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ELŐSZÓ. 

Idestova 4 évtizede annak, hogy e könyv első kiadása megjelent. Akkor 
még a gyógyszerhatástan fiatal hajtása volt a kísérletes orvoshuiomány 

szépen fejlődő fájának és igen hasonló volt ahhoz a leÍTÓ tudonuinyhoz, 

amelynek a helyét· e lépett, a 31 a t e r i a m e d i G á h o z s antelynek közép-

pontjában nem a gyógys~erhatások, ,Jwnem 1naguk a gyógynövény~~ és -f)c;J-:;tC_ . _ 

gyógya1111jagok állottak. Li mult század utolsó hat1nadában B u c h h e rm, iÜI()/i((A6tlí''t91 

és S G hm i e d e b 81' g munkája új utat nyitott a kutatás számára s ettől 1zY<'+I (1&"$-1(]!.!} 
kezdve vizsgáZni kezdték a gyógynövények hatóanyagainak élettani hatását 

állatoko·lh és azok túlélő szeTvein. Az elavult leíró tudonuiny így alakult feo:~'fi!l.b':J' . 

át lassacskán kiséTletes tudonuinnyá, mely az élettan módszm·eivel végzett~,{ Wc{ :)ti'!'!í'r-9"') 
cél~'1tdatos elemző ntunkával új gyógyszereket adott az orvosi 'gyakorlat- ':J'b_gc<tp 10 -1&/f 
nak, Tégieknek pedig hatásntódját tisztázva azok alkalmazását biztosabb 

alapokra fektette. Csakhamar az orvosképzésben is a régi matm'ia 1nedica 
helyébe a kísét·letes gyógyszet·tan lépett, ·amelynek tárgya elsősorban az 

élő szervezet·nek, illetve szervi működéseinek vegyi a.nyagok hatására be-
állott változása. 

Ez az újszerű gyógyszertan kora ifjúságát élte, amikor könyvünk első 
kiadása megjelont s benne a régiekhez képest "ui" jóval nagyobb hely jutott 
a kísérletes iTÓ!nynak és a gyógyszerek hatásmódjának. Az egynuist elég 

su•·űn követő új kiadások híven tükrözik vissza tudományszakunk fejlődé
sét és ha ?na visszapillantunk az elntult évtizedek1·e, különösen az utolsó 
10-12 évre, akkor azt látjuk, hogy a változás, mely ennek a kiadásnak 
teljes átdolgozásáJl1 tette szükségessé, nemcsak 1nennyüeges, vagyis az isme

•·etek és a gyógyszerek természetszet·ű gya.rapodásának következménye, ha

nem lényegbeli is, me1·t új irányt adott a gyógyszertani kutatáSJwk, valar 
mint e tárgy tanításának. 
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Anyagunk megnagyobbodása elsősorban a bwchemia pámtl&n haladá
sát t'ük1·özi vissza, 1rw1·t a hm·nwn- és vitmninkutatás nagy vegyi eredmén11ei 
új fel!1i!Atok elé állították a kísérletes gyógyszertani, mely a tisztán elő

állított új vegyületek hatásait felismerve azokat gyógyszerkincsünk érté

kes alkotórészei közé sorozia be. Ugyanilyen haladást értiink meg az elmult 
. évekbmt, a chenwtherápia terén is, rnert az új gyógysze1·ek hosszú sorát 

isnw•·ték fel a lwtatók, melyekkcl sok fertőző betegséget meg tudunk gyó
gyítani. 

Az.onban még gyökeresebb átdolgozást tett szükségessé 'f.udontánysza

kunk qualitativ megváltozása. A kísérletes gyógyszerhatástan felbecsülhe

tetlen érdemeket szemett és szerez nap-nap után azzal, hogy megállapítja 

'és megelentzi vegyi anyagoknak: gyógyszereknek, ltornwnoknak, vitwni:nolc

nak hatását és hatásmódját, de fel kellett isnwrnie azt is, hogyha csak e 
h-at-árokon belül11mrad, akkor 1nint a g y ó g y 'Í t ás alaptudom.á1tya. a:~ élet 

követelményeivel nem tud lépést tartani. Az állatkísédetek és a therapia 
tapasztalatai között ugyanis nem egyszer nagy szakadék tátong és mi1ul 

, hangosabban hallatszott a szemrehányás, hogy a phannakológia nem szal

gálhatja kellően a gyógyítást, ha vizsgálatait mindig csak egészséges álla

tokon és állati sze1·veken végzi, nw1·t a beteg szerv reakciója gyógyszerek

kel szentben egészen más, ntint az egészség csé. E visszás helyzet' m·voslására 

a gyógysze>·tan az élettan<Jn kívül testvéréül kellett hogy fogadja a 
...-'Jf:JJf(/, -

k Í SC T l d fC S kÓr t· a n f Ís és a. kó1·él'effan mÓdszereinek felhasználásával 

mi>ulinkább k í s é d e t es t h e r a p i á v á alakul át, mely •·észben beteg 

állatokon vizsgálja a gyógyszercic hatását, 1·észben a beteg embeTen tett 
gyakorlati tapasztalatokat tanulmányozza a kísé>·let szabatos módszereivel, 

hogy ezzel a gyógyításnak az eddiginél biztosabb a.lapjait vesse meg. A kór

élettan ezért ma jóval nagyobb helyet foglal el tudomiányszakunkban, tehá.t 
köwyvünk új kiadásában is, mint egy évtizeddel ezelőtt. 

Annak ellené>·e, hogy anyagunk quantita/tv és qualitativ változása 
teljes átrlolgozást tett szükségessé, könyvünk terjedelme alig változott, anti

. nek egyik oka a gymitlálás volt, melynek so,-án sok elavult vagy kevésbbé 

fontosnak bizonyult részletet elhagytunk, lwgy ezzel .is szalgáljuk taltköny
vünk főcélját: a gyakoda ti orvosképzést. Másik oka éppen a 
kísé>·letes orvostudomány nagy hal&dásában rejlik, mert a tudmnányos 

kutatás eredménye sohasem teszi bonyolnltabbá a jelenségeket, hanem ellen

kezőleg azok megértését könnyíti meg, új tényekkel gazdagítva tudásnnkat. 

A té?vyek pedig többnyire 1·övidelc, csak az azok hiányát leplező mngyw·áza
tok terjengősek. 

VIII 

A phwnnakotheTapia eleme a g y ó g y sz e r ré geT& csak az orvost és 
betegét érdekelte, ma azonban min-t a gyáripa·r terméke, a közgazdasági -+-(J3

1 

élet fontos tényezőjévé is lett. A gyógysze>·küwnlegességek - melyeknek 

jogosultságát senki kétségbe nem vonja - ma már, éppe,n a közgazdasági 

szempontok miatt olyannyira elszapomdtak, hogy azok nagyrésze orvosilag 

i>ulokolatlan és felesleges. ÉJ1pen ezért a készítmé>vyek válogatás nélküli 

felso>·olása és ismedetése helyett inkább arra törekedtünk, hogy kellő Ieriti
kával válagassuk ki azokat, amelyek haladást jelentenek a gyógyításban 

és ilyrntódon segítségé1·e legyünk a gyakorló-orvosnak, arnikor ebben az út
vesztőben el kell hogy igazodjék:-'Yy!G; 

N em tartozik szigm·úan a gyógyszerhatások közé, .de kön-yvünk értélces 
kiegészUése_az "Oltóanyagok és gyógyító vé1·sa-vók"- fejezete, an"ely Fe 1i y

v ess y B é l a dr. tanártárrsunk kitűnő munkája és a'melyet felkérésiiinkre 
ezúttal is szíves t 1olt átdolgozni, hogy a gyakorló-orvos a tud01i1ány mai 

állásának megfelelő tiszta képet nyerjen er-ről a kérdésről is. Fogadja érte 
őszinte, hálás köszönetünket. 

Amidőn 11wst ezt a IX. kiadást útjára bocsátjuk, hő óhajtásunk az, 
hogy váljék hasz1>ffira a magya,· orvostudomámynak és orvosképzésnek mint 
hűséges utitá>·sa és tanácsadója gyakorló m·vostársainknak s i>·ányitója 
azokn-ak, akik csak most készülnek fel az orvos nernes hivatására. 

Budapest, 1944 január havában. 

Dr. Vámossy Zoltán és Dr. Mansfeld Géza 
xr. ~~~'"l"k; utf; 
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A gyógyszerhatásról általában 

A) A gyógyszer fogalma és a gyógyszerhatás létrejötte 

A gyógyszerek €s mérgek olyan vegyi anyagok, amelyek sejteket alkotó 
anyagokkal reakcióba lépve, a sejtműködés! rriegváltoztatják. Ha ez a vál
to~ás olyan, hogy & szervezetnek előnyére válik, gyógyszerhatásról besz€
lünk. Ha azonban a szóban forgó vegyi anyag a sejt 1nüködésére s ezzel a 
szervezetre ·ártalmas, akkor méreg'hatáf::isal állunk szemben. LegtöbbsZör 
egy· és ugyanaz az anyag lehet gyógyszer is~ méreg is, mert a Iegáldáoosabb 
gwógyszer okozhat mérgezé.st-, sőt halált~ ha túl nagy mennyiségben adjuk. 
Gyógyszerekként szerepelhetnek oly anyagok is, amelyek sejtek működését 
ugyan nem változtatják meg, hanem bizonyos hiányokat pótolnak (pl. vas, 
vitaminol{, vér). Ilyen értelemb0n. gyógyszerekké válhatnak tápanyag·ok is, 
ha nagy~on magas a 'tápértékülc \rag~y a fehérjetaTtalmuk, vagy inert élet
fontosságú vegyianyagoka t, pl. vitaminokat tartalmaznak Ha nz ilyen ncnya
gokat különösen tömhny állapotban tartalmazzák, akkor gyógytápszerek
nek hivjuk 8ket. 

A szervi millrödések- megváltoz,ását i'észint a pharnmkologia' módsze
reivel, részint gondos betegésiZleléssel meg tudjuk állapítani, de maga a 
gyógyszerhatás lé11yege a sejt szerfelett bonyolult volta miatt sokszor- még 
ismeretlen. A ,gyógyszerhatás kapcsán a sejtben végbemenő változások 
csak nagyon ritkán olyanok, mint az egyszerű kémiai reakciók, amelyek a 
gyökök kicserélődésével, új vegyűletek képzild<ísével járnak. Az ilyen reak
ciókat gyógyszér és organizrrius között sokszor könnyen észlelihető, sőt szem
mel is látható anatómiai elváltozások kísérik, amilyenek a fehérjelecsapó
dások, szövetzsugorodások vag1y éppen roncsolódások. A sejtanyagokhoz 
erősen vonzódó vegyületek p. ü. ~narószérek, adstringensek hatnak így. 
A legtöbb esetben awnban a reakció gyógyszer és organizmus között 
olyan fínom fizikális változásokkal jár (idegmérgek), hogy kívül esnek 
vizsgáló módszereink hatáskörén. 

Minden sejt egy rendkívül bonyolult komplexumnaJc tekintendő, amely
ben az azt alkotó elemek: javarészt hydrophil kolloidok, mint pl. leeitbin 
és fehérjék, továbbá sók és egyéb kristalloidok, V'alamint a víz egy bizonyos 
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fizikális-kémiai egyensúlyi helyZietben vannak, s éppen ezen egyensúlyi 
helyzet integritása biztosítja a sej't normális életfunkcióJának 'elengedhetet
len feltételeit. llfindaz, ami ezt a kolloidális rendszert megbolygatja, legyen 
az vegyianyag, hő, sugárzó energia., kiszáradás stb., a sejt működásén~k 
VáltozáSát mégpedig rendszerint múló változását vonja n1aga után. 

A sejtek, illetve a szervek müködásbeli változása gyógyszm1hatások 
kapcsán első percre ,,·endkívül bonyolul,tnwk látszik és azt lehetne gon
dolni, hogy gyógyszerek a sejtműködés kvalitását is meg tudják vjltoztatni. 
Ámde a. funkcióváltozások elémzése azt mutatja, hogy mást, mint a működés 
quantitativ változását gyógyszerek hatására sohasem észlelhetünk Ez - bár 
első perere meglepő - nagyon is természetes, ha meggondoljuk, hogy 
minden sejt csupán azt a működést tudja kifejteni, ami rendeltetése. Sej
tek müködésének kvalitatív v"áltozása el sem képzelhető, mert amint egy 
béka petesejtjéből soha más nem fejlődhetik, mint békaporonty, úgy egy 
nyálmirigysejt mást, mint nyálat elválasztani, egy izomsejt mást, mint 
összehúzódill sohasem fog tudni, akárminő hatásoknak is vessük alá;, Hogy 
magasabb rendű szervezetekben mindazonáltal oly sok~éle hatását látjuk 
a gyógyszereknek, annak magyarázata az, hogy oly sokféle a kűlönbözö 
sejtek működése és Mr a gyógyszer hatása mindig csak abból áll, hogy a 
sejt müködését fokozza, csökkenti, vagymegszünteti, ez a thatás más és más
képpen fog megnyilvánulni a szerint, hogy milyen sejtet ér. Ha például 
a sejtműködéseket fokozó gyógyszert viszünk a szervezetbe, aminő a cof
fein, akkor az izgató hatás eredménye e@észen más lesz a különbözö szer
vekben: ru szív ingerképző apparátusára irányuló hatás a pulzus gyorsu
lását, a vese sejtekre való hatás diuresist, míg az agyvelő sejtjeit érő cof
fein áhnatlanságot fog okozni, holott minden sejtre, amellyel vaootkozásba 
tud lépni, egy és ugyanazt aiZ izgató hatást fejti ld. Ebből m'ár látnivaló, 
hogy a gyógyszerhatás tanulmányozásában nem is az a legfontosa:bb, hogy 
minő hatást fejt ki valamely vegyianyag magára a sejtre, hanem, hogy a 
szervezet milyen sejtjeivel lép vonatkQZásbru, hogy mely sejtek működését 
tudja fokozni avagy gátolni. Ettől fog függeni az, hogy valamely szer 
felhasználható-e a gyógyítás céljaim vagy sem, szóval a vegyiszerek phar
makologiai ·analizise végeredményben nem más, mint annak megállapítása, 
hogy minő sejtekre fejtik 'ki !hatásukat, más szóval, hogy mi a gyógyszer 
támaiúisi pontja a szervezetben. 

V annak gyógyszerek és mérgek, amelyek általában minden sejtet 
megtámadnak, ha kellő mennyiségben jutnak velük érintkezésbe: e-zek a 
sejfhné•·gek, vagy protoplazmamérgek. De ismerünk olyanokat is, amelyek 
a szervezetnek esak bizonyos· részeit támadják meg, tehát "elektív" 
hatásúwk. Hogy mi dönti el azt, hógy valamely gyógyszer egyes sejtekre . 
hatást gya:korol, másokra pedig nem, azt a lel?itőbb esetben nem tud- _ 
juk. Régebben azt gondolták, hogy BJ gyógyszerhatás mindig úgy jön 
létre, hogy a gyógyszer és a protoplazma valamely alkotórésze közölt 
vegyireakció következik be, tehát hogy a gyógyszer vegyi szerkezete dönti 
el azt, hogy melyik sejttel lép vonatkoiásba, va"oyis, hogy minő hatást 
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fejt ki. Ezt a régi felfogást, mely inkább csak elképzelés volt, mellyel a 
gyógyszerhatásokat · magyarázni igyekeztek, a közelmultig semmiféle tény 
nem támasztotta alá, ellenben számtalan megfigyelés szólt amellett, hogy 
a gyógyszer vegyi szerkezete és hatása között az összefüggés csak kö"ve,. 
tett, aminek magyarázatát mindjárt látni fogjnk. Legújabban azonban a 
gyógyszerek egyik csoportjá;ra nézve, a:z ú. n. sufamidokra sikerült 
megállapítani, hogy ;bizonyos baktériumokat le-galábh is a szervezeten 
kívül kémiai hatás útján tudnak kifejlődésükben glitolni és pedig· az által, 
b.ogw egy, a mikroorga.nizmu&ok számára: nélkülözhetetlen pl:otoplazma
alkotórészt, w p.-aminobenzoesavat a sejtből kiszorítva, annak helyébe lép
nek. E megismerés nyomán megindult vizsgálatok még más hasonló vegyi
hatásokat is állapítottak meg. Ezek szerint a sublinwt bakteriumölő ha
tását azzal fejti ki, hogy a bakteriumokban levő sulfhydril-anyagokat 
(thiolacetat, cystein, glutathion) vegyileg megköti és Ivanovics vizsgá
latai szerint a saUcylsa.v baktericid! hat:ás'át annak köszöni, hogy megaka
dályozza a bakterium protoplazmában folyó pantothensav-synthesist, amely 
anyag pedig nélkülözhetetlen tényezője bizonyos mikroorgani!<lmusok 
szaporodásának. 

Ezek a megállapítása)<, bár nagy haladást jelentenek a gyógyszerhatás 
mibenlétének felderítésében, nem döntik meg azt a tényt, .hogy eddig 
olyan törvényszerűségeket felderíteni a gyógyszerek vegyi szerkezete és 
hatásaik köziitt, amelyek általános érvényűek volnának, nem sikerűlt. 
Tagadhatatlan, hogy az imént elmondottaJk érdekes világo~ vetnek a kémiai 
szerkezet és a hatás közötti összefüggés egyes eseteire, de szabályok felállí
tására még az egy és ugyanazon kémiai családba tartozó vegyületekre 
nézve sem jogosítanak fel. Kétségtelen tény, hogy valamely vegyiszer 
hatása teljesen megváltozhatik, iha rajta bárminő vegyi v"áltozást haj
tunk végre:~ aa;onban ez nem szól amellett, hogy ilyen esetben a gyógyszer
hatás és a vegyi szerkezet között szoroswbb kapcsolat allana fenn. A gyógy
szer hatása, mint láttuk, elsősorban attól függ, hogy milyen sejteket támad 
meg a szervezetben, ezt pedig legtöbbször nem a gyógyszer ve"oyi szerkezete, 
hanem fizikai tulajdonsága szabja meg. A vegyi sze11lmzeten megejtett leg
kis~bb v"áltozás pl. egy halogen elem behelyettesítése teljesen megváltoz
tathatja ·a vegyület e"",Yik vagy másik fizikai tulajdonSágát, ami már ele
gendő 1;1hhoz, hogy az egész hatás megváltozzék 

Ama fizikai tulajdonságok közül, m~lyek szerepet játszanak a 
hatás létrejöttében, egynéhányat már ismerünk; de valószínűleg még 
egész sora van azoknak, amelyek még ismeretlenek. E fizikai tulaj
donságok óriási jelentőségét megértjü!< akkor, ha meggondoljuk, hogy 
a gyógyszerhatás substratuma - a sejt - mint már említettük, egy 
igen bonyolult kollodiális rendszer s ezekre éppen az a jellemző, 

hogy rendkívül tabilisek ás a legkisebb fizikai változás bennük már 
igen nagy allapatváltozást hoz létre. Így például tudjnk, b:ogy kolloidok 
oldatába elektrolitok nyomait bevíve a dispergált részecskék elektromos 
töltése azonnal megváltozik s ezzel a dispersilás foka, ami esetleg az oldott 
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részek teljes kicsapódására vezethet. Egy másik fizikai változás, mely 
döntő hatást gyakorolhat egy kolloid-rendszer állapotára, a kolloidok duz
zadási nyO'tnásának a változása., vagy az ú. n. hydratatiónak, vagyis annak 
az erőnek a változá~a, amellyel a kolloidrészecskék a vizet megkötni képe
sek. Egész sereg olyan vegyületet ismerünk, melyeknek legkisebb nyomai 'a 
kolloidoknak ezt a tulajdonságát meg tudják változtatui s talán éppen · 
ezáltal fejtik ki illatásukat a sejtekre is. Jlfás vegyianyagoknak viszont meg
van az a kiipességük, hogy a víz ú. n.-felületi feszültségét csökkenteni 
tudják. Ezek az ú. n. capüla,ractiY anyagok, melyek határfelületeken meg
gyülnek s ezáltal corpuscularis elcmeken, avagy kolloidrészecskéken adsor
beáUdnak, ami persze éppen a gyógyszerek elektív megoszlás'ií:ban nagy 
szerepet játszik. Egy másik fizikai tulajdonság, ami döntően befolyásolja 
aJ gyógyszerc'k elektív megoszlását, tehát magát a gyógyszerhatást, az old
hatóság egyik ·vagy más•ik oldószerként szereplő olyan anyagbari, mely a 
sejt alkotó része. Pl. egy eg~sz nagy csoportja a gyógyszereknek az ú. n. 
narkotikák éppen ezáltal hatnak_. hogy zsírnemű anyagakban jobhan oldód
nak, mint a vízben s ezáltal az ilyen zsírnem~- (lipoid) anyagokban dús 
idegsej ~ekbe könnyen is ha tolllak be és sejtlipoidokban feloldódva meg·
bontják a sejtben-uralkodó egyensúlyi álla.potot, ami már elegendő ahhoz, 
hogy a sejtmüködést :fclfüggessz.ék. JHás fizikai változás, ami a sejt életét 
nagyban he:foJyásolja., a határréteg, vagy amint nevezni szoktnk, a sejt
hártya -át járhatóságának ( permeabilifásának) megváltozása, ami· egyma
ryában is ele!Yendö ho!Yv belőle a funkcióra nézve fontos anyagok, pl. ionok ö o J o~ 

kiléphessenek. 
. Ezek a; fizik&Iis tulajdonságai a gyógyszerelmek szabják m,e,g teHát, 
hogy mily2n sejtekkel l-épnek vonatkozásba., hogy a sejtek működését meg
változtatva, gyógysze.rhatásokat hozzanak létre. A gyógyszerek vegyi szer
kezetc azJnban, aminek régebbe.n olyan nagJ' fontosSágot tulajdonítottak, 
Jegtöbbször csak annyiban bír fontossággal, amennyiben szerepe van a 
fizikai tu1ajdonságokban. Hogy ez így va,n., arra. döntő bizon:y1t.ék a nal'lm
tikák óriási csoportja, amelyben, ullnt látni :fogjuk, együtt varu1ak a leg
különbOZőbb vegyi· szerkezetű anyagok és ennek ellenére mind egy és 
ugya.naz! a hatást :fejti ki. En11ek a megismerésnek - elméleti )elen"tősé
gén kívül - még nagy gyakorlati fontossága is van. Amikor ug'yanis azt 
hltté'k ho\!\: a vcgviszerkezet dönti el azt, hogy rnhrő hatást :fejt ki egy 
vcgyi~.nya~< azt rc._.~1élték, hogy vegyi úton, a szé·kezet változtatásával, 
bizonyos gyrökök bevit-elével vagy kicserélésével olyan m1yagolmt lehet majd 
<>lőállít~mi amelvele kívánt hatúsokat fejtenek ki a szervczetbcn. Amint 
azonba~ a priip~ratív vegyé-sz - bármennyire ismerje is az újonnan ke
lt~~kcz:~. t .,,'2·vület szerkezetét -, sohasem tudja előre megmondani) hogy 

, annak r~i \'l'n az alvadási pontja vagy más· fizikai tulajdonsága, azon
képpen a ~ sem lehet előre tudni1• hogy milyen hatásokat :fog a szervezet
ben kifejteni. Ezt egyesegyedül a kísérletes pharmacologia dönti el 
anaJizáJf- móds·zereivel, ami ennek a tudoinánysz-alma:k nagy gyakorlati 
jelentőség§ érthetővé- teszi. 
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B) A gyógyszerhatás fellételei 

Számtalan anyagot ismerünk,- mely a szervezctbe jutva, semmne1e 
hatást sem fej t ki. A gyógyszerhatástan alaptétele, hogy valamely 
anyag' puszta j-elenléte a szervezetben még nem elegendő ahhoz, hogy hatást 
fejtsen ki, hanem annak bizonyos feltételei vanna;k, amelyeket egyfelől a 
veg-yület vegyi és fizikai tulajdonaágai, másfelől a sejtek émékenysége 
szabnak meg. Annak, ho,gy valamely gyógyszer a szervezetben egyáltaliiban 
hatást tudjon kifejteni, előfeltétele, hogy vízben oldható legyen, vagy hogy 
a szervezetben oldhatóvá váljék. Olyan anyagok, amelyek e feltételeknek 
meg- nem felelnek, a sejtek ml\ködését megváltoztailii nem tudják s legfel
jebb mint mechanikailag ható szerek te:hetnei\: jó szolgá1atokat, mint ilye
nek azonban nem tekinthetők igazi gyóg-yszcreknek, hanem ·'CSupán egy 
vagy más gyógyító eljárás eszközeinek. Ilyenek a különbözö ny.áko'k, közöm
bös hint{\porok, tapaszok és kerrőcsök, zsírok stb. Nekik maguknak gyóg-yító 
hatásuk nincsen, csak annak az eljárásnak, amelynek szolgálatában állanak. 
Nem a sebes felületre aHm1mazott tapasz vagy kenőcs g~yógyítja a s{•.bet, 
hanen1 az1 hogy ezek alkalmazás:áva.l távoltartottuk a fertöző csírá:lmt s 
általában a sébet érő 1ngel'eket s így ke.dvező feltételeket biztosítottunk a 
sebgyógyulásnak Ámde magára a sejt mÜ'ködésére csakis olyan szerek 
tudnak hatást gyakorolni, amelyek bármily kis méTtékben is, de vízben 
uldhatók. Ennek a ténynek1 amelyet nlá1' a régiek is jól ismer~ek ("corpora 
non agunt nisi soluta" !) egyik gyakorlati fontossága, hogy a legt-Öbb mér
gezéskol' ellenmérgek alkabnazásával arTa törekszünk, hO!l'Y a mérget a 
g-yomor~ban, esetleg még a bélben utóléTve, oldihatatlan veg,yületté alakítsuk 
és így káros hatá.<:lát mega}radályozzuk-

Egy másile feltétele a g~róg~yszerhatásnak az,_ hogy rkellő rnennyiségben 
jusson érintkezésbe a sejtekkel. itt még nem szálunk a;rról, hogy az alkal
mazott szer mennyisége mennyibcn :befolyásolja a hatás intenzitását~-ihanem 
reámutatunk arra, hogy tapasztalatilag a gyÓg:y'szernek ibizonyos mérhető 
men.nyisé~ben kell -a. szervezetbe jutnia, hogy hatás létrejöhessen. Ezt 
hangsúlyozni kell ma, amidön a riigi homocopaták millió, sőt billiószaTos 
higításainak hatásosságát némelyek újból hangoztatjá:k, illetve igaznak és 
biwnyítottnak igyekeznek feltüntetni. Igaz, hogy a sejtek ;n,émely vegyi 
anyagnak hihetetlen 'kis mennyiségeire is - különösen tartós érintkezés 
esetén ~ funkcióváltozást mutatnak. A baktérium toxinokról ez régen 
ismeretes. Újabba,n tapasztalták, hogy jódnak csodálatosan kicsiny mennyi
ségei (tizedmilligranimok naponta) igen kifejezett - sőt arra hajlamos 
egyénekre veszedelmes hatást tudnak kifejteni, de ezek is felülmúlják a 
homöopata-adagokat. Kétségtelennek látszik az is, hogy bizonyos anyag-ok 
minimális mennyiségeit huzamosabb időn át "alkalmazva: egészen másszerű 
hailisokat fejtenek ki, mint aminőket rendes therapiás adagaitól látllllk. Jó 
példa erre az előbb már említett jód, melyet bár grammos adagokban gyak
ran re11delnek minden veszedelem nélkül, tizedmilligr.-os adagokban 
nébru súlyos idegrendszeTbeli zavarokat okozihat. (Jad-Basedow.) Nag-yo,n 
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valószínű, hogy m.ás gyógyszerek ilyen minimális adaga is. máskép hat, 
mirit a szokásos nagy adagok, amit talán a therapiában is fellehet majdan 
haszn'á1ni. A kicsiny g~rógyszeradagoknak valószínűleg más ru megoszlása 
a szervezetben, mintha nagy adagokl)an adjuk őket. Erre vall az a tapasz~ 
talat, hogy mérgek eg.észen más szervekrB hatnak, ha egyszerre nagy 
mennyiségüh: kerül a- szervezetbe (acut mérgezés) és más szerveket támad~ 
nak meg, ha hosszú időn keresztül kis meJ.!nyiségei jutnak a testbe, mint a 
chronilius mé-rgezések folyamán. 

A legtöbb gyógyszer hatásának további feltétele, hogy a sejtekkel 
kellő töménységben érintkezzék. Erre legj<Jbb példa a narkotikák ha
tásmódja. Ahho,z, hogy a hatás heálljon, az szükséges, hogy oly8.illi koncen
trációban érintkezzék a gyógyszer a sejttel, hogy a hatáshoz s,zükséges 
mennyiség bejusson a sejtbe. 'l'ehát nem a sejtekkel érintkező abszolut 
mennyiség dönti el a hatás létrejöttét, hanem a koncentráció, amelyben a 
sejtekkel érintkezik. Ha pl. vízben élő kis állatk'ákat beletes·zünk egy üveg
edénybe, amelyben l liter víz van és ebben valamely naJ.~l{Dtilrum l g~jíít 
feloldjnk, akkor az állatok rövidesen na,rkozisba esnek. Ha; másik esetben 
a narkotikum ugyanakkora: mennyisé~ét1 l g~ot nem e.:,oy, hanem két liter 
vízben oldjuk fel, akkor "nnak ellenére, hogy ugyanannyi hatóa,nyag jut 
érintkezésbe az .állatká:lckal, mint eliíbb, narkózis sohasem fog beállani, mert 
a hatóanya@ koncentráeióját felére csökkentettük. Ez így van a gyógysze
lt'ek javaTészénél~ vannak azonban olyan szerek is, mcly'eket bizonyos sejtek 
magnkhoz ragadnak leghigabb oldataiból is és magnkban fel tudnak 
habnozm úgy, hogy végűl is a sejtben nagyobb lesz a gyógyszer koncent
rációja,' mint a környező oldatban. Némely gyógyszer pl., a szívre ható 
digitalis hatfuiának egyik .fontos felt€tele a sejtelmek ez a halmozó képes
sége. 

A gyógyszerek egy részének hatását a . sejtbe hatolásuk vagy a 
sejtből való kHép.ésük okozza, vagyis az a változás, ami a sejtben végbe 
megy, míg az a· körülmény,_ hogy w gyógyszer egy bizonyos mennyiség;e a 
sejt,boo van, müködésbeli változást nem okoz. Ilyen szerek hatása tecrmé
szetesen csa:k addig tart, amíg a sejt környezete és belseje nem egyfo:rma 
töménységben tartalmazzák a mérget és a hatfui fokát éppen ez " tömény
s-égbeli különbség dönti el1 mert ettől függ a méregvándorlás gyorsasága a 
sejtbe, illetve az őt.- környező folyad&kba. A gyógyszer, illetve méreg hatá
sának ezt a módjit 1V. St1'a1J.b ismerte fel és az így ható ariyagokat "poten
twl mérgek" -nek nevezte cl. A narkózis kezdetén és a felébredés szakában 
tapasztalható izgalmi jelenségeket részben a narkotikum gym'S' be- 'és ki
jutásaJ okozza: ami annak ellenére, hogy a sej tbc jutott anyag bénító 
batású, a sejtek izgahnában nyilv'ánul meg. Sok más ilyen pot_ential~ 
m-éreghatással J endrassik Lm;ánd viZsgálatai ismertettek meg. 

Tekintsük már most azokat a feltételeket, ame/;yek a maga,sabbl'end{i 
sze,.vezetben lezajló gyógyszel'hatásol' lét•·ejöttét és fokát megszabják. 

Ezek ·a feltételek kűlönbözőek lesznek. aszerint, amint esnpan helybeli 
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hatásokat akamnk eLérni, avagy a,z alkalmazás helyétől · távol eső szervek 
müködését akarjuk-e befolyásolni, amikor is távolhatásokról szólnnk 

A helybeli hatfuiban elsősorban az anyag mennyjsége, illetve oldatok 
alkalmazásakor a töménység szabja meg a, hatás fokát és szerepelhet még 
a gyógys;oer mélybe hatolása, mint pl, a roarószerek alkalmazása 
esetén. Erősebb hatást fejtenek ki például azok, amelyek a szövet
elemekkel laza és elfolyósodó reakciótermékeket hoznak létre (lúgok), mint 
hogyha a ma>rás helyén szilárd pörk keletkezik, ami gátat vet a marószer 
mélybe terjedésének (savak) s így a hatás csupán a felületes rétegekre 
szorítkozik 

Távolható gyógyszereknél is - mint láttuk - a hatás erőssége le@
többször a ható-koneentrációtól, mindenesetre pedig attól a gyógyszer
mennyiségtől függ, ami a sejtelrbe jut. A tömBnység, melyben szereink 
a szervezethez eljutnak, több tényezőtől függ, amelyek tehát mind kűlön
kűlön feltételei a hatás inzenitásának. Ezek a tényezők a felszívódás, a ki
vála,sztás és azoknak aj kémÜLi és esetleg fizikai belw.tásoknalc összesége,, 
melyek a gyógyszert a sz.ervezetben vegyileg megváltoztatják, avagy indif
ferens szövetelemek'hez .faálják ( oxydatio, hasadás, synthesis, adsorbtio 
stb.) s ezzel hatásában gyengítik, tehát általánosan kifejezve a gyógyszel'ek 
sorsa a szervezetbe.n. Ha pl. egy szer'felszívódása igen gyors·
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ellenben nagyon lassú, akkor a szervezetben magas kancentráció fog -kelet
kczni mar kis adagra is. Ha aZonban a gyógyszer a szeTvezetbcn gyorsan 
oxidációnak esik áldozatul! akkor a szervezetnek .ez a: képessége a gyógy
szer mennyiségét állandóan és Tobamosan esökkentve, hatfuierősségét gyen
gíteni fogja. Ezekkel a t·ényezőkkel a l<övetkez'Ökben egyenként irell fog
lalkomunk 

l. Felszívódás 

Felszívódásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor a gyógyszer az alkal
mazás helyéről sejtek alkotta hártyákon keresztűl közvetlenül, vagy a nyi
rok közvetítésével a vérbe jut s a vér útján eléri azt a szervet, melyben 
ihatfuiát kifejti. Mivel szilárd állapotú anyagok sem sejtfalakon, sem a,z 

edényfalakon keresztűl nem juthatnak, kell hogy múuien felszívódásra 
alkdJT:ma,s sze,. vízben, illetve a szövetnedvekben old/wt'ó legyen. Ne tévesszen 
meg bennűn:ket az a körülmény, hogy általánosan vízben oldhatatlannak 
ismert anyagok is felszívódnak, mint azt a csontokba kerillő ólomgolyóktól 
beálló ólommérgezés, a kéneső bedörzsölések, avagy az oldhatatlan esterek 
(salol, phenacetin) hatása mutatja. Először is nincs vízben abszolút oldha
tatlan anyag. Még a legoldhatatlanabbnak hitt ba,rynmsulfat is oldódik, 
csak elegendő víz és idő álljon rendelkezésére. A szm'Vezet iisszes nedvei 
pedig rengeteg vizet képviselnek, s na.gyo11 elősegíti az oldódást a test melege 
és a szövetncdvek folytonos mozgása is, melynek segélyével a feloldandó 
test közeléből a;z oldott részeeskékkel me@ra;kott nedv folyton tovasodor-
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"t•atik, hogy erősebb oldóhatású folyadéktöme""''lek adjon helyet. Ezenfelül 
szöveti!1edveink, vérünk és emésztőnedveink nemcsak oldani tndnak, hanem 
kémlallag átalakítani is: a gyógyszereket az alkalmazcis helyén oxidál ni, 
•·edukálni, hasítani, sókká egyesíteni, ami azok oldódáiá,ra előnyösen illat
hat. A mindenütt jelenlevő fölös fehérje és konyhasó a nehéz fém.sók által 
kicsapott fémalbnmlnatokat p. o. oldható sókomple:rumokká alakítja. Leg
fontosabb kémiai oldószereink a gyomornedv, a bélalkaliák, az epe- és 
pancreasnedv, amelyek a belsóleg alkalmazott gyógyszereket az alkalmazás 
helyén, tehát már a gyomorban és bélben megváltoztatják A fémoxidok, 
C8crbonat<Jk chloridokká, az oldhatatlan föld-foszfátok oldható savanyú 
sókká alalmlnak át a gyomor ban; az epe bizonyos gyanilikat ( convolvnlin, 
aloin) cM; a hydrolyticns hatású pancreasnedv a keményítő't enkorra, a zsí
rokat glycerinre és zsírsavra bontja, az oldhatatlan estereket oldható össze
tevőikre tudja bontani és így •a.zok felszívódását lehetövé teszi. Redukciós 
folyamatok is mennek végbe a belekben a hidrogen, kénhidragen és külö
nösen bakteriurnak hatá.sa következtében; sulfatok sulfitekké és suifidekké 
lesznek. Ezenfelül erjedési folyamatokkal is találkozu:ruk a belekben, minek 
következtében szénhidratokból tejsav, vajsav:, széndioxid keletkezik, ez 
utóbbi állandóan tömeges jelenléte folytán karbonátok hidrokarbonátokká 
alakulhatnak. 

Oldódást elősegítő folyamatok az összes nyálkahártyákon, a bőr alatti 
kötőszövetben és az izolll.Szövetben is végbernehetnek s ez magya:ráz:ua megJ, 
hogy oldhatatlan anyagok ily helyekről is felszívódhatna;k (az izomba fecs
kendezett calomel, w sebre hintett sa1ol, hismuthum sulmitricum stb.). 

Téves volna azonban azt gondolni, hogy a vízben való oldhatóság máJ.· 
egymagában elegendő ahhoz, hogy a felszívódás végbemenjen. Ismerjük 
az anyagoknak na'§y sorát, melyek bár vízben kitűnőerr oldódnak, még a 
bélből scm tudnak felszívódni, holott ennek a szervnek legfontosabb mükö
dése a felszívódási folyamat elvégzése. Ilyen anyagok az ú. n. ros\'lznl dif
fundáló sók (MgS04Na,S04 stb.) és jó példa rá a nádcuJ,OJ", mely bár víz
ben igen jól oldódik, a bélből csak hasítva szívódik fel. Az oldódás tehát csak 
előfeltétele a felszívódásnak és azt is tudni kell, hogy nem is nündég a víz
ben való oldhatóság a fontos, mert vannak felszívó felületek,, amint pl. a 
bőr, amelyről csupán zsírokban és zsírnemü anyagokban oldódó vegyületek 
szívódnak fel. Az oldott anyagok felszívódása attól függ, hogy át tudnak-e 
hatolni a felszívó felületet alkotó sejteken, illetve annak sejtközi állomá
nyán. Ezt " diffundáló képességet nem mindig egyszerű fizikai törvény~k 
szrubják meg, mint pl. " tüdőben, hanem sokszor igen bonyolult élettani 
kapcsolatok, mint pl. a bélben látjuk, ahonnan még a cukor is csak 
akkor tud felszívódní, ha előbb foszforsavval egyesült, amely ú. n. fosz
forizálási folyamatot viszont a mellékvesekéreg hormonja teszi lehetövé. 
(V e1"ziir Frigyes.) e. (:,ev, -!tiv;~'" 

Lássuk a következőkben azokat a szerveket, amelyek a gyógyszerek fel
szívódásában szerepeinek: Az alkaln1azás ·helyétől fűggően megkülönbözte
tünk enteralis és pa,•·enteralis felszívódást. 
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A gyógyszerek e n t e T á l is alkalmazása vagy szájon (per os), yagy 
végbélen át (per rectum) történhetik. 

A szájon át vagy g'Yomorba ú. n. "belsőleg" adott gyógwszer nem a 
gyomorból, hanem a bélből és pedig a vékonyhéJből szívódik fel. A gyomor 
nem a felszívódás, hanem az emésztés szolgála.tában álló szcrv és bizonyos 
fokig védő szerv is, mely a táplálékra alkalmatlan vagy mérges anyagokat 
megrostálja s a hányási folyamat segítségével magából kilöki. 1'ápanyagok 
órákig időznek benne a nélkül, hogy felszívódnának, mert vízben oldott 
anyagoká~ a nyálkahártya ú. n. lipoid-fehérje rétege visszatart és csak 
lipoidban oldható anyagokat bocsát keresztül. A védőgát átjárhatóvá válik 
azonban vízben oldott anyagok számára; is, ha anaciditás áll fenn (aminek 
okát a bőrresorptióval kapcsolatban fogjuk látni), vagy ha alkohol, sapo
nin va"my epe hatáiának tesszü!< ki, mint azt. pylol'us lekötése után állat-
kísérletekben látjuk. · 

A bélben folyó felszívódás - mint azt már jeleztük - nem egyszerű 
fjzikai folyamatok eredménye, hanmn a már említett vegyi -és hormonális 
tényezökön kívül nag.y szerepet játssmnak a bélbolyhok, amelyek részint 
a felület növelése, részben állandó mozgásukkal siettetik a felszívódást, 
továbbá döntő fontosságú a bélnyálkahártya kellő vérellátá.sa. Ezek mellett 
az élettani tényezők mellett. szerepeh1ek az ismert fizikai tényezők: aminők 
az nsmosis, a diffusio1, az adsorptio, a duzzadóképess:ég, a: részecskéknek 
elektrostatikus töltése s ezek mind együttesen biztosítják a Mlbe jutott 
anyagok il1agyrész€nek gyors felszívódását. Igen fontos tudnunk, hogy a 
bélnyálkahártya a legtöbb gáz számáTa átjárhatatlan, úgyhog'Y ru bélben 

. keletkezett mérges gázok - aminő pl. a H,S - veszedelmet nem jelente
nek. A 00 2 kis mennyiség:ei azonban némelyek szerint a bélből felsz.ívód
hatnak. 

A bélből _felszívódott anyagok részint a vérbe és pedig a venaJ portae 
vérébe s ezzel a májba, részint a ductus thoracicuson és jobb szíven keresz
tül a kis vérkörbe jutnak. Ez az útja a felszívódott zsírok egyrészének és 
talán a bennük oldoto anyagoknak is. · 

Más a felszlvódott anyagok útja, ha a végbálbe juttattuk őket akáJ.· 
klysma, akár suppositorium segítségéveL A vég·bél vére ugyanis ,a pl-exus 
haemorrhoidalis és a vena hypogastricán-- át egyenesen a na~y vérkörbe 
ömlik s ezért a máj méregmegkötő szerepe (V ámossy) nem jut érvényre. 
Ezért van az, ho"oy bár a végbélből a felszívódás jóval lassúbh és tökélet
lenebb, mint a vékonybélből, a per rectum adott gyógyszerek hatása azért 
jól érvényesül. 

