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ÖTVENÉVES A HUMAN RT ... 

D1: 1-Iegecliís lás::ló 

IV. rész 
A nyolcvanas évek 

Foliozatos sze111/életvlÍ/toz<Ís és ugrás.\--;,eríí j'ej/ó'dé.\· 
a 11yo/ct'llllll5; él•ekben 

l\ szen1\életvúltozús érzékeltetéséhez röviden ösz
szcfüg!aljuk az Intézet tennékszerkczctét a nyolcvanas 

évek elején. 
,i\ l-lun1an Intézet közvctlenjogelödjétöl összesen S 1 

törzskönyvezett vakcina. szérun1 és diagnosztikun1 ter
melését vette át 1954. januar l-jén. Ezek közli! majd 30 
év elteltével 111ég 38 fűrgalon1ban volt. ;\z önállósult In
tézet a nyolcvanas évek elejéig 197 készít111ényt, ezek 

közül 160 szerobakteriológiai készítményt fejlesztett ki 
és törzskönyveztctett. ;\ 197 tennék.bői a nyolcvanas 
évek elején 177 volt fürgalon1ban, ebböl 87 tétel 
diagnosztiku111 volt. i'viindezekhcz niég hozzú lehet ven
ni 122 törzskönyvezés nélküli in1111unkén1iai reagenst, 
valan1int 38 táptalaj és pepton készít111ényt, így az össz
tern1ékszún1 a nyolcvanas évek kezdetén 375 volt. 

1\ sok tern1ék rengeteg korábbi fCjlesztés crcd111é
nyeképpen jött létre, de egyben erősen behatárolta a to

vúbb!épési esélyeket és az Intézet továbbfejlödési lehe
tőségeit is, 111ivel az infúziók kivételével a tcrn1ékek 
döntöen szerobakteriológiai je!legüek voltak, többsé
gükben pedig kevésbé gazdaságos diagnosztikun1ok. 
1-\z előbbi fejezetben cn1lített két horn1onkészítn1ény 
(növekedési és 111cddöség elleni honnonok) IOrgaln1a
zúsa licenc alapján. valan1int a liofilczett sertésbőr ki
fejlesztése és forgaln1azása n1úr tükrözte azt a fclis111e

rést, hogy gazdaságossági szen1pontok niiatt a I-Iu111an 
Intézetnek az eredeti szérun1-, oltóanyag- és diagnosz
tikun1 tennelési tevékenységéről az egyéb biológiai és 
gyógyszertennékek előállítása irányába kell ehnozdul
nia. l'vlivc! az lntézctnek klasszikus érte\e1nben vett 
gyógyszcrtern1elési gyakorlata 111ég nen1 volt, világos
sú vált, hogy ennek n1egszcrzéséhcz licenc partnerekre 
van szükség. Ezek felkutatúsa a nyolcvanas évek egyik 
leg111arkánsabb f'e!adatává vált. De n1ás is volt 1nár elö
készi.iletben ... Ez pedig egy érdekes elötörténetí.'1 új 
égésterápiás készítn1ény, a111cly egy sz3bacla!on1 tneg
szerzése segítségével kerülhetett a I-Iu1nan Intézethez. 

• ,t\ Hurnan Rt. ötvcnévt.:s Cv!ürdulójúra készült .. A Hu111an 
törtCncte'· e. kiadvúny anyagúnak fClhasznúlásával. 

Egy televíziós riportban hangzott el, hogy egy 
hosszú ideig Dé!-A.n1erikában élő hazánkfia, Széles La
jos. ott gyüjtött növényekből égési sérülések kezelésé
re jó tcrúpiás hatású oldatot úllított elő. ;.unit l\1Iagyar
országra való visszatérése utún itteni növényekböl ís el 
tudott készíteni, azonban a gyártáshoz nen1 talúlt n1eg

l'elelő itthoni partnert. Ez a riport a hetvenes évek vé
gén hangzott e! és az Intézet akkori vezetői azonnal 
jelezték. hogy a vúlla!atot érdekelné a készíttnény. 
an1ennyiben a feltalálóval, a szabadalon1 n1egvételét il
lctöen n1eg tudnak egyezni. Ez a n1cgegyezés végül az 

Interag Rt. közren1üködésével n1egtörtént és két, lé
nyegében azonos hatású tennék tennelési technológiá
jának kif'ejlesztéséhez, 111ajd rorgalon1ba hozatalához 
vezetett. /\z Irix nevü bönípolószcr, rnely higiénikusan 
gyüjtött. pennetezöszer-1nentes gyógynövényekből 
96'Y.•-OS etilalkohollal készült extraktum. múr 198 l-ben 
111egkapta a gyártúsi engedélyt r\ spray forn1ában, szó
rúll::jcs palackban kiszerell készit1nény, kisebb égési 
sérülések. túlzott napozús vagy kvarcolás utáni fr\jclal
n1as börvörösödés, kisebb horzsolásos sérülések. vala
rnint szúnyog- és egyéb rovarcsípések kezelésére al
kaln1as tennék. ,,Pá1ja'·, a Nakso! aerosol égéstcrúpiás 

készítrnény, 111ely rnechanikus aclagolópu111páva! ellá
tott színtelen üvegben került f'orgalon1ba és a !Cltaláló 
lakóhelyéröl. Nak községről lelt clncvezv12. Ez a szer a 
Rosn ccntirolia ncvü növény extraktun1ának 96c~1(1-os 

alkohollal készült steril oldata, indikációs területe pe
dig kisebb kiteijedésü (a testfelület leglCljebb J()!Vi)-üt 

érintö) e!söfokú és felületes n1ásoclfokú égési sérülések 

.4z injekció iize111 bejárata 
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külsőleges kezelése, va!aniint az Irix készítn1énynél 
n1ár leírt sérülések és tünetek enyhítése. ivlivel a niind
két készítn1ény tenneléséhez használható növények 
begylUtése csak szezonális jelleggel lehetséges, így 
azokból először törzsoldat készül. majd ebből a terme
lési igényeknek n1egfelelö végleges készit111ény. A ter
n1ékek - 111int originális vállalati készít111ények - gyár
tása. a 111ai napig folyan1atos n1ind a hazai, 111ind pedig 
az idők során 111egszerzett külföldi piacokra. 

A n1ár en1lített gyógyszerkészítmények irányába 
mutató első lépések egyike egy iij termékcsoport, a 
szen1észeti oldatok ter111elésének n1cgindítása volt. Ezt 
a kezden1ényezést különösen indokolta, hogy iv1agyar
országon az ilyen jellegü készítn1ények szán1a n1egle
hetösen korlútozott volt. Egy kisebb épület átalakítúsú
\'a\ Gödöllön létre lehetett hozni az Uze1net, így a ter-
111elésnek nen1 volt akadálya. l-Iarnarosan az alábbi ter
n1ékek kerültek forgalon1ba: 

- I-Iun1acarpin 1 (~~1-os és 2'~/o-os szen1csepp. 
J-Ju111acain 0,-'.j.l~(i-OS SZClllCSCpp, 

- I-Iun1apent 0,25(~11-os és 0,5~11-os szen1csepp, 
- ·rin1optic 0,25~/ii-os és 0,5(~/ó-os szen1csepp. 
Ez utóbbi tennék a ivterck Sharp and Doh1ne 

(MSD, USA) licence alapján készült. Ez is jelzi, hogy 
a korábban n1ár cn11ített szc111léletváltozásnak egyik 
döntö tény'ezőjévé a I-Iun1an Intézet licenc átvételi te
vékenysége vált. 

Tudni kell. hogy több nyugati gyógyszergyártó cég 
érdeklődése a nyolcvanas évek elején sziunottevöen 
n1egnött a n1agyar gyógyszerpiacot illetően és keresték 
a piacra jutás lehetöségeit. 1\zt is fontos azonban n1eg
jegyezni, hogy a do!lár-elszán1olású tökés relációk f'cj
lődését nlég n1indig erőteljesen befolyásolta az ország 
krónikus devizahiánya. ezért az irnportkiváltó tenné
keket elöúllító vállalatok, vagy legalább az in1port ké
szítinények árát csökkenteni képes cégek gazdasúgi ér
vényesülési lehetőségei javuló tendenciát 111utattak. 
Ezt isn1erték !Cl a l-lun1an Intézet vezctö szakcinberci, 
an1ikor túrgyalúsokat kezdtek különbözö külföldi 
gyógyszcrgyúrakka! bizonyos tern1ékek licenc-út vétel
ének \ehctöségeiröl. /\lapjában véve kétféle változat lé
tezett: a teljes tennelési és el!enörzési licenc átvétele, 
vagy a külföldön gyúrtott tennékek cson1agolásának 
átvétele. i\i[indkét variáció kon1oly szakrnai kihívást je
lentett a I-lun1an szán1ára, hiszen a licenc tern1ékek az 
átadó cég nevével kerültek forgahnazásra, ezért n1in
denben n1eg kellett felelni a GivlP valan1int a licencet 
adó gyárak speciális követcln1énycinek 

A licencátvétellel kapcsolatos feladatok teljesítésé
hez új tennelő területekre volt szükség. ;\ köbányai 
gyúregység akkor 111ég teljes kapacitással dolgozott, ott 
nen1 volt hely a bövítésre, de ettől eltekintve is a válla
lat ezt a fejlesztést Gödöllőnek szánta. ltt azonban 
alapjában véve n1ég 1nindig az 1966-os kezdet óta 
fennálló elrendezés szerint foly't a tcnnelés, hclynyerés 
céljából tehát ko1nolyabb beruházásra volt szükség. 

