
A MAGYAR GYÓGYSZER!i:SZETI TÁRSASÁG LAPJA 
Felelős szerkesztő: DR. LÁNG BÉLA 

Szerkesztők: ,DR. BENKŐ GYÖRGY, DR„ BRANTNER ANTAI, DR„ HARANGI GYÖRGY, DR. VINCZE ZOLTÁN 
20. évfolyam Technikai szerkesztő: IÁNG MIKIÓS, stilszerkesztó: NAGY IJ\íRE 1976. július 

7 .. SZÁM 

Gyógyszerészet 20. 241-248 19''6 

75 éves a Kobányai Gyógyszerárugyár1 

(1901-1976) 

A Kőbányai Gyógyszeráiugyárat 1901-ben alapította 
R i eh te r Gedeon gyógyszerész .. Az eltelt 7 5 esz
tendő fejlődéséről nyújt áttekintést a gyár kollektívája 
által összeállított ismertető A Kőbányai Gyógyszer
árugyár, amely ma termelési értékét tekintve Magyar
ország legnagyobb gyógyszergyára, öt kontinens 
80 országába exportál gyógyszereket Gyógyszerek 
mellett növényvédőszereket, bioaktív kozmetikumokat 
is gyártanak; kiterjedt nemzetközi kapcsolatait rnu
tatja az Indiában létesített közös magyar--indiai vál
lalat, a. Themis Chernicals Ltd is, 

A Kőbányai Gyógyszeiárugyárat Richter Gedeon 
gyógyszerész alapította, Az 1901-ben tulajdonába 
került budapesti „Sa.s" patika néhány helyiségében 
berendezett laboratóriumi kisüzemben gyógysze
rek, elsősorban organoterápiás készítmények üzen1-
szer ű előállításával kezdett el foglalkozni. Első, 
saját eljárással gyártott készítménye a japán 
Takamine által 1901-ben izolált természetes adre
nalintartalmú Tonogen suprnrenale volt .. Ez az 
1902-ben forgalomba hozott mellékvese-kivonat 
volt a hazánkban előállított első organoterápiás 
készítmény .. Nem sokkal később követte ezt a 
hypophysis-hátsólebeny kivonata, a Glanduitrin 
Az orvostudomány akkor új, az endokrin mirigyek 
működésének vizsgálatával foglalkozó ágának gyors 
fejlődésével és eredményeivel lépést tartva, tovább 
bővült a gyártási program. Richter egyre nagyobb 
számban állította elő az abban az időben legkor
szerűbbnek ismert gyógyszereket (lecithin külön
böző kombinációi, ovarium-kivonatok stb..), és ké
szítményei csakhamar ismertek, sőt keresettek let
tek nemcsak Magyarországon de külföldön is. Az 
erőteljesen felfutó igények kielégítésére a kis gyógy
szertári üzem szűknek bizonyult A kezdeti gyms 
anyagi és erkölcsi sikerek a1ra ösztönözték az ala
pítót, hogy a már forgalomban levő és a tervezett 

1 .. ábra. Kőbányai Gyógyszerárugyár 

1 A Kőbányai Gyógysze1á1ugyá1 jubileu1ni kiadványa 
alapján készült, an1ely jubileu1na alkahnából elnyerte a 
Minisztertanács és a SZOT Vö1ös Zászlaját. 
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új készít1nények- g·yártásának 1904-1905 ev1 en
gedélyezése után, 1906„ban a I-Cőbányán vásárolt 
területen - az akkori vjszonyoknak n1egfEile]ő -
g:yárat építsen. A kezdetben háron1 kis épületből 
álló üzen1ben l907-be11 ipari n1éretekbe11 kezdett 
gyógyszereket gyártani 

A. gyár alapítása egybeesik a természettudon1ányok, 
köztük a mode1n ké1nia. és orvostudornány 1ohan1os fej
lődésével.. A ter1nészettudo1nányos gondolkodásn1ód 
széles körli elterjedése a gyógyítást kiem8lte a rnegfi
gyclő tapasztalati tudo1nányok közül és a tudatos kuta
tás üányába vezette. Az egyszerű n1egfigyelés, a vélet
len1e bízott isn1ételhet.őség hfllyét felváltotta az azonos 
feltételek n1ellett végezhető állatkísé1let„ Az úgyneve
zett experinientális farniakológia egészen új utakat nyi
tott n1eg a kutató orvostudon1ány szárnáia. A különböző 
anyagok hatásvizsgálata n1ellett többek között mód 
nyílt a sze1 vezet és az egyes sze1 vek n1líködésének, a 
gyógyszerek hatásrnódjának, tá1na.dáspontjának n1egis-
1nerésére is. A kísé1letek tiszta vegyi a.nyagokat igényel
tek, így egy1·EJ inkább háttó1 be szorult a több hat.óanya
got tartalmazó gyógynövények és az EJzekből készített 
kivonatok vizsgálata és előté1be ke1ült a n1eglev6 ve
gyületek, a növényi vagy állati szervekből előállított 
tiszta hatóanyagok és az ezek alapján újonnan szinteti
zált anyagok tanuhnányozása. Nagy jelentőségű volt a 
ké1niai szerkezet és a hatás, a hatás és felszívódás kö
zötti összefüggések vizsgálata Az új fai n1akológiai 
alapelv serkentőleg hatott a szintetikus ké1niá1a és E-Jll

nek fejlődése újabb és újabb farmakológiai p1oblé111ákat 
vetett fel. A kísé1letekkol inind több és több élettani 
törvénysze1 űsóget lehetett felisme1ni, az élettan nagy 
felfedezései több és több ffr11nakológiai ké1dés megoldá
sát tették lehetővé A fizikai és ké111iai n1é1őn1ódsze10k, 
az; alkalmazott n1űsze1technika fo11a.dahna és igénybe
vétele, a hatásqk hihetetlen érzékenységü észlelése elő
segítette a n1ode1n biokémia kialakulását 

Ebben az időben Európában, elsőso1ban Né1neto1-
S7Aigban és Svájeban n1á1 n1agas szintű gyógysze1kutatás 
és -termelés folyt Hazai viszonylatban a te11nelós n1ég 
1nanufaktu1ális jellegű volt: a gyártást nyitott kádak
ban, kőagyag edényekben, legjobb esetben fén1 dupliká
to1 okban kellett 1negoldani. Tízliteres üvcglon1bik volt 
a legnagyobb n1é1etű vákuun1desztillációs be1endezés 
A_-labo1atóriumok felsze1eltségét-a·-ké1ncsG,- a ·-lon1bik-, -a 
pipetta és a bür·etta jelentette. 

1. Szerv- é8 növénykü;onatok, az első szintetikus 
gyógy,zerek 

A Richte1-gyá1 kezdeti, inai szen11nel priinitív, 
körüln1ények között is igyekezett készít1nényeit és 
a gyártási eljárásokat 111indig a tudomá11y színvo
nalának 1negfBle]ően tökélctcsíte11i, a drága külföldi 
készítményeket olcsóbb, de éppolyan jó, sokszor 
jobb hatású hazaiakkal pótolni A gyár laboratóriu-
1naiban fol:yó n1unka jelentősen hozzájárult a hazai 
g:y~ógyszeripar fejlődéséhez. An1ikor a szer vezet 
össz1nűködésére gyako1olt döntő hatású hor1nonok 
kutatása rohamos fejlődésnek indult, egyre na„ 
gyobb számban állítottak elő különféle szervkivo
natokat (here, ovariu1n, gerincvelő, máj stb.), a1ne
lyek - száinos külföldi országba exportálva~ ha-
1na1osan r1e1nzetközi hí1névre tettek szert. 