Pa,. enteralis alkahnazáskor a következő szervek szerepelhetnek: 
l. A bŐ>". Alacsonyrendü állatokon, mint pl. a békán, kitünő felszívó 

:felület, mely a táplálkozás és a gázcsere szolgálatában áll, melegvérüeken 
már kizáráleg védőszervvé alakult, mely vizet és benne oldott anyagokat egy
általában nem bocsát keres:ztül. A védőréteg nem a szar1:tréteg1 mint téves:en 
gondolják, mert az elszarusodott felhámsejtek igen laza szalagfonalot alkot
nak nagy hézagokkal és ezenfelül az epidermis vízben erúsen duzzad, teJh'át 
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a .vizet át is bocsátja. A védőgát a bőr lipoid-fehérje rétege, melynek 
lipoidjai a vizet nem tudják felvenni, fehérjéi pedig a bőr savanyú seere
tuma következtében az ú. n. átmeneti rétegben (ab.ol a vegyhatás azonos a 
fehérjék isoelectromos pontjával) duzzadni nem tudnak s így a vizet nem 
bocsátják át. Ez az oka annak, hogy csak zsírokban oldható anyagok tud
nak a bőrről felszívódni, .különösen ha még zsírokban oldjtili is őket, ezen
kívül illó a11yagok, aminő a Hg,- ha nagyDn finom szemesék alakjában zsír
ral emulgeálva erősen a bőrbe dörzsöljük, amikor is a bőrlllirigyek kivezető
csövei;n, át bejUthat a 1nirigyacinusokha s onnan a vérbe. A bőr felszívó ké
pességét épúgy fokozhatjuk, mint a gyomorét, hw a lipoid-fejhérjeréteg 
eg·ycnsúlyi állapotát megváltoztatjuk, ami saponin, alkohol, kátrány, choles· 
terin tartalmú kenőcsökkellehetBéges. Bizonyos fokú felszívódást tudunk el
érni a bőr alkalizálásával, ami a fent mondottak u~án érlili.ető s ily módon 
sikerül is pl. insulint a; bőrön át felszívatni, ami azonban gyakorlatilag nem 
vált be. Hatásvsabb módja a llőrresorptio siettetésének a villanyos áratn 
alkalmaiásw (iontophoresis), amelynek segítségével negatív töltésü gyágy
szerek (pl. savak) a katod, pozitív töltiísüek az anod felől szívódnak fel. 

2. A húgyhólyag nyálkahártyája hasonlóan a bőrhöz, inkább védőszere
pet játszik és megakadályozza, hogy a kiürült és gyakran mérgező salak
anyagok újból felszívódjanak. M:ivel hólyagkezelések alkalmával nem egy
szer erősen ható gyógyszereket fecs1\;endezünk a hólyagba, tudnunk kell, 
hogy lipoidokban oldható vegyületek az ép nyálkahártyáról is felszívód
hatnak, ha pedig sérült, akkor vízben oldható szereket is keresztül enged. 

3. A hüvely felszívó képessége igen hasonló. a húgyhólyagéihoz. Gyógy
szerek alkalmazására nem vesszük igénybe, de tudnunk kell, hogy lipoid
oldható anyagok, pl. sublimat onnan felszívódnak és általános m:érgezést 
okozhatnak. 

4. A bőraf,(J)iti kötőszövet ( subcutis) egyik leggyakrabha,n felhasznalt 
felszívó felület, ahonnan oldott anyagok a nyirokutakon át elég gyorsan 
szívódnak fel. A bőr alá fecskendezett vizes vidatük le"oyenek a szövetned· 
vekkel isotoniásak, sterilek és vegyhatásuk csak kis fokban térjen el a 
neutralistól, mert különben fájdalmat, gyulladást, sőt elhalást okoz
hatnak. A befecskendezés legtöbbször a felkar bőre alá történik, de még 
jobb hely a hasfal oldalsó része a crista iliaca tájékán. 

5. Az izom óriási capilbvris hálóz·ataval rendkívül alkalmas arra, hogy 
gyógyszereket beléje fecskendezve igen gyorsan juttassurrk a vérbe. Izombru 
nemcsak oldott, hanem vízben vagy olajban lebegő oldhatlan anyagokat is 
fecskendezhetünk, mert az izom ban kéletkezett anyagok oldat ba viszik és 
felszívódásuk, ha lassan is, de be szakott következni. Különösen alkalmas 
ez a módszer, ha valamely gyógyszerből ralüárat "akarunk a szer-vezetben 
létesíteni abból a célból, hogy ájlarrdóan kis mennyiségek jussanak bel81c 
a keringésbe (pl. Hg, Bi). 

Itt kell megemlékeznünk arról, hogy vízben oldvtt anyagokat közvet~ 
lenül valamely vénába is lehet fecskendezni, amikor azt akar,ink, hogy igen 
gyorsan álljon be a hatás·. Csak szürt, steril, neutralis vegyhatású oldato-
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kat fecskendezzünk intravénásan, amelyek nem tartalmaznak olyan anya
gokat, amelyek a vért megtámadják (haemolysis, trombosis veszélye!) 

6. A száj és orr nyálkalui>·tyáját újabhan felhasználjuk arra, hogy bizo
nyos gyógyszerele rajtuk keresztül felszívódjanak. A száj nyálkahártyájáról 
igen gyorsan szívódnak fel a 1titroy;yce1·in és legújabbb tapasztalatok sze
rint a mellékvesekéreg hormonjaJ a cm·ticoste1·on is. Az orr nyálkahártyá
jának az a jelentősége a felszívódásban, hogy nyirokútjai közvetlenül az 
agyhoz vezetnek s bizonyos anyagok ilyen módon sokkal gyorsabban és 
erősebben fejtik ki hatásukat a központi idegrendszerre, mintha más módon 
juttatjuk felszívódásra. Ezért alkalmazzák a hypophysis hátsólebenyének 
készítményeit a diabetes insipidus kezelésben intranazalisan. 

7. Tüdő. Élettani szerepe a gázcsere lebonyo!itása s ezért az alveolusok 
óriási felülete nagy kiterjedésü capillaris Mlózatával igen alkalmas arra, 
hogy gázokat vagy gőzöket belélegeztetve, azokat gyorsan a vérbe juttas
suk. A felszívódás itt tisztán fizikai törvények értebnében megy végbe s 
al1llak fokát a giiz, illetve g'Őz partialis nyomása szahja meg a tüdő alveolu
sában. A tüdőn való felszívódás n~oy jelentőségél a sebészi narkózis tár-
gyalásakor fogjük látni. · 

A tüdőn keresztül folyadékok is fel tudnak szívódni és pedig mennél 
alacsonyabb az osrrÍosisos tömé.nységiiik1 annál gyorsabban. _Ezért sokkal 
veszélyesebb a tengervízbe való fúlás, rnintha édesvíz kerül a tüdőkbe 
aspiratio útján. Felhasználni w tüdőnek ezt a képességé't nem szoktuk~ fínom 
permetc alakjában belégzett oldatok nem jutnak el az alveolusokig, hanem 
inkább a bronchusok nyálkahártyáját szoktnk ilymódon gyógyszeres hatá
soknal' kitenni. Az újabhan használt ködösítő készülékek sem bízvnyuJtak 
arra alkalmasalrnak, hogy vízben oldott gyógyszereket az alveolusokon ke
resztül· a vérbe juttassunk, mert a belégzett köd legnagyobb részét IMgint 
kiléleO'ezzük aminek J. ó oldala is van mert így dohányzás közben "inhalált" 

o ' ' . 
nikotinnak is csak egyrésze kerül a vérbe, mig másik részét kileheli a dohá-
nyos _környezetének nem nagy hasznára és öröm-ére. -

2. A gyógyszerek sorsa a szervezetben 

A felszívódott gyógyszerek sorsa a szervezetben ~ mely mint már 
említettük, lányegesen befolyásolja a hatás erősségBt - kíilönböző lehet. 
Azok a1z anyagok, amelyek -a sejtek anyagaihoz nagyobb vonzódással visel
tetnek, a szervezetben több-kevesebb ideig visszata,-tatnak, - o1'ganodepo
sitoT-nak neveztetnek. Ilyenek p. o. a nehéz fémek. Szemben ezekkel azok 
az anyagok, amelyek a: szeryezetcn mintegy átszűtődnek~ a beadás után 
hama?" és tökéletesen elhagyják a sze1·vezatet, organodecursoroknak .nevez
tetnek. Ilyenek a szervezetbe vitt alkalifémsók (KOl, KNO,, K,CO" NaCl, 
NaNO, sth.), a gáz.. és gőzalakú anyagok (chloroform, aether) stb. 

Lassítjw a gyógyszerek kiürülését a szervezetből az, hogy részben oly 
mirigyek valasztják ki azokat, melyeknek váladékai a bélbe jutnak s így 
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onnan újra felszívódnak Ilyoo 'I:etenti&s köilorgást tesznek meg. a máj által 
visszatartott s idővel ismét az epével a bél be ürített nehéz 'fémek ( circu
latio gastt·o-sa!ivaris), vagy a gyomor- és bélmirigyek által kiválasztott és 
a bélből újra felszívódásra jutó anyag,ok ( oi7'cul<ttio haemato-gasf1·ica és 
hae.matoenteritica). 

Ama szervek közül, amelyekben a gyógyszerek lerakódhatnak, elsősor
ban a májat kell említenünk, amely kettös vérkering,ésével, anatómiai szer
kezetével, ve"o-yi képességeivel hivatott arra, h(\,o-y ne csak a bélből felszívódó 
tápanyagokat ta.rts·a vissza, hanem idegen vagy ártalmas anyagokkal szem
boo is megvédje a szervezetet. A vérbe fecskendezett fínom oldbatatlan 1'é

szecskék (cinóber, festékek) mind a máj reticulo-endothel sejtjein ta.padnak 
meg, ahonnan lassan jutnak be a májsejtcl\:be. A mirigy.sejtek nagy tömege
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különböző fehérji\kben, zsírokban való g·azdagsága s a bennük lefolyó igen 
élénk vegyi folyamatok képessé teszik a májat sokféle és tekintélyes meny
nyiségü anyag visszatartá;s'á,ra, amelyek ezután synthesis vagy elbonfás 
folytán ártahnatlanokká tétetnek, vagy az epével olyan apránként és lassan 
ürülnek a bélbe, hogy innen még újra Jelszívódv" sem ártalmasak tilbbé. 

JVlás szervek szintén szerepet játszhatnak az anyagok lerakódáaában. 
Sok gyógysze,- váüozast is szenved a sze1'vezet'ben az ott lefolyó vegyi 

folyamatok következtében. E változások székhelyét egyes esetekben ismer
jük (az ammonia a májban alakul át nreummá, a hippursav a ;benzoesav
ból, az a etherkénsavak a phenolokból a vesékben képződnek), sok esetben 
azonban nem. Talán n-em is egy szervben, hanem az organizmus különhöző 
helyein mehetnek végbe azok, de mindig a szövetekben a protoplasma activ 
életműködése következtében és nem a vérben. 

Ezek a változások kémiai természetük szerint különbözőek lehetnek. 
.~:\2. oxidáció a legyakoribb folyamatok egyike. Igazi oxidációnak kell 

tekintenünk a nitriteknek nitratokká, a hypopho,sphyteknek phosphatokká, 
a sulfiteknek sulfa;tokká alaknlfuiát. A legszebb példát a növényi savak: 
acetatok, citratok, tartaratok szolgáltatják, amelyek carbonatokká égnek el 
a szerv-ezetben1 lúgossá té-ve a' vizeleteL 

A szervezetbe vitt benzolnak phenol!á, a phenolnak dihydroxybenzo
lokká, benzylalcoholnak, benzaldehydnek, toluolnak ~nzoesavvá való alaku
lását is ide sorozhatjuk 

Figyelemreméltó, hogy némely anyaggal szemben a szervezet oxidáló
képessége mily csekély: p. o, a phosphor, mely a levegon mohón ragadja 
magához a.z Oxygent úgy,. hogy már szohahOmérsékleten is elég,, a szerve
zetben ép oly kevéssé oxydálódik, mint a szénmonoxyd. Szép bizonyságai 
ezek a példák annak, hogy a szervezetben a.z égési folyamat nem egyszerű 
oxygen felvétel kovetkezményo, hanem különleges enzymák közvetítésével 
történik. 

Reductio a bélhuzamban könnyen végbemehet, de szövet<ikben l~tka;. 
Példa r~ a fer'I:isók átalakulása ferrosókká a májban. . 

H asaiUsi folyam<Lt'ok néha már a vérben is bekövetkezhetnek. Ilyen pl. 
w Sehlippe-sónak (Na,SbS,) elbomlása a vérben, amelyből a CO, kén-
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hydTogengázt tud lehasítani, úgy hogy vérbefeeskendése után acut Mn
hydrogen-mérgezésben pusztul el az állat. A sejtek igen sok vegyületet 
tudnak lb.asítani. Ilyen hasadási folyamat a fehérjék hasadása aminosavakra, 
valamint ezeknek desamidúlása és a coffein demethylizálódása. A hydrogen
peroxyd is elbomlik a katalase hatására O és H,O-ra. Binz szerint decom
ponálódnának gyulladásos szövetekben a jód- és bróii1SÓk és a salicylátok is. 
Elválasztó és kiválasztó felületeken hasadhat le jód vagy •bróm, ami gyul
ladások keletkezésére adhat alkalmat (jodismus, bromismus). 

A szervezetben végbemenő synthesisek jól ismert biokémiai folyama
tok s ezeknek ma már egész ·sorát ismerjük. Fo11tos és gyakori folyamat, 
ami a gyógyszerek és mérgek távolliatását nagyban módosítja, mert a syn
thesis termékei irendesen kevésbbé vagy éppen nem márgezöek és olyan 
fizikai tulajdonságúa:k, hogy a vesék által gyorsan és könnyen kiüríthetők. 

A legnevezetesebb synthesisck a kénsavas, a glycocollos és a glycuron
savas syn:hesisek. 

A kénsav a phenolok, általában az aTomaticns alcoholok megkötésében 
játszik szerepet, s azo:lclral lJ-em mérgező aetherkénsavakat alkot. 

A glycocoll a salicylsavval salicylursavvá, a benzOiÖsavval hippur
savvá synthetlliálódik. 

A glycnronsav ismét a phenolokat, a chloralt, a cam1Jhort, az illó ola
jak eleoptenjeit köti meg balraforgatható syntheticus termékek, glycuron
savas esterek alakjában, míg ő maga jobhratérítő. 

Ismerjük még a chlor-, bróm-, jódbenzoloknak phenylchlorecetsav-vá 
alakulását és cystinnel való synthesisét, a t;yTosinnak hydantoinnal, a tel
lurnak és selennek, valamint egyes pyridin basisoknak a methyllel való 
synthesisét; az acetmlitrillnek, hydrocyannak sulfhydrillel (SH) sulfocyan
sa-.;rvá való :átalakulását. 

3. Kiválasztás 

A szcrvezetbcn ható g'~róg'yszer mennyiségére lényeges befo1yást gyako
rol a kiválas.ztás ( eliminatio) gyorsasága. 

A szervezet a neki idegen anyagoktól - éppen úgy, mint saját anyag
. cseréjének hasznavehetetlen vagy mérges termékeitől - szabadulni igyek
szik és ezt a munkát a kiválasctó szervek életiani müködésévcl v:églZi cl. 
Kiv,álasztó szer-vcink közűl a legfontosabbak, mert a feladat javarészét vég
zik: a vesék: de tekintélyes n1unkm~ész jut még a májnak s a gyo.rnor- és 
hélmirigyeknek, különösen a fémek és néhány aJca1oida :kiválasztásában. 
A ny'áJJa.l, szoptató nö.knél a tejjel is távo]odha-tna.k e1 gyógyszerelt kis 
mennyiségben a szcrvcezetböL -~ il1ó anyagok egynémelyikénél a tüdök 
kiválasztó szerrepe is számbajön, és a bőr a ma.ga nagy fe~ületével, számos 
mirigyével, sokkal fontosabb szerepet játszik a :főlösleges vagy 'ártalmas 
anyagok eltávolításáhan_, mint amilyet neki tulajdonHa-ni szoktak. 

A kiválasztásban osmosis és diffusió mellett nagyjá:ból ugyanazok a 
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tényezök szerepelnek, mint a felszívódá&ban, mert hiszen lényegileg ugyan
arr&! csak ellenkező irányban lezajló folyamatról van szó. Itt a kiválasz
tá.sra szánt anyag a sejtekből a vérbe, a vérből a kiválasztó sq;ervek - leg
többször mirigyek sejtjein keresztül jut a külvilágra. Egyszerű, sejtfalakon 
jól áthaladó anyagok diffusió útján mintegy kilúgozódnak a sejtekből, ha 
töménységük a vérben alacsonyabb, mint a sejtben. Így sz~rbadnlnak meg 
pl. az agysejtek narkotikumtar'talmnktól az ébredés szakában. lVIás, komplex 
vegyületek kiválasztása ennél sokkal bonyolultabb folyamat, melyben fizi
kai erők mellett néha vegyi átalakulások is szerepeinek 

A sejtekből kikerült anyagokkal megrakódva érkezik vissza fr vér a 
ik:iválasztó szervekhez, melyeknek sajátos élettani működése lehetövé teszi, 
hogy az az idegen vagy fölösleges anyagoktól megszabadnljon. 

lVIivel w fentemlített fizikai erők a kiválasztó szervek működésében is 
igen lényeges szerepet játszanak, könnyen belátható, hogy kiválasztás gyor
sasága egyenes m·ányban lesz az anyagok oldhatósagával és diffusióképes
ségével. Sőt még " nehezen kiválasztható anyagok kiürítését is gyorsíthat
juk könnyen diffundáló anyagoknak a szervezetbe vitele által (sós ivó
kúrák jódkáli 1% konyhasós infuziók, böraláfecskendezések), mert ez 
utóbbiak amaz~k lciválasztódárot az általános nedvkeringés emelésével elő
segítik. 

Szép példáj" annak, illogy a kiválasztás lassúság" milyen hatalmas befo
lyást gy"koirOl a gyógyszerhatás erősségére, az ú. n. cumulatio. Ha valamely 
anyarn kiválasztása igen nehezen és lassan megy végbe és emellett folytonos 
- h;bár kicsiny adagok szedésével mind újab b és úja:bb mennyiségek jut
nak felszívódásra, -akkor ez az anyag a· szerve~etben természetsze~üleg fel
halinozódik ( cum1»latio). Hogyh" már most sÚrvezetünk az így felgyűlt 
anyagat kémiai úton ártalmatlanná nem teszi és az hatékonyságát meg
tartj" mennyiségének növekedésével hatása is halmozódni fog és csakhamar 
mérg:zési jelenségekkel állunk szemben. Ez annálnagyobb óvatoooágra kell 
hogy intsen bennünket, mert az adagolás hirtelen abbanhagyásával még 
nem akadályozható meg, hogy a már legutoljára beadott s lassan felszívó
dásra kerülő utolsó adagok a hatást még tovább ne fokozzák. Jó példát S@l
gáltatnak a ihalmozódásra a digitalis nehezen kiválasztható hatóanyaga!, 
melyekkel gyógyítani a szívmükődés gondos ellenőrzése nélkül nem szabad. 

Ugyancsal< a halmozódás teszi lehetövé, hogy a kénesőnek, ólomnak 
magukban véve elenyészően kicsiny és ártahnatlan adagai organofixatio 
útján ellentállva a; kiválasztásnák, felhalmozódnak a szervezetben és bizo
nyos idő mulva - ha további folytonos bejutásukat meg nem akadályoz
;mk - idült k€neső-, illetve ólommérgezést okoznak. 
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C) A gyógyszer megosz]ásának, a sejtek érzékenysé
gének és az adagnak befolyása a gyógyszerhatásra 

(Organot'rop és parasitatrap gyógyszerek) 

A szervezetbe juttatott gyógyszer a; véráram .útján szétoszlik a ~zerve-· 
rzetben, de távolról sem egyenletesen, hanem a szervek, sejtek fizikai és 
kémiai affinitásai szerint igen egyenlőaenül. De kétségltelen, hogy a gyógy
szer felhalmozódása az őt meg·kö!:ö sejtekben annál rohamosabb, _min€1 kon
centráltabban foglaltatik az a szövetnedvekben. 

Ez az electiv felhalmozódás képesíti a gyógyszereket oly hatások kifej
tésére, amelyek e feltétel nélkül megmthetök nem volnának. A strychnin, a 
morphin, a digitoxin stb. hatékony eentigrammjai, i~letv,e milligrammjai az 
ember 60 kg-jában egyenletesen eloszolva, oly felhigalast · Jelentene, hogy
ilyen kis kancentráció a sejtekre hatástalan volna. De a központi idegrend
szer, a fájdalomérző központ, a szív, a.z öket környező méregoldatból affini
tásuk révén csaJkhamar annyit tudnak magukban felhalmozni, hogy az ezen 
szervekre gyakorolt eleetiv hatás jelentkezik. Az electiv hatás egyik oka 
kétsé~telenül w gyógyszer egyenetlen eloszlása a szervezetben, vagyís kiilö
nös v~nzódása egyes szervekhez. Másik oka lehet azonban az, ho,gy bizonyos 
szervek, illetve sejtek különösen érzékenyek gyógyszerekkel szemben, és bár 
nem tartalmaznak belőlük nagyobb mennyiséget, mint más sejtek, működé
sük megváltozik. Ilyen esettel találkozunk különösen kóros körűlmények 
között, amire jó példa az izgalomban levő hőközpont nagy érzékenysége 
lázellenes szerekkel, az agykéregé brómmal szemben. 

Eddig csupán olyan gyógyszerekről Yolt szó, amelyek " szervek iránti 
vonzódásuk következtfben fejtik ki gyógyhatásukat. Ezeket m·ganotrop 
gyógyszereknek nevezzük. Néha azonban nem az a célunk, hogc)' szerveink 
müködését változtassuk meg, hanem hogy a szervezetbe került ikórdkozó 
csirákat vagy más élősdieket elpusztítsuk anélkül, hogy szer>'ezetünk sejt
jeit károsítanók. A gyógyításnak BZt a fajtáját chemothempiának nevezzük 
és aZ e célra használatos gyógyszereknek sajátossága az ú. 11. parasitotropia. 
Itt tethát a gyógyszereknek különös mell'oszlása és a pa.rasiták különleges 
gyógyszerérzékenysége együttesen teszi lehetövé az ú. n. ,,kéniiai célba
lövést", mely ideális esetben sértetlenül hagyja a gazdaállat sejtjeit és 
halálm sebzi a kórokozót. ( Chinin hatása malária ellen.) 

Visszatérve ·az or.ganotrop gyógyszerek hatasmódjához, végeredmény
ben a gyógyszernek funkcióváltozást létrehozó mennyiségc az egész adag
nak núndig csak egy részlete lesz, mert az orvos által rendelt adag másik 
része a szervezet nem •·eagáló sejtjeiben oszlik el, további része pedig all 
adag még hatástalan részletének tekinthető. A hatásos adag megiíJlapítását 
célzó kísérletekben észlelhetjük u. i., hogy a megtámadott szervek bizonyos 
kisebb, a határérték alatti adagokra még nem reagálnak, azok hatását ki 
tudják egyenlíteni normális védekező berendezéseikkel, akárcsak úgy, mint 
áho.gy egész szervezetünk védekezni tud egy bizonyos :fokú lehűlés vagy fel-
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melegedés, vagy más, a normális egyensúlyi helyzetét megbillentő ártalom 
ellen. Ezt a két hatástal&n értéket tehát le kell vonnnnk az alkahnazott 
adag•ból, ha a valóban hatásos részletmmmyiséget ismerni akarjuk. J\fivel 
pedi@ a fenti hatilstalan adagrészletek a nyujtott adag bármilyen növeke
dése esetén is áll.and6ak maradnak, világos, hogy a rendelt adag megkét
szerezése a tulajdonképpen ható méregadagot veszedehnesen a sokszorosára 
növelheti. Koppe önkísérleteiben l mg digitoxint jól tűrt, 0.9 mg..on alul 
hatllstalan volt az ·reá, tehát amikor egy illg-ot vett be, tulajdonkép 0.1 mg 
fejtette ki hatáSát szívére. A merész fiatal búvár 2 mg bevételétől majd 
meghalt, mert ez esetben, 2-0·9 = 1·1 mg digitoxin hatása érvényesült: 
tehát 11-szeresen hatott! Ez az egy]k oka annak, hogy a hatás nem arányo
san nő az adag nagysá"<>'ával. l\fás esetben pl. az idegsejtek narkózisában az 
aránytala:n.ság még nagyobb, mert azok működése a narkotikum-töménység
nek eg,y bizonyos határértékén alul semmit sem változik, de elérve a ihatá
sos határtömén:ységet, teljesen beszüntetik működésüket. (A "narkózis mil1den 
vag'y semmi törvénye".) ~iint lá:tni fogjuk a.z ideO'sejtek e különös vis-elke-
d , ' o 

ese az oka annak, hogy mély narkózist úgy kell végezni, hogy a narkotikum 
töménységét a vérben pillanatok alatt csökkenteni tudjuk (belégeéses alta
tás) és hogy így is mindig előfordulhatnak váraHan szerencsétlenséaek 
azáltal, hogy a légzést szabályozó agysejteket bénító töménységet elé~re 
azok hirtelenül teljes bénulásba esnek és a légzőmozgások megszÜnnek. ' 

, A gyógysze2'hatás foka és az adag nagysága közötti összefüggés szem
pontjából az is fontos, hogy nem mindig a nagy adagokkal clértr ú. n. akut 
hatások a legeredményes-eblJek, ~hanem sok esetben igen kis adagok taTtós 
adago.lásáva) tudunk célt érni. Igy pl. egész kis ehininadagok siokkal jobb 
prophilaktikus hatást fejtenek ki influenzajárvány esetében, mint nagy 
adagok és egész kis tizcdmilligrammos a:ropinadagok, tartósan szedve síma 
izmok spasmusát és az alTa való hajlamot jobban megszüntetik, mint eg~yszer
másszor éppen a görcs fennállása közben adott milligrammos: adagok. 

Azt az adagot, amellyel egy gyógyszer kíY·Únatos, a gyógyítás érdeké
ban álló hatását érjük cl, gyógyító adqgnak nevezzük (do sis therapeutica, 
curat-wa vagy medicinalis). Ha az adag az eo'-..:~énhez mérten vaO'v mao'ában OJ bu O • 

is oly nagy, hogy már nem a kívánt funJwióv,áltozások, ha.nem a bete2Te 
nézve kellmnétlen vagy ártalmas: sőt fenyegető tünetek .lesznek követl~~z-. 
ményei - mérgező adagról beszélünk ( dosis toxica v. tole?Yda, v. sublet ha
lis). Azt a mérgező adagot pedig, amely éppen elt'!gendő arra, hogy az élc
tet kioltsa, a; /~eg kisebb halálos. adagnak, vagy eg}Tszerüen: halálos adagnak 
nevezzük (dosis lethalis). Különös jelentőségück ezek az adagok a ehcmo
therapiás gyógyszerek értékének megítélés-ében, ami úgy tOrténik, hogy 
megállapítják állatkísérletben azt az adagot, amely a szervezetbe vit: kór
okozók ellen az állatot megvédi ( dosis cura ti va) és a dosis toleratat. A kettő 
aránya az ú. n. chenwtherapiás index mértéke a gyógyszer has~nálhatósá.
gána:k. 

Minden országhan hivatalos bizottságok állapítják meg az erősebben 
ható gyógyszere-k leg1nagasabb, ú. n. maximális adagait, amelyeket túllép-
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nie a gyógyszerésznek külön orvosi utasítás nélkillnem szabad. Ez a szük
séges óvatosság azonban nem köti az orvost gyógyító mn:nk'ája közepette. 
Altalános érvényü szrubályok a gyógyszeradagak nagyságát illetőleg nem 
állíthaták fel. Az egyéni különbségek, még inkább a beteg· szervezet rend
ellenes viselkedése a gyógyszerhatás intenzitására ·illagy befolyással vannak 
és az az orvos, aki eg·yszerüen megelégszik a szokásos gyógyszeradag nyuj
tásával, - gondolva! !hogy ezzel még1 sikertelenség eseté.n is mindcn orvosi 
kötelességit megtette, illem áll hivatása magaslatán. Gyógyszert addig és 
annyit kell adni, amíg a várt hatás bekövetkezik. A gyógyszerrel való gyó
gyítás tudományát tehát gondos észlelésnek és megfigyelésnek kell kiegé
szítenie. 

Az ada@ megállapításakor figyelembe kell vennünk az egyén testének 
tömegét (súlyát), melyhen a gyóg-yszer eloszlik. Ez már felnőttek között is 
tehet különbséget, különösen ha a súlykülönbséget nagy tömeg zsírnak a 
felhalmozódása okozza. Ilyenkor zsírokban jól oldódó gyógyszerekből, pl. nar
kotikákból jóv1'tl nagyobb mennyiségct kell adnunk, hogy hatást érjünk el, 
mert a zsírszövet a gyógyszer egyik tekintélyes részét magába véve eltereli azt 
az agyvelötöL 1\Iég inkább jön tekintetbe a testsúly, ha gyermeknek rende
lünk gyógyszert, amikor figyelembe kell venni azt is) hogy a g~yermekek 

bizonyos, de korantsem núnden gyógyszerrel, pl. opiatokKal szemheu túl
érzékenyek. 

Gyermekkorhan l éven alul a: i'endes adag J./20-1/25~étJ 2 éves korig 
'/>o-ét, 3~ évesnek '/,-'/,-át, 4--6 évesnek 1

/ 5-ét, 6-11 évesnek '/,-ét, 
11-14 évesnek 1 j 2cét, 14--18 évesnek 3 /,-ét rendelhetjük Elég1 jól tájékoz
tat arról, hogy a teljes dosis hányadrészét rendeljük gyermekeknek az a tört, 
mclynek ~zámlálója a gyennek testsúlya kg-ban, nevezöje pedig 60. (3 kg-os 
csecsemő: '/65 ='/"-a a felnőtt adagjának.) 

Ezek előrebocsátása után lássuk mar most, minő általUnos irányelveket 
tartsunk szem előtt,_ amikor a gyógyszerck adagját akarjuk megszaJbni: 

Amikor csak lokális hatásokat akarunk elérni és a gyógoyszcrt módunk
ban áil a megváltoztatandó müködés székhelyére juttatni anélkül, hogy a 
vérkeringés közvetít-Ö szerepét igénybevegyük, akkor a helybeli alkalnw.zás 
indifferensebb módját fogjuk követni. A pupilla kitágítása p. o. könnyen 
létrdhozható egy igen híg atropinoldali (l :1000) egy cseppjének szembe
cseppentésével, míg~ a belsDleg; alkalmazott at'ropinnak csak mérgezö ada
gaival érhető az el. Jól ér~ésteleníthetünk a mütét területén befe.eskende
zctt valamely helyi érzéstelenítő szcr oldatával anélkül, hogy a beteget az 
általános érzéstelenítés nagyobb veszedebnének kitennők. Legkiterjedtebb 
természetesen a gyógyszerel< helybeli alkahnazása a bőrgyógyítás és a seb
kezelés terén. 

Ami az általános 4catásol< létesítését illeti, a teljes hatás kifejtésére, 
p. o. ru lázas hőmérséklet alászállítására a gyógyszereknek teljes adagja 
szükséges ( dosis tO'i'alis), míg a már egyszer elért hatás tartamának meg
hosszabbítására, p. o. a láztalan állapot megtartására már a teljes adagnak 
időnként nyujtott tört részei is elegendők ( dosis refracta.), mclyekkel a 2--3 
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órai időközben kiválasztott hatóanyag mennyiségét csak egyszerüen 
pótolj nk. 

V annak esetek, melyekben az adag nagyságának és az adagolás mód
jának változásával qualitativ hatáskülönbségek járnak együtt. Így p. o,. a 
hánytató szerek teljes adagJja egyszerre bevéve hányást idéz elő, míg ugyan
azon adag két napra elosztott 5-10 részletben nyujtva, csak a bronchiális 
nyák elválasztását szaporítja a legkisebb émelygés nélkül (köptető). A has
hajtó sók 10-15 g-os adagban vizes ürüléseket okoznak, 1-2 g-os adagban 
naponta 3-4-szer hevéve, csak vizelethajtó !hatásúak. Még fontosabb, hogy 
sok bódítószerünk kis adagban izgatja (alkohol), sok izgatószerünk nagy 
adagban bódítja, sőt bénítja a közpooti idegrendszert (strychnin); hogy 
bizonyos protoplasma mérgek kis adaghan Blősegítik, mérgaző adaghan hát
ráltatják a sejtek életmüködését (Hg, As). 

Mivel a test :különböző részein különhöző a felszívódás gynrsasága és 
tökéletessége, következőleg az alkalmazás helye, illetve módja szerint is vál
tozhatik az adag nagysága akkor, amidőn ugJyanazon fokú hatás elérésére 
törekszünk. Leggyorsabb a sejtekbe jutás a vénába. feüSlkendezés esetén; 
ezért ily módon elegendő a per os hatóanyag oknak '/10-'/, -részét alkal
mazni. A bőr alatti kötőszövetből szintén hamarább szívódnak fel oldott 
anyagok, mínt a gyomorból: p. o. míg subcutan adva · 0·01 g morphinsó 
altató. h>ttású, addig belsőleg véve, 0·03 @-ot kell belőle bevenni ugyanezen 
hatás elérésére. Ha üres a gyomor~ akkor a gyógyszerek gyorsabban jutnak 
a hélbe és rohamosabban szívódnak fel onnan, míntha teli gyomorba visz
szük őket, ezért erősebben ható szereket ( arsen, phosphor) rendesen étke
zés után szoktnnk vétetni. .A tüdők kitünő és óriási felszívó felületén gyor
san jutnak be a vérbe a belélegzett illó anyagok, amelyek helyes adagolását 
csak a narkotizáltnak pontosan meg-figyelt állapota; szabályozza. Az ép 
lbörö~ keresztül csak illó anyagnkat juttathatunk a szervezetbe a párolgás 
következtáben nagyon pontatlan adagolássat 

Habár az alkalmazott szerek akkor is a szervezet 'belsejébe jutnak, 
amidőn azokat a bőr alá, a végbélhe vagy a: tüdőkbe visszük, mégis crég 
Ilevett szokás szerint belső adagolás alatt kizárólag ~> gyógyszereknek "pe't' 
os", illetve a gyomorba való alkalmazását értjük 

D) A gyógyszerhatást befolyásoló egyéb tényezők 

Az a tapasztalat, hogy az állam által megállapított, illetve a szokáso.s 
adagok a legtöbb ember részére megfelelőek, BJZt mutatja, hogy emberek 
nagy tömegének gyógyszer-érzékenysége, illetve türőképessége (tolerancia) 
igen -hasonló. V annak azonban kivételek, amikor is olyan túlérzékeny a szer
veze t, hogy a (l'Cndes ada:g már súlyos m-érgezést okozhat,_ más esetben 
viszont a rendesnél sokkal nagyobb adagokat kell rendelnűnk, hogy a kívánt 
hatást elérjük. A következőkben amkkal a szervezeti tényezőkkel foglalko
zunk, amelyek a gyógyszer hatására befolyással lehetnek. 
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A szervezetek különböző érzékenységét illetően tudni kell, ho""'Y külön

böző állatfajok köző:t sokszor ige,n nagy különhségeket látunk ~ógyszer: 
érzékenység tekintetében, a'_lll azert, fontos; mert ez a_ kül~nbseg sokszor 
állat és ember közt is fennall, ami ovatossagra mt, amikor allatokon meg
állapított hatásos adago,t egyszerüen emberen akarjuk alkalmazni. Jó példa 
erre ru morphin, melyből 0·10 g emberre már halálos, míg 2 kg-os nyúl 
0·20 g-ot is elbír belőle. 

Ember és ember közölti különbség oka lehet az ú. n. alkat, mely rész
ben öröklött (genotypusos) vagy szer;,ett (phaenotypusos) saj.átosságok, 
melyek az egyén teljésítő- és ellenállóképességébe": ,és a külvil~ mgereivel, 
normális és káros befolyásokkal szemben való reakciOkban nyllvanulnak meg. 
Ilyen öröklött vagy szerzett sajátságokra vezethetők vissz~ sokszor ~zok a 
legtöbbször csupán kvantital,ív különbségek, melyeket gyogysze~atásokkal 
kapcsolatban látunk, de alkatia:Jn·ól csak akkor szólu~, ha a saJato~ VIsel
kedés tm·tósan, néha az egész életen át fennáll, amilyenek pl. a tifus_zon 
átesett emberek tífuszimmunitása, vagy genotípusosan valamely veleszule
tett túlérzékenység bizonY-os gyógyszerrel vagy tápanyaggal szemben. 
(I diosynkrasia.) 

Nem alkati, hariern időleges különbség,ek állanak Ieun egészsé~es 
és beteO' ember között merf némely gyógyszer hatására nagy befolyasw 
sal van° a sz.erv pillan~tnyi állapota és pedig nemcsak a hatás erősségére, 
hanem sokszor minöségére is,_ úgyhogy_ az nem egyszer :éppen ~az ellenkezö
jébe csap át. Jó példa ilyen mírrőlegesen is megváltozott hatasra a terhes 
uterus, mely sympathicus idegének ingerlésére, tehát bizo~yos gyógysze
rekre is összehúzódással, vagyis éppen fordítva válaszol, mmt nem terhes 
álla.potban. Ezenkívül annyira túlérzékeny is, hogy erősebben ható hashaj
tók már görcsös összehúzódásra késztetihetik Általában ingerületben lévő 
sm-rvek, pl. a hőközpont vagy a köhögési központ sokkal érzékenyebbek 
megnyugtató szereklmlszemben (aminők pl. a lázellenes gyógyszerek, vagy 
az opiatok), mint ha ingerületi állapotuk rendes. Igen feJtünő ez a különb
ség a. szív dig'italiséi~zékenységét illetően, mcrt krónikus szívizomgyengcség 
esetében amikor a szív rendesen tágult, izma pedig már túltengéses, digi
talis oly' kis adagai fejtik ki teljes gyógyító hatásukat, amelyek egészséges 
szíven hatástalanok, ép szíven pedig müködésbdi változást már csak olya1; 
adao·ok okoznak amelyek súlyosan mérgezöek. Ez a nagy különbség, am1 

ó ' h" ''"''!t egészséges és beteg szervek között fe1má1l, nagyon megne eZitl a lUSer e .es 
gyógyszerhatástan munkáját is, mer't ép állatokon felismert hatások a 
betegágyníil bizony nem egyszer csalódást okoznak és vagy elmaradnak, 
vagy egész máskép nyilvánulnak meg~ mint egészséges állati szervezeten. 

Azokat a tényezőket, amelyek a @yÓgyszer hatáserősségét, vagyis a szerve
~t O'yógyszerérzékenységét megváltoztatják, két >Csoportban tá~rgyaljuk. Az 
elsőben azokról sz.ólunk, amelyek a gyógyszerhatást gyengítik, a második
ban aZokról, a~elyek erős-ítik, vagyis túlérzékenységet okoznak. 
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l. A gyógyszerhatást gyengítő tényezők 

a) Veleszületett érzéketlenség (immunitás) emberen ritka. Állatokon 
gyakran látjuk. lgy pl. a nyúl és a kecske érzéketlen a belladonnával szem
ben., mert vérében egy atropint bontó fermentum van. Legtöbbször az .érzé
ketlenség1 okát nem ismerjük. Így a tyúk és a béka érzéketlen voltát cantha
ridinnal szemben. Néha az érzéketlenség _:0ka az, hogy a méregérzékeny szerv 
működése mással helyettesíthető, vagy még szünetel. A curara okozta légzés
bénulás a 'békát pl. nem öli meg·, mert bőrlé~zése se~ítsé~ével tovább él ·a ö o o J 

magzat pedig jól bírja az anya vérévelbeléje került morphint; mert légző
központját nem O:J.asználja. 

b) Sze1·zet~ érzéketlenség. Ilyen az ú. 11. métegmegszokas. Van a gyógy
szereknek és mérgeknek egy csQportja: amelyek ha rendszeresen, különösen 
emelkedő mennyiségben kerülnek a .szervezetbe elvesztik hatásukat vaav 
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hatásuk annyira csökken, hogy a -rendes adag sokszoros.a- marphillistákon 
néha százszorosa - szüks-égesJ hogy bekö'/etkezz-ék. Ez a megszakásnak neve
zett érzéketlenség1 azonban csupáill azt jelenti, hogy a megszakott gyógyszer 
i"Bndcs, ú. n. gyógyító ~1atása marad el, de nem azt, hogy a szervezetre nézve 
hatástalanná vált, mert az ilyen nmegszokott" gyógyszer azért súlyos vál
tozásokat okoz az egyén testi és lelki alkatában, amit a morphinista, alkoho
lista vagy cocainélvező szomorú ese'tében fogunk látni e szerek megbeszélése
kor. Itt csak arról szálunk, hogy a gyógyszerérzékeny szervek megszokás foly
tán érzéketlenekké válnak, aminek egyik oka néha az, hogy a szerve.Zet mint
egy begyakorolja a mél·eg fokozott vagy gyorsabb égetését (pl. az alkohol 
esetében), másik gyakoribb oka a sejtek alkalmazkodása a gyógyszer hatásá
hoz, vagyis pl. a bódító morphinnal szemben úgy, hogy fokoZzák müködésü
ket, ami akkor válik látha tóvá, ha hirtelen megvonjuk a megszoko'~t mérget. 
Evvel a m~ködés:beli változással függ össze, hogy a gyógyszermegszokással 
kapcsolatban kifejlődik a méreg utáni vágyódás, mely kóros szenvedéllyé 
válik és az: hogy en11ek a vágynak csillapítására mindig nagyobb és nagyobb 
adagok kellenek. A m.éregmegszokásnak egy különös faJ'tá.J·a amikor nem a 
méregérzékeny szeryek összességének ~iselkedése változik me_; hanem csupán 
egyiké, de ez egymagában elegendő ahhoz, hogy a hatás ~lmaradjon. Ezt 
látjuk az arsen-megszolrás esétében. Ha ezt a mérget rendszeresen sZedik 
belsőleg, vagyis gyomor útján, mint azt az ú. n. arsenevők Tirolban és 
Stájerben teszik, akkor a bélnyálkahár'cyájuk arsenátbocsátó képessé~ét 
elveszíti, úgyhogy az arSen felszÍ\'Ódása- elmarad s ahhoz hony az ar:en 
kedvező haüisai bekövetkezzenekJ_mindig nagyobb és nagyobb ad~gokra lesz 
szükségük, úgyhogy ezek az arsenevök ebből a- veszedelmes mércnből oTam
mos adagokat is fogyasztanak naponta, amelyek ha fe]szívódnána

0

k, feÍtétle
nül halált okoznának. Állatkísérletekből tudjuk ugyanis, hogy maga a szer
vezet nem vált érzéktelenné arserrnel szemben és parenteraHsan adott mér
gB!ZŐ adag "arsenevő" állaton épolyan súlyos mérgezést okoz, nünt arsen
lwz hozzá nem azoktatott állatokon. (Cloiitla.) 

A gyógyszerekés mérgck hatását még g~yengithetjük, vagy meg is szün-
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tethetjük más szerek, ú. n. anta~onisták nyujtásávaL Ezek úgy hatnak, 
hog:y· vagy vegyileg, illetve fizikai úton teszik hatástalanná magát a mérget, 
Va!JY az első szerrel rf:lentétes hatást fejtve ki, ellensúlyozzák annak hatá
sosságát. 

A fizikai úton való mé1·egtelenítés módja az, hogy nagy felületű, pl. 
finom eloszlású koromszemcsékkel (car bo medicinalis) adsorbeáltatjuk a 
mérget, ami a gyomorban és bélben lehetséges. 