Olyan döntés született, hogy a föépület n1úsodik e111e
letén n1üködő Biokén1ia kap új üzen1et és az itt felsza
baduló területen lehet egy portöltő és egy folyékony 
gyógyszerfonnákat elöállitó egységet létrehozni. Így a 
licencátvéte!i tárgyalásokkal párhuzan1osan elkezdőd
tek az építkezések. s n1ire a szerződések aláírására sor 
került, az érdemi termelőmunkát el lehetett kezdeni 

Az újonnan létrejövő tizen1ek igen nagy szakmai 
előrelépést jelentettek a vállalatnak. ;\ korszerü, zárt 
tern1elési technológiát inegvalósító új plaz111afrakcio
náló Bioké111ia üzeni évi 111integy 120 ezer liter folyé
kony plazn1a f'eldolgozásó.t tette lehetövé az egyre szi
gorodó gyógyszergyártási követehnények GivlP-szintü 
betartása n1e\lett és 1994-ig !Olyan1atosan biztosította a 
különböző koncentrációjú albu111in és gan11na globulin 
készítn1ények elöúllítúsát. ;\talakítúsa, n1odernizálása 
csak 1994 után vú!t szükségessé. ;-\ korúbbi Bioké1nia 
üzem helyén kialakított steril por- és folyadéktöltő 

részlegek Injekció üzeni néven, de egyrnústól fi.igget!e
nül 111üködtek. i'vlindkét egység önálló töltösorral 
(üvcgn1osó - hőlégalagút töltö livegzáró - átnézö), 
valan1int autoklávval és hölégsterilizátorral rendelke
zett, k!in1atizúciójuk is egyn1ástól fliggctlcnü! n1ükö
dötl. A portöltön antibiotikumokat. a folyadéktöltőn 

leginkább inzulin!Cleségcket. dc alkaln1anként egyéb 
gyógyszereket is tenneltünk. ;\kilencvenes évek elejé
ig (az Egészségügyi l'vlinisztériun1 hathatós tán1ogatá
sóva\) az alábbi tcnnékck licenc-útvételére került sor. 

Liló· kés::ítn1é11_\·ek: 
i'vlandokef 1.0 g. poratnpu!lában kiszerelve, 

- Brietal Sodiun1 500 ing injekció. pora111pullúban 
kiszerelve. 

- \'ancocin C'P 500 111g injekció. pora1npullában ki
szerelve, 

Dobutrc:;: 250 n1g injekció. poran1pullában kiszc-
relvc. 

('ec!or 250 és 500 n1g kapszula. 
,Vo\'(1-A'l;rdisk A/S kl;s::ít1né11_l·ek (diuheíes 111ellitus 

ke::eléséreJ: 
- PIF (Proinsulin Free) inzulinok. A -Hl NE/ml in

zulint tartaln1azó készít1nénycsalád tagjai: f.cntc. 
Semilcnte. Ultralcnte. 

- i'vlC' (i\,lono-C'o1nponcnt) inzulinok: serlés ill. 
szarvas111arha ercdetü 111onoko1nponens készítn1ények. 
/\ 40 NE/1111 inzulint tartaln1azó készítn1énycsa!úd tag
jai hntástarta1nuk szerint elne\'CZve: /\ctrapid, Lentc. 
Scn1ilente, Lllrnlcntc, iV!onotard. 

·- J~f!vI(ge) inzulinok (l-lun1an inzulin. génsebészeti 
úton gyúrtott ). l··latóanynguk azonos a tern1észetes hu
inúninzulinna! és 111onokon1ponens tisztaságú. i\ 
40 NE/n1! inzulint tartaln1azó készít111énycsalúd tagjai: 
i\ctrapid Hi\l(gel . .'\etraphane HíVl(gc). Protaphanc 
llill(gel. Monotard HM(gc). Ullratard l-!1vl(ge). 

Scheril1g-f->/oz1gli kés::ítn1t;11_l ·ek: 
l'clestonc -i rngin1l injekció (csoinagolósL 

- [)iprosalic oldat. 
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- Netro111ycine 150 n1g injekció (cso111ago!ás), 
- Garasonc szen1- és tlilcsepp, sze1nkenöcs ( cso-

n1agolás ). 
- Du Pont f.>har111a kés:ít111én)'Ck: 

- Brevibloc infúziós oldat (cso111ago!ás), 
- Narcanti i11jekció (cso111agolás), 
- Nubain 10 mg/ml iqjekció (csomagolás). 

Rousse/ Uclq(kés:::ítn1én)'ek: 
- Claforan 1 g injekció, 
- Rulid 150 mg tabletta (csomagolás). 

-- !-fr?f)h1a11n-La Roche kés::it111én_vek: 
- 1-\ncotil inrúzió, 

- Nobriu111 10 111g kapszula ( csotnagolás). 
- Fisrn1s kCs::it1nén_\·ek: 

- ()pticroin szc111csepp, 

- lntal kapszula (cso1nagolás). 
- rt'e//co111e Fo11ndatio11 Líd. kés::ítn1én)·: 

- Otosporin fülcsepp. 
Í.)/?ioln1 kés::f(lné11)·: 

- !Jalacin e· Phosphate injekció (cso111agolás). 
1\ ICnti liccncterrnékck átvétele teljes gyártásra, ki

szerelésre vagy csornagolásra igen nagy hatással volt a 
1-Itunan Intézet további fejlödésére .. ;\ tennékekkel kor
szcrü technológiák kerültek a vállalathoz. a készítn1é
nyek e!öállításához és ellenőrzéséhez l~i vizsgáló eljá
rások bevezetése vúlt szükségessé. r\/iÍg a nyolcvanas 
évek elején a vállalat egyáltalán ne111 rendelkezett szá-
111ítógépekkcl és GivlP-nek n1egfelelö dokurncntáció
val. a külföldi partnerekkel kialakult állandó kapcsolat
tart3s ezen a téren is jelentös változásokat ercdn1ényc
zett. ;\ licencet átadó gyógyszergyárak szake111berei 
rendszeres ellenörzéseket tartottak a vállalatnál és a 
1-luinan-ban dolgozó 111unkatársaink is szán1os 111odern. 
jól felszerelt intéz1nényben szerezhettek roppant érté
kes tapasztalatokat és tudásan;'agot. l'viindezek e!S<:\játí
túsa és inegszcrzésc a nyolcvanas években igen nagy 
szellerni és gyakorlati értéket jelentett. nen1 elhanya
golva azokat a gazdasági ercdn1ényeket sern. n1elyek 
jól tükrüzödtck a vúl!alat évröl-évrc cn1clkedö tcr
n1elési, c\adúsi és nyereségességi n1utatóiban. Ez a 
f'olyan1at a vállalat korábbi. szinte egyoldalú szcrobak
tcriológiai beúllítottsúgának a végét jelentette és a 1110-
dern gyógyszergyúrtási és ellcnörzési technológiák cl
sajátítúsa 1\j perspektívákat tcren1tett. 

