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Gyógyszer szó – nyelvújítás korszakából –

Bugát Pál (Természettudományi Szóhalmaz – 1843)

Görög „farmakon” – méreg és orvosság együttesen



A magyar gyógyszerészet kezdetei

1015. első patika – Pécsvárad – Bencés Apátság
Növényi alapú gyógyhatású készítmények
Ispotályok  - mai kórházak elődei -

Pécsvárad, Pannonhalma, Bakonybél

gyógyszerészet összefonódott az orvoslással

12-13. sz. Gyógyszerészet elkülönülése

1303. Első nyilvános patika – Budán

1770. Mária Terézia – gyógyszerészi és orvosi 
tevékenység elkülönülését szabályozó rendeletek



Jelentős magyar gyógyszerészeti felfedezések

Than Károly (1834-1908) 

tudományos kémia magyarországi elindítója –

világelsőként kidolgozta a kémiai egyenérték szabályait

harkányi ásványvíz tanulmányozása

Rozsnyai Mátyás (1833-1895)

gyógyszertári laboratóriumban íztelen kinint állít elő

Bayer Antal (1860-1948)

Magyarországon elsőként ampullázott gyógyszert



Jelentős magyar gyógyszerészeti felfedezések

Vámossy Zoltán (1868-1953)
fenolftalein hatásának felismerése, 
gyógyászati bevezetése

Richter Gedeon (1872-1944)
Organoterápiás készítmények – állati szervekből
1911- kalcium-acetil-szalicilát – Kalmopyrin
1912 – H2O2 karbamiddal tartósítva (Hyperol)



Jelentős magyar gyógyszerészeti felfedezések

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) 

1937 NOBEL DÍJ

aszkorbinsav izolálása –

biológiai oxidációban jelentős szerep bizonyítása

Kabay János (1896-1936)

Morfin izolálása mákból

1927 – Alkaloida Gyár megalapítása (Bűdszentmihály) 



Év Kutatási eredmény Kutató

1892 A klór-butanol helyi érzéstelenítő hatásának felfedezése Vámossy

1900 A fenolftalein hashajtó hatásának felfedezése Vámossy

1916 A tropein és papaverin kombinációjának bevezetése Földi, Issekutz

1928 A diuretikus hatású Novurit (mercurophylline) felfedezése Földi, Issekutz, Végh

1927-30 A morfin és rokon alkaloidjainak kinyerése a száraz mákgubóból Kabay

1928 A C-vitamin izolálása paprikából és nagybani előállítása Szent-Györgyi (Chinoin)

1929-36 Az adenozin és az adenilsav koronáriatágító hatásának felfedezése Drury, Szent-Györgyi

1932 A görcsoldó hatású Perparin (ethaverine) felfedezése Földi, Issekutz

1936 A P-vitamin (citrine) felfedezése Rusznyák, Szent-Györgyi

1940 Ultraseptyl (sulphamethylthiazole) felfedezése Földi, Kõnig, Gerecs, Wolf

1955-69 A Pszichofarmakológiai és pszichofiziológiai kutatási eredmények Knoll J., Knoll B., Kelemen

1955 A szkopolamin szintézise Fodor

A MAGYAR GYÓGYSZERKUTATÁS FONTOSABB 

EREDMÉNYEI
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A MAGYAR GYÓGYSZERKUTATÁS FONTOSABB 
EREDMÉNYEI

ÉV Kutatási eredmény Kutató

1955-70
A Gasztropin (xenyltropium-bromid) és a Gastrixon (trantelínium-
bromid) kifejlesztése

Nádor, Gyermek, György

1955-73
Új citosztatikus cukorszármazékok: Degranol (manomustine),
Myelobromol (mitobromitol), Zitostop (mannosulfan), Lycurim
(iritrosulfan), Elobromol (mitolactol) felfedezése

Vargha, Dumbovich. Horváth, Institoris
(Chinoin)

1955-75 A Mydocalm (tolperisone) és a Karion (pimeclone) kifejlesztése Pórszász, Nádor

1959-62 A minor-trankvilliáns hatású Trioxazin kifejlesztése Vargha, Borsy, Dumbovich

1959-79
A vinkaalkaloidok kutatása a Devincan (vincamine) és a Cavinton
(vinpocetine) nevű értágító hatású gyógyszerek kifejlesztése és
szintézise

Szász, Szporny, Szántay (Richter Gedeon)

1961 A No-Spa (drotaverine) kifejlesztése Mészáros, Szentmiklósi (Chinoin)

1961 A Pirazocillin nevű antibiotikum felfedezése Fehér, Koczka

1961-65 A neuroleptikus hatású Frenolon (metofenazate) kifejlesztése Toldy, Borsy (Egis)