A fejlődés második útját, a szintetikus készítmé
nyek gyártását, a vállalat egy nagy jelentőségű 
gvógyszer, a Kalmopyrin előállításával kezdte 

A szalicilsavat Bertagnini, majd Kolbe rr1unkássága 
után 1873-tól kezdték alkaln1azni a gyógyászatban, 
akut ízületi, ieun~atikus fájdahnak ellen és lázcsillapít.ó
ként. Minél elte1jedtebb lett alkahnazása, annál több
ször 1nutatkoztak nen1 kívánt, kiszá1níihaiatlan inellék-

hatásai.. Ez a inag;ya1ázata annak az évtizcdf;kig ta1 t.ó 
munká.nak, an1elynek során a.11a tö1eker:ltek, hogy új és 
új kornbinációkkal a mellékhatásokat eltüntették, dc a 
szalicilsav e1edeti hatása lnegmaradjon 

A kutatásba a Richter-gyár is bekapcsolódott 
Kidolgozták a Hydropyrin, majd a Kalmopyrin 
készítményeket, amelyek az eddig külföldről ismert 
és egyedül használt Aspirin továbbfejlesztéseként 
kevesebb mellékhatással, egyéb klinikailag érvé
nyesülő hatásokat is mutattak. Az első szintetikus 
gyógyszerek (az említettek, a Hyperol és különböző 
változatai) előállítását rövid stagnálás követte, 
majd egyre nagyobb tért hódítottak a fájdalom
csillapítók, altatók, helyi érzéstelenítők, értágítók 
stb„ Az egyre-n1ásra felfedezett szintetikus g:yóg.v
szerek hosszú so1 a 1ná1 a jövő útját jelölte n1eg 
Gyártásukban a tudon1ány ered111ényeit éberen 
figyelő, egyre fejlődő Richter-gyár sem maradt le 

A fojliídés harmadik útját a gyógynövények fel
dolgozása, a növénykémiai anyagok gyártásának 
kiterjesztése, a digitalis-glikozidok és anyarozs
alkaloidok kinyerésére vo11atkozó önálló eljárások 
kidolgozása jelentette 

A Digitalis lanatát (gyapja.s gyűszűvüágot) H'ithnúig 
vezette be a szívbetegségek gyógyításá1a. l 785-bcn 
(Első hatóanyaga, a digitoxin, 1869-ben Nativclle 
munkássága alapján vált is111ertté„) Sikeres alkaln1azá.
sához elenge<lhetetlenül·szüksóges volt, hogy olyan fo1·· 
1nában álljon iendelkezésl'e, amely a hatóanyagokat 
állandó és pontosan is1ne1 t 1ncnn:yiségben, arány han 
1 a1 taln1az;za. 

Az anya1·ozs alkaloidjai közül az elsó, gyógyászatban 
is alkahnazJuitó anyagot Bor ger és Carr állította elő 
1906-ban (E1gotoxin), majd Stoll 1918-Lan a kristál)OS 
fo11nában elkülönít.ett e1gotaminnal egy 1negbízható, 
állandó ta.1 talrnú Secale-kivona.thoz jutott 

A standardizálási kísérletek (Windaus, Frankel, 
111aj<-l 1S1t?aub) sike1-e nyon1án állította elő a gyáJ el.~6 
növényké1niai gyógyszerét, a1nelyről a klinikai kíRé1~ 
letck már JD13-Lan kimutatták, hogy a külföldi 
hasonlú készítn1ényeket felühnúlja a Richter-félc, 
digitalis-kivonatokat tartalmazó Adigan 

A Richter-fele Ergam és Ergosecan az 1926-os 
évben került a klinikákra A tiszta hatóanyag ke
resésének és a bizonytalan, néha megbízhatatlan 
kivonatok kiküszöbölésére -való törekvésnek: szép 
példáit látjuk a digitalis glikozidjainak és az anya-
1 ozs alka.Ioidjainak felderítésében és izolálásában. 
J~_ tudon1ány ered1nénveü1ek gyors gyakorlati átül
tetése pedig bizonyítja a Richter-cég új felfedezé
sek iránti érdeklődését és 1ugaJn1asságát az új cik
kek forgalomba hozatalában 

2 Ú i álloniás a szexi1,álhor1nonok 

Az 1930-as években a ho11nonkutatás füntosab!J
ná.1 füntosabb eredrnényei nyo1nán egJ•ie súlyozot
tabb figyelmet és energiát fordított a gyár a hm
n1onok előállítására 

A hormonkutat.ás újabb állo1ná.sát a pajzsmirigy 
hatóanyagá.nak, a 'I'iroxinnak előállítása (1919, Kenda1) 
jelentette, inajd ezt követően rövid időn belül megtalál·· 
ták agonadotrop ho1n1ont (hypophysis), a follioulus-hor· 
rnont (petefészek) és szinte egyszerre tisztázódott a 
szexuálho11nonok kémiai szerkezete 

A g·yá1 a szexuálho11nonok területén nen1csak az 
akkori tudo1nán.yos színvonalat tartotta, l1anem 
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2. ábra .Autrnnata üvegtöltő bere·ndezés az ·injek:c,ióüzeni 
a.szeptikus részlegében 

azok kinyerésének, illetve előállításának te1·én 
úttörő munkát fejtett ki 1939-ben már szabadal
mazott eljárás alapján gyártotta többek között a 
testosteront (Androfort), a progesteront (Glandu
corpin), inajd ne1n sokkal később a 11en1zetközi ku
tatással azonos időben, 1negkezdte 11 szintetikus 
ösztrogén-hatású stilben-szárn1azékok kutatását és 
előállítását is (Syntestrin, 1941). 

3 Az újjáép-íté8től az iJJari rekonstrukciáig 

A második világháborúban a gyár addig mintegy 
300 főt számláló létszáma 700 fölülire emelkedett 
A termelés jelentős növekedése mellett természet
szerűleg eln1a1adt a gyártáskapacitások bővítésé
nek üteme. Az épületek, készülékek elhasználódása 
mellett jelentős hábmús károk is jelentkeztek 
A vállalat 1945 január 2-i felszabadulása után a 
l{ichter-gyári örökség viszonylagosan egyoldalú, 
a kikészítés-kiszerelés irányában fejlesztett- terrne
lési profilt, megrongált, elavult gépeket és épülete
ket jelentett 

A háboiű pusztításaitól e16sen sújtott gyártelep 
hely1eállítása azonnal 111egindult A használhatatlanná 
vált be1endezésck kijavításához jelentős segítséget 
nyújtottak a szovjet tnűszaki alakulatok. Az iga~gatói 
tanács n1ellett az átlagosnál nagyobb hatáskörű Uze1ni 
Bizottság kezdte 1neg 1nűködését ~ ion1eltaka1ítást éS 
a háborús károk helyreállítását az Ujjá.építési Bizottság 
koordinált.a. ~4. n1unkások bér nél~ül, illetve a gyógysze
rek rnellett gyártott cse1cteunéké1t. (kru1nplicukor) 
dolgoztak. A dolgozók létfcnnta1 tásához a vállalat 
\ idéken cserélt éleltniszerekkel já1 ult hozzá, a inunká
sok pedig közrenrűködtek a gyá1tásokhoz szükséges 
nyersanyagok felkutatásában és összegyűjtésében 

A vállalat fE:jlesztésére hosszú ideig gazdasági lehető
ség ne1n volt. Az elavult, ko1szc1ütlen, nagy1észt laká
sokból átalakított üze1nek szükségn1egoldásként n1ű
ködtek és ter n1észetesen nern_ tették lehetővé a növekvő 
belföldi és exportigények kielégítését 

)j,ordulópontot jelentett a vá.Ilalat életében az 1948 
rnárcius 15--i álla.rnosítás Az ipari koncentiáció meg
valósítása céljából több kis gyógyszergyá1tó üzeinet és 
laboratóriu1not csatoltak a gyárhoz, n1ajd a ter vgazdál
kodás ker·etein belül az egészségügyi és ipa1i vezető 
szervek 1neghatározták a vállalat gyá1tási és kutatási 
területeit 