;\ .. hagyon1ányos'", valatnint a licenc szerzöclésck 
keretében elö3llított készítn1ényck n1agyarországi 
forgaln1azúsának elősegítésére a vúl\alatnúl n1úr 1988-
ban, hazánkban elsőként. 1negalakult a Gyógyszeris
n1ertetö Osztály. ahol orvosok és gyógyszerészek tevé
kenykednek. Ezen gyógyszerpron1óciós részleg 111un
katársai az orszúg egész területén kapcsolatot tartottak 
és tartanak a csa!údi orvosokkal. gycnnekgyógyászok
kaL kórhúzi- és klinikai osztályok vezetöiveL fögyógy
szerészcivcl. \'a\arnint a gyógyszerrcndelésért fclelös 
szaken1berckkcl. :\vállalat 1nindent n1egtcsz annak ér
dekében. hogy gyógyszcrpro111óciós hálózatút a lcg1na-

[. ttibláz.'11 
.·1 flu111a11 egyes ter111ékcsoportjah1ak árbel'ételi 

részaráuy-J•áltozásai 1975-1992 fiiiZiill 

Tcrn1ékcsoportok 1975 1980 1985 1990 1991 1992 

Diagnosztiku1nok 7<Vo 10<;.-'ó 5~~ 2o/o 2~1o 2<~;() 

In1portkiváltók o<y;) Ü~'Ó 28o/o 52t;,{1 58~{) 70°A> 
Infúziók 26<Yo 33~1J '1'10/ 

-- /0 l JIYo 81Yii 10~1c) 

\iakcinák 6(Vc) 6(Yo '" ~l, 0 l~'i) 10/ 
'" 2% 

Vérkésziln1ényck 25<y;) 23<yo l 2o/o 71Yo 6~'á 5<yo 
EgyCb 36(~'Í> 28(Vci JQ<}~) 27~1) 25~-ó \ j 0/o 
(pl. szervbegyüjtés. 
hénnunkák sth.) 

gasabb színvonalon és a leghatékonyabban n1üködtcs
se. \'isszajelzések szerint a szake111berck pozitivan ér
tékelik és igénylik is a fenti pro111óciós tevékenységet 
folytató kollégáink 111unkáját. 

;\ 111úr tárgyalt in1portkivúltó készítn1ények licenc 
átvételei révén az összintézeti tcnnékstruktúra átala
kult és noha a ,.hag)'0111ányos'' szerobakteriológiai tcr
rnékek tcnnclésc töretlenül folyt 1nindkét gyáregység
ben. az egyes területek úrbevételi részesedési arányai 
jelentösen eltolódtak. Ezt szemlélteti az !. táblázat 
adatsora is. 

A táblázatból jól látható. hogy az in1portkiváltó 
készítn1ényck családjának az árbevételi részesedése az 
1980-as 0°/(1-ról 1992-rc 70°/(1-ra növekedett, n1íg a töb
biek aránya cbböl a szcn1pontbó! csökkenő tendenciút 
n1utatott, noha utóbbiak n1unkacrö-igényessége és 
n1unkaidö rál'orclitúsa gyakorlatilag alig változott.;\. li
cenc tennékek gyúrtúsúval n fejlettebb technológia is 
bekerUlhctctt. s ennek kihasznúlúsúval az Intézet úrbc
vétele rohan1osan en1elkedett. Ennek szernléltctöje a 
II. táblázat. amely 1980 és 1991 között az Intézet net
tó úrbcvételi adatait és az éves útlag n1unkacrö létszú
n1ot dcn1onstrúlja. 

Év 

1981 
1982 
!983 
1984 
1985 
1986 
!987 
1988 
!989 
1990 
!991 

Az lutézet árbel·étele 

Nettó 
úrbcvétcl 

(MFt) 

29-f.2 
383.5 
.J60.8 
.J95..J 
613.9 
833.6 
926.0 

1182.0 
1536,0 
2252.0 
2782.0 
3786.CJ 

I !. táblá::.ur 

:-\tlag 
létszú111 

(fii) 

808 
838 
870 
88.J 
959 
995 

1065 
1065 
115.J 
1169 
1192 
1156 
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1. Gesztagének, antigesztagének és terápiás felht1sznál~ísuk 
') Fr>szfodieszteráz-gátlú afrc>cliziákun1cJk 
-~. A depressziú gyógyszeres terápiája 
4. r\ lipicbnyagcserc gyógyszertana 

1. tvlinőségbiztosítJs a közforgaln1ú gyúgyszertárlx1n 
' lú1zn1etikai köszítn1ények gyógyszert<i.ri technc>l()giai kérdései 

_i. f\1renter<llis kl•szítn1~·nyl·k korszerli gy;1rt;ísi kiiveteln1ényei 

1. C)ldh<1tósúg l's gyúgyszen!szi vonatkoz{1soti 
1 LifHJfilitcís jeil'ntdsége a gy<'igyszerhJtósban 
·L A Ph. Eur. 4. ;1nalitikai l!jdons<lgai 

Prof. dr. Kéry Ágnes, Ph.D. 
egyeterni docens 

! . Fit(ltc•r;lpi,ís k(~szítn1ények n1ellék- és khlcstinlhl!ÚSJinJk értékelése 
) (;y('igyndvény IL•ók J prevencióban és ler<lpi[1ban 

.). Újabb isn1eretek a nilvényi nyugt.:itúkról 

Dr. KcJszeginé dr. Szalai Hilda, Ph.D. 
fó(lSZt<l!yvezetó 

1. Az innov,1tív l~s generikus készítn1ények t(Jrzskünyvezése dZ Eurúpai 
Llnit'ihíln l~s 1\,lagyílrorszúgt111 

-i r\z Eurúpai C~yc'>gyszerkünyv honosít{1sa a Vili. 1\·lagy,1r Gy<'igyszerkiinyv 

Megjegyzés: 1\ kétnapos region{1lis tov;íbbkl,pzések kreditpont értéke 15; tesztvizsg<'ival 30. 
A részvételi díj 12.500 Ft, az MGYT és MGYK tagsággal is rendelkező l<ollégáin"nak 6.500 Ft. 

A TOVÁBBKÉPZÉSEK HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI 

Szeged szepten1ber 18-19. Helyszín: Szegecli Tuchln1;lr1yt~gyelt'n1, c;yc'igyszt.•résztucl(Jfll{111yi Kar, ECitvös u. (). 
l. t 1n1e!eti tantenne 

Sopron október 2-3. Helyszín: Nyugilt-1\-lagyarorsz<'igi Egyeten1, Bajcsy-Zsilinszky (1t ~1. 

Eger noven1ber 6-7. Helyszín: „Hotel Fl<'ira" konll'rt'nciatern1e, Fürdú Lit 5. 

Budapest II. november 27-28. Helyszín: Bi\-\ Küzponti Kúrh<íz Cs !ntezn1enyei elóackitenne, \/;íros!igeti J,1sor 9-! 1. 

Jelentkezés esetén kérjük dZ ,1lúhbi jell~nlkez(~si lapot kitiilteni 0s ,1z 1\„\(;YT Titk:irs.Jgéíra elkülck~ni. 
Cín1: 1 OB.S Hudapest. Gyulai Pcíl u. 1 h. 1. 2. Telpfiin: 2hh-q_·19::;, la;.;: -HL\-1 ~lh::l 

?<. 

0 lviCYT togjo 
D 1\'1c;y1\ tagjc1 

;\ je!entkezö neve: . 

Anyja neve: 

Elérési cín1, telefon: 

tv\GYK nyilvóntartási sz<ln1.:i: 

JELENTKEZÉSI LAP 
„Klasszikus gyógyszerészi isrneretel'" 

t\ részvételi dijrúl sz('ik> sz<lr11l<íl .:iz ,1lúlilii nl~\Te (1
:-. cin1rc kt·rv1n: 

Kelt: 

D Szeged 
D Sopron 

D Eger 
D Buclolpest IL 

INFORMÁCIÓ: MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYt TÁRSASÁG TITKÁRSÁGA - 10!15 BUDAPEST, GYULAI PÁL U. 16. TEL.: 266-9395 
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„A GYÓGYSZERTÁRI GYAKORLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI" 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
2004. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 

Dr. Zajkás Gábor 

Dr. Révész Piroska 

Varjúné dr. Bogdán Mária 

Dr. Várkonyi Viktória 

Dr. Bodrogi József 

Dr. Hajdú Mária 

Kissné dr. Csikós Emőke 

Dr. Vetró Ágnes 

Dr. Hirschberg Andor 

Dr. Dank Magdolna 

Dr. Bozsik Erzsébet 

Dr. Folyovich András 

Ferentzi Mónika 
Dr. Sági Erzsébet 

Dr. Dános Béla 
Dr. László-Bencsik Ábel 

igh. főorvos 

egyeterni docens 

<lSZtályvezetó 

fóorV(JS 

Uv. igazgatú 

egyeten1i adjunktus 

föosztólyvezelő h. 

egyeten1i docens 

egyelen1i docens 

egyeten1i docens 

( >sztá 1 yvezető 

oszt. vez. főorvos 

szakoszt<.ily elnök 
szakosztály ~ilelnük 

egyeten1i dc>cens 
tud. főn1unkatórs 

A táplálkozás szerepe íl betegségek n1egelóLésében 
és gyógyításában 
;\ krist'-1lyforn1J és J terápiás hatás összelüggése 

