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SAJTÓ
ÓKÖZLE
EMÉNY
A PIACI VE
ERSENYKÉP
PESSÉG NÖ
ÖVELÉSE ÉR
RDEKÉBEN VÉGZETT INNOVATÍV
GYÓGYSZE
ERIPARI KU
UTATÁS-FEJ
JLESZTÉSE
EK
A Richter Gedeon Nyrt.,
N
a Sz
zegedi Tud
dományegye
etem, valam
mint az MT
TA Szeged
di Biológiaii
Kutatóközp
pont együttm
működésén
nek eredmén
nyeképpen a partnerek
k kutatás-fejjlesztési kap
pacitásának
k
és tudásb
bázisának felhasználá
ásával, kétt fő termékfejlesztés
si területen
n, nőgyógyászati és
s
biotechnológiai vonalo
on indultak el közös pro
ojektek a Sz
zéchenyi 2020 program
m keretén belül.
A Riichter Gede
eon Nyrt., a Szegedi Tudományegyetem, valamint az M
MTA Szege
edi Biológiaii
Kutatóközpo
ont konzorciális együttm
működésben megvalósuló
ó kutatása olyan K+F tecchnológiák kifejlesztését
k
t
tervezi, am
melyekből szzármazó ismeretek jel entősen ho
ozzájárulnak a biotechnnológiai úto
on előállítottt
fehérjegyóg
gyszereink ha
atásmechaniizmusának, iilletve a fellépő mellékhatások kialakuulásának me
egértéséhez.
A céllok között szzerepel egy a már Richtterben meglé
évő licenc alapján történnő rekombiná
áns hormon,,
illetve egy g
gyógynövényy alapú nőgy
yógyászati kkészítménycs
salád fejleszttése is. Ezekk egyaránt a Richterben
n
felhalmozottt biotechnoló
ógiai illetve a SZTE gyó
ógyszer-technológiai és klinikai tudáására épülnek. A sikeress
preklinikai fe
ejlesztést kö
övetően klinik
kai vizsgálato
ok végzését tervezzük.
A kife
ejlesztendő biotechnológ
b
iai bioszimilá
áris fehérje készítmény
k
célcsoportja
c
eelsősorban a daganatos-és autoimm
munbetegségekben szenv
vedő betegekk, döntően az
a európai piacon. A fejleesztésre kerü
ülő termékekk
várható ára az eredeti készítmények
k
khez képest kedvezőbb, így a terápia
a szélesebb bbetegcsoporrtok számára
a
is elérhetővvé válik. A fogamzóké
épes és me
enopauzában
n lévő nőke
et tekintve a gyógynöv
vény alapú,,
nőgyógyászzati készítmé
ények és esz
zközök célcssoportja – ha
azai szinten –több millióss, a terméke
eket tartósan
n
alkalmazó rréteget jelentt. A hüvelyny
yálkahártya vvédelme, a menopauzáb
m
an jelentkező
ző tünetek cs
sökkentése a
jelenleg elé
érhető készíítményekkel nem teljese
en megoldottt, így a terrmészetes aalapú termék
keink széless
fogyasztói réteg érde
eklődésére tarthatnak
t
sszámot. A projekt céljai közt sz
szerepel mé
ég egy, azz
immunbeteg
gségek (pl. psoriasis, reumatoid arhritis) kez
zelését segítő hatóanyyag azonosíító rendszerr
kidolgozása
a is. Tovább
bá a partnerrek az innovvatív generikus fejleszté
ések között olyan nano
otechnológiaii
módszerek kidolgozásá
át tervezik, amelyek révvén pontosa
abb ismerete
et szerezhetnnek a teráp
piás fehérjékk
működésérő
ől. E részpro
ogram eredm
ményei alap
pot szolgáltattnak újszerű terápiás eljjárások kido
olgozásához,,
illetve nanogyógyszere
ek létrehozá
ásához. A projektfelad
datok a Ric
chter nőgyóógyászati portfóliójának
p
k
kiegyensúlyyozott fejlőd
dését és bő
ővülését szo
olgálják. A Társaság versenyképe
v
ességének hosszú
h
távú
ú
fenntartásáh
hoz – valamint nagy hoz
zzáadott érté
ékű készítmé
ények létreho
ozásához - eelengedhetetlen a magass
színvonalú K+F tevéken
nység fenntartása, melyh
hez az 1,9 mrrd forintos pá
ályázati támoogatás is hoz
zzájárul.
A közzelmúltban a Richter sajá
át marketingh
hálózatot épített ki – Nyu
ugat Európábban és Latin--Amerikában
n
– a nőgyóg
gyászati term
mékeinek forrgalmazására
a, amely a Társaság
T
rem
ményei szerrint képes le
esz a projektt
eredményekképpen létre
ejövő terméke
ek gyors és e
eredményes piaci beveze
etésére.
A pályázat elszámolha
ató összköltségvetése 4,89 Mrd Ftt, amelyből 2,83 Mrd F
Ft vissza nem térítendő
ő
támogatás.. A projekt 4.891.326.13
4
31 Ft összkö
öltségvetésből a SZTE 670
6 748 9100 Ft, az MTA
A SzBK 267
7
900 000 Ft támogatást kapott.
k
A Ric
chter 1 897 2
285 066 Ft tá
ámogatás me
ellett 2 055 3392 155 Ft sa
aját forrássall
vesz részt a tevékenysé
égben.
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