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lparág: orvosi.bfotechnológia .,
Árbevétel 201t-ben:

128 millió forint
Árbevétel-emelkedés

2011{en: 94 százalék
Üzemi eredmény: 21 millió

forint
Alkalmazottak száma: 9

Kockázati tőke: PortfoLion'
160 millió forint

Erósség: időben indul egy
'l várhatóan óriásira növekvó " i

világpiacon
Gyenge pont lehet:

várhatóan igazi
cégóriásokkal kell
kÜzdeniÜk

KPS
flsak Magyarországon évente több mint 50 ezer embernek kell
\-,szembenéznie azzal az e|borzasztő ténnyel, hogy orvosa da-
ganatos megbetegedés t diagtosztizá| nát|a. Az á|talában alkalma-
zott klasszikus kemoterápiák nem tudnak pontosan célozni, inkább
szőnyegbombázás-szerűen próbálják elérni a kívánt hatást. A je-
lenleg kapható legkorszerűbb készítmények ezzel szembenúgyne-
vezett cé|zott gyógyszerek, vagyis megpróbálják molekuláris szin-
ten meggátolni a sejtek burjánzását, megszüntetve azt a bizonyos
jelátviteli hibát, amely a betegséget okozza. Több százjelátviteli
problémára több száz gyógyszert is fejlesztenek a gyártók' ám a

beteg - és a gyógyszertfinanszírozó biztosító - szempontjából az
a legfontosabb kérdés, hogyjelen van-e a célpont a beteg dagana-
tában. A KPS olyan diagnosztikai eljárásokat fejleszt és alkalmaz,

amelyekkel meg lehet állapí
tani, hogy egy adott cé|zott
gyógyszer a beteg esetében
hatásos lesz-e, vagy teljesen
felesleges próbálkozni vele.
Ráadásul egyetlen mintából
le lehet futtatni a vizsgálatot
az összes piacon lévő és fej-
lesztés alatt á7ló gyógyszerre
is. Nem nehéz belátni, ilyen
helyzetben óriási értéket je-
lent a beteg és a kezelőorvos
számára az az információ,
hogy a tervezettvagy éppen
fej le szté si f ázisb an lév ő szer
hatással lehet-e a betegség-
re. Nem meglepő módon te-
hát a megbízható diagnosz-
tikában óriási üzleti lehető-
ségek is rejlenek.

Márpedig a molekuláris
biológiával fo glalkozó P eták

István és a kutatóorvos Schwab Richárd pont ilyen módszereket
fejlesztett ki. Előbbi éppen egy amerikai Fulbright_ösztöndíj után
térthaza, utóbbi pedig Bázelből települt vissza Magyarországra,
amikor találkoztak, és eldöntötték, hogy saját cégben egyesítik ad-
digi tudásukat. A KPs rövidítés utolsó két tagja tehát adott volt, a
K pedig Kollár Katalin első ügyvezetőjük nevébőL származik.

A KPs tavaly ugyan még csak 128 milliós bevételt ért el, a fej-
lődése azonban nagyon gyors. De ennél is fontosabb, hogy óriási
tere van, mivel a molekuláris diagnosztikánakeIképesztően nagy
felfutást jósolnak a közeljövőben. Tavaly már ezer magyar beteg
szövetmintáját vizsgáIták, és ahogy Schwab Richárd fogalmaz,
ennél gyorsabb fejlődés jelenleg elképzelhetetlen' ,,Kis túlzással
azt lehet mondani, hogy a diagnosztika veszi át az orvoslásban a
döntő szerepet. Ha ugyanis pontosan meg tudjuk határozni, hogy
molekuláris szinten mi okozza a problémát, akkor a jövőben akár
több száz gyógyszer közül ki tudjuk választani a legmegfelelőb-
bet az adottbeteg számára'' - mondja Peták István.

Hasonló diagnosztikai eljárások fejlesztésével ugyan mások is
foglalkoznak vi|ágszerte, a magyar kutató-cégtulajdonosok azon-
ban biztosak benne, hogy a menedzser-szakirodalomból ismert 10

ezer órás szabárly erre a piacra fokozottan érvényes. Azaz egysze-
rűen nem lehet elindítani aszolgáltatást a megfelelő előkészüle-
tek, a tapasztalathiányában, így a tudás és a know-how birtoká-
banlévő vezetőjátékosok száma nem nőhet gyorsan. A KPS nagy
potenciálja - a szakmai háttértudás mellett - a jó időben való in-
dulásban rejlik, technológiai fejlesztéseikke] tartják a lépést a vi-
lág élvonalával.