Terrnészetes eredetlí Jnycigok helye a fitoterápiában 
és a gyúgyszertári íorgalrnazásban 
A krónikus, nen1 ~yú~yuló sebek n1odern terápiája, 
a nedves sebkezelés 

;\z Eur<'ipai Uniú és a 111agyar gyógyszt!részet 
aktuális kérdései, kUléiniis tekintettel az árrésre 
Szen1észeti készítn1ények a gyógyszertári 
gycikorlatban 

C~enerikus gyógyszerkészítrnények fejlesztésl:nek 
szen1pontjai 
Gyerrnek- és sercll.ilökor pszichiJtriai kérdt'~sei 

;\llergi{!s és infekci('1s eredetlí rhinitisek terápi{1s 
lehetőségei 

;\ gyon1or-bélrenclszer daganat<)s n1egbetegedései 

C~yógyszertftrban használt cson1agolc'lanyag(>k 
n1inóségi követeln1ényei 
t\z acut stroke és a post-stroke Jllapotok kezelése 

Patikanilizeurnok titkai 
Gyógyszerésztürténeti ernlékeink nyon1úhan 

F arn1akohotan i ka i terepgyakc>rlat 

2 óra 

2 óra 

2 óra 

2 óru 

2 óra 

:Z úra 

, . ._ ora 

2 (na 

2. óra 

Megjegyzes: ;\ dl,lut<ínonkL:nti, ktit eló<1clósos tovélhbképzl~sekel az 1V\C~YT rnegyei szervezeteinek közren1Líkilclésével 
szervezzük. r\ továbbképzések helyszíneiról és idöpontjairól a C~y<'igyszerészet íolyounatc)s tájékoztatást nyújt. 

;\ részvételi díj alkal111anként :1 500 Ft 
az tv1GYT és MGYK tagsággal is rendelkező kollégáinknak ingyenes. 

INFORMÁCIÓ: MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TITKÁRSÁGA- 10!15 BUDAPEST, GYULAI PÁL U. 16. TEL.: 266-9395 
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Vakcina iize111 

.:\z adatokból kitünik, hogy 111íg a hetvenes évek kö
zepétöl a nyolcvanas évek elsö feléig az éves úrbevétel
növekedés 1 Ü~/(1 körül 1nozgott. addig az i111portkiváltók 
belépésétöl szignifikánsan cinelkeclett. pl. az 1986 évi 
926 1nillió Ft-ról 1991 végére 111ár 3.78 niilliúrd Ft-ra, 
nn1ely éves szinten több 111int 30~·;1-os növekedést je

lent.:'\ „büvös'' egyn1illiárdos határt 1987-ben sikerült 

átlépni. Ezzel párhuzarnosan az Intézet eredn1énye is 
egyedülállóan cmclkcclctt. az 1986. évi 36 millió Ft-ról 
1991-re 750 111i\lió Ft-ra nött. 1986-hoz viszonyítva alig 
bövülö létszámmal. kb. 1000-1150 lö foglalkoztatúsú
,·a! lehetett ezt a kíen1elkcdö ercdrnényt elérni. Búr az 
itt ncn1 túrgyalt gazdasúgosságot hcfolyúsoló tén.yezök 
(pl. infláció, úretnelések stb.) beleszólhattak a f'enti 
szá111udatok kialaku!ásúba. az elért nagyarán.yú fejlődés 
e!Yitathatatlan. 

;\ roharnosan növekedö gazdasági ercd111ények le
hetövé tették szá111os rontos beruhúzás n1egtcrvczését 
és 111egya]ósítását. /\ rnúr e1111ített új Biokén1ia (irányí
tói Boros Botond 111ajd dr l\arona F'ercnc) valan1int a 
steril por- és fölyadéktöltö (injekció 1. irányítói lh: 
S'clinit:er Ferenc 111ajd /\-och :\/ária) üzen1ek incllctt új 
raktúrbázisok. \'ÍZközpontok létesültek a nyolcvanas 
évek rolyan1ún. /-\ kilencvenes évek elején ( 199 J ~ 

1992) IC!épült az új \iakcina CJzc111, a hozzá kapcsolö
cló újabb Injekciós. Szcn1cseppgyúrtó és ('sonulgoló 
Clzen1. vala1nint egy. a szilúrd g:;.'ógyszerfonnúk e!őúl
lításúra alka!n1as új üzcin is. \lala111cnnyi cn1lített beru
húzúst igen jelentös részben a vállalat finanszírozta. 

fejlödésünk tehút töretlen és a több új üzen1 f'el
avatásá\·al igencsak „!útvúnyos'' is \"Olt. /\ következö 
!Cjezetbcn ezeket az új létesítn1ényeket n1utatjuk be. 

t);. kors;.eríí ter111e/ó' iize111e/i /éte:-dtése Gödölli/11 

:\1nint azt a korábbiak sorún többször n1ege1nlitet
tünk. a nyolcvanas évek végére a 1-luinan készen úllt a 
korúbbiakhoz képest jóval nagyobb beruhúzüsok kivi
telez~sére. ;\ \Vl·IO jóvúhagyúsával elindult. nagysza
búsú \·akcina exporl progran1 elodázhatatlanná tette a 

tennelés gyökeres 1negváltoztatását. Erre IZ.öbányán 
nen1 volt lehetőség, így a zöld beruházásként n1egva
lósuló új termelőüzem Gödöllőn cpült lel. 

Jvlíg a kőbányai épületben a vakcina tennelés kü
lönbözö osztályai egy1nástó! elkülönülve 111üködtek és 
az egyes tennelő területek között en1eleti szintkülönb
ség is volt. az 1.\j beruházás ezt 111egszüntette és egy 
földszintes épületben a szak.inai elképzeléseknek és a 
GrvIP követehnényeknek 1negfelelően sikerült az új 
üze111et 111egépíteni és berendezni. (1\z üzeni irányítói 
cl!: Ráskai 1liagdo!na, ch: Ördögh fnzre. eb: Jagicza .An
c/r)f: eb: Bánheg:.·i István. Vinc=e .-Jttila. ch: Zsidai .fá=se.f' 

és Klein Laios voltak). 
;\z üzern IObb részlegei az alábbiak: Táptalaj . 

.:\croh !'ennentáció, ;\naerob fern1cntúció. ;\natoxin. 
\iakcina. J(özponti inosogató vala111int szociális és el
látó rész. /\z ellátórendszerek biztosítják az üzeni klí
n1a (belüvók. túlnyon1ás1nérök. elszívók. LF). víz 
(desztillált víz}, steril gőz és préslcvegö szükségletét. 
.:\ szen1ély-. anyag-, tcrn1ék- és eszközforgalo111 szabá
lyozott útvonalakon történik. 

.'\Z üzeni tern1ékei az alé:ihbiak: 
~· tisztított. koncentrált 1·etanusz toxoid. 

tisztított koncentrált Diftéria toxoicL 
- inaktivált Bordetcl!a Pertussis törzs szuszpenzió 

kc\'erék. 
Ezen tennékek készítése a J(öbányún használatos 

!echnológia szerint került Gödöllőn bevezetésre. 1\z 

üzcn1épü!ct elkészülése. a 111unkatúrsak kijövetele. a 
berendezések részbeni kiszállítása, va!a111int új gépek 
és n1üszerek beú\lítása utún az üzeni „avatúsára·· 1991 
nyarán került sor. népes hazai és kü! földi szakcn1bcr 
gárda jelenlétében.;\ \Vl··IO reprezentánsainak a tetszé
sét annyira n1egnyerte az új üzeni, hogy a helyszínen 
kinyilvánított véle111ényük alapjún a \V!~IO újabb 
auditot ne111 tartott szükségesnek és a hazai hatósúgok 
10KL OCJYI) kcclvczö elöntése utún a korúbbi .. apprn
val"-t az új létesít1nényre is kite1jesztette. (Ez utóbbi
ról késöbb 1nég szó lesz.) 

:'\ Göclöllörc költözés után a köbányai gyáregység 
területén csak egy kisebb, vakcinákkal foglalkozó rész
leg inaradt az ,,egyéb'' készít111ényck (pl. Tuberkulin, 
I\utovakcinúk stb.) tovúbbi tcnne!éséhez. 

