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1999. GYÓGYSZERESZET 

50 éves a SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézete 

D1: Noszál Béla 

A Gyógyszerészet szerkesztőségé11ekfontos törekvése, hog_l' olvasóit 1negisn1ertesse a grógyszerés;képzésselfog!al
kozó egyetenli intézetek, tanszékek életével. E cél annál is inkábbfóntos, n1er1 az 011/ólyó oktató-és kutatórnunka n1eg
szabja a gyógvszerészi diplonuík értékét és jelentősen befo~váso{ia szakrnánkjövc~jét. 

Ennek jegyében sziiletelf 111eg a jelen írás is. 
Különös aktualilását az cn[ja, hogy a nevezett intézet 1999-ben ünnepli alapításának 50. éifordulc~iát. A kerek szü

letésnap kiváló alkalon1 a visszapillantásra, a 111a Jo!J'Ó oktatás, kutatás, a hazai és 11en1zetközi szakn1ai-t11don1ónyos 
kapcsolatre11lú·zer he111utalására, a jövőbeni kilátások értékelésére 

/v!indezek cítteki11té:0;ére az intézet igazgatóját kértük/e/, akit 1994-ben választoílak e pos::tra, és aki a Afag,rar Tu
dou1ányos Akadé11Iia 111u11kabizullsági elnlikeinek és köztestületi doktor képviselőinek sorában jelenleg a: eg,_vetlen 
gyógyszerész végzettségi[ szake111be1: (A szerk.) 

1. J'isszatekintés 

I-lazánkban a gyógyszerészek kén1ia oktatása 1772-
ben kezdődött n1eg a Pázn1ány Péter által alapított nagy
szombati egycte1nen, ahol az oklevél n1egszcrzésének a 
„gyógyszerészeti chenlia" vizsga is f'eltétclc volt. A ké
sőbbiekben Budára, n1ajd Pestre költözött és karokra ta
gozódott, 111ajd az alapító nevét felvevő egyete111en 1949-
bcn osztódott a „Szerves és Gyógyszerészi l(é111iai Inté
zet" Szerves l(é111ia ·ranszékre és Gyógyszerészi l(é1niai 
Intézetre, nielyek közül előbbi a Tudo1nányegyeten1nek 
(ma ELTE), utóbbi az Orvostudományi Egyetemnek (ma 
SOTE) lett a része. 

Önálló gyógyszerké111iai profilú intézet tehát hazánk
ban elsőként Budapesten, a Páz1nány Péter ·rudornány
cgycte1nen jött létre, an1ihcz azonnal hozzá kell tenni, 
hogy jelenleg több hasonló szakn1ai orientációjú, kiváló 
kvalitású intéz1nény is n1űködik az országban. 

A budapesti Gyógyszerészi Kérniai Intézet az 1949. 
szcpten1bcri alakuláskor öt tüből, közHik két diplon1ásból 
állt. Vezetője D1: Végh Antal volt, aki Schulek Elc1nér 
professzor tanítványaként és 111unkatúrsaként, e!sösorban 
gyógyszeranalitikai, gyógyszerkönyvi súlyozású oktatást 
vezetett be. Az Intézet első telephelye a Bp. IX. ker. Hő
gyes Endre utcában volt. ahol ina a SOTE Szerves Vegy
tani Intézete található, és ahonnan 1956-ban költözött a 
Puskin utcába. Végh professzor több ciklusban volt a Bu
dapesti (1najd Sen11nehveis) Orvostudo111únyi Egyetc1n 
Gyógyszerésztudo1nányi !(arának dékánja, 1niközben ve
zető szerepet játszott az V. f'vlagyar Gyógyszerkönyv 
(Ph.Hg.V.), majd a Ph.Hg. VI. szerkesztésében. 

1972-ben született 1ncg G)'ágyszerés:i kénlia cín1111cl 
a tén1akört egészében átfogó clsö hazai tankönyv Végh 
Antal, Szász Györgv és Takács 1\li/uí~r szerzőktől, az Inté
zet számos n1unkatársának a közren1íiködésével. 

Az évek folyarnán szélesedö profilú és sz{unos 111un
katárssa[ gyarapodó tanszék vezetését 1974-ben S'zász 
Gyarg}'' vette át. Szász professzor rekord idötartan1ban, 12 
éven át volt a Gyógyszcrésztutlo1nányi l(ar dékánja, rni
közben irányítása alatt a tanszéken n1eghonoso<ltak a pa
pír-, a réteg-, 1najd a gáz- és folyadékkro1natográfiás 

n1ódszcrek, az ultraibolya, látható és infravörös spektro
szkópiás technikák, a gyógyszerellcnörzési profil n1ellclt 
111egjclcnt és teret nyert a szintézis, a szerkezet-hatás ösz
szelliggés, a hatóanyagok íízikai-kén1iai tulajdonságainak 
kérdésköre a kutatásban és oktatásban. A Gyógyszerészi 
J(érniai Intézet 1980-ban költözött a l'rcfort kertben !évö 
épü!etböl n1ai helyére, a l·lőgyes Endre utcába. 1990-ben 
a 111agyar nyelvíi gyógyszerészképzés 111cl\ctt 1ncgindult 
az angol nyelvű is. 

2 . .1Íttekintés az utolsó j"él éi>tized 11111nklÍjlÍriil 

J. /. ()ktatás 

A SOTE Gyógyszerészi l(é1niai Intézetében 1994 és 
1999 közölt a 

- Clydgys::erészi ké111ia CÍinÜ fükollégiu111 tárgy, 
- a A1iiszeres gyógys::eru11alízis és a Beve::elés a 

gyágyszerkutatásba chnü kötelezően vúlasztható tárgyak, 
- a Kéntiai gyógys::erellen/irzés cín1ü szakgyógyszeré

szi kollégiun1, 
- A t•!...l'Ógyszerkutatás 111odern stratégiái cín1ü orvos

biológiai szak111érnöki tárgy, valan1int a 
- Gy6p,ys:::erké11tiai 111ate111atika és a Bioanalitikai 

111ódszerek aJárn1akoki11etikában cín1ü spcciál kollégiun1i 
tárgyak oktatása folyt. 