A vegyi úton való mé>-egtelenítés - melynek gyakorlati jelentősiige az, 
hogy mérgezetteket tudunk vele megmenteni -leg-többször esak akkor sike
rül, ha a mérget ellenszerével közvetlen érintkezésbe tudjuk hozni; legbiz
tosabban pl. a gyomor ban. ( O'tt a phosphort oxidálni, marósavakat lúgokkal, 
lúgokat savakkal közömbösíteni tudjuk.) A már felszívódott méreggel szem
ben csak úgy érhetünk el eredményt, ha ellenszerünket is gyorsan felszívó
dásra tudjuk juttatni és azt ~ vérJ szövetnedv; sejtek anyagai a maguk szá
mára le nem foglalják. Pl. a cyant kaliumpermanganattal csak a gyomorban 
tudjuk ártalmatlan hangyasavvá oxidálni, de a natriumthiosulfat oldat 
intravenás injekciójával a felszívódott cyant is át tudjuk alakítani rhodán
vegyületté. Mert a kaliumhypermangan oxygénjét nemcsak a cyannak, 
hanem a vérnek, szövetckncil\: is könnyen leadja (ezért befecskendezése 
veszedelmes volna), mig az utóbbi e.gl)'ideig. vált-ozatlanul kering és r.átalál 
a cyanra a megtámadott sejtekben is. Így közömbösítik a befecskendez<>it 
antitoxinek is a baktériummórgeket a szervezethen. 

Ha azonban a sejtekben a protoplasma és a méreg közt létrejött reakció 
irreversib-ilis, akJkor a mércgnek vegyi ellenszerrel való lekötése lehetetlen. 
De még ilyen esctekben is sokszor lehetséges a megiamadott p>·otoplasma 
károsadását pótalni s ezzel müködését helyreállítani. Az oxalsav magához 
ragadván a vér és sejtek calciumát, súlyos,_ általállas funkciózavart okoz s 
a keletkezett oxálsavasmész oldhatatlansága folytán megbonthatatlan, irre
veTsibilis. Calch1m vérbefecskendezéssci azon~ba;n, pótoljuk a sejtprotoplasma 
calciumhiányat s az életet megmenthetjük. A bariumokozta sulfáthiányon 
is segíthetünk sulfá-tsók vérbeviteléveL Általános savmérgezés esetén is így 
pótolhatjuk a szövetnedvek, sejtek veszedelmes alkalihiányát. 

Hatások elicnsúlyozásávag befolyást gyakorolhat11nk a m<Írgek hatására 
az ú. 11. antagonisflák segélyével. Így ncvezzül{ azokat a mérgekct, melyek 
egy ugyanazon szerven ellentétes hatást fejtenek ki és igy egJrik a mB.sik 
által okozott funkcióváltozást me@ tudja' szüntetni anélkül, hogy a két 
~néreg egyrnással bánnVLyen vegyi reakc-ióba lépne. Az antagonism us e mód
jának tüzetes ismeretc különös-en fontos az orvosi gyakorlatra nézYe, mert 
hiszen a gyógyszerekkel való @yógyítás a Jegtöbb esetboo- nem egyéb, mint 
annak az antagonismusnak kiaknázása1 ami beteg szerveink műk_ödésc és 
gyógyszereink hatása közölt fennáll. 

Az antagonirnmsok közölt meg1 kell különböztetnünk olyarrolmt, ame
lyek csak Uitszólagosak, vagyis amikor az egyik gyógyszer hatását w másik 
nem szünteti meg

1 
hanem csaJk elfedi, s a két gyógyszer két különböző szerv 

útján fejti ki hatását. Jó példa az ilyen palástoló antagonizmusra, ami-
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ko>· egy strychninnel mérgezett állat görcseit errrarával szüntetjük meg. 
Á strycl1!1in a spinalis reflexek lefolyását könnyíti és gyorsítja egész a 
tref!extetanus kifejlődéséig, a curara pedig az izomban fekvő mótoros 
ide!§Végeket bénítja: tehát bár a strychnin gerincvelői hatását meg nem 
szünteti, de a görcsöket kifejlődni még sem engedi,_ mert a curarával 
bénított idegvégződés az ingerülelet az izom felé nem továbbítja. 

Az antagonizmusnak az a formája is könnyen érthe:·ö, amit leghelye
sebben szervi antagonizmusnak nevezhetnénk s ami vegetatív szerveink 
ellentétes beidegzésén alapul. Világos, hogyha az egyik méreg vagUS
izgató és ritkítja a szívösszehúzódások számát, a másik meg accelerans
izgató és szaporítja azt,_ akkor a két méreg között antagonizmus áll fmm, 
noha még mindig nem valódi, mcrt támadáspontjuk különböző, bár egy 
szervben van, abban, amelyik mindig az erősebb ingerületnek engedelmes
kedik. Ilyen szervi antagonizmus révén befolyásolják vegecatív funkcióin
kat belső secretiós mirigyeink hormonjai s így ennek jelentősége a fizioló
giában és pathoJógiában is egyre nagyobb lesz. 

Valódi antagonizmus!'Ól a;kkor szólunk, amikor a két szerv nemcsak 
egy és U§yana.zon szervben, hanem annak egy és ugyanazon elemi organu
mán, azonos sejtes elemein fejti ki ellentétes hatását. Példa erre az atro
pin és muscarin, pilocarpin ellentétes hatása a szembeli oculomotorius
végeken, a szívbeii vagusvégeken, általában a;- parasympa~hicus idegvégző
déseken, amiket ellentétes irányban befolyásolnak. De még tisztább és egy
szerüh b példa a már régen Nasse által megállapított tény, hogy az invertin 
ferment hatását az ammoniumcblnrid serkenti, a caliumchlorid gátolja, a 
curara előseg~íti, a chinin lassítja és hogy az antagonisták bizonyos arány
ban keverve, semmit sem változ:atnak azon, tehát egym_ás hatását ki
egyenlitik. 

A valódi kölcsönös antagonizmus .mechanizmusát. magyarázni nem 
könnyü dolog, de miután a :fenti példában világos, hogy sem a curara a 
clhininnel, sem az ammoniumchlorid a caliumchloriddal vegyi reakcióba; 
lépni nem tud, kell, hogy az invertinben ··valami közös támadáspon!juk 
lBgyen, amin affinitásuk; szerint osztozkodnak s amit ellentétesen befolyá
solnak. Úgy képzelhető el ez: mint a szénmonoxyd és oxygen o.sztozlmdás:a 
a vérsejtek haemogüobinján, ar~lit ez esetben az affinitások pontos ismere
tével is megvilágíthatunk Á szénmonoxydnak 210-szer nag)'obb az affini
tása a haemaglobinhoz., mint az oxygéné. Ez magyarázza meg vestz-edelmes 
voltát, mert a vér még igen híg szénoxyd + levegő keverékből is lassauként 
telítődik annyira szénoxyd-haemoglobhma.l, ami a gázcserére alkalmatlan 
lévén, beáll a b0lső fulladás. Ez esetben tehát a levegő oxyg-énje az izgató, 
a szénmonoxyd a bénító méreg-. A reakció azonban nem irreversibilis, 
a kele:kezett CO-haemoglobin e nagy affinitás ellenére sem bonthatatlan 
vegyület, sőt tiszta levegőben apránkint dissociál s a szénmonoxyd helyét 
az oxygen foglalja el, feltéve, hogy na"oy feleslegben van jelen, mert a;z 

O affinitása 210-szer kisebb, s ezért kell, hogy a gyöngeségél a moleculák 
számáva.l, tömeghatásával egyenlítsük ki. Így sikerül't la~sankint kiűzni az 
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összes szénmouoxydot a vérből s ha a súlyos bántaimat szenvedett vér
sejtek, vagy a központi idegrendszer a lassú processus alatt el nem pusztul, 
az életet megmentettük. 

Á sejtéletben &ak igen fontos anta;gonizrnussal találkozunk, a;mi]yen 
pl. az egy és két vegyértékű ionok hatása, sók antagonisztikus hatása a 
colloidokra, s az élethez szükséges iomntagonizmust tartjuk szem eliítt 
akkor is, mikor izolált szervek életbentartására Ringer..oldatot használunk. 

2. A gyógyszerhatást erősítő tényezők 

(Túlérzékenység) 

a) Synergismus. Régi orvosi tapasztalat, hogy több gyógyszer részlet.. 
ada;gait eg)>iitt adva erősebb a hatás, mintha egyiknek vagy a másiknak 
teljes adagát adjuk. liiikor azután a gyógyszerészi kémia haladásával a 
novényi szervek hatóanyagait tisztán kezdték al!kahnazni, megint allt a 
tapasztalatot tették, hogy a tiszta hatóanyag sokszor gyengébben ihat, 
mintha kísérőanyagaival egyetemben adjuk öket.- Bürgi érdeme, hogy nagy
számú quantitatív kísérlettel megállapította, hogy valóban vannak gyógy
szcrek, amelyek egymás hatásosságát fokozni tudják úgy, hogy a részlet
adagok hatásai nemcsak öss•zeadódna.k, hanem hatványozódnak, úgy hogy 
pl. az egyik szer éppen hatásos ada;gának )4-e és a má.siknak Vs-a, teljes 
hatást hoz létre. Ezt a jelenséget, melynek lényege, hogy egyik gyógyszer 
fokozza a sejt érzékenységét a másikkal szemben syne>·gismusnak hívjuk. 
Oka Mansfeld kísérletei szerint az, hogy a sejtek gyógyszerpermeabilitása 
fokozódik, mcrt ha olyan szereldmi hozta létre a s;ynergismust, melyek
nek egyike könnyen hatástalanítható, mint a :M:g bénító hatása Ca-injekció
val vagy pedig altatókkal és ae:herrel, ami könnyen ürül ki a tüdőkön át s 
így .már csak a másik synergista, pl.-urethan vagy chloralhydrat v. m'orphin 
marad a s-zervezctben és pedig oly kis mem1yis-égben, mely egymagában 
adva' hatástalan, az egysze!' már beállott gyógyszerhatás nem csökken, ami 
arra vall, hogy pl. a. Mg· hatására olyan sok urethan hatolt be a sejtbe, 
hogy egymagában is teljes bénulást cko:Z.! holot~ a kísérletekben alkalmazott 
urethan-adag csupán :14 -e volt a rend_cs bénító adagnak. 

Ilyen synergismusra példa az adrenalin és cocainnak egymást erősítő 
hatása a véredényeken és ilyent tapasztalunk néha belsőszekreciós miri
gyei;lk hatóanyagai között, pl. az adrenalin és a thyroxin között. Gyakor
lati szempontból legfontos,abb "'eánk nézve az a synergeticus hatás, amit 
narkotikaink között állapítottak meg s a gyakorlatban ki is használnak. 
Morphin-scopolamin-injekcióval fokozottan érzékennyé tesszük a központi 
idegrendszert az aether, a chioraform hatása iránt és ezekből sokkal keve~ 
sebb ke:! a teljes érzéstelenség létesítéoore. Jó eredményeket Játunk még 
az alta'ó, valamint a fájdalomcsillapító ~szerek kombinációjától, mely 
utóbbira jó példa az önmagában hatástalan dia.cthylbarbitursav és amid-
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azophcn keverék€nek, a pulv. barbamidinek. kitűnő fájdalomcsillapító 
hatás~. 

A synergismus_ további kuta.táiina.k nagy jövője van1 s különösen az 
antisepsis és fertöző betegségek kezelése terén várhatunk tőle sikert. 
Evvel biztatnak legalább Lépine kísérletei, aki tőbb antiseptieumot oly 
higításban alkalmazott1 amilyenben sem a szövetekre, sem magukra a mikro
organizmusokra nem hatottak s e-gyüttes alkalmazásuk mégis rendldvül 
hatásos volt anélkül, hogy a gazdára ártalmas lett volna. 

b) Idiosyncmsia. Az egyén alkatából folyó, tartósan fennálló, ritkán 
veleszületett, legtöbbszőr szerzett túlérzékenység bizonyos vegyi anyagok
kal szemben, úgy hogy ilyenek rendes adagjai, sőt elenyésző csekély meny
nyiségei is kellemetlen és rendkívüli, sőt toxicus és aggodalmat keltő tÜine
teket váltanak ki náluk llfár a régi görög orvosok is felismerték ezt a 
jelenséget és HyppC!kratestöl ered elnevezése is: idiosyncnus·ia ( "lws ~ 
sajátságos~ aúvXpuat; =összekeverés), amin az organizmus ~,nedveinek" 
sajátszeri\, a rendestm eltérő keveredését értették. 

Az imént tárgyalt synergismusban némi támpontunk van a .gyógyszer 
iránti fokozott érzékenység egynémely esetének megértésére, amelyeket azon
ban még nem tekintünk valódi idiosynkrasiának, _ amiről csak akkor szó
lunk, amikor a túlérzékenység súlyos tüneteket okoz sőt néha életvesze-

Túlérzékenység delmet is jelent. Így a cocain-adrenalin syner@ismus ~lapján elképzelhető, 
hogy az olyan egyének, ltilmek fokozott sympathicus tónusuk van (vagyis 
adrenalin hatás alatt állanak), a cocain iránt rendkívül érzékenyek, mert 
ennek leg·kisebb mern1yisége is sympathicus idegrendszerlik izgaimát ve
szedelmesen fokozza. F1·öhlich, Chia1·i és Januschkc "izsgálataiból tudjuk, 
hogy a calcium-sz.egénység rendkívűl :érzékennyé teszi a vegetatív ideg
rendszert és a spinalis maloros idegeket a reájuk ható mérgekkel szemben. 
Sőt a sejtek, szövetek általruban nagyon érzékenyek lesznek minden gyul
ladást keltő anyaggal szemben. Ilyenkor azonban a túlérzékenység abban 
mutatkozik, ho@' a gyógyszer sajátos hatása erősebben nyilvánul meg: 
a cocainnal égyütt adott adrenalin a rm1desnél er'ősebben szűldti a vér
edényeket, a bőrvörösítő szer súlyos gyulladást okoz. Ezeket a túlérzé
kenységeket külön kell választanunk azoktól, amikor valamely gyógyszer 
bevétele után nem a gyógyszer jellegzeteS" hatása érvényesül fokozottan, 
hanem súlyos mérgezés jön létTe, amelynek tünetei függetlenek a gyógy
szer hatásától és hasonlóak azokhoz, amelyeket az ú. n. anaphylaxiás sihock 
esetéhen is látunk és amelyek jellcll1Zőek a szervezet túlérzékeny, ú. n. 
allergiás állapotára: . bronchusgörcs, májvénák görcse, oedemák a bőrben 
csalánkiütés, eosinophilia, lymphocytosis, sőt néha collapsus. ' 

Idiosynkrasiát és allergiát: bármennyire hasonlók is tünetei, a közel
multig nem tekintettük lényegükben hasonló folyamatoknak, mert úgy tud
tuk, hogy allergiás állapotot, amelynek az anaphylaxiás shock is egyik 
különleges esete, csak ú. n. antigenek hozhatnak létre, vagyis. fehérjeter
mészetü, mindenesetre coUoidáUs a,nya.gok, amelyeknek meg van az ·a képes
ség;ük, hogy ~ szerveze'tben ellenanyagok termelését indítsák meg. Ha m3:r 
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most az ellenanyagok termelése bekövetkezett és az ezt okozó antigent újra 
befecskendezzük, akkor antigen és antiauyag összetalálkozásának folyo
mányaképpen jön létre az anaphylaxiás vagy általában allergiás shock, 
aminő pl. ru szérumbetegség, ami lósavó pl. diphtheria savó hatására jön 
létre; ha megelőzőleg ~ akár évtizedekkel előbb ~ már egyszer lósa.vó 
injekciót kapott az illető, pl. tetanus elleni oltás alkalmával. Nemrég még 
azt goo.doltuk, hogy "kémiailag jól definiált'', nem kolloidális, hanem 
kristalloid anyagok nem lehetnek antigenek; vagyis ellenanyag termelésére 
nem lévén képesek, allergiás állapotot sem okozhatnak. Ámde Landsteiner 
kimutatta, hogy szinte minden anyag antigenné válik,. ha fehérjéhez kötve 
jut a szervezetbe. Ilyen anyagokat H apten-eknek (Halbantigen rövidí
tése), a howákötödött fehérjét pedig, amely a haptent antigenné emeli 
"!Schleppemek'' magyarnl vont'atának nevezhetjük. Ha tehát pl. valamely 
állat sajá1t vérét kevés amidazophennel összekeverjük és az állatba vissza
fecskendezzük, akkor az evvel a gyógyszerrel szemben alierglássá vált- és 
hru 3 hét mulva tiszta amidazophen oldatot fecskendezünk be neki, akkor 
allea-giás shockban elpns";tul. Ilyen módon •'álhat bármely @'YÓgyszer 
antigenné, ha pl. hurutos gyomornyálkaliártyával vagy broncliusváladék
kal érintkezik és valamely fehérjetartalmú anyaghoz kötődve szívódik fel. 
Igen tanuLságos Szarvas esete, (amelyet Fornot és Paul említenek AlJergiá
rói írt igen tanulságos könyvükben), aki foliculitisét e<Jsetelte be egyszer 
salvarsanal sutánamindig asztmás 'rohamot kapott, valahányszor- salvar
sannal dolgozott. Ezek szerint "minden anyag, tehát fehérje épúgy, mint 
nem felhérje természetű is, antigen hatást fejthet ki. mert szinte állandóan 
adva vannak azok a .feltételek1 amelyek a nem fehé1:jetermészetü anyagnak 
a Schlepper fehérjéhez való kapcsolódáBálioz szükségesek" ( F01·net és 
Paul). lgy tellát megértjük a gyógyszcr-idiosynkrasia számos esetét, aminők 
chininnel, aspyrinnel, pyramidonnal_ vagy biZonyos tápanyagokkal szem
ben (eper, rák, habtejszín, tojás) kifejlődnek. Az elmondottak ala.pján 
azonban nem világos _az idiosynkrasia olyan - igaz hogy igen ritka -
esete)_ amikor a shockszerű tünetek valamely gyógys:Zer vagy tápanyag 
legeLső bevételekor lépnek fel. H" el is fogadjuk azt, liogy néha placentán 
át, vagy anyatejjel jutnattak be Raptenek a s.zervezetbe, kétségkívül ma
q_•adua:k mé-g olyan esetek, JB.melyekct megJnagyarázni nem tudunk és ame
lyek az egyén gennt~ypusos alkatának sajátosSÜ,g,:ából foly:nak. 

E) A gyógyszertan fejlődéséről és anyagunk 
beosztásáról 

V alószínü; hogy már az ősembernek is voltak gyógyszerei. I\lint ahogy 
az élet küzdelmei és szükségletei megtanították az embert célszerű ruház
kodásra, lakásépítésre,_ fegyverkezésre, úgy a betegség; és szenvedés is ősidUk 
óta fennálló rugója volt. ama törekvéseknek: melye'k ennek leküzdésére vagy 
legalább enyhítésére irányultak. Az ŐsYilágban a gyógyanya""'kat kizáró-
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laz az állat- és növényorsZág szolgáltatta és az első embertelepeken a ·sza;bad 
természet megú'igyelői: a p!Ísztorok voltak az első orvosok. A~ embernek a 
csodabívésre való hajlandósága, a miszticizmus- iránt még Irultúrszázadunk
ban is sűrűn megnyilatkozó előszeretete csakhamar a va,·ázslókra ruházta a 
vezérszerepet a gyógyítás művészetében, kik megértvén a nekik kedvező 

