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Soós Károlynó: 

Üzemlátogatáson a CHINOIN Gyógyszergyárban ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Elöljáróban csupán annyit, hogy ezzel az ismertetéesel 
hangsúlyozni szeretném a gyárlátogatások fontosságát, sőt szük-
ségességét • 

Csak sajnálni lehet, hogy az előző években nem került sor 
rájuk. A leírásból remélhetőleg kiderül, hogy egy délelőtt fo-
lyamán mennyi új élményszerű tudást képes nyújtani sgy ilysn 
alkalom. 

A CHINOIN Gyógyszergyárat március 24-én, a tavaszi szünet . 
utolsó napján orvoscsoportjaink nyolcvan afrikai, dél-amerikai, 
ázsiai és néhány európai hallgatójával látogattuk meg. A gyár 
múltját és jelenét Láng doktor, a gyár főgyógyszerésze, dr.Szed-
lák, dr. Hsjdu és dr. Nóga Ferenc kutatók mutatták be. 
A gyár rövid történetét dr. Nóga Ferenc ismertstte. Az előadás 
után hallgatóink tehettek fel kérdéseket. 

A gyár rövid története 

A CHINOIN gyárat 191o-ben dr. Wolf Emil és dr. Kereszty 
vegyészek alapították "ALKA" vegyészeti gyár néven. A valóság-
ban ez csak egy kisipari üzem volt a Petneházy utcában. Abban 
az Időben a német szintétikus ipar sokkal fejlettebb volt, így 
a gyár nem volt versenyképes. Ezen meggondolásból kiindulva 
1912-ben részvénytársasággá alakították át, hogy a részvényekből 
tovább fejleszthessék. 1913-ban vstte fel a gyár a CHINOIN nevet. 
A szó nem jelent semmit. Eredetileg egy gyógyszert akartak így 
ölnevezni, de a gyógyszert nem sikerült előállítani. A név azon-
ban megmaradt. Még mindig részvénytársaság volt, de már nem a 
Petneházy utcai bérelt telken, hanem a jelenlegi saját földterü-
leten álltak a gyár épületei. Még ebben az évben elkészült két 
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fontos gyógyszer a "Ooachimbin Kinchen" ós a májmétely elleni 
"Disztol" , melynek hatóanyagát páfránygyökérből vonták ki. 

1914-ben a gyár ötven munkást és tiz mérnököt foglalkoz-
tatottba akkor elég nagy üzemnek számított már. Fő profilja 
az aszpiringyártás volt. Az aszpirin alapanyaga a szalicilsav, 
amelynek szállítását annak idején korlátozták a németek, ezért 
a gyár hamarosan saját szalicilsavgyártó gépet vásárolt, amely 
hosszú időn át üzemelt. 

Az I. világháború idején a gyár területe növekedett. Mig 
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1916-ban ceak 16ooo m , 1917-ben már 66000 m területtel ren-
delkezett. Ebben az időben dr. Földy Zoltán és dr. Wessel Flóra 
kutatók dolgoztak a gyárban. Sok időt fordítottak a kutatóutón-
pótlás képzésére, nevelésére. 
Dr. Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudósunk is a CHINOIN-ban 

kezdte meg a paprika extrakciót, majd előállította a 
C-vitamint. 

192o-ban a gyár vegyészei kidolgozták a papaverin üzemi 
szintézisét, és ezzel megvalósították az üzemi termelést. Oelen-
leg a világpiac 50 %-án a CHINOIN gyógyszerei versenyképesek. 

Speciális magyar készítménynek számit az ultraseptil, egy 
6zulfonamid származék, amely a II. világháború után látott nap-
világot. 

Oelentős állomás volt a gyár életében, hogy 1945-ben a sa-
ját erejéből megkezdte a penicillingyártást. Ekkor vált szét a ku-
tató és a termelőmunka. 

195o-ben mór saját, önálló kutató gárdával rendelkeztek, és 
eredeti, valamint reprodukciós termékeket gyártottak. 

A gyárban a rekonstrukció folyamatos. Vannak tsljesen modern 
gyáregységek, a kevésbé moderneket viszont fejújítják. A 6000 
dolgozó nemcsak a Tó utcában, hanem Nagytétényben, Miskolcon is 
végzi fáradtságos munkáját. 

Az évi termelési érték 15o millió dollár, amely körülbelül 
4 milliárd forintnak felel meg. Az össztermelés 80 %-ét expor-
tálják, amelynek 5o 56-át szocialista, másik 5o &-át tőkés orszá-
gokba irányítják. 
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Ehhez a nagy exporthoz első feltétel, hogy szabadalomképes el-
járásokkal rendelkezzenek, amely nagy kutatási apparátust Igé-
nyel. A dolgozók 17 %-a kutató. Ez mintegy looo fő, a külső, 
más intézetek vagy egyetemek közreműködő kutatóit is beleértve. 