Hagyornányait és óraszárnát tekintve is, a fenti tár
gyak közül legjelentősebb a Gyógyszerészi ké111ia, n1cly a 
kurrikulu1n 8 korábbi kén1iai kurzusának isn1cretanyagát 
szintetizáló, nen1 kérniai diszciplinákhoz is szorosan kap
csolódó, és tcnnészctcsen önúlló specifikun1okkal is ren
dclkezö egység. 

A tárgyhoz kapcsolódó képzési célok négy pontban 
foglalhatók össze: 

l~) A gyógyszerkincs legfontosabb vegyületeinek sok
oldalú kén1iai 111egisn1crtetésc: szerkezetük, analitikc\juk, 
a hatással üsszclllggő legf"ontosabb fizikai-kérniai para-
1nétcrcik, bio- és rnás gyógyszcr-n1olekulákkal való köl
csönhatúsaik, clőúllitásuk és tisztításuk. szervczctbcni 
sorsuk és 1nctabo!iznn1suk tárgyalása. 
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hJ 1\ fentiekhez szükséges. a kurrikulun1 korúbbi ké-
1niai és egyéb kurzusaiban ne111. vagy ne111 elegendő 

1nélységbcn szerepelt analitikaL szerkezetvizsgúlati. szú
n1ítási, fízikai-kétniai foga!111ak és 1nó<lszcrek oktat;:isa. 

cJ Analitikai eljárásokat alkaln1azó standardok: 
gyógyszerkönyvek és validálási 111ódszerck is1nertetésl'.. 

d) A gyógyszerkutatás és -fCjlcsztés legfontosabb ké
rniai cletneinek áttekintése. 

l\ gyógyszerkincs és a gyógyszerkönyvek valtozása. a 
1nctodikák !Cj!ödése és több társtu<lornány 1nolckulúrissá 
vólása szi.ikségessé tette a tárgy folya1natos korszcri.isíté
séL A közehnúltban tnegvalósítL1tt fejlesztések részét ké
pezt~k az alábbiak: 

1. ;\ hatóanyagkincs növekedése, ugyanakkor az in
rorrnatikai türradalo111111a! érkezett rugalinasan kczclhctö 
adatbúzisok L'ltL'ijcdése 1nús-1nús oldalról, dc egyaránt a 
tananyag szerkezetének útalakítúsát ercd111é!l)'ezte. A le
xikális anyag egy részének tárolúsúra napjainkbi1n 111ár az 
adatbázisok hivatottak, a fc!szabadu!ú hun1fln intellektuú
!is kapacitás így lényegi összefliggésck bcfogad<isúra 
használható. 

2. 1\ h<i.ro1ndin1L'nziós (31)) n1olekuláris térszerkezeti 
szc1nlélct crösítése, ennek bevonása az oktatúsba 1no!eku
la1noclcll sajútkezü építésével gyakorlatokon és vizsgán. 
Hypcrchc111 sz<i.111itógépcs progra1nokka! a gyakorlatokon. 

3. A l~ntickke\ összefliggésbL'n. a gyógy·szcr-rcceptor 
3fJ illeszkedésének, a gyóg:yszcr- és bio1110\ekulák dina-
1nikus kölcsönhatásának. a ~D QS:\R elc1ncinck a beinu
tatúsa. 

-.!. ;\ GLP és az analitikai n1ódszerck validLil:1si elvei
nek bevon;:isa a gyakorlatok és elöaclások anyagúba. 

5. 1\ n1agyar és lllÚS rontos llL'lllZeti gyúgyszcrköllY\'Ck 
111t.'l!c!l a Ph.Eur. fö vonásainak is111ertciésc. 

G. i\ gyógyszennolckulák szervezctbeni s<.)rsúban nag) 
jclt:ntöségü tulajdonsúgok. a 1nolckuláris és szub1nolcku
lúris bázicitús. a lipotilitús és az czckct jcllernző para1né
terck részletes n1cgis111erte1ésc. a kapcsolódó szú1nítúsok 
bcvonúsa az clöaclúsokba és gyakorlatokba. 

7. 1\z e\vúlasztús-tcchnika két új. nagyhatékunys<igú 
n1ódszcré11ck. a szuperkritikus !luid-kron1atognifiúnak és 
a kapillúris c\ektrof'orézisnck az úttckintésc. 

S. /\ gyógyszer-receptor külcsönhatúsok n1olckulúris 
n1egis1nerését lchctövé tevő n1úgnt.'scs n1agrezo11ancia je
lenség és az ezen alapuló ké111iai szcrkczetkutatúsi. hu
n1ú11 diagnosztikai tnódszerek túrgya!úsa. 

9. ()sszctctt rendszerek pl-1-júnak sz{1111itf1sa. pH-függó 
ro!yan1atok opti1nalizálásúnak az is1ncnctése. 

10. :\z enantiorncr-szclcktív kö!csönhatúsok és anali
tikai 1neghatúrozások terén cgyarúnt jelentös kiroptikai 
111ódszcrck rész!ctcscbb tárg_y·alása. 

1 !. Bcpil\antús a kén1iai gyógyszcrkutatús új viv1ná-
11yainak, a kon1binatorikus és paralel szintézis-1nódszerck-
11ck, valainint a nagyhatékonvsá!..!.ú szürésnek az elveibe. 

12. Végül, de ncin utolsó .sorban a túrgvalt, rnintcgv 20 
hatástani csoport új 111olckuláinak és ö;szctliggés~inek 
ben1utatása, 1nclyek közül háron1 p0\dút e1n!itli1;k: 

- Fcnil-alkil-arnin típusú szin1pato111i1nctiku111ok szt:r
sajátságai, szelektív fJ'"' agonista bronchodil{norok 

:0;2c.J9n~.osa.bb 

- 1\ntihipertenziv ACE-gf1tlók szerkezete. ké1niai és 
receptorkütöc!Csi tulajclonsúgai. 

