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A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR HELYE A VILÁGBAN*

i

!' .

A Budapesti Nemzetközi \Tásárokon és n1ásutt is
már többször isn1ertettük azokat a beszédes szán10kat, amelyek a magyar gyógyszeripar impozáns
fejlődését szemléltetik A szakemberek, de a nagyközönség sorai között is sokan tudják, hogy a gyógy··
szeripar 1viagyarországo11 az eln1últ két évtizedben
olyan hataln1as fejlődésen ment keresztül, a111ely
világviszonylatban is szinte egyedülálló. Csak emlékeztetésül mondom el, hogy gyógyszeriparnnk
teljes termelési értéke (1965. évi nettó folyóáron
számítva) 1949-hez viszonyítva 1967-ben több mint
71-szeresére nőtt, az exportértékesítés pedig 202szerese az 194:9-évinek; az összlétszá1n ez időben
nen1 egészen 5-szörö.sére, n1íg az egy főre jutó termelési érték 14,5-szeresére emelkedett.
Ezúttal azonban n1ás szempontból szeretnék
foglalkozni a n1agyar gyógyszeriparban elért eredménvekkel. Arra kell elsősorba.n rámutatni, hogy
bár kis ország vagyunk, előkelő helyet sikerült kivívnunk a világban a gyógyszerek kutatása és
termeJése terén. A világ nyers1norfin-te1111elésében
például a_ Szovjetunió (kb.. 20%), az Amerilrni
Egvesült Allamok és Anglia (14-15%) után a negyedik helvet fo[!laljuk el, és az össztermelés 1112%-át adjuk 13-15% esik hazánkra a. világ
összes klóran1f0nikol-tern1eléséből; ez a széles
spektrun1ú antibiotikum rendkívül jelentős szerepet iátszil{ a gyógyászatban. A hazánkban gyá1tott B 1 )-vitan1in111ennyisége a világter1nelésnek kb
15-20%-át adja, és ugyancsak jelentős papaverin-tern1elésünk: is, amely a világter111el~snek több
mint 30~~-át ielenti
Hazánk belföldi gyógyszer szükségletét 97 %-ban.
tehát csaknem teljes mértékben hazai gyártásból
fedezzük, mégpedig úgy, hogy a legkorszerűbb és a
leghatékonyabb készítmények gyártását viszonylag rövid időn belül bevezetjük A termelés nagvobb részét - az elmúlt évben 64%-át - külföldön értékesíti a J\'IEDIMPEX. Egyrn több orszá!lgal építünk kapcsolatot; 1967-ben 76 országba
szállította gyó~yszeriparunk termelését. Az exportértékesítés résza1ánya csak Svájc esetében nagvobb, inint l\fagyarországon, ott 82~~„ Ebben a
tekintetben korábban Hollandia is megelőzte hazánkat,de1963 óta 57,5%-kal a harmadik helyen áll
A különböző országok ~yógyszerte1n1elésének
értéke - föként a fojlett tőkés országokban - jóval 1neghaladja a n1agyar gyógysze1iparét. Reális
átszámítással arra az eredn1ény1·e jutunk, hogy
hazánk gyógyszerte1melése é1tékbe11 nagyjából
n1egegyezik Hol1andiáéval és a világtermelés ranglistáján a tizedik helyet foglaljuk el Becslések
szerint a bennünket n1egelőző

USA gyógyszertern1elése kb.
J anán gyógyszer tern1elése kb
NSZK gyógyszertennelése kb
Anglia gyógyszertermelése kb
F1 anciao1 szág gyóg:yszerte1 mclésc kb
Olaszország g:yógyszerte1n1elésc kb