· helyzetet, a való tények ügyes elburkolásával €s hazug emberfölötti tulaj
donságok csillogtatásával uraivá lettek hiszékeny környezetüknek s magu
kat papok gyanánt, szellemek parancselói va"oy szolgái gyanánt hirdették. 

~~~~~udomány A régi kultúrnépeknél már a papi kaszt hivatásosan űzi a varázslatot és a 
~yó.?Yít~~· ~r. e. ~ö-bb ~zer ~vvel az e-.g!iptomi papok az állat-,- növény- és 
asvanyv.Ilagbol sza:rmaw mergelmek es gyógyszereknek eO'ész sorozatát 
ismerték és még ma is megbámult konzerváló szerek és eljá~ások birtoká
ban voltak (mumiák), sőt a barackmagvakból cyant is tudtak előállítani 
mert ezzel ölték meg a"t, ki titkaikat elárulta. Kr. e. a negyedik századba~ 
a hippokratesi iskola már mintegy 280 gyógyszert ismer és alkalmaz· Dios
coroüies pedig már közel ezret sorol fel. A római császárság nagy ~rvosa 
Galenus, megalapí~ója a gyógyszeres készítményeknek: tincturák extrac~ 
tumok és kenőcsölmek, melyek :·ó la mai napság. is még galenusi készítmé-· 
nyelmek neveztetnek a nyers drogokkal szemben (simplicia). A közé p kar 
kezdetén a vezető szerepet a híres arab orvosok és alchhnisták veszik át 

Középkor 
orvosai 

kik már a bölesek kövének ku~atása közben egyre több kémiai preperátu: 
mot, ~avákat, fémsókat áli~ta;oak 1~.1fí, _é\-g~zdagítják azzal a gyógyszer kin
cset, ugyhogy e korsza;k vegen PardcefsiJJ. idejében már a vegyszerek túl
nyomó számban vannak a növényi és állati anyagok fölött. Amerika fel
fedezése és az által!< szolgáltatott értékes gyógynövények beözönl€se megint 
első helyet biztosü a növényi gyógyszerek tekintélyének és a tudományos iJ<'i"il!,- /:v,,{ 
~.övé~rta~ fejlődésének ala~jait veti meg. A gyógyszerek száma már oly 
IJeszto meretekben szaporodik, thogy azoknak ismerete vagy csak áttekintése 
. ' ' lh l ' ö Is az egyes szamara e ete~ en. Azok komplikált keverésének müvészete jó-
formán háttérbe szorítja a 'betegészlelést, a diagnózist s a szerek valódi 

f""«,'\Ji.? ~;.\f :;f k:illl"'% hatásának megismerését lehe~etlenné tes~i a /hozzákevert 10-20 féle más 
~~'_>t<~ J;.. [c:~~;;_:;.~l)~!t-d anyagnak jelenléte. Ha még hozzátesszük hooy ez időben a· ~-o' O'vsz"rek 
Qt\ ~-1 fl'(~ ,;t..._"'" ... ,~"""l'~.''~. l ö b J ö ol " 

' {~'<t(i2-i·eJ l megválasztását és alkalmazásá.t divatszerüleg hamis filozófiai elvek korma. '_ ,__".:'í~'f.r~re:., 
l zt'k lk' lh t•ük• h ' 'k""'"' . nyo a , e ~epze e J , ogy a gyog~yszerek emez óriási, de meg nem rostált · · 

halmaza; a gyógyítás tudományána;k csődjét vonta maga után. ~kh~Nt 1AGC- {W f:t%i"bil1Ííi't6. 

újkori Ez a szert.elen és túltengett gyógytudomány méltán meaérdemelte 
orvostudomány h b, . . . k l j ö ' . .(. ~' .1· ·[· alapjai -~rs:.r _a' ees1 o~~os1 :s ,o.~ nagy nea ógja Skoda (1805~1881), teljesen el- ~~fíiG f!) 1 1f~-

soporJe azt a fold szmerol. Ő kopogta.tással és hall~atódzással a betegészle-
. Lést szilárd és megbízha~ó alapokra fektette és tiszteletreméltó de túlzó 

skepticizmusában annyira ment, hogy minderi gyógyszert elvctetÍ és csak 
exspecta:íve kezelte a betegeket. Ennek a számos követőre találó tannak 
köszönhetjük - a Rokitansky által megalapított kórboncolással együtt -
a betegségek tipikus lefolyásána$: ismeretét és a gyógyszertan újras;Uetését 
melynek helyes alapjait most már a betegágy mellett szerzett tapasztal;. 
tokra fektették müvelői. A gyÓfjyszcrek hatásru mellett most már nem a 
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hagyomány, a tekintély va.gy bölcselkedő spekuláció dönt, illanem a beteg-
észlelés eredménye, s csak az talál magána;k nagynehezen ntat, amelyik a 
skepticusok erős kritikáját is kiállja. Nyilvánvaló, hogy a gyógyszerhatás ~dd o n, 
megítélésében méfj a legszigm·úbb tapasztalat sem nyujthat minden esetben 
biz~os támpontokat és a ,,post hoc ergo propter hoc'' sokakat Jévútra ve-
zetett és vezet még ma is. o, , .h· ('&''' o.&J' " .. .i i t.'''%" "'' 

f'->.\;:;tp •t!-iJ.r /.;J -'(W""'""'i ('1"'-.j.,S""?j'::J~y 

Ezen a hiányon és bizonytalanságon a Ucl]}wún és ~ch.n~iedeberg Kísérletes 
, lt l al 't tt . t -z· J l .1s''" ~d r" ~"·-f"t:"f•1~ . gyó"'""-a a meg api o experHnen a ts p tannaco ogut tü ott csa'K se-giteru, az hatástan 

· állatkisérletek segítségével biztos alapokra fektetvén a gyógyszorhatások 
ismeretét. Sajnos, azonban az ily experimentálásnak is megvannak a maga 
határai, melyeken túl belőlük következtetéseket vonni nem lehet, sőt van-
nak olyan hatásjelenségek is,· melyek az experimentumokkal tudásunk mai 
állása mellett még fel nem deríthetök Ily esetekben ma is csak szigorú 
kritikával kísért tapasztalathoz fordulhatunk, csak a«t fogadva el - bár 
felderíthetlenül - igaznak, ami szá1nos hasonló esetben megismétlő<Wtt n , 

(p. o. a.rsen jótékony hatása krónikns bőrbajok ellen). [({~i ·"G0J.c~' &:""·""-, Y4 '1 

Újabb időben a kémia rohamos haladása gyógyanyagaink és szerveze
tünk tüzetesebb megismerésében nagy hasznunkra van és núg ·egyfelől a 
tiszta hatóanyagok előállLásával és a sejtek életének kifürkészlisével sok 
eddig rejtett törvényszerüséget fedett fel előttünk, addifj éppen ezek segít
s€gével szép sikerrel kecseg'tetö következtetéseknek vetette meg alapját, 
amelyek új gyógyszerek szintézisére vezettek és több hasznos szerrel gazda
gították gyógyszerkincsünket. 

Az új kísérleti alapokra fektetett gyógyszertan tehát ismét elfoglalta 
az őt megillető tekintélyes helyét az orvostudományban és a gyógyitásnak 
nélkülözhetetlen eszközévé lett. Igaz, hoBY a betegségek gyógyszeres keze
lésével nem minden esetben tudunk az oki javallatoknak megfelelni, de 
abban a küzdelemhen, amit a szervezet folytat az őt megtámadó kórral 
amaz apró segedeJmek sem ID8c,D'Vetendők és semnil esetre sem nélkülözhetők, 
amelyekkel a káros vagy eseJeg csak kellemetlen tünetek megszüntetésé-
vel igyeksziink a beteg s·zenvedésein enyhíteni. Ez a tüneti kezelés a gyógy-
szerek alkabnazásának a legtágabb tere (lázellenes szerek alkalmazása, 
diureticumok vízkórság; morphin fájdalom, altatók álmatlanság ellen) és 
ez - mondhatjuk - a gyakorló orvosok mindennapi feladata. Hogy ennek 
céltudatosan megfelelhessen, szüksége van alapvető tudományain kívül 
diagnosztikára é-S therápiára, melynek egyrésze a pharmacotherapia. Az 
előbbivel megállapítja a bajt, a másikban rendszerbe foglalva megtalálja 
az~, amire betegének javulása érdekében szü.ksége van. 

A gyógyszerhatástan, mint · oktatási' tárgy a -régi llfateria medicából 
fejlődött. Ez a gyóg}'llÖvények leírásával, hatóanyagaik felsoroliisával, ké
szí:ési €s adagolási módjuk ismertetés€vel foglalkozott és a tudomány 
akkori állásából kifolyóan vajmi kevés szó ese:t a ha!ás módjáról. Amint 
azonban a kísérletes pharmacologia fokozatosan fejlődött, ez a leíró tudo-
'!llány mindinkább kísérle:es tudománnyá alakult át, amelynek középpont-
jában már nem maga a gyógyszer, banern annak hatása áll. Ez a hatás 
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irányulhat a szm--vek működésérc, amikor is o_rganotrop gyógys_z:erekről szó
lunk. Ezeknek hatásm, mint már kifejtcttük, elsősorban attól függ,- hogy 
milyen g,zervekkel lép vonatkozáBba a gyógyszer, vagyis hog'y mi a "táma
dási pontja''. A gyógyszerhatástannak azért szakítani kellett az anyag régi· 
beosztásával, ·amely az egyes gyógyszereket külön-külön - növén3Ti:ani 
kémiai sorrendben - tárgyalta, _felsorolva mindazokat a hatásokat, melye
ket kifejteni képes. E helyett, mint tudományosan leghelyesebb beosztáat 
~ a fiziológifus csoporto,sítást választottu1~, vagyis azt, amely szervek és 
szervi funkciók sorrendjében tárgyalja a gyógyszereket és azok hatásait. 

Anyagunknak ez a beosztása; azonban nem csup'án tudományos, hanem 
gyakorlati szempontból is a legmegfelelőbb. J\iert az, amit az orvosnak 
ebből a tudományból a gyakorlati élethe ki kell vinnie, nem a gyógyszerek 
beláthatatlan tömcg·e-,_ hanem az, hogy egyes szerveink ~-nüködését milyen 
m6don lehet megváltoztatni. Az orvo-s a betegágynál sohasem áH az előtt a 
kérdés előtt, hogy pl. az atropint vagy az ars€llt avagy a eoffeint hányféle 
betegségben lehet eredménnyel alkahnazni, hanem a kérdés, amellyd talál
kozik az ho~ a gyomor-bél rendellenes Iliótaros fmrlreióihan az anyag-for
galom és l táplálkozás zavaraiban vagy a vese elégtelen müködése esetén mi
lyen gyógyszerek lesznek segítségére betegének, s így ez a beosztás látszik 
legjobban sz(llgálni azt a célt, hogy a kisérletes pharmacologia tudományos 
eredményein épüljön fel a gyakorlati 'élet követelménye: a pharnwco. 
t hem pia. 

A szervi működéseik megváltoztatása azonban nem egyedüli célja a 
pharmacQtherapiá.nak. Betegség'et sokszor nem a szervek müködésének kóros 
megváltozása okoz,_ hanem csak következménye annak,_ hogy bizonyos élet
fontossigú a,fiyagokat, aminők a vas,: a mész vag~r a vitaminok és hormo
nok a szervezet nélkülöz és pedig vagy azért,_ mcrt célszerűtlenül táplálko
zik, vagy mert szükséglete a rendesnél nagyobb. Ilyenkor ezeknek a hiányzQ 
anyagoknak pótláaával szüntetjűk meg a bajt ané]kül, hogy ezekkel közvet
lenill a szervi működéseket •befolyáEoltuk volna. 

A gyógyszerek egy része a szervi működések lehető legkisebb be
folyásolása mellett élő kórokozókat tesz ártalmatlanná. Ezeket a para
sitotrop gyógyszerele nevén foglaljuk össze. Alkalmazásuknak különleges 

_esete, ·mikor az élő kórokozókat a szervezet belsejében akarjuk ártalmat
lanná tenni s ez a pharmacotherapia legfiatalabb, dc gazdagon gyümölcsöző 
ága a chem .. othm·apia. 

A gyógyszerek hatásán kívül könyvünk felöleli a gyakorlatilag· fontos 
mérgezések ismertetését és pedig azokét, amelyek mint gyógyszerek is sze
repelnek gyógyszerhatásaikkal kapcsolatosan, a többit p~ig külön a mé
regtani kiegészítés címü fejezet'ben tárgyaljuk. Végül a receptírás módját 
és szabályait ismertetjük. 
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I. A központi idegrendszerre ható gyógyszerek 

Az idegrendszer müködésének és képességeinek ismerete szükség.es 
ahhoz, hogy a reá ható gyógyszcrck hatását megértsük és hogy :azokat helye~ 
sen a1kalmaz:zuk. 

Az idegrendszer müködési egysége a neuron, melynek elemei a ducsejt 
és alinak protoplasma nyúlványai, a rövid dendritek és a neuritek, amely 
utóbbiak mint tengelyfonalak vagy axonok igen hosszúra mcgnyúlhatnak, 
amíg végcéljukat pl. valamelJ7 ~omrostvt elérik: A mozgató és -érző neuro
nokon kívül a központi idegrendszerben ú. n. kapcsaló neuronokat különböz
tetünk meg, amelyek az érző és mozgató nenronok között létesítenek kapcso
latot. Minden idegrendszerbeli működés előfeltétele az idegsejt ingerlékeny
ség e, aminek következményeként ingerülethe jön .. Az inger hatása független 
az inger minőségét.ől és kizárólag a_ neuron minöségétől függ. (A látóideg 
núnden ingerre· fénnyel, a mozg·ató mozgással vála.szol.) Hatásának foka 
független az inger nagyságától, dc .függ az ingerfelfogó ,sejt ingerlékeny
ségétől, mely igen válto~ó lehet. 

Az idegrendszer legfontosabb smrepe reflexek létesítése, vagyis kap
csolat megteremtése érző és mozgató vagy elválasztó neuronok között. Erre 
a központi idegrendszer minden -része képes, de ismerünk olyan reflexeket 
is, amelyek a periférián pl. a bélfalban vagy aszíven (szívtónus) játszód
nak le peri.f:ériás ducsejtek közvetítéséveL Axonreflex, amely ganglionsejt. 
nek közbeiktatása nélkül magában a ten~elyfonalban zajlik le, csupán egy 
ismeretes: a bőr ·fáj dalomérző idegein-ek izgatására bek01.7etkczö edénytágu
lat. A központi ideg-rendszerheu lezajló reflexek lehetnek ulyanok, melyek 
öntudatulikra jutnak - amilyenek pl. a fájdalommal járók -, amelyek 
tehát az öntndat székhelyén az Ctgykb-egben zajlanak le .és olyanok, amelyek 
nem jutnak öntudatra',_ amikor is a központba menő ingerület gerincvelőben, 
nyúltvelőben, köztiagyban vagy kéregalatti dneokban stb. tevődik át a: köz
pontból jövő neuroura a nélkül, hogy az agwkéregig eljutna. Az agykéreg 
azonban) eltérően az alatta fekvő agyi részektől1 ingereket nemesak közvétí-
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Íeni, hanem képezni is tud és hozzá jutó ingereket meg is tud ör:hmi és érté-
kesíteni. (Emlékezés, gondolatképzés, asszociáeiók stb.) . 

Az idegrendszer működésének megértéséhez tudnunk kell azt 1s, ho"ay 
benne m1n.den szervi müködés számára. 1nűködési központok vannak és hogy 
núnden központnak megvan a maga gátló központja. Ezeknek egyensúlyi 
állapota biztosítja; a testnek, de magának az agyvelőnek is rendezett műkö
dését, amire szép példa :a müködési "éber"::_ és gátló "alvó'"-központ rende
~ett együttműködése, ami az agykéreg ingerlékenységi állapotát kormá
nyozza. 

Ezek a tapasztalatok az idegrendszerre ható gyógyszer~k hatáslllódjá: 
,ról is megváltoztatták ismereteinket. ELZek szerint nem mmde~ ~?.kkent. 
műk' ödés bénító. hatás következménye mert éppen úgy lehet az gatlakozpont 

' ' l ' izgalrnának az eredménye amint afra legjobb példa a terrneszetes a vas, 
.amely - mint H ess vizs~álatai óta tudjuk - a köztiagyban ~eb:ő _gátló: 
központ ingerülete következtében jön létre. De az izgalom sem m_n1d1g JZga~o 
gyógyszer hatására keletkezik mert a gátlóközpontok bénulása lS okozhatJa 

ö ' • h azt amint azt az alkoholrészegségben látjuk. Azért ma máJ:> nem lS le et 
e~szerűen izgató és bbnító gyógyszerekről beszélni, mert éppen. a 'kö~ponh 
idegrendszer fent vázolt szervezettségéből folyóan az egyes 'degseJtekre 
izgatóan ható gyógyszer megnyugtató hatást is fejtihet ki, ha, ez ~ _hatás 
a gátlóközpontokra irányul. Így értjük meg pl. hogy az Izgató hatasu cof
fein csökkenti az alkoholrészegséggel járó és gátlások bénulásából származó 
1z~ahnat mert E"ató hatásánál fogva ezeket a gátló központokat felébreszti 
és~ ezért 'fokozza ~gyanesak a coffein fájdalomcsill_apító gyógysze~ek hatáw 
sát, mert a fájdalom felfogását gátló központokat Izgalomba hozza. · 

Az ideo-rendszer saJ· á tos rninden más szervtől különböző működéséből 
o ' " "k" folyik, hüg;y sejtjei is bizonyos beha.t~sokkal szemben eg~zen ~as e~rwn 

viselkednek, núnt. a test egyéb sejtjei. l~ppen gyógyszerek, es ped1g az 1~eg; 
rendszer bénítónak kvantitatív vizsgálata tárta fel azt a nagyfontossagu 
tényt, hogy núg a test minden m.ás se_jtjén b.~ní;tóm~r~ek hat~ára a ~~~ 
dés megszünése fokozatosan a narkottkunt tmnenysegevel aranyosan torte
nik addig az idegsejten ez az aranyosság hiányzik, úgyhogy ha az ú. n. 
határtöméi)ységet (amely éppen hatásosnak mutatkozik) nem érjük - el, 
hanem annál hígabb oldatok érik az idegsejtet, annak működése váJtazatlan 
marad ha azonban elérjük azt ,a töménysége!, amelyben a sejt működése 
csökke~ akkor (feltéve hogy ez a töménység nem változik) rövid időn 'belül 
teljesen' meg is szünik és a illarko:tilrum . eltávolítása. után _ismét ~isiS"zatér. 
Ezt a törvényszerűséget, mely - ismételJük - csak IdegseJtekre ervenycs, 
lftansfeld és munkatársai két évtized rilunkájával derítették fel, s azt a "nar
kózis minden vagy semmi'' törvényének nevezzük. Igen szép megerősítést 
nyert ez a törvény Kiirbe.· és Lendle vizsgálatai által, akik nyulak aethe:
narkózisa közben mérték az arteriá.s és vénás vér aether töménységét s add1g 
folytatták a narkózist1 amíg az azonossi váJt, tehát az agyvelő a vérből- a 
fennálló töménység mellett- már több aethert nem vett fel, tehát az egy.en
súlyi állapot befejeződött. Ilyen \illandó narkotibmtörnénység mellet.t v1zs-
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gáJták, hogy Iniképpen változik az állat légzése. A~ így végzett 45 kísérlet 
eredménye az volt, hogy 23 esetben az acthertöménység nem érte el azt a 
fokot, amely a légzőközpontot bénította volna s ezekben a kisérletekben a 
légzés száma és volumene egyetlenegyszer sem csökkent, míg abban a 22 
kísérletben, melyben elérték az aether bénító töménység-ét, a légzés kivétel 
nélkül teljesen megbénult. Ez a törvényszerűség - melynek nagy jelentő
ségél a sebészi narkózisban majd később fogjuk látni - egyben azt is 
jelenti, hogy az idegsejt működése nem fokozatosan, hanem hirtelen szű
nik meg, amint a bénító t{iménységet elértük, éppen úgy, mint ahogy 
a jég is csak akkor lesz vízzé, ha a köryező hőmérséklet 0° C 
fölé emeljük, míg alatta maradva csak néhány tizedfokkal is, a jég változat
lanul meg fog maradni. 

Az idegsejt bénításának vizsgiÜata még egy érdekes tényt derített 
fel és pedig azt, hogy miközben az idegsejt teljes bénulásban van, vagyis 
működése tökéletesen szünetel, a benne folyó égési folyamatok továibb 
is változatlanul mennek v-égbe, ami megérteti velünk azt, hogy a narkó
zis reversibilis folyamat1 vagyis·a hénítószer eltávolítása után -tha az ideg
sej't órákig is <bénult volt - zavartalanul folytatja működését: miközben 
ugyanis az idegsejt ?nűködése szünetel, a sejt háztartása, anyag- és energia
forgalma, mintha nú sem történt volna, zavartalanul folyik tovább. Ahhoz, 
hogy az idegsejtben az égési folyamatok pl. felérc csökkenjenek, húszszar 
rukkora töménység kell, mint aminő a sejt n1üködését megszünteti. Ez azt 
jeleJ'lti, hogy az idegsejtben - eltérőerr minden más Sejttől - egy eddig 
még) közelebhről nem ismert folyamat játszódik le: amely bénítással szem
ben-sokkal érzékenyebb, mint az oxydációs rendszer és amelynek kiiktatása 
ugrásszerűen történik és mag·a után vonja a sejtműködés megszünését. A 
test egyéb sejtjeiben, pl. az izomban a mű.ködés és égési folyamat mindig 
párhuzamosan bénul és jogos annak a felvétele, hogy a működés fokozatos 
csökkenése (arányosan a narkotjkumtöménységgel) az oxydációs rmtdszer 
fokoza~os bénulásának következménye. 

Az ehnondottakból azt lehetne gondolni, hogy ag,ysejtek működése 
egyáltalában nem tud csökkenni, hanem vagy változatlanul folyik, vagy tel
jcsen megbénul. Ez azonban téves. Mansfeld tová:bbi vizsglilatai ugyaniE 
felderítették, hogy az idegsejt működése is csökkenthető s akár órák hasz" 
szat csökkent is marad, ha valami módon alászállítjuk bennük az égési 
folyamatokat. A nyúltvelőben fekvő légzőközpont pl., amely mint láttuk, 
narkotikum hat'ás'ára a "minden Vfi-oay semm}" törvény szerint bénul meg, 
órákon át csökkent működést mutat, ha az állat ihőmérsekletét és ezzel az 
agysej,eekboo folyó oxidáeiót is alászállítjuk 

Az idegrendszer müködésének megért€séhez elengedhetetlen mmak az 
ismerete, ho.gy ugwanígy tudják csökkenteni agysejtek működését és órákon 
át csökkent működésben tartani a gátló központok, mint azt a; légzés köz
ponti szabályozásán sikerűlt bizonyítani. Míg tehát az idegsej;t<Jket bénító 
behatások núndig csak a sejtműködés teljes megszűnését vonják maguk 
után, a gátlóközpontok nagy jelentősége az, hogy különhöző mértékben tud-
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jál;: csöl;:l;:enteni ai uralmuk alatf álló agyi működésckeL Annak, hogy 
mélyen és kevésbbé mélyen tudunk aludni, áz az oka.

1 
hogjr az alvást -

mint már láttuk - g·átlóközpont működése hozza létre és szab'ályozza, nem 
pedig, nunt ezt azelőtt hitték, a szenezetben felhalmozódott bénító 
anyagok. 

Csak· ezek isnierete után fogjuk megérteni az idegrendszer bénítói és 
az a1tatószcrek közötti lényegbeli külöribséget, valamint a többi idegméreg-
nek a hatásmódját is. -

A központi idegrendszerre ható szereket a következökben öt csoportban 
tárg(Yaljnk és pedig a bénítók (narkotikák), az altaták (hypnotikák), a 
meg"yugtatók (sedaviták), a fájdalomcsillapítók (anodyn;ík), és végül az 
izgatók (analepticák vagy excitantiák) csoportjában. Ez a külörrválasz.:ás 
nemcsak különbözö therápiás alkalmazásuk miatt történt, hanem azért. is, 
mert mint látni fogjUk, hatásmódjuk lényegében különbözik egymástól. 

A) A központi idegrendszer bénítói 

(Narkotikák) 

L A sebészi narkózisra alkalmas szerek 

Ezek az egy nitrogen monoxyd kivételével mind szerves vegyiiletek, 
melyek rt zsírsm·ozatba tartoznak. KÖJ-lnyen illó, alacs0,11y forrpontú folya
dékok s vegyilelll valamennyi a metlÍan {CH,) származéka. Idetarto•nak a 
folyékony és gázalakú szénhydrogen vegyületek, alcoholok és azok oxidá
ciós termékei: az aldehydek és ketonok, továbbá a szénhydrogenek halogen 
származékai. 

A narkózis lefolyása. Az összes idetartozó anyagok, melyeket közö
sen a zsírsorozed narko:ikái nevévi:ü foglalu11k össze, kellő töménység'ben 
minden sejt müködését meg tudják szüntccni a nélkül, hogy azokat tönkre
tennék. Eltávolitva őket, a sejtműködés rövidCHen teljesen helyreáll, a nar
kózis tehát reversib,ilis folyamat. Jellemző továbbá e vegyületekre, hogy 
különös vonrzódással viseltetnek az idegsejtekkel szemben, úg1yhpgy, oJyan 
töményB!égben, mcly központi idegréndszcr sejtjeft mély bódulatba ejti, 
szcrvezetünk egyéb sejtjeire még ·csaknem hatás~alanolr. Ezen_ két tulajdon-. 
ságuk a hatás reverzibilitása, valamint az agysejtelt velük szemben való 
nagyfokú érz.ékenysége teszi Oket alkalmassá,_ hogy velük az agy müködését 
időlegesen mcg'Szfultessük a nélkül, hogy az agysejtek ártalmától kellene 
tar"cammk és hogy m'ás szervek működése lényeg-es változást szoovedne. 

Bár ilyen módon ható na.Tkot~s szerekét nagy számban ismerünk, 
céljainkra' csupán néhányat tudunk használni,_ azokat, amelyek az idegrend
szer Üboyes tájait olyan SO?Tendben. támadják meg~ amely a narkózis veszély
telen voltát biztosítja. Az egyes agyi központok ugyanis nagyon különbözö 
érzékenységet tanusítanak a nar~otikumokkal szemben és narkózisra termé-
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s~etesen csupán azokat használhatjuk, amelyek legkisebb vonzódással visel
tetnek azon központok iránt, amelyek bénulása halált okoz, aminők a 1<\gző
központ és az edénymozgató központ. A teljes narkózis c<\ljára használatos 
szerei.nk hatása tehát abban áll, hogy narkotikus koncentrációban alkal
mazva öket, az agyvelő és a g~rinevelö müködését megszüntetik, míg a nyúlt
velő ú. n. vitalis közpon,tjait, mintegy átugorva azakat,_ vagy egyáltalában 
nem va.zyy csak kisfokban hódítják. A narkózis lefolyáaát, vagy anlint mon
da.ni szoktuk, klinikai képét az szabja meg., hogy az agy egyes fnnkciói 
milyen sorrendben szűnnek meg. 

Legelőször az érzékszervi benyomasok1 az ingerek felfogása, szünik meg 
és ezzel csaknem egyidejűleg homályosul el az öntudat. Ebben az első szak
ban a mozgási központok és a reflexek még nem bénultak, de a fájdalom
érzés nagyon csökkent (analgesia) és a beteg feltűnőerr nyugodt. Ennek az 
az oka, hogy a narkotikum, mely legelőször a gátlóközpontokat bénítja., 
ilyenimr még csak izga.l,mat kelt bennük, ami a még éber fájdalom- és mo:Z
ga~óközpontak ingerlékenységét csaknem teljesen megszünteti. Kisebb müté
tck esetén a narkózis e fokánál: megállhatunk, s ilyen "részegségH alatt 
(Rausch) végezzük el a beavatkozást Tová:bb mélyítve azonban a narkózist, 
a gátló központok bénulásával az agykéreg müködése nemcsak visszatér, 
hanem izgalmi jelenségek állanak be egyénileg, igen különbözö erősségben. 
Ezek heves mozgás_okban, sokszor ijesztő görcs,ökben nyilvánulnak és ugyan
ekkor összefüggés nélkül beszél, vag,y hangosan kia.hál, sikong a narkotizá.lt. 
Néha ezek az izgalmi tünetck-oly hevesek, hogy -csak nehez,en lehet lefogni 
.a beteget. Okuk. egyfelől, mint már láttuk az, hogy az agy gá~ló központjai 
korábban bénulnak, mint a mozgási közpmltok, másfelől az, hogy a narko
tikum behatolása az agysejtekbe, mint minden változás ami sejteket --ér, múló 
izgalmat okoz. Ezek az izgalmi jelenségek a narkózist folytatva csakhamar 
enyhülnek, majd megszünnek. Lényegesen ·csökkenthetjük őket, ha a narkó
zis előtt 1-2 egr morphint vag,y valamely altatót, pl. veronált adunk. Nyu
qodtan tovább fol)~ta.tva az altatást az izaa.lmi tünetek megszünnek és ezzel 
" • o 
csaknem e(rvidőben bénulnak a:z akaratlagos mozgások és ugyanekkor a fáj-
dalO-mérzé;"is megszűnik, reflexek még kiváltha::.ók, az izomtónus még fenn
áll, "a beteg feszít". Ilyenkor a mütétet még nem tanácsos megkezdeni, külö
nösen nem, ha az hasmetszéssel jár,_ ·mert a mütéti ingerek következtében 
heves izomösszehúzódások állanak be, melyek a beleket kipréselik. A narkó
zist tehát tovább kell mélyíteni, míg a gerincvelő 11arkózisa be nem áll és 
a beteg elernyedt izmol;:J;:al teljesen petyhüdten fekszik előttünk. A reflexek 
közül utoljára szünik meg a c.ornealis reflex, amelynek épségét a narkózis 
.egész folyamán megtartani igyeszünk. 

A narkózis beálltának feltételeL A narkózis ilyen fokozatos kifejlődése 
ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az illető .narkotikum bizonyos tömé-ny
ségben keringjen a v-érben és a narkózishoz szükségcs mennyiségben foglal
ta:ssék az agysejtekben. A kettő függvénye egymásnak, s ha ezt a koncen
trációt el nem érjük, akkor órák hosszat folyta::hatju'k a narkotizálás! a nél. 
kül, hogy a bódulat szükséges fo}{.át clérnök. Viszont~ ha a vérben a narko-
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tikum éppen elegendő ahhoz, hogy az idegsejtek a hatékony mennyiségct 
magukba felvehessék, akkor mi.ndaddig, amíg e koncentráci.ót meg nem 
haladjnk, akár órákig is fenntarthatj uk a narkózist, minden veszély illélküL 
Igen fontos e tény nemcsak elméleti, hanem gya·korlati szemponbból is. 
AJZorr arányban, ahogy az idegsejt az őt környező szövetnedvből magába 
vesz egy bizonyos narkotlkummennyiséget, a szövetnedvben a narkotikum 
koncentrációja csökken és ha azt újabbal uem pótDljuk, akkor, bár a szö\·et
nedv és a vér még elég jelentékeny mennyiségű narkotikumo;t tartalmaz, az 
idegsejt wbból többé narkotikumot felvenni nem fog mindadd:ig, amíg 
annak narkotikum-koncentrációját nem emeltük Ha> pl. kicsiny víziállato
kat különböző lroncentrációjú narkotikumoldatokba helyezzük, akkor lesz 
egy bizonyos töménységű oldat, melyben az állatok éppen elbódulnak. Ez 
oldatokban napokig is tarthatjuk az állatokat, a nél'kül, hogy elpusztuhiá
na:k. Még napok mulva is,_ tis~éa vízbe téve őket ismét magukhoz térnek. 
Viszont ennél hígabb oldatokban, melyekben pedig azért elég bőven van 
narkotikum, napok mulva sem fognak bódulatba esni. E jelenség magyará
zata az, hogy az idegsejt nem vesz aktív részt a narkotikum fetvBtelében 
hanem a narkotikumnak sejtekbe jutása egyszerű {iziJca,i tö•·vényeken aü'p: 
szik. A sejtbe bejutá mennyiség elsősorban attól függ, hogy minő koncen
trációban jn't a sejttel érintkezésbe, nem pedig attól az abszolút' mennyisé.g
től, mely egy tet=szerinti időben mellette elhalad. Mihelyt e kancentrá
ció csökken, akkor nemcsak hogy újabb narkotikumrészlet nem juthat be a 
sejtekbe, hanem már a bennük levő is kilép belőlük a környező szövetned
vekbe - a narkózis lassa.nM]assan megszűnik. 

A narkótikurnak alkalmazása. Az eddig elmondottakból fontos útba-· 
igazítást nyerünk arra nézve, hogy miképpen kell e narkotikumokat 
alkalmaznunk 

Elsősorban az alkahnazásra oly módot kell választanunk, amellyel köny
nyen és gyorsan tudjuk a narkotikum koncentrációját a vérben szabályozni. 
Belsőleg> akár a ,gyomorba, végb<ílbe, akár a bőr alá vagy gyiijtóérbe víve a. 
narkotikumot, ennek a követehnénynek meg nem felelhetüuk, mert lehetet
len pontosru eltaláini azt a mennyiséget, mely a narkotikum éppen szük
séges koncentrációj;í;t a vérben létrehozni és állandóan fermtartani tudná. 
Kiváláru alkalmasnak bizonyult épp ez okból a narkotikumoknak a tüdő 
útján alkalmazása, az ú. n. inhalatiós narkózis, mcrt a narkotikum konce.n
trációja a vérben és ezzel e.,ryiitt a narkózis foka minden pillanatbw1 ará
nyQS a belélegzett levegő narkotikum-koneentrációjával. Az első inhalatiós 
narkotikum, amellyel kísérleteztek, a nitrogenmonoxyd volt, egy gázalakú 
vegyület, melynek alkalmazása akkorában nagy nehézségekbe ütközött., de 
a kísérletekből felimnerték az inhalatiós narkózis nagy előnyeit, s ez vezetett 
az acthernek (1846) és két évre rá a chiaraformnak alkalmazására. 

Az aether és a chioraform alacsony forrpontú, tehát köruryen illó 
folyadékok, amelyeket úgy alkalmazunk, hogy a beteg száját és orrát 
elfedő flanellel bevont drótkosárra csepegtetjük őket. Az elpárolgó g0zök 
hozzákeverednek a belégzési levegőhöz és így jutnak a tüdőbe, ahol a vér 
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által absorbeáltatnak. Ez az ·abso,rbtio a tüdő óriási felületén szinte pilla
natnyilag következik be és pedig éppen úgy, mint pl. az oxygén felvétele 
jól ismert fizi'kai törvények értelmében. I-Iogy mennyi naTkd~-iln1mot fog a 
vér felvenni, az a vér ú. n, absorbtiós coeffici.ensén és a temperatúrán kívül, 
amely tényezök áUandóak, eg-yesegyedűl attól függ, hogy mekkora koncen
trációban keveredett az abelégzési levegőhöz. A leYegő narkotikumtartalmá
nak legcsekélyebb fokozása; vagy csökkentése úgyszólv&n azonnal erősíti, · 
illetve gyengíti a narkózist~ úg-yhogy mindenkor módunkban van a hatás 
erősség& kormányozni, amiről a beteg~ megfigyelése által szerzünk tudo~ 
mást. A narkózis kezdetén óvatosan olyan magasan tartjuk a levegő- és 
ezzel a vér narkotikum koncentrációját, hogoy abból az idegsejt a bódulásra 
szükséges adagot felhalmozni tudja; a narkózis beállta után e ko;ncentrá
ciót a kiválasztott narkotikum pótlásával már csak fenntar:ani igyekszünk 
és amint a levegőből a narkotikumot eltávolítjuk, a bódulat azormal szürmi 
kezd, mert megindul a narkotikum kifelé áramlása a nagyobb nyomás 
felől ru kisebb nyomás felé: az idegsejtbői a vérbe és onnan az alveolusok 
levegőjébe, ha abban a narkotikum gőzeinek partiális nyomása (koncentrá
ciója) alá száll. És ebben rejlik az inhalatiós narkotikumnak második nagy 
előnye: az, hogy a narkózist bármely percben csökkenteni tudjuk. 

A teljes bódulathoz szükséges koncentr'áció mindegyik szerre nézve más 
és más és ezért a külanbözö nal'kotikumokat különböző mennyiségben kell 
a levegőhöz keve:rnünk. Így pl. a~ actherből kb. 4 vo"%-ot, a ehloroformból 
1 vol %-ot. E vizsgálatok alapján azt lehetne gondolni, hogy előre elkészí
tett narkotikum-levegő keverékeket helélegeztetve1 a narkózis veszedelmeit 
ellehet kerülni. Ámde kiderült, hog'y ez veszedelemmel jár, mert az egyé
neik narkotikumérzékenysége rendkívül· kiUönböző. Olyan kohcentráció, 
amely egyiken még cstrk narkózist scm okoz~ a másikon már a légzőkőz.pon-

. tot i.s megbénítja. A beteg €rzékenységét pedig előre nem ismerjülr és így 
semmiféle mériékünk sincs arra nézve, hogy mekkm:ára szibjuk a koncen
t~ációt, amellyel altatni akarunk. Ezért mondott csődöt mi.nden ily ir'ányú 
kisérletezés és az egyetlen lehető módja ma is a narkózisnak, hogy a nm·ko
éikum ikoncentrációját az eg<\sz narkózis folyamán szabadon változtatjuk, 
akár erre alkalmas készüléh:kel, akár sza:badon cscpegbetve ru narkotizáló 
kosárra, mh1dig a megfigyelt beteg állapota szeTint. 

A narkózis veszedelmei: A leggyakoribb veszedelem abból származik, 
hogy a narkotikum a narkózishoz éppen,szükséges ko;ncentrációt meghaladja, 
vagry:is ha a narkotikumot "túladagÜljuk' 1 • Természetesen ea:mek az leend 
a következménye, hogy azok az agycentrumok is, m&Iyek •·elative csekély 
é>·zékenységet tanusítanak e gyógysze•·ekkel' szemben, mint pl. a légző- vagy 
az edénymozgató központok hatása alá kerülnek. A túladagolás leggyako
ribb következménye a légzőközpont bénulása, amely rendszerint hirtelenül 
következik be. Rendlúvül fontos az az újabb kísérletes megállapítás, hogy 
amint a légzésszám a kezdeti, tehát a narkózis előtti frekvencia alá·süllyed, 
akÍwr ha to.vább is fenntartjuk a narkotikum-koncentráeiót, feltétlenül és 
pedig rövid .időn belül bekövetkezik '" légzés bénulása, aminek okát a heve-
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ze tésben láttuk. Ha tehát a légzés ritkul, vagy a:kado~óvá válik, akkor azon
nal meg kell szüntetni vagy'- lényegesen csökkenteni az adagolást} amíg a 
légzés ismét szaporodik és szabályos lesz. Egy másik veszedelme ·a túla<h
g;olásnak az edénymozgató központ bénulása, ami azonban esak clhloroform~ 
bódulatban fordul elő. Ilyenkor az edények tónusa mindi.nkább csökken-s 
m(1St már nem csupán a f.ej és a bőr edényei tágultak, mint a narkózis kez
detén, hanem az erek ellazulása a hasür celényeire is kiterjed. Ennek követ
keztében a vérnyomás jelentékenyen süllyed, az arc és az egész test bőre 
halavány és hideg1 az életfontosságú szerVek, agyvelő és a szív

1
- a csökkent 

vérnyomás következtében nem kapna:k elegendő vért és oxygBnt s így a vér
nyoinás süllyedése végzetes collapsusra vezethet. Ezt a narkózisveszélyt ren
desen a pulsus puhasága és nagyhullámú volta jelzi és cyanosis előzi meg~ 
amit legjohban a fülcimpákon figyelhet meg az altató és a nagyfokú asphy
xiát a pupillák kitágulása is jelzi,_ amelyek pedig addig, amíg illincs baj, a 
narkózis folyamán szükek· vagy középtáJgak. Az elmondottakból nyilvánv-aló, 
hogy az altatónak állandóan éber figyelemmel kell észlelnie betegét és a 
szükséghez mérten fokoznia vagy csökkent<Emie kell a· narkotikum adagolását. 
A narkotikumnak az a töménysé-get amely teljes na.rkózist tart fenn és az a 
koncentrációja, mely már halált okoz1 veszedelmesen közel fekszik eg~s
hoz. E két kancentráció között az ú: Í1. '"nnrkotizáló zónában" kell az ada
golásnak moa;ogniaJ melynek tágasságát az egyes narkotikumokra nézve 
igyekeztek megállapítani. Az aether narkotizáló zónája tágabb (Jrb. 4·5~ 
6%), mint a ·chloroformé (1~1·6%) s czértaz acther kevésbbé veszedel
mes. Újabb vizsgá.la:~uk azt mutatják, hogy ,e tekintetben is emberenként 
egyéni különbs-ége'k állanak ·fenn, pl. az iszákosság igen beszűkíti a narko
tiZáló zónát. Olyan narlmtikumunk, amely veszélytelen narkózist biztosí~ 
tana, 'amelynek tehát narkotizáló ,zónája olyan tág lenne, ihog-y elérve aJ 

bódulatot, a heteget észlelés nélkül magára hagyhatnák anélkül, hogy az 
adagolást folytonosa:n vál,tozta:tnók, egyelőre nincsen. Ameddig ilyennek 
birtoltába nem jutun1r1 addig a sebészi narkózis sikere iiem- azon fordul meg, 
h-ogy melyik: szcrrel altatunk, hanem hogy ki altat. 

L\_ légző~ :és edénymozgató központok bénulásán kívül még; egy har
_madi1\: veszedelem is fenyegethet, amellyel azonban csak a _chlöroform
illarkózishan találkozunk és pedig az, hogy rnindjárt a narkózis kezd12tén 
nwgbénul a szív. Em1ek, ha a szív különhen ép és egészséges volt, eg~yedüli 
oka az,_ hogy a chioraform gőzci túlságos t.öményen, azaz levegővel nem ele
gendőkép higltva juto~.tak a beteg légutaiha. Ilyenkor a tüdőben lévő vél• 
hirtelen nagymennyiségű chloroformot absorbeálva chloroformmal telítve 
jut a szívbe s azt villámszerűen bénítja:. 1\líg a légzőcentrum bénulása eré
lyes mesterségcs légzésrr2 legtöbbször megszüntethető, addig ri'~kán sikerül 
a megállatt 'Szívct masszázzsal vagy kámfor-, adrenalin-injekcióval ismét 
megindít-ani. 

Egyéb zavarai a n.adtózisnak, melyek nLir nem nevezhetők veszede
lemnek, a következök: a narkózis előhaladásával, amikor az izmok elernYed
nek, a nyelv hátraesik és e1zárhatja a gégefőt, ami ijesztő asphyxiát és 
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cy-anosist okozhat. A nyelv előrehúzásával ezt l\:Önnyen megszünteVhetjük. 
Ugyancsak kellemetlen szövödmény a hdnyás, amely a narkózis legelején 
és az ébredéskor swkott beállani. Részint a nyállal a gyomorba került nar
kotikum -reflexesen válthat ki hányást, részint a. hányóközpont izgatása 
folytán -okozza ad. Hogy lehetőség szerint-elkerüljük, szigorú szabály, hogy 
legalá.'bb is műtét előtt 12 órán át táplálékot ne vegyen magáihoz a beteg. 
A műtét elDtt más célból is adott a-tropin legtöbbször megakadályozza a 
hányást is. 

l\'Iásilr kellemetlenség, a narkózis elején, különösen túlérzékeny,_ 1,ide
ryes" beteO'eken szakott előfordulni és abból áll, hogy a narkotikmo-gőzök 
izgatva a; orr nyálkal;_ártyáját, onnan a n. trigeminus 31tal köz~/e~itett 
reflex folytán a légzé't exspiriítiós állásban elakasztja (Kmtschmer-reflex). 
Ez a szer-vezetnek védekező berendezése~ mely káros anyagoknak a tüdőbe 
jutását akadályozza ("irrespirabilis gázok!'') s mint ilyen: igen hasznos, 
amde a narkózis beálltát igen zavarhatja. Ha előzetesen morphint ad'tunk, 
akkor ritkán következik be. Elejét vehetjül< úgy, hogy az orr nyálkahár
tyáját érzéstelenítjük 

A narkózis káros utákövetkezményei: A narkótikurnak megítélésé" 
ben szerepet kell hogy játszanak a narkózisból való ébredés jelenségei és 
az esetleges utókövetkezm,ények. Kívána:~-os, hogy az ébrredés, minél gyor
sabban és zavartalanul menjen végbe. Heves izga1om vagy erőltetett há
nyás kötéseket lazíthat, varratokat téphet fel, vérzést okozhat és kimeniti 
a már úgy is sokat kiállott beteget. Az ébredés gyorsasága és zavat>talan
ságaJ összefügg a narkotilrum gyorsabb vagy lassúbb távozásával a-z agy
sejtekbőL Ez eleinte rohamos, de 1~2 óra múlva jóval lassúbb, s a; teljes 
kiürülés 12-24 óráig is eltart

1 
mert az agy li po-idok az aether és chloroform 

utolsó részleteit makacsul visszatartják Újabban széndioxyd és oxygen 
keverékének belélegezbetésével siettEdk a na.rkótikum távozását, ami a 
légzőközpont fenyegető bénulása esetén is kitűnő életmenW eljárásnak 
bizonyult. 

Komolyabb veszedelmet jelentenek a műtét után esetleg bekövetkező 
megbetegedések. Ezek közül első helyen áll tüdőgy1<llndás, ami valószínű
leg több okra vezeehető vissza. Kétség-telenül szerepel a narkótikum gőzei
nek helybeli izgató hatása és ezért gyakoribb welhernarcosis után, melynek 
gőzeit koncentrálta:bban kell ibelégeZtetni s ezért helybeli izgató hatásuk is 
erősebb. tSzerepel továbbá az, hogy a narkózis elején éppén a narkotikum
_gőzök izgató hatása :folytán, erős illyál- és nyáksecretio indul meg1 amely 
miután a szájhan, garatban :fertőző esil-tikat szedett magáJba,. ru mélyebb 
lég;utakba "aspirálódik~ ~ és ú. n. "aspiratiós pneumoniát" -okozhat. Ezt a 
secretiót csökkenthetjük azzal, ha az altaJt.ás előtt morphint adunk atropin
nal. Újabb tapasztalatok szerint a párolgó~ tehát hideg narkotikmn-gözök 
a légutakat és a tüdőt erősen lehűtik, ami a pnemnonia kiváltó okaiként 
régen ismeretes. Kísérletek olyan készülékekkel, melyek az aether-gőzöket 
melegítik, jó eredményre vewttek. 

Egy míísik veszedelmes következménye a narkózisnak az, amit mütiét-
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utáni, valójában postnarkotikus shocknak nevezünk. Ez chloroform után 
sokkal gyakorrbb, mint aether után. A !beteg - bár a müoot zavartalanill 
folyt le - kezd· l5.J"engülni, vérnyomása mélyen alászáll, szívmüködése 
hitvány és végül chockszerü tünetek között meghal. Itt kétségtelenül a 
narkotikum irreversibilis hatásával állunk szemben, mely hosszú behatása 
alatt valamely életfontosságú szer-vet annyira megtámadott, hogy az végül 
is halált okoz. Nagy valószínűséggel azt kell mondanunk, hogy a máj
funkció zavara vezet e súlyos következméllyre1 mert leggyakrabban akkor 
