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100 ÉVES A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR'
HORVATH GYULA"

.A gyógyszerkészítés 11emes művészetének hagyományai évez1edekre nyúlnak vissza, de ipari jellegű
gyógyszergyártásról csak a XIX század közepe
óta beszélhetünk A fojlett ipari országokban a
gyógyszergyárah: vagy gyógysze1tá1akból alakultak, vagy pedig szerves színezékeket gyártó válhlatok kezdték el a színezékekkel kémiailag rokon
szerkezetű gyógysze1-alapa11yagok szintetikus gyártását
Németo1szágban a n1últ század 11atvanas éveiben alapították a Hoeclrnt és a Bayer cégeket, Svájcban 1804-ben vetették meg a CIBA alapjait, a
gyógyszertár hói kifejlődött Geigy cég csak a század
utolsó évtizedeiben kezdett ipari gyógyszergyár·
tással foglalkozni, A Hoffma,nn LaRoche céget 1896ban alapították, s a 8andoz pedig csak az I világháború alatt kezdett gyógyszereket gyárfani Az
Egyesült Állarnok gyógyszerpárni közül csak a
8quibb, aParke Davis és a 8mith, Kline and ft'rench
cégek alakultak a múlt században
Legújabb levéltári kutatások alapján nem kis
büszkeséggel állapítjuk meg, hogy az ipari gvógyszergyá1tás m.egalapozásának szükségessége, va-·
!amint az első gyógyszergyár megalapítása hazánkban a fejlett ipari országokkal azonos időpontban
került előtér be.
1839-ben Wagner Dániel gyógyszerész, az
első magyar vegyészdoktor a ;\fagyar Tudós Társasághoz benyújtott és pályadíjjal jutalmazott 100
oldalas dolgozatában vegyészeti gyár alapítását javas_olta 1845-ben ugyancso,k ő írt cikket a Kossuth
által szerkesztett Hetilapban, melyben a Pesti )\fa.
gyar Technikai Vegyészeti Gyár Rt, megalapítását
sürgeti Elsősorban a W a g n e r család áldozatvállalásával 1847-ben 25 OOO pengőforint alaptőké
vel indult a vállalkozás, majd 1852-ben az alaptőkét
80 OOO pengőforintra emelték, A mai Soroksári úton
megépített gyár 1855-ban kezdett üzemelni.
1867-ben tartotta alaknló gyűlését a Központi
i ..i~ l\!agyai Gyógyszerészeti Tár Saság G) ógysze1 tech··
nológiai Szakosztálya és Borsod n·Iegyei Szer,;ezetE
. Gvóizvszertechnolóiziai Konferenciá.já.n" (MiRkol~ 1 ~fi~'
okt~ób'é! 12--14.) tartott előadás