31,6-szer
9,8-szer
6,7-szer
5,9-szer
4,8-szer
.-!,0-szer

*A Budapesti Nemzetközi V"ásá.1ori (1968) elhangzo"it
beszéd

Szovjetunió gyógyszer termelése kb.
3,3-szer
Kanada gyógyszertermelése kb
2,0-szer
Svájc gyógyszert.crn1elé~e kb
1,6-szer
nagyobb a magyar gyógyszeripar termelésénél.
Hazá11k gyóg:yszeripara tavaly ünnepelte fenn„
állásának századik évfordulóját. Gyors fejlődését
többek között annak köszönheti, hogy az iparágban kiterjedt kutatómunka folyik E tekintetben
is jól álljuk a versenyt a többi fejlett ország gyógyszeriparával. A hatékony kutatási és inűszaki fej„
Iesztési tevékenység ered1nényekép_pcn 1na 1nár ·va-·
!amennyi fontosabb gyógyszer féleség gyártására berendezkedtünk, és 111inde11 hatástaní te1ülete11 a
korszerű, legelőnyösebben alkaln1azható készítményekkel is rendelkezünk
A 1násodik világháború előtti gyóg:yszerkutatás
legnagyobb jelentőségü e1ed111ényét, a C-vitan1in
felfedezését (Szent-Györgyi Albert 1928) a magyar
gyógyszeripa.1 11e111 tudta ipai:ilag kiaknázni. A Q ..
vita1nÍ11 ipari n1éretű kivo11ása a papril{ából az i(lő
közbe11 kidolgozott szintetikus eljárással i1en1
tudta állnj a versenyt A hazai szil-:·,tetikus c;-vitan1ingyártás csak a 1násodik: világháború után valósult n1eg. L gyancsak nen1 tudtul{ kiaknázni a
Szent-Györgyi és Rnsznyák által felfedezett P-vi,
tan1in ipai i lehetőségeit se1n
A fölszabadulás előtt folfodczett gyógyszerek
közül kien1elésre n1éltó a Nova.tropin görcsoldó, a
Novurit vizelethajtó, a Pe1pa1in n1iogén görcsoldé,,
valamint a külföldi gyárnkkal egyidejűleg, de tő
lük függetlenül előállított Ultiaseptyl. E készít1nényekből jelentős exportot bonyolítottunk le, és
e gyógyszerek jelentősen hozzájárultak a 111agyar
gyógyszeripar 11írnevéncl{ n1cgalapozásához
Meg kell azonban jegyezni, hogy a magya1 gyógyszeripar fejlődése nen1csak az eredeti készítményeknek köszönhető A gyógyszeiipar állandó növekedését n1ás tényezőkre is visszavezethetjük. Új
gyártási eliárások, inint pl. a világ első nagyipari
papave1in-szintézisének kidolgozása, a szulfünan1id-„csalátl", a Tetracor, a l\ledobis és sok n1ás
készítmény szaba.dalmilag védett, fejlett technoló"
gjával történő gyá1 tása a.la1)ozta 1neg a szintetikus
rnagyar gyógysze1ipa1t, és e gyá1 tásol{ időközbeni
í0jlesztésscl n1a is az ipar f011tos bázisa
I-Iasonló a fOntossága - és ez napjainkban sc1n
csökkent - a mákalkaloidok .Kabay János által ki"
dolgozott ei edeti - hulladék mákszalmából történő - előállítási eljá1ásának. Az anyarozs 111esterséges fe1 tőzésel'.l terJ11esztésének inegvalósítása, az
anyarozs-alkaloidok izolálása, valan1int a. Digitalis-teunesztés és a Digitalis-glikozidok nagyipari
kivonásá11al{' kidolgozása n1ég n1ü1dig füntos fel·
adat az jpa1 ban .4.nnak idején igen jelentős teljesítn1ény volt az ösztron kivonása, illetv-e előállítása
lóvizeletből, valan1int a különböző ho11nonkészítn1ények g,yártása
.A. n1ásodik világhábo1·ú után a kutatás elsóre11dű