1961-77 A koronáriatágító hatású Sensit (fendiline) kifejlesztése Korbonics, Harsányi (Chinoin)

1962 A köhögéscsillapító hatású Libexin (prednoxdiazine) kifejlesztése Harsányi, Tardos (Chinoin)

1962-68
A gyulladásgátló Phlogosam (nátrium-diszulfo-szalicilát samarium
komplexe) kifejlesztése

Jancsó, Gábor

1963 A Depersolone nevű glükokortikoid felfedezése Tuba, Komen, Bor, Görög

1963 Az értágító, simaizom görcsoldó Halidor (bencyclane) felfedezése Komlós, Pallos (Egis)
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A MAGYAR GYÓGYSZERKUTATÁS FONTOSABB 

EREDMÉNYEI

ÉV Kutatási eredmény Kutató

1965-79 Az antiparkinson hatású Jumex (seligiline) kifejlesztése
Knoll J., Knoll B., Ecsery, Magyar
(Chinoin)

1966 Az antiszeptikus hatású Reseptyl (Chloroseptyl) kidolgozása Lugossy, Zsolnai, Jenei

1966-72 A humán ACTH szintézise Bajusz, Medzihradszky, Kisfaludy, Gráf

1966 Az amöbás vérhas elleni emetin ipari szintézise Szántay, Tőke, Kolonits

1966-74
A minor-trankvilláns hatású Grandaxin (tofizopam)
kifejlesztése

Kõrösi, Láng, Komlós, Petõcz (Egis)

1966-75 A hipotenzív Sanegyt (guanazodine) kifejlesztése Rákóczy, Bech, Komlós, Petõcz (Egis)

1967 Az epilepsziaellenes Perlepsine (norsuximide) felfedezése Seres, Tardos, Leszkovszky

1967-79
A fájdalomcsillapító hatású Probon (rimazolium methylsulfate)
kifejlesztése

Knoll, Mészáros, Fürst (Chinoin)

1968
Az azidomorfin szintézise és fájdalomcsillapító hatásának
felfedezése

Bodnár, Makleit, Knoll, Fürst, Rétsági

1970 A prosztaglandinok szintézise és hatásuk tanulmányozása Mészáros, Kovács, Szántay, Knoll, Vizi

1971-81 A béta-receptor-blokkoló Tobanum (cloranolol) kifejlesztése
Hajós, Fekete, Kürti, Láng, Toldy,
Borvendég (Richter Gedeon)

1972-81 A kuráre hatású Arduan (pipecurium bromide) kifejlesztése
Tuba, Bor, Szeberényi, Kárpáti, Szporny
(Richter Gedeon)

1970-83 Osteoporozis ellen hatásos Ipriflavon kifejlesztése Feuer, Farkas, Nógrádi

2015 Atipusos antipsychotikum Cariprazin

Agai-Csongor, Domány, Galambos, Keserű,
Greiner, Laszlovszky, Gere, Kiss, Vastag, Tihanyi,
Sághy, LaszyGyertyán, Gémesi, Kapás,
Szombathelyi

MAGYOSZ – Tőke, Szeghy - 1992 



Magyar gyógyszeripar több mint 100 éves 



Gyógyszerfejlesztés

• Hatékony és megbízható készítmény kerüljön 
piacra

• Egy új termék bevezetése átlagosan 10-15 év

• Több mint 1 milliárd USD

• Egyre szigorodó szabályok



Bizonyítékon alapuló orvoslás
(EBM=evidence based medicine)

• Empirikus gyógyítás helyett célirányosan tervezett, 
statisztikai érvekkel bizonyított klinikai vizsgálatok

• Minőségi, reprodukálható eredmények

• Nemzetközileg egységesedő klinikai vizsgálati 
módszerek, módszertanok

• EU szabályok, irányelvek 

• Helyes Klinikai Gyakorlat  – Good Clinical Practice
(GCP) 



Good Clinical Practice (GCP) 

• Adminisztratív jellegű előírásokkal egységesíti  
és jól dokumentálhatóvá teszi a gyógyszerkutatási 
tevékenységet, hogy az minden szempontból 
elfogadható legyen

• Irányelvek összessége, melynek megfelelően kell 
a klinikai vizsgálatot végrehajtani

• Társadalmi biztosítéka annak, hogy  az adatok 
pontosak és hihetőek

• Kísérleti személy épsége joga és adatainak titkossága 
biztosított



GCP története

• 1906 US – reguláció kezdete

gyógyszerek és élelmiszerek címkézése és a leirat betartása

• 1927 FDA megalapítása – hatóság a törvény betartására

• 1938 – New Drug Application process

piaci forgalmazás előtt  a biztonságot le kell tesztelni

• 1947  Nürnbergi Etikai Kódex - 2. világháború borzalmai miatt

• 1962  Thalidomid (Contergan) tragédia



GCP története

• 1964  Helsinki Deklaráció - Orvosok Világszövetsége 

humán kutatások etikai megfontolásai

1964 óta többször revideálták (1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2008, 2013)