;\ nagy kapacitással rendc\kczö. Gi'vlP-konforn1 
antigéntennclő üzeni tehát 111úr készen volt Gödöllön. 
dc a végtennék forn1ulá!ásához. töltéséhez. cso111ago
lúsúhoz szükséges üzeni nicgépítésc sen1 vúrathatott 
sokúig 111agúra. Ez a szintén vadonat1\j üzeni a \lakcina 
n1ellé épült. azzal szoros összefliggésben, hiszen a két 
épületet egy zsilipelt folyosó összeköti cgyn1ússal az 
antigén útadús rnegkünnyítése céljúból. 1\z új üzcrn 
ronnulúló tartúlyai, rnodern töltö gépsorai. a legkorszc
rübb feltételeket biztositjúk a vakcina tennclés ezen f~l
zisúhoz. i\Z !-10 111] térfögat közötti éves töltési kapa
citúsa eléri a ! 3 rnillió cgységel. i'vlivel a vállalat n1úr 
rendelkezett egy korúbban kialakított injt!kciós rész-



2004. július GYÓGYSZERÉSZET 427 

leggel, 1negklilönböztetésül ez utóbbi az Injekció I., 
n1íg az új az Injekció II. elnevezést kapta. r\z htjekció 
II. (irányítója S::igetvári ,:ÍJpáclné) üze1nhez azonban 
1nég a Szc1ncsepp üzen1 is társult. 

A Szemcsepp üzemben a GMP-nek megfelelő kö
rühnények között folytatódhatott a korábban 1nár 1neg
kezdett nagyüzen1i szen1cseppgyártás. A sze1nészeti ol
datokat itt két, egy111ástól elkülönített részen gyártjuk. 
Az egyik területen az antibiotikurnokat tartaln1azó, a 
1násikon az ettöl eltérö összetétellí sze111cseppek gyár
tása folyik, en1e!lett Ili!- és orrcseppek gyártását is vé
gezzük. 1\ Sze111csepp üzeni éves kapacitása 4 1niilió 
töltési egység. \légezetül az lqjekció II. és Sze111csepp 
üzernhez telepítettük a I(özponti cson1agoló részleget 
is. ahol évente több tízn1illió töltött egység kerülhet 
\'égleges cson1agolásra. 

Ennek az új Uzcn1-kon1p!exurnnak az átadására 
1992-bcn került sor. \'isszautalva az lntézet vakcina 
tcnnelésére. az új \'akcina és Injekció II. iize111ek lehe
tövé tették éves szinten akár 250-300 1nillió adag oltó
anyag elöá\lításút ís. 

J-'égyes és leánJ'l'lÍ/lalatok 

A két üzem létesítése mellett a Human Intézetnek 
n1ég .. családalapításra" is 1naradt ereje, an1i egy ve
gyes- és egy leányvállalat niegalapitúsában és az ehhez 
szükséges épületek IC!építésében realizálódott. 

;-\ i'!tunan Intézet vegyes vállalata 1988-ban az olasz 
1-\res Serono céggel alakult nieg, ;\rhurnex Gyógyszeré
szeti ;\lapanyaggyártó l\.ft. néven (irányítója Alasek lst
FÚJI). l\z t\i társasúgba azJ\res Serono 40~0-os, a 1-luinan 
Intézet 50(Yii-os, a iV!edin1pcx pedig 1 O(Yo tökerészesedés
scl lépett be. (Az „;\rhurncx'' név a háron1 cég nevének 
ko111binációjúból szúnnazott). 1-\ vállalkozás lényege az 
volt. hogy· liatal férfiak vizeletéből a l·lun1an urokináz 
(lJK-2) cnzin1et állított elő n1int intern1ediert. '-ll11it a 
Serono cég vúsúro!t n1eg lJkidan nevü gyógyszerének 
gyánúsához. n1ely hatúsn1echanízn1usút tekintve vérrög
oldó hatúsú és így alkaln1as szívinfr1rktus, vagy n1ús 
tron1bózisos rnegbetcgedések kezelésére. l\z igen nagy 
n1cnn.yiségC1, évente n1integy 2 niillió liter f'érfi vizelet 
begyi.Utését a I~Iun1an végezte katonai laktanyúkban fel
szerelt gyüjtöhelyek !'elállításával és a „tern1ék" Gödöl
löre szállításúva!. 1\z itteni feldolgozáshoz pedig egy 
2500 rn 2 alapterü!etü új üzen1et és urokináz értékrnérö 
laboratóriun1ot létesített. zöld111ezös beruházús kereté
ben. ;\ fCldolgozás technológi~ját az olasz cég szolgál
tatta és az itteni 111unkavá!lalók betanítását is vállalta. J\z 
üzeni folyan1atosan napi 8000 liter vizelet fCldolgozását 
végezte és évi niintegy 100 n1illió ft nyereséget hozott. 
Ez a tt:jlesztés teljes egészében konvertibilis exportot 
növelő. külfüldi 1nüködö tökét vont be a tern1e!ésbe és 
n1indczl oly n1ódon, hogy alapjúban véve „haszontalan" 
biológiai anyagot dolgozott rei. J\ 1 ()(JtVii-OS konvertibilis 

exportlehetőség 1988-ban igen vonzó perspektívával 
kecsegtetett, de az elkövetkezendő évek gazdasági, adó
ügyi és egyéb változásai később átértékelték a korábbi 
elképzeléseket. iv1integy 5 éves sikeres n1üködés után az 
Arhumex 1993-ban befejezte a tevékenységét. 

A Humanpharma Gyógyszergyártó Kft.-t (l-luman
pharma Kft.) a Human Intézet és a kanadai Novopharm 
csoport egyik tagja, a Stanley Pharn1aceuticals Ltd. 
alapította 1991 decemberében 50-50% tulajdoni há
nyaddal. A Kft. vezetőjének dl: Szép Györgyit nevezték 
ki, a tern1elés irányítója eb: 1-forán.vi G_vula lett. Épi.ile
tc zöld111ezös beruházás keretében valósult 111eg n1int
egy 4500 m2 területen és 1992-ben adták át. A Human
pharma Kit. tablettákat, lilmtab\ettákat, drazsékat és 
kapszulúkat gyárt. azaz olyan készitn1ény H~jtúkat, nie-
1)-'ek korábban hiányoztak a I-Iun1an Intézet tennékpa
lettájáról. Készít1nényeinek egy részét a vállalat terrne
li és cson1agolja. egy n1ásik részCt pedig csak cson1a
golja. Ez utóbbiak között. pl. penicillin és penicillin 
szánnazékok is szerepeltek (an1pici!lin, an1oxicillin). 
de ezek cson1agolása elkülönített épületben történt. 

;-\ l-Iun1anpharn1a I(ft. fű épülete háron1, technológi
ai értelcn1bcn egyn1ástól elkülönített részre osztható. 
Ezek szintben is elkülönülnek egyn1ástól, niert az alag
sorban folyik az alap- és segédanyagok raktározása. a 
földszinten a tabletták és kapszulák gyártása és cson1a
golása, az első en1eletcn pedig irodák, öltözök és kar
bantartó részlegek helyezkednek cl. r\ vúl\alatnak önál
ló 1ninöségbiztosító és 111inőségellenörző részlege is 
van. ;\ l,lt1111anphannának a l-lun1an Rt. kezdettől fogva 
szá111os szolgáltatást nyújt pl. az ellátórendszerek (víz, 
göz. úran1), környezctvédelen1. minöség-cllenörzés, 
n1unka- és tüzvédelen1 területein. ;\z igen n1odern 
gyártósorokkal és berendezésekkel felszerelt klin1ati
zúlt üzen1ben éves szinten n1integy 1 OOO n1illió tablet
la, drazsé és kapszula állítható elő. Az alapítúskor rneg
fogalrnazotl céloknak n1cgfClclően az üzeni a kilenc
venes évek elsö felében elsősorban a hazai piacon 
értékesítette generikus és licenc tern1ékeit. (Ezckröl 
részletesebben a későbbiekben lesz szó. a Kft. gazda
sági eredn1énycinek rövid is111crtetésévcl együtt.) 

.4utoklth•oz.ás a::. új infúzió iizeuzhen 
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;\ l-lu1nanphanna [(ft. n1üködésénck n1egindu!ása 

évében, tehát 1992-ben a Human Intézet megkezdhet

te gyógyszer-nagykereskedeln1i tevékenységét is és ez
zel n1egtörte a hazai piacon n1onopolhelyzetet élvező 
állan1i gyógyszer nagykereskedeln1i vállalat, a 1-Iunga
ropbanna egyeduraltnát. Sok elöre111utató esen1ényt 
hozott tehát a kilencvenes évek eleje ... 