f6laJa,i,a, a, háLu1 ú 0kvzt11 ké11y~.ze1ű le111a.11Hlá~ behozása volt Ezt a föladatot sikerült is jól teljesíteni: a penicillin, st1epto1nicin, oxitetraciklin
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klóramfonikol, PAS, TNH, B 3 -, C-, B,,-vitaminok
és még kb 100 alapvető gyógyszer bevezetése
jelzi az elért eredn1ényeket. Az eredeti gyógyszerek
kutatása gyakorlatilag csak az ötve11es évek közepétől kezdett fellendülni
A daganatellenes anyagok kutatása eiedményeként jelent meg a Degranol, amely igen jól bevált
a vérképzőrendszer egyes rosszindulatú n1egbetegedéseinek kezelésében. ~'1 krónikus n1ieloid lcukén1ia
kezelésére szolgáló l\.fannogranolt a n1agyar kutatók angol kutatókkal egyidejűleg, de tőlük függetlenül dolgozták ki. Az ugyanezen terápiás területen alkal111azható :'.\Tyelobro1nol is e1edeti 111agyar készítmény. Magyar kutatók dolgozták ki a
Spiractin légzőközpont-izgatót, a 1Vfydeton izomelernyesztő és perifériás értágító hatású készítn1ényt Az idegrendszerre ható szerek terén k~t
eredeti készítménnvel gazdagította a inagyar
gyógyszerkutatás a -..Tilág g;vógyszerkincsét: A
Trioxazü1 nev-ű ininor és a :Frenolon elnevezésű
n1aior trank·villánssal A l\To-Spa a Perpa1inhoz
hasonló szerkezeti\ görcsoldó Magyar kutatók fedezték fel és állították elő tiszta állapotban az elasztáz nevű enzin1et. Az eddig leírt kb 600 antibiotikum közül hetet, magyar felfedezők állítottak
elő, s ezzel az országok sorrendjében a 10-11
helyet foglaljuk cl. E hét közül azonban a kedvezőtle11 toxicitás és egyéb okok n1iatt eddig m,ég
egy sen1 ke1ültforga1oniba "A 1nagyar gyógyszeripar
kutn,tói fedezték fel a Depersolon neYÍÍ prednisolonszá1111azékot, an1ely kedvező vizoldhatósága fülytán hel:yi kezelésre és injekciós célra is használható
A legutóbbi kutatások eredményeként kidolgozott eredeti n1agya1 g:_yógysze1készítn1ények: a
Libexin szintetikus köhügéscsillapító, a Reseptyl
Rebfertőtlenító, a f>hlogosa1n gvulladáscsökkentő,
\ POT.IO-\ÉDCÍOLT~SOK EHEDMÉNY.E
AZ l;SA-BAN
Ref
Öst Apoth. Ztg 22, 103 (19tl8)
A:r. }-=g)csült Álla1nokban 1965-ben ke:r.dt-ék el a tömeges oltásokat gyf;1n1f1kbénulás ellen Ekko1 egy inaktivált poliovüust használtak 19G2-ben kf;zdték mt>g
a Sabin-féle CSfJfJ]JC'kkcl tö1 ténő oltást, arnely azóta általánosan kötelező .A.1níg 1955-bf1111nl~g 100 000 gye1 mek
közül :-57 kapta n1eg a betegséget, addig ez a száni 196Gban iná1 100 000-enként fJgy alá csökkent. A,.; egész
USA-ban rninclössze Gl üj polio-megbetfJgbdés töJ tént
1965-ben, n1íg 1951-hen n1ég 28 :-58(-) volb az újonnan
lnegbE1Cf,p:dctt gyE11nFkf_k szá1na. Az 196.5-hf.n t.ö1t.ént
mtgbctegedések nagy része be nen1 oltott gyermekeknél
fó:rdult elö. __:\_ rna1adék kis i·észntll feJt.étfJ!ezik, hog:y az
oltást ionllo1t \·ag) hatását veszítf1tt olt.óan)aggal '\'-égezté-k, azé1 t ni:.·1n <~1 '\énybsült azok ,,édőhatáRa ~4.. fenti
adatok n1cggy6zÖfJll bizonyítják a Sabin-c.:seppf_1;:kel való
védőoltás - óriási jc .lf:.,11t6s{g{ t e gy 1 cttegett betegség lt:R E
klizdé::;ébc ·n (101)