észlelik, amikor a máj müködése már mütét elő.tt zavart volt. (Epemüté
tek.) Hosszantartó, főleg chloroform altatás után a parenchymás szervek 
(máj, súv) elzsírosodhatnak, ami ha nagy fokot ér el, napok, sőt hetek 
mulva ru beteg halálát okozhatja. Ezt is a tartós ártalom okozza, amit a 
chloroform a szervek sejtjeire gyakOl'ol. 

~i[egismerve immár a chloroform- és az acthernarkózis áldásait és ve
szedehneit, lássuk, hogy rndlyíket illeti a kettő lcöziil az elsőbbség? E tekin
tetben kétség nmn lehet aziránt, hogy az aether sokkalta kisebb veszedel
meket rejt magában, mint a chloro&orm. A ehloroform na:rkotizáló zónája: 
lényegesen _szükcbb: tehát a túladagolás lehetősége nagyobb. A chioraform 
vonzódása az edénymozgató központok iránt jóval nagyobb s a Yérnyom;ás 
az eg)ész 11a1~kózis folyamán Süllyedt, mig az acther a vérkeringésre még 
mély bódulat közben is szinte ha;~:ástalan. Elsődleges szí ,-bénulás - túl
tömény gőzök belélegzése által - csak chlo,roform-narkózisban fordul elő. 
l\Endez kellöképen magya,rRzza a; narkózis világstatis.ztikáját, mely szerint 
3000 chloroform-na,rkózisra, illetőleg 14.000 aethcr-narkózisra esik egy 
haláleset. 

Hasonló eredménnyel'jár az összehasonlítás, ha a narkózis utókövet
. kezményeit tekintjük Acther-bódulathan úgyszólván egyetlen veszély a 
lJostnarcoticus pneumonia:, amit rit-kábban bár, de ehloroform után is ész
leltek, míg chloroform-narkózisban ezen felül a szív és a vítalis közpon-

. tok fenyegetett vólcán kívül a szervek elzsírosodása és a postoperativ shock 
veszedelme is fenyeget. • 

E tapasztalatoknak megfelclöcn a sebésze-k javarésze a két szer közill 
az aethert Tészesíti előnyben és ehloro:formmal csupán akkor altat, amikor 
11 Jégutak erős hurutja vagy gy-ulladása az aethert tiltja, vagy amikor 
actherrel teljes mély narkózistelérni nem lehet, ami néha, különösen iszákG
soka:n megeshetik. Viszont a chiorDform szigorúan kerülendő a szív beteg
ségeiben, általában aJ 'kering·ési zavarok :esetén, elgyengült vérszegény be
teg:eken. Igen fontos, hogy a szív ritmuszavaraira való hajlamosság e..-;etén. 
(gyakori extrasystolék-, arythmiák stb.), ami sokszor ~ eljesen egészséges 
szívcn is tapasztalható és mag'Wban veszélytelen beidegzési zavar, szigo
rúan kerülEmdö a chloroform, mert hatására az amúgy is fokozott inger
lékenységü alsórendű ingerképző közpofitok olyan ingerületbe jöhetnek, 
hogy kamracsillámlas következtében - rendesen altatás :Legelején - hir
telen halál következik be, a nélkül, hogy a 'beteg túltöményen Jélegezte 
volna be a chlorofl)l'Ill.ot. A sebészek előtt oly érthetetlen halálesetek a 
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chloroform-narkózis elején, amelyet a helyi izgalom okozta shocknak tar~a
nak, valójában erre a; körülményre vezethető vissza: amit az is b.izonyít, 
hog;y csak chloroformbódítwsban fordnl elő, holott az aether töményebb 
g·őzei erősebb helybeli izgalmat gyakorolnak, mint a chlo.roforméi. Ezért a 
betegnek alapos kikérdezését esetleges Titmuszavarok tűnetei felől (sziv
szorongás, szívdohogás) sohasem szabad elmulasztani chioraform-narkózis 
előtt, sőt leghelyesebb volna minden altatás előtt cardiogrammot venni fel 
a betegről. A chloroformnak az acthernél veszedelmesebb voltát chlor
tartalmával magyarázzák. Általában a szénhydrogének haloll)énszarmazékai 
sokkal mérgezőhbek, mint a halogénmentesek, aminek magyarázata az, 
hogy a sejtek belsejében, ha csak kis mennyiségük is elbomlik, igen mérgező 
veg,yületek k;eletkeznek. Így a chlo·ro;form - már a szervezeten kívül is, 
főkép nyitott láng jelenlétében - a veszedelmes phosgénné bomlik. Ez az 
átalakulás a .szervezetben is végbemehet .és .ezzel magyarázzák veszedelmes 
voltát a sejtélet.re, ami az előbb vázolt utóbajokat okozhatn'á. 

* A chloroform (CHCI,) vegyi tulajdonságai: A chloroform, melyet 
1831cben Justus Liebig és Soubeyran állítottak elő, vegyileg t r i e h J o r
me t h a n. Liebig szerint a borszesz chiorozása útján nyert chloTalból 
(trichloraldehyd) úgy állítják elő, hogy azt kálilúggal hevítik, amidőn 
hang'yasavas kálium és <Jhloroform keletkezik. 

CC!,. CHO + KOH = H.COOK + CHC!,. 

Ez a legtisztább; ú. n. 110hlora.lchloroforma használatos narkózis 0éijára:. 
A chloroformot előállíthatjuk úgy is (Soubeyran), ha alcoholt chlormészel 
destillíilunk, ez azonban rendszerint tisztátla"" és csak ipari célokra szaigáL 
Ha azonban az a1ephol helyett aceton-t használunk, akkor nyerjük az ú. n . 
"aeetonchloroformot", mely kifogástalan készítmény. A "Chloroform
Pictet" -70'-on kristályosítás útján tisztított készítmény. 

A chloroform színtelen, 'édeskés ízű és Szagú folyadék, melynek faj~ 
súlya 1·476-1·483, forrpontja 60·5,-61". Már szobaMmérséken is erősen pá
'rolog. Világosság behatására avagy égő gázláng jelenlétében a cihloroform 
elbomlik, miközben sósav és phosg,en (chlorszérrox:yd) keletkezik, s ezért 
gázvilágítás mellett chloroformmal altat.ni veszélyes ].ehet úgy a betcare 

~ " ' 
mint a szobá:ban tartózkodókra nézve. A phosgen vízzel érintkezve tovább 
bomlik és ké~ malecula sósaYat szolgáitat. 

H 
/C? //Cl /Cl H 0 <cz-+ O= C= O+ HC!; C= O+ O= CO,+ 2HCl. 
'-ez '"-Cl ' '~Cl H 

ehlo-roform phosgeu . 

~:Iindamellett-, hogy a phosgen sósavvá alakul atl rnérgező hatása a só
savénál sokkal veszedelmesebb,_ mert a phosgen lipoidokban jól oldódó vegyü-
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let s ezáltal az élősejtekbe - belélegzés alkalmával a légutak és a tüdő 

epithelsejtjeibe, w hajszálerek endotheljébe könyen behatol és bent a sej
tekben esik szét CO, és H Cl-re. A sejtekbe így ibelopódzott sav megöli a sej
teket és reaktív gyulladást, sőt haálos tüdővizenyő! idéz elő. 

Altatásra csakis tökéleteseerr tiszta chloroformot') szabad használni. 
Gyógyszerkönyvünk ilyen tiszta készítményt "pro narcosi" megjelöléssei 
ír elő. Nem frissen bontott üvegben levő maradék chloroformmal altatni 
tilos. Egyébként a ehloroform tisztaságáról könnyen meggyőződhetiiDk 

következőkép: l. ru chloroformnak idegen szagru ne le"oyen: tiszta szűrő
papírról néhány cseppjét elpárologtatva, idegen szagot ne hagyjon hátra 
(nehezebben illanó vegyűletek J; 2. a chloroformot egyenlő tél'fogatú 
tömény kénsavval gyakori rázás mellett állni hagyvru, a kéru;av sötétebb 
színt 48 óra mulva se öltsön (telítetlen szénvegyületek, oxydabilis anyagok) ; 
3. vizes rázadéka a kék la:kmuszt meg ne vö~ösftse .és óvatosan ezüstnitTat
oldat fölé ·rétegezve, az érintkez€s felűletén fehér gyűrű (A.gCl) ne kelet
kezzék (savak ne legyenek benne, kűlönősen sósav ne, ami bomlásakor 
keletkazhet); 4 .. kevés friss jódkáli-oldattal öszerázv" a chloroform TÓzsa
színűre ne festődjék (szabad chlor ne legyen ben;ne, mi a jódkií.liumból 
jódot űz ki.) · 

A ehloroform vízben alig oldható; telitett vizes oldata, az aqua ch!JOro
formiata, mely körűlbelűl 0·5% chloroformot tartalmaz, elöli a esi1'wkat, 
mindamellett antisepticus használata igen korlátolt, injekciós folyadékok, 
vizelet és váladékak konzerválására alkalmas; bélparasiták ellen is ajánl
ják. Állati szöveteken a <lhloroform mar, mert a fehérjét oldatarból ki
csapjw. Rövid ideig érintkezve a bőrrel, nyákhártyákkal, azokat izgatja, 
hosszabb ideig tartó behatás gyulladást és elhalást' okoz. 

A chloroform legn1tgyobbrészt változatlan állapotban a tüdők útján 
választódik ki. Kis része " vizeletben egy chlortartalmú organikus vegyűlet 
alakj&ban jelenik meg, amely valószínűleg~ glycuronsavas párosulat, mert 
redukáló sajátiigot kölcsö.nöz a vizeletnek. 

• Az aether (C,H,),O) vegyi sajátságai: Az acther ig·en könnyen 
illó, alacsony bjsúlyú (0•794), színtelen, jellemző szagú folyadék.-.Alcohol
ból tömény kénsavval desztíllálás útján készill, miközben előbb aecbylkén
sav, majd ebből diaetyJ.oxyd képződik. Porrpontja 34·5°, már szobahő
mérséken gyorsan párolog nagy lehűlés közben. Legtisztá•bh féles&gét 
"aether and narcosim" cím alatt Íl'ja le a gyógyszerkönyv, mit sötét és telje
sen, megtöltött 100 g-os üvegben kell a gyógyszerésznek kiszolgáltatni, mert 
fény és levegő jelenlétében oxidációs termékek keletkeznek, melyeknek erős 
izgató hatásuk van. Tisztasági próbáit a gyógyszerkönyv írja elő. Könnyen 
meggyullad és gőze a levegővel robban. Ezért nyitott láng mellett altatni 
veszélyes. Pelfedező je Forben von, H offmann 3 rész alcohollal keverve 
izgató- és anodyn-szernek ajánlotta, mely keverék még ma is kedvelt gyógy-

1
) l% a.lc-oholt a legtisztább ehloro:fqrm is tartahna:z koru:.erválás céljából; a nél~ 

kül gyorsan bomlik. 
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szer 'liquor anodynus Hoffmanni né'I'Cil (Hoffmrum-cseppek). Narkózisra 
Jackson ajánlatára Mo·rton angol fogorvos haszálla legelőször (1846) és 
ezzel •az orvostudomány új korszakát nyitotta meg, mert az acther volt a 
legelső szer, mely műtétek alkalmával mint narkotikum szerepelt. Bécsben 
Schull professzor a. magyar l\1arkusovszkyn próbálta ki először, itthon pedig 
Balassa egy egészséges mi\tőnövendékén 184 7 február 5-én. 

A chloroformmal és aether~el, melyeknek a sebészet na;gy haladását 
köszöni, a narkózis problémáját megoldottnak nem tekintbetjük Állandó 
az a törekvés, hogy olyan eljárás birtokába jussunk, mely w betegre teljesen 
veszélytelen és a mellet.t teljes fájdalmatlansá.""''t és reflexhiányt b;ztosít -
ha szükséges órákon keresztül is. A nagy nehézség, abban- vail1

1 
hogy mind 

a chloro:form, mind ae aether ,~narkotizáló e:ónája" nagyűh szü:k, emellett 
~áttuk kellemetlen, sőt veszedelmes utóhatásaikat. Mindez arr" készteti a 
sebészeket, hogy mindig újabb és újabb eljárásokkal kísérleéezzenek, melyek 
közül fontosságg!1l bír az ú. n. gázna,.kózis, amelyről a következőkben 
szólunk. 

A gáznarkózis a N,O-narkózisal való ke;odetleges próbálgatások révén 
tulajdonképen a legrégibb fajtája az iullalációs , narkózisnak, amely ma 
nwgy elteTjedtségnek örvend Amerikában és néhány esztendő óta az euró
pai kontinensen is próbálkoznak vele. 

Kéjgáz. Nitrogenium oxydulatum. Nitt·ogen monoxyd. (N,O.) Szín
telen és szagtalan gáz, amely könnyen belélegezhető akár töményen is, mert 
ihelybeli izgató lhatásw nincs. 

A nitrogenoxydul csak akkor okoz mély bódulatot, ha teljesen tömé
nyen, levegő kiZárásával lélegeztetjük be. Ilyenkor úgyszólván azonnal ká
bult lesz az altatott és alig egy pere mulva meg'Szűnik az öntudat és fáj
dalomérzés. Ugyanekkor azonban már a fulladás első tűnele: a cyanosis 
is látható, ami természetes, mert hiszen a levegőt a betegtől elzártuk. Azc 
lehetne gondolni, hogy ilyenkor az oxygi\nelvmiás, vagyis a fulladás ·okozza 
a narkózis!. Ez azoi!J'ban nem áll, mert hirtelen oxygenelvonás tudvalevilen 
igen heves izgalmat okoz, aminek itt nyomát se látjuk. Másfelől a N,O 
na;rkotikus hatásáról egy igen egyszerű kísérlet segítségével is megg~özöd
hetűnk, mert ha egy békát tiszt" nitrogen- vagy Ilydrogen-gázzal töltött 
bura alá helyezünk, akkor az még órákon kel,esztül is éber marad, mert 
vérében és szövetnedveiben lévő oxi·ien sokáig képes fedezni csekély szük
ségletét, ha azonban N 20-t töltünk a harang alá, percek alatt mély nar
kózisba esik. 

Töményen belélegeztetni azonban e gázt nem lehet1 mert a:kkor oxyg·en~ 
hiány következtében néhány perc mulva megfulladna a;z ember. Régebben 
úgy használták, hogy rövid ideig (1-1% percig) töményen lélegeztették 
be, amíg a fulladás előjele1 a cyanosis nem jelentkez:et:t. A.Jl\:kor azonnal 
megszüntették a bclélegeztetést :és minthogy a narkózis 1-2 percig még 
feúná1Iott, e rövid idő alatt kis műtéteket el lehetett vége~ni fájdalmat-
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lanul. A helyi érzéstelenítés korszaka előtt fogorvosok használták ezt a 
módszert, azonban a halálos szerencsétlenségek Krakorlak vólta:h:. 

Hogy miér'c nem lehet gőzeit a fulladást elkerülve levegővel kevertm 
helélegeztetni: annak az a mag.yarázata, ho_gy vonzódása az agysejtekhez 
jóval csekélyebb, mint akár a chloroformé, akár az aetheré: csak 100 Vol. 
%-os belélegeztetéssei érjük el a mély narkózishoz szükséges vérkoncen
trációt. Ennél ldsebb töménységgel, csupán az izgalmi szakig jutunk eL 
ami ha!llgos kacagással (Lachgas), kellemes deliriumakkal (kéjgáz) járÓ 
állapotot teremt, 1nelyben a fájdalomérzés csak tonlpur~, de nem annyira, 
hog~J' mütétet !hajtsunk végre. Pa·ul Bert azonban meg,mutatta azt, hogyan 
lehet fulladás veszélye nélkül kéjg·ázzal altatni. ő ugyanis 20 vol. % oxy
gennel kevm'écn, de ennek megfelelőleg '/,-öd légkörrel nagyobb nyomás 
alatt vagyis 910 mm. Hg nyomás mellett lélegeztette be a kéj gázt, mikoris 
annak partialis nyomása az alvcoinsokban ugyanaz volt, (760 Hg), mhltha 
100 vol. %-ban lélegeztette volna be, belőle rehát a vér fel tudta venni a 
narkotikus koncentrációt, - dc emenett a szükség·es oxygent is, mert 
hiszen. annaik partia.lis nyonlása még 150 IIg= 1 / 5 atm. volt, annyi, mint 
a levegőben szokott lenni. De az eljárás nehézkességeJ s az ehhez szükséges 
dl'ága pneumatikus kamarák lehetetlenné tették a módszer elterjedését. 

Időközben a phaTmacologia haladása megismerrelett bennünket oly 
kombinált gyógyszerhatásokkal, melyekbeu az egyik szer a másiknalr hatását 
erősen fokozni, hatványozni tudja (s)"1crgismus). E tapasztalatok alapján 
N eu heidelbe1~gi sebész arra a1 gondolatra jött, hogyha a nitrogeninonoXydot 
morphinnal és soopolaminnal együtt allmlmazza, akkor talán hat'ásosságá.t 
annyira tudja fqkozni, hogy 80% N,O és 20% O, keveréke mar rendes 
légköri nyomás· mellett is eleg·endő lesz w teljes narkózishoz. Kísérletei 
akkor (1912) Emópában nem keltetrek visszhangot és feledésbe mentek. 
Amerikában azonban ugyanakkor tőle függetlenül igen kiterjedten kezdték 
haszná1ni a N,O-t ugyancsak morphinnal és más altatószerekkel kombinálva; 
s ott ma nagy elterjedtség·nek örvend a gáznarkózis, amely a chloroform 
és ·wether has·ználatát már csaknem teljesen kiszorította. Egy évtized óta 
Európában, KémetDrszágból kiindulóan, szintén számos klinikán folytak 
vele kísérletek, ellenzői azonhan ma nagyobb számban vannak, mint hívei. 

A beteg "előkészítése" mellett (2 cgm morphin, 1·0 gm verollál) a kéj
gáz valóban már 100%-nál kisebb koncentrációban kifejti narkotikus hatá
sát, azonban az·sohasem teljes a rendes 20% oxygen mellett. Vele szemben 
éppen úgy tapasztalhatók individúális különbsé@ek, mint actherrel és chlo
roformmal szemben és a tapasztalat azt mutatja, hogy olyan embereken, 
akiken egyáltalában el tudunk érni vele teljes narkózist, a szükséges kon
centiáeió 88 és 92% kö?Jitt ingadozik, ami azt jelenti, hogy a legkedvezőbb· 
esetben 12%, oxygent légzik a beteg, kevésbbé kedvező esetben pedig 10, 
sőt 8%~ra kell csakkenteni az O, bevitelt, ami már komoly asplhyxia vesze
dehnét jelenti. AJZ emberek oxygen szükséglete éppoly külö11böző, mint w 
narkotikum-érzékenysége és hog.y az o:xygenkoncentrációt mennyire szabadJ 
valakinél csökkenteni, azt éppoly kevéssé lehet előre · megmondani, mint 
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ahogy a narkotikum-koncentrációt sem tudjuk előre megszabni. Amint az 
inhalációs narkózisban a na;rkotikum-konccntráció változtaJásával érünk 
el, itt az oxygen-koncentráció kormányzásáYal kell biztosítani és az altató
nak 8 és 12% oxygen-koncentráció közt kell állandóan és ébeTen ide-oda 
mozognia . .Amint ebből látszik, a kéjgáz ,}narkotizáló zónritja'' semmivel 
sem tágabb, mint az inhalációs narkotili::umoké, tehM evvel a g-á;znarkoti
kmnmal egy lépéssei sem közelítec.tük meg jobban a narkózis ideálját. Ott 
az a veszedelem fenyegetett, hogy az altatászert túl adagoljuk, itt pedig, 
hogy oly szűkre szabjuk az O, adagolást, hogy a beteg az a,gphyxia veszedel
mébe sodródik - vaw pedig nem alszik. 

Hátránya ugyanis, hogy az eseteknek csak 35%-ában sikerül az előbb 
jelzett előkészítés mellett tisztán kéjgázzal teljes narkózist létesíteni olyan 
oxygeu-koncentráció mellett, amelynél a hereget nem fenyegeti veszede
lem. Tehát csak HZ embeTek egyharmadának -akkora a N20-érzékenysége, 
hogy 88-90%-os koncentrációban teljes a narkózis. Szigorú szabály, 
hogy mihelyt az asphyxia legkisebb jelei mntatkoznak - aminők 

a cyanosis vagy a légzés szakadozott volta. - ·&z oxygen-koncentrációt 
fokozni kell és ha ezáltal a narkózis tökéletlenné vál]k, akkor· acther lwzzá
adásával kell azt mélyíteni. Ha összeveszük mindazokao az eseteket, amelyek
ben részint tiszta kéjgázzal, résziul ahetherrel kombinált kéjgázzal sikerült 
narkózist elérni, akkor azok az összes esetek mintegy 65%-át teszik, míg az 
aJtatásra kerülőknek lrb, 35%-ru teljesen allmhnatlan a kéjgáz-na.l'kózisra 
és ezeken tiszta aether-narkózisra kell áttérni. 

Az eddig mondotta.kból világos, hogy a N20-narkózis senunivel sem 
jár kisebb veszedelme:lrke1J mint az aether-na:rkózis és ami szintén fontos, 
kezelése még sokkal nagyobh körültekintést és figyelmet igényel. J\1ert núg 
az aethernél Csupán az aether-koncentráció folytonos változtatása képezi a 
altató gondját, itt a legtöbb esetben nemcsak az oxygen-koncentráciűra, 

hauem e mellett még az acther és a kéjgáz helyes arányának megválasztá
sára is g·ondot kell fordíta-nia: Ez tesú éi·thetővé, how Amerikában, ahol 
na~ekotizáJó müvészek végzik a narkózist, a gáznarkózis bevált, ellerrben 
nálmll< nem tud elterjooni, ami újab b bizonyítéka annak, amit már fentebb 
jeleztük, hogy a ·narkózis sikere nemcsak a narkotikum tól_,- hanem, az altató 
hozzáértésétől-is függ. 
~ elmondottakból nyih,·án felmerül a kérdés, -hogy cgyáltalá,ban van-e Előnyök 

jog·osultsB;ga: alkalmazásának? Erre a kérdésre határozott igennel kell 
válaszolni, mert a gáznarkózis némely nagy előnye el nem vitatható. Egyik 
a helybeli izgató.hatás teljes hiánya, ·a masik az ébredés gyors bekövetke-
zése. Az altatott 5-10 perccel az altatás befejezése után már öntudatánál 
van és 1-2- ór'á.val a mütét után teljesen éber és normális. Ez w mütét 
utáni szövőd'ményeket minimumra' 'Csökkenti és indokolttá: teszi azt, hogy a 
gá.zna:rkózistól vá:rjuk ma azt, hogy valamikor kezünkben lesz az a szer, 
amely teljesen veszélytelen narkózist lesz hivatva biztositani. 

Ez m~oyarázza meg azt is, hogy a kéjgáz helyett új:abb és úja bb gázok
kal folynak a kísérletek Ezek közül kettőt kell megemlítenünk. Egyik az 

43 



Aetllylen és 
Na.rcylen 
veszélye 

Billioth· 
ke verék 

amerikai Luckhardt ajánlotta Aethylen gáz, a másik a WieZand által Német
országbaJ1 bevezetett Acetylen.,. mely N ar ey len néven van·- forg.alomban. 
Mindkettő elméleti szempontból igen jónak bizonyult, mert az utóbbi 40-
50%bau, az elől:ibi 80%-ban elegendő (20%) oxygen mellett teljes nar
kózist létesit és "narkotizáló ~ónájnk" igm kedvező. Amde mindkettő rob- . 
banékony és alkalmazásuk közben borzalmas robbanási szerenesétlenségek 
történtek már. Állítólag a műtőben keringő kóbor áramok, a levegő elek
tromos telítettsége is okozhat robbanást, ami természctesoo gyakorlati elter
jedésüket lehetetlenné teszi mindaddig, amíg a robbanás lehetőségH teljes 
biztonsággal ki nem lehet zárni. 

A jövő talán e téren a wopylené (CH, = CH-CH,) és a cycwpropané 

CH, -:;:g~:, melyek igen állandó gázok és már 12-16% levegőkeverékben 
narkózist okoznak,_ de - sajnos - nagyobb mennyiségben még nem állít~ 
hatók elő. 

2. "Kevert" és "összetett" narkózisok 

Kevert na;rkózisról akkor beszélünk, amikor altató keverékeket hasz
nálva több anyagat egyszerre lélegezcetünk be, núg1 összetett narkózisnak 
azt nevezzfrk, amikor a tulajdonképpeni narkotikum belélegeztetése előtt 

bódítószereket alkalmazuuk, hogy ezzel megkönnyítsük a narkózis beálltát, 
esökkentsűk az exeitatiós jelenségeket és egyik-másik mellékhatást (nyál
folyást, bro110hialis elválasztás, hányás) kiküszöböljünk 

l. Kevert narkózis. Legrégibb narkótikumkeverék az ú. n. Billroth
keverék. (azonos az angolok AEC-keverékével), melyben egyenlő térfogat 
abs. alcohol, aether és chloroform van összeelegyítve. Az aleohol mint hígító 
szerepel, amely megakadályozza a túltöményen adagolását a két tulajdon
képpeni altatónak A keverék lényegesen enyhíti a chioraform veszedelmeit, 
erősen fokozza az aether altató hatását és csökkenti annak izgalmi szak8.t. 
Angliában ma is igen kiterjedten használják. 

Kevert narkózis az előbb tárgyalt k€jg·áz-aetherbódítás is. A ~á"nal·
kózis hívei azt állítják, hogy a kéjgáz az acther ha.tásosságát módfelett 
fokozza, vagyis hogy 3i két szer között Synergismus áll fenn, mert tapasz
talat szerint eg1y órai altatás közben 30-40 g acthernél több nem fogy el, 
szemben a tiszta a~hterbódítás többszáz grammos fo.gyaszt:ásával. Ez a meg
állapítás azonban téves, mert elfelejtik, hogy a gáznarkózis alkalmával lég
mentesen záró ála·rc alatt légzik a beteg, tehát az egész elpárolgó acther 
a légutakba kerül. Az elfogyasztott kb. 37 g aether pedig 12 liter aethcr
'gőzt szolgáltat, ami az ember egy órai átlag 600 l. légzéstérfogatruban 2% 
aetherkoncentrációnak felel meg·. Tekintve: hogy ilyenkor a beteg majd
nem a teljes N,O-koncentráeiót légzi (kb. 90%) és hogy az aether magá
ban alkalmazva Dteset vizsgálatai sze:rint már 3·5%~os koncentrációban 
teljes hódniatot okoz, a hatás hatványozódásaról szó sem lehet, hanem leg
j<1bb esetben csak egyszerű additiáróL Ennek tisztázása azért fontos, mert 

44 

látnivaló, hogy ilymódon alkalmazva a kéjgázt, az aether mérgező hatását 
oom küszöböltfrk ki, ami pedig a gáznarkózis egyik főelőnye volna. 

A kevert narkózisnál kell megemlék6znünl<:.: egy új, nagyon eredményes 
eljárásról, ·amely gáznarkózisok kapesán fcjliídöc.t ki és abból áll, hogy 
részint a bódítás egész folyamán, de főképpen a kezdetén és legvé"aén 
&--8% széndioxydot lélegeztetünk be. Az eljárás abl:iól fejlődött, hogy a 
kéjgázbelégző készülékeket anyagmegtakarítáS céljából úgy rendezték be, 
hog~r azok ú. n. "kö1·légzésre u is használhatók, vag'yis a kilégzett g:ázkeverék 
ismét visszak-erül a keverőzs8..kba, magával víve a termelt széndioxydot. 
Hogy ez káros töménység-et ne é-rhessen el, absorbeáló patron van közbe
iktatva; amelyet tetszés szerint ki- és bekapesolhatunk. A kísérletek folya
mán derült ki, hogy a széndioxyd kis koncentrációja igen előnyösen be
folyásolja a narkózist és pedig a légzésr-e kifejtett, régen ismert izgató 
hatása által. A bódulat elején a szaporább és mélyebb légvételek az elalvás! 
siettetik; a l)arkózis folyamán ellensúlyozza a narkótilrum bénító hatását a 
légzésre és végül a felébredés szakában az összes agyi funkciók élénkítésérc 
irányuló hat§sa érvényesül és c mellcU a mélyebb lég'Vételek a narkótiku
mct gyorsalJhan kiküszöbölik. Újabban nemcsak a gázna.rkózisok alkalmá
val, hanem az aether- és chloroformbódulat ébredé~i szakában is igen jó 
eredménnyel alkalmazzák a 002 -t, ami, úgy -látszik, a postnarkózis-os pneu
moniák számát is csökkenteni hivatott. 

2. Összetett narkózisok. Nagy haladást jelentett, amikor az aether
és chloroformbódítás előtt adott mo.rjJhin előnyös hatását felismerték. Ennek 
jelentősége nyilvánvaló és előnyeiről már szóltunk. Ehhez járult, hogy 
morphinon kívül altatószereket is kezdtek adni á narkózis előtt :és pedig 
a műtétet megelőző ~ste és a mütét napjának reggelén 1-1 g veronált 
vagy vele egyenértékű más altatói. :Thiindez a bete@ előzetes izgalm~t lénye
gcsen csökkenti, ami minden altatásnál igen fontos (pszihés előkészítés) és 
e melle~.t az izgalmi szakot lényegesen csökkenti, ami mérhetetloo előny. 
A morphh1 2 cg-ját kombinálni szakták l mg atropinnal is, ami a nyál
elválasztás csökkentése .miatt különösen aethernarkózisban igen előnyös 
és rnü1den egyéb bódítás, tehát a gáz-narkózis esetén is indokolt a hányás 
meggátlása szempontjábóL A kéjgáz-narkózis az Qssz~tett narkózisoknak 
az eddig~nél nagyobb teret nyi~ott m_eg. Az a körillményt hogy igen sok 
eSetben a kéjgáz magában, sőt actherrel keVerve a s-zoká-sos mm'phin-veronál
keverók mellctt sem biztosít teljes narkózist

1 
olyan szeTek ajánlására veze

tett, melyek magukban ha nem is teljes, dc igen rnély bódulatot okoznak. 
Ezeket alap- vagy bázis~bódítóknak nevezik, mnclyek hatásá~ a tulajdon
képpeni narkótikum csak kiegészíteni Jlivatott.. Ihren szeTek közül ma 
nagyobb elterjedeliségnek örvend az AveTtin (trilJ.ro~aethylalcohol CBr,
CH,.OH) és az Evipan. 

Az Avertin fehér kristályos anyag1 mi meleg vízben 3·5%-ban oldó
dik.- Aitatásra 40° vízzel (nem melegebbel, mert bomlik és erősen izgat) 
frissen kéEIZÜlt oldatban 0·1 g pm kg adagban szakták a végbélhe fCes 
kendezni, honnan percek alatt felszívódik és izgalmi tünetek nélkül mély 
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bódulatot okoz teljes fájdalommentességgel, melyben nagy mütétek is 
elv-égezile-tök volnának. ~fivcl aznnban az egyének különböző viselke
dése miatt ez se volt életveszedelem nélküli még a legpontosabb adago
lásban sem a mütét után órák mulva sem ébredt fel a beteg, eltértek 
ilyetén önálló alkalmazásától és ma már csak csökkentett adagban basis
narkótikumként használják actherrel vagy kéjgázzal mélyítve el a nar
kózist a reflexhiányig. 3%-os oldatának intravenás befecskendezésé
vel (l cm' per kg) rövid kábítás előidézésére is használják. Májbántalmak 
és a végbéllzgalmi állapota esetén nem alkalmazható. 

Egy másik kevésbbé használatos basisnarkótikum a P e,. n o c t o n 
(butylbrompropenilbarbitursavas nairiUlll), mit 10% oldatban intravenásan 
ajánlottak 0·5-1 cm' adagban 10 kg testsúlyra. 

Ezeket azonban az újabb időkben teljesen kiszorítottaJ a gyakorlatból 
az Evipan (methyl-cychlohexenyl-N-metbyl-barbitursav), ami intravená
san 10% oldatban 5 cm' adagban azonnal mély narkózis! okoz, mialatt 
rövidebb mütétek elvégezhetők. De a narkózis tartamát még 2-2 cm• be
fecskendé&ével vagy acther belélegeztetésével - ami jobb is - még meg 
lehet hosszabbítani annyira, hogy nagyobb mütétek is elvégezhetők. Az 
evipan-narkózis legnagyobb előnye ll!Z, hogy a beteg már a befeeskendés alatt 
minden legkisebb izgalom nélkül hirtelen esik narkózisba és az ébTedés ép 
ily gyors és tökéletes, kellemetlen utátünetek nélküli. A hatás l'Övid idő
tartamának oka az, hogy a szervezetben gyorsan elbomlik. 

Eltekintve attól, hogy a kiszámíthatatlan egyéni érzékroység követ
keztében fordultak elő váratlan halálesetek e szerek bármilyen óvatos alkal
mazésa melletu is, ne feledjük, hogy akár a végbélbe, akár az érrendszerbe 
fecskendezett narkótikum hatáserősség'ét az cgyénhe.z fs a pillanatnyi szük
séghez mérten korműnyozni nem tudjuk és így az inhalatiós narkózis leg
nagyobb előnyét feláldo""uk. 

It.t kell megemlékeznünk arról, hogy a parentemUsan adott magnesium
sóknak igen erős bénító halásuk van az agyvelőre és ·a bénulás sorrendje 
is olyan, ihogy utoljára bénulnak az életfontos központok. A narkotizáló 
•óna szük, úgyhogy a légz(iközpont bénulása fenyeget. Ezzel szemben áll 
az a ·nagy -előny~ ho.gy CaCl2 vizes oldatának intravonás befecskendezése 
pillanatok alatt megszünteti a 1\fg bénító ha~,ását. Ez indokolta azokat a 
kísérleteke·~, melyekJml igyekeztek a magne,siumot sebé,szi altatásra felhasz
nálni. Erre a célra ~zo.nba.n nem Vált be, mert embe·ren bőr alá fecskendezve 
a 25%-os MgSO,-oldat néhány száz köbcentiméterc sem elegendő ahhoz, 
hogy a teljes narkózis beállljon. Úja,bban tetanuszos fertőzés okozta gör
csök megszüntetésére adják 39'ó-os oldatát jntravenásan barbitursav készít
ményekkel, pl. 0·2 g luminallal, azonban erre a célra is sokkal jobban be
vált az evipa.n. 

A központi hódítók közölt különös hely illeti meg a Scopolamint külön
bö:W sdanaceák alkaloidáját, melynek bromsavaS sója a· *Scopolaminurn 
hydrobrmnicum hivatalos. Legszembeötlőbb hatása az agykéreg mozgási 
központjainak és az ölltudatnak bénítUsa, minek köv;etkeztében sajátságos 
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álomszerű állapot jön létre. Az agykéreg bénítása következtében fájdalmas 
ingerek nem jutnak öntudatra, de fájdalmi reflexek élénkek. Béníeja még 
az agytörzs mozgási központjait is, úgyhogy paralysis agitaus .és encepha
litis utáni,_ valamint öregkori remegést megszünteti vagy enyhíti. Használ
ják elmebetegek nagy mozgási nyugtalansággal járó izgalmi állapotai ellen, 
sebészi narkózis előkészítésére morphinnal kev;erve. Ugyanúgy használták 
egy időben a szülés fájdalmatlanná tételére, de a mag--mtra nézve túlságosan 
veszélyesnek bizonyult (Asphyxia). Központi lw.iásait már decimg-os adagai 
hozzák létre. Adagjai: 0·0005! pro dosi, 0·0015! pro die. 

Injectiós célt szolgál a Sol. scopomorphini pro inj., melyben morphin
nal és dioninnal van keverve. 

3. Rövid narkózisra szolgáló szerek 
Analgetica. 

Az eddigiekben ama szerekről és eljárásokról szólottrn1k, amelyek teljes 
narkózis előidézésére és ebben nágy mütétek elvégzésére is alkalmasak vol
tak. A véletlen veszedelmek es<ílye azonban iudokolj~ azt a hajlandósagot, 
hogy csekély heavatkozások eselén ne tegyük ki betegünket a "nagy narkó
zis" esélyeinek, hanem elégedjfurk meg egy olyan 'bódula.ttal, amely nem 
teljes, benne a reflexek, sőt még az öntudat sincs felfüggesztve, de a fáj
dalomére;és már ig-en és e ,rövid 'tartamú analgesi'.ában perces bcavatkozások 
jól elvégezhetők (foghúzás, tályognyitás; kelevény-felvágás). 

Hosszabb és teljes narkózisra c szerek ne~ alkalmasak €s az ilyen pró
bálkozásokban narkotikus zónájuk szük volta miatt még a chloroformnál 
is veszedehnesehbeknek mutatkoztak. 

Aether bromatus, a e t h y l b r o m i d C,H,Br. Szfntelen, . kellemes 
szagú folyadék, mely 39-40°-on forr. Fajsúlya 1·453-1·457. L<l","rlélsze
rübb 15_ gm-ját egyszE:n'e ráönteni a kosárra, melyet. a beteg szája és orra 
elé szorítunk. Körülbelül egy perc mulva az érzéstelenség bekövetkezik, 
amikor is a kosarat eltávolítjuk és ilyenkor a felébredésig van 2 -3 percnyi 
időnk kisebb mütétek elvégzésére. Ma helyette inkább az aethylchloridot 
használják. 

Aethylchlorid. (C,H,Cl.) Gőzeinek belégzése ugyan a chloroforrnéhoz 
hasonló na,rcosist okoz, azonban hosszas altatRsra sohasem használjuk, ha
nem csak rövid bódításra vagy az acthernarkózis bevezetőjeként, a.nllre 
azért alka.hnas, mert helybeli izgató hatésa sokkal enyhébb. rnint az aethel'é 
és mert rendkívül gyorsan áll be a. bódulat. 3-5 cm3-t eg,vszerre a kosarra 
öntve, szorosan az arcra szo~ítva; -és belélegeztetve má.r kh. l perc alatt 
bódulat következik be, amely 3-4 percig szakott ~ennállni. A hatás e gyors 
beá.llását és_ megszünését nagy illékonysága magyarázza. Ez az oka annak 
is, hogy mélyebb narkó:zist nem lehet vele elérni,_ mert egyszerüen nem 
tudjuk gyors párolgása Iniatt vele a narkótikus koncentraciót a tüdőben 
eléini, még külön a ·számára szerk:Jesztett koSárral sem, melynek külsö r.étege 
elpárolgását akadályozza. De veszedelmes is volna, mert "narkotizáló 
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zónája a igen szűk és mint chiorozott narkótikum :fen;p:~geti, a szívet és a 
centrumoka t. 

Használjuk még - bár ma már ritkább~n - helybeli énzéstelmútésére 
(L ott). Szűknyílású üvegtubusokban jön forgalomba, melyből lefelé 
l1trtott helyzetben jól irányícható vékony sugarban sajat gőzei szorítják ki. 

Solaestin vagy methylenchlorid (CH,Cl,) semmi különösebb előny
nyel sem bír a chloraethyl felett 80-120 cseppjével analgesiás állapotot 
hozhatunk létre megtartott reflexekkeL Ez 2-3 percig is eltart és a fel
ébredés gyors és tökéletes. Mélyebb Mdításra nem alkalmas, mert tartás 
görcsöket okoz. Szerkezetét tekintve Jlagyon közel áll a chloroformhoz és 
nem is mentes annak veszedelmeitől sem. 

4. A narkózis elmélete 

A ~yógyszerhatás lényegéről általában elég hiányosak ismereteink. 
Az a felfogás, hogy a gyógyszer a sejt valamely alkotóelemével vegyi rea'k
cióbw lép, ami a funkció megváltozására vezet, éppen a leghasználtabb 
Í1arkótikumokkal szemheu nem állja meg a helyét, melyek a legkülönbözőbb 
vegyi ·csoportokba· tartozó, vegyileg jndifferens a11yagok és mégis mind 
ugyanazt a hatást hozzák létre, s így nagyon is indokolt az a kérdés, 
hogy miben is áll a narkótikurnak hatásmechanizmusai aminek következté
ben a sejt működése megszünik. 

Mindjárt a chlorofo.rm és acthernarkózis felfedezése után 1847~ben két 
német búvár (Bibra és Hm·less) egy rendkívül naÍVlmk látszó ma"ayarll=
tát &dta a narkóziooak, amely azonban csodálatosképpen - mint az 50 évvel 
később kiderült - lényegében helyesnek bizonyult. E szerzők u. is abból 
a 'körülményből, hogy a chloroform és az aether zsírokat és zsírnemű anya~ 
gokat (ú. n. lipoidokat) jól tudnak oldani, - másfelől abból a tényből, 
hogy az agyvelő sejtjei ig·en sok ilyen lipoid-anyagot tartalmaznak, azt kö,vet
keztecték, hogy a narkotikumok ezeket az agysejtekből kioldj,~k, illetve őket 
feloldvw, normális kevcredési állapotukból kiragadják, ami narkózisra 
vezet. 

Későbbi Tizsgálatok meger()sítették azt: hogy narkojkus anyagok a sejtek 
Epoid-anyagai iránt nagy vonzódást ta.nusítanak (H ennann, Pohl) és igen 
figyelemreméltó volt Ehrlichnek az a felfedezése, hogy csupán olyan festő
anyagokkal lehet az él·l5 agysejteket rnegfesteni, mnelyek zsÍTncmü an;yagok
ban oldódnak. Ezzel ő az ú. n. lipotropia és neurotrapia közötti szor·cs vonat
kozást. •bebizonyította a nélkül azonban, hogy ennek jelentőségét a narkó
t;>;jg szempontjából felismerte volna. 

A szoros összefüggést zsírban oldhatós·ag és narkotikus hatás kVzött 
egyidőben és ·egymástól függetlenül I!ans Horst lJleyer és E. Overton vizs
gálatai derítették fel, kik ezzel megalapítói lettek a narkózis ''· n. lipoid
elméletének. (1900.) 

Kísérleteik kiindulópontja a következő elgondolás volt: Ha igaz, hogy 
a narkotikumok lipoidoldhatósága. az a közös és döntő fontoss'ág~ú tulaJdon. 
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~~ág, aminek narkotikus hatásukat köszönik, akkor az egyes szerek hatás
.CtDssége és lipoidDldhatósága között szaros összefüggésnek kell fmmállaili és 
pedlg: oly értelemben, hogy mennél nagyobb a lipoidoJdhatóságuk, szemben 

• b -" l dh t • • . kk 1 ( l' • h • ad Q lipoidoldh,tó,;g) a VIZ en vruo o a osagu · a 8J megosz as1 any os = vízb. oldhatóság , 

.annál erősebb kell legyen a narkotikus hatásuk. Űk sok száz narkotikus 
ve"ayületnek megállapították egyfelől a megoszlási hányadosát víz és sesam
olaj között, másfelől azt a legkisebJ koneentrációját, amelyben kis víziállac 
tok (halak, békap01·ontyok) éppen narkózisba esnek. A várt törvényszerű
sége! a kísérletek igazolták, aminek illusztrálására H. H. Meyer vízsgálatai
ból egy példát mutatunk be: 

l Megoszlási 

l 
hányados Hatásos határ-

Vizsgált anyag Olaj 
koncentr. 

------víZ Mol/Ltr. 
l ll 

T rional 4·4 

l[ 

0"0013 
Tetron al 40 0•0018 
Suifonal 1"1 o·oo5 
Bromalhydrat 0"7 o·o02 
Chloralhydrat 0•22 

l 

o·o25 
Aethylurethan . 0•14 o·o25 
Alcohol o·o3 o·5 

Szépen mutatta ez összefüggést H. H. "~Ieyernek egy további kisérleti 
sorozata, amelyben megvizsgálta, hogy vajjon a megoszlási hányadosna:k 
melegítés okozta változását nyomon követi-e a hatásosság egyértelmű vál
tozása. Sikerült neki három olyan anyagot találnia, melyeknek a megosz
lási hányadosa melegítés következtében növekedik és három olyant, ame
lyeké ellenkezőleg, csökken. És íme, ezzel párhuzamosan változott a hatásos
ság is, mint azt a következő táblázat mutatja: 

~~ Narkotikus hatás Megoszl., hányados 

l 
Vizsgált anyag 

j küszöb értéke a normal• 
~ , oldat hatásos higítá., 

1: sában kifejezve Víz 

l 3CO j 30CO 3 C" l 30 co l 

ll 
! l l li 

Salicylamid 1:13001 l: 600 223 

l 

!·40 

,] l Megoszl. 

Benzamid 
if l: 200 0"67 0•43 

hányados 
l: 500 . csökken, 

!l 

l 
! hatásosság 

Monacetin ll l: 90 l: 70 0·093 0•066 csökken 

il ll i 'l 
" 

" l ll 

l 

l 

Aethyl-alcohol 
l 

li 
l l :3 li l: 7 0•024 0·046 
l ' Megoszl. 

Chloralhydrat i l: 50 lj l: 250 0•053 0•236 hányadosnö, 

' 
hatásosság 

' ll 
emelkedjk 

Aceton ! l :3 l: 7 l 0·140 0•195 

Mások késöbbi vizsgálata is erősen támogatta azt a feltevést, hogy a 
~~;SÍrnemű anyagoknak döntő szerepük van a narkózis létrejöttében. Így 
sikerült kimutatni (1904), hogy magasabb rendű állatokon - ha őkH elő-
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•etesen éheztetéssel zsírjuktól megfosztjuk - a narkotilrnmok sokkal erő
sebben hatnak, mint jóltáplált korukban, és hogy agyvelejükben is az erő
sebb hatásnak megfelelően. na"oyobb mennyiségű altatószer halmozódik fel 
(Mansfe!d). Ennek magyarázata az, hogy miközben éhezésnél az egész szer
vezet zsírtarta.lma; erősen megfog;y, az agyvelő zsírtartalma változatlan 
marad s így a narkotikmn ama: Tésze is.! amelyet a zsírszövet a norm-ális 
állatban az agyvelőtól elterelt, most oda !<:ell hogy jusson. E vizsgálatokat 
embereken Alcock erősítette meg kövér és sovány emberek altatásához szük
séges altatónak a mennyiségét állapítva meg, természetesen testsúlyegy
ségre ssámitva át, és azt találta, hogy kövér ember altatására jóval több 
altató kell, mint sovány ember narkózisához. Hasonlóképpen Nidoux is 
(1908) ana az eredményre jutott, hogy chloroformnarkóús közben leölt 
kutyák szervei közül a zsírszövet fs az agyvelő ta-rtalmazza a legtöbb chlül'o
formot, ami megint a lipoidok jelentőségét mutatja a narkózis iétrejot
tében. 

l\íindezek a vizsgálatük azonhan csupán azt mutatjiík, hogy a narkoti
kumok lipoidoldhatósá"ouknál fogvw úgy oszlanak meg a szerve;;;etben, hogy 
a lipoidokban dús agysejtekbe.n halmozódnak, amiből a narkotikumok hatás
lényeglét illetőleg még semmit sem tudunk meg. E vizsgálatok csak a narko
tikumok lipoidoldhatóságát, nunt a narkózis előfeltételét mutatják Ibe anél
kül, hogy sejtetni engednék, hogy mi az a váftozás, amit a sejt belsejében 
létesítenek, Inikor a 111arkózis beáll. 

iSzorosabb vonatkozást találunk kémiailag indifferens gőz- és gázalakú 
narkotiknmok lipoidof!iihatósága és hatásos lwncentráció}a között Kurt H. 
Meyer e@ereken végzett kísérletei alapján: Ő először megállapította a hatá
sos ha:tártöménységet és aJZután azt1 hogy ilyen. töménység~ mellett l liter 
sesamolaj ( melynek oldóképesJlége közel áll az agylipoidokéhoz) mennyi 
narkotikumot képes oldani. Az eredményt a következő tálJlázat mutdja: 
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Anyag 

Methan. 
Athylen 
Kéjgáz . 
Acetylen . 
DiruethyHiter 
Methylchlorid 
Aethylenoxid 
Aethylchlorid 
DHi.thyJather . 
Am y len 
Methylal • . 
Aethy!bromid . 
Dimethylacetal . 
Diaethylformal . 
Dichloraethylen 
Szénkéneg. • . 
Chioreform . . 

r 'l l' . ' L= l C. li C.l>p= 
' oldódási narkot, Nark. mólos 

ll hányadasi lipoi•1 concentr. l1 conc. pro Liter 
, dokban d Vol. OJo egéren ll agylipoid. 