.A 11e111zetközi egyiitt111ííködés újabb tíh•latai: 

WHO, UN/DO, UNICEF kapcsolatok kiépítése 

1\ hin1lönek, n1int az egyik legveszélyesebb fertő

ző betegségnek a hetvenes évek végére bekövetkezett 
világn1éretü cradiká\ása nyilvánvalóvá tette. hogy a 

többi júrványos betegség tc1jedése is csak a legszéle
sebb ncinzctközi összerogással, globális vakcinálúsi 
progra1nokkal fékezhetö 111eg. r'\ fejlett országok egy

re javuló járványügyi helyzetével összevetve. a leg

több u.n. l'ejlöclö országban siral111as körü!rnén.yek 

voltak és a hatal111as ázsiai, afrikai és egyéb régiók

ban a csccsc1nöhalá!ozás n1ég rnindig katasztrofális 

n1éretü volt. Ezért a n1ár korábban 1neghirdetctt EP! 
(Expanded Progran1111e on Iininunization) progra111-

nak n1egfelelöen de azon túln1utatva. a \VI-10 111eghir

dcttc az „Egészséget 1nindenkinek a 2000. évre" ci-

1net viselö projektet. inelynek lényege az volt. hogy 

az e1n\ítctt évre a világon 111inclcn csecsernő és gyer

n1ek kapja 111eg a korának 111egfelclö, az oltási naptár

ban rögzített védöolt<:isokat. 
;\ terv tennészetesen 111incl a baktériun1ok. 111ind a 

vírusok ú\ta! okozott betegségeket 111agába foglalta. Ez 

óriúsi feladatnak 111utatkozott. hiszen gondoskodni kel

lett elegendö 111ennyiségü és jó n1inöségü vakcináról. 

azt (hl'1tött, rnonitorozott) körU!inények között el kellett 

juttatni a !Clhaszná!ó országba. a rncgfelelö tárolásról 

és szállítúsníl ott is gondoskodni kellett és képzett 

szaken1bcrckre volt szükség az oltási kan1pányok helyi 

inegszervezéséhez és kivitelezéséhez. 
;\ l-lu111an Intézet szen1pontjából a 111egfClclö n1inő

ségü és 1ncnnyiségü. bakteriális eredetü vakcina rneg

tennelésc volt elsösorban ligyelen1re érdcn1cs. tekintve 

a vállalat több évtizedes, ercdn1ényes oltóanyag-terrne
lö 1núlljára és az elért cpide1niológiai crcdn1ényckrc. 

Dc a cég jó szakcn1berci révén képesnek látszott olyan 

nen1zetközi projektekben való részvételre is. n1elyek 

kiírásában a fejlődő országokon belüli vakcina tenne

lés és ellenőrzés rnegszervezése volt a cél. az ottani 

szakernberek tréning progra1nokban való részvételének 

biztosításával. Összefoglalásul 111egállapíthatjuk, hogy 

a l-lun1an n1indegyik területen sikeresen helytállt. 

;\nyolcvanas években a vállalat köbányai gyáregy

sége inég a korábbi lendülettel dolgozott, sőt egyes tc

rU\eteken szabad kapacitások is jelentkeztek. Ezeket 

n1indenképpen ki kellett használni, néha 111ég a vállalat 

profiljába kevésbé tartozó tern1ékek gyártásával is. 

;\ Vakcina Főosztálynak is voltak kiaknázatlan le

hetőségei a több tennelésre. tekintettel a hazai. igen

csak korlátozott n1éretü felvevő piacra. Noha „ad hoc'· 

jellegü vakcina export korábban is volt, az igazi áttö

rést az 1986-os év hozta n1eg. 
Ekkor került kapcsolatba az Intézet egy kanadai vak

cina forgahnazással foglalkozó céggel és ennek révén jó 

piacra jutási lehetőségei voltak mind az UNICEF (az 

ENSZ Gyermeksegélyezési/-védelmi Alapja), mind a 

P1\l-IO (Pána111erikai Egészségügyi Szervezet) érdekelt

ségü területeken. Ez a Conpharn1a (később Intervax) ne
vü kereskedö cég exkluzív szerződést kötött a J-lun1an

nal nagy volun1enü vakcina eladásra: az éves 111ennyiség 

sokszorosa volt a korúbban rorgaln1azott tételekének. 

i\hhoz azonban. hogy a vállalat vakcinát szállíthasson 

az llNlCEF-en vagy PAHO-n keresztüL egy ún. WHO 

elfogadási (approval) bizonylatot kellett beszerezni. 

Jvlivel a n1úr cn1!itett. \Vl-10 által n1eghircletett prog

ran1ban való részvételre különbözö IC!készültségü vak

cina tenne lök jelentkeztek. az ún. \Vl-10-approval 111eg

szcrzését ken1ény szakn1ai feltételekhez kötötték. Ennek 

több fokozata volt. nevezetesen egy részletes tern1i::!ési. 

cllcnörzCsi cloku1nentu1n elkészítése. háron1 konszekutÍ\' 

( egyn1ást követő) vakcina sarzsnak 1-Liggetlen laboratóri

un1i vizsgólatn. végül egy szakrnai delegáció audi~ja a 
termclönél. Mindezt a WHO koordinálta és csak teljes 

rnegfelelöség esetén javasolta az LINICEF-nek vagy· a 
Pi\1·10-nak a vakcina \·ásárlúst az illető vállalattól. 

l'ennészetesen az összes (vizsgálati, szen1é!yi. érté

kelési stb.) költséget a kandidáló vállalatnak kellett IC
clcznie. 

;\ l-lu111an Intézet és a C'onphanna vúllalat közös 

döntése alapján a WHO-hoz küldcndö angol nyelvű 

beuclván;'ok az f\clszorbeált Di ftéría-T etanusz-Pertusz

szisz (alapin1111unizálásra), az ,1\dszorbeált Diftéria

·retanusz ( alapin1n1unizálúsra) valan1int az ;\clszorbeált 

·rctanusz (ernlékeztctÖ) vakcinákra készültek cl. rvlin

den beadványnak tartaln1aznia kellett az Intézetre vo

natkozó általúnos adatokat. az antigének tcnnelési 

technológiájának kivonatát. a IOrn1ulc.í.lús. töltés. cso-

111agolús rövid leírúsát. 

,4 uto111atizált fer111eutciciás tec!t uol ági a 
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Részletezni kellett az in process, bulk és végtern1ék 
kén1iai és biológiai ellenörzö vizsgálati 111ódszerek le
írását az értékelés biostatisztikai 111ódszerét. Bizonyí
tani kellett a tenne!és és a tern1ék konszekutivitását, az 
utolsó 10 évben tern1elt vakcina 111ennyiségét, csatolni 
kellett az esetleges tennelési selejt okának kivizsgálá
sáról szóló jegyzőkönyv n1ásolatát és a V/1-10-hoz kül
dcndö vakcinák tcnnelési és ellenőrzési összefoglaló 
protokollját a hatóság (01(1) vizsgálati bizonylatával 
együtt. ivtindháron1 vakcináról jókora dosszié kereke
dett ki, az elkészítéshez a Conphanna cég 111ég kanadai 
szakértöt is rendelkezésünkre bocsátott. A dokun1entu-
1nok és a vakcinák kiküldése 1987 nyarán történt és a 
vúllalat izgalo111n1a\ teli vórakozássa\ nézett a további 
l'ejlen1ényck elé. 

:'\ beadványok és a vizsgálati anyagok elküldése 
utún 111egkczdödött a !'elkészülés a \'.VI-IO auditra. Ez 
helyileg ne111csak a 1-luinan köbányai gyáregységét 
érintette. hanein az ellenörzö hatóság, jelesen az OKI 
()\tóanyag-cllenörzö részlegét is. A. gödöllöi gyáregy
séget ez az ellenörzés ne111 érintette. f\ legtöbb 111unkút 
a „terep" rendezése, szépítése. az ál!atszobák l'estése és 
tern1észetescn a tennelési és ellenőrzési naplók vala
inint egyéb doku1ncntációk isn1ételt átnézése jelentet
te. Na és tennészetesen a rnunkavúllalók. vezetök és 
beosztottak „pszichológiai'' felkészülése ... 

Elég sokúig kellett várakozni. 111ivel a \Vl-10 últal 
kijelölt. fl.iggctlen vizsgúló laborokban ne111 siették cl a 
n1unkút. a \VT·J()-t sürgetni pedig nen1 lehetett..'\ \Vl-10 
últa! szervi:zetl auditra végül is 1988 tavaszán. a 1-lús
vét elötti héten került sor. Igen részletes cllcnörzés tör
tént n1ind a vakcina tcnnelés. 111ind pedig az cllenörzés 
területein és a szak1nai\ag kapcsolódó egyéb részlege
ken (pl. úllatszobúk) is. Fontos szempont volt a WHO 
~\iánlúsok intézi:ti a!kaln1azúsúnak vizsgú!uta. valan1int 
a vonatkozó Cii\·IP szahúlyok betartásúnak ellenörzése. 