2 Az előadást aktualitása miatt
soron kí".-ül közöljük
Szerk.

~Iagyar

Gyógyszerészeti és Művegyészeti Vállalat
Rt.,, amely a W a g ne r-féle Soroksári úti gyárat
1857,. július 31.-vel vette át, A vállalat igazgatóságában többek között Dr, Wagner Dániel, Dr
B a l a s s a János és Dr. K o r á n y i Frigyes
orvosprofesszorok, Dr, Vas s Illés és V 1 a s e k
Ede gyógyszerészek is szerpeltek A gyár épületeit,
berendezését, s;?;er';;-ezetét és működését ismertető,
1879--ben német nyelven nyomtatásban megjelent
ismertetés, melynek címlapját az 1. ábra mutatja
be, nemcsak az itt közölt adatok jó rész ének forrása
hanem egyben az első magyarországi g:vógyszer ipari propaganda,nyomtatvány is
A részvénytársaság célját az alapszabályok a következőkbe11 határozzák meg:
„Az 1834,. évi március 11-én 7405. ,számú intézménnyel engedélyezett és azóta fönnálló pesti
gyógyszerészeti s rnűvegytani vállalatot kiterjeszteni; a gyógyszerészeknek összes szükségleteikre, a
külföldieknek pedig honi gyógytermékeink, s
gyá1 tmányainkra ·vonatkozólag _jutányos és biztoR
segédfonást nagyobb kiterjedésben nyújtani,''
A gyá1 Soroksári úti telepének emeletes föépülete
-időközben ugyan lakóházzá átalakítva, de - ma
is létezik A gyár föépületének mai homlokzatát a
2, ábra mutatja be A 3, ábra a gyártelep egykorú
madártávlati képét szemlélteti A gőzkazánnal ellátott gyártelepen több épületben helyezkedtek
el a gyártó- és segédüzemek A gyárban galenikus
készítményeken kívül illóolajokat, étert és szódavizet állítottak elő az akkori időknek megfelelően
igen korszerű gépi berendezéssel és az egykorú gyárakét meghaladó létszámmal ,
Sajnos, az első magyar gyógysze1gyár tartós fennmaradását és fejlődését az akkori politikai és gazdasági viszonyok nem tették lehetővé, 1877-ben a
vállalat tőkehiány miatt gyakorlatilag megszüntette működését, a cégjegyzékből való törlését
w· a g ne r Jenő, a cégalapító fia 1912, november
9. -én kérte,
A 100 évvel ezelőtt alapított első magyar gyógyszergyár működésének megszűnésétől 24 év telt el
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár jogelődjének meg
alapításáig, Ezt 1910-ben követte az Alka Vegyészeti Gyár, a Ohinoin jogelődjének megalapítása,

majd 1912-ben a mai Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár jogelődje a svájci Wander Gvár budapesti
leánvvállalata alakult meg
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rí.b1u...d_z el~«'-J n•ayya:1 gyógyszergyá1 1869-ben ui.eyjelent
né1net nyelnü nyorntatott is·1nertetésének círnlnpJa.