l il ' 

054 
J 3 
1•4 
1·8 

11·6 
14·0 
31·0 
40· 5 
50 
65 
73 
95 

100 
!20 
130 
160 
265 

370 
80 

100 
65 
12 
6'5 
5•8 
5'0 
3• 4 
4'0 
2"8 
]·g 
J·g 
l o 
0•95 
J•! 
0· 5 

il 
il 

il 

i 

o·os 
0·04 
006 
005 
006 
0•07 
0•07 
o· os 
0•07 
O· !O 
o·os 
0·07 
0·06 
0.05 
0•05 
007 
o·o5 

J 

J\ilint a két első oszlopból látjuk, szigorú párhuzamosság áll fenn a 
lipoidoldhatóság és a hatásos töménység közt oly értelemben, hogy minél 
nagyobb az oldhatóság, annál nagyobb a hatásosság. De a harmadik oszlop 
még1 ennél is érdekesebb tényt muta't. Az oldódási hányadosból és a narko
tikus koncentrációból ugya,nis ki lehet számítani azt, hogy a narkózis létre
jöttekor mekkora a narkotikum mólos koncentráeiója az a.gylipoidokban 
(C. li p. = 1~ LR , melyhen C = a gáz hatásos molecula-koncentxációja; 
L = oldhatóság-i coefficiensc lipoidra nézve és R = a gáz állandó térfo
gata 20° C-on = 24 liter.) 

liiint a harmadik oszlopból látjuk, ez az érték igen állandó és a hatá
sosság több mint 700-szoros különbségével szemben csupán 0·05-0·08 köziitt 
ingadozik. Ez annyit jelent, hogy akármi legyen is a illarkotikumna.k vc@yi 
szerkazete, na;rkózis akkor fog beállani, ha belöle az agylipoidok literenként 
átlaghan 0·06 gramm moleculát oldottak fel. 

Ezek ru kvantitatív vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a rrarkotikumok 
lipoidoldhatósága nemcsak előfeltétole a narkózisnak, amelynek segélyével 
a szerek a sejtekbe hatolnak, hogy ott még olya;n veg.yi vált-oZást okozzanak, 
ami végül a narkózist hozná létre. Ha ez így lenne

1 
akkor hatáserősség és 

lipoidolhatóság nem haladbatua egymással párhuzamosan, mert hiszen 
akkor még ez a feltételeZett vegyi reakció s az azt megszabó affinitások is be
folyásolnák a hatáserőssé.get. Kétségtelen tehát, hogy a narkotilmmnak végső 
támadási pontja a sejt'lipoid és maga az a körülmény, hogy !tenne valamely 
anyag feloldódott, w sejtműködés megszüntét' jelenti. Ez az oldódási folya
mat valószínűleg a sejt labilis kolloidális renda.zerében idéz elő olyan válto
zást; ami bár tökéle~esen revel'sibilis, de elég ahhoz, hogy a sejt működését 
megszüntesse. Mansfeld - quantitatív módszerekkel végzett - kísérletei, 
amint láttuk, még további betekintést engedtek ebbe a. folyamatba. Kide
rült, hogy ·ez a sejtiipaidban lezajló változás elegendő áhhoz, hogy 
az idegsejt működése teljesen szünewljen anélkül, hogy a sejtben folyó 
égési folyamatok csökkennének, és hogy ez a vátozás nem fokozatosan, 
hanem hirtelenül következik be, amint elértük a legkisebb bénító 
narkotikmptöménységet. Ez a töménység pedig kb. 1/20~a annak, mint 
amely a te!,'t, egyéb sejtjeinek bódításához kell. Hogy az idegsejt min
den más sejttől elté.rően a "narkó.zis minden vagy semmi'" törvényének 
hódol, annak éppen az az oka, hogy a narkotikumok iránt oly érzékeny kol
loidális állapot csupán az idegsejtben található, úgyhogy másféle sejt a 
narkothlrumok ilyen csekély töméuységét támadási pont hiányában meg sem 
érzi. Ezeken ai narkoLikumnak már cs·ak egy n1ásodik sejthatása tud érvé
nyesülni - amihez azonban mint láttuk, jóval nagyobb töménység kell -
és ami ahba;n, áll, hogy a sejtek oxydatiós rendszerét bénítja, és pedig nem 
ugrássZierücn, hanem fokozatosan a narkotikum töménységével arányosan. 
Itt tehát a működés csökkenése az égési folyamatok lassúbbodáSának függ
vénye, tehát lényegében más, mi.nt az idegsejt bénulása. Ez az oxydatiókra 
irányuló hatása a bénítóknak mar nem a lipoidokban zajlik le, s nem is 
arányos a lipoidoldhatósággal, hanem mint W arbu>'g vizagálataiból tudjuk, 
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az anyagok ú. n. capillaraktivitásával, mellyel éghető anyagokat a sejt 
felületéről eltaszítanak. Mindazok a Tégi elméletek, melyek szerint a narkó
zis az oxydatiós folyamatok csökkenéséből folyna (Verworn, Mansfeld; War
bl!rg), és hogy nem a lipoidoldhatóság, hanem a capiHaraktivitás szabja meg 
a nal'kotikum hatásosságát (Tmube), helytállóak a nemideges sejtek és 
sejtműködések booulását illetiíen. Az idegl'endszer uralma alatt álló szer
vczetek narkózísa azonban az agysejtek b.énl!lásának következménye, amely 
folyamathan pedig - min.t láttuk - az oxidációk csökkenésének semmi 
szerepe sincs és amely a Meyer-Ove1·ton-elmélet értelméboo a sejt lipoid
jaiban zajlik le. Ez egyben feltárta a sejllipoidok nagy jelentőségét az ideg
sejt életében, ahol nemcsak mint más sejteken, a permeabilitás szolgálatában 
állanak, ha,nem döntő tényezői a sejtműködésnek is. 

FüGGELÉK 

Aethylalcohol. Aethanol. 

Bo,rszesz. Spirítus vini. C2II,.OII. 

Ezt a narkotikum médjára ható ve@yületet narkózis céljára nem hasz
náljuk. Az inhalatiós na~rkózis korszaka előtt szeszesiialoklml való részegí
tés a sebészek használacos móJlEzcre volt, mellycl egy bizonyos fokú fáj
dalom- és reflexmentességet sikerült is elémi az élet veszélyeztetése nélkül. 
M~a - eltekintve gyógyszerésztechnikai jelentöségét - mint gyógyszernek 
alárendelt a szerepe, de annál fontosabb helye van élvezeti mérgeink között. 
Mint ilyen, elterjedectségét tekintve, legelső helyen áll úgyszólván az egész. 
világon. Előállítása azon alapul, hogy némely culwrféle, így a dcxtrose és 
maltose, bizonyos microorganizmusok által~ aminő pl. az élesztőgomba: szén
savra és alcoholra hasíttatile 

CJI,,O, = .2 C,II,.OH + 2002 • 

Az alcoholt gyárilag keményí.tőben gazdag növényekből állítják elő, 
aminők a burgonya- és a gabonafélék. Az ezekben levü kernényítöt €gy 
enzym a, a diastase segélyével maltosevá alakítják ( disaccharid) és ezt az 
élesztőgomba invcrtinje dcxtrosevá, ezt pedig a·· ,,zymase'' fenti képlet 
értelmében alcoholra és szénsavra hasítja) miközben idegen - főleg maga
sa.bb forrpontú - alcoholok (amylalcohol) is keletkeznek, amiktiíl rectifi
kálás, vagyis fractionált lepárlás útján tisztítják meg az ae~hylalcoholt. 

Az alcohol színtelen, _jellemző szagú folyadék, 79·4() C-nál forr. 
Fajsúlya 15' C-on 0· 79; - 131 foknál megfa!l'Y· Meggyujtv a kékes halo
vány lánggal maradék nélkül elég. Vízzel rninden arányban keveredik és a 
szövetektöl mohón vonja el a vizet, noha leveg:őn csak la.'S.sanként absor
beáljru a levcg8 vízgőzét. Az ú. 11. koncentrált szesz 96 vol. % alcoholt tar-
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talmaz, míg 99·6%-os absolut alcoholt ebből csak frissen é<Yetett mészről 
való lepárlás útján lehet előállítani s jól záró üvegben, éget;tt mész fölött· 
lehet eltartani. A gyógyszerkönyvünkben az alcohol háromféle hígításban 
szerepel. A *spirit-u.,s conc-entratissintus vagy legtöntényebb bo1·szesz 95 vol. 
% alcoholt tartalmaz és fajsúlya 0·81-0·82; a "spiritus concentmtus 90 
vol. %-os és 0·83-0·835 fajsúlyft; s a ''spiritus dilutus 70 vol. %-os 
alcohol, fajsúlya 0·89. 

Az alcohol helybeli hatását két tulajdonságának köszöni. Egyik az, 
hogy a fehérjét lecsapja, a másik, hogy erélyes vízelvonó. 30%-on felilli 
koncentrációban sejtekkel érinttkeZve,_ azokat a töménysége szerint hosszahb-
rövidebb idő mulva elpusztítja. Tömény alcohol az ép bőrt is hevesen 
izgatja, ezért ha párolgását megakadályozzuk, égető érzést okoz, a bőrereket 
kitágítja és a bőr erősen hyperaemiás és meleg lesz. Bőrizgató és derivans 
célokra szolgál. 

Egysejtű lények közül némely baktérium igen érzékeny az alcohollal 
szemben, a spórákTa azonban hatástalan. Eaeterieid ha~ása legerősebb, ha 
70%-nyi koncentrációban hat, míg ru tömény alkohollal szemben resisten-
sebbek a bakteriumok. Ennek okát még nem ismerjük. Az alcohol csekély 
koncentrációi igen különbözőkiip hatnak a míkroorganizmnsokra. Némely 
bakteriumfajok má:r 2-3%-os alcoholban megszüntetik életműködésüket, 
mások fejlődésére pedig az alcohol ily kis mennyiségben Cppen előnyösen 
hat. Nagyobb koncentrációban (10-15%) a fermentumok (pepsin) műkö-
dését jeleniékenyen gátolja. 

Az alcohol a sejtek falán könnyen átdiffundál és azért könnyen szívó
dik fel a test valamennyi felületéről: még a bőrről is, ha elpárolgását meg
akadályozzuk. A gyomorba vi:t alcohol, ha töményen éri a nyálkahártyát, 
erős izgalmat okoz, ami 'égető érzésben nyilvánul meg. Ha gyakran tesszük 
ki a nyálkahártyát ez izgalomnak, annwk súlyos gyomorhúrut lesz a követ
kezménye. Kisebb mennyi-ség a gyomorban csak gyenge izgalmat és reflexes 
vérbőséget okoz. Ennek következménye lesz a gyomarmirigyek fokozott 
elválasztó rnÜ'1rödése, ami az .étvágy érzetét felkelti s ezért sok országban 
étkezés előtt egy kevés étvágygerjesztő pálinJ1;:át inni általános de rossz 
szokássá va I t. ' 

Az !Vlcohol e helybeli stomachicus hat.ásán kívül még más nldalról is 
clőny~se~ ~efol:Yásolhat.ja. a táplálkozást. Pc[,w'low mutatott. reá arra.

1 
hogy 

a psz1ches 1zgalma.k7 nap1gondok, áltaTában az agyvelő fokozott tevékeny
tsége, mennyire elnyomják az" étvágyat és az alcohol ,enyihe bódító hatá~a 
a gát~ásokat megszünteti és tapasztalatilag g.ondta1an vidárnságra han
gol. Ez bizonyáTw egvik főoka asztali ital gyanánt való nagy elterjedtsé
gének. 

Helyi hatás 

Sejthatás 

Étvágy
gerjesztő 
hatás 

A gyomorba jutott alcohol közvetlenül bevétele reflex utján távol- :Melegérzés 

hatást fejt ki a bő>· vél·edényeire, melyek jelentékenyen kitágulnak. 
Ugyanis a gyomor .érzőidegeit érő izgalom reflexesen áttevödik a bőr · 
vasodilatatoraira és ez szubjektíve kellemes meleg érzésben nyilvánul meg. 
Természetesen ez a hatás csa:k akkor J. elentkezik ha az alcohol eléry ko·n-

' . ö 
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ntráltan éri a gyomrot és azért szabad_ban, különösen illBd','es, hideg idÖ
~!n tartózkodék a kínzó hidegérzés ellen pálinkaivással védekeznek. Hogy 
ez a védekezés'' csak .rövid és sznbjektív előnyt biztosít, az kiderül akkor, 
ha ~~gondoljuk, hogy hiszen hidegben a fá<Zás - vagyis a bőr véredé
nyeinek szűkülése - éppen a veszedelmes hőveszteségtől, a túlságos lehű
léstől óv meg bennünket s ha mesterségesen alcohollal bőredényeinket tágu
lásra bírjuk, akkor egy múló jóérzésért megfosztjuk szervezetüuket a 
hideg elleni védőberendezéstilL Kisebb adag után a szervezet a Mtermelés 
fokozása utján ezt a hővesztést még pótolni tudja, de nagyobb adag alcohol 
bódítja a hőközpontot és így a hőregulációt is lehetetlenné teszi, a hideg
érzés ellen eltompít, az izmokat elernyeszti, elaltat, s c közben beáll a meg
fagyis. 

, Az alcholnak e reflexhatása különben nem specifikus, mert egyéb, 
w gyomornyálkahártyát izgató, p. o. aromatikm anyagokat tartalm&zó,
főleg meleg italok,_ mint tea, kávé élvezete után is bekövetkezik. Az alcohol
nak e reflektorilms hatásával néha fertőző betegségek kezdetén fellépő rázó
hideget és a vele járó kínos érzést megszüntethetük, ha egy csésze meleg 
bort vagy grog·got rendelünk, ami után a bdeg néha -annyira kívánkozik. 

A következőkben azokat a hatásokat fogjuk vázolni, melyeket az alco
hol felszívódása után az egyes szervek funkcióira gyakorol. 

A vétkeringésre való. hatasát az alcohol a szívre és a véredényekre 
gyakorolt befolyásának köszönheti. A szívet csak oly koncentrációban kezdi 
bénitani, amilyen medicinálisan szóba sem jöhet (0·5%-tól felfelé). Izolált 
macskaszíven végzOtt vizsgálatok (Loeb, Dixon) azt bizonyítják, hogy 
csekély alcoholmennyiség, amennyi a rnérsékelt adagok után a vérben fel
tételezhető (0-1-0-3%) az összehúzódásokat erősíti. Ez különösen a már 
kimerült, -rosszul táplált szíveken volt észlelhető, mig ha az átáramló fo-
lyadék cukrot tartalmazott, tellát a szív jól táplálkozhatott, akkor alcohollai 
a szív müködését javítaní nem lehetett. Ez valósznűvé tet.:te

1 
hogy a szív

ízom az alcoholt energiaforr,ásként tudja felhasználni, amit az erre iTányuló 
kísérletek be is igazoltak. 

Az alwhol e szívhatásokon kívül a véredények tonmára is gyakorol 
hatast. Ha nagy 11wnnyiség jutott a szervezetbe, akkor a vasomotorközpo,li
tok bódulatba esnek, a véredények. az egész testben kitágulnak, tehát a 
vérnyomás süllyed. Az alcohol mérsékelt adagai 1dán csupán a peripheriás 
edények tágulnak ki1 ezek közül is a fejen és a!Z arcon, míg; a splanchnicus 
terület véredényei inkabb még szükülnck~ úgyhogy végeredményben a vér
nyomás kissé cmelltedhetik és ami ennél fontosa·bh, a vér elosz.lása oly érte
lemben változik meg, hogy a belső szervckből a vér egy Té~ze áttevődik a 
bőr-izomrcndszcrbe. 

Egyr-észt a crosszul működő szívre, másrészt a vérelosztásra gyakorolt 
e hatások megmagyarázzák azt, hogy az alcoholnak fontos szerepe van 
akkor, amikor akut 1SZÍvgyengeség esetén, általában collapsusos állapotban a 
vérkering·és'~ javítani akarjuk. Tartós cardiotonicus hatást persze az alco
holtól nem várhatunk. Akut szivgyengeségben, pL fertőző betegségek fo-
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lyamán, alcohol után az érverés teltebb lesz, a collapsusos állapot meg
szűnik. Emphysemásak, szívizom elégtelenségben .szenvedő gyengült egyé
nek akut rosszulléte esetén az alcohol gyakran nélkülözb.etetlen szer, kíilö
nösen akkor, amikor -a pulzus kicsiny, túlságosan szapora vagy szábálytalan 
(mindmcgannyi jele a fenyegető szívgyengesé"onek). 

Az alcohol a légzést erélyesoo fokozza, azaz a; Légzés számát és volu
menét növeli, ami a 'lég•őközpont izgalmának eredménye. Collapsmos álla
potban az alcohol e hatása is haJSznára lesz a betegnek. Toxikm adagok 
után csak kezdetben észleljük a légzőköpont izgalmát, később fokozott 
ingerületc megszűnik, ingerlékenysége csökkent. A mérgezés további 
folyamán - test lehűlés következtében a légzés ritkul és halálos mérgezés 
esetében a légzőközpont megbénnl. 

Az alco)lolnak a harántcsíkolt izmok munkaképességére kifejtett hatá
sát igen behatóan vizsgálták A vizsg'álatok értelmezése nagy óvatosságot 
kíván, mert tudjuk, hogy a munkabírás és az izmok működése mennyire 
függ az ide",<irendszer állapotától, a kedélyhangulattól, a fáradtság érzeté
től stb. stb. Könnyen azt lehetne tehát mondani, hogyha alcoholtól fokozott 
izo~űködést látunk, akkor az tisztán· a központi idegrendszerre, nem pedig 
az Izmokra irányuló [ratás eredménye. A kisérletek azonban azt mutatják, 
h_ogy alcohol kis mcnnyisége a kivágott békaizom munkaképességét jelen
tekenyen fokozza;. Igen fontos eredményekre vezettek Frey vizsgálatai, 
aki azt állapította meg , hogy a pihoot és fáradt izom akohollal szemben 
eltérűen viselkedik. J\'líg a pihent izomnak munkabírása alcoholra csökkent, 
addig az elfáradt izom munkaképessége jelentékenyen fokozódott, tehát a 
a harántcsíkolt izom e tekintetben éppen úgy viselkedik, mint a szívizom. 
Hogy atZ elfáradás után alcohollal fokozhatjuk az izom működését, annak 
magyarázatw az, hogy a munka új forráwit bocsátjuk az izom rendelke
zésére (L később). Ha pedig nem izolált izomról, hanem a központi ideg
rendszer befoyása alatt működő izomzatról voo szó, akkor még az alcohol
nak a motoros idegfunkciókat megkönnyítő, gyorsító központi hatását is 
tekintetbe kell vennünk, hogy az elfáradás kitolódását, a rövid ideig tartó. 
nagy erőfeszításek lehető voltát alcoholhatás alatt. megmagyarázhassnk. 
Az alcoholnak az Lzomzatot "erősítő" hatása azonban, mely a kísérletek leg
nagyobb részéből kiderül, egyáltalában nem alkabnas arra, hogy akár 
therápiásan; a:kár pedig tartós, nehé.z._.izommunkába.n alka.liDazzuk, mert az 
alcohol izgató. hatása az izornzatra csak múló jelenség, mely csakhamar az 

· ellenkezőbe csap át. Azokból ·a vizsgálatokbó l, amelyeket a katonák nagy 
meneteléseinél alcohollal végeztek, kiderült, hog;y az alcohollal tartott csa
patok sokkal kisebb munkabírást tanusítottak, mint az absztinensek. Ermek 
főoka az alcohoi központi bódító hatása, mely még mérsékelt adagok után 
is végül fáradtságra, ábnosságra vezet. Jól tndják ·ezt tapasztalatból mind
azok, akik izomerejüket nemes versenyben mérik össze és azért versenyek, 
gyakorlatok alatt teljesen tartózkodnak a szeszcsitalok élvezésétőL · 

Az alcohol hatása a diuresisre csekély jelentőséggel bír, noha " víz
kiválasztás gyarapodik akkor is, Ira az alkoholt koncentráltan visszük a szer-
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vezethe. Tehát ""eszesitalok élvezete után tapasztalható fokozott diuresist 
nem csup'án a bevitt folyadékmennyiség kiválasztása hozza létre . .A diuresis 
valószínűleg a veseedények tágulásának eredménye. Klinikailag a SZBT
vezet víztelenítésére azonban nem vált be és egyéb diuretikák mil1den tekin
tetben elsőbbséget érdemelnek. 

Anyagfm·galmi hatását az jellemzi, hogy a szervezetben csaknem töké. 
letesen elég. liiindössze 2-4% hagyja el változatlanul a 8zervezetet rész
ben a v·esék, részben a tüdők útján. GO, és vízzé való elégése közben 
természetesen hő t szalgáltat és ezzeL más fűtőanyagok: zsírok, szénhidrátok 
szerepét véve át, bizonyos mértékben _ ttipanyagpótléknak, legalább is jó 
fűtőanyagna;k kell tekintenünk, amivel a szervezet adott esetben még 
fehérjét is takaríthat meg. Sokáig kétséges volt, vajjon az alcohol a hőpro· 
dnkción kívül egyéb fiziológiai funkciók fenntartásárw felhasználtatik-e, 
bár Frey ergografiai. kísérleteiből és Joteyko vizsgálataiból nagy valószíM 
nűséggel következik, hogy az alcohol közvetlenül képes. az izormnunkiíhoz 
szükséges ener1giát szolgáltatni. .Alcoholtartahnú táplálófolyadékkal át
áramoltatott macska szíveken végzett quantitativ vizsgálataink tényleg be
bizonyították, hogy az izolált macskaszív müködése közben az áláramló 
vérhez kevert alcoholt elfogyasztja, amí első bizonyítéka volt annak, hogy 
az alcohol a működő szívizom sejtjeiben is el tud égni. Ho.gy a benne rejlő 
kémiai energia: nemcsak hövé, hanem munkává is tud alakulni, azt embe
reken végzett anyagcserekísérletek tették valószínüv€, melyekhöl kiderült, 
hogy a munkát végző szervezetben is helyettesíteni tud más tá.panyagot, 
tehát elégésével nem szaporítja felesleges módon a· hőtermelést. ( Atvater 
és Benedict.) 

.Az alcohol tehát ily ércelemben tápanyag, ami azonban korántsem 
teszi jogosulttá használatát normális körülmények között. Ezt legfeljebb az 
aleohol propagálására igyekeznek felhasználni a kevéssé művelt közönség 
körében, fájdalom, sikerTeL Az orvosra azonban fo;ntos- az alcohol ily irányú 
hatásának ismerete, mert bizonyos körüimények között tápszerként való 
adagolása nagy haszonnal járhat. Így akut fertőző betegségben, amidőn a 
magas láz következtében a bomlási folyamat oly nagyon fokozott, a szük
séges kalóriamennyiség felvétele rendes táplálék alakjában pedig lehetet
ten, a könnyen· és gyorsan felszívódó alcohollal aránylag kis térfogatban 
nagy kaláriaértéket bocsáthatunk a szervezet rendelkezésére és ellmrülhetjük 
vele az inaniciót. Különösen két betegségben fogjuk az alcohol tápláló
értékét kihasználni: e"ayik a gyennekágyi láz, illetve septichemia, a másik 
a typhus abdominalis, ahol minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a 
beteg erőbeli állapotát fenntartsuk Fontos szerepe van továbbá cukorbajo
sok étrendjéhen, mert a szénhidrátok egy részét vele pótolhatjuk és ezáltnl 
az acetontestek képződését is csökkenthetjük. 

Akohollal egymagában persze nem tudjuk a szükséges kalóriamennyi
Séget fedezni~ mert ehhez oly nagy ~n1ennyiség;re volna szükségünlt, amellyel 
többet ártarillnk, lllint használnánk, hanem mindig csak a táplálék loiegé
szitőjeként szabad azt alkalmazni akkor, ha a rendes táplál&kkal a lázas 
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betegnek szűkséges 20-30 kalóriát (l kilogramm testsúlyraJ nyujtani nem 
tudjuk. Ha ilyenkor egy kilogmmm testsúlyra l kcm. absolut alcoholnak 
megfelelő szeszesitallal. (p. o. naponta 6 deci 10% tokaji borral) eg·észít
jük ki 8J napi táplálékot~ akkor ártani még nem fogunk, ellenbon p. o. egy 
60 kilós ember táplálékát 420 kalóriával feljavítjuk. 

..._~ alcohol tehát kalóriákat szalgáltat a szervezetnéK és tápanyagain
kat helyettesíteni tudja nemcsak mint ·hőfejlesztő, hanem mint munkát 
termelő tényező is. E mellett, úgy látszik, a sejtek részére nem is egészen 
ide_()"en anva·O' hanem találl mint intermedüir anyagcseretermék keletkezi1{ o J Ot 

szervezetünkben, legalább is e mellett szólnak vizsgálatok (Reach, Stalelasa 
stb.), melyek szerint normálls szervekben - ha minimá.lis menn.yíségben 
is - mégis előfordul. J\'lindezek ellenére a tápanyag-elnevezés az alcoholt 
csa:k nagyon korlátolt értelemben illeti meg. Először azért, mert eltérőleg 
a "síroktól és a szénhidrátoktól, rezervtápanyag gyanánt nem tud felllal
mozódni, hanem minden körüln1ények köz.öt~, akár sziikséges, akár nem, 
elég a szervBzetben másodszor mert ntérgező. 

' l 
Azt, hogy az alcohol, mely valószínűleg szervezetünkben állandóan kép-

ződik és éppúgy, lllint az anyagforgalom más közbenső termékei, amilyenek 
a cystein, a g)lycocoll, a tejsav, rögtön to.vább oxydálódik, mégis mérgező 
hatást fejt ki, megértjük, ha meggondoljuk, hogy az anyagforgalmi termé
kek csak a megfelelő helyen képződnek és esnek az oxidáció áldozatául. Ha 
az alcohol csupán ott égne el, ahol szükség van reá~ p. o. az izomban, akkot 
éppoly kevéssé volna: mérgezőJ mint közeli rokona:, a glyceTin vagy a cukor. 
De míg ezek csak vízben oldódnak, addig az r>!cohol lipoidokban, zsú·ok
bwn is oldható és e -tulajdonsága révén a.z ideg-rendszer sejtjeit éppúgy 
megbénítja, mint az aciher vagy a chloroformJ ha nem is olyan kis töményM 
ségbe11. 

.Az akut alkoholhatás tehát !őképpen az idegrendszerre irányul lés 
jellemző reá, hogy elsősorban az agykéreg müködését gátló központokat 
bénítja és pedig a mozgást gátlókal éppúgy, mint a magasabb B..gyi tevé
kenységet féken tartókat. Az. is sajátsága az alcoholnak, hogy a gátló köz
pontokat bénító töménység úgylátszik jóval alacsonyabb,_· mint a: működéSi 
központokat bénító, úgyhogy az izgahnat csak elég későn követi az álmos
ság, ha-csak nem Tohamosan fokozzuk vérbeli töménységét. Í§Y értjük meg 
a kis mennyiségű alcoholnak a mozgások élé1tbégébcn ( hadonaszás) bií
beszédüségében (fecsegés), gátolatlan köz-lékcnység-ben Cin vino veritas"') 
nyilvánuló izgató hatását, annak ellenére, hogy magukra az; egyes agy
sejtekre bénító hatást gyakorol. Új képességekkel persze az alcohol nem 
ruház fels így a szellemi képességnek (asszociáció, ítélőképesség stb.) foko
llÓdása csak akkor fog fe=forogni, amikor bizonyos gátlások, p. o. nagy 
közönség, vagy túlzott önkritika tényleg meglevő képesség·ek megnyilvánu
lását akadályozták. Ezektől a gátlásoktól az alcohol megszabadít, mert hatá
lliira kétaéglúvül csökken a félelmünk, a fclelősségérzetünk, kritikánk ömna
gunk és mások cselekedetei iránt. Szabadabb röpte lesz tehát az elképzelés
nek, egyí\ttérzés_nek, lelkesedésnek alcolwl hatása alatt, mint azt 'müvészek, 
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agitáló szóno,kok, 1iar'éosóklfhűködése terén gyakran látjuk. De bizonyos az, 
hogy az aJlcohol az agy komuinyzóképességét, amely nélkül logikus okfejtés, 
józan gondolkodás és cselekedet Jehetetlen, megseünteti. 

Az alcohol káros tulajdonEágaihoz tartozik még az is, hogy az a"o-ysej
teket bénító és a test sejtjeit b""ntalmazó töménység·ek nem oly távoliak, 
mint más narkótikrum esetében s így gyakori élvezete nyomot hagy -a toot 
sejtjeiben, ikülönösen a máj, a szívizom, a vese és ami az utódokra súlyos 
következményekkel jár, a ·csíramirigyek sejtjeiben is, 1nert. azok anyagcseré
jén gyakran ismétlődő bénító hatást időveJ súlyos degeneratív jelenségek 
követnek. 

Ezért - és mcrt az ah~oholt a szervezet megszokja, amelynek nyomán 
a morphinhoz hasonlóan kifejlődik a >né1'egvágy - az alcoholt a gyógyí
tásban lehetőleg kerüljük és mint orvosok egész tudásunk és az ebből folyó 
tekintélyünk felhasználásával küzdjünk ellene, mint élvezeti szer ellen. 
Tudjuk, hogy ez nem mindig könnyü dolog1. A TÓzsás színben való. látras 
a lelket és szívet vidító hatása a szcsznek a maga. pártjára állítja a nagy 
tömegeket, amelyek kellő ismeretek híján fel sem tudják fogni azt a ret
tentő veszélyt, amit az alcohol mértéktelen élvezete egyének, családok és 
nemzetek sorsára jelent. Az alcohol megszokással együttjáró méreg_vágy oly 
hatalmas tud lenni, hogy még magukat erős jellemücknek ismerők sem 
biztosak afelől, hogy nem válnak-e Tabjává az alcoholnak. Azért minden 
orvosnak meg kell bélyegeznie és küzdenie kell az ellen a propaganda ellen, 
amely előadásokkal, bornapokkal és plakátolclml még a gyermekek körében 
is híveket igyekszik toborozni a szeszivásnak. A való igazság pedig az,_ hogy 
az alcolwliz'lnus igenis demoralizál, butít és nyomorba dönt s így a szőlős
gazdák érdekeit a szesz fokozottabb ipari f€lhasználás'ával kell megóvni, 
nem pedig a nemzet megrontásávaL Az orvos tehát -csak igazi szükség eset.én 
rendeljen alcoholt gyógyszerl\1, a fEllll jelzett indicatiók alapján. Altató
nak nem vált be: mert mérsékelt adagja hosszas izgalmat kelt és igazan 
altató nagy adagjai mérgezőck és megszokásra vezetnek. 

Az alcohol élvezetében nem az alcohol egyszer-másszor kifejlődött mér
sékelt [mtásai a veszedelmesek. Ezek tapasztalatilag· maradandó ártalmat 
ném ?koznak. A veszedelem, ismételjük, a mindinkB.·bb folwzódó "m-éreg

. vágy", az ebbOl folyó mértéktclenség és a nagy mennyiségű s állandóan a 
szervczctbe kerülő illeahol testet és lelket romboló hatása. 

Gyermekeken az alcohol alkalmazását minden téren kerüljük, mert 
ezek, mint a leg:-öbb narkótikummal szemben, a.lcohol iránt is :felette érzé
kenyek. De legerélyeSebben tiltakozzunk az ellen is

1 
hogy se1·dűlő korban 

lévők az alcoholt élvezeti méregként használhass3.k. Ez kétségtelenül meg·. 
SZokásra kell hogy vezessen, annak :összes szomorú kővetkezményeivel, s e 
mcllett a g-yermek testi és szellemi fejlődését gátolja. 
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Heveny alcoholmérgezés tünetei közismert-€k és a :fentebb kifejtettek alap
jáu érthetőek. Súlyos mérgezés eset-én az izgalmi szakra mély de.pressio köy-ct
kezi.k: bód\ulat teljes öntudatla.nsággal, reflexhiánnyaL A Ié0""7és ritkult horkoló 

' ' t:>~ ) ' 
az eTVer-es gyenge, az arc halavány, cyanóticus, a bőT hideg, a hőmérséklet nagyon 

alászállt. E·z a súlyos coma sokszor halállal végződik. Ha az izgatászerek (coffein, 
camphor., bőringerek) hatá.stalanok és· a comából 12 órán belül nincs ébredés - a 
beteg állapotát aggodalma .. snak ítéljük. 

Kicsiny, mámort okozó ruenn;,yiségek a legtöbb embert jókedvre, :foko·zot
tabb önbizalomra hangolják, nagyobb mennyiségek után egyénenként különbözö 
fokban jelentkezik a mozgási rendezetlenség tántorgás, dülöngés képében s ugyan· 
akkor nem ritkák az eröszakoskodások, durva beszéd. és bárdülatlan cselekedetek, 
különösen nemi téren. Vannak egyének, akikben a rászegség káros ala7cot ölt. 
Tiyeneken Tendesen már kis adagok hatására hirtelen fellép a tájékozódás teljes 
hiánya, környezetét nem ismeri fel s tekintve, hogy ez a mozgások teljes rendezett
sége mellett áll be, azt a veszélyt rejti magá.ba.n, hogy a környezet félreismerésé
nek hatására súlyos cselekedetekre ragadtatja magát.. E,mberölés;, stuprum violen
tum). Jellemző a kóros mámorra a psych-és zavar, mozgá.s6k zavartsága nélkül és 
hog;.· utána az emlékezés lliánya teljes (Za-ngger). 

Kezelés: Gyomormosás, testmelegítés, bőringerek alkalmazása, coffein s ha 
s?.üks-éges ('.ardiazol, hexeton. 

Idült alcoholmérgezéssel a világ minden t.áj.án sűrűen taláJkozunk, dc leg
in.ká.bb a szeszgyártó, pálinkafogyasztó kultúrál1amokban. Az alcoholt különbözö 
-él vezeti cikkek ·alakjában :fogyasztja az emberis-ég. A sör 2-4.%, az asztali borok 
5-7%, a pecsenyeborok és pezsgők (tokaji is) 8~12%, az égetett borok (portói 
sherry) 15-16%, a likőrök 35-45%, a konyak Bs pálinka 45-50%, a rum és 
whysky 50-70% alcoholt tartalmaznak, Természetes, hogy legártalmasabb-lesz a 
töményebb szeszes italok rendszeres -élTczete., először, mert ezek aa. alcohol hely· 
heli ártalmát i.s .érvényesülni engedik, másodszor, mert a megszokott 3~5 dec:i 
pálinkával rendesell jóval nagyobb sz.eszadagok ke:rülnek a sz.ervezetbe, mint a 
könnyü bon·al. vagy sörrel, .még ha literszámm fogyasztják is azokat. A tömény 
szeszekben levő aromás anyagok (amylaJcohol = fuzli, absynt-nlaj) a szesz mér· 
ge:ző hatását még emelik. Viszont azonban a kevés aleoholt tartalm.azó sörből olyan 
óriási mennyiségeket ·fogyasztanak, lwgy ez a nagy folyadékmeiTilyjség az alcohol· 
hatlissal párosulva igen súlyDs bajt okozlmt, amely az ú. n. "1nünoheni sör sziv" 
vagy cor bovinwm néven a. pathoJogiában ismeretes. Az idült alcoholméTgezés testj 
és lelki tünetei egyará.nt súlyo.sak: 

l. Testi elváltozáso7c, Tészben az idegrernd'Szer, részint más szeTVekben jelent
keznek. Idegrendszerick közill jellemzűek: k:i.öltött nyelv és szét.feszített ujjak 
remegése, idteggyulladás majd bénulás a n. peroneuson, késöbb általános ideggyul
ladás (polynelll'itis) is :felléphet, mely rendkívül nagy fájdalmakkal jár . .A:z érzék
szel-vek zavarai között első helyen áll a neuritis Tetrabulbaris :alcoholica központi 
.szin·skotDmával, dc a többi érZ'ékszerv is komi elöregedést mutat. Más szervek el· 
változásának oka az izgató helyi hatás, mely állandó garat- és gyomorh,urutot _1 1 , , 

tart :fenn s az aleoholisták. reggeli hányását okozza, tocvábbá az :alcoholnak a sejt- r/?..-..IPAt; ~~it{) 
életre, különösen az égési :folyamatokra való hatása, mely elfajulá:s és clz.síroso-
dásra és a kötőszövet túltengé-sére vez-et. Igy jön létre a korai érelmeszesedés, a 
máj és a vese zsugorodása. Ehhez járulhat a szívizom elfaju1ása és elzsÍTo.sodása. 

2. Lelki téTen feltűnő a jellem megváltozá:sa, melyre jellemző a kíméletlen 
önzés különösen szükebb környezetével szemben, míg a nagyvilág előtt nagy áldo
zatkészségével dicsekszik. A la-ssan ki.:fejlődö nemi képtelenség durva kicsapongá
sokk,a! majd nemi eltévelyed·é.sckkel és őrjöngésig :fokozott :féltékenységgel szokott 
párosulni, mely sok bűntény okozója. Később a szellemi képesség csökken, az 
erkölcsi érzés elvész, csendes butaság :fejlődik. 

Az aleoholizmus tová.bbá hajlamo-sságot teremt bizonyos clmebajokra. Dyenck 
az alooholepilepsi-a, amelyben az alcohol mellett nagy szerepet játszanak a pálinkák 
illóolajai (absinth), az alcoholparalysis, mely egész hasonló a paralysis progres
sivához, de. alcohol megvonásTa gyógyul. Néh:l azonban. alcohol excessus kivált
hatja a pamlysis progressivát is, Az alcoholpar.alysishez igen hasonió a Korsakow
kór, melyben nemitis meUett a tájékozódás és emlékezés teljes hiánya áll :fenn. 
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V ég·ül leggyakoribb elmebaj., mely :iz aleoholistát éri, a deli1·itu1Jn tremeíw melv
nek főbb tünetei: Idő és helybeli tájékozatlanság, kicsiny UlldorÜó állatok' látás.a. 
Igen jellemző a vis·u.alis lmllucináció, vele járó akusztikus hallucináció nélkül 
L~tja pl. hogy valaki beront a szobájába, de hallani nem hall se.mmit, ami félel~ 
mct -:- mely az amúgy is fennálló üldöztetési t€vesz,1nék miatt állandóan gyötri -
annpra fokozzaJ hogy önmagában és környezetében súlyos kárt tehet. A halál 
szívgyengeség kö-vetkeztében szokott beállni. -

Az aleoholista ellenállóképessége is csökkent fertőző betecrségekkel különösen 
tuberculosissal szemben és a fent jelzett májelváltozások okozhat~ak diab~test vé.szes 
vérszegénységet, majd a májzsugorodás Dkozta súlyos kerin..gési zavarok 

1

fognak 
a hydrops ascites tünetével véget vetni az életnek. 

Kezelés: Az aleohol ·azonnali és teljes megvonása (ami csak zárt intézetben 
~ehetséges) és bösóges folyadék1 főleg tej itatása és a már fennálló szervi beteg·
sé-gek megfelelő gyógyítása. 

Methylalcohol vagy Methanol. Az aethylalcohol megadóztatása óta 
az iparha,u helyette majdnem mindig ezt használják festékek zomancok 
stb. oldószereként, ami 'belégzés folytán is okozhat súlyos i parl mér~ezést. 
Olcsóbb voltánál fogva tilalom ellenére szeszcs italokba, hajszeszekbeö keve
r~k' .. ami .súlJlos ,tömegmérgezéseket okozhat. Ember()k érzékenysége rend
kl;üJ kulonbo~ es a mcthanoilal szemben túlérzékeny emberek száma nagy. 
Nemel~eken mar egy kanál után halálos mé,rgezés fejlődhet, mások hóna
pokon at 30-50 cm'-t is eWirnck (Zangger ). Ismételt alkalmazésra túlérzé
kenység fejlődik. Hatásai: A részegítő hatása sokkal gyengébb, mint, az 
aethylal~oho:é, de annál sokkal tartósabb. Bevétel után gyakran hányás, 
pupi!latagulas, szikralátás. Örákig, néha napokig tartó incubatio után lép
nek fel a tulajdonképpeni mérgezési tünetek: nagy hasfájdalma:k, látási 

_ ~ava_:ok' .. m~rev pupilla, cyanosis, dyspnoe, néha összeesnek .a mé1;gezettek 
es gorcsok allanak be. Gyakori a lácóidcg sorvadása és megvakulés. A tar
tós és veszedelmes hatás oka, hogy oxy<:látiója igen lassan megy végbe és 
hogy nem .ég el szénsavvá és vízzé,_ hanem :formaldehyd, később hangyasav 
lesz belőle, anrik a sejtéletet súlyosan bántalmazzák. 
. ~ ~~ezelés: Gyomormosás, carbo medicinalis, coffein, vérvétel és Ring-er~ 
1n:fuzw, mert a méreg sokáig időzik a vérben, alkaliál-::, súlyos eszméletlen~ 
ség_ eseté-ben Iumbalpunctio és- subcutan kis adrenalin mennyiségck. . 

B) AHaiászerek 

Hypnotica. 

Az alvási folyamat létrejöttének és nilbenlétének közelebbi megismerése 
az altatószerek hatását is tisztázta. Még nem régen az alvást úgy fo~k 
fel, mint narkótiklis állapotot, amelyet ú. n.. eliáradási anyagok okoz~ak. 
Az en_eepha~~ti~ lethar~ca, valamint más tartós alvassal, illetve alvási kép
telenseggcl Jaro betegsegben elhaltak agyvelejének mikroszkópos vizsryálata 
( Econorno) r Lái' i Jen 1 alószínüvé i ette. l.oey: ~, 'cözév- ~s közNagyvelő 

0

ha~a~ 
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rán fekszik az alvási központ, tőszomszédságában pedig a vele ellentétesen 
működő éber központ. Az alvás központja gátló központ, mely ha műkö
désbe jön, az agykéreg ingerlékenysége alászáll, sőt annyira csökkenhet, 
hogy csak a legerősebb ingerek juthatnak öntudatra. Ennek bizonyítékát 
H ess kísérletei szolgáltatták, melyekben sikerült a köztiagyvelő bizonyos 
tájékának villamos ingerlésével macskákon természetes alváshoz teljesen 
hasonló 'állapotot előidézni, úgyhogy a; gátolt müködésü agykéreg az ing-er~ 
lés abbahagyása után is még 3--4 órás alvást 'biztosított. -Vegyi anyagok~ 
nak a köztiagyba fecskendezésével is sikerült állatokat alvásrru bírni és 
pedig az éber központot bénító ergotaminnal (H ess), vagy az alvási köz

pontot ingerlő Ca012-al (Oloetta és Demole). 
A természetes alvás tehát háron1 agyirésznek és pedig ruz agykéreg~ az 

alvási és az éber központ összehangolt működésének a következménye. 
Az éber központ fokozott ingerületc ellensúlyozza az alvási központ műkö
dését, viszont az agykéreg fokozott ingerületi állapota mellett az alvási 
központ gátló tevékenysége nem fog tudni érvényesülni. Ezek szerint vilá
gos, ho@Y altatószerekkel háromféleképpen lehet az alvást elősegíteni Vagy 
úgy, hogy az alvó központot izgatjuk, ami azonban eddig csak a fent emlí
tett kísérletes módon sikerült, mert olyan altatószerünk, amely az alvó 
központot izgatná, nincs.* A másik mód azJ hogy az éber központot bénít~ 
juk, amikor is az alvó központ túlsúlyba jutva fejti ki hatását az agy. 
kéregrc, anllnek következményeként - mint a bev,ezetésben láttuk - bcliDB 
az oxidatiós folyamatok csökkennek és helyükbe lépnek a restitutiós folya
·ma~ok és az égés csökkenésével párhuzamosan csökken a sejtek müködése 
vagyis ingerlékenységük. Ífliy illatnak azok a leghasználatosabb altatóink 
amelyek tartós alvást biztosítanak, aminők a barbitursav készítmények, 
amennyiben hamaro;San el nem bomlanak, mint az Evipan. 

Végül az alvó központ gátló tcvékenységét megkönnyebbítjük annak 
fokozása nélkül, ha az agykéreg ingerlékenységét csökkentjül<. Ílyen 
módon ható altatóinlc Paraldehyd, Amylenhydrat, Chloralhydrat, Chlara
lamid, Urethan, Averdn, Bromural, Adalin valószínüleg e ké1•eghatásukon 
kívül még az éber központra is hatnak, esökkentve annak ingerlékenységét. 

A pharmakologia régi tanítása, hogy altató~ és bénítászerek között 
csupán foko""-ti külörrbségek · állnak fenn,· csak addig állja mef~i a helyét, 
amíg alacsonyrendű idegképleteken, pl. gerinevelőn vi:;;;sgáljuk őket, ahol 
az altatók valóban ugyanolyan módon bénítják az idcgsejteket, mint a nar
kotikák. I\fagasa:bb agyiberendezéseken azonban ~z a nagy különbség1 hogy 
mi@ a narkötikumok, mint láttuk, elsősorban az agyvelő gátlóközpontjait 
bénítják, az alcatószerek éppen fordítva előbb a működés központjait Í'ktat
ják ki, érintetlenül hagyva a gátlókat, melyek túlsúlyba jutva féken tartják 
az agySejtek teV"ékenységét. Ezért van az, hogy tllat"kótikus szcreink, bele~ 
értve az alcoholt, altatásra nem alkalmasak, mert a gátlások kiesése fol:y:táu 

* Sok sz-ól a mellett, h-ogy á m011)hlnnak volna ez a- hatása. (Meyer és Pick) az-on
ban ez még kétséges. 
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Alt.atók 
alkalmazása 

kezdetben nagy izgalmat okoznak €s miyel az alvóközpont maga is gátló 
központ, ennek kikapcsolása már eleve lehetetlenn€ teszi a tennészetes alvás 
bekövetkezését, mert ilyenkor éppen az éber központ jut túlsúlyba. 

Ezek ismertetése után lássuk az altaták alkalmazását, N em núnden 
áhnatlanságot kell altatószerrel leküzdeni. Első feladat az álmatlanság 
okának a kifürkészése és annak kiküszöbölése. Ha fájdalmak nehezítik az 
alvást, akkor ezek okát- ha nem lehet, úgy magát a fájdalmat kell szüntetni 
pl. antipyretikákkal. Helytelen életmód; túlfeszített szellemi munka okozta 
álmatl~ULSág az életmód rendezésével gyökeresen orvosolható. Figyelemmel 
kell lenní arra is, hogy sok ember oly mélyen alszik, hogy hiányzik benne 
az alvás tudata és folyton áhnatlanságról panaszkodík. Ezek azok a hipo,
chondriás egyének, akik teljes jóhiszeműen szok~ák panaszolni, hogy hetek 
óta nem aludtak. Ezek az aliatószerek Iegna;,ryobb fogyasztói, akik végül 
tényleg eljutnak oda, hogy altató nélkül nem tudnak elaludni. Maga az 
álmatlanság egyike a leggyötrehnesebh állapotolmak, amelyen az orvosnak 
segítenie kell. Két alakban jelentkezik. Vagy nem tud a.z ember elaludni 

Álmatlansá.g 
okai és 
különböző 
fajtái 

Veszélyek 

. . ' 
vagy pedíg n€hány órai alvás után felébred (öregek áhnatlansiiga). Első 
esetben olyan altatókkal segítünk, amelyeknek ihatása gyorsan elmúlik (el
altatók), amilyen pl. az evipan, míg az álmatlanság második fajtáját tar
tósan ható altatók:kal kell leküzdeni. Néha - különöscn hosszabb betegség 
vagy műtétek után lép fel és egy-két este altatót adva, nyomtalanul eHüllik: 
a beteg, amint mondaní SZDkták, ismét megtanulta az alvást. Néha azon
ban tartósan kell rendelni, ami káros, mert hosszas alkalmazásuk által olyau 