•
1\z auditon az ()f(! szaken1l1erei is végig jelen vol

tak. i-\Z ellenórzésröl készlilt jegyzökönyvben néhány 
kisebb hiúnyossóg kikliszöbölésérc kötelezték az Inté
zetet. 111elyck végrchajtúsúnak cllenörzését és a \Vl-10-
nak szó!tí jelentés elkészítését az ()J(l-ra bízták. (ljabb 
\Vi"i(J ellenörzésrc ncn1 \·olt szükség. \ 1égcrccltnénybcn 
a \VHC) a korúbban beadott clokun1entációt. az ellenör
zö laboratóriu111ok crcdn1énycit és a helyszíni szc111lén 
tapasztaltakat összegezte és ennek alapj3n az Intézetet 
i-\dszorbcált ·retanusz -roxoid vakcina és ;\dszorbcált 
!)iftériu--retanusz vakcina vonatkozásúban 1989 tava
szún. 111íg az ;-\clszorheált Di ftéria-·retanusz-Pertusszisz 
vakeinókrn nezve 1989 öszén UNICEF és PAHO szál
lítónak elfogadta és ezáltal a követkczö évektöl a nern
Zt'tközi \·akcina szúllitásokra vonatkozó tendereken a 
rész\·éte!ét lehetövé tette. Így 1989-töl kezdve beindult 
a „nagyüzc111·· és korúbban elképzelhetetlen n1ennyisé
g.ü vakcina ri:ndelés érkezett a vúllalathoz. 

Ennek teljesítése roppant erö!Cszitésekct követelt 
és húr a !Cladatokat sikerült elvégezni. igen han1ar nyíl-

vúnvalóvá vált, hogy sürgősen új vakcina tennelő

Uzen1re lesz szükség. Ez azonban 111ár túlnötte a kőbá
nyai kereteket, ezért a n1egépitésére Gödöllőn került 
sor. (Ismertetését az előző fejezetben adtuk meg). 

A korábbiakban volt 1nár szó arról, hogy iniután a 
\\11-IO a Hun1an Intézetet a Bakteriális Vakcinák Refe
rencia Központjának isn1erte el, szán1os külfdldi tanul
n1ányutas tréningezését irányította a vállalathoz. Ez a 
folyamat a hetvenes évek közepétől erősödött fel, de 
ezzel párhoza111osan a Hun1an szake1nberei is részt vet
tek külfólcli vakcina tcrn1elö intézetek n1onitorozásá
ban, fejlesztési lchetöségeik f'eln1érésében, fejlesztési 
projektek elkészítésében inajd kivitelezésében. Ezen 
tevékenység fő szervezője, koordinálója és linanszíro
zója a bécsi központú UNIDO (az ENSZ Iparfejleszté
si Szervezete) volt. 

A nyolcvanas évek elsö lelében több helyzetfelmé
rö „expedíció'" indult ázsiai. afrikai orszógokba és ezek 
alapján olyan riportok készültek az UNIDO részére, 
an1elyek l"elhasználásúval a 111üköclőképes vakcina-ter
rnelö intézn1ények tún1ogatást nyerhettek tennelö 
berendezések. 111üszerek 111egvételére. szakcn1bcrcik 
továbbképzésére. 

Ilyen jellegü segítséget kaptak például Banglades
ben, Etiópiában. l(enyúban. Tanzániában. Nigériában, 
Ghánában felkeresett tncglévö és n1ég niüködőképes 
intézn1ények. Ezekben tern1észetesen nen1 folyt teljes 
köríí vakcina tcrn1c\és. dc néhány BCG. tífusz. kolera el
leni oltóanyagot elöállító !étcsítn1ény rászolgált a tán10-
gatúsra. an1i l'ennn1aradásukhoz nélkülözhetetlen volt. 

1\z egyik legnagyobb szabású projekt K.an1crunban 
valósult n1eg. Ebben a nyugat-afrikai országban lchetö
ség nyílt arra. hogy egy. különben állatgyógyászati 
\·akcinúkat es termékeket clöállitó, jól felszerelt inté
zetben. létesíteni lehessen egy cn1bcrgyógyászati vak
cina tennelésére alkal111as részleget. (E111lékezzünk a 
hajdani Phy!axia-l-lu1nan kapcsolatra!). Nevezett léte
sitn1ény l(an1crun északi részén. Garoua város n1ellett 
található és francia neve rövidítve Lanavct (Laboratoi
res National Vétérinaire ). 

'\projekt 1988-ban indult. amikor a Human lntczet 
\·akcina-tennelésben és ellcnörzésben júrtas szakc1nbe
rei elkészítették a projekt dokun1entun1ot a renti hel,yszí
ncn és n kan1cruni hatóságoknál egyeztették a lchctősC
gekct és a kivánaln1akat. elkészítették a költségvetést. 

;\terv ;\dszorbcúlt ·retanusz Toxoid vakcina clöúl
lítúsút célozta 1neg és 2 év volt a végrehajtás határide
je. Ezen idön belül 111eg kellett szervezni a kan1eruni 
kollégák tréning-progran1jút a Hu1nan-ban is. iv'linclezt 
tartaltnazta az LINIDO részére készült riport és annak 
elrogadúsa után 1989-bcn n1eg is indult a projekt vég
rehqjtása. 

,;\z építkezés és az útalakítúsok a Lanavct-hcn 
1989-bcn 111cgtürténtck, n szükséges berendezések is 
111egérkeztek. így 1990 tavaszától 111úr elindulhatott az 
érdcrni tcr111elön1unka. az 1989-ben a l-luinan-ban ta-
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nuhnányutat teljesítő kaineruni 111unkatársak bevona
sával. Mind a tennelés, 1nind az ellenőrzés gördüléke
nyen folyt, így az első sarzs r\dszorbeált Tetanusz 
Toxoid vakcina 1990 őszére már el is készült. Minősé
ge, n1elyet a helyszínen és a l-lu1nan-ban is ellenőriz
tünk, megfelelt a WHO követelményeknek. Az első 
sarzsot ha111arosan több is követte, valan1ennyi hason
ló, jó n1inöségü tennék volt. 

A projekt sikeres 1negvalósítása után került sor 
1991 elején a létesít111ény felavatására, an1elyen 1nind 
az UNIDO. mind pedig több külföldi vakcina termelő 
üzeni neves reprezentánsai rnegjclentek, tern1észetesen 
a kan1eruni 111inisztériun1ok és a l-lu1nan Intézet képvi
selőivel együtt. Egybehangzóan kornoly szakn1tli si
kernek ítélte n1indcnki az elkészült létesít111ényt. ;\ 
Szaharától délre esö afl·ikai régióban ez volt az clsö. 
ilyen terméket elöállitó vállalat. amely jól illett a WHO 
111ár en1lített EP! prograrnjába is. f\Z Adszorbeált Teta
nusz Toxoid vakcina jól használható oltóanyag a 
tetanus neonatorun1 nevü igen súlyos. általában halálos 
kinH::netelü újszülöttkori fertőző betegség n1egelőzésé
be11 is./\ ka1neruni. 111agyar és UN! DO együtt111üködés 
keretében !Clépített intézn1ényben tábla en1lékeztet a 
közösen elért eredn1ényre. 

!v'líg a kan1eruni „akció" az UNIDO szervezésében 
és linanszírozásával történt. egy n1ásik hasonlót az 
UNlCEF tán1ogatott. \lietnan1ban. Itt egy niár 1neglé
vö. niüködő rendszer teljes rekonstrukciója és niocler
nizálása volt a !Cl adat. a rnunka 1985-bcn kezdődött cl. 
Itt két helyszínen kellett tevékenykedni. 111ert az anti
gén terrnclés Dalaiban. a forn1ulálús. cson1agolós. el
lenörzés pedig az innen 111integy 400 kn1-re lévö Nha 
-rrang nevü vúrosban történt. \lietnán1ban az ,i\dszorbc
últ Tetanusz Toxoicl mellett Aclszorbeúlt Dilléria
-retanusz-Pcrtusszisz vakcinút is elő kellett állítani, arni 
egy 111eglchetősen összetett technológiai transzferrel 
\'Olt csak 111cgoldható. 