A piacot azonban minél gyorsabban meg kell dolgozniuk regio-
nális szinten és Európában is' Ebben |átottfantáziát a Portfolion
kockázatitőke-befektető is, amely nemrég 160 millió forinttal szállt
be, hogy a KPS megvesse a lábát Romániában, Szlovákiában és

Lengyelországban. Meghatiírozó klinikákkal tárgyalnak arról, hogy

a diagnosztikai szolgáltatást adott esetekben tőlük rendeljék meg'

A környező országokban való terjeszkedést az is segíti, hogy ott az

egészségbiztosító a térítés szempondából nem tesz ktilönbséget az
állami és a magánlabor között, vagyis a betegek sokkal könnyeb-
ben, olcsóbba n hozzáférnek a szolgáltatáshoz. A terjeszkedés ré'
vén a németországi Heidelbergben is megjelentek, a nemzetközi
piacot Németországből cé7ozzák, a k+f tevékenység azonban Ma-
gyarországon marad. A cég abban a szerencsés helyzetben van,

hogy a szövetminták könnygn szállíthatők, vagyis egy külföldön
levett mintát könnyű a magyar laborba hozni, az eredményeket pe-

dig digitális formában pillanatok alatt visszaküldik.

Hyd
Clomlyai Gábot házi archívumában van egy számfua ked-
Jues papirrecni, amelyre még 1976-ban, egyetemi tanulmá-
nyaitmegelőzően jegyzett fel egy gondolatot. Akkor azt feltéte-
lezte, hogy apozitív töltésű hidrogénionok áramlásában bekövet-
kezett hibára yezethető vissza a rák kialakulása. Ma is ez ameg-
győződése, kiegészítve azzal'hogy a hidrogén leggyakoribb for-
mája és annak kétszer nehezebb atomtömegű váItozata, a deuté-
rium egytitt szabályozza a sejtosztódást. Lényegében egész éle-
tét ennek a gondolatnak rendelte alá, a deutériummal, pontosab-
ban a deutériummegvonással kapcsolatos kutatásoknak szen-
telte. Feltevése az,hogy ha a természetben és az éIő szervezet-
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ben előforduló deutérium koncentrációját csökkentik, akkor eh-
hez a váIÍozáshoz csak az egészséges sejtek tudnak megfelelő-
en alkalmazkodni' a rákos vagy potenciálisan rákot okozó sej-
tek nem, ezért elpusztulnak. Somlyai Gábor ezért olyan vizet áI-
lít elő Hyd nevű cégében, amelynek deutériumtartalma a ter-
mészetesnél alacsonyabb. Ezt a csökken-
tett deutériumtartalmú vizet fogyasztva a

szeryezet deutériumkoncentrációja és így
a megbetegedés valószínűsége is cscikken,
illetve a daganatos sejtek elpusztulhatnak.
Bár az elképzelést az elmúlt 20 évben töb-
ben vitatták, tudományos és üzleti szem-
pontból is kiállta apróbát, a betegek nagy
része pedig aIábá*aI szayazott, és vett az
1-3000 forintos palackokból. A magas ár
oka egyébként az energiaigényes előállítás
költségére vezethető vissza; a víz (H2o) és
a nehézvíz (D'o) a forráspontkülönbség
alapján választható szét, de inivel mind-
össze 1,5 fok az eltérés, a gyártástechnoló-
giának nagyon precíznek kell lennie.

A Hyd tavaly már 1I5 milliós árbevételt
ért el, vagyis megduplázta a forgalmát. A
céget átvilágította a Primus Capital koc_
kázatitőke-befektető, és kótszer 200 mi11ió
forinttal be is szállt. Ebből a Hyd egyrészt
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lparág: gyógyszer (funkcionális

élelmiszer)
Árbevétel 20lÍ-ben; 7'l5 millió

forint
Árbevétel-emelkedés

2011-ben: 100 százalék
Üzemi eredmény; 112 millió

forint
Alkalmazottak száma: 14

Kockázati tőke: Primus Capital,
400 millió forint

Eróssé9: potenciálisan
onkológiai gyógyszerek
fejlesztése

Gyenge pont lehet: ha a
tesztek nem hozzák a várt
eredményt, a cég a speciális
élelmiszerek piacán marad
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saját, a _er'ógr'szer- és az élelmiszeriparban elterjedt szabvány, a

GMP előírásainak megfelelő gyáttóbázist épít, másrészt olyan for-
dulóponthoz érkezik, amelyhez sok pénzre lesz szüksége: a ter_

vek szerint újra humánklinikai vizsgálatot indít leukémiás bete-
gek ber'onásál'al. A kettes fázisú klinikai vizsgálat hat hónapon

keresztül folyik majd, a tervek szerint négy-
öthazaí és egy osztrák klinikán. Hajók lesz-
nek az eredmények, óriási piacra léphet be a
cég. Somlyai Gábor természetesen optimista,
már csak azért ts, mert daganatellenes állal
gyógyszerkéntmfu 1999 óta használják a ké-
szítményt, és a kezelt á1latok50 százaléka meg
is gyógyul a terápiának köszönhetően.

A Hydnek hagyományosan sok tulajdonosa
volt, mert az eimúit mintegy 20 évben Somlyai
Gábor alapítóként gyakran nem tudta másképp
e1őteremteni a működéshez szükséges tőkét.
mint hogy részesedóst adott a projektben fan-
r.áziátlátóknak Mára a tulajdonosi struktúra a
Primus belépésével letisztult' és a -tvógvszer_
fej1esztés mellett a deutériumcsökkentett víz
termékfejlesztésére is jut majd energia. A ter_

r'ek szerint a funkcionális é1e1niszer hama-
rosan nemcsak ásványvíz, hanem egyéb for-
mában is piacra kerü1' 
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