A vállalat szakemberei által kidolgozott, részletes táv
lati fejlesztési te1v alapján 1952-ben elkt-Jzdődtek a gyár 
rekonstrukciójának előrnunkálatai, a te1 v- jóváhagyá
sártt azonban csak 1957-ben kexült so1. A nehezen tneg
in<lult fejlesztés első jelentős áUon1ása volt a.z l 953-ban 

épült Alkér utcai épületben elhelyezett kiszerelő és 
injekcióüzem, a?. J 954-ben elkészült jelenlegi Ké1nia IT 
üze111 Cserkesz utcai csarnoka, és az ugyancsak ez évben 
a Gyönrrői út-Alkér utca által képezett sarok1a ernelt 
épület, amelyben a kutatólabo1atóriun1ok helyezkedtek 
el. A nehézségek ellené1e a vállalati te1melés és expo1t 
jelentősen fejlődött 

A válla.lat te1n~elésére ez időben clsőso1ban az exten·· 
zivitás volt jellemző. A fejlődést, a piaci ve1senyképes
séget a gyá1 1 égi történetéből is1ne1 t ha.gyon1ány, a 
nrindenkori tudományos e1·edrnények gyo1 s iealizálásá
va.J g;yártott új, gazdaságilag is fontos gyógyszerek elő
állítása biztosította. 

A vállalat lendületes fojliídése 1957 után indult, 
és a következő idől{ben egyre nagyobb üten1be11 fo
kozódott. A Kőbán:yai G:yógyszerárugyárban a re
konstru.lcció 1967-ben végetért első szakaszában l{OI

sze1 {í növénykén1iai, bioké1njai és szintetikus gyá1-
egységek létesültek Jelentősen növekedett és ko1-
sze1űsödött a gyógysze1kjkészítő és -l{iszerelő kapa
c::itás Szá1notte-v~en fejlódött a g}rár ene1gia·- és 
köz1nűhálózata. Uj tárolási létesítinények, raktár, 
tartálypark, sav- és lúgtárnló, gázpalacktárnló, 
hordó- és ballon111osó épületek A szállítás korszerű
sítését jparvágányok, utak, a1i:yagvezetékek 
építésével, az any·agn1ozgatás fükozott gépesítésé
vel segítették cl{). A rekonstrukció első szakaszának 
bef8jezéséve] a K6bányai G-yógyszerárugyár jelen
tős tradíciókkaJ rendelkező, de ela\;uJt középüzen1-
1Jől világviszonylatbitn is elis111ert, szocialista nagy
üzen1111é fejlődött, an1el,y 11e1ncsak tern1elésé11ek 
n1é1etcibcn, hanen1 te1n1ékeinek választékában, 
1ninőségében és áraiban is f8lveszi a versenyt a 
világ vezető gyógyszcrvállalataival. A f8jlődés üte
mát szemlélteti, hogy a termelés 1957-1967 között 
tizenkétsze1esé1e, az export hússzorosá1a növeke
dett 

A rokonstru]{ció után - 1968-tó] - saját erő
f(nrásokra tán1aszkodya n1egkezdődött a követ
kező, döntően intenzifikáiás-jeIIegű fejlesztési 11e
riódus, an1eiy it további dinan1jkus fejlődést biz
tosította és napjaink eredn1ényeit alapozta n1cg 

4 A kutatás f ~jlesztése 
Annak érdekében, hogy= a világviszonylatban l{i

alakult éles versenyben az élvonalban tudjanak 
maradni, át kellett szervezni a kutatást. (A fel
szabadulás előtt a gyárnak külön kutatólaborntó-
1iu1na ne1n volt. A központi és üze111i laboratóriu
mok keretén belül folvt a kutatás Az első kutatási 
osztálvt 194:9-ben ho~ták létre; ennelr létszá1na, a 
kisegítőkkel együtt, mintegy 50 fő volt.) Az eddig 
egységes kutatóosztály a gyár széles profiljából kö
';·etkez{_í sokrétü feladatot n1á1 ne1n lett volna ké1Jes 
megoldani, mivel a feladatok specializálódása spe
ciális szaken1berek i1ány-ító 1nunkáját igé1ryeltc 
~l\.z 01\·ostá1sadalon1 eg}TC r1ö\ckvő igén)'cit rég 
bevált készítn1ényeik nagy része 111ár ne1n elégítette 
ki Elsőso1 ban az organoterápiás és r1övénykén1iai 
területen történt Yáltozás: a l1osszú időn át bevált 
szerv- és <lrogkivonatokat előbb biológiailag jól 
definiált és a legkorszei űbb módszerekkel eilen
őrzött készítn1ény·ekkel kellett felváltani, 111ajd a 
szte1ánkén1ia fejlődésév-el a llivonat jellegű hor-
1nonkészítn1ényck nag;y 1észét szintetikus készít-
1nényekkel kellett felcserélni 
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A fükozott specializálódás szen1pontjainak figyelem
bevételével a korábbi kutatólaborató1'iu1not a vállalat a 
gyártási Pl'ofiljának megfelelően szintetikus-kémiai, bio
kémiai, gyógynövénykémiai és n1ik1·obiológiai részle
gekre bontották fel, továbbá analitikai, farmakológiai 
és gyógyszertechnológiai laboratóriumokkal bővítet
ték ki. 

A kutatási kapacitás nagy111értékű fükozásán túlme
nően további jelentékeny szervezeti változtatások és új 
osztályok segítették elő a vállalat fejlődését Ezek közül 
talán legelső helyen kell 1negemlékezni a minőségi ellen
őrzés újjászervezéséről. A korábbi, egymástól függetle·· 
nül működő ellenőrző labo1 atóriumok lényegesen bővül
tek„ A felmerülő vizsgálati ké1dések megoldását célozza 
egyf8lől az analitikai kutatólabo1atóriu1n és az analitikai 
ellenőrző laboratórium, másfelől pedig a farmakológiai 
kutató- és biológiai ellenőrző labo1atórium szo1os 
együttműködése, amely biztosítéka annak, hogy a ké
szítményeket mindenkor a legkorszerűbb vizsgálati1nód
szerekkel ellenőrizzék. A biológiai labo1atóriun1 f8jlesz
tésével párhuzamosan nagymértékben bővítették és koT
szerűsítették a kísérleti állattenyésztő telepet is, ahol a 
szakirodalomban elfogadott homogén kísérleti állattör
zsek biztosítják a biológiai értékmérési eredmények 
pontosságát és reprodukálhatóságát. 

A vállalat kutatási tevékenysége, a széles profil
ból adódóan, egyre szerteágazóbb lett. Ennek ellen
súlyozására a kutatási munkákat a súlyponti té-
1nák köré koncentrálta a vezetőség„ E törekvés 
során szem előtt tartotta a vállalat hagyományos 
profiljainak fejlesztését és ezen belül korszerűsítette 
a biokémiai, 11övénykémiai, szintetikus és ferme11-
tációs technológia útján előállított készítmények 
termelését. A kutatási munka koncentrálásának 

' másik szempontja egyes terápiás indokokból táv
lati jelentőséggel is bfró készítménycsoportok fej
lesztése volt .. Ilyen megfontolás alapján sikerült 
megoldani például a szteroidhormonok széles vá
lasztékának gyártását, a polipeptid-típusú hormo
nok: totálszintézisét vagy a B12-vitamin nemzetközi 
viszon.ylatban is szán1ottevő volumenű gyártását. 