:!. ábr.a, ..d 1nayyar Gyógysze1észeti és

Jfár W a g n e r Dániel 1839. évi díjnyertes pá1)' a.1nű-vében, de különösen az első 1nagya1 g}rógyszergyár alapszabályaiban, olyan időtálló megfogalmazásban kerültek rögzítésre a hazai gyógyszeripar eé]kitűzései, hogy azok ,,mutatis mHtandis''
napjainkban is korszerűnek tekinthetők.
Az úttörő elődök kezdeményezése, de különösen
hazánk felszabadnlása óta - főleg a II. ötéves ten
a magyar gy-óg·yszerkutatáR és
idősza.kában gy·ógyszeripar i1ag;r utat tett meg, míg mai, világviszonylatban is figyelemre méltó fejlettségi fokát
elérte.
A gyógyszeripar hazánk11ak az eln1últ 20 évben
egyik legnagyobb ütemben fejlődő iparága volt . Ha
az 1949. évet vesszük alapul, amelynek adatai közelítőleg megegyeznek a IL világháború előtti utolsó békeév számaival, 1966-ra a termelési érték 55szörösére, az export é1téke 140-szeresére fejlődött
1966-ban a 1na.g\-a1 gyógyszeripar a hazai igé11:yeket 97°1~-ban, jó tervszerűséggel látta el, a, fennmaradó 3%-ot kite;rő in1po1 t a gyóg3rásza.t fegyvertárának választéki bővítését szolgálta A M:edimpex Gyógyszerkülkcreskeclelmi Vállalat a világ 76
országába exportált magyar gvógyszoreket, amelyek értékben a teljes népgazdasági exportnak több
mint 5%-át szolgáltatták. 1966-ban a termelés
62,6%-a került cxportm, ebből 38 6% szocialista
24% nem szocialista országokba
Az 1961-66 . években kormánvzatunk a gyógyszeripari be1 uházásokra 2 n1illiá.rd forintot n1egl1a··
Iadó összeget bocsátott rendelkezésre, s n1int az
isme1 tetett eredn1énvek alapján szerénytelenség
nélkül rnondhatjuk, a, gyógysze1ipa1 nen1 _sáfárkodott rosszul a 1 cndelkezésére bocsátott lehetőségek
kel.
Igen jelentős ütemű további fejlődést tesz lehetővé 1967-ben is az 1966 év kezclet,én - az új gazdasági n1cchaniz111us alape],;ei szerint -- bevezetett kísérleti gazdálkodás, an1ely eg:yben hasz11os
alapot _jelent az 1968 év elejétől he;ezetésie kerülő
gaz(lasági refo1n1 n1aradéktalan 111cgvalósításához.
A gyógyszeripar világszerte - és hazánkban
is - az egyik leginkább }{utatásigén:v-es iparág
1966-b•m 200 millió forintot a termelési éitéknek
kereken 5~~-át, fordítottunk ipari kutatásra. 1\;1,
iparág összlétszá1nának kereken 10%-át kitev-i5
1400 főnyi, kutatással foglalkozó gá1da - köztük
350 fö egyetemi végzettségű kutató - eredményei
nemcsak h~zai, 11a11em nen1zetközi ';onatkozásban
is figyelemre méltók
A gyógyszer technológiai kutatások a gyóg:y„szc1kutatás egészén belül kiemelkedő fontossággal bhnak. ]lfa már egyértelműen tudjuk hogy a gyógyszer~k leghatékonyabb alkalmazási for1nájának kialakításához távohól se111 elegendő a n1esterember
szak1nai rutinja, ha11em ahhoz a kutató művészete
szükséges. A példák sokasága bizonyítja, hogy a
kutatás egységes egészének zá1ófázisát képezd
gyógyszertechnológiai kutatás színvonalas műve"
lése új gyógyszereket méltó helyükre emelhet, ennek hiányában pedig jobb sorsra érdemes hatóanyagok hasznavehetetlenné ':álhatnak a gyógvászat
számára.
Azt, hogy a gyógyszeriparon belül e fontos kutatási ágnak a számos intenzíven művelendő d.isz1
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ciplina között milyen jelentőséget tulajdonítunk,
meggyőzően bizonyítja az a tény, hogy a gyógyszeripari kutató gárdának kereken 10%-a, az
egyetemi végzettségű kutatóknak pedig 16%-a
dolgozik a kutatásoknak ezen az értékes, s néhá1rv

443

A magyar gyógyszetipart 100 évvel ezelőtt meg
alapító gyógyszerészeknek méltó utódai a szakma
jelenlegi kíválóságai, akik napjainkban a gyógyszertechnológiai jellegű kutatások és gyártások magas színvonalát biztosítják é1 tékes munkájukkal

1

!

ezelőtt 111ég csaknem teljesen a,z empíria
ködébe burkolt területén
Az cg:yetemi intézetek önálló témaként vagy
a gyógysze1ipa.ri kutató appa.rátu-ssal szorosan
együttműköd·ye e szakterület számos részét mű
velik, nemzetközi szinten is fig:ye1en1re méltó, s az
i}Ja.t íejlesztéi:ú tül'ékYéseit tudonrányoHan_ is alá.támasztó, ol:ya.n eredményességgel, amelyről csak
a.z őszinte elismerés éR köszönet hangján tudok megemlékezni

évtizeddel

08SZEJiOGLALÁS
Szerző új adatokat ismertet arról, hogy a magyar gyógyszeripar megalapítása 100 év előttre
tehető Röviden beszá1nol az első magyar gyógyszergyárról és főbb vonalakban bemutatja a ma
gyar gyógyszeripar l 00 esztendős fojlődését. Ezen
!Jelül érzékelteti a kulatá:si te\;éken:ység _f0~1tos
ságá.t és súlyát., fűleg a gyóg:yszer_technológiai
kutatás --szerepét é~ -helyét -a 1nagyar gvógjszeripar bR11
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Asr.op, 3a,,1ec1HiejJh reHepa;1hHoro n:npeKropa Tpecra
BeHrepcKoro Me;(HIUIHCKoro CTp0.'1hI11IJieHHOCTH, coo6-

