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Az elhízás megrövidíti a várható élettartamot és rontja az élet min�ségét. Jelenleg hosszútávon alkalmazható, 
kell�en hatékony és megfelel�en biztonságos orvosi terápia nem ismert, az elhízottak viszont sok esetben 
olyan anyagok használatához folyamodnak, amelyek nem kell�en ellen�rzöttek, és adott esetben veszélyesek 
is lehetnek. Az elhízásellenes gyógyszerkutatás sajátos problémája, hogy egy igazán hatékony fogyasztószer 
életstílus droggá is válhat, vagyis fiatal, egészséges személyek is alkalmazhatják alakformálás céljára. Éppen 
ezért ezen az indikációs területen a gyógyszerügyi hatóságok rendkívül magas biztonsági mércét állítanak. A 
migrénes fejfájás kiváltó oka ismeretlen, kezelése napjainkban sem teljesen megoldott. Jellemz�en a 25-55 év 
közötti, azaz a munkaképes korosztályt sújtja, ezáltal jelent�s gazdasági terhet okoz. A fejlett országokban az 
els� húsz leggyakrabban munkaképtelenséget okozó betegség közé tartozik. A migrén igen gyakori betegség: 
legfrissebb felmérések az éves el�fordulási arányát 11-18%-ra becsülik. A kezelés nem megfelel�en megoldott, 
a szokásos terápia alapját egy több, mint 20 éves készítmény jelenti, mely kedvez�tlen mellékhatásokat okoz 
és komoly, els�sorban szív és érrendszeri biztonságossági problémákat jelent. Még kritikusabb az autizmus 
terápiája, ahol nincs olyan, bármely gyógyszerhatóság által elfogadott gyógyszer, ami az autizmus központi 
tüneteit kezelni tudná. Az általánosan elfogadott gyógyszer hiányával párhuzamosan az autista populáció 
meglehet�sen nagy. A betegség el�fordulása a skizofréniáéval összemérhet�, a legutóbbi Egyesült Államokbeli 
felmérés szerint minden 88 gyermekb�l 1 autista. Ezekre a kihívásokra keresi a választ az egyes gyógyszerek 
hatékonyságát vizsgáló, és az eredmények révén egy kedvez�bb terápiás környezetet célzó kutatási program. 
A Richter Gedeon Nyrt. alapvet� küldetéséhez tartozik, hogy a legszélesebb terápiás kört lefedje biztonságos, 
hatékony, ugyanakkor versenyképes árú gyógyszerkészítményekkel. A projekt révén lehet�ség nyílhat az 
obezitás, migrén és autizmus betegségcsoportok terápiás szegmensére is kiterjeszteni tudományos és 
gazdasági célkit�zéseket, illetve a gyógyszerkészítmények fejlesztése révén hozzájárulni a leghátrányosabb 
helyzet� betegcsoportok gyógyításához. A projekt teljes költségvetése mintegy 2,7 milliárd forint, mely 
hozzájárul a Richter Gedeon Nyrt. kutatóinak foglalkoztatásához, a kutatások kés�bbi versenyképességének 
megalapozásához, valamint a fentebb megfogalmazott társadalmi küldetés megvalósításához. A kutatásokat a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap közel másfél milliárd forinttal támogatja (1,351 mrd)  A fenti 
célkit�zések köré rendezett projekt együttes célja, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeképpen 
olyan tudás és know-how jöjjön létre, ami -  a társadalmi lépték� hatások mellett - el�segíti a Richter Gedeon 
Nyrt. versenyképességének megtartását, illetve nagy hozzáadott érték� termékek kifejlesztését.  
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Az elhízás, a migrén és az autizmus betegségcsoportok közös jellemz�je, hogy mind hazai, mind 
világviszonylatban igen komoly társadalmi és egészséggazdasági károkat okoznak, valamint hogy 
a mai napig nem létezik rájuk minden szempontból megfelel� terápia. A Richter Gedeon Nyrt. fenti 
betegségek kezelési hatékonyságát vizsgáló kutatási programja azonban változást hozhat ezen a 
területen. 


