...
77

Acta Pharmac eutica Hungari ca

2007/2
Acta Pharmaceutk a Hungarica 7'7 77-81. 2007

Prof.

dr~

Rácz István tudom ányos kutató i pályáj ának méltat ása•
MARTON SYlVIA, PlACHY JÁNOS
Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet, Budapest, Hőgyes E u. 7 - 1092

Összefoglalás

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

Bevezet és
, Egy tudomán yos életpály a mindenr e kiterjedő
áttekinté se nem könnyű feladat, főleg, ha egy sok
oldalú kutatóró l van szó Proj dr Rácz István ilyen
karakterű tudós volt, aki a gyógysz er technoló gia,
biofarmá cia területén számos témában dolgozo tt és
végzett innovatí v tevéken ységet Ezért a követ
kezőkben csak tudomán yos életútján ak fontosab b
mozzana tait idézzük fel a teljesség igénye nélkül
Tudomá nyos munkás ság
Tanulmá nyait a Budapes ti Orvostu domány i
Egyetem en 1956-ban fejezte be és ezt követően
kötelezt e el magát a gyógysz ertechno lógia tudományter ülete felé. Az egyetem Gyógysz erészeti
Intézeté ben tanárseg édként a napi rutinfela datok
mellett a gyógysz ergyártá sban alkalma zott segéd
anyagok vizsgála tával, minősítésével kezdett fog
lalkozni és rövidese n publikál ta eredmén yeit
rangos külföldi szakfoly óiratban a Iween típusú
felületak tív anyagok , általa kifejlesztett mérőmód
szer segítség ével történő fizikai jellemzőinek meg
határozá sáróL Ez a metodik a akkor újdonsá gnak

* A sztrzóK megkülönböztetett sztretettel és tisztelettel adóznak ezzel

az összeállítással prof dr. Rácz István e1nlékének

összefoglalták a tavaly elhunyt kiváló kutató, dr. Rácz
tudo1nányos pályájának fó'bb állomásait, élet
professzor
István
útjának jelle1nző tevékenységeit összegyűjtötték sokoldalú munká
jának néhány jellemző mozzanatát, elsősorban a kutatási ered111ények 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
Szerzők