A gyógyszereket nagyon szigorú farmakológiai, toxikológiai 
és klinikai vizsgálatoknak vetik alá, mert csak ezáltal bizto-
síthatják a gyógyszer biztonságára vonatkozó nemzetközi normá-
kat. A gyár kooperációs szerződéseket köt kül- és bslföldi ku-
tatókkal egyaránt, mert a nagyfokú biztonság igényli, hogy egy 
kémiai kutató által végzett kutatást lsgalább tíz farmakológus 
ellenőrizzen. 

A gyár fő törekvéss , hogy gyógyszsrhatóanyagból minél több 
olyan gyógyszert állítson elő, amelyben a hatáetartalom ideális. 
A biogyógyszsrész arra törekszik, hogy msgtalálja azt az ldsális 
mennyiséget, amely adott betegség esstén, adott időtartam alatt 
a legjobban fejti ki hatását. 

Hogyan születik megy egy új gyógyszer? 

Először a laboratoriumokban egy új szerves molskulát építe-
nek fel. Az új típusú molekulákból álló anyagok kipróbálása külön-
böző típusu kisérleti állatokon történik. Ha ezeken megfelelő 
eredményt értek el, akkor a gyógyszer a farmakológus és az orvos 
irányítása msllett klinikai ellenőrzésrs kerül, öt - tiz óv telik 
el, amíg egy új'készítmény forgalomba hozható. 

A CHINOIN sok originális készítménnysl büszkélkedhet. Ilyenek 
pl. a libexin köhögés sllen, Noe-pa, Novatropin, Novurit görcsol-
dók, Reoeeptyl, Seneit /Corontin analóg/, Magurit vesekő-oldó. 
Három új készítményt pedig a rák ellen használnak. 

A gyár egész tevékenységének msgértéséhez hosszú évek kelle-
nének. Rövid délelőtti látogatásunkon három jellegzetes üzemrészt 
tekintettünk meg. 
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Először az injekciót készítő üzembe léptünk. Itt a minősé-
gileg jóváhagyott hatóanyaghoz adalékanyagot adnak, és így kap-
ják az injekciós oldatot. Az ampullák melegvizes mosása, szárí-
tása és sterilizálása után automata gép tölti az injekciós ol-
datot az ampullákba* A betöltött ampullákat először optikailag 
vizsgálják, hogy teljesen tiszta, átlászó-e, vagy esetleg vala-
milyen szennyezést, üvegszilánkot tartalmaz. Ezután a statiszti-
kai átlag szerint mintát vesznek egy szériából, amelyet a laboré-
tórumban a gyógyszerkönyv előírásainak megfelelően minőségi és 
mennyiségi analízisnek vetnek alá. 

Vezetőnk elmondta, hogy ez az üzemrész még nem a legkorsze-
rűbb, de a felújítás folyik. 

Ezután megtekintettünk egy szabad üzemet, ahol az elhasznált 
oldószsrek regenerálása folyik. Ez az üzem igen nagy jelentőségig 
gazdasági szempontból, mert a szennyezett oldószerek tisztításá-
val és újabb használatával nagyon sok pénzt takarítanak meg. Oe-
lentős az üzemrész tevékenységs, hatása környezetvédelmi szempont-
ból is. Ha ugyanis a laboratóriumokból a szennyezett oldószerek 
a közdsatornába jutnának, részben állandó robbanásveszély fenyeget-
né a csatornahálózatot, másrészt a Ounába ömlő, vízzel nem elegye-
dő, mérgező oldószerdk a halakat elpusztítaná. Ebben az üzemrész-
ben fizikai, mechanikai és kémiai tisztítás után de6ztillálás kö-
vetkezik* A már nem tisztítható bizonyos oldószerek megsemmisíté-
se égetéssel történik Vác határában. 

Végül megtekintettük a gyár B 1 2 vitamin fermentációs üzemét* 
Itt 12o m3-es fermentorokba szénhidráttartalmú steril táptalajt 
helyeznek. Nagy körültekintéssel beállítják a mikroorganizmusok 
számára legideálisabb hőmérsékletet, kémhatást és sókoncentráci-
ót, majd ezután történik a beoltás mutáns mikroorganizmussal. A 
keletkezett hatóanyagot kivonják és feloldják. 1 ml oldatben 12-
14 B 1 2 vitamin van / 1 = o,oooool g/. Igy érthető, hogy nagy 
mennyiségi oldattal kell dolgozni, hogy számottevő hatóanyagot 
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nyerjenek. A hatóanyagot végül 18 bepárléesel és kikristályosí-
tóeeal nyerik az oldatból* 

A fenti 9orokkal koránteem tudtam kimeríteni mindazt, 
amit a résztvevők - hallgatók és tanárok - láttak, hallottak* 
A látogatásnak igsn nagy hasznát vették a diákok szakmai szem-
pontból, valamint kémiai és technológiai ismereteik kiegészíté-
sében* 

Amit psdig sajnos nem tudtam érzékeltetnit az a rendkí-
vül baráti, kedves fogadtatás, vendéglátás, szakszeri tájékoz-
tatás; amelyben az üzem képviselői részesítettek bennünket. 

Köszönet a CHINOINNAK I 

ooooooooooooooooooooooooooooooo 