- Penicillinek és cef~1losporinok reakciókészsége. 
savlabilitása, a savstabilitús fokozása, a pt.'nicillinérz~

kcn)'Ség csökkentése. 
A 1\Ilis:::,eres gvó:;?,ys:::.era11ulí::is e. kötelezően v<ilaszt

ható túrgy a térnakör clsösorban e!választ<istechnikai 
(HPLC. HPCE. GC. VRK) és spektroszkópiai (UV-VIS. 
IR, CD. ORD. NMR. MS) fejezeteit tárgyalja, a tudo
nHí.nyág elis1nert, részben ipari szaken1berei (C7öróg Sán
dr)/; Véke)' Károly. Ali/ch György, Podányi Be1!iá11li11. 
1/·ischler F·erenc, (/a::dag i\Iáriu. Pupp ()llr.Í, l"cí111os .Já
:::sej." CierL'i!,e~\' ..lnclrás, Krikúsi Já:::s(:f) clöadásilban. 1\z 
összesen 40 órás stúdiun1ot ! 996-ig d1: .)'::.ás::. Clyörg„r 
t.'gyetc111i tanúr irányította és eb: Ch:rgc(r :lndr(ís egyetcini 
docens szcrvcztt:, a1.ó1<1 1ni11dkét feladatot d1: (Jergely 
.·lndrás l<iija cl. 

.1\ !Jen..:::e!és u g1·1',<.!._rs::erk111u1ásha cin1ü kurzus hiány

pótló spcciú! koll~gíu1nként indult, kötell!zőcn választha
tó tárggyú az 1997/98-as tanévben vúlt. 

Bevezetését indokolta, l1ogy f\:jlett cg0szségüggyc! és 
gyógyszeriparral rc1H.lclkczö orszúgok fc\söoktat<isúba11 
clengedhetct!enül szükséges a gyóg;'szerkutalás egészét 
<ittckinteni képes, nnt!tidiszciplinúris li:lkészültségü szak
e111berek képzése. 

1\ kurzus ben1utatja a különbüzö gyógyszerkutatási 
rc1H.!szcrt.'kt.'t, 111aj<l úttekintést ad 

a hatékony kén1iai struktúrúk kcresésének hagyo1nú-
11yos és kon1binatorikus eljürúsairót, 

~-az clöállított vegyU\ctek nagyhatékonysúgú tcsztclé
séröl. 

„ a „lead" szcrkczi.;;tek l'cjleszll.:::ének racionú!is rnód

szt:reiröl. 
- a szúnlitógépcs n1o!ckula111ude!lezés elvi alapjairól 

és l1.:chnikáiró!. 
a szintézis, a l~tnnakulógia, a 1netabo!iz111us és a li1r-

111akokinctika összcfliggést.'iröl. 
a tern1észetcs ercdetü -- főként növényi -- hatóanya

gok kutatúsúról. 
az originúlis és gent:rikus k2szitn1ényt:k í~jlesztésl:níl. 

i\ túrgy l 0 t:löadója (köztük egy akadé1nikus és :4 akadé-
111ic1i duktor) ! 0 orsz<'igos hirü kutatóhelyet képvisel. 1\ kur
zus cin1ének és terjcdcln1Cnek n1egfi..:lellíen ·-csak betekin
tést nyújthat a gyógyszcrkuiatús egészébe./-\ rész!eti.::s is111t::
rctck 111cgszcrzésére az elöadók (1\iáray ,\'::uhú (iábcn; ~·éri 

(~p'i1:t:_1; J-!t.:rn1i..:c:. /s11·ú11, i\'):fn:c(r S':::obolcs, A!á~1·us Pé1c1: 
l\ú/111á11 Pé1c1; l\lchurich hnn..:, fla/'(Jc::ui ;\/u1gi1, Alc::ci .fú-
11os 0s 1Vus:.úl /Jélo clöadó-kurzusvezetö) sqjút speciúl koll0-
giu1naikon és kutatóhclyükön készséggel adnak lehetőséget. 

i\z egy féléves. heti J órús stúdiu111 kibövített f'onnú
jóban doktori kurzusként is zajlott. a gyógyszerészhallga
tók ill. végzettségüek n1cllett vegyész, vegyészinérnök, 
orvos, <i!!atorvos és tanúr szakos kollégák részvételével. 

l!t cn1litendő. hogy e túrgy c!öadói kol!cktívúja képe
zi n1agját annak a szak1nai társulúsnak. n1cly célul tüzte 
ki. hogy a küzcl111ú!t ipari és kutatóintézt:li vúltozásainak 
klivt!tkezt0bcn n1egrcndült, dt: vúltozatlanul vil{tgszinvo
nalú szcllcini potenciállal rcnde!kczö hazai !!VÓ~vszt.'rku
tatást cgyctcn1i kcrett..!k közt 111cgújítja. Ennck.ér;~linében. 

--
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elsősorban Kéri G_vörgv és 1Vára_v S:abó Gábor szervezö-
111unkájának köszönhetően 1999-ben benyújtásra kerül 
annak a SOTE központú, de több intézményre kite1jedő 
oktatási-kutatási hálózatnak a tervezete, melyben a beter
jesztők (Nára)' Szabó Gábo1; S::olcsányi .János, Kéri 
Györ,r.;y, A4át;1us Péte1; i\Iancll .József, 5)arkadi Balázs, 
Szende Béla, Nos:: át Béla) originál is hatóanyagok pato
biokén1iai alapú keresésének, fejlesztésének, jellen1zésé
nek a rendszerét kívánják megteremteni. 

A Kénziai gyógyszerel!encJrzés chnü szakgyógyszeré
szi kollégiun1 célja a gyógyszerellcnörzés rendszerének, 
nctnzctközi előírásainak mcgisn1crtctése, az analízis me
todikáinak ehnélyitésc, a legújabbak elsajátíttatása. A 
tárgy oktatása 1998-ig a I-IIETE Gyógyszerészeti Tan
székének a szervezésében, az OGYI, a I-llE'fE, a SO'I'E, 
a BME és az EI;rE szakernbcrcinck a részvételével folyt. 
1\ SO"fE GyógyszerCszi l(érniai Intézet kurzusait Gergely 
..lndrús szervezte, és az Intézet 111integy 10, főként vezető 
n1unkatársa tartotta. A szakképzés új rendszerének megfe
lclöcn, a közeln1últban Paál Tanzús főigazgató úrral 
egyeztetett progran1 szerint létrejön a képzés közös ten1a
tikája, n1ely 1nagába foglalja a gyógyszercllcnőrzés rend
szerének és elveinek, va!an1int a legújabb analitikai 1nód
szereknck a lényegi elen1eit. A kurzus 5 részletben, össze
sen 330 órát foglal 1nagába. 

