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Sum1nary 

M a r t a n, S / P l a e h y, J„. Appreciation aj scientific 

researcher life of Prof. Dr: I Rácz 

Authors sunimarized the scientific career aj Proj Dr. István Rácz, 

who died last year His 1nany-sided work was shown first of all 

emphasizing-J:is research activity The innovative solutions ofhim 

concerning tá.the preparation aj new, controlled release dosage 

fonns, allows nowadays the production of such drugs, which are 

still on national and international 111arket. At one thne professor 

of the Pharmaceutical Institute he gained long term 1nerit on the 

ficld of pharmaceutical technology 

Bevezetés 

, Egy tudományos életpálya mindenre kiterjedő 

áttekintése nem könnyű feladat, főleg, ha egy sok 

oldalú kutatóról van szó Proj dr Rácz István ilyen 

karakterű tudós volt, aki a gyógyszer technológia, 

biofarmácia területén számos témában dolgozott és 

végzett innovatív tevékenységet Ezért a követ 

kezőkben csak tudományos életútjának fontosabb 

mozzanatait idézzük fel a teljesség igénye nélkül 

Tudományos munkásság 

Tanulmányait a Budapesti Orvostudományi 

Egyetemen 1956-ban fejezte be és ezt követően 

kötelezte el magát a gyógyszertechnológia tudo

mányterülete felé. Az egyetem Gyógyszerészeti 

Intézetében tanársegédként a napi rutinfeladatok 

mellett a gyógyszergyártásban alkalmazott segéd 

anyagok vizsgálatával, minősítésével kezdett fog 

lalkozni és rövidesen publikálta eredményeit 

rangos külföldi szakfolyóiratban a Iween típusú 

felületaktív anyagok, általa kifejlesztett mérőmód

szer segítségével történő fizikai jellemzőinek meg 

határozásáróL Ez a metodika akkor újdonságnak 

* A sztrzóK megkülönböztetett sztretettel és tisztelettel adóznak ezzel 

az összeállítással prof dr. Rácz István e1nlékének 

Összefoglalás 

Szerzők összefoglalták a tavaly elhunyt kiváló kutató, dr. Rácz 

István professzor tudo1nányos pályájának fó'bb állomásait, élet 

útjának jelle1nző tevékenységeit összegyűjtötték sokoldalú munká 

jának néhány jellemző mozzanatát, elsősorban a kutatási ered-

111ények tükrében. Bemutatták azokat a ne1nzetközileg is elis111ert 

innovációs 1negoldásokat, 1nelyek révén megvalósított, jelenleg is 

forgalomban lévő készít7nények találhatók a hazai és q külföldi 

gyógyszerpiacokon is A Gyógyszerészeti Intézet egykori vezetője 

ezzel a tevfkenységével is elévülhetetlen érdemeket szer zett 

a gyógyszertechnológia területén 

számított és számos elismerést kapott az újszerű 

eljárás megvalósításáért 
fövábbi kutatásai során a gyógyszervegyületek 

bomlási mechanizmusait, egyéb stabilitási kérdé

seket és a stabilizálás lehetőségeit kezdte vizsgálni 

A bomlások útjának és hőmérsékletfüggésének 

tanulmányozása kapcsán elsődleges feladatként 

jelölte meg az ún. bomlásspecifikus mérőmód sze 

rek kifejlesztését, mely analitikai meghatározások 

véleménye szerint kellően érzékenyek (szenzitívek) 

és kellően egyediek (szelektívek) kell, hogy legye

nek az anyavegyület mellett sokszor igen csekély 

mennyiségben keletkező és kémiai szerkezetben 

igen hasonló molekulák pontos meghatározásához 

Az analitikai módszerek rohamos fejlődése lehe 

tővé tette ennek a célkitűzésnek a ,negvalósítását, 

és a kezdetekben alkalmazott spektrofotometriás, 

spektroszkópiás vizsgálatok köre fokozatosan bő

vült a mai legkorszerűbb nagyműszeres mérésekig 

Munkássága során többek között tisztázta olyan, 

a hazai gyógyszerkutatás eredményeként létreho

zott gyógyszervegyűletek bomlási mechanizmusát, 

stabilizálási lehetőségeit, mint a prenoxdiazin és 

a deprenalin (selegilin), amelyek metabolizmusá

nak útjait is kutatta. Gyógyszerstabilitási vizsgála

taiban foglalkozott egyebek mellett a drotaverin, 

papaverin, szulfonamid származékok, homopirimi

dazol származékok, dexhán, simethicon, fenobar

bitál, klorálhidrát, nifedipin, doxiciklin és prosz-
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taciklin kémiai bomlási mechanizmusainak meg
határozásával is 