. A kutatási-fejlesztési tevékenység .fő .. célj.a_ korszeríí, 
ÚJ gyá1tn~ányok kibocsátása és a 1nár gyártott termékek 
továbbfejlesztése volt. Tekintettel arra, hogy a vállalat 
kutatási kapacitását elsősorban az alkaÍmazott kutatási 
feladatok kötik le, az elvi kutatást a különböző egyéb, 
vala1nint egyetemi és akadé1niai kutatóintézetekkel ki
alakított szoros együtt1nűködés keretében igyekezett 
mego~dani Ezen belül a11a törekedett, hogy a tudon1á
nyos intézetek ipari modellt válasszanak kutatási alap
kísé1leteikhez, és olyan új n1etodikai n1egoldásokat dol
gozzanak ki, melyek segítségével fokozni lehet az ipaii 
kutatás hatékonyságát. Az elvi kutatási 1nunkába a vál
lalat kutatóit is fokozottan bekapcsolta tudományos 
érdeklődésüktől és szakmai felkészültségüktől függően, 
de csak olyan mértékben, hogy az ne veszélyeztesse az 
ipari kutatási feladatok megoldását 

Az új gyógyszerek előállítására irányuló kutatási 
tevékenységet a nemzetközi versenyképesség biz
tosítása érdekében egyidejűleg több irányban, pár
huza1nosan végezték 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár 1968-1975 kö
zött 179 új készítményt hozott forgalomba Töb
bek között megoldotta a különböző oralis fogamzás
gátló készítmények nagyüzemi gyártását, továbbá 
forgalomba hozott különböző hatékony gyulladás
csökkentő és diuretikus hatású hor1nonkészítn1é
nyeket Kiemelkedő szerepük van a szív- és érrend
szeri 111egbetegedések gyógyítására alkal1nas új, 
nagy hatású gyógyszereknek, a műtéti fájdalom
csillapító és nyugtató készít1nényeknek stb„ 

A termékválaszték folyamatos megújulására jel
len1ző pé1da, hogy az 1974 évi t,e1n1elési érték több 
mint 50%át a megelőző 10 évben bm ezetett készít
mények alkotják 

Az új gyógyszerek kutatásának alapvető része a hatás
tani kutatás, ainely felöleli a farm.akológiai, klinikai
farmakológiai és klinikai vizsgálatokat„ Az elmúlt évek 
során a kémiai kutatáshoz viszonyítva lényegesen növe·· 
kedett a hatástani kutatás jelentősége, ezé1t ezt a kuta
tási te1ületet fOkozott mértékben fBjlesztette a vállalat. 
E munka eredményeként sikerült korszerű fa.In~akoló .. 
giai, szűrővizsgálati (screening) rendszert kiépíteni, és a 
vállalat súlyponti témáival kapcsolatos speciális hatás
tani kutatási módszerek színvonalát lényegesen f8jlesz„ 
teni„ Szoros kapcsolatot épített ki a vállalat a klinikai· 
farmakológiai hálózat kutatói és a vállalati szaké1 tök 
között annak érdekében, hogy a két kutatási te1 ület 
tapasztalatai jó hatásfokkal legyenek hasznosíthatók 
Újjá.szervezték az Orvostudományi O.sztályt is annak ér de~ 
kében, hogy az orvostudomány legújabb eredményeit 
fokozottan érvényesíteni lehessen. 

A gyógyszerkészítményekre vonatkozó egyes szigo·· 
rúbb nen1Zetközi minőségi követelmények teljesítése 
érdekében jelentősen fejlesztette a gyár gyógyszertechno
lógiai kutatásait. Ezen belül korszerű technológiai cél
laborató1ium·osoportot létesített, melynek keretében 
emelte a gyógyszerkonf8kcionálási technológiák fejlesz
tésének színvonalát, jelentősen fejlesztette a gyógysze
rek stabilitását biztosító kutatásokat és elkezdte újabb, 
korszerű gyógyszeralkalmazási formák kutatását 

A termelés versenyképességének biztosítása ér
dekében fokozott mértékben koncentrálta kutatási 
tevékenységét a gyártásfejlesztési feladatokra. Így 
például az anyarozs-alkaloidok gyártását - me
lyeknek termelését droghiány korlátozta - rész
ben fermentációs úton oldotta meg: a vállalat mik
robiológiai kutatói a genetika eszközeit felhasz
nálva, olyan Olaviceps-gombát tenyésztettek ki, 
amely fermentor ban képes az anyarozs-alkaloidok 
bioszü1tézisére, nem szorulva a növény szimbio~ 
tikus folyamataira. Az 1960-as évek nagy biológiai 
felfedezései, valamint a molekulár biológia tudo
mányának ldalakulása termékenyen hatottak a 
fern1entációs eljárások fejlődésére A sejtanyag
csere revolúciójának 1negismerése inódot ny-újtott 
pl. a hasznos funkciót végző enziznek képződésének 
fokozására. Ennek alapján a Kőbányai Gyógyszer
árugyár f611nentációs kutatógárdájának a inoleku
lárbiológia által fölismert regulációk üányításával 
olyan baktériumtenyészetek előállítását sikerült 
kidolgoznia, amelyek százszoros mennyiségben te1-
melnek szteroid-átalakító enzimeket 

Tudományos szempontból az eredmények közül 
első helyen kell kiemelni a mellékvesekéreg műkö
dését szabályozó hormon, az AOTH szintetizálását, 
ami az ELTE Szerves Kémiai Intézete, a Gyógy
szerkutató Intézet és a Kőbányai Gyógyszeráru
gyár polipeptidkutató részlegének sok éves, szoros 
együttműködésben végzett kutatómunkáját di
cséri. A több mint 120 lépésből álló szintézist a ma
gyar kutatók világviszonylatban elsőnek oldották 
meg, és ezért 1970-ben az Állami Díj I fokozata 
kitüntetésben részesültek. 

Az AOTH totálszintézise kapcsán szerzett ta
pasztalatok alapján sikerült új, gazdaságos eljárást 
kidolgozni a szervezet éietfunkcióiban jelentős sze
repet játszó, nagy molekulájú polipeptidszerkezetií 
enziinek totálszjntézis útján törté11ő előállítására 
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(Oxytocin). A gyógyszerkutatással foglalkozó tu
dományok fojlődésének eredményeként nemcsak 
szintetikus gyógyszerkincsünk gazdagodott számos 
új, hatékony készítménnyel; sok hatóanyagot, ame
lyek azért nem terjedhettek el a gyógyászatban, 
mert nagyon kis mennyiségben fordulnak elő a nö
vény-, illetőleg állatvilágban, sikerült totálszinté
zissel, nagy volumenben előállítani, és ezáltal kielé
gíteni a tei ápiás igényeket Példa erre az agyi értá
gító hatású, vincaminalkaloid, amelyet korábban 
Vinca minor növényből mindössze két-három 
ezrelékes nyeredékkel tudtak izolálni, de a Buda
pesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Intézetével 
folytatott sikeres kutatási együttműködés ered
ményeként ma már nagyüzemi méretekben gyár
tanak. 