• 1980 törekvés egységes gyógyszerpiac létrehozására

• 1991 Euro-GCP irányelvek kibocsátása

• 1995 EMA – európai gyógyszerhatóság 



Gyógyszerfejlesztés
Felfedezéstől – gyógyszertárig – 10-15 év

• Globalizálódó ipari kutatási-fejlesztési tevékenység

• Célmolekulák keresése, azonosítása/ 1-2 év

Számítógépes szimulációs módszerek –

ligand-kötések, enzimreakciók modellezése

• Perklinikai vizsgálatok/ 1-2 év 

• Humán klinikai vizsgálat/ 5-8- év

• Törzskönyvi benyújtás és elbírálás/ 1-1,5 év

• Posztmarketing vizsgálatok



Gyógyszerfejlesztés



Gyógyszerinnováció

Mit kutassunk?

• Elméleti kutatás – alap kutatás

• Patológiai kutatás – patomechanizmus
ismerete alapján

• Biokémiai kutatások

• Gyógyszerreceptorok

• Laboratóriumi kutatások



Preklinikai vizsgálatok 1-2 év 

• Molekulák  tervezése, izolálása
természetes forrásból vagy szintetikusan előállított 

• In vivo és in vitro farmakológiai és toxikológiai 
állatkísérletes és humán sejt és/vagy 
szövetkultúrákon végzett vizsgálatok

• Vezérmolekula kiválasztása screening
módszerekkel

• Gyógyszerészeti formulálás és stabilitás 
vizsgálatok

• Toxikológiai vizsgálatok  (humán és környezeti) 



Preklinikai biztonsági kísérletek típusai

• Egydózisú és ismételt dózisú toxicitási 
vizsgálatok

• Legalább két emlős fajban, melyből az egyik 
nem rágcsáló

• Tolerancia vizsgálatok

• Genotoxicitás

• Karcinogenitás

• Reprodukciós toxicitási vizsgálatok



I. Fázisú – feltáró - vizsgálat

• A kiválasztott vegyület első humán vizsgálata  
(20-100 fő)

• Vizsgált anyag hatását, tolerábilitását, farmakokinetikáját vizsgálja 
egészséges önkénteseken, vagy

• A készítményre feltehetőleg jól reagáló betegeken
• Ha a készítmény etikai okok  miatt egészséges önkéntesnek nem 

adható (citosztatikumok)
• Esetleges gyógyszer-interakciók felderítése

• Többnyire férfiak (oralis antikoncipiens)
• Vitális paraméterek regisztrálása

• Vizsgáló: klinikai farmakológus szakorvos
• Vizsgálati hely: akkreditált intézmény



I. Fázisú – feltáró - vizsgálat

Első humán dózis meghatározása

• Törtrésze a preklinikai toxikológiai eredmények alapján meghatározott  még toxikus 
hatást nem mutató dózisnak

• Dózis duplázás: 2-4-8-16 mg
• Lineáris növelés: 2-4-6-8 mg
• Korlátozó szempontok: 

vizsgálat időtartama
dózislépcsők száma
kimosási periódus hossza
bennfekvés  időtartama
szükséges vérmennyiség

Maximális tolerálható dózis  (MTD) meghatározása
szűk terápiás indexű gyógyszernél időben történő leállításra figyelni
széles terápiás indexű gyógyszernél etikátlan



II. Fázisú – feltáró -vizsgálat

• Kiválasztott indikációban vizsgálja a 
hatóanyagot (100-500 önkéntes beteg)

• Terápiás profil vizsgálata

• Szorosan monitorozott betegpopuláció

• Dózis-hatás összefüggés megállapítása

• Optimális egyszeri és napi dózisok 
meghatározása

• Mellékhatások megfigyelése 



II. Fázisú – feltáró - vizsgálat

• Lehetőség szerint ne szenvedjenek súlyos 
hematológiai, kardiovaszkuláris, idegrendszeri 
betegségben, máj- és veseelégtelenségben

• Lehetőleg ne részesüljenek más gyógyszeres 
kezelésben

• Vizsgáló: az adott betegség kezelésében jártas 
klinikai farmakológiai szakorvos

• Vizsgáló hely: az adott betegség kezelésében 
jártas és elismert  klinikai centrum



II. Fázisú – feltáró - vizsgálat

• Vitális paraméterek regisztrálása:
pulzus, RR, EKG 

vérkép
elektrolitek
máj és vesefunkciós paraméterek

• Ha már rendelkezésre állnak mutagenitás, teratogenitás, 
foetotoxicitási eredmények