A Gyógyszerku1atús nzodern stratégiái cín1ü, a SO'fE
BfV1E-ÁOTE szervezésében fólyó orvosbiológiai 111érnük
képzés túrgya az 1995/96-os és az 1996/97-es tanévek ta
vaszi fClévének progran1ján szerepelt l 4x2 óra ehné!et és 
5x~i óra gyakorlat te1jedclc1nben, a so-rE Gyógyszerészi 
!(érniai Intézet több vezető 111unkatársúnak és neves és 
külsö szakcn1bcreknek a részvételCve!. 

A kurzus f"ö tén1akörei: a gyógyszerhatús és a ható
anyag fizikai-ké1niai tulajdonságainak összelliggései: 
kvantitatív szerkezet-hatás összelliggések (2D és 30 
()S1\R). szárnítógéppe! segített gyógyszertervezés és en
nek szoltvcrei: rnelyek elöadúsában 1Vúray-S:::ahú Ci'cibcJ1; 
51':::ús::: G)'örgy. ficrnu.:c::: lst\·ún, Takácsné 1Vovák /(ri.1·:::ti
na. 1i!áz\'11s Péte1: Józan Aliklrís. Kökösi Já:sej"vctt részt. 
/\ tanfolya1n vezctöjc 1997-ben Szósz Gyórgy professzor. 
! 998-ban Takácsné 1\fovák Krisztina volt. 

Felkérésünk alapján tartotta egy !Cléves. heti 3-5 órás 
Ciyrí,rzvszerkénliai 1naten1aíika chnü, időszakosnak szánt 
spcciú! kollégiun1út gyógyszerész, orvos, vegyészn1érnök 
szakos. jórészt doktorandusz hallgatók szún1ára lrú11yi 
Antal cgyetc1ni tanár (ELTE), a 1nate1natikai tudon1úny 
doktora, vegyészrnérnök. A kurzus. 1nely a 20 résztvevő 
száni.ára garantúltan cn1lékczetcs, ehneélesítő intellektuá
lis é!rnény volt. f'őként gyógyszerészeti és ké1niai példúk
kal adott betekintést a kon1binatorika, a lineáris egyenlet
rendszerek és a 111alcn1atikai analizis világába. 

A Gyógyszcrt.!szi f<é1niai Intézet ad helyet l\"lebol'ich 
/111re kandidátus (EGIS) Bioanalitikai 111ácf.\'Zcrek a üinna
kokinetikában cín1ü. interdiszciplináris. szintén több 
t::gycten1 hallgatója által látogatott kurzusának. niely alap-
0s kötelezően vúlasztható tárgyaink kornbinúcióit, szán1os 
fontos alkal111azását isn1erteti. 

/\ fent fClsorolt credn1ényck 111cllctt tcnnészetesen 
tisztilban vagyunk oktatásunk szárnos hiúnyosságúva! is. 
1\z, hogy a gyakorlatok n1üszercsítése nen1 haladt a !dvá-

natos lite111ben, 111ég 1ncg111agyarázható a közehnúlt évek 
fiskális tudon1ánypolitikájával, n1cly a felsőoktatást nen1 
fcjlödésrc, hancn1 visszafcjlödésre ítélte. Az azonban a mi 
hibánk is, hogy a budapesti gyógyszerészképzésböl a 
hallgatók 95°/o-a n1a úgy kerül ki, hogy a gyógyszerkuta
tás és ké111iai szerkezet-meghatározás egyik legfontosabb 
n1ódszcréről, a tömegspektro1netriáról elképzelése sincs. 
Ezt a hiányt a közeljövőben 111cgszüntetni szándékozunk. 

Az oktatás és kutatás elemeit egyaránt magába fogla
ló doktorképzési és tehetséggondozási tevékenységet kü
lön pontokban tárgyaljuk. 

2.2. Kutatás 

A Gyógyszerészi l(é1niai Intézetben analitikai, szinte
tikus és 11zikai-kérniaí, szcrkczet-111eghatározási profilú 
kutatón1unka folyik. Mindezen területek tennészetescn 
gyógyszer- és bion1olekuláris orientációjúak, és egyaránt 
tartahnaznak alap- Cs alkahnazott kutatási tevékenységet. 

/\ fö kutatúsi területek közül legrégebbi hagyon1á
nyokkal a gyógyszcranalitikai rendelkezik, n1c!ynek je
lenleg n1üvclt ágazatai az elválasztás-technika (I-IPLC, 
GC. VRJ<., 1-IPCE). a gyógyszerkönyvi analitika, a spekt
roszkópiai és kirúlspecifikus analízis (CD, ORD, UV, 
VIS), gyógyszerek fotobon1lásának analitikája, a speciá
ció és 111ikrospeciúció. 

A kutatói állo1núnyból döntően, dc ncn1 csak analitikai 
térnákon dolgozik Szús: Gyö1:~v. Takács Aiihály, Papp ()1/á, 

Ge1gc(F András, Vá111os ./ó::,\·ej," 1-forFáth Péte1; G)-'ilnesiné 
1:-orrás A."ris:::tina. 1-!egedfís f-h11111a, Szentesi Aletta. 

A szintetikus kutató111unka fő területei: kondenzált he
terociklusos potenciális fr1nnakonok előállítása, új. szaba
dahnilag független szintézisutak keresése, az előállított 
vegyületek sztcrcokén1iájúnak és rcaktivitásának n1cgha
túrozása. apoptózisra ható vegyületek előállítása, hagyo
n1ányos, kornbinatorikus ké1niai és paralel szintézis n1ód
szcrckke!. szún1ítógépcs rnolckulan1ode\lezés és -ter
vezés, valarnint ~ koopcrticióban -- az új vcgyi.i!ctck !11r-
111akológiai tesztelése. 

Föként szintetikus tétnakörökben végzi kutatón1unká
jút Kiikösi .!ózsc_t: (}1.-fi Lás:::lá, 51'::abá 1,I<Jnika, Altnási Já
nos. IVác:ek Fr(rzves. 