A technológiai fejlesztési munka keretében jelentős 
;eredményeket ért el a vállalat a műveletfejlesztés vona
lán Ezek közül példaként emelhető ki a következő: 

- a vállalatnál kifejlesztett fülyamatos U-extraktor 
konstrukciója, amelynek gyártását és exportját a gép
ipar is átvette; 

·-a vállalat kutatóinak találmánya az új vegyipari 
gépelem, az ún. „rezgőnyelv". A gépészeti realizálást 
követő fejlesztés új, általánosan alkalmazható vegyipari 
eljárást eredményezett, többek között a környezet
védelemben (gázelnyeletés, bűztelenítés és portalanítás), 
a szárítás (darabos gyógyszeripari anyagok folyamatos 
üzen1ű szá1itása) és a hőátadás (léghűtő) területén; 

- a , termelési volumenek növekedése ma már a 
gyógyszeripar egyes te1 ületein is indokolja a korszerű, 
folyamatos technológiák, i eaktorok és műveleti beren
dezések alkalmazását. Ezen a területen végzett több-· 
éves kutatómunka c1edménye pl. az aszparaginsav és 
sóinak gyártására szolgáló folyan1atos gyártási techno
lógia és az ennek alapján n1egépített több tíz tonna évi 
kapacitású reaktorso1; 

- a gyógyszerkonf8kcionálás műveleteinek gépesí
tése céljából alkalmazott saját konstrukciók közül ki
e111elkedik a műanyag rekeszes ampulla.csomagoló 
aut.on1ata, a Sándor-féle szignálógép és az auto1natikus 
a_rnpµllaátnéz_(); 

- a vá.llalatnál kifejlesztett ko1sze1 ű Iabo1atóriun1i 
eszközök közül jelentősen növeli a kutatómunka hatás
fokát pl. a rétegkrornatografáló automata, a1nely lehe
tővé teszi a kutatás során végzett kémiai reakciók szem
léletes, gyors nyomon követését; 

- higiénikus laboratóriumot létesített, amelynek fel
adata az üzemek 1nikrobiológiai szennyezettségének el~ 
lenőrzése, valamint ko1sze1ű módszerek kidolgozása a 
1nunkahelyek és a termékek bakteriológiai szennyezett
ségének ellen6rzésére, vala1nint a munkahelyek és a 
termékek bakteriológiai szennyezettségének kiküszö
bölésére; 

- azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók egész
ségre ártalmas hatóanyagokkal foglalkoznak, az egész
ségártalom kiküszöbölésére külső intézményekkel 
együttműködve rendszeres vizsgálatokat végeznek az 
ilyen anyagok toxicitásának felmérésé1e, a felszívódás 
körülményeinek tisztázására, valamint az egészségárta
lom kiküszöbölését segítő módszerek kidolgozására; 

- a biztonságos gyártási technológia kiaiakítása ér·
dekében megszervezték a kutatás, illetőleg a _te1melés 
során előfürduló robbanásveszélyes anyagok rendszeres 
vizsgálatát; 

- kutatások keretében füglalkoznak a szennyvíztisz
títás, a levegőszennyeződés kiküszöb5lésének, valamint 
a korrózióveszély csökkentésének kérdéseivel. 

5 Együttműködés bel- és külföldön 

A szerteágazó kutatási feladatok messze meg
haladják a vállalat kutatási kapaCitását, ezért az 
utóbbi időben jelentősen fokozódott a kutatási 

együttműködés iparágon belüli és iparágon kívüli 
kutatóintézetekkel.. Kiemelkedő a Gyógyszerkutató 
Intézettel és a Gyógynövénykutató Intézettel való 
eredményes együttműködés. E két iparági intéze
ten túlmenően mintegy 80 egyéb intézettel is ered
ményes, szerződéses kapcsolatban áll a vállalat 

Ismeretes, hogy az utóbbi évtizedekben minden 
eddigit felülmúló mértékben fojlődő tudományos
technikai kutatások és eredmények túllépték nem
zeti kereteinket és mindinkább nemzetközivé vál
tak E folyamat magyarázata az, hogy napjainkban 
a tudományos eredmények elérése, illetve ezek tech
nikai megvalósítása egyre több és magasabb szín
vonalú szellemi energiát, egyre több költséget és 
időráfordítást igényel. Ezeket egy-egy ország vagy 
egy-egy vállalat önmagában már nem tudja úgy 
vállalni, hogy az ipari hasznosítás során tevékeny
sége gazdaságos maradjon 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár fölismerte a nem
zetközi együttműködés előnyeit és az elmúlt évek 
során több külföldi vállalattal lépett kapcsolatba. 
A gyár kooperációs kapcsolatai alapvető vállalati 
és népgazdasági érdekeket szolgálnak E kapcsola
tok kialakítását a vállalat tevékenységének export
orientáltsága egyértelműen indokolja. Az együtt
működések kialakítása terén a vállalat célja: 

- a piacok bővítése, 
- a ineglevő piacokon helyzetének erősítése, 
- a választék b'Övítése, 
- a kutatási kapacitás bővítése. 
A nemzetközi együttműködés keretében hozták 

létre a Themis Chemicals Ltd néven Indiában léte
sített közös vállalatot .. Itt a Kőbányai Gyógyszer
árugyár gyártási eljárásai alapján indult meg 
gyógyszeralapanyagok gyártása, első lépésként a 
vállalat tervezése és műszaki irányítása mellett 
B12-vitamin-üzem létesült 

Az elmúlt néhány év során mintegy 150 céggel 
jött létre különböző formában kapcsolat, amelyek 
jelentéís része érdemi együttműködéssé fejlődött, 
bizonyítva a Kőbányai Gyógyszerárugyárnak 
Európa és a világ gyógyszeriparában betöltött 
egyre jelentősebb szerepét. 

6 A kutatástól a gyártásig 

A Kőbányai Gyógyszerárugyá1 termelésének 
iparági szinten is kiemelkedő gyors ütemű fejlő
dése elsősorban annak köszönhető, hogy a kutatási· 
fejlesztési munka eredményeit általában igen rövid 
idő alatt.sikerült iealizálnia Hosszú ideig eire csak 
provizórikus technológiai megoldásokkal volt lehe
tőség, de a hatvanas évektől k:ezdve már új csarno
kok és igényes technológiák bevezetése tette egyre 
korszerűbbé a vállalati alapanyag-termelést 

A biokémiai készítmények gyártására 1962-ben 
épült meg a vállalat org<tnoterápiás üzeme, mely 
1970-ben egészült ki egy többszáz vagon befogadó
képességű, 150 vagon hűtőtérrel rendelkező új rak
tárral. A létesítmény napi 20-30 tonna állati szerv 
feldolgozására alkalmas A készítmények fejlesz
tésére kezdetben a hagyományos gyógyszerek bio
lógiai standardizálása, modernizálása volt jellemző, 
majd korszerű, új biokémiai készítményeket állí-
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tottak itt elő. Így pi a krónikus májbetegségek 
hatékony gyógyszerét, a Sirepar injekciót, vagy az 
akut pancreatitis belgyógyászati kezelésére és mű
téti beavatkozások előkészítésére alkalmazott Gor
dox injekciót Kiemelkedő gyógyszer a véralvadáBt 
gátló Heparin Előállítására és tisztítására az 
utóbbi időben sikerült merőben új, hatékonyabb 
technológiai eljárást kidolgozni 

A szintetikus ter1nékek előállításához az első, 
számottevő tárgyi feltételeket - nem számítva ide 
a felszabadulás után szervezetileg létrehozott öt 
kémiai üzen1 provizórikus technológiai megoldá
sait - az 1954-ben átadott, osztott területű, de tel
jes légterében szét nem választott kétszintes csar
nok biztosította Néhány kémiai üzem teljes re
konstrukciója után ezt 1966-ban a kapacitásában 
kisebb méretű új, szintetikus üzemegység követte 
A magyar gyógyszeiiparban először 1969-ben meg
valósult inűveleti csarnok műszaki n1egoldásai a 
technológiai változtatások gyors realizálását teszik 
lehetővé. Ugyancsak műveleti jelleggel készült el 
egy szintetikus szteroidhormonokat gyártó üzem
egység. Nem sokkal ezt követően adták át a külön
böző szteroidszármazékokat kémiai úton előállító 
üzeinrészt, majd üzembe hel.yezték a szintetikus 
polipeptidek gyártására szolgáló részleget is. A szin
tetikus gyártások jelentős bázisát teremtette meg 
a vállalat 1967-től dorogi gyáregységében 