Biofarmáciai kutatásai során tisztázta többek 
között a drotaverin, különféle homopirimidazol 
származékok, prenilamin származékok, nitrofuran 
toin biotranszformációját és foglalkozott ezek far
makokinetikai elemzésével is 

A bécsi nemzetközi Atomenergia Ugynökséggel 
kötött többéves szerződés keretében eredményesen 
vizsgálta gyógyszerek sugársterilezés hatására be
következő változásait, valamint egyes gyógyszer
és segédanyagok DNS-repair mechanizmusokra 
kifejtett hatását 

Korán felismerte, hogy a gyógyszerkészítmé
nyek szervezetben történő hasznosíthatóságának 
előfeltétele a hatóanyag oldott állapotba jutása, 
mely a vegyületek oldódási sebességével jellemez
hető Különbséget tett ún. intrinsic és extrinsic 
oldódási jellemzők között, melyeket sok tényező 
befolyásolhat Ezeknek a faktoroknak a szerepét 
kisérel~ meg tisztázni modell vegyületek alkalma
zásáv<'!I Vizsgálta több hatóanyag oldódási sebes
ségét a részecskeméret függvényében, illetve dok
torjelöltjei körében mindig megkövetelte a ha tó 
anyagleadás kinetikai értelmezését is 

Gyakorlati gyógyszerformulálási tevékenysége 
főként a nyújtott, szabályozott, ill pulzáló ható
anyag leadású készítmények fejlesztése során való
sult meg Kandidátusi értekezésében (,,Oxytetra
ciklin tartalmú készítmények formulálása és stabilitása", 
1975) egy antibiotikum hatóanyagú készítmény 
fejlesztésével foglalkozott és feltárta a kristály
szerkezet befolyásoló hatásának jelentőségét a 
gyógyszerforma tulajdonságaira Számos esetben 
kapott felkérést hazai és külföldi gyógyszergyá
raktól gyógyszerforma fejlesztésre és készítmények 
reformulálására. A Chinoin gyógyszergyár megbí
zása alapján az egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
vezetőjeként munkacsoportja végezte a gyár akkori 
szilárd gyógyszerkészítmény palettájának teljes 
áttekintését a gyártási technológiák korszerűsítése 
szempontjából. Javaslatot kértek a már elavult 
technológiák (pl. Bilagit drg esetén), összetételek 
megváltoztatására, a készítmények tulajdonságai
nak javítására, a gyártás gazdaságosabbá tételére, 
új gyártástechnológiák kidolgozására Megoldotta 
többek között egy folyékony hatóanyag, a klofibrát 
szilárd gyógyszerformában, tablettaként való elő
állítását 

A gyógyszerészeti tudományok doktora tudo
mányos fokozatot „Savközömbösítő gyógyszerek far 

' 

mulálása" című doktori értekezésében (1988) kifej 
tett, antacid hatású készítmények formulálására 
vonatkozó új, innovatív megoldásért nyerte el 
A készítmények hatásosságát az oldódási és neutra
lizációs sebesség reakciókinetikai mérésére ala
pozva növelte meg a hatásidőtartam optimális 
szabályozásával Az elmúlt évtizedekben ez a te
rület volt elsődleges kutatási tevékenységében 
Számos hazai és nemzetközi szabadal.maik alapján 
széleskörű vizsgálatok során munkatársaival nem
zetközileg elismert új eljárásokat dolgozott ki 
szabályozott hatóanyagleadású készítmények elő 
állítására Így több, ma is forgalomban lévő antacid 
gyógyszerkészítmény került kifejlesztésre, pi a Ni
lacid tabletta, az Antagel és Antagel A szuszpenziók 
ill tabletta. A hasonló megfontolások alapján ki
fejlesztett Polantac tabletta Venezuelában került 
forgalomba Szabályozott hatóanyagleadású készít 
mé nyek kifejlesztését megvalósító .szabadalmi 
eljárása alapján gyártják a retardizált teofillin ha
tóanyagú, különböző hatáserősségű Iheophtard 
tablettakészítményeket Pulzáló hatóanyagleadó 
rendszerű, tünetorientált, intelligens, on-off műkö
désű diffúziózáras részecskéket tartalmazó össze
tételével lehetővé vált a hiperaciditás kezelése a 
nemkívánt másodlagos savtermelés kiküszöbölé sé
vel, mellyel az antacidok új generációját alapozta meg 