1uaer HeKOrüpb!e .IJ;3HHbIC, 11;01(33bIBaIO:u.i;Ke, ll10 nepBaB
Be_Hr~epCK35I J\_~~LJ:Hl_~HHCKaB 1Ja6pHK3 ŐbIJia OCHOBatta ~ r
1867, H raK BeHr epcKa5t MeiJ;HUHHCK35I npOML!Ill;1eHHOCTh
.\1ower B r 1967 npa3,nttosarh csoe cro.nerHe„ Do'IOM orq11TL1sae1c51 0 CTo.:ierHeM pa3BHfHH 1-1 0 C'fO.JICIHHX pe3YJibrarax BCHrepCKOÍÍ MCAHUHHCKOÍÍ rrp0.\1bIIIIJJeHHOCrn:. HaKOHCU asrop H3JiaraeT csoe MHCHHC 0 83)-f{HQCfH HaYqHOrO HCCJICLJ:OB3HH_H H B qaC1HOCTI1 HCCJICJJ:OBaHH5I B 06J1aCTH ICXHOJIOfHH JICKapcIBCHHbIX 1JopM H npenaparoB, H
0 MCCTe 9TOrO I1CCJICAOB3HI15I B paMK3X ~1e,rUHU-fHCKOÍÍ npo·\-lblIIIJICHHOCfH

\T e1fasse1, St.ellve1 Li et~r

des Gene1aldi1ekto1s de1
Zent1alverwaltung der ungarischen pharrnazeutischcn
In<lust1ic ve1öffentlicht einige Daten, die es be,veisen,
dass die erste pha1n1azeutische Fabrik in Ungarn 18fl7
geg1ündet1vu1deund damit könnte clie ungarischc phar„
mazeutische Indnstrie ün J ahre 196 7. ihr Ccntennariu1n
fCiern„ Die hunde1 tjah1ige Entwicklung und deren EI··
gebnisse werden dann mit einigen Ziffern ku1 z geschil„
de1 t. Die VV ichtigkeit der Forschungstatigkeit, beson·
ders in de1 pharmazeutischen Technologie Imd de1 en
Stellung in <le1 unga1ischcn pharmazeutischen Indush ie
wird zu1n Schluss deutlich hervorgehoben

(Gyógyszeiipai i Tröszt, Budapest XIJJ,, Lehel u 11 )

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK HATÓANYAGAINAK FELSZÍVŐDÁEA
ÉS HATÁSA MINT AZ ELKÉSZÍTÉS MÓDJÁNAK FÜGGVÉNYE 1
DR ZATHUREOKI LADISLAV