;\ J~lun1an tern1clő és e!!cnőrzö szakcrnbcrci ebben 
a projektben is aklÍ\" és rolyan1atos részt vállaltak és a 
köbányai gyáregységben szún1os victnatni szakcn1bert 
képeztek ki az lJNICEF által szervezett és tún1ogatott 
tréningeken. /\ feladat \"égrehtlitúsa teljes sikerrel járt. 
így· az (akkor) 60 niilliós orszúg vakcina szükségleté
nekjelentös részét helyben gyártott tcrn1ékckkcl tudjúk 
kielégíteni. 

;\ néhún)' kiragadott pélclúval azt szeretnénk részle
tesebben illusztrálni. hogyan került be a l-Iun1an Intézet 
a Wl-10. az UNIDO és az UNICEF szervezetein ke
reszHil is a ncn1zetközi vérkeringésbe. 

Tcnnészetcsen egyéb projektekben is részt vettünk. 
igy pl. infúziótennclö üzen1ek létesültek a közren1ükö
clésünkkel ;\Jgériában és Nicaraguában. orális rehidrá
ló !iofilczctt porok tcnnelése indult rneg ivlozan1-
hikban. gyógyszergyúrak fejlesztésére került sor .Ango
lúban. Bár úgy tünhet, hogy inkább a külföldi szake111-
berek n1unkájút. továbbképzését tún1ogattuk. dc a 

Ü zeu 1 cn •at ciso 11 [( ll 111eru11ba11. 
Jobb oldlllou d1: .-trculi Lajos a Ilu111t111 igazgatója, 

bal oldalon c/J: ('sizér Zoltán az LT1VIDO egyik l'CZetó]e, 
középen a ktuneruni 111i11isztéri11111 képl'iseliije 

.. doccndo disci1nus'" (tanítva tanulunk) elvét figyelern
hc véve az Intézet szakc111berci is igen sokat profitáltak 
az itt röviden vázolt ncn1zetközi együttinüködések ta
nulsúgai révén. 

Búcsú a 11.i·o/c)'t111as évelitif/ ... 

:\z clözőckhcn leírtakból világosan látható az a 
nagyvonalú fejlödés, arni a nyolcvanas évek folyan1ún 
\"égbe111ent a 1-lutnan Intézetben.;\ változások clöntöen 
a gödöllöi gyáregységet érintették. l(öbányára jobbára 
a szinten tartás volt a jellernző, bár ott is volt fejlődés. 
Ez azért is érdcn1cs a figyelernre. rncrt ez a gyáregy
ségben az utolsó clőrclépéseketjelentctte a szerohaktc
riológia területén. Többször cn11itettük 111ár a Scrotyp 
\'ércsoport-rneghatúrozó reagenst, n1ely ;\, B illetve 0 
vércsoportba tartozó egyének steril. n1agas titerü vérsa
vója volt. 1-losszantartó kísérleti n1unka crcdn1ényc
képpen sikerült a nyolcvanas évek végére tnonokloná
lis vércsoport-1neghatározó reagenseket elö8.!lítani. 
arnivel a biotechnológiai korszak lntézetünkben is 
incgjelcnt. Ezek a reagensek olyan hibridon1a sejtvo
nalból létrehozott ellenanyagok. 111e!yck egér niyclon1a 
és egér B-lin1f'ocita sejtek fúziójából szúrn1aznak. 

/\reagensek egy vagy több klón által tennelt ellen
anyagok keverékei. n1e\yek scjttcnyészet f'elü!úszójából 
vagy egéraszciteszböl szúrrnaznak. ,i\ rnonoklonúlis anti 
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r\ +B reagens anti-A és anti-B 
specifitású ellenanyagok keveréke. A 
monoklonális anti-D (lgM) reagens 
in vitro körülmények között létreho
zott sejtvonalból szánnazik. A hu-
111án erecletü lin1foblasztoid sejtvona
lat Epstein-Barr vírussal (EBV) való 
transzfonnálás révén lehetett kifej
leszteni 111ajd ezt heteron1ielon1ával 
fuzionáltatni. A röviden leírt techni
kákhoz használt sejtfennentációs 
egység ivfagyarországon egyedi.ilálló 
volt, föleg annak ipari n1éretü fer-
111entálásra a!ka!1nas volta n1iatt. 

Erdekességként érden1es 111ege111-
!íteni az Enzaklon-Feto diagnoszti
kun1ot is. Ez a reagenskészlet az en
zi111-kapcso!atú ellenanyag technika 
(ELISAJ elve alapján végzett humán 
al fa-1-!Ctoprotein ( AFPJ meghatáro-
zásúhoz sztikséges összes reagenst és a tnikrotitráló le-
111czt ís tartaln1azta. l\lkaltnas volt anyai szérunnninták 
szürövizsgálatára. a terhesség 16. és 18. hete között bi
zonyos IE:jlődési rendellenességek kin1utatúsára. vala
n1int néhány tun1or n1arker vizsgálatára here- és pctefC
szek daganatok eseteiben. (Ezen utóbbi tennék - több 
111ás 111ellett ~a tviüszaki Fejlesztési Laboratóriun1 ké
szítn1én:yc volt. n1elyet d1: Varró Ruf..fo(f; 111ajd Burna 
iüró Ildikó vezetett.) 

Itt c1nlítjlik n1cg a baktériu111 ·rörzsbankot is. tnely 
létrejövctclével. nagy111értékben hozz~járult a vakcina 
tern1e\és jelentős fE:l futtatásához (vezetője: EnuJd .Já11os). 

r\ nyolcvanas években az egyre rohan1osabban nö
vekvö vúllalati gazdasági credn1ények 111ellett 1nús te
kintetben is jc!entös vú!tozások indultak el a 1-lurnan 
1 ntézetbcn. l 984-töl 111üködött a l'-ereskecJel111 i Osz
tály. rnel.ynek tevékenysége n1incl a hazai. rnind az ex
port tevékenységre kite1~jedt. 1\ szakn1ailag egyre erö
södö ·rcchnológiai Osztúly keretén belül a rninöségbiz
tosítási egység egyre több feladatot knpott és nagyobb 
szcrcpctjútszhatott a Giv1P szabályok intézeti alkaln1a
zásüt illctöen . .Jelentösen IE:lgyorsult a szán1itógépcs 
inf'orn1atikai rendszer kiépítése is. 

!(orúbbi fejtegetéseink során 111úr hangsúJ:„oztuk. 
hogy a nyolcvanas éveket globálisan az intézeti sze111-
\é\ctvú!tásje\le1nezte. 1nely egyúttal 1neghatürozta a to
\·úbbi f'ejlödési lehetöségeket is.;\ szcn1léletvúltás egy
fr~jta gazdasági szi.ikségszerüség eredöje volt. an1i a 
nyolcvanas évek clöre haladtával egyre c!odázhatatla
nabbul jelentkezett. Ez nen1 csak a f~iu111an Intézetet 
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érintette. dc a vállalat azok közé tartozott, akik ezt lcg
ha1narabb felisn1erték és tettek is érte vala111it. Az ál\a
rnilag erőltetett korábbi „szigor" lényegesen enyhült, 
aini a vállalatok 1nozgásterét jelentősen kitágította. A 
politikai „odafigyelés" is csökkent, így a legkorábban 
„ébredök" szinte öntudatlanul elébe mentek a később 
bekövetkezett történéseknek. 

.:\.n1i a I-lu111an-t illeti, itt 111ég az is elősegítette a 
szükségszerü változtatásokat, hogy az [ntézet korábbi 
vezetö n1unkatársai lassan nyugdíjba kerültek és a he
lyükre lépő 1.\jak. akik közül többen jelentős gyógy
szergyári gyakorlattal rendelkeztek, ken1ény n1unká
val. sokkal dinan1ikusabban tudtak reagálni a !Clcsilla
nó lehetőségekre, 111int ezt elődeik tették. 

Az Intézet tehát perspektivikusan jól állt, mert jól ki 
tudta aknúzni az adódó gazdasági lehetöségeket. 

Dc a történcle111 végül is átrendezte az előzetes el
képzeléseket, terveket, szán1ításokat. ;\ sok évtizeden 
át n1egvúltoztathatatlannak tartott politikai és gazdasá
gi rendszer K.elet-Európúban 111indenntt n1egbukott. 
Így· a kilencvenes évek n1ár a gyökeresen n1egváltozott 
társadaln1i és politikai körül111ények jegyében indultak 
és a következőkben arról lesz szó, hogy a I-Iu111an Inté
zet hogyan tudott 111cgfclelni és a\kalrnazkodni a ko
rábbról teljesen istnerel!en külsö és belső körültné
nyekhez. vala1nint az új, 1neröben rnás kihívúsokhoz. 
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