számíto tt és számos elismeré st kapott az újszerű
eljárás megvaló sításáért
fövábbi kutatása i során a gyógysz ervegyü letek
bomlási mechani zmusait , egyéb stabilitá si kérdéseket és a stabilizá lás lehetőségeit kezdte vizsgáln i
A bomláso k útjának és hőmérsékletfüggésének
tanulmá nyozása kapcsán elsődleges feladatk ént
jelölte meg az ún. bomláss pecifiku s mérőmód sze
rek kifejlesztését, mely analitika i meghatá rozások
vélemén ye szerint kellően érzékeny ek (szenzitívek)
és kellően egyedie k (szelektívek) kell, hogy legyenek az anyaveg yület mellett sokszor igen csekély
mennyis égben keletkező és kémiai szerkeze tben
igen hasonló molekul ák pontos meghatá rozásáho z
Az analitika i módszer ek rohamos fejlődése lehe
tővé tette ennek a célkitűzésnek a ,negvaló sítását,
és a kezdetek ben alkalma zott spektrof otometri ás,
spektros zkópiás vizsgála tok köre fokozato san bő
vült a mai legkorszerűbb nagyműszeres mérések ig
Munkás sága során többek között tisztázta olyan,
a hazai gyógysz erkutatá s eredmén yeként létrehozott gyógyszervegyűletek bomlási mechani zmusát,
stabilizá lási lehetőségeit, mint a prenoxd iazin és
a deprena lin (selegilin), amelyek metabol izmusának útjait is kutatta. Gyógysz erstabili tási vizsgála taiban foglalko zott egyebek mellett a drotaver in,
papaver in, szulfona mid származ ékok, homopir imidazol származ ékok, dexhán, simethic on, fenobarbitál, klorálhi drát, nifedipi n, doxicikl in és prosz-
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taciklin kémiai bomlási mechanizmusainak meghatározásával is
Biofarmáciai kutatásai során tisztázta többek
között a drotaverin, különféle homopirimidazol
származékok, prenilamin származékok, nitrofuran
toin biotranszformációját és foglalkozott ezek farmakokinetikai elemzésével is
A bécsi nemzetközi Atomenergia Ugynökséggel
kötött többéves szerződés keretében eredményesen
vizsgálta gyógyszerek sugársterilezés hatására bekövetkező változásait, valamint egyes gyógyszerés segédanyagok DNS-repair mechanizmusokra
kifejtett hatását
Korán felismerte, hogy a gyógyszerkészítmények szervezetben történő hasznosíthatóságának
előfeltétele a hatóanyag oldott állapotba jutása,
mely a vegyületek oldódási sebességével jellemezhető Különbséget tett ún. intrinsic és extrinsic
oldódási jellemzők között, melyeket sok tényező
befolyásolhat Ezeknek a faktoroknak a szerepét
kisérel~ meg tisztázni modell vegyületek alkalmazásáv<'!I Vizsgálta több hatóanyag oldódási sebességét a részecskeméret függvényében, illetve doktorjelöltjei körében mindig megkövetelte a ha tó
anyagleadás kinetikai értelmezését is
Gyakorlati gyógyszerformulálási tevékenysége
főként a nyújtott, szabályozott, ill pulzáló hatóanyag leadású készítmények fejlesztése során valósult meg Kandidátusi értekezésében (,,Oxytetraciklin tartalmú készítmények formulálása és stabilitása",
1975) egy antibiotikum hatóanyagú készítmény
fejlesztésével foglalkozott és feltárta a kristályszerkezet befolyásoló hatásának jelentőségét a
gyógyszerforma tulajdonságaira Számos esetben
kapott felkérést hazai és külföldi gyógyszergyáraktól gyógyszerforma fejlesztésre és készítmények
reformulálására. A Chinoin gyógyszergyár megbízása 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 tulajdonságainak 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 tudományos fokozatot „Savközömbösítő gyógyszerek far
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mulálása" című doktori értekezésében (1988) kifej
tett, antacid hatású készítmények formulálására
vonatkozó új, innovatív megoldásért nyerte el
A készítmények hatásosságát az oldódási és neutralizációs sebesség reakciókinetikai mérésére alapozva növelte meg a hatásidőtartam optimális
szabályozásával Az elmúlt évtizedekben ez a terület volt elsődleges kutatási tevékenységében
Számos hazai és nemzetközi szabadal.maik alapján
széleskörű vizsgálatok során munkatársaival nemzetközileg elismert új eljárásokat dolgozott ki
szabályozott hatóanyagleadású készítmények elő
állítására Így több, ma is forgalomban lévő antacid
gyógyszerkészítmény került kifejlesztésre, pi a Nilacid tabletta, az Antagel és Antagel A szuszpenziók
ill tabletta. A hasonló megfontolások alapján kifejlesztett Polantac tabletta Venezuelában került
forgalomba Szabályozott hatóanyagleadású készít
mé nyek kifejlesztését megvalósító .szabadalmi
eljárása alapján gyártják a retardizált teofillin hatóanyagú, különböző hatáserősségű Iheophtard
tablettakészítményeket Pulzáló hatóanyagleadó
rendszerű, tünetorientált, intelligens, on-off műkö
désű diffúziózáras részecskéket tartalmazó összetételével lehetővé vált a hiperaciditás kezelése a
nemkívánt másodlagos savtermelés kiküszöbölé sével, 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 eredményeinek 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, társszerzője, igen sok egyetemi és to' ábbképző jegyzet
írója, illetve szakmai számítógépes program kidolgozásának irányítója volt A Gyógyszerészeti Intézetben 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 programban 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 szakkön yvet, egyetem i tanköny vet írt,
amelyek közül kiemelkedő és nemzetk özi elismerést is kiváltott a John Wiley & Sons kiadó (London,
New York) gondozá sában 1989-ben megjele nt
„Drug F01mulation" című műve, amely az 1984-ben
írt „Gyógyszerformulálás" című könyvén ek (Medicina, Budapes t) angol nyelvű átdolgoz ása
Hazai viszony latban a gyógysz ertechno lógia
tantárgy egyik alapköv ének tekinthető a „Gyógyszer technológia" című háromkö tetes mrmkája, amelyet dr Selmeczi Béla professzorral, a szegedi Gyógyszer technoló giai Intézet tanszékvezetőjével közö
sen írtak Ez a mű négy kiadást ért meg a Medicin a
(Budapest) kiadónál , többször ösen bővítették és az
utolsó alkalom mal mintegy 40%-át teljesen átirták,
aktualiz álták
Mindig szívügy ének tekintett e a gyógysz erészeti tudomán y akadémi ai képviseletének megvaló sítását, mivel vélemén ye szerint - melyet számos
hazai szakemb er is osztott - a gyógysz erészet
önálló tudomán yként funkcion ál Dr Magyar
Kálmán akadémi kussal és dr Vincze Zoltán gyógyszerészk ari dékánna l közös tanulmá nyt készítettek,
amelybe n tényekkel támaszto tták alá, hogy a gyógyszerésze ti tudomá ny az élő tudomá nyok közé
·sorolha tó, nem tekinthető a határterü leti tudományok összessé gének, hanem egy speciális szemlélettel kialakíto tt, az élő szerveze tben alkalma zott,
terápiás hatást kifejtő anyagre ndszer kifelesztésével, vizsgála tával és előállításával foglalkozó tudomány nak Erőfeszítéseik eredmén yeként jött
létre az Orvosi és a Kémiai Osztály felügyelete alatt
működő Gyógysz erészeti Komple x Bizottsá g,
mellyel megvaló sult az akadém iai jelenlét és az
önálló tudomán yágként történő elismeré s is
Kutatóm unkája során szerzett sokrétű, alapos
tudását mindvég ig igyekez ett átadni a jövő nemzedékén ek, a graduáli s és a posztgra duális oktatási
tevékeny sége révén. Számos jól felkészü lt szakembert nevelt ki utánpótl ásként, akik ma is megálljá k
helyüke t a tudomán yos életben és bizonyá ra nem
felejtik el tanítóm esterük emberi hozzáál lását és
szakmai tanácsai t
Külföld ön megjele nt legfonto sabb közlemé nyek
1
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