Szintetikus készítményeink a gyógyszerterápia 
minden területén megtalálhatók Szinte mindenki 
is1ne1i a népszerű nyugtatót, a Seduxent és a kémia
ilag vele rokon altatót, az Eunoctint. Fontos készít
ményei vállalatunknak az idős kori agyi, ilL peri
fériás keringészavarokban alkalmazható Stugeron 
vagy az érelmeszesedéssel szemben védő hatást is 
nyújtó Prodectin. Belföldön és külföldön egyaránt 
ismertek a vállalatunk által gyártott gynlladás-
csQkkentő_k, melyeket .. elsősorban __ a ___ n1ozgásszervi -
betegségek kezelésében alkalmaznak: Rheopyrin, 
Rheosolon, Phenylbutazon 

Készítményeink bő választékának útjelzői a szív
betegségekben alkalmazható Panangin, a koszorú
erek újraképződését segítő Cliniurn, a pszichiátriá
ban hatásos Haloperidol és a szülészetben nap mint 
nap alkalmazott szintetikus Oxytocin Szintetikusan 
előállított steroidhormon-készítményeink több te
rápiás hatást is reprezentálnak.. Ebbe a csoportba 
tartoznak a jól ismert fogamzásgátlók, melyek kö
zül talán a Bisecurin a legnépszerűbb, mert bizton
ságos családtervezést tesz lehetővé és nemkívána
tos hatása minimális. A Turinal tabletta a terhes
ség n1egőrzésében alkalma.zott készítmény, amely 
sem az anyai, se1n a magzati szervezetet ne1n káro
sítja Ebbe a csoportba tartozik még a gyulladásos, 
allergiás, rheumás megbetegedések kezelésében 
bevált Prednisolon és a vizelethajtó, vérnyomás
csökkentő Verospiron is 

A szintetikus készítmények között, amelyek a 
vállalat termelésének ma nagyobb hányadát kép
viselik, számos eredeti vegyület előállítása is sze
repel. Ezek közül is kiemelkedik az 1959-ben for
galomba hozott és nagy nemzetközi sikert elért 
izomrelaxáns és perif6riás értágító hatású Mydeton, 
a Depersolon néven forgalomba hozott, gyulladás-

csökkentő hatású, vízoldékony kéreghormon, az 
elsősorban égési sebek gyógyítására alkalmazott 
Phlogosarn, és a mellékvesekéreg működését szabá
lyozó szintetikus humán ACTH 

A növénykémiai technológia útján előállított ké
szítmények g:yártásában ugrásszerű n1ínőségi és 
mennyiségi változást jelentett 1961-ben a nagy 
mennyiségű szárított drog feldolgozását lehetővé 
tevő növényfeldolgozó komplexum üzembe helye
zése, amely hamarosan korszerű fol.yan1atos extra
háló berendezéssel bővült .. A vállalat - felhasz
nálva a kooperáló intézetek eredményeit is - egyre 
jelentősebb mennyiségben tudta előállítani a meg
felelő szelektivitással különválasztott és standar
dizált primer, digitalis-glikozidok mellett a Digo
xint, acetildigoxint és több más glikozidkészít
ményt Jelentős termékké vált többek között a ma 
inár szintetikusan gyártott vinca1nint tartaln1azó 
Devincan nevű agyi értágító, a Vinblastin és a 
Vincristin nevű cytostaticu1n és inég számos 1nás, 
a különböző gyógyszerkönyvek legigényesebb elő
írásainak is inegf81elő növénykémiai készítmény. 
Az ipar számára legmegfelelőbb minőségű anyarozs 
mesterséges termesztésé11ek 1negvalósulása után a 
vállalat növényfeldolgozó üzeme nagy mennyiség
ben állította elő a kívánt tisztaságú ergot-alkalaid
féleségeket, valamint ezek sóit Jelentős lett hid
ráltalkaloid-termelése is .. A hagyományos növényi 
eredetű gyógyszerek előállításában ma már számot
tevő eredn1ényei vannak a szintetikus, de különö
sen a f8r1nentációs technológiák alkalmazásának 

A vállalat tevékenységének negyedik fö területe 
a mikrobiológiai úton nyert készítmények gyártása. 
A fermentációs technológiát 1954-ben a B12-vita-
1nin néhány gramn1os inéretű metanobaktériumos 
módszerrel történt előál!Ításának idején vezették 
be. Az 1958-ban elkezdődött, akkor pár kilogram
mos kapaoitá,sú, a vállalatnál kidolgozott üzemi 
fermentációs eljárás olyan jelentős fejlődésen ment 
keresztül az intenzív vállalati kutatás és gyártás
racio11alizálás révén, hogy lényegében az eredeti 
üze1nben, annak fokozatos korszerűsítésével, több 
mint kétszázötvenszeresére növekedett a termelés 
A készít1nény gram1njának: ára időközben és roha
mosan közel századrészére csökkent. A gyár ver
senyképes tudott maradni a világpiacon, és jelenleg 
is igen előkelő helyet foglal el világviszonylatban 
is a B12, a hydroxocobalamin és ezek különböző 
származékainak termelésében. 

Az első fermentációs gyártást több mikrobioló
giai eljárás üzemi inegvalósítása követte. Különö
sen kiemelkedőek ezek közül a steril körülmények 
között ~ülönböző szteroidokat produkáló fermen
tációk Uj eredményt jelentett a korábban már em
lített, direkt fermentációval előállított Ergometiin, 
Ergocornin, Ergokryptin és egyéb alkaloidféleségek 
gyártása 1974-ben fejeződött be a steril fennen
tációs üzem korszerűsítése A modern, automati
zált üzemegység és a mellette létesült, legmoder
nebb technikával felszerelt feldolgozó részleg a leg
különfélébb igényes fermentációk lefolytatására 
alkalmas 

A gyógyszergyártó üzemekben az elsií jelentős 
technológiai változást a nagy teljesítményű am-
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pullaliofilizáló és az automata töltőgépek, körforgó 
tablettakészítők, gyúrógépek, vaJamint a gyár 
gépészeti kutatói által kifejlesztett félautomata 
szignáló gép üzembe állítása, jelentette A kezdeti 
lépéseket - a felsomlásból Iáth&tóan - az egymás·· 
tói különálló munkafolyamatok gépesítése jelle
mezte, majd egyre inkább teret nyert a komplex 
gépesítési folyamat. 

A vállalat termelésében strukturális változást 
jelentett a Dorogi Szénfeldolgozó Vegyip&ri Válla
lat átvétele 1967-ben és gyógyszeripa,ri termelésbe 
állítása 1970 végére, majd nagyobb arányú fejlesz
tése, korszerű üze1nek létesítésével. l\ía a gyár
egység profiljába, tartozik: 

- több szintetikus alapanyaggyártás, 
- nagy volumenű fer1nentációs gyártások, 
- növényvédőszer-gyártás, 

- állatgyógyász&ti termékek gyártása, 
-·oldószer-regenerálás, 
- kozmetiku1nok készítése 
A vállalat fő profilját képező gyógyszergyártási 

tapasztalat objektív lehetőséget biztosít az állat
gyógyászati készítmények előállítására is. 