;\ gyógyszennolckulúk szcrvczctbcni sorsút 1ncgszabó 
fizikai-kén1iai para111étcrek rneghatározása terén végzett 
kutatllsaink rnagukba foglalják a lipolilitúsnak és n1érö
szú1nainak a sz{unítúsos prcdikciójút Cs kisCrlcti tcchni
kúkkal való jellen1zését, az oldhatósúg és flízisoldhatóság 
n1cgállapítúsát, a szerkezet-hatás összcfiiggések para111é
tcreinck kvantifikúlúsút. a búzicitúst jel\e1nzö 1nakro-. 
111ikro- és szubn1ikro állandók rneghatározásút, az észtcr
hidrolízis sebességének és tiol-diszullid egyensúlyok ál
landóinak a szubn1olckuláris leírását, új n1ikroszkópikus 
állandók bevezetését Cs n1eghatározását. 

/\lapvetően e terUlctcken végzi kutatö1nunk{tját lCtkácsné 
;'\la\·ák f(ris::ti11a, Józan Aliklós, Gerge(vné Zobi11 rÍgnes, 
Viskv Dúra, Alccúk Káro(\; Kras:ni Aicírta, JVos::.ál Béla. 

!\.11indhúrorn fenti fö kutatási terület eredményei a 
gyógyszerészeti vagy kérniai tuclon1ányok vczetö nen1zet
közi folyóirataiban kapnak nyilvánosságot. 

A Gyógyszerészi K.érniai Intézet n1unkatársainak ne-
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véve! legalább két közlen1ényt 111cgjelentetö folyóiratok 
közt n1egtalálható a J. Anzet: C'he.111. Soc., az Anal. C'he111., 
a J. Org. Che111., a .J. Phys. Che111., a Pharn1aceutical 
Research, 111elyek tudo111ányterületeink legn1agasabb 
i111pakt faktorú periodikái. 

Mivel nem kevésbé fontos feladatunknak tekintjük a 
n1agyar nyelvű szakirodalom ápolását, hazai folyóiratok
ban is rendszeresen jelentetünk meg közlen1ényeket. 

K.utatásaink egy része külső, főként ipari rncgbizás 
alapján folyik, analitikai, szintetikus, para1néter-n1eghatá
rozási és szerkezet-felderítési feladatokkal. Megbízóink 
közül különösen szoros, két évtizedes, az oktatásban és 
szerződéses munkákban is n1cgtcstcsülö 1nunkakapcsolat
ban al!unk a Chinoin Rt. Her111ec:::. István professzor ve
zette kutatóival. Itt kell megen1lítcni, hogy kecsegtető 
szerzödéses ajánlattal rendelkezünk a világ két vezető 
gyógyszeripari vállalatától is, a szerződést azonban több 
hónap erőfeszítéseivel sen1 sikerült a hazai előírások ke
retei közt érvényesíteni. 

!(utatón1unkánk a rnár bc1nutatolt térnakörökön és szc
n1é!yi kvalitásokon kívül tcnnészetesen n1üszerezettsé
günknck is fi.iggvénye. A Gyógyszerészi K.émiai Intézet
ben található n1a az ország legnagyobb te!jesítöképességü 
kiroptikai műszere, egy Jasco-720 CD/ORD/UV/V!S 
spektrofotornéter, egy jelenleg hazánkban egyedi, auto-
111atikus logl(-JogP n1cghatározó készülék, rendelkezünk 
kapilláris c!ektroforézis (1-IPCE) készülékkel, gradiens 
elúciós, diódasoros detcktorú. preparativ célokra is hasz
nálható nagyhatékonyságú folyadék-kro111atográlTal, a 
szá1nítógépes n1olekula1nodellezést és spektrurnele111zést 
111agas színvonalon lehetővé tevő Silicon Graphics 
Octane n1unkaóllon1ássa\, rvtetrolun aulornata titráló rend
szerekkel. Vala111ennyi fenti 1nüszer az cl111últ néhány év 
pályázati t{unogatásainak ered111énye„ 

2.3. Tudon1ányos kapcsolatrenc/.~·::.er 

r'\ f\1agyar -rudo1nányos Akadérnia szervezeteiben a 
Gyógyszerészi !(é111iai Intézet reprezentáltsága jelentős. 
különösen a gyógyszcr0sz végzcttségück viszonylatában: 
szak1nánk képviselöi közül csupán a Gyógyszerészi K„én1i-

ai lntézet ad MTA köztestületi doktor képviselöt, 1nunkabi
zottsági elnököt és 1nunkabizottsági titkárt.. Szán1os kollé
gánk tagja a Szerves és Gyógyszeranalitikai ill. a Gyógy
szcrkén1iai és Gyóf;,ryszertechnológiaí Munkabizottságnak. 

Jelentős képviselettel rendelkezünk a Magyar Gyógy
szerészeti Társaság elnökségében, vezetőségében, Tudo-
111ányos Bizottságában, a Scmn1ehvcis Orvostudon1ányi 
Egyetem testületeiben, a gyógyszerészi szaksajtóban„ 

2.4. Pályázati tevékenység 

A. költségvetési bevételek elöre látott csökkenése és a 
fc!sőoktatfts finansziruzúsúnak jelzett átrendezése okán, 
egyszcrsnlind az oktatás és kutatás feltételeinek javítása 
céljából az 1994 utáni időszak egyik lcgfüntosabb felada
tának tekintettük a pályázati tevékenységet 

Pályázati tán1ogatásl az Országos tvlüszaki Fejlesztési 
Bizottság, a tvlüvelödési f\1inisztériurn. a Népjóléti Mi
nisztérium, a Sen1n1ehveis Orvostudo111ányi Egyete111, az 
Akadén1iai I(utatási Pályázatok, az Alapítvány a tv1agyar 
Felsőoktatásért és l(utatásért Alap, a felzárkózás az Eu
rópai Felsőoktatáshoz Alap, a Soros Alapítvány, a Felső
oktatási Pályázatok !rodti.ja és az Országos Tudo111ányos 
J(utatási Alap döntései biztosítottak, összesen 26 esetben. 