A gyógyszerek hatására vonatkozó eddigi elmélete· n1egé1 tsük a hatóa11yag-molekulák és a, hatá,s fajket a következőkben foglalhatjuk össze
lagos helye, a recepto1ok között végbe1nenő reakA gyógyszerek éppen úgy, mint az élő szerveze- ciókat„ Ez az utóbbi reakció a hatóan)ag és a ll>
tek, molekulákból épülnek fol A gyógyszernk és ceptm molekuláinak olyan kölcsönhatását jelenti
általában az élettani hatású anyagok hatása az élő melynek következtében a töltéseloszlás megváltoszervezetre általában azon alapszik, hogy a gyógy- zása létrehozza azt az ingert, mely a követkczn1l.;szermolekula és az élő egységet alkotó molekulák nves biológiai hatást kiváltja
egy része között reakciók játszódnak le. A szöve~finthogy a. hatóanyag eloszlá8.a a. sokkörzet.tf-i
tekben gyakran olyan különleges molekulák for - rendszerben az anyagok szabad diffúziója útján vadulnak elő, melyek a gyógyszer-receptor szerepét lósul n1eg, a hatóanyag fizikai-kémiai tulaj_donsájátsszák Ahhoz, hogy hatás jöjjön létre, a ható- gai (vagyis hidrofil vagy hpofil, ionos vagy polá1'0R
>111yagnak hatásos alakban el kell jutnia a 10cept01 tulajdonsága, részccskenagysága, halmazállapota
közvetlen közelébe, az úgynevezett receptor-köi- kristályos vagy ammf alakja) fogják eldönteni az
zetbe2. Az élő szervezetet olyan sokkö1zetes rend- eredő hatás jellegét. L'gyanezek a té11yezők dö11teszernek tekinthetjük, amelyben az alkalmazott nek a hatóan:y··ag és a plazn1a.fehé1 jék v-agy egye.c;
gyógyszer hatóanyagának bizon:yos rendszer Rze- seitelen1ek közötti ncn1 fajlagos kötődések 8orsárint el kell oszolnia.
ról is
A. körzet („Kornpa1tment'') kifüjezést itt nemegésze11
Különleges esetekben, amikor fajlagos szállítóa. szokványos értelemben használjuk. Tehát nemcsak az
rnecha11izniusok
közvetítik a 11atóany-r1„g kötődését
intra~ és cxt1acelluláris folyitdékot értjük rajta, mel:_\
a fajlagos kötődési helyeken vagy amikor a hatóutóbbiak közé a plazn1a, a gerincfolya<lék, sejtközötij
a.nyág iLZ eloszlás so1án citalakulást szcn\•ecl, é~
folyadék stb ta1tozik; hanem a plaz1nafehérjéket és a
:.:;ze1vezet más olyan alkatrészeit is, melyek gyógysze1„
n,mikoI azzal kell r-:;zán1olni, hogy a hatóa.nyag enanyag-molekulákat megköthetnek„ A hatóanyagok meg·· zirrimolekulák a.kth helveihez kötődik, a
fizikaioszlása az ilyen sokkörzetes 1enciszer egyes tagjai között
az egyes kö1zetcsopo1toknak az adott hatóanyaggal kémiai ténvczőkön kívŰl a különféle molekulák
térbeni elr~ndeződését is figyelembe kell venni
szembeni transzportkP.pességén műlik.
A hatóanyag eloszlásának tanulmányozását n1irithog,y ilyenkor a ha.tóa11yag és a receptor, vala·ilyen rendszerekben azzal a céllal, hogy a ható~ mint a hatóanyag és az e11zim aktív helyei egyidean:yag k.oncentrá.ciójának időtől való függését n1eg- jűleg mint komplementer kötődési felületek mű
ismerjük, gyógyszerkinetika vagy farmakokinetika ködhetnek és mert az eredő hatás ezektől a ténye.kifojezéssel jelöljük, míg a receptor-mechanizmus zőktől függ
tanulmányozása azt a célt szolgálja, hogy jobban
Ezek a szerkezet-h1:1tás összefüggések mái régt>n ismer1

Az 1966. évi Szegedi Gyógyszerésznapok alkalmá."al
,Du1'ch d2'.e Zubereitungsart bedíngte Resorptions- bzw
Wirkungfunterschiede der A.1zneifor·men" címen clharrg·
zott előadás. Forclitotta dr. Láng Béla
2 A
német „Kompart·ment" kifejezést feltételesen
„körzet"· szóval fordítom; a „sokk6rzetes rendszer" a7
flre<letiben ,,1lfultikompartment„Sy.stem'' (Fo1dító)

tek és megbízható alapjai a korszerű kémiai kutatásnak
melynek célja 1észlcges vagy teljes szintézissel, esetleg
mcghatáiozott anyagok átalakításával olyan ,--együletek
c!őállításó.t :mcgld~6relni mcl:, ck 2- ki·;-é"r::.t l~tftst 1:! tc~Cl
ják fejteni

Kevéssé ismeretes akár a gJrógyszerészet, akár a.z
orvoslás szakkörej előtt az a tény, hogv a ható„