A mezőgazdaság átszervezésével létrehozott és to
vábbfejlesztés alatt álló nagyüzeini állattenyésztési ága
zatok, az ún ipa1 sze1 ű állattartás új követelményeket 
támasztottak a gyógysze1ipa1 elé is„ A zárt rendszerben, 
tömegesen ta1 tott állatállon1ány számára mesterségesen 
kell pótolni az állatok genetikai termelőképességének 
teljes kibontakozását biztosító keveréktaka1mányokat, 
p1e1nixekot, állattápszereket„ l\íásrészt a termelés biz
tonsága, a parazitás, a technológiai és a fe1 tőző betegsé
gek kártételeinek megelőzése az eddigieknél hatéko
nyabb, te1vszerűbb és a nagyüzemi technológia feltéte
lei mellett is hatékony preventív kezelést és nagyüzemi 
gyógyszerelést igényel 

E föladat széles körű megvalósítását szolgálja az 
a társulás, amelyet a Bábolnai Mezőgazdasági 
Kombinát, aChinoin és a Kőbányai Gyógyszeráru
gyár hozott létre a takarmányózási és íillategész- · 
ségügyi kutatás koordinálása, a premixek, gyógy
tápok, hozamnövelő és egyéb speciális hatóanyagok 
előállítása, valamint közös forgalmazása céljából 
Az új társulás neve BOR Premix Termelő Társulás 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár a növényvédő
szer-gyártás vonalán több korszerű készít1nény 
hatóanyaga előállításának technológiájával rendel
kezik. A már gyártott vegyületek közül kiemelke
dik a Rideon (a difonamid-hatóanyag tartalmú ké
szítmény különös jelentősége, hogy egyedül alkal
n1as a magról vetett, iparszerű technológiával ter
mesztett paradicso1n és paprika preemergens 
gyomirtására) és az elsősorban cukorrépa-kultúrá
ban használatos, lenacil-hatóanyagú Adol. 

A magyarországi gyógyszergyárak közül elsőnek 
a Kőbányai Gyógyszerárugyár kísérletezett ki és 
gyárt kozn1etikumokat, Fabulon Jnárkanéven, 
amelyek minden szempontból kielégítik a modem 
bőrápolási és szépészeti igényeket. Ezekben össze
tevőként speciális gyulladásgátló és vitamintar
talmú anyagok vannak 

7 .. Öt kontinens 80 országába exportál 
a Kőbányai Gyógyszerárugyár 

Az elmúlt négy évben a termelésnek több mint 
80%-a külföldön került forgalomba a MEDIMPEX 

Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalaton keresztül (a 
Fabulon készítmények exportjával a Konsumex 
foglalkozik), tehát belföldre a termelésnek kevesebb 
mint 20%-át szállítja a gyár. Az aránylag alacsony 
részarány ellenére a vállalat mindig elsőrendű fel
adatának tekintette és tekinti ma is a hazai egész· 
ségügyi ellátás szükségleteinek kielégítését Erre 
mutat többek között, hogy a belföldi szállítások 
tervszerűsége az elmúlt években egyszer sem volt 
97%-nál alacsonyabb. 

A kivitel az utolsó 10 évben átlagosan évenként 
mintegy 20%-kal nőtt. Az értékesítésnek ez a dina
mikus fejlődése is jelzi, hogy a vállalat képes volt 
lépést tartani a gyógyszerpiac világszerte növekvő 
követelményeivel és súlya mind a magyar gyógy
szeriparon belül, mind nemzetközi téren tovább 
növekedett. 

Termékeinek legnagyobb vásárlója a Szovjet-
uníó Az ide irányuló magyar gyógyszerexport kö
zel 50%-át a, Kőbányai Gyógyszerárugyá1 szolgál
tatja, és kivitelében a Szovjetuníó részaránya az 
elmúlt négy év átlagában mintegy 64% volt .. Ebből 
is következik, hogy a Szovjetunióval való hagyo
mányos jó gazdasági és műszaki-tudományos kap
csolat ápolása, továbbfejlesztése a legfontosabb 
állandó feladatok közé tartozik 

Az elmúlt években bekövetkezett fojlődés egyik 
jellegzetessége, hogy a tőkés országokba irányuló 
kivitel a korábbi viszonylag alacsony színvonalhoz 
képest erőteljesen fellendült és pi 1974-ben az 
1970 évi színt 3,3-szeresét érte el. A legnagyobb 
mértékű növekedés 1974-ben következett be, ami
kor is 60%-kal nagyobb $ árbevétel képződött, 
mint 1973-ban 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár - termelési ér
tékét tekintve - hazánk legnagyobb gyógyszer· 
gyára. Fejlődése töretlen, további dinamikus fej
l_e_sztése_közép- és hosszútávú tervek keretén belül 
jól előkészített program alapján halad előre 

* 

Dr. Zalai Károly beszéde a Richter-gyár 75 éves 
jubileumán 

Tisztelt Tudományos Ülés! 

A Kőbányai Gyógyszm árngyár alapításának 
75 éves jubileuma alkalmából a Magyar Gyógy
szerészeti Társaság elnöksége és tagsága nevében 
tisztelettel köszöntöm a gyár vezetőségét és minden 
dolgozóját. Engedjék meg, hogy elsősorban a 75 év 
gazdag eredményeihez, a IV. ötéves terv sikeres 
befejezéséhez és ennek eredményeképpen a 2 nap
pal ezelőtt átadott magas szintű kitüntetésekhez 
gratuláljak 

Az elért eredmények sok tényező együttes hatá
sának következményei, amelyek között ~ úgy 
véle1n - fontos szerepet játszik a tudo1nányos ku
tatás, az elért kutatási eredmények gyakorlati meg· 
valósítása .. A gyár kutatói között időrendben leg
első személy maga Richter Gedeon, aki Társasá
gunknak nemcsak tagja, hane1n patró11usa is volt 
Úgy vélem, az ő szellemében járunk el, amikor 
Társaságunk elnökségének határozata alapján sze-
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rény lehetőségeínk keretei között is kifejezzük elis
merésünket a gyógyszerészeti, kémiai, orvosi tudo
mányok fejlesztése és egyben Társaságunk műkö
dése érdekében végzett munkásságé1t. 

Társaságunk legmagasabb szintű emlékérme: a 
Kazay Endre-emlékérem, amelyet egy életen át 
végzett kitartó, eredményes munkáért adományoz 
az elnökség Az érem egy példányát tisztelettel 
nyújtom át Pillich Lajos Kossuth-díjas műszaki 
igazgatónak, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a gyár fejlesztésében és az ezzel együttjáró nagy
fokú elfoglaltsága mellett hosszú időn át Társasá
gunk alelnöki tisztségét töltötte be és jelenleg is az 
Elnöki Tanácsadó Testület tagja. 

A Gyógyszeranalitikai Szakosztály Schulek Ele
mér-e1nlékér1nét tudo1nányos 1nunkásságának elis-
1neréséül nyújto1n át dr „ Gyer1;es Istvánnak, a kémiai 
tudományok doktorának, a gyógyszeranalitika 
kiváló művelőjének 

Társaságunk jubileumi emléké1mének 1-1 pél
dányát ugyancsak nagy elismeréssel és a Társasá
gunkban végzett munkáért hálás köszönettel nyúj
tom át dr .. Szász Kálrnán kandidátusnak és Nepper 
Sándor üzemvezető fügyógyszerésznek„ 

Engedjék meg, hogy mind a négyüknek jó erőt, 
egészséget kívánjak és kérem, hogy tanácsaikkal 
a jövőben is támogassák Társaságunk munkáját. 

Xu.AtuqecKOMY 3aBoiJy I'eOeou Pux1nep 75 1tem {1901-
1976} 

XHMHqecKHH 3aso.n fep;eOH P11x1ep 5brn OCHOBaH QJap
Mau;eBTOM íe;::i;eoH P11x1ep B 1901 ro.n;y CraI'bH cocTaBJieH
Ha.51 KOJIJieKTHBOM sasona .rr.aeT o5aop o paan1111111 aa npo
me.u11n1e 75 .ne1 X11M11qecK11H 3aBo,r:i; r e;::i;eoH P11xrep 6Y-

OLDÓSZER EPEKÖVEK ELLEN 

Ib/. Öst. Ap.-Ztg. 29, 600 (1975). 
Azokon az epekövekben szenvedő betegeken, akiktJt 

hár1nely okból ne1n lehet __ op~1·álni, segít Jn,a_s:t.s:igy _b_écsi 
tudóscsoport által kidolgozott eljárás: a koleszterin
tartalmű epeköveket fokozatosan feloldják. Oldószer
ként fél szintetikus epesavat használnak, rnelyet zsela
tintokokban, szájon á.t juttatnak a beteg szervezetébe 
A tearn vezetőjének, G G1abne1 prof.-nak kijelent.ése 
szerint az epeköves betegek rnintegy 10%-ának gyógyí
tására lehet az űj n1ódsze1 t alkahnazni 

A szervezetben az epehólyag koleszte1int választ ki 
Túltelítettség EJsetén a k1istályosodási 1észecskék (pl 
baktériun1ok, vagy az epehólyag falának hán11'észe) kö
rül réteg1ől iétcgre növekedő „kövek" képződnek, ame
lyek- egy körte nagyságát is elérhetik. Te1mészetese~ 
könnyebben 1negy a kisebb kövek fE:loldá.sa. 

