 
gyl1gyszerészeti \"onatknzúsai. :.\ soproni Patikan1úzeun1 
n1egalapítúsúban tevékenyen vett ré.szt. E1nel!e!t t;1nulinú-
11yaiban Sopron Cs a 1nagyar gyúgyszerl'.szel kapcsolatait 
is \'cltúrta [9-H 110]. 

,\ gyógyszerészet különbözö területeit fogja egybe 
1Vik1ilics proresszor szak111ai 1evéki.::ny.sége. !roda!oinjegy~ 
zCkben nen1 1nutalkDzik 1ncg. hogy· legnagyobb és lcg~ 

kedvesebb feJadatÚnak a fiatalok oklí.ltÚSát. !le\-e\ését tar

totta. 33 gyógyszerész szerzett diplo1nút a ,.Nikolics„ is
kolúban vCgzett gyakorlat! iclöszak ut~in. és szún1os 
gyógyszt:rész érezte 1ú1nogató irúnyítús~Íl tudon1Ún)'OS fo
kozatúnak n1egszerzés0ben. 

1\t!'ogó gyógyszeré.szeli sze1nlé!ctét tükrözö tanuln1ú
nya! ncn1 korlútozód1ak arra az idöszakra. an1ikor a 
Ciyógyszerészet szaklap szerkesztöbizottsúg<inak elnöke 
\'Olt. b~ir 111int a lvlagyar Ciyógyszcrészcti Túrsasúg elnöke 
sz~i1nos szakn1apo!1tikai kérdés.se! intenzí\·en foglalko
zott . 

Szakn1apolitikai javaslatainak nagy része azukhan a 
kilz!e1nényekben !{l\otl napvilúgol. an1t:]yL·k cin1ükben a 

.Jiundolal\\](" kili:jezést tartal!nazzúk. Ezzel a soroza1~'1-
\·a] 0ppúgy tanítolla p~ílyat~írsail. rnint a !iatal k~11!égúit a 
sze1n~·lyes kunzul1úci(1k sorún. 
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Egés:ségiigri Afinis:riri11111. B11dapcsr. Arany.!. 11. 6-8. - 1051 

A iVIagyar Gyógyszerészeti Társaság (iVIG\T) Gyógynövény Szakosztálya és 
az lVIBT Botanikai Szakosztálya közös előadóülése 

(2001. december 10.) 

- Szücs Zoltún. Dúnos Béla: l(on1plcx összchasonlitó botanikai és növl:nykl:111iai vizsgúlatok G"enriona Ü1-
jok biodi vcrzi túsúnak t'cl túrásúra. ( Ci-yógynövl:nykutatü I ntl:zct. B udakalúsz) 

- Janicsák Gúbor 1• Ivfúthé ln1rc i.2: Sah'io fajok urzol- és olcanols~n· tartalinúnak \·izsgú!atu ( 1 \IT.'\ ()ko
lógiai és Botanikai l(utatúintézcL \lúcrótüt. 2SZTE Fannakognúziai Intézet, Szeged) 10 perc. 

- J~Iorvúth Györgyi 1: Lcinbcrkovics Évn2: Néhúny T/Jy11111s species illóolajának gúzkron1atogrúfiás clc1nz0.
sc. (1Pécsi Tudo1núnyegyctcn1, Növénytani Tanszék. Pécs. 2Sen1n1chveis Ür\·ostudon1únyi EgyctL"rn. Bu
dapest) l 0 perc 

- Lúszló In1rc: l(orszcrü n1ódszerck alkalnu1zúsa a növényi szövettenyészetek n1orfolúgiai és biokl:iniui 
\'izsgúlatában. különös tekintettel a tropein alakloidok~lt szintctizúló f)oíltru i1111oxia kultúrúkra (~Scn1-
111ehvcis Orvostudo1núnyi Egyctc1n. Budapest) 

-Pongrúcz Zita 1, Búthori I'vfória 1• Tviúthé Itnrc 1··-:::, Jnnicsúk (jábor2: Fitockdisztcroidok azonosítása és 
1negosz\úsa a Silcne i1a!ica és S. 11uransban ( 1 SZ~fE Fannakognóziai Intézet. Szeged. 2 !\1Il~,.:\ Ökológiai 
és Botanikai IZutatóintézet. \l úcrútóO 10 perc 

- Székely Gabriella: r\z édcskö1nény tennés hatóanyagtartalinúnak alaku!úsa a tcrn1ésfcj!tidl:s sorún (Szt. 
István Egycte111. Gyügy- Cs /\ron1anövény Tanszék. Budapest) 10 perc 

- Sztcfftnov .A..lexandra: l·Iazai kan1illa populúciók n1orfr.ilógiai és kéniia összehasonlító \'izsgúlata. (Szt. 
Istv<in Egycte111. (jyógy- Cs r\ron1anövény Tanszék. I3udapcst) 1 () perc 

- :0\púthy Pó!: ,A,, Solidaginis herba drogot szolgúltató S'olidago t'a11odensis L. (.·1steraccoc) és a b.:löle kl:~ 
szült litoterúpiús kivonatok vizsgú!nta (2Se111111ehvcis Ür\·ostudnn1únyi Egycten1. Budapest) 

- Novúk Ildikó: Gyógynövény drogok Crzékszervi n1inüsítése (Szt. lst\·ún Egyctc111, Ciyúgy- és .-'\ro1nanö
vény Tnnszék, Budapest) 10 perc 

fJrr~f." illútlzi:: !n1re 
a:: J!CJYT c·yri:;y1161·é11y .s·::oko.'·;::1ú/_1· 

elnöke 