.\Z I_,SD lÚl:{.()SÍT,rA_ A C8ÍRAST~JT1~KET
R(J
()st Apoth Ztg. 22, 85 (19fl8)
.A„ New .:{01k-i állan1-i egyetf~n1 egy· kutatóusupOJ:tja
széles kö1 ií kísérleteket fol-..,: 1atott J__.SD-kábítósze1rel
élő na1ko1nániás fé1fiakon és"nőkön (LSD= a lize1gsavdif)tilamid nevű, újabban elterjfJdt kábítószer iövidített
rr1i:;gjelölésc.) Kísé1·letei és vizsgálatai so1 án a kutató·
csopo1 t 111-egá.llapította, hogy az LSD a '\-é1képben és a
nenü szEn vek sejtjeiben jelentékeny ái ta.lrnat okoz, ami
a kábítÓSZfJlt élvezők ntódaiia káros hatású lehet, mert
a csÍlascjtekbc:n lc'\Ó k1·on1oszómákat rombolja (99).
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bőrgyógyászati alkalmazásra, a Halidor görcsoldó,
a Gastrixon ulcus-ellenes szer, a Perlepsin antiepileptiku1n, a Devinca11 vérnyon1áscsökkentő, valan1int néhány állatgyógyászati szer.

A kutatási és fejlesztési feladatok ellátásának
anyagi fedezetére a gyógyszeriparban az összes értékesítési árbevétel 4,4%-át képező műszaki fejlesztési alap szolgál, a1nit nemcsak az iparág vállalatainál és kutatóintézeteinél folytatott kutatási
kiadásokra, hane1n egyeten1i és más intézeteknél
folyó megbízásos kutatások, valamint távlati je-lentőségű, központi kutatási feladatok végrehajtásának fedezetére is fordítanak A kutatási költségek az előbbi kötelező 1ninin1un1ot ineghaladó
mértékben is felhasználhatók a termelési költség
terhére
Az előbbi adatok azt mutatják, hogy nem kell
szégyenkeznünk a világ előtt, sőt, büszkék lehetünk a gyógyszergyártás vonalán _elért szép eredn1én-..:·ekre Ezek az ered1nények azt is jelentik,
hogy a gyógyszeiiparban rendelkezésre álló hagyo-·
mányok és tapasztalatok, a kialakult - pontosabban: kinevelt - ter1nelő és kutató szakgárda, az
iparág egysége, összeforrottsága olyan bázist jelent, an1ely1e é1de1ncs, sőt szükséges is a továbbiakban építeni Úgy gondolom, hogy a gyógyszeripar
eddigi eredményei, az általa foglalkoztatott rendkívül sokrétű, jól képzett szakemberek, a tapasztalt, begyakorolt, lellces n1unkásolc ezrei biztos zálogai a további fejlesztésnek és ezen keresztül az
egész népgazdaság fejlődésének, az egész magy~aI
nép jóléte fokozásának

.Pitrnian
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a lVlagJ a1 c::-yógyszcripari Egyesülés <:'lnöke

VÉHKONZ:EHVEK PLASZ:TIKTAR1'ÁLYOKBAN
Linnc1 .F

Öst A.poth Ztg. 22, 14-1 (19()8)

Sze1zŐnfJk

az 1966 é'i-·i rnad1idi FIP-kongresszuson
ta11 ott eUíadását isn1crt.eti osztrák laptá1sunk.
14 ÓVHJ visszanyúló kísérletei so1án szerzett tapasztalataüól szárnol be, i-nelyc:ket az os7.hák vö1öskeicszt
salzburgi vé1központjában SZE;1z;ei.t, ahol az utóbbi idő
ben n1ár t,f1ljesen felhagyt.ak a vé1konze1 vek üvegedérryben \;aló tárohisá\ al és át,tértE'k a PV'C„ta1 tálvok használatára Felso1olja a n1úanyag ta1 tályok szá1nos elő
H~)' ét az Ü\.-eggl'l szE:rnbcn l<:zek közül a legkiC'n1elkedőbbck:

a) egyszc:ti használat, f:huaiad a \-Ól csetébt:-Jn iendkí\-·ül kényes Ü'\cgtisztogafás .4.. használt tartályt c:ldobjti.k;
b) tf,kintólyes sűl;'<1nE:gtaka1ítás :N-agy jtlentősége
\· an nehezon n1egközclíthet6 hcgyvirlóken tö1 ténő \ é1 vétE1 f:Setén:
Gj a plasztik jobhan 1ncgff-lf'1 vé1 tá1olásá1a, n1int az
ii"eg:
d) a , iszonyla.g lágy, 1 ugaln1as ta.1 tályok f:gyszc11'.í eljá1 ással tölthetők vákuu1n használatú val \agy a nélkül..
A transzfúzió n~ ornás nélkül jut tat ható el a vénába,
illetőleg nJ 01nás ala.tl a VtHÍé1 l.JG;
e) a vér vevő készülékhez zá1 t i endsze1 ben közvetlenül csatlakozott. PV"C-ta.1tály használata egy fE,rt6zési
f011 ást kikapcsol.
Leú ja a tartá.lJ ok szá1ná1a legtnegfelclőbb n1űanyag
iránti kövcteln1-ényekct, a tartályok megtöltésére szolgáló szellemes '\ e1 \ C\ Ö készülékei:
Az iSlne1 tetés kiterjed a vé1·en kí\ ül szátnos infllziós
készítmény leüására és ezek '\ist:lkcdésé1e a plasztiktartáI-Jokkal sze1nben (102).
R. B.