Nem lehet az eljárást a.lkalmazni, ha egy kő 0lzá1ja az 
epehólyagot, Vagy ha azon zsugorodás, gyűrődés van. 
Hiszen az epe által kiválasztott oldósze1nek az epehó
lyagban és járatokban elhelyezkedő köveket kö1 ül kell 
öblítenie. Az eljárás lényege, hogy a vízben oldhatatlan 
koleszte1int vízben oldhatóvá változtatja (30) R. B 

KÖTELEZŐ RUBEOLA ELLENI OLTÁS 
MINDEN LEENDŐ ANYÁNAK 

Dgk.., Öst. Ap.-Ztg 29, 602 (1975) 
Még kevéssé rnent át a köztudatba az a felisn1e1és, 

hogy a terhesség ideje alatti rubeola-fertőzés követ
keztében nagy a valószínűsége annak, hogy a magzat 
tartós károsodást szenved Különböző torzképződmé
nyek, a szemlencsének és a hallójáratnak ká1osodá.sa, 
szív- és ütőér-elváltozások, de szelle1ni visszan1aiadott
ság is lehetnek a magzatot ért rubeola-fertőzés követ·· 
kez1nényei. 

A le_ányok és asszonyok 80-90%-a 20 éves életkora 
előtt, esetleg nern is tudva róla, átesik a 1ubeola-beteg-

,r:i;yqrr ,caMLIM KpYrrHhIM qJapMau:eBrrrqecKHM 3aBOLJ;OM ce
rOAH.51 B BeHrpHH no CIOHMOCTH npOH3BO.[l;CfBa, 3KCnop-
1HpYeI .TICKapcrBeHHbJe nperrapaibI B 80 crpaH II5ITH KOH
IHH€HIOB. HapHAY e neKapC'rBeHHLIMH npenaparaMH sa
Bo,r:i; BblDYCKaCT TaK)f(e repóHUHAhI, 611oaKfHBHbie KOCMe
T11qecKHe cpe;::i;crna; Ha llIHpül{HC MC)f(.[l;YHapo;::i;Hhre CBH3!1 
YKa3b1Baer H cos;::i;attttoe B l1ttrr;1111 o6u(ee Bettrepo~HHDJ111-
cKoe npeArrp1151r11e, Themis Chemicals L td 

The 75 yeats old OherniCal I-Votks of Gedeon Richter 
Ltd 

The Cheniical "\Vorks of Kőbánya was fűunded in 1901 
by a pha11nacist, Gedeon Richter A brief review of the 
developn1ent and achieven1ents of the 75 years is p1·e
sented by a tean1 of the Company The Oompany's plants 
at Kőbánya (Budapest) being the largest with respect 
to its production value an1ong the Hungarian pharma
oeutioal factories, exports its products into 80 countries 
of five continents ln addition to 1nedicines, plant pro
tecting preparations and bioactive cosmetics are pro
duced by the Con1pany too. The Thernis Ohemicals Ltd 
iüunded in India in cooperation a.s a co1nmon Indian
Iíungarian Company, is an evidence of the b1"0ad inte1-
national relations of Richter's 

Die 75 Jahre alt Ohe1n1:sche TVerke von GedCon Richter 

Die Fab1ik vvu1de durch Apotheke1 ~g1 Gt:ideon 
Richte1 im Ja.hre 1901 gcg1ündet Eine Ubersicht ist 
hie11nit p1esentie1t, die von Mitarbeitern der Fabrik 
zusan1mengestellt v.rurde Die chen1ischen und pha11na
zeutis0hen VVerktJ von Kőbánya, weltbekannt unte1 dc1 
Nalnne des G1ünde1s, ist jetzt der g1össt,e in Ungarn 
\Venn 1nan <len I}1oduktionsv.1ert betrachtet. Die Gesell·· 
schaft expo1tie1t ilne E1ziiugnisse in 80 Liinde1 von 
5 Kontinenten. Neben pha11nazeutischen Priiparaten 
v.ru1den auch Pflanzensvhutzn1ittel und bioaktive Kos-
1netika produzie1t. Die internationalen Beziehungen 
we1den du1ch dic in Indien in ugaTisvh-indische1 
Zusamrnena1 beit geg1 ündete The1nis Chenücals Ltd 
dernonstriert 

ségen .... 4.. ftinnmaiadó 10-20% fűgékony 1narad iránta, 
s esetleg éppen terhességi ideje alatt támadja 1nc:g. 
Saját személyé1e nézve ez ne1n jelent veszélyt, annú.J 
nagyobbat a születendő gye1mek számá1a. Egy ko1'ábbi 
1 ubcolús fertőzés vagy 0gy védőoltás rr1egvédi a leendő 
anyát ettől a kockázattól. Az, hogy egy ilyen, ko1ábbi 
betegség által kiváltott irnn1unitás fennál-e, a vérszéc 
rumból egysze1 ű eljárással n1egállapítható 

Az USA-beli Colorado államban két év óta olyan 1 cn
delkezés van éi vényben, n1ely sze1int a férjhez n1entnHlő 
leánynak a házassági okrnányok mellett a1 ról is igazolást 
kell bemutatnia, hogy 1 ubeola ellen immunitással 1 un· 
delkezik. Tapasztalatok sze1int az érdekeltek készséggel 
tesznek eleget a tü1vény ezen intézkedésének (31). lf B 

MUMPSZ ELLENI VÉDŐOLTÁS 
Dgk. Öst. Ap.-Ztg. 29, 601 (1975) 
Jelentések sze1int 1övid időn belül eggyel növekedni 

fűg a védőoltások száma;_ az NSZK-ban. Ezek az oltások 
az Amerikai Egyesült Allamokban mái 196'7 óta foly
nak és ma már l 7 millió gyermek és 2 niillió felnőtt 
védőoltásának tapasztalatai állnak 1endelkezésre. Gye1-
mekek és felnőttek kitűnően viselik el az oltást, an1ely 
semminemű melléktünettel nem já.r 

A mumpsz rendszerint minden szövődmény nélkül 
zajlik le, de bizonyos százalékban kon1plikációkhoz \·t-J· 

zethet„ A vírusok ne1ncsak a nyálmlligyeket t.á.madják 
meg, ahol jellegzetes duzzadások jelentkeznek, hane1n 
befészkelődnek más szt:l vekbe, a hasnyáln1ii ig) be, 
csíramirigyekbe, (hetébe) és a központi idegrendszc1 bu 
is. Valószínűnek látszik, hogy a mun1psz-fe1tőzések 
40%-a kihat a központi idegrendszerre iS, anélkül pe1-
sze, hogy tartós károsodás ma.1a-dna vissza 

A védőoltások tön1eges elvégzésének nincs se.nuni 
akadálya és az célsze1 űen összekapcsolható pl. a kanya1·ó 
elleni oltásokkal P. ... z oltások következetes elvégzése 
révén elkerülhetők lesznek a parotitis epidCnuca. iitkán 
jelentkező, de súlyos szövődményei (32) J?„ B 
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