helyzetet teremtenek, hogy nélkülük már egyáltalában nem tud aludni a 
beteg, amin csalk szigo,rúsággal vég;reha.jtott elvonási kúra tud segíteni. 
Eppeu ezért az altatók alkalmazásával takarékoskodjunk és csak hw az 
enyhébben ható sedativumokkai, aminők a brómkészítmény ek (de nem a 
brómtartahnú altatók!), hatást elérni nem tudunk, szánjuk iá magunkat 
s akkor is lehet'őleg rövid időre, aliatók rendelésére. Nagy hiba az orvos 
részér5! kényelmi szempontokból nagyobb mennyiségü altatót pl. valamely 
barbitursavszármazék 10 g-ját a beteg kezébe adni. Egyfelől eÍveszti a be:cg 
feletti. ell:nőrzést, - másfelől éppen az altatászerek ma igen kedvelt öngyil
kossági mergek és a beteg kezébe ilymódon halálos mennyiséQ'Ü mérget adunk 
ami könnyelmű, lelkiismeretlen eljárás. Fájdalom_, a gyÓgys~erészek is gyak~ 
lt'an adnak ki recept nélkül altatószereket, ami sok bajuruk okozója. 

Jó szolgálrutot tesznek és nélkülözhetetlenek az altatók elmebajosok me<>-
nyugtatáií:ban. · " 

Az altatók alkalmazasának más területe a központi idegr<mdszer kóros 
izgalmának megszüntetése, aminők megnyilvánulhatnak egyes központok, 
pl. a Ilányási vagy egyensúlyi központ zavaraiban vagy pedíg áltaiános 
göresökben, amilyenekkel epilepi!iw, eklampsia, cocainmérgezés stb esetében 
találkozunk. Sokszor az altatószerekkel opium készítményeket helyettesít
hetünk, elkerülve utóbbiak uem kivánatos mellékhatásait. Nagy szerepet 
játszanak továbbá, mint mií:r láttuk, a sebészi narkózis előkészítésében. 

Altatászerek veszélyei. A rendes altató adag egyszeri alkalmazása 
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mérgezést nem okoz, de nem ritka az allergiás túlérzékenység, erre különben 
is hajlamos embereken (asthma, urticaria). Aszerek tartós használata nagy 
veszedelmeket rejt magában, mert súlyos idegrendszeri zavarokra vezethet, 
amilyenek apathla, az összpontosító képesség csökkenése, epileptiform gör
csök, ataxia, érzékcsalódások stb. lVIáskor méregvágy fejlődik ki és a mor
pbinismushoz hasonló állapot. 

Heveny altatószermérgezések közül főképpen a 'barbitursavsiármazé
kokkal való mérgezés a fontos, mert ezek ma BZDkásos öngyilkossági mér
gek. Lefolyiísuk a vázolt hatásokból folyik. A mély alvás comába megy 
át, amelyből már legerősebb ingerekkel sem lehet a mérgezettet felébreszteni. 
Légz€sszám folyton csökken, úgyszintén a vérnyomás és a testhőmérséklet 
Ha orvosi segítség nem érkezik túl későn, gyomormosás, carbo medicinalis, 
vérkibocsátás és vérátömlesztés hatásosak. Nagy dosisbarr ébresztő szerek: 
coffein, camphor, cardiazol, lobelin és még igen súlyos esetben is sikeres 
lehet 5-6 mg picrotoxin intracisternális befecskendezése megfelelő mennyi
ségü liquor lebocsátása után. 

J\fielőtt az egyes altatÓSl'lereket tárgyalnók, a fontosabbak veg}i szer
kezetéről és egymáshoz, valamint a bénítókhoz való viszonyukról Riesser 
és Taubmann nyomán rövid attekint€st adunk. 

1. Methan-származékok 

lf.)c<H-~) H>0<H ~ H.)o(Gl--?>H,G>C<O,~ 
H H H OH Ol . ot H,O OH 

Methan :\fethylalkohol Trichlorrnethan Amylenhydrat 
CH4 Methanol Chloroform v. tertiaramyl-

CH3. OH CH. Cla alkohol 

-~) OH)c(SO,O,H,_-?OH)o(SO,.O,If, 
CHa SO,O,H, G,H, SO,; O,H, 

Dimethyl-diaethy1sulfonmethan Diaethylsulfon acthymethylrnethan 
Sulfonal M-ethylsulfonal v. Tri.onal 

2. Aethan-származéknk 

H-o<: H-o<: H-o<i Br-o-4; 
I _Af-? l fl --+ l fl -? LH 

H-o,n H-O<oH H--i::<ot H-tJ"oi 
Aethy1alkohol 

.Aethcvnol 
C~H5 .0H 

Aethylchlorid 
Ckloriithyl 

C~H~Cl 
Á 

Tribromlithanol 
.Avertin 

CBr 3. CH2 • OH 

H-o<H Cl-o<:g~ 
l Y,.--7>) l .'CT 

c....,ö c<ö 
.A.cetaldehyd Tric.hloracetaldehyd 

CH3CHO Chlora:t 
COl,. CHO 

H-o<H H>o-H 
l fl H f 

H-Q-H o!!:::s-H 
.Aethyldther 
C2H~OC~H~ 
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/OH 
c~·o 

.'oH 
Szénsav 

H2C03 

c<~ c< oz 0-H 

·-~<: ~ lll 
0-H 

Aethylen TrichlorKthylen · Acetylen 

-~ 

C2H4 C2HC13 Narcylen 
CzH2 

3. Szénsav-származékok 

/OH 
c~o 

'NH, 

Szénsavas amid 
= Karbaminsav 

/O.C,H5 
c~· o 

"'-A/H2 

Karbaminsavas 
athyleste:r 
= Uretha;n 

---~ 
/NH2 

c" o 
N-C.CH, 
H [i 

o 

H 
/O.C-CCI, 
c~o H 

'-NH, 

Karbaminsavas 
trychlodithylcster 

=Volunta-l 

Szénsavas diamid 
= Hugyamy 

Acethylhugyany Bromdilithyl
acetylhugyany 

= Adalin 

/NH, 
C~O H H/CH, 

N-c. c. c" 
H li H Cl·f. 

ó " 
Isovalerianvl

hugyany' 
Brom isoval-erianyl

hugyany 
= Bromu·ral 

4:. Hugyany-származékok 

H ugyany Malonsav 

Diaethylbarbiiursav = Veronal 

Malonylhugyany 
= BMbituraav 

Phen.yl-aethylbarbitursav 
= Lu1n~nal 

l 

t 
l 
' 

DiallylbarbitursaY = Dial 

Cyclohex-eny l-Aethy 1-Barbi tur sa ·v 
Phanodorm 

Phenylaethyl-N-Methyl-Barbitursav 
Promi1wl 

Isopropyl-Brompropenyl-Barbitursav 
Noctal 

N-Methylbarbitursav 

Cyclohexenyl-Methyl-N-methyl
Barbitursav = Evlpan 

Használatosrubb altatószereink a következők: 

*Chloralhydrat. 

[Trichloi'aldehyd-hytl.:rat. CCl3 • CH.(OH)d A vízben é:: borszesz
ben jól o}dJható e.lüoral (CCZ3 • CHO) úgy keletkezik, hogy absolut aleuholba szá!raz
chlorgá.zt vezetünk; ha ez egy molekula vizet vesz fel (moleculads additio és nem 
kristályvíz-felvétel), belöle chloralhydrat lesz. ny módon állitotta elő Liebig, aki
nek -e vegyület ismeretét köszönjük. Ha a chlnra1hydratot alkaliákkal főzzük, 
akkor hangyasavas kalium és chioraform képződik. E vegyi folyamat Lieb1·eioh-et 
arra a feltevésre ve-zette, hogy a chloralhydTat az .állati szerveze,tbeu a véralk,áJiák 
hatására ugyanilyen átalakuláson megy keresztül és ez a feltevés aTTa kés·ztette, 
hogy mint narkótikus sz-el'l'el kísérletezzen vele. A chloralhydrat valóban kiváló 
altatónak bizonyult, bár Liebreich feltevése téves voit. Ma tudjuk, hogy a chloral
hydratból a szervezetben sohasem keletkezik chloraform

1 
hanem az maga, mint 

olyan, csöKkenti az ideg&ejtek működését. 

A chloralliydrat helybelileg erős gyulladást és szövetelhalást okoz ol,-
annyira, hogy hólyaghúzónak is ajánlottálc E hatása miatt a gyomorba 
csak erősen higitott oldatát szabad vinnünk (2-3%). l\íaró hatása bőr 
alá fecskendezésre ·is alkalmatlanná teszi és ha belsőleg· rendelni nem lehet 
(súlyos tetania, elmebetegség stb.) chloralhydrat csőréket alkalmazunk 
mindig nyákos oldatban. 

Mérgew hatása hasonlít a chloroforméhoz. A beálló mélybódulat köze
pette a vérnyomás alászáll, mert a véredények centrális tónusukat elvesz-
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tik. Az érverés jellemzően nagyhullámú lesz, mert a systolek alatt az ellazult 
edényekbe tód'llló vér a rendesnél erősebben tágítja ki őket. Altató adagokra 
a légzőközpont müködése nem csökken1 de n-agyJ mérgező adagok után elég 
hamar bÉ>Uul mí~ a szív csak később szünteti meg müködését. Szívgyenge-

' o 
ség, alacsony vérnyomás esetében a chloralbydrat ·alkalmazását kerüljük, 
mert veszedeleinmel járhat. Egyéb szívbajokban, különöscn incompensáltak 
álmatlansága ellen használj~k. _ 

A lk a lm a z ás a: Altatónak ma ritkán használjiik, merc a barbitm·
sav származékok jobban beváltak. Még leginkább kisgyermekek éjjeli fel
riadása (pavor nocturnus) és chorea ellen használják. 1-2 g tartós alvást 
biztosít. Görcsök ellen is jó szalgálatokat tehet, dc tetanus és strychnin
mérgezés esetében ma evipa.nt adunk. Eklampsia esetkben mo,rphirmal 
egcybekötve a;o ú. n. Stroganoff gyógymód alakjában próbálkoztajr vele 
(24 órában 3 x 0,5-1·5 g chloralhydrat csőrében s közbe-közbe 0,01 g mar
phint bőr alá). De erre a célra is jobban beválik a Luminal. 

Hosszú idő~ át ne rendeljük, mert ez egyrészt mcgszokásra vezet, 
másrészt kifejlődhetik az ú. n. chronikus chloralismus, mely súlyos gyo
mor- és bélhuTutban

1 
bőrkiütés-ekben nyilvánul,_ sőt szívgyengeségre, eaehe

xiára és a szellemi működés hanyatlására vezethet. A chlo;ralhydrat a szer
ve;oetb0n trichloraethylalcohollá redukálódik, mely viszont glycuronsavval 
pá:rosulva ürül ki a vizelettel urochloralsav alakjában (a vizelet redukál, 
de élesztővel nem erjeszthető, mint a cukortartalmú l. 

Adagja: 1-3! g pro dosi, 3-6! g pro die. J\Iindig oldalban, mégpedig 
izgató helyi hatása miatt sűrű szirupba.n vagy nyákos főzetekben rendeljük. 
T_rismus, görcsökt vag,y állandó hányás csetén amyJumos csőrében is bead-
ható 150-200 g folyadékban. · 

Helyette a kevésbbé mérge;oő chloralcmliddal próbálkoz;ak, melynek 
2---4 g-ja altató hatású. 

Chlomlose: Chloralhydrat és szőlőcÚkor kondenzációs terméke. Gyakor
latban nem vált be, de mint állatlúsérleti bénító nélkülözhetetlen, mert tel
jes narkózis közben is a reflexek megmaradnak. 

Chloreton: (Trichlorbutylalkobol) gyakorlatban mint aliatót nem hasz
nálják. A tengeribetegség létrejöttében szereplő központok izgaimát meg
szünteti s erre a célra használják is gyógyszerkeverékek alakjában. 

• Mixtura chloralo bromata vagybromid i a, egyik lényeges alkat
része szintén chloral, de a brómkészítményelméi tárgyaljük (L brónmál). 

Kisebb jelentőségű altatászerek még a *Paraldehyd, mely 3 ácetal
dehyd molekula egyesüléséből keletkező folyadék. Előnye, hogy igen 
kevéssé mérgező, hátránya kellemetlen karcoló íze és- rossz szaga és hogy 
a gyomrot és belet nagyon izgatja. Adagja 3-5 g tízszer annyi folyadék c 

ban (víz, leves, sör) elkeverve. _ 
Az Amylenhydrat v. tertliir amylalcohol, mely színtelen, kellemetlen 

sza.gú és égető ízű folyadék. 2-3 g-os adag nyugodt ábnot okoz, a nélkül, 
hogy a légzést és a cirkuláció! lényeg·esen befolyásolná. Hatáserősségre nézve 
a chloralhydra.t és paraldehyd közölt áll. Rendelését megnehezíti rossz szaga 
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és ille azért, hogy ezt palástoljuk, gelatincapsulában vagy sörben vétetjük 
be. Legnagyobb adagja 4· 0! g', pro die 8·0 l g, 

Sulfonal és ''Methylsulfonal v. 1'1'ional: lVIindkettő a mcthan szárma
~éka és nélkülözhető. Rossz oldódási és kiürülési viszonyok miatt csak nagy
sokára hatnak (különösen a suifonalJ és hatásuk igen lassan szűnik. l\1ér
gcző hatáBuk csekély. Tartós alkalmazáskor szédülés, értelmi és beszédzava
rok, ataxia és' porphyrinria léphet fel. Adagjuk: 0·5-2·0 g. 

''Urethanum, Carbaminsavas aethylester v. aethy.lurethan (NH,.CO. 
00,11,) mint altatószer nem vált be, mert hatása közelebb áll a narkotiku
mok hatásához, mint az altatókéhoz. Allatokon mély narkózist tudunk vele 
csinálni. Kis dosisban 0·5--1·0 g gyermekek megnyugtatására és pertussis 
ellen adják. Vízben jól oldható íztelen vegyület. Történelmi jelentősége, 
hogy ez volt az első karbamiruav származék, melynek bénító hatását fel
ismerték, ami elindította a hngyanyszármazékok nagy áradatát, melyek 
között vannak legértékesebb altatószereink 

& urethan hatását lényegesen fokozták azzal, hogy aethylgyökének 
3 H atomját chiorral helyettesítve, előállították a karbaminsavas trichlor
athylestert, mely Volunta1 néven igen jó altatószer. 0·5 g-os adagja percek 
alatt elaltat, de 3---4 óránál tovább nem tart a hatása. 

Brómtartalmú hugyanyszármazékok a bmmu1'a.l (*Carbamídum 
bromísovalerianicum) és az adalin (* Carhamidum bromaethylaceticum). 
Első igen jó elalta.tó szer. 0·3 g-os adagai 3-4 óráig hatnak, de veszély 
nélkül megismételhetök. Az adalin hatása, sokkal tartósabb! Meniere-tünet
csoport esetében kitűnő a hatása. Ilyenkor éveken át baj nélkül vehető. · 
Adagja 0·5 g. 

Sedonnid: (Allylisopropylacetylhugyany) igen kedvelt altató 0·25-
0·50 g-os adagokban. Allergiás thrombopeniát, másokon bőrkiütést okozhat. 

Barbitursavszármazékok. Számuk l'endkívülnagy és folyton növek
szik. Itt csak azokról lesz szó, melyek a gyakorlatban jól beváltak. A többi 
megtalálható a vénygyüjteményekben, valamint a vegyigyárak tájékozta
tóiban. 

*Acid. diaethylbarbituricum vagy diaethylbm·bituTsav (V eranal) 
színtelen, keserű ízű kristályos vegyület, mely hideg vízben ro,sszul oldódik 
(1:150). Igen megbízható hypnoticum; 0·5-1·0 g hosszantartó alvást biz
tosít, nagy adag-ok (4-8 g) comát okoznak, mi halálos lehet. Változatlanul, 
de lassan ürül ki -a vizelettel s ezért hat'ása tartós. Legcélszerühben meleg 
italban vagy vízben oldva rendelhetjük 0·5-1·0! g-os adagokban; de por
ban is adható. J\faximális_adag pro die 2·0 l g. 

A veronal natriumsója ltie.Winal néven igen kedvelt altatószer. Ha~ása 
teljesen egyezik a veronaléval, de vízben jobbm1 oldódik, felszívódása gyoi~
sabb s így hatása hamarább áll be. Újabban codeinnal alkotott kristályos 
vegyületét, a codconalt is nagwo;n rendelik, melynek l tablettája 0·018 g 
codeint és 0·15 g veronal natriumot tartalmaz. 

A Somnifen isopropylaet.hylbarbitursav dlaethylamin sója, mit 25--,30 
cseppenként altatór1ak, sedativumuak adnak. 
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Pernocton butylbrompropenylbarbitursavas natrium, mit 10% o.ldat~ 
ban intmvenásan basisnarcoticunmak alkalmaznak L. ott. 

Az Eviz*tn, melyröl már megemlékeztünk a bénítászerek közt;_ igen 
kedvelt elaltatószer, mert hat.ása gyorsan an be és gyorsan is szünik, mert 
a szarvezetben könnyen elbomlik. 0·5 g-os tabletták altató célt szolgálnak. 

Phanod-onn szintén könnyen bomlik a szervezetben . ... .!\z alVás 5-6 órát 
tart s utóhatása nincs. Adagja 0· 2 g. Változata a Calcium-phanodorm. 

*Acid. phenylaethylbarbituricum. (LuminaJ.) Hatása valami.-el erő
sebb, mino a Yeronáíé, úgyhogy 0·2-0·4! g-ot szo"kás belőle rendelni. A 
Lumoinalnatritwn vízben igen jól oldódik. Bőraláfecskendezésre ezt rendeljük. 

Nálunk sevenal, sominal, phannanal persedyl névoo is rendelhető. 
A Iuminal altató hatásán kívül síma izmok görcsát meg tudja szün

tetni s azért ,angina pectoris, migrlin stb. esetéboo is- jó1 használható és 
kiváló szalgálatot tesz mint sedativum s mint ilyen~ az epilepsia kezelésében 
is jól bevált na.pi 0,1-0,2 g-os adagbatL Ezek az adagok azonban már 
álmosítóak s ezért helyettesíthetjük Prominallal, melynek már 0·2 g-os 
adagai epilepsiaellenesek, míg altató dosisa nagyobb. 

C) Csillapítószerek 

Sedativa. 

E gyógyszerek hatása már jelentékenyen különbözik a központi ideg;
rendszer bénítóitóL Ezek az agysejtek rendes müködését nem tudják béní- . 
tani, hat1em hatásuk .lfbhan áll, hogy a központi idegrendszer fokozofit inge
rületi állapotát szüutetik meg és az ezzel együttjáró fokozott ingerlékenysé
get rendessé változtatják. Ezek tehát a rendes agyimfrködéseket gyógyító 
adagokban érintetlenül hagyják és az alvást is csak akkar tudják előseg\í
teni, ha az álmatlanságot az agykéreg fokozott ingerületi -állapota okozta. 
Így hatnak a brómvegyületek harbitursavszármazékok, különösen jól a 
phenyl-aethyl-barbitursav egész kicsiny (0·02----0·03 g) ada.gai és a Valoriana 
gyökere. - FontoS szerepük van a brómvegyületeknek mindcn mozgá.si 
TIJ'lllgtalanság;, görcsös állapotok esetBbenl elsősorhan az epilepsiáJban, bár 
újrubban helyette luminalt szaktak rende1ni. 

A bróm és vegyületeL Az összes brómve.gyületek, melyckből brómion 
lellet szabaddá hatásukban lényegileg megegyeznek és e brómhatás abból 
áll, hogy az a~rsejtek _fokozott ingerül~tét és ingerlékenységét megszünte
tik. Normális enrberen

2 
valamint állatkísérletekben alig fogunk a bróm hatá

sáról meggyözödhetni1 de a bróm igen nagy adagai után fáradtság, kábult
ság, a go;lldolkodás renyhesége, sőt beszédzavarok állhatnak be. 

A brómot a szervezet visszatartja, s csak körülbelül 10-2Ü'%-a ·jele
nik meg a vizeletben mindaddig, amíg vele bizonyos mértéki!l' nem telítő
dött, ami körülbelül a 17-20. napon lill be 7-8 g-os napi adagok mellett._. 
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Ezen túl már ugyanannyi Yálasztatík ki, amennyit beadtunk, vagyis b~áll 
az ú. n. brómegyensúly. Mivel a vese nem tud különbséget tenni Cl és 'Br 
kÖzött, a vérben keringő halogeneket töménységük arányában választja ki. 
Ennek folytán minda.dclig· fog több Cl-t ürH€ni, amíg a Br a vérben eléri 
a Cl töménységét, amit úgy szaktak kifejezni, hogy a hróm kiűzi a chiort a 
szerveze~ből. A vérbeli bróm töménységének 1ncglelclőcn, persze a szervekben 
is a Cl egy részét Br fogja helyet-tesíteni, úgyhogy még a gyomornedv is 
ehlorhydrogen mellett brómhydrog;ent is tartalmaz. A szen·eze~ e brómmal 
való. telítése nagy szerepet játszik az epilepsia kezelésében s azt leggyarsab
ban úgy érjük el, hagy a cllloridok bevitelét erősen esökkentjük. Ilyen célra 
brómsókkal készült ételeket is rendelhetünk {bromopan) az epilepsiások
na'k. E retentiónak tula.jdonítha~ó, hogy a hrómlmtás az adagolás beszün
tetése után is még. jó ideig fennáll. 

Gyakori a hosszú brómadagoláskor fellépő chrunicus mérgezés vagy 
byomis·m.us.I melynek jelenségei a kiválasztó felületeken,_- mirigyeken meg
jelenő és lellasadó szabad brűm izgató hatására. vezethetiik vissza. Gyengébb 
alakjaiban a jodismuslroz hasonlóan bőrkiütések, az ú. n. !Jrómacnek jelent
keznek) majd hurutosak lesznek a nyálkahártyálk, különöscn a légzőutakon. 
A fennálló gyo,morihurut, hasmené-s mia.tt anaemia,_ lesoványodás áll he; 
különben már a brómsók erélyes 1,sóhafás" -a következtében is soványodnak 
a betegek. Súlyosabb mérgezés esetén az idegrendszer "avaraival találko
ZUllk, mit aluszékonyság, a: sensibilit'ás és az intellektus csökkenése, ru nemi 
ösztön kialvása, depresszió, ataxia, vontatott beszéd, ingadozó járM, aluszé
konyság jellemeznek. A bróm_ megvonása után -e tünetek rendszerint gyor
san elmúlnak. Kiürülését siettetni lehet napi 3Xl·O g NaCl-al és "húgy
hajtókkal. 

A lk a lm a z ás: A központi idegTendszer miudennemü fokozott inger
lékcnysége, amit rendszerint ne1.J.,rasthenia gyüjtőnéven foglalnak össze, a 
bróm igen hatásos alkalmazási terillete. l\1egszűriteti a :fokozott nemi inger
lékenységet (1-2 -g Calciumbromid) -és tűrhetetlen bőrviszketegség ellen, 
ha kell, intravenásan adunk 0·5-0·10 g Ca Y. Na-bromatumot 10%-os 
oldatban. Nem altató,~ .. dc az álmot akadályozó ideg·esség megszürrtctés:ével 
előseg1ti anna'k bekövetkeztét. I,l\"mfontosabh szerepe azonban az epilepsia
kezelésben van. Az adagokat nem szabad kicsinyre szabni; b'ár az epilep
sziát nem tudja gyógyítani, a rohamok jóval ritkábbak lesznek, S'Őt gyak
ran teljesen elmaradnak a kezelés ideje alatt. A brómot hosszabb kúra alak
jában kell rendelnünk és fokozatosa-n emeljük az ada.got nyolc hét alatt 
napi 3 g-ra és- aztán fokozatosan i.sm-ét kisebb adagokra szorítlwzunk~ majd 
néhány hétre teljesen ell1agyjuk a brómot. 

A három leggyakrabban rendelt brómsó, a ''kali um bromatum (KB r), 
a ''natrium bromatum (NaBr) és ''ammonium bromatum (NH,Br), vízben 
egyaránt jól oldódó kristályos sók; utóbbi bomlékony. Sokszor a hármat 
egyiitt rendeljük (polybr·óm). Különös előnye egyiknek sincs a másik felett, 
bár sokan a káliumsó rendelését a szívre való hatása rnia.tG kerülile Kerin
gési zavarok ezt az óvato~s'ágot indokolj'ák. A 1itJhiun1, :rubidium v. stron-
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tium bromatum csak drágábbak, de tőlük más, mint brómhatás nem vár
hatő. Ellenben a C a l c ium b ,. o m a t u m rendelése céLszerű, mert a Ca 
mint gyulladáscsökkentő a bromhmutok kifejlődését gátolja és a vér Ca 
szin~jét em,elve, bizonyos esetekben támogathatja a bróm görcsellenes hatá
sát is. 

A brómsókat izgatő helybeli hatásuk elkerülése végett oldatban ren
deljük: 10 g-ot a 150 g vízre, syrup helyett glycerint alkahnazva édesítűül 

A bróm organikus vegyületei ritkábbarr okoznak bromismust, de nem 
is olyan hatásosak. Hatásuk előfeltétele, hogy belőlük a bróm leváljék a 
szervezetben. Ezek közül leggyakrabban használják a bromipint, mely 
sesamol,;jnak brómaddítiós terméke és 10% brómot tartalmaz. Gelatin
capsulákban rendeljük, vagy 3-5 kávéskanállal napjában. Sabrmnin, 
díbrombehensavas ealcium 30% brómmal, állítólag jól türi a szervezet. A 
bromokoU 20% brómat tartahnazó, vízben oldba.tlait1 por; 1-5 g,.ot adha
tunit napjáhan 4-5-ször. Bromglidin brómmatt növényi fehérje, 0·5 g-os 

. tabletták naponta 5-6-szor szedhetők. Bromalhydrat, a chioralnál erős<:!bb 
csillapító és altató, 0·5-1·0 g adagban. Bromuml, adalin és 1teu1·onal bró
mot tartalmazó altatók, melyeknek a brómhatáshoz semmi közük sincs, mert 
belőlük bróm nem ha~ad le. Az altatóknál már szóltunk róluk. 

A neurastheniások nagy gyógyszerigénye magyarázza a brómtartalmú 
gyógyszerkeverékek folyton növekedő számát. Újabban leginkább barbitur
savszármazékokkal (pl. Epilamin, Lubmkal, MagnonalJ kapcsolják össze. 
Jó szalgálatot tesz a hivatalos *llfixtum, chloralo-bTomata, chloralhydrat, 
kalium br.amatum és extr. hycscyami keveréke, mely mint hypnoticum .és 
sedativum jól használható. Főleg az epilepsia és neura.s:thenia gyógyításában 
szerepel. Adagja egy kávéskanálnyi, ami 1·0 g chloralhydratot és 1·0 g 
brómkaliumot tartalmaz. A brmnidia nevü, külön ben azonos készítmény még 
ezenkívül kevés indiai kcnder~kivonatot is tartalmaz. 

''Radix Valerianae. A Valeriána officina}is (valcrianeae) gyökere illó 
olajat tartalmaz, mely;nek alkotórészei a b01·neol, egy a menthollal rokon 
stearoptcn és annak isovale1·iansavas [ (0JI3 ),0H. CH,COOII] esteTe. 
Újabban egy bódító hatású alkaloidátállítottak elő" belőle. A hatóanyagok 
bomlékonyak, úgyhogy a gyökér kivonatai nem állandó ihatásúak. Egész
séges emberen hatást alig látunk, de az idegrnndszer fokozott ingerlékeny
ségében igen kifejezcet megnyugtató hatásokat látunk tőle. Legerősebb a 
friss gyökérből készült h'fusum (10: 100) hatása, melyet evőkanalanként 
:rendelünk. Egy :év:-t11él régebbi gyökér hatása igen kétséges. Különösen nők 
izgalmi .állapo;tait (Klimax), de á1talában a nemi téren való ú. n. ·neuras
theniás túlingerlékenységet jOl szünteti. TheakeverBk alakjában, vagy a 
gyökér por 1-2 g-os adagját is rcnde1hetjük. Szeszes actheres kivonata 
a hivatalos- *i'inct. valerianae aethcrea sokkal gyengébb hat~sú, sőt sokszor 
egészen hacástalan. Adagja: 15-30 csepp. 3-4 X napjában. 

A valerlanagyök,ér hatásait 'igyekeztek utánozni vegyileg clűállított 
valeriansavas esterekkel! azonba,n kevés sikerrel. Ilyen szintétikus készít
mények: 
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Validol: Isovaleriansavas mentholester 30% szabad mentholtartalom
mal. Adagja: 5-15 csepp. 

Bomyval: Isovaleriansavas 'borneolester. 0·5 g-os gelatinszemek kap
hatók. 

Valy.l: Valeriansavas dilithylamid. 0·125 g-os szemek alakjában. 
Valisan: Bromis(lvaleriansavas borneol 25% bromtartalommal. Adagja 

0·25 g .. 
1\-Iint megnyngtató gyógyszert használhatjuk még a komló, H umulus 

!upul11s mirigyeit (Glaudulae Lupuli}, melyek illó olajat, benne oldva humu
len nevü terpent, továbbá keserű anyagat és gyantát tartalmaznak. Az illó 
olaj valerolt is tartalmaz. Mint antiaph>'odisiacwn jó szalgálatokat tesz. 
0·5 g-os adaga.it rendeljük, vagy valerianával Impcsolt készítményét a 
Hovaletten-tablettákat. Huronlan néven a drogue vizes kivanatát hozták 
forgalomba. Adagja: 0· 25 g, dr~wée v. snppositorium alakjában. 

A sedativ hatások sorába tartoznak azok is, amelyek az öntudatlan 
automatikru;an lefolyó izommozgásokat, a remegést tudják szüntetni, ami
nők öreg korban, paralysis agitans, postencephalitises tremor képében jelent
keznek. A scopolami-liról már szóléuuk a narkotikák közt. Itt a Bulbocap
nin-t kell említeni a Corydalis cava alkaloidáját, mely nagyobb adagban az 
itzmok viaS7lSZCl"Ű alakíthatóság~[ idézi elő, kis adagban (0·1-0·2 pro die) 
fentemlített remegést szüntcti. Hasonló hatása van a Harmin-nak a Pega
num harmaZa alkaloidájának, melynek adagai kisebbek ( 0·04-0·1 g pro die). 
Csupán méregtani jelentősége van a Mescalinnak az AnlwloniUJn Lewini 
alkaloidájának, melyet ]\l[exicoban ·él vezeti méregként használnak. Részegsé
get okoz, melyben "megoldódik az ember nyelve" s ezért állítólag vallatá
sok céljára használják. 

Cannabis indíca. Az indiai kender ágainak csúcsában, félig érett kalá
száJban, különiisen pedi@ a virágok által elválasztott gyantájában több 
hódító hatású anyag van. Ezelmek kedvéért Perzsiában és IndiáJban a herbru 
canna.bis indieae vizes kivonatát hassis néven mint élvezeti cikket kiterjed
ten használják. Ha~óanyaga a cawnabinolnevű gyanta.. A hassis rág-va vagy 
pipálva sajátságos részegséget okoz. A hatás emlékeztet az alcohol és coeain 
hatására: izgalom,_ élénkség, fokozott mozg.ékonysá@, erotikus exaltációk és 
színgazdag hallucinációk, csodás harmóniák hallása, hirtelen változó, szo
morú és vidám deliriumok után mély álom

1 
eseHeg hosszan tartó katalepti

kus állapot következik be. Jellemzőnek említik a tér és időről való fogalom 
elvesztését, ami igen kellemes, a világürboo lebegő közérzéssel járna. Az 
idegTendszer izgalmi állapotában az extracturn cannabis indieae 0·05 g-ÓS 
adagjai 0·15! pro dic, vagy tinctura cannabis indieae 0·5-1·0 l g~ ja állító
lag megnyugvást okoznak ( 4·0! g pro díe). Az előbbit a köhögési inger csil
lapítására is használják s brómmal (Bromidía), valamint barbitursav szár
mazékokkal.együtt alkalmazzák gyógysze~keverékekben. 
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D) Fájdalomcsillapítók 

A n o d y n a. 

Bár az orvos nemes hivatása fájdalmat csillapítani, mégis súlyos. 
hibát követ el az, aki a fájdalmat minden körühnények között meg akarja 
szüntetni, hogy hetegének elismerését _ezzel megnyerje. A fájdalom bioló
g'iai szerepe védek@és w külvilág támadásaival szemben és testünk felüle
tén felhahnozódott fájdalomérző idegek hatalmas fegyvert képviselnek 'az 
életért való küzdelemben, reflex-kapcsolataik folytán megteremtve a véde
kezés vagy a menekülés fiziológiai előfelt-é~~leit. Ez élettani szerephez 
hasonló szerepe van a fájdalomillak kóros viszonyok közepette, arnikor nem
csak reáirányítja a figyelmet a; beteg szervre .és ezzel megkönnylti a beteg
ség felismerését,_ hanem ú. n. viseerO; sensibilis és viscera- rootoros reflexek 
segítségével aJ ·beteg szc.rvnek hatásos védelmet biztosít ( défense, izületek 
körüli izommeg.feszülések),_ ami gyógyulás.át elősegHi. Azért fájdalmat nem 
kell mindooá.ron szüntetnil hanel}-1 csak akkor.~_ amikor annak a betegség 
lefolyását vagy felismE:réSét illetően semmi hasznát már nem látjuk, vagy 
ha olyan :fokot éi'"nek el-l hogy azoknak mcgszüntetése az emberiess-é-g követel
ménye. J\!Iinden körühnények között azonban az a feladata az orvosnak, 
hogy igyekezzék megtalálni a fájdalonmalc az okát és ha lehet, azt kiküszö
bölve, véget vetni annak, m~rt a fájdalom .mindig valamely betegség· 
tüneteképpen és nem mint önálló betegség jelentkezik. Ha azonban a 
fájdalommal járó betegséget nem tudjuk megszüntetni, akkor folyamodunk 
azokhoz a gyógyszerekhez, amelyek a fájdalmat enyhít.Hc, vagy meg is szün
tetik. 

Hogy ezeknek a fájdalomesillapítóknak hatását megértsük, röviden 
vázolnm1k kell a fájdalom keletkezésének módját: A fájdalomérw idegek 
" te.st felületéről (bőr, izom, csonthárt;;a stb,) központba menő ( centripe
talis) ingerületeket a spinalis ganglionokon és az ú. n. hátsógyökökön 
keresztül eljuttatják a gerincagy hátsó szarvaiba. Ez a fájdalomérw pályá
illak elsOrendű neuronja. Innen indul el a másodrendű neuron: melynck 
ducsejtje a hátsószarvban fekszik és nyúlványai a középvonalat keresztezve, 
az ellenoldali mellső oldal-kötegben haladnak felfelé. Ez a fájdalomérzések 
főpályája a gerincagyban. A gerincagyon kívül is haladnak fájdalomérző 
ú. n. paramedullaris pályák, pl. a sympathicus határkötegben, melyek zsi
g'cri Iájdahnakat közvetítenek A gerincagyi föpálya~ vagy a másodrendű 
neuron továJbb halad a nyúltvelőn, Varol-hídján és az agykarokon (pedun
culi cerebri) keresztül és a thalamUB optiensban végződik. Itt kapcsolódik 
át az ingerület a harmadrendű neuronra,_ mely fel~ezeti az ingerületet az 
agyk~1'egbe, aho!l az mint [ájdalo111 öntudatunkra jut. 

Ha az agykéreg' nem tudja felfogni a fájdalomérzést (kéregsérülés, 
l;lénító mérgek) 1 akkor fájdalomérzés nem jöhet létrt\ hanem az ingerüle~ 
tek a kéreg· alatti agyrészekben kapcsQlódnak át központból jövő pályákra_ 
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Így keletkeznek az ú. n. Sherrington-féle álfájdalmi •·ejll.eo;ek, melyek ig·en 
h eY es jelenségekben nyilvánulnak meg: jajveszékelés, elhárító mozgások, 
pupillatágu.lás, Vérnyomásemelkedés, vagyis a fájdalmn ismert kísérői, 

melyek azonban ilyenkor magukban, fájdalomérzés nélkül állanak be. Ilyen
nel találkozunk pl. amikor scopolamin~morphinnal az agykéreg sejtjeit 
bénítjuk és pl. a szülőnő nagy fájdalmat jelez, de felébredve semmiről sem 
tud, amine:lc oka az, hogy a fájdalom nem tudott :öntudatra juhli, nem 
pedig, nünt régebben hitték,_ az, ho~y a scopolamin amnesiát- okoz. Vag~~ 
amikor a beteg mély álomból saját kiabálásától ébred fel, mert az alvó ag·y
kéreg gátolt volta miatt a fájdalmas ingerek a kéreg alatt kapcsolódtak á:~. 

l\íint a bevezetésben elmondotüik szerint nUnden müködési központna-k 
megvannak a gátlóközpontja:i, úgy a fájdabnat felfog~). agyiközpontok is 
g;átlások alá kerülhetnek, melyek részint a fájdalom öntudatrajutását, 
Tészint a fájdalom meg"yilvánulását akadályozzák. Ilyen g·átlóközpontok 
illem csupán a k-éreg alatti ganglionokban, pl. a thalamushan vannak, hanem 
az agykéregben is. úg7hogy akaratlagasán is gátolható a fájdalo,mérzés, és 
pedig vagy már ~ thalamusban való áttevődése gátolt, vagy öntudatra
jutása a kéregben. Így értjük meg,_ hogy egész másk-éppen érezzük a fájdal
mat, ha váratlanul ér1 m]nt hogy"ha előkészülünk rá és azért lehet akarat~ 
átvitellel (szuggestio) is csökkenteni a fájdalmat, sőt hipnózissal létrejöt
tét megakadályozni. Ezeknek a gátlóközpontoknak úgylátszik fontos szere
_pük van a gyógyszerekkel való fájdalomcsillapításban is. 

Fájdalomcs~llapítók hatdsmódja . • 'vz ehnondottakból világos, hogy fáj
dabnat többféleképpen lehet megszüntetni. Egyik igen hatásos módjií.ról -
amikor az elsőrendll neuront megfosztjul:;: fájdalmat felvevő képességé~öl -, . 
a helyi érzéstelenítésről külön fejezetben szólunk A központi idegrend
szerbe már eljutott ingerületek felfogását mint fájdalmi ingerekct,_ ami az 
agykéregben történik1 va~r úgy akadályozhatjuk meg, hogy a k-éregnek 
fájdalomérző központjait bénítjuk, vagy pedig úgy, hogy ezeknek gátló~ 
központjait ingereljük. .Az aJ tapasztalat, hogy coffein az idegrendszer egyik 
leghatásosabb ingerlője, fájdalomcsillapító gyógyszeTek hatását fokozza, 
valószínűleg a gátlóközpontok ingerlésében leli magyarázatát. 

Ámde a fájdalom-érzések objektív megnyilvánulása, valamint az inge
a.·ülctek áttevődése a harmadrendű neuroura a köztiagyban, és 'pedig a tha
]amusban meg·y végbe~ úgyhogy a fájda.lomcsillalJÍtás nem csupán az agy
kéregre való. ha.tU:s útján történhetik; hanem azzal ÍS1 hogy a köz~iagynak 
ezt a tevékenységét gátoljuk vagy bénítjuk. Ez magyarázza n1eg·, hogy a 
gyóg>yszm~ek egy csoportja a láze7lenes sze'rek~ mclyek senuniféle kéreghatást 
nem fejtenek ki, hanem a tha.hnus szomszédságában fekvő központokat tud
ják megnyugtatni1 igen kitfmő fájdalomcsillapítók és hogy hatásukat még 
fokozhatjuk 1 ha~ kis mennyiségben barbitursav-ké~tményeket keverünk 
hozzájulr, amelyekrőlláttuk1 hogy ugyancsak a köztiagyban fekvő éber köz~ 
pont béilltói. M:íg telllit a fájdalomcsillapítók egyik csoportjaJ, mint a mor
phin és a scopolamin az ag~rkéreghen akadályozza meg a fájdalom-érzések 
öntudatra jutását) addig egy másik csoportjuk, az antipyretikák és azokat 
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erősítő altaták a thalmwban gátülják az ingerületek áttevődését és to,·a
vezetését az agykéregbe. 

A fájdalomcsillapítók alkalmazáslit iUetően az elmondottakhoz l<evés 
hozzá(üzni való van. Addig, amág a fájdalom okát, helyét, tartamát nem 
ismerjük, lehetőleg ne szüntessük meg, mert súlyos dia"onosztikns tévedés
nek tehetjük ki a beteget. Nem helyes fájdalomcsillapítót rendelni, ha az 
alapbaj kiküszöhölésével tudjuk megszüntetni a fájdalmat. Egyébként 
aZonban szüntes-sűl\: meg vagy leg·alább is csillapítRuk azt~ mert sokszor 
nem is csak kellemetlen tünet, hanem további bajok okozója lehet, pl. tar
tós izomatrophiát okozhat,. máskor edénygörcsöket ( anginm pectoris) vagy 
magas vérnyomást. Tapasztalatilag a gyulladásokkal járó fájdalom csilla
pítása néha magát a gyulladást is előnyösen befolyásolja és nem szabad 
megfeledkeznünk arról se, hogy a fájdalom szüntetése fokozza a be'teg 
életked vét, ami a gyÓgyulás javára szalgil l. 

l. Antipyretikák 

Ezekről a lázellenes hatásukkal kapcsolatosan részletesen fogunk szólni. 
Itt csak azokról emlékezünk meg, amelyeket főképpen fájdalomcsillapításra 
használunk, amelyek tehát a gyakorlatban e célra jól heváltak. 

Ezeknek a fájdalomcsillapítás terén kettős jelentőségük van. Egyfelől 
bizonyos fájdalmakat és pedig a fej-, arc- Ils fogfájást, tehát a trige
minus fájdalmakat jobban befolyásolják, mint a morphin, másfelől sok
szor elkerülhetjük a morphin alkalmazását, ami ru megszaltás veszélye 
miatt igen kívánatos. Jó. szalgálatokat tes•nek ezek a fájdalomcsillapítók 
meghüléses, hurutos betegségek korai szakában~ aminek biztos okát még 
nem ismerjük, de azzal magyarázzu:k, hogy a központi analgesia is gyulla
dáscsökkentő lehet, úgy mint az érzőidegvégződésekkikapcsolása js enyhíti 
a gyulladás lefolyását. 

a) Anilin származékok. 

*Acetanilid v. Antiferbin (025 g). 
*Phenacetin v. Acetphenetidin, Lactophenin, Citropheu (0·5-1·0 g). 
Keverékek: Phenacet'inum compasitum (Phenaceün 0·25, Coffein 0·05, 

Chinin 0·04). Pitenacadin (Phenacelin 0·5, Coffein 0·06, Codcin 0·02, Pasta 
Gnanara 0·02). 

b) Pyrazolon szánnazékok. 

Legerősebb fájdalomcsillapítója e csoportnak az ''Amidazophenum v. 
Pyramidon (0·.3-0·5 g). 
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* Azopitenum v. Antipy1·in (Phenyldimethylpyrazolon és 
''Azophenum salicylicum v. Salipyrin. ll'lindkettőt 0·5--1·0 g adagba11. 

Vegyületek és keveréke/c: 
Vemnon v. *Pulv. és ''Compr. Barbarnádi (Amidazophen 0·284 g, 

Diaethylbarbitursav 0·116 g). 
Algocratin: acetanilid, amidazophen, coffein, theobromin. 
Dolorex és Kari: Phenacetin, amidazophen, coffein. 
Causith: Chinolinsufosavas amidazophen. 
Cibalgin: Diallylbarbitursavas amidazophen stb. stb. 
c) Salicylszármazékok közül mint fájdalomcsillapítót leginkább hasz

nálják az ''Ac. acetylosalicylicumot v. Aspirint és annak sóit a Hydro
pyrint .és a *ca. acetylosal.-ot v. Krilmopyrint 0·5-1·0· g-os adagokban. 

2. Köszvényes fájdalmak csillapítói 

Köszvén.y a purin -há!Ztartás zavara igen fájdalmas rohamokban meg
nyilvánuló betegség·. A fájdalm>tk főképp·en az izületBkre szorítkoznak s 
összefüggenek a fokozottan termelt és kiürülésében gátolt húgysav fclhal
mozódásával, sőt kikristályosodásával az fuiületokben, melyek ilyenkor meg 
is duzzadnak és lobDiSadás tiineteit runtatják Olyan gyógyszerek, melyek 
ru húgysav képződését gátoljá;k és egyben kiürülését fokozzák, a P h c n y l
c h i n o l i n c a 1· b o n s a v -Bs származékai az Atophan és Novatop han, 
melyek e köszvényellenes voltuk mellett még általános fájdalomcsillap1tók 
és gyulladásJ)s folyamatokat is enyhítenek 

Hivatalos készítmények a *Phenochinolinu1n methylcarbonicunt vagy 
röviden *Phenochinolum (Novatophan). Adagja: 0·5 g. *Compr. Phena
midi (amidazophen és phenochinolin) Aciphon (ac. acetylosalicylic. és 
phenochino.liuum) stb. 

A chinin és a calciumsók ugyancsak csökkentik a húgysav képződést, 
gyulladást .csökkenco hatásuk is támogatja a chinolinszármazékok hatását, 
de a húgysav kiválasztását siettetni nem tudják. · 

Colchihin: Réteinket angnsztus--szeptemberben díszítő rózsaszínű 

virágú őszi kikiries (Colchienm antnmnalc, Liliaceae) alkaloidája. A nö
vényt már a középkorban használták köszvény ellen és veszedelmes hatása 
ellenére készítményei_ ma is szerepeinek e betegség gyÓg'yításWban. Bár a 
vizsgálatok a húgysav keletkezésére vagy kiürülésére ir'ányuló ha~ást nem 
igazolták, kétségtelen " gyulladást enyhítő hatása éppen az arthritis mica 
esetében. Igen érdekes Dustin felfedezése, mely a colchicint különösen a 
rákkutatás előterBbe állította és ameJy sZ~erint ez az alkaloida a sejtmag
OtSzlá.s~ a.z ú. n. meta.phasis állapotában megállítja., amihez .nagy Teménye
ket fűznek a rosszindulatú daganatok gyógyítását" illetően és bár eddig 
még ilyen irányú eredmények nem tapasztalhatók, ismerve a sejtnutgok 
fontos szerepét a pru:i.n-forgalomban, a colchicin köszvény-ellenes sze
repét a gyógyításban jobban megértjük. Hatása 4-6 órai lappan
gási idő után szokott beállni, valószínűleg mert előbb a szervezetben át 
kell alakuhúa Jacobi szerint QXydicolchiciJ.tná. Lassan ürül ki és elbomlása 
is igen lassú s ezért halmozódás vesnél)Te áll fenn. A régi colchicum készít-
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ményeket Tinct. és Vinrun colchicit, a.melyeknek alkaloid taa:talma Yáltozó, 
ma alig hasZil:láljuk, hanem vagy tiszta hatóanyagat vagy a ColchiC~um. dis
pert tablett'ákat, melyek 0· 5 mg Colchicjnt tartalmaznak. A C o l c h i c i n 
rendes gyógyadagja 0·0005 g. Köszvényesnek roham közben 2 óránként 
0·001 g-ot adunk, de leg~eljebb 5-ször napjában. Legnagyobb ada@ p r o 

dos~: O· O O 2! g, pro die: O· O O 5 J g. Hányás vagy hasmenés beállta
kor a~)baha.gyjuk._ Némelyek ópiummal együtt rendelik hogy a hasmenést 
meggatolják. 2-3 napnál hosszabb idei§ ne rendeljük. 

Ií.észítmények: 

. Sentin-a colchici: sötét, vörös-barna 2 mm átmérőjűek,_ melyek az alka
lmdát tartalmazzák. Belőlük készülnek a Tinct. colchici: (l :10) adagja; 
10-30 csepp. 1·5! g pro dosi, 5·0 g pro die és a Vinum colcitici (l : 5) 
adagja 5-10 esepp, 1·0! g pro dosi, 3·0! g pro die. Ne rendeljük őket. 

Colchicum dispert tablettánkénc 0·5 mg colchicint tartalmaz. 
Colchicin: Adagja: 0.0005--0·001 g, pro dosi: 0·002! g, pro die: 

0·0051 g. 

J11érgezés: Régebben főleg a' köszvényellenes titkos-szerek használata 
okozolt mérgezést. Gyermekek a csattogó terméstokkal játszanak és a ma
gokat megeszik. Orvo,si a.lkaln1az'ásw közben dosis elírás vagj halm_ozódás 
folytán jöhet létre a mérgezés, mely mint a hajszáledények mérge hason
lóan az arsenhez, súly-cs gastrü-enteritissel kezdődik: égető érzés garatban 
€s nyelőcsőben, hányás, erős hasmenés. Véres yizelet, késűbb központi bénu
lás, melynek tünetei: nagy légszomj, cyanosis, vérnyomássüllyedés, collap
sus, légzésbánulás. Kezelés: a hajszáledények bénulása ellen adrenalin_os 
Ringer-oldat tartós lassú vérbeömlesztése, a központi bénulás ellen a szaká
sos izgatókat adjuk. 

3. Morphin-csoport 

'''Opium és ''morphin. Az opium a mákfejek megszárodt tejnedve. 
A mákot (Pap(JJVe>· somniferum; Papaveraceae) keleten mindenütt nao·yban 
termelik és clvir'ágzás után a már ldfejlett, de még éretlen mákfejekl;e ha
ránt bemetszéseket tesznek, a kinyomu]ó fehér tejnedvet másilap levaka.r