Mintegy 200 tudományos közleményéből több 
mint 80 külföldi szakmai folyóiratokban jelent meg 
Előadásainak száma meghaladta a 160-at Számos 
esetben kérték fel hazai és nemzetközi tudományos 
kongresszusok plenáris előadójaként, mivel mindig 
naprakész témákkal és saját kutatási eredményei
nek bemutatásával vett részt a rendezvényeken 
Igen jó előadói készségekkel rendelkezett, így 
mindenki számára érthető módon tartotta magas 
tudományos igényű előadásait Ezenkívül 26 hazai, 
illetve nemzetközi szabadclei1r1 szerzője, társszer
zője, igen sok egyetemi és to' ábbképző jegyzet 
írója, illetve szakmai számítógépes program kidol
gozásának irányítója volt A Gyógyszerészeti Inté
zetben készült közel 200 doktori értekezés jelentős 
részének témavezetője volt A PhD képzés keretén 
belül „A gyógyszerészeti tudományok korszer kutatási 
irányai" című program vezetője volt Ebben a prog
ramban 50 Ph.D. értekezés készült el, ebből hatnak 
volt témavezetője 50 éves tudományos pályafutása 
alatt sok munkatárssal dolgozott itthon és kül 
földön, több kollegáját, tanitványát indította el és 
segítette a tudományos kutatói pályán, közülük 
többen jelentős eredményeket értek el 
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Számos szakkönyvet, egyetemi tankönyvet írt, 

amelyek közül kiemelkedő és nemzetközi elisme

rést is kiváltott a John Wiley & Sons kiadó (London, 

New York) gondozásában 1989-ben megjelent 

„Drug F01mulation" című műve, amely az 1984-ben 

írt „Gyógyszerformulálás" című könyvének (Medici

na, Budapest) angol nyelvű átdolgozása 

Hazai viszonylatban a gyógyszertechnológia 

tantárgy egyik alapkövének tekinthető a „Gyógy

szer technológia" című háromkötetes mrmkája, ame

lyet dr Selmeczi Béla professzorral, a szegedi Gyógy

szer technológiai Intézet tanszékvezetőjével közö 

sen írtak Ez a mű négy kiadást ért meg a Medicina 

(Budapest) kiadónál, többszörösen bővítették és az 

utolsó alkalommal mintegy 40%-át teljesen átirták, 

aktualizálták 
Mindig szívügyének tekintette a gyógysze

részeti tudomány akadémiai képviseletének megva

ló sítását, mivel véleménye szerint - melyet számos 

hazai szakember is osztott - a gyógyszerészet 

önálló tudományként funkcionál Dr Magyar 

Kálmán akadémikussal és dr Vincze Zoltán gyógy

szerészkari dékánnal közös tanulmányt készítettek, 

amelyben tényekkel támasztották alá, hogy a gyógy

szerészeti tudomány az élő tudományok közé 

·sorolható, nem tekinthető a határterületi tudomá

nyok összességének, hanem egy speciális szemlé

lettel kialakított, az élő szervezetben alkalmazott, 

terápiás hatást kifejtő anyagrendszer kifeleszté

sével, vizsgálatával és előállításával foglalkozó tu

dománynak Erőfeszítéseik eredményeként jött 

létre az Orvosi és a Kémiai Osztály felügyelete alatt 

működő Gyógyszerészeti Komplex Bizottság, 

mellyel megvalósult az akadémiai jelenlét és az 

önálló tudományágként történő elismerés is 

Kutatómunkája során szerzett sokrétű, alapos 

tudását mindvégig igyekezett átadni a jövő nem

zedékének, a graduális és a posztgraduális oktatási 

tevékenysége révén. Számos jól felkészült szakem

bert nevelt ki utánpótlásként, akik ma is megállják 

helyüket a tudományos életben és bizonyára nem 

felejtik el tanítómesterük emberi hozzáállását és 

szakmai tanácsait 
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