"fá111ogatott pályázataink összesítése az/. táblázatban 
!átható. A felsorolás ncn1 tartahnazza az egyéni (ösztöndí
jas vagy utllzúsi) pályázatokat, továbbá azokat (pl. 
FEFA), n1elyekbcn nagy létszún1ú pályázói társulásnak 
voltunk tagjai, bár több ilyen pályázat kidolgozásában 
alapvetö f'eladataink voltak. 

Pályúzati bevételeink az 1994 és 1998 közti időszak
ban több. n1int 200°/íi-át jelentették a költségvetési erede
tünek, így kutatúsaink túlnyornó részének. 111üszerbeszer
zéscink teljes egészének redczetéül szolgáltak. 

2.5. E:2,)'iiftn1iikadések 

Együttn1üködö partnereink tern1észctes. legbelső kö
rét képezik a gyógyszcrészképzésben résztvevő túrsinté
zctck és tanszékek, különösen a kén1iai profilúak, vagy 
azok„ 111elyekke! az oktatási vagy kutatási kapcsolat konk-

!. táblá:at 
A SOTE Gyógys:erés:i Ké111iai !uté::.et 199.f utáni, tá111ogatolf pá~rázataiuak ih·s:esítése 

J>ú! yúzú/ /1Cn1a vczi.:tö 

Gergely Andrús ! !25 450 
Gyi111.::sinC Fornís Krisztina 1389 
1-lorvúth PCtcr 1125 
Küküsi József 900 
Noszúl BC!a 7125 
Órfi Lúszló 750 
PCkli ivlúrta 150 
Szász Ciyürgy -1225 
Szabó 1v1ónika 750 
Takács tv!ihú!y 1150 
·i·akácsnC Novák Krisztina 230() 

C)sszcscn 17289 4150 

Forrús 

;\l'vfFK 

'){){) 75(J 50() 

1800 750 500 

MM 

53 1 () 17100 

5310 17100 

2475 
1389 
1125 
900 

J\685 
750 
150 

-l'.2'.25 
750 

1150 
2JOO 

46899 
~öv~dít~s~~:- I~Kr~: :\k~d~tniai Kutatási Pál~'iizat, „:w1F~: .'-\_lapitv.'h„1y ~1 1'vlagyar Fclsöoktatúsl:rt l:s Kutatásl:rt„ iVf1\-I: i\lu\ dodcsu~\ 1 1\1imsztcnum 
Niv1. NcpJOlett !v111usztermn1; OIVIFB: Ors:-agos tvtuszak1 FeJ!esztcs1 81zotts:lg„ OTKA: Országos Tudománvos Kututási Alap. 
A feltüntetett összegek ezer Ft~ban értcndok. " 
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rét forn1ákat ölthet. Ennek cn11itjük rncg néhány példaját 
- a teljesség igénye nélkül. 

A SOTE Szerves Vegytani Intézettel fennálló. koráb
ban is jó kapcsolatunk tovább javult azzal, hogy nevezett 
Intézet igazgatója a Gyógyszerészi K.én1iai Intézet több 
oktatási tevékenységében részt vállalt és vállal, a Szerves 
Vegytani Intézet NMR készülékét fonnalitásoktól n1ente
scn használhatjuk. illetve, hogy a Szerves Vegytani Inté
zetben izolált vegyületeknek kiroptikai laboratóriun1unk
ban történt jellen1zése ered111ényeként n1ár közös közlc-
111ény is született, és, hogy a Szerves Vegytani Intézet egy 
fiatal, tehetséges 111unkatársának időszakosan bért bizto
síthattunk, antivcl a tudo111ányban és a szerves kéniiai ku
tatúsokban tarthattuk. Hasonlóképpen kitünö, az évtize
des hagyo111ányokat is n1cghaladó együttn1üködésben va
gyunk a rvlagyar 'l\1do1núnyos ;\kadén1iún hárorn akadé-
111ikussal országosan. és bánnely szakrna viszonylatában 
is legn1agasabban reprezentált cgyeten1i intézinénnyel, az 
ELfE Szervetlen és Analitikai J(én1iai ·ranszékével. Bár 
1994 és ! 998 közötl a nonnatív finanszlrozús bevezetése 
a tudo111ánycg~yetc1nck ten11észcltudo111ányi karait külö
nösen súlyosan érintette. továbbá konkrét fonnában is fe!
inerlilt az Eötvös Loránd ·rudo111ányegycten1en oktatott 
gyógyszcrészképzési túrgyak áthozatala a Scrnn1el\vcis 
Orvostudo111ányi Egyctc1nrc: e fontos oktatási és kutatási 
partnerünkkel kiépített kapcsolataink az eln1últ négy év
ben is szinte zavanncntesck voltak. 

;\ SOl'E Gyógyszcrhatústani Intézettel ionpárképzö
dés és 1nernbrántranszport tén1ában közös QT!(/\ pí.ilyá
zatunk van. elvégeztük a so·rE Gyógyszerészeti Intézet 
tübb anyagúnak kiroptikai jellcrnzéscit, és az Egyctcn1i 
Gyógyszcrtúr Gyógyszerügyi Szervezési Intézet kezcle
inényczésében többoldalú együttn1üküdés indult oxidá
bilis gyógyszerkészít111ényck stabilizi1lása tén1ájában. 

Egycte1ncn kívüli hazai partnereink sorában a Chi
noin, a Richter és a Gyógynövény 1<.utató Intézet rész
vénytársasúgokat kell külön is 111egcn1lítcni. 