• Akkor körültekintéssel fogamzóképes korú nők 
bevonhatóak a vizsgálatokba, de terhességi teszt szükséges 
a vizsgálat megkezdése előtt

• Szisztémásan felszívódó szerek esetében feltételezni kell a 
placentán történő átjutást, ill. az anyatejjel történő 
kiválasztást addig, amíg az ellenkezője nem bizonyított



III. Fázisú – bizonyító - vizsgálat

• „Igazi klinikai vizsgálat”

• Készítmény biztonságos alkalmazhatóságának 
igazolása nagyobb számú betegeken 

1000 – 5000 fő

• Randomizált, placebo kontrolos klinikai 
vizsgálatok

• Hasonló indikációban alkalmazott, referencia 
gyógyszerekkel történő összehasonlító 
vizsgálatok



Posztmarketing vizsgálat
Fázis IV. – utánkövető - vizsgálat

• A regisztrált gyógyszer vizsgálata 
• Tényleges hatásosság vizsgálata
• Előny/kockázat finomítása
• Elfogadott dózistartományban és az alkalmazási 

előírásnak megfelelően használt készítmény további 
vizsgálata az adagolás pontosítása miatt

• A ritkábban előforduló mellékhatások felismerése, 
regisztrálása

• Egyenértékűségi vizsgálat
• Új terápiás indikációban történő vizsgálat
• Hol a helye az új gyógyszernek?





Gyógyszerfejlesztés

• Originális hatóanyag – szabadalommal védett

• Az oltalom ideje általában 20 év

• Sok időnek tűnik, de a törzskönyvezés sok évet 
vesz igénybe, így a forgalomba kerüléskor 
sokszor már csak 10 év van a védettségből

• Szabadalom lejárta után jelenhetnek meg más 
cégek által előállított másolatok – generikus 
gyógyszerek





Miért drága a gyógyszer?

• 10.000 molekulából 1 lesz bejegyzett 
gyógyszer

• 10 piacra kerülő gyógyszerből 7 veszteséges, 
egy képez elegendő nyereséget egy új 
gyógyszer kifejlesztéséhez

• Egy gyógyszer kifejlesztése kb. 1 milliárd USD



Rizikó szemléletű Komplex 
Minőségirányítás alkalmazása

• Fejlesztés és gyártás során egyaránt

FDA öt vezérelve

• Rizikó értékelésen alapuló irányultság

• Tudományos alapokon nyugvó szabványok

• Egységesített minőségrendszer

• Nemzetközi együttműködés

• Népegészség védelme



Humán vizsgálatok legfőbb elvei

Kockázatok minimalizálása

• Folyamatos orvosi/ nővéri felügyelet biztosított
• Személyzet megfelelően felkészült és informált
• Gyógyszer adagolása ellenőrzött
• Laborháttér biztosított
• Adatok megbízhatóak legyenek
• Hatóságok fogadják el világszinten
• A nyilvánosság számára is hitelesek legyenek
• A beteg biztonsága/jogai ne sérüljenek
• Biztonsági rendszabályok betartása



Kívánt minőségű termék előállításának 
biztosítása

• British Standard (1982) Reliability of Systems, 
Equipment and Components – adja az egyik 
előírást

• ISO (1998): Application of risk managment to
medical devices – ma is használatos 
alkalmazást mutat be



Betegtájékoztatás és beleegyezés

• Gyógyszervizsgálat csak ezután kezdhető meg

• Beleegyező nyilatkozat aláírása

• Várható előny maximalizálása, 

veszélyek minimalizálása

• Mentálisan érintett, eszméletlen

beteg

• Terhes nők, szoptató anyák, 

gyermekek



Etikai bizottságok

• EU irányelvek

• Hazai EüM rendelet részletesen szabályozza a 
klinikai vizsgálatok menetét

• Klinikai vizsgálat csak független bizottság 
jóváhagyásával végezhető



Klinikai vizsgálat menete

• Előzetes eredmények, adatok összegyűjtése
• Vizsgálati célok meghatározása
• Vizsgálat tervezése
• Vizsgálati protokollt követni kell
• Randomizáció – hibák elkerülésére
• Vizsgálóhely – követelménynek megfelelő
• Vizsgáló – követelménynek megfelelő
• Vizsgálati engedélyek (szakmai, etikai)
• Betegfelvétel
• Analízis
• Klinikai jelentés



Gyógyszerek forgalomba hozatala

Food and Drug Administration (FDA)

Európai Gyógyszerügynökség - European Medicines Agency (EMA)

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

(OGYÉI) 

Drugs.com