/\ külföldi cgyetc1nck körében kie1nelkcdö kapcsola
tokkal rendelkezünk a Kaliforniai. a I<.ansas-i. a Lau
sannc-i és a l'Vlodenai Egycte1n 7 kutatócsoportjávaL Ezen 
kapcsolatoknak köszönhetö. hogy két n1unkatársunk is. 
szak1nai pályaCut::isának érett szakaszában 111chctett a ko
rábbi lchctöségeikke! ncn1 összen1érhetö tanulrnányútra. 
1\live! a !(aliforniai, a K.ansas-i és a !'vtodenai Egycterne
ken a fogadókészség 1naxi1nális. a 111ikrospeciúciós és 
Nív!R 1nunkába11 ercdtnényescn dolgozó kollCgáknak 
111inden esél)'C 111egvan. hogy Ph.D. fokozatuk n1egszcrzé
sc után rnagas elis111ertségü és fclszcrcltsCgü külföldi ku
tatóhelyeken végezhessenek 12-24 hónapos tanuhnányúti 
111unk<.1L 

J 99~1 és 1998 között a kövctkezök vettek részt jclen
tösebb tanuhnányúton: 

- Noszúl Béla ·- Egyesült 1\\lan1ok. 1995. 1n{~jus -
augusztus: University or California (Riversidc). Oepart
n1cnt or Che111istry: Llniversity of E.ansas Departn1cnt of 
Chen1istry. Depart1nent or Phannaceutical Chcrnistry, 
1-liguchi Biosciences Center; 

- Örfi László - Egyesült /i.Jla1nok. 1995. szepte1nber 

- 1996. augusztus: University of 1<.ansas, Oepartn1cnt of 
Chen1istry; Egyesült Állaniok, 1998. június - szepten1ber: 
1·orrey Pines lnstitute, California; 

- Józan Miklós - Egyesült Álla1nok, 1998. január -
1999. július: University of l(ansas, Department of Phar-
1naccutical Chen1istry 1-liguchi Biosciences Center; 

- Takácsné Novák f(risztina - Svájc, 1998. július: 
Université de Lausannc, lnstitut de Chin1ie Thérapcutic 

1.6. Foko:ats:er:és. Ph.D. kép:és, habilitációs 
képesítések 

A Gyógyszerészi Kéiniai Intézet korábbi és jelenlegi 
vezetésének fontos alapelve a tudon1ányos tcljesítrnényen 
alapuló egészséges szakn1ai a1nbiciók. a fokozatszerzés 
tán1ogatása. Ennek is köszönhctö, hogy az Intézetben ina 
háron1 akadén1iai doktor, háron1 kandidátus, hárotn Ph.D. 
fokozattal és több egycten1i doktorátussal rendelkező 

111unkatárs van, és kockázat nélkül 1negjósolható. hogy a 
közeljövőben további egy akadé1niai doktori és öt Ph.O. 
fokozat fog születni. A fenti vezetési elvek szellcn1ébcn, e 
beszárnoló 111cgírásakor egy cgyete1ni tanári Cs két docen
si clöléptctéshez történtek intézkedések. 

Itt en11ítjük 111eg, hogy az utóbbi időben, tninden tan
székvczetöi késztetés nélküL belső standarddú vált, hogy 
a habilitúciós képesítésre púlyázús az akadén1iai doktori 
fokozat n1egszcrzése utáni ál101nás. 

A tudo111únyos fokozatok és habilitációs képesítések 
listáj{1t a//. táblázat tartalrnazza. 

2. 7. Intézeti ko:élet 

/\ Gyógyszerészi K.én1iai Intézet közéletének agorája 
a szak1nai szerninúriun1. n1ely kutatási térnúk bc111utat::isá
nak és 111egvitatúsúnak. az Intézeti Tanúcs üléseinek. 
ügyes-b;:ijos dolgaink 1ncgtúrgyal{1sának leggyakoribb 
színtere. 

1\z Intézet úllo1nányúban lévő kol!t!-gák kutató111unkú
jával szen1beni egyik elvárás a tanévenként egy, Ph.D. 
hallgatóknál a fé!Cvenkénti egy 1nunkabeszún1oló. E szc-
111ináriu111okat évi 6-8 esetben neves külföldi és hazai 
szake1nbcrck is 111egtisztclik, akik közül szcmclvénynl 
Dallas L. Rahcnstcin. !Jernard Testa, Burger Kál!nán, 
Briiclzcr ErnrJ, Falkay CiyiJJ:g_F, FiihJp Ferenc, Siva E-fari 
nevét c111lítjük. 

3. JJiffantás a jö1•ifbe 

J\Iunkahe(vi korcsopor(/á 
7l:het.o.;éggondo:ás és prognó:is 

/\ fClsőoktatásban n1a országosan n1egfigyelhetö, saj
nálatos jelenség íl. hornokórára en1 \ékeztetö korcsoport-e\
oszlús. 111e!y szerint az oktatói-kutatói réteget idősebb 
szakcn1bcrek és doktoranduszok alkotják, a szaktnai ere
jük teljében lévő középgeneráció tagiait elszívja az össze
hasonlíthatatlanul kedvezőbb anyagi n1egbecsülést kínáló 
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II. táblázat 
A SOTE Gyógyszerészi Ké111iai /11téz.etébeu tut!ouuíuyos fokozattal rendelkezó' ill. habilitációs képesítést szerzett 111uukatársak 

Akadén1íai doktor Kandidátus Ph.l). Habilitációs képesítés 

Szász György 
Noszál Béla 
Takácsné Novák Krisztina 

Takács Mihály 
Papp Olló 

Gergely András 

Józan l'vliklós 
Örfi László 

Szabó Mónika 

Takács Mihály (gyógyszerészet) 
Pethő Gábor (gyógyszerészet) 

Takácsné Novák Krisztina (gyógyszerészet) 
Noszál Béla (gyógyszerészet kémía) 

III. táblázat 
Ifjú /111tatókuak szer~·ezett hazai fár11111okou, azaz Tudo11uí11yos Diákköri 1(011/erenciákon, C/a1uler Ottó E111lékverse11yeke11 és 

a Korányi FrigJ1es Tutlonuíuyos l·~áru111011 elluuzgzott, a Gyógyszerészi J(f!111iai lntézetbiíl jegyzett e/öadásoh 

[~v Elöadások száma Elöadó 

Visky Dóra 
Visky Dóra 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

6 
5 
19 

Ahnúsi János. 1-legedüs Hanna. Kiss ;\rpád, Kraszni /Vlúrta. Likú Zsuzsanna. Visky Dóra 
Erdélyi f'vlúté. Kiss Árpád. Kraszni Múrl<t Rácz Ákos. Szakács Zoltán 
1\ilnúsi JUnos. Barabás Edit. Csaba Noé1ni, Erdélyi f'vlúté, Gungl József~ Kraszni tvlárta, 
Kovács Zsuzsa l'vlazúk Károly. Szakács Zoltán. Szentesi ,\lctta, Vúradi János. Visky Dóra. 
\Vúczek Frigyes. Zsila Ferenc 

versenyszféra. K.ülönösen igaz ez a gyógyszerészi pályán. 
ahol a gyógyszerforgalomhoz közeli 111unkakörökben dol
gozó kollégák javadaln1azása szerencsésen 111agas. Vagy, 
ha úgy tetszik, a verseny- és az egyetemi szféra anyagi el
ismertsége közti különbség szerencsétlenül nagy. Mind
ezek ellenére, a Gyógyszerészi J(én1iai Intézel oktatói ka
rában a hannincas és negyvenes generáció tagjai is n1eg
találhatók. En1cllctt, az Intézet jelenlegi 30 dolgozója kö
zül tizenötnek több, 111int 20 éve, négynek pedig több, 
111int 40 éve ugyanez a 1nunkahelye. 

Ez kétségtelen jele a Gyógyszerészi J(é1niai Intézet. 
1nint tudornányos n1ühely vonzerejének. I<érdés azonban. 
- rncllyel 111anapság 111inden tanszékvezető szcn1besül -· 
hogy a vállalati és egyetc1ni szféra közti javada!inazúsi 
különbségek 5-10-szcressé válása, a külföldi doktori is
kolúknak a hazait egyre jobban feliihnúló anyagi és 111ü

szerezettségi kínálata 111e!!ett ez 1neddig tartható fenn. 
A generációk egészséges closzllisa, egyben ajövö épí

tése érdekében a Gyógyszerészi f(é111iai Intézet vezetése 
elsőrendű teendőnek, egyben egyik legszebb feladatának 
tekinti a kutatásra képességeik és elhivatottságuk alapjón 
egyaránt alkaln1as fiatalok korai kivó!asztását. rnunkájuk 
sokoldalú t{unogatásál. 

A Ill. táblázat az 1994-1998 közti TDK konforcnciúk. 
Clauder Ottó En1lékversenyck és J(orányi Frigyes 1·udorná
nyos fórun1ok azon előadóit sorolja fel, akiknek 111unkiija a 
Gyógyszerészi !(én1iai Intézetben készült Hogy doktoran
duszaink és diákküröseink ercd1nényei között több is van, 
111ely nem csupán ifjúsági förun1okon versenyképes, azt 1nu
tatja, hogy 1995 és 1998 között 15 hazai és 10 ne111zctközi 
„felnőtt" tudo111ányos konferencián 111egjelcnt posztc111ek 
vagy előadásnak voltak társszcrzöi vagy előadói. 

Az előadások szárna, az elnyert konferencia. verseny. 
vagy alapítványi díjak értéke 111el\ett nen1 kcvésb0 jelen
tős azok háttere: 

Szakinai progran1jainkat a legkiválóbb hallgatók talál-

ják vonzónak. !)iákkörüseink szinte 111indcgyike köztársa
sági ösztöndíjas, a hallgatóság legfelső 5~1i-ába tartozik. 

Ifjú kollégáink között a szán1os gyógyszerész n1ellett 
orvos, vegyész és tanár szakos is található. 

Diákköröseink közül többnek is, mára publikált, vagy 
publikációérett, a közeljövőben bizonnyal nemzetközi fo
lyóiratban is rnegjelenö eredn1ényeí vannak. 

E tények a felsőoktatás, a tudo111ány és az egészségügy 
jelenlegi. in11nár két évtizede rnéllat!an korszakában is re
ális bíztatást jelentenek a Gyógyszerészi J(é111iai Intézet 
következő évtizedeire. 

B. N oszó l: Senunelweis Uuii•ersity, lnstitute of Pltarnu1ceuti
ca/ Cltenzistry: l la!f-Ce11te1111ial Annh'ersary ln 1999 

Thc retrospectivc part of tbc papcr briclly covers lhe 1nost i1npor
tant cvcnts ofthc p;:L<;t SO years, indu<ling tbc establishmcnt in 1949. 
an<l the progn.:ss in cducation. rescarch and scicncc dircclcd hy Pro
!Cssors Antal Vt:gh and György Szüsz. Thc assessmcnt of the pre
scnt status provi<les a survcy ofthe rcsean.:h. tcaching anLI g.ranl pro
posal aetivity. thc n1osl i111portanl pro!Cssional·scientific rclation· 
ships, an<l a glin1pse into thc foresceable future. 
The tcaching activity in the past :í years inc!uLle<l 7 subjccts at thc 
undcrg.ra<luute, graduate an<l Joctoral le\'els. fro1n Instrunicntal 
Analysis to Bionalaytical i\1ethods in l)han11acokinetics. being. 
Phannaceutical Cbcn1istry thc 1nost important onc. 
Thc niajor research ficlds arc various 1ncthods an<l applications or 
pliarmaceutieal analysis (scparation tcchniqucs: HPLC. TLC, GC. 
l IPCE: spcctroscopic 1ncthods: CD. UV, IR, NivlR). tra<litiona! und 
modern 1ncthods of <lrug rcsearch and Jcvelopmenl ( combinatorial 
an<l parallel synthcsis to fin<l new hcterocyc!ie ''lead" stn1cturcs), 
and physicod1c1nical characterization or dnig.· an<l biomolceulcs 
and thcir intcractinns (spcciation and niierospceiation. lipophilicity 
and solubi!ity stu<lics). 
Grant proposals hclpc<l acquire 100%, support. relatíve to thc rcgu~ 
lar institutional budget. 
Thc facts tbat rentnvnc<l internationa! part11crs participate ín thc 
researcb activity. giflc<l ancl dedicatc<l stu<lcnts, apply for doctoral 
.status. nlight invol\'e a Future or cautious optimism. dcspite the Jin
gering undcrprivilcged .status of scicnce. hcalthc11re and highcr cdu· 
cation in tbc i lungarian society. 

Senuneh1 1eis Orvostudo111á11y~ Eg:veten1, Gyógvszerés::i Kén1iai fnté:::er, Budapest, flög_ves E. u. 9. - /092 