gatják és ökölnyi kalácsokba gyúrj.ák. A kisázsiai opiumkalács a· lez
megbízhatóbb, morp:hinta.rta.lma átlag a leg11a§yobb~ azért -ez a hivatalosa~1 
megkívánt opiumfajta. Az egyiptomi bár jó, de gyakr~n szennyezett a 
perzsiai, indiai és kínai opiumok mo11)hinban .szegényebbek és csakn~m 
kizárólag a belföldi opiumfogyasztásra szántak. 

ni~glllcból a mákfejekből késtZül a syrupus diacodii, mely nyomokban 
morph1nt tartalmqz és ízjavító adjuvansként használják. 

A kisázsiai opiumkal.ács 400-700 g súlyú, ököiyni, lelapított golyó
alakú. A reátapadt mákleveleket lefejtve, kívül vörösbarna, belsejében 
·világ?sabb barnaszínű és lá§yabb; száraz pora vörösbarna. -Törése fínom 
szemcsés, csaknem síma, szaga jellemző, bódító, íze tisztán keserű, nem 
csípiís. Vízzel eldörzsölve mintegy 50%-a feloldódik. Gyakran szemiyezik 
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kivonatanyagokkal keményítövel, lisz~tel ( górcsővel kideríthető), fjúlyos 
anyaga;kkal, kaviccsal, homokka11 sőt méz:z.el Bs gyümölcsízekkel is. A mor
phin alcaloidból a mi gyógyszerkönyvünk szerint 10%-ot kell tartalmaznia. 

Az opiumban a morphin mellett még sok más alcaloida is előfordul és 
e "társa.lcaloidák" közül ma mintegy 20-at ismerünk. Ezek részben phe
nanthrenszáTmazékok, mint a morphin (10%), a codein (0.5% J és a !hebain 
(0.2%) részben az isochinolintól származnak, mint a jJapaverin (l o/o) és a 
narcotin (0·1----4;%). 

Emberen az opium és morphin központi idegrendszeri ha~ásai között 
sem illennyileges sem minősé!Ji küllirrbség nincs. Állatkísérletekből levont 
következtetés, hogy synergismus állana fenn a morphin és társalcaloidai 
között az emberre nézve, nem helytálló. Ellenl<.:ezöleg a társalca.loidá;k 
inkwbb kissé csökkentik a légzést bénító mo1·phinhatást ( Cloiitta, 1l' inter
nitz). A bélen azonban az opium hacása erősebb, mint a morphiné. Az erő
sítő hatást úgy látszik a narcotin fejti ki, mert ezt morphinnal kap.csolva, 
amint az a narcophin_cban történt (Straub) teljes apium-hatást nyerünk. 

Az opium hatását tehát' főalcaloidájának a nwrphin-nak köszöni, 
melynek központi idegrendszerre irányuló hatásai a következők: 

A morphin legfontosabb hatása, !hogy már olyan adagokban, melyck 
a• idegrendszer müködését még érintetlenül hagyják, a fájdalomérzéseket 
megszünteti és ezzel egy csapásra megszabadít a; betegség leggyötrelmesebb 
tünetétőL Ezért nélkülözhetetlen gyógyszerünk A fájdalom mcgszűnése 
egymagában is nagy boldogsági érzéssel jár együtt, de a morphinnak ezen 
kívül megvan még az a képessége is,_ hogy más kellemetlen közérzéstől, 
kínzó lelki dep1·esszióktól megszabadít, ami ú. n. jóérzést, cuphoriát kelt 
s bár ez a betegágynál igen kívánatos, magában rejti csiráját a morphin 
utáni ellenállhatatlan vágynak, ami a morphin megszokására vezethet. 

A fájdalomérzések megszüntetésén kívül a morphin már therapiás
adagokban csökkenti a légzőközpont ingerlékenységét. A Jég-vételek S!Záma 
emberen, állaton egyaránt csökken s ha fokozott volt müködése akár
milyen okból (köhögés, dyspndi), akkor morpllin kis adagai után· a légzés 
rendessé válik. A légzőközpont nagy affillitása- moTphin iránt abban is 
megnyilvánul, hogy a morphin okozta halál nlindig a légzőközpont bénulása 
következtében áll be. 

A morphinna.k további fontos hatása, ho.gy már kis adagban á.lmos'ít, 
valamivel nagyobb (0·02 g) adag·ja pedig nyugodt, mély és tartós alvást 
biztosít. 

A morphin hatása az edénymozgató központra csekély. Thcrapiás 
adagok után a vasomo~orközpont kisfokú bódulatát az jelzi, hogy :;~..z arc és 
fej, majd késöbb az egész test bőrerei kissé kitágulnak, ami éppen olyan 
kellemes melegérzéssel jár, nünt amikor illérsékelt mennyiségű szeszcsitalt 
fogyasztunk. A vasomotorközpont e kisfokú reakciójának therapiás jelen
tősége nincs, de a kellemes melegérzés is fokozni fogja a már említett 
cuphoriát és a benne Tejlő veszedelmet. 

Általában a 'vérker·in.gésre való hatása a morphinnak igen jelenték-
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telen. Fontos tudnunk azt, hogy a szívn1űködést a legnagyobb adagok sem 
gyengítik, sőt szívbajosokon, kiknél hosszú időn át vagynnk kénytelenek 
a morphint rendelni, még a szívmüködés javulása is kétSégtelen, amit -
eltekintve attól, hogy a morphin okozta nyugalom már magában is javítja: 
a beteg szív müködését - még az is magyaráz, hogy a mol'phiill a va~us 
tonusának fokozódása következtében lassítja a szívműködést s ezzel támO
gatja a digítalis gyógyhaJását. 

Egyéb szervi funkciók közül,_ melye'kre a morphin hatással van, meg 
kell említeni a mirigyel!vála.sztásokat, amelyek morphin középnagy adagaira 
csökkennek. A bronchialis mirigyek és a bélmirigyek működésiÍnek csök
kentését kívánatos therapiás hatásnak !<eU tekintenünk, míg a nyálelválasz· 
tás csökkenése a morphinadagolással együtt járó kellemetlen mellékhatás. 

A gyomor és bélre való hatásokról majd az emésztőszervek gyÓgJ'· 
szeremek tárgyalásakor szálunk. 

Végíil megemlítjük, hogy morphin hatására a pupilla erősen meg
sz_űkiil, ami a mérgezés felismerését igen meg-könnyíti. A hatás növekedett 
occulomoto~ius tonus következménye. 

l\fegismerve azokat ~ hatásokat1 melyeket a morphin az egyes szervi 
fnnkciólua kifejt, lássuk immár a gyógyító morphinadagokhatásának rövid 
jellemzését: 

Emberoo icis adag (0·005-0·01 g) bőr alá fecskendezett morphin kel
lemes melegérzést okoz a bőrerek kitágulásával, enyhe izzadással. Lcg
szembeötlőbb hatása azonban az, hogy a fájdalomérzést és reflexé>·zékeny
séget - különösen a légutak felől jövő ingerekkel szemben - jelentéke·· 
nyen csökkenteni tudja, anélkül, hogy a többi agyműködést észrevehetően 
befolyásolná. Némelyeken a hatás legelején nausea és hányás jelentkezik, 
ami központi eredetű, keUemetlen mellékhatása a; morphinnak'. Másokon, 
elsősorban neurastheniásokon a befecskendezéssei járó szubjektív jóérzés 
a részegség e.ooy nemével, a képzelet, az önbizalom fokozódásáva.lJ ideák tor
lódásával jár karöltve, úg-yhogy az állapotot sóvárogva visszakívánják, 
különösen szenvedéseik vagy nélkülözéseik közepette és ·ezek az ú. n. szü
letett morphinisták. ~4lvás még :2,r· kis adagra rendesen nem következik be 
nappal munka vasoy foglalkozás közben, de ana hajlamosságat minden 
esetben teremt, s ha külső ingerek a Sensoriurna t. nem zavarják, az be is 
következik és a no"'málisnál valamivel mélyebb. Biztooan ható adag, mely 
feltarcóztathatatlanul álmot okoz, 0·02 g. Az álom, 1neJy 10-12 óráig tart, 
mély és zavartalan. 

Az elmondottakból látható, hogy a morphin számos oly hatást fejt ki, 
mely a gyógyítás nélkiilözhetetlen eszközévé teszik azt. Fájdalom, ez áldásos 
hatása mellett nagy hátránya,. hogy a szervezet megszokja úgy, hogy a 
rendes thera:piás adagok csUJkhamar hatástalanokká ~áh1ak és ha mégis 
morphinhatást akamnk elérni, az adagot folyton növeini kell. Ezt sok más 
gyógyszernél is látjuk s ez még egymagában baj nem volna. A· morphin 

_"megszokás" veszedelme azonban abban rejlik, hogy az idegrendszer mü
ködése a tartós mo,rphinhatáshoz· úgy alkalmazkodik, hogy nélküle nor-
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má.lis funkcióra úgyszólván képtelen, elvonása után a leghevesebb izgalmi 
állapot, a megvonás tünetei lépnek fel, kifejlődik a morphin után való 
olthatatlan vágyódás, a morphinéhség, mint azt még a mérgezés megbeszé
lés~kor látni fogjuk. 

A morphin so-rsáról a sze~·vezetben újahb vizsgálatokból az derült ki, 
hogy a morphin nagyrészét a szervezet elbontja s csak 10-20% ürül ki 
változatlanul és pedig nagyobb része avesén át s kisebb réEzét a gyomor- és 
bélmirigyek választják ki. (Pierce és Plant.) J\férgezettek kezelésében nagJ• 
figyelmet kell fordítani az ismécelt gyomor- és bélmosásokra, mert a kivá
lasztott morphin újra felszívódhat. 

A nwrphín hatásmódfá'ról, mióta jobban ismerjük az agyvelő míiködő 
és gátló központjainak fínom egyensúlyát, tisztább képünk van, mint ré
gebben volt. .Alacsony szervezeteken, rrövényeken, egysejtíieken, túlélő 

szerveken vizsgálva a morphin hatását, soha bénító. hatást tőle nem látunk, 
hanem ellenkezőleg mindig a sejtműködések fokozódását, amiben élesen 
különbözik a m'ár ietárgyalt bénító és altatószerektőL Béuitó hatást mor
phintól csak ott látunk, aihol magas szervezettségú idegrendszerrel talál
kozunk és .a bódító hatás foka arányos az agyvelő fejlettségével, nüért is 
az ember minden állatnál érzékenyebb a morphinnal szemben. Ezek a 
tények már igen valószínűvé teszik, hogy a morphin a magas szervezettségü 
idegTendszerre jellemző gátlóközpontokat támadja meg elsősorban és pedig 
azoknak izgatásával fékezi bizonyos agyközpontok tevékenységét és inger
lékooységét. Ezt a feltevést a légzőközpontok úwrphinbódulatára nézve 
kísérletileg is sikerült bizonyítani. Sciwen vizsgálataiból tudjuk, hogy 
nyulakan a légzésnek a morphin okozta lassúbbodását azonnal meg lehet 
szüntetni, ha egy metszéssel az agyvelőt elválasztjuk a nyúltvelői légző

központtól és ma tudjuk Mansfeld és munkatársainak vizsgálatából, hogy 
", Varol-hídban a légzésnek oly erős gátló közpo11tja fekszik, mely a lég
zést meg is 1trudja állíta.ni. Hogy a mol~phin nem sej ~b-énító, hanem izgató 
hatásainak köszönheti a gyógyításban elfoglalt fontos ihelyét, azt az is tá
mogatja, hogy a morphin nemcsak g·átlóközpontokra fejt ki izgató hatást, 
hanem eg:y-~:; alacsonyabb vegetatív központokra is, aminők ~ mint láttuk 
- a hányóközpont, az occulomotorius és vagus központjai és hogy a l€g
több 3.:llaton és néha emberen is a gerincagy ,reflextevékenységét erősen 
fokozza, ami bizonyos állatokon reflcxes tetanust is okozhat, hasonlóan a 
strychriinhez. Így értjük n1eg ait is, hogy az idült morphhnnérgezés szá
mos' izgahni jelenséggel jár együtt, mint, azt· még látni fogjuk. 

. A morphin alkalmazása. Legyünk tisztában mindig avval, hogy nem 
oki jaYallatokriak f·elelűnk meg, hanem csak tüneteket szüntetünk meg 
vele - igaz, ho,gy sokszor elviselhctetleneket. A morphin kétségtelenül nél
külözhetetlen, pótolhatatlan és áldásos hatású gyógyBzer, amely nélküí 
igen sokszor kínos tehetetlenségben álla;nánk a szenvedő beteg mellett, s 
amelynek alkalmazáSát a humti.nit'ás~ embertársunk iránt érzett részvét sok 
esetben paTancsoló szóval követeli, dc mil1den esetben a becsületes orvos 
]clkiismereti kötelessége szigorúal1 mérlcgelni a körülménye1mt, mielőtt 
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Hatásmód 

Alkalmazás 



5. Mh·i!Ö' 

Hatás 
emberen 

].'[egszokás 
veszedelme 

kétélű fcgvyerhez 11-.:rúl s nem szabad magát a: h:önnyü sikerek csáhja 
e " " ' h. , vagy kényelmi szempontok által yezeüetni, lllert ~ m0;rp 1n gyogyszeres 
alkalmazásából fejlődhetik ki a morphinismus ·rettenet~s kórképe. h orvo~, 
ha már kénytelen morphint rendelni, a befecskendez~st mmdrg ~aga1 _ve: gezze. Akinek kezébe adtuk a morplünt és a fecskendot, azt morp uus ava 

tettük. 
Világos, hogy a morphin alkalmazására sablonos, .szabá~y~~m-~ felállít~ni 

nem lehet, 13 csakis, amelínyiben irányelveket akarunk megJelolnl, foglalJuk 
az alábbi pontokba az indicatiókat. .. • 

1. ]'ájdalfuak csillapítására vagy~ rn_eg,szun .. tet __ e.
s é r e szuvcrén szerünk a morphinJ legyenek azok barnnlyen okbol szar
mazók. A bőrgyulladásokból, égésekből, sebek vagy fekélyekből, ~ogpulp~
gyulladásokból eredő fájdalmakat, melyeknek székhelyei. a local!~ ke;reles 
számára hozzáférhetőek, csak kivétdesen szabad morphmnal _csülaprtam 
(nag'y égések, súlyos n1ütétek után); ilyenko~~ a ~?cmn-ecsetel .. esek, o;t~o
formbefúvások, hintőporok, kenöcsök is legtobbszor meg·hozzak a kivant 

eredményt. 
A bélfájdal>::Wkat - anlik leülönös hevességgel acut, i;uectió~ bé~gp~l

ladásokban, mérgezésekb~n, ól~mkólikában, va~ bélgyulladás,, pe>·•:omt•s,. "': 
ileu• esetén szaktak megJeleum - öpmmmal JObban esillaplthatJ~, mm 
morphlnnal. Ez csetek nagy számában az opium:,nal 1~e~csa.k a f";Jda~at 

fultetJ"ük meo· hanem a gvógyulásra is kedvezabb kornlmenyekec tmem-
sz oJ ~ o l üks" h gy a 
tünk. A gyulladt béluek, hashártyáuak nyuga omra van sz .. ege, oo_ 
gyógyulás előre ne haladhasson, hogy a bélfekél!ek, perityph~htises; sepbc~ 
genyg.ócok áttörését a peritonealis ürbe a hashartya1:al~ a belserosahoz ~-alo 
odanövésc meg tudja akadályoZili. :i\1ég ink~bb -~ln Ja;anan;ak fe;e;u~ 

(J • midőn ólomkólika -bélcsavarodás invagmatio eseten :a belfal tulerze-
me",a , , , f ']]'f'"dl 
kenységé·~ s.züntetjük meg vel~, ami elsősorban oka ugy a e:~a o __ aJ_. a ... -
maknak, mint a béltartalom kiürülését akadályozó heves belosszehuzoda-

sokn~k. · . h" 
Abszolút indikáció t képeznek: az epe/w' és vesekő-kólika, ~ mol1' m 

ily esetekben nen1csak a fájdalmat szünteti m~~' ~~n:m. a gor~?sen ~ o_ssze
húzódott símaizmokat clernyesztve, a kövek kiuruleset 1s megk~uny>tl. . 

Nyugodt lélekkel adhatunk morphint gyógyítha;atlan, feltetler; halal
lal végződő betegséjgek esetén, p. o. az inoperab1h_s rákbau ~e;wedok nagy 
fájdalmai ellen, a phthisicusok lég·zési nehézségei, s~e:1v;d~se1 e~en, mert 
azzal hogy az utolsó hetek- vagy hónapokban morph1rustáva tettük a bete
get, jót ~selekedtü.nk. Ugyancsak a humanism~s pa.r~nc~lja soksz?r, hogy 
a nehéz vagy fájdalinas halált·usát tegyilli einselhetobbe a morplmmal, p. 
o. irrepa.ra.bilis, nagy sérülések, égések ut-án stb. . . , , 

Viszont idegzsábák, dwumtás 'izont- és iziileti ~á!dalrna~, tSch.tta.s, szt;~.-
neuosis esetén a salycil- és antipyrin-csoport tagJalban eleg, h_atás?s, f~J
dalomcsillapítókkal rendelkezünk és csak ezck:1ek sikertele,~ -~eg1~probalasa 
után, végső szükség esetén nyúlunk a morhpmmfecskendohoz, faradhatat
lanul kuta.tva a kórokozó factort (lues, malana, gonorrhoea, rheumatlsmus) 
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-Bs annak gyökeres kiküszöbölésével igyekezve az oki javallatoknak meg
felelni. 

2. A l t a t ó sz e r a m o r p h i n - még pec!i.g pótolliatatan - mind
azon esetekben, amidőn fájdalom az oka az álmatlanságnak, pl. műtétBk 
után. Más okból származó álmatlanság esetéhen a megszokás veszélye miatt 
inkább más altatót rendeljünk 

3. E r ő s s e d a t i v u m gyanánt is alkalmazhatj ul< a morphlnt, külö
nösen nagyfokú psychés izgatottság esetében. Motoros izgaJ,om, görcsök ese
lén, hatástalan. Kitűnő sedativum és fájdalomcsillapító a morphin súlyos, 
nagy sérülések esetén, midőn a beteg halálfálelme, szenvedése {'l)aknem 
őrjöngő pszillés izgalmat vált ki és a mentőmnnkálatokat megnehezíti. 

A köhögés csillapításám gyomorba adjuk porokban va",o-y cseppekben. 
l\fár kis adagjai is _meg~züntetik a garat, gége és légutak reflexérzékenysé
gét, erre a célra azonban inkább codeint rendeljünk, mert azt a szervezet 
nem szokja meg. 

4. Súlyos légzési zavarok ellen nem minden esetben adha
tunk morphint. ... ~ ú. n. circulatiós légzési nehézségek, midön a légswmjú
ságnak az az oka, hogy elégtelen szívmüködés következtében ilem jut ele
gendő vér a légközponthoz s így az az oxigénhiány miatt izgalomba jut, -
a morphin javasolt. Ilyen esetekben a dyspnoe céltalan, mert nem javít 
a helyzeten; mert hiszen a vér eléggé telíttetile a tüdőben oxigénnel, sőt 
a lassult keringés folytán még a hyperoxygenisatióra. is megva.nna,k a ked
vező feltételek. Mivel azonban ez a céltalan nehézlégz€s nagy szubjektív 
szenvedéseket okoz és sok fölösleges izonununkát ró a betegre, - rnorphin
>'Jtal 1negsz-ün'tetendő. A csökkent ingerlékenységű légzőközpont most meg 
fog elégedni a kevés vérrel hozzá eljuttatott kevesebb oxigénnel is, míg a 
tüdőben a beállott nyugodt légzés mellett a vér oxig·énfelvétele sem fog 
hiányt szenvedni, legalább is nem a betegre káros mértékben. 

A tisztán 1~espi1·atiós dyspnoiikban azonban a légszomjúságnak az az 
oka, hogy a fennálló légzési akadály miatt ( álliártyál<, idegen test, tüdő 
felületének megkisebbedése) a rendes légvételekkel nem jut elegendő levegő 
az alveolusokba., a gázcsere tökéletlen és a vér a legjobb keringési viszo
nyok között sem szállít elegendő oxigént a légzőközponthoz. Em1ek i~ga!Jna 
azonban erélyesebb 1égzést vált ki, aminek meg is lesz a kívánt eredménye: 
a tüdőlebe az akadály dacára is elegendő levegőt hajt, a vér több oxig€nt 
vesz fel, így a központ a neki és az élethez szükséges oxigénhez hozz§jut 
bár nehezebb munka árán. Ez esetben a légzököLZpont izgalma nemcsak hog; 
nem céltalan, hanem vitális fOntosságú és annak megszüntetésével a beteaet 
könnyen veszedelembe sodorhatnók, mert az így létrejött oxigénszBD'ény;ég 
következményeként szívgyengeség állhat be. o 

Sok esetben respiratiós és circulatiós légzési- zavarok kevertek. Ihren
kor az orvos alapos megfontolás és talán óvatos próbálgatás után f~g_ja 
eldönteni, hogy a morphinnal hásznál-e a betegnek. 

5. A se b éS z i n a r k ó 2 i s me g könn y í t és é I' e, mint ott részle
tesen elmondtuk, scopolaminnal vagy atropinnal kombináljuk 
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6. A t r o p i nm é r g e z és b e n morphln-injekciókkal a rendkívül 
heves központi izgalmat meg: tudjuk szüntetni. J<'elnőtteknek 0·02 grammos 
injekciókat adunk a szükség szcrint többször. Viszont atropinnal a mar
phin-comában szenvedő beteget lehet kezelni A _légzőközpontra és a nagy 
agy psychés közpon~jára nézve kölcsönös ellensúlyozó hatás áll :fenn a 
két méreg között. 

Ellenjavallatok. Ezek közül lBgfontosabb a csecsemőkor. Csecsemők 
ren~dkívül érzékenyek opiumkészítmények iránt, úgyhogy testsúlyukra kiszú
rnitott részlete a gyógyadagnak súlyosan mérgezö és a hatás. jellege is egé
szen más, mint felnőttön vagy nagyobb gyermeken, s ezért azt lehet mon
dani, hogy csecsemők idiosynkrásiások morphinnal szemben. ( 0/.oetta, 
Döbeli.) Súlyos bélhmut esetében sem tanácsos 1 csepp op ium tineturánál 
többet adni, ami 0·2 mg mm1Jhinnak felel meg, tehát a testsúlyra (pl. 5 
kgra) számított adagnak csak %-a. A csecsemő korral a túlérzékenység 
megszünik, de az aggast-yánkorban megint nagy érzékenységet látunk, úgy
szintén más okból fennálló elesettség) leromlott keringési zavarok:, szivtágu
lás és tüdővizenyő esetében. 

Az opium készítményei és alkaloidái. 

*Pulvis opii. A kisázsiai opiumkalácsnak 60°on szárított pora. Az 
opiumnak gyógyszerkönyvünk által megkívánt morphintartalma 10%. 
Adagja pm·ban 0·02-0·15! g pro dosi és 0·5 g pro die. Gyermekeknek 
helyette Dower-port, vagy opiumtinctnrát rendeljünk. 

*Extractum opii aquosum siccum. Az opium beszárított vizes kivo
nata, mely még egyszer olyan hatékony, mint az opium. A gyógyszer
könyv szerint 20% mm1Jhint kell tartalmaznia. Adagjai tehát felényiek: 
0·01-0·JO! g pro dosi és 0·3! g pro die. 

*Pulvis Do*eri v. Pulv. opii et Ipecacuanhae compositus, 1 r. opium, 
1 r. ipecacuanha-por és 8 r. cukor keveréke. 1\forphintartalma 1 %. Jó 
antidiarrhoeicum, hatását az opinm dominálja. Adagja felnőttnek 0·1-1·0! 
g pro dosi és 5·0 l g IJl'O die. J\iint a,z op ium tízszeresen l1-igított praepara
tuma, kis gyermekek por-orvosságaihoz szükség esetén ezt rendelhetjük 
0·01-0·02 g-os adag:ban, ami 1-2 mg apiuru illetve 0·1-0·2 mg morphin
nak felel meg. 

*Tinctura opii simplex és a bevételre kellemesebb Tinetura opii 'c>·o
cata, a sáfrányes opiumtinctura, az opium 10%-os alcoholos oldatai. Mor

" p hintartalmuk 1%. A l eggyahabban használt opiumkészítmények, melye
ket magukban, vagy más anodynhatású tineturákkal keverten s~okás ren
delni gyomorgörcs, bélgörcs, hasmenés, ritkább:an köhögés ellen. Adagjuk: 
10-30 csepp; legnagyobb adagja 1·5 g (70'---80 csepp) pro dosi és 5· 0! 
pm die. Gyermekek folyadékorvosságához ezt a eseppenként lernérhető 
készítményt szoktuk rendelni, még pedig egy éven alnl 1-2 cseppet a 
80-100 g folyadékra, 2-5 évesnek 3-5 cseppet a 100-120 gora. 
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Pantopon, Domopon v. Opium concentratum néven olyan tisztított 
opium rendelhető, mely a ha~óanyagokat eredeti arányban, de ötszörös 
töménységben tartalmazza, tehát 0·02 g-jában 0·01 g morphium van. Víz
ben jól oldódnak. Porban, tablettában, cseppekben v. bőr alá adhatók. Atro
pinnal keverve is lehe,t rendelni (főképpen sebészi narkózis előtt), ilyen 

-készítmények a Domatrin és Domatrin ntiie vagy a Sol. opii oomp. c. methyl-
Jwmatropi1w in mnp. 

''II'Iorphlnum hydrochloricum. Igen finom kristálytükböllazán össze
álló tömeg, rendesen igen könnyü kockákba préselve jön forgalomba, keserű 
kü, 20 r. vízben oldódik, tehát 5% oldala a legtöményebb. Adagja a cél 
és az adagolás módja szerint különböző. Belsőleg porban vagy oldatban 
köhögés, tüdővérzés, cardialgia ellen 0·005-0·01 g-ot szokás rendelni 2--3 
óránként; a 0·02- 0·03! g-os belső adagok már altató hatásúak. Dosis 
maximalis pro die 0·10! g. 

A morphln egyik társalkaloidja a narkotin, melynek hatásai emlékez
tetnek az atropin központi hatásaira magában nem, de morphinnal keverve 

~ narcophin néven használatos, mint az opium helyettesítője. 
*Codein um hydrochloricum és cod. phosphoricum. V egyileg a codein 

m o n om e t h y l-m o r p h i n és társalkaloidja a morphinnak. Az agy
kéregre, tehát a fájdalomérzésre és a psychés folyamatokra hatása gyenge, 
az izgatott légzőközpontGkat azonban igen jól meg tudja nyugtatui s ezért 
köhögés csillapítására szaktuk használni 0·02 g-os adagban. A légutak chro
nikus betegségeiben igen nagy előnye a morphln felett, hogy a szervezet 
alig szokja meg, tehát hosszú időn át veszély nélkül adható, l'llillt köhögés
csillapító. Codeinismust igen ritkán észleltek. Belsőleg porokban, pilulák
ban vagy cseppekben a köhögési inger, enyhébb cardialgiás vagy kólikás 
és ovarialis fájdalmak csillapítására 0·02--0·03--0·05! g-os adag<Jkban, 
naponta legföljebb 0·3! g-ig'. Gyakran szerepel megnyugtató vagy fájdalom
csillapító gyógyszerkeverékekben. 

Syntheticus pótszerei a Paracodin v. Hydrocodin (dihydrocodein) a 
Dicaaid (dihydrocodeinon), Eukoilal (dihydrooxycodeinon) 0·01 g adagok
ban köhögést csillapítanak .fMC,iJ;"to>it 

*Papaverinum hydrochloricum. Pal kiterjedt kísérleteí és klinikai 
vizsgálatai szerint a papaverinnek igen ért.ékes· .gyógyhatása abból áll, hogy 
a símaizmok tónusát, ha az fokozott, csökkenti. Vegyileg az isochinolin 
benzylszármazéka é, ezt a símaizomhatását osztják más benzylszármazékok, 
mint a Benzylb61tzoat és az Entetin. Ez alapon a papaverint használják 
véredénygörcs megszüntetésérc, arteriosclerosisos betegek magas vérnyomása 
ellen, bronchialis görcs megszüntetésére, legjobban hat azonban a bél gyul- , 
ladásns betegségeiben jelentkező kínzó tenesmus és a pylorusspasmus ellen. 
Központi hatása nincs. Adagja 0·05-0·15! g egy napra 0·5 g. 

6' 83 



Syntheticus morphinpótszerek. 

''Aethylmorphinum hydrochloricum. (Dionin.) A codein mintájára 
képezett a e t h y lm o r p h i n. Általános hatása mege"cryezik a codeinével 
és éppen úgy alkahnmzzák is, habár ritkábban, 0·02-0 05 g-os ada.gokban. 
Dos max. pro die: 0·15 g! .. 

Fontosabb szerepe van a szemészetben, ahol 2-lü%-os oldatait alkal
mazzák mint fájdalomcsillapítót és nyil·okképzödést fokozó szert keratitis, 
iritis, ulcus comeae esetében. Cornealis homályokat is feltisztít. 

Díacetylmorphinnm vagy Heroinum hydrochlorícum. Már millig-os 
adagokban megnyngtatja az izgatott légzést s ezért legerősebb köhögéscsil
lapítónk, mely tüdővész kezelésében fontos szerepet tölt be. Adagra 0·003-
0·005 g. A szervezet megszokja és heroinismus veszélye nem kisebb mint 
a morphini!smusé. ' 

Dolantin. Piperidinszármazék, mely fájdalomcsillapító hatásán kívül 
símaizmok görcsét szünteti. Sajnos a szervezet ép úgy n1egszokja, mint a 
morphint és 1nár rövid szereplése óta is na01v számmal észlelték a dolan-
tÍ1lizmus súlyos eseteit. Adagja: 0·05 g. o, 

d) Morphin-mérgezés. 

, ~· Heveny mérgezés elég gyakori és többnyire öngyilkossági szán
dekbol vett nagy adag opium vagy morphin következtében fejlődik ki. 
Elég gyakori az orvosi, illetve gyógysZertárban történt összetévesztés követ
kez:ében való mérgez~. A marphinnak már 0·03-0·05, g-os adagjai mér
gezoek lehetnek. Legkisebb halálos adazja nehezen állapítható meo·. Az 
egyéni, érzéken~s~g, igen különböző. Erős: jó tápláltságú és ép vérkeri~gésü 
emberek sokkal Jobban tü1ik a morphin mérgezö adagjait. 

Közepes halálos dosis 0·4 g-ra tehető egészséges felnőttekre nézve. 1\/l:ivel 
a mérgezés kezdeti szakában a mély álomhoz hasonlít - mit helytelenülnem 
szokás súlyos és ·aggodalmas állapotnak tartani _' rendesen késDn veszik 
észre a bajt és orvost már csak a súlyos comában fekvő beteghez hívnak s ez 
teszi a rendes, "per oS" történt mérgezések statisztikáját is oly rosszá. A 
"s~akma~li:k" .. : ~rvosok, gyógyszerészek, chemikusok pedig lelki katasztró
fáik befeJezeseill eppen a lcgyeszedehnesebb ada<rolási módhoz a fecskendő
höz nyúlnak, ami a méreg felszívódásának me~akadályoz.ásÚ lehetetlenné 
és a hatást még gyorsabbá teszi. _Gyilkossági mérgczésekre nem alkalmas 
keserű íze miatt, de az ú. n. "ang;;yalcsinálás" -ban naO'y szerep jut a mák-
fejfőzettel átitatott cuclinak o 

A mérgezés tünetei és lefolyása: Kezdetben kellemes melegérzés, mely 
a fejből kiindulva elönti az egész testet. Csakhamar sajátságos részegség, 
mint hirtelen megívott sok szeszes ital után, - szédüléssel és a mDzgások 
rendezetlenség-ével. Légzés ritkul, öntudat elhomályosul. Néha ezt megelő
z6en Tövid izgahni szak. Szívverés a rendellnél ritkább, de erőteljes. A kez-
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deti alvás átmegy mély comába, melyből már felébre-SZteni a mérgezettet 
alig lehet. A légzés folytonos lassúbbodása az oxygénellátást rontja, ami 
másodlagos szívgyengeségre vezet. Ebben a -szakban a lélegzés szabályt-a
talanná, gyakran periódusossá válik ( Cheyne-Sto~kes). Ez közelgő légzés
bénulást jelent, ami végül be is következik. Mérgezés egész ideje alatt még a 
hosszú légzési szünetekben, amikor cyanosis áll fenn, a pupillák szűkek, 
holott máskor fulladásos vér kitágítja öket. Ebben különbözik a morphin 
coma más bénulásos mérgezéstöl. Hőmérséklet alacsony, vizelet elválasztás 
csökkent, gyakran cukorvizelés, ami a rossz oxygenellátás következmé11ye. 

Kezelés: JHéreg eltávolítása gyomorból, mosófolyadékhoz kevés kalium
hypermangant teszünk (0·25%), mert az a morphint eloxydálja. Csersav 
oldat (5%), lecsapja a morphint, de a gyomorsósav oldja a csapadékot, s 
így inkább csak késlelteti a felszívódást. BélbeöntéS€k hasznosak, mer\ 
morphin a bélbe is kiválasztódik. Legfontosabb, hogy megakadályozzuk a 
beteget az elalvásban. Jártatjnk, még leülni sem engedjük és közben min
den rendelkezésre álló ébresztő gyógyszert alkahnazunk: coffein, strychniu 
2 mg-os adagokban ismételten bőr alá, Lobelin, Icoral, Cardiawl, Coramin
és Atropin-befecskendezésekkel igyekszünk az agykéreg és a nyultvelő foko
zott ingerületét és a gyengült szívmüködés javulását elérni. 

2. Idült mérgezés csaknem kivétel nélkül a morphin orvosi alkalma
zására vibetö vissza, aminek révén először kapott a beteg kóstolót ebből a 
méregböl. Az érzékeny idegzetü "knltúrember", aki valami szenvedése 
alkalmával e"oyszer már részesült orvosa jóvoltából a morphinfecskendö 
áldásos és semmivel sem pótolható hatásában, másodízben már türehnetle
nebb fájdalmával szemben, mert tudja, hogy mily kis tüszúrás árán szaba
dulhat tőlük; később már követeli orvosától, mert egyáltalán nem tud, nem 
akar már szenvedni s mert szinte tudtán kívül élvezi és sóvárogva várja a 
morphin nélkülözhetetlen, kellemes hatását. Így lesz a morphin - mi kez
detben a szenvedöt megváltó, áldásos csillapító szer volt - sok embernek 
végzete, melytöl többé Szabadulni nem bír. 

A morphinisták esalrnem kizárólag a fecskendőt használják és nálunk 
igen ritka a morphin- vagy opiumevö, avagy füst.Ql~.)\1:pruhinismus Euró-

áh . k 1864 ' . " p 1''" .,",,,!(~, f k d 't p an csa ota ISmeretes, am1ota r a v a z a bor ala ecs en eze:::; 
meghonosította. Keleten az ópiumevés és pipázás van olyan nagy mértékben 
elterjedve, hogy Perzsiában, Indiában és Kínában a bennszülött lakosság
nak több mint 50%-a "opiohag" vagy opium-pipázó. A mi morphinistáink 
csaknem mind a müveltebb osztályhoz tartozók sorából kerüinek ki; nagy 
számmal szerepeinek közöttük orvosok, gyógyszerészek, kik könnyebben 
jutnak méreghez. Idegorvosok szerint egyéni hajlammal kell bírni 
arra, hogy valalu morphinistává legyen. Rendesen valami idegrend
szeri hibát hordanak titkon magukban a morphicizmus jelöltjei; energ-ia 
nélküli, hypochonder v:a.gy aggodahnilllkodó, önbizalom hiányában szenvedö 
emberek, akiknél a morphin e gyelilWket egy csapásra eltünteti. A hatás l 
tartama alatt tetteröseknek, vasegészségüeknek, tervekben, ideákban gazda- \ 
goknak érzik magukat, amiket azonban: soha véghez nem visznek. Általában 
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:Morphinismus 
magyarázata 



:h'Iéregvágy 
és következ
ményei 

igazat adva a régi B1·own-féle mondásnak: 1nini1ne fierele apiunt seda.t!" a 
morphin-éhséget úgy kell jellemeznünk, hogy az a morphin után, nünt élve
zeti izgató szer után keletkező olthatatlan vágy. 

A morphin megszokás azt jelenti, hogy a kezdetben llatás<>s mennyiség 
hatástalanná válik, úgy hogy az adagot állandóan emelni kell, hogy a hatás 
beálljon. A folyton növekvő mennyiségek a re11des morphin hatásokon kívül 
a sejtélet súlyos ártalmát vonják maguk után, ami a mérg·ezett testi 
és le~i összeomlására vezet. A második nagy baj, hogy kifejlődik a ndreg
vágy, olthatatlan, mindig fokozódó morphin utáni sóVárgás. A harmadik 
veszedelme a morphinizmusnak a megvonás okozta súlyos állapot, mely 
nagyfokú pszichés izgatottságban, gyengeségben, izomremegésben, látási, 
hallási és beszédzavarokban állhatnak. A betegek mindent elkövetnek, hogy 
e reájuk nézve kétségbeejtő állapotból a morphin segítségével szabadulllas
sanak. A kérés, könyörgés sikertelensége esetén a legravaszabb cselhez, 
erőszakoskodáshoz :fordulnak, dühöngenek, törnek, zúznak, az öngyilkosság
tól, sőt a g;yilkosságtól sem rettennek vissza. Az abstinentia súlvos tünetei 
nemcsak szubjektívck. Erre muia~ az elválasztások bőséges meo'indulása a 

; <:? J 

hmyás, hascmenés (10-15 szék naponta) és a collapsus kifejlődése, ami oly 
fenyegető j~lleget ölthet, hogy a halál elkerülése végc~t azonnal meg kell 
adnunk a szül~éges morphinadagot. Erre mil1den kellemetlenség és fenye
gető tünet rövid időn belül teljesen megszünik. 

A morphin megszoh:á.s oka nem az, amit egyideig hittek, hogy a s:zcrvc
~?:et a morphlllt oly rohamosan bon~aná. cl, hogy az nem tudná hatását kifej
teni. (Faust). J\Iorphinhoz szaktatott tcngcl·i mal;1cc·k szervczetében rendes 
állatokra há.lálos mennyiségű morphint találtak (Rübsanwn), melyek 
az~~mban hatásta}a:Iok voltale A megszokás a sejtek müködésének alkalmaz
kodá_sában leli magyarázatát és valószfnűleg abbcn1 .áH, hogy azok fokozo~t 
müködéssel ellensúlyozzák a morphin ckozta müködéscsökkenést. A morphi
nizmus felismerése, amíg a beteg elegendő morphin felett rendelkezik, nem 
mindíg könny-ü. 

Testi és lelki Tünetek: Lesov&nyodás az étvá.gyta.lansig miatt, fokozott szomJusarr, 
yáltozások \- .__, 

Sr..envedély 
leplezése 

nyelv bevont, bőr száraz, hajhullás, korai őszülés1 feltünően szük pupillák. 
Pérfiaken nemi képtelenség áll be, nők menstruatiója elmarad. E tcsj 
jelekhez járulnak súlyos szellemi vált.ozások. Az akaraterő csökken, idővel 
neuraszténiás-hisztériás állapot fejlődik. A morphinista sokat és mcrészen 
tervez, de végrehajtani semmit sem tud, még rendes n3.pi munkájában_ is 
gyenge. Hibáit és mulasztásait azonban nagy ügycsséggel tudja lcplezni 
és úgy önmaga, mint mások előtt a Jegnagyobb meggyőződéssel mentegetni. 
1\{[e.gbízhatós§.ga és szavahihetősége csökken, különösen fecskendőjének és 
morphinforrásának titokbantartása érdekében a legravaszabb hazudazá
sokra képes. 

A befecskendezésele helyeit sokszor hiába keressül\: a. bőrön, illert a leg
utolsó nyomokat ilem mutatja nieg a beteg, vagy ha önérzetesen pőrére 

vetkőzik, bizton a szájában, vagy -a hajas fejbőr, v.agy a fityma alá végzett 
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napok óta befecskendezéseket. Sokszor csak a szanatóriumba internálás 
után az elvonási tünetek felismerése teszi biz0ossá a diaO'nózist. 
. Előbbre haladott esetekben valóságos cachexia f;jlődik a nagyfokú 
ldegességJ álmatlansig,- rossz táplálkozás és tályogképződések folyt-án. Nagy 
a hajlam más bóditószerek iránt; alkoholizmus gyakran súlyosbítja a hely
zetet. A szervezet ellentállóképessége csökkent: a befecskendezések helyén 
gyakori a tályog és :fekélyesedés; fertöző bajok, különösen pneumonia és 
tuberkulózis irányában nagy a fogékonyság. A szellemi képesSég gyengül, 
impotencia és nemi aberrációk fejlődnek ki, az erkölcsi érzék megsemmisül 
és ha valami közbejött betegség·nek áldozatául nem esik a morplllnista ren-
desen demencia paralyticában pusztul el. ' 

Gyógyítása csak könnyebb esetekbe~1 lehető a rö_gtönös, teljes elvonás
sal. Rendesen az adagok erős _csökkentésével való gyors elvonás meihodusát 
követik (6-12 nap alatt). A lassú elvonás hosszú szenvedésnck teszi ki a 
beteget és legtöbbször eredménytelen. Az elvonás csak intézetben a len·na
gyobb szigor és a megvonás idejében állandó orvosi felügveiet melÍett vihető 
ki eredménycsen és veszedelem nélkül. Jó eredményt "'látnak na.O'y adaO' 
~ltatóktól, (pl. napi 2 g Veronai), hogy a beteget hosszú alvással ~~gítsük 
at a megvonás gyötrelmein. -visszaesé-sek igen gyakoriak. 

A morphin helyett cocain, hyoscin és ilyen8ket · tartaillmzó titkos sze
rek all~a:ma,.zása céltalan és veszedelmes. Serumolt, antianyagok, amik a 
morplunehseget megszün'~etni vagy éppen a morphint meO'útálta.tni volná-
nak képesek, hatástalanak " 

E) A központi idegrendszer izgatói 
A .. n a l e p t ik a. E y; c i t a n t i a. 

~. ~e1yen olyan gyógyszerekrőllesz szó; amelyeknek gyógyadagai a köz
ponti 1uegrendszert, vagy annak egyeS részleteit izgatják. Az egyes közpon
tok szaros kapcsolatának, egymásra gyakorolt kölcsönös befolyásának követ
kezménye lesz, hogy egy centrum functióváltozása több más centrum mű
ködését is mcgváltoztathatja. Néha az agyvelő gátló működésének bénulása 
a gátlások alól fel'lzabadult központok izgalmára vezet, a nélkül hogy ezck
~lek millc?désé"t a beadott méreg maga fokozta volna s ilyenko; látszólagos 
IZ~al_~~rol -szolunk. Varmak azonban gyógyszerek, amelyek bizonyos a.gy
műkodeseket tudnak fokozni. 

~ -~lyen valódi ~izga~nwt okoznak a psychés sphaerában, tehát a nagy agy 
kergeben a coffmn-keszít?nényelc és co:Efeiutartalmú élvezeti szerek. Köz
vetlenül izgató hatású lesz bizonyos centralis funkdókra (küiönösen az érzé
kelésekre) a strych:nin, me ly a re:flextevékenyséO'et is az érző neuronok 
ingerlékenységének folmz.ás)val növeli. <:? 

Az orvosi gyakorlatban azonban a pszycllés flmkciók és a reflexek 
fok.ozása ;n;l~€tt ig~n fontos a légző- és vasamator-központok izgatása, 
ammek bemtokkal es alcatókkal való mérgezések, az ájulás, kollapsus és 
shock kezelésében életmentő jelentősége van. 
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Elvonás 

Látszólagos 
és valódi 
izgalom 



Görcsök 
jellege 

Izgalom és 
bénulás 

.A szívműködé~re ható gyógyszerekről külön fejezetben szólunk s itt 
csak awkat a szereket tárgyaljuk, melyek különösképen a 'közpanti ideg-
1·endszet izgatása által alkalmasak arra, hogy velük a vérkeringés és gáz
csere csökkent voltát, toxinak vagy bódító mérgek okoica veszélyeket meg
szüntessük. E gyógyszerek mellett persze nagy s.zerepet játszanak ilyenkor 
azok a gyógyeljárások is, melyek reflex útján izgató hatást gyakorolnak a 
légző- és az edénymozgató központ rriűködésére (böringerek, izgató gőzök 
szagoltatása stb.). -

l. Görcsokozók 

Stryclm:in. Egy Kelet-Indiábán tenyésző bokor vagy fácska, a 
Sttychnos Nux vomica kis narancshoz hasouló gyümölcsében lapos, korong
alakú magvak foglalnak helyet, az ú. n. ebvész.magvak, *smnina nucis. 
vomicae. E magvak kívül sűr.űn álló, S lesímuló szőröktől selymesek, zöldes
szürkék, kissé barnásak; belül fehérek, igen kemények és nagyon keserűek_ 
Hatóanya"ouk a stcychnin (0·5-1·1%) és brucin (0·1-1·1%) alcaloidák, 
melyek az igazursavhoz kötve fordulnak elő a mag-vakban. .A strychnin 
fehér, hasábos kristályokat alkot, vízben igen rosszul oldódík, rendkívül 
keserű ízű (l : 100.000 higításban még keserű). Szerkezete még nincs fel
derítve . .A brucin hasonló hatású, de lllintegy ötvenszerte gyengébb méreg_ 

.A strychnin hatalmas görcsokozó méteg. Hatása oly jellegzetes, hogy 
a tetanizáló mérgekről beszélve "strychininszerű hatás" -ról swktunk s,zólani_ 
A görcsök tetannsos jelll?j!Jűek, s eredetükte nézve gerincagywk, reflectori
cusak, azaz spontán nem jelentkeznek, hanem mindíg valamely inger által 
váltatnak kí. 

Békák rendkívül érzékenyek vele szemben és már 0'01 miligrammtól 
tetanust kapnak, ha megérintjük őket vagy reájuk fúj=k. Ezért tisztát
lan keverékekben, kivonatokban stb. ilyen módon könnyen kitudjnk mutatni 
a strychinirí igen kis mennyiségeit is. Nagyobb adagtól (0·1-0'2 milli
gramm) a békák rövid ideig fennálló tetannsos állapot után bénultak lesz
nek, s csak napok mulva térnek magukhoz. Egy lllilligramm már csak rövíd 
ideig tartó fokozott reflex,érzékenységet csinál, s hamar kifejlődő teljes. · 
bénaságat okoz, amiben a békák 1-2 nap alatt elpusztulnak. 

1\1:elegtVérű állatok is mind igen érzékenyek: néhány milligrammtól, a 
nagyobbak pár centigrammtól elpusztulnak. A fiataJabbak ellcntállóbbak, 
mert jobban bírják a görcsrohamok .alatt az asphyxiát, ami rendesen meg
szokta ölni az állatot, mielő:t még a bénulás szaka beállana. 

Emberben már 0·01-0·02 g okozhat kellemetlen érzéseket, ,izg·atottzá
got, görcsös :r;ángómozgásokat, fájdalmas izomcontracturákat, sőt refJexgör
esüket; 0·10 g-ra teszik a halálos adagot. 

A mérgezés elején nagyfokú nyug.4tlansá.g, halálf-élelem vesz erőt az emberen~ 
A végtagok izmaibau fájdalmas feszülés jelentkezik, az érverés fes·zes és ritka, a vér· 
nyomás és testhőmé:rsék is emelkedett, a légzés izgatott, remegő. .Az agyi" érzékek per-· ! 
cept:iója igen fokozott és a reflexérzékenység tapintási-, fény- és hangingereb-e rend-;' 
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kívül növekedett. Vé.gre valami erősebb külső ingerre beáll az első merev.görcsös roha.m, 
mely rendesen trismussal és ta.r-kómerevséggel kezdődik és hirtelen csap át a test összes 
izmaira. A hatalm-as izomgörcs a tertet mereven kinyújtőzott helyzetben tartja, sőt 

néha a hátizmok túlereje folytán homorítás, opisthotonus is jön létre. A görcsroham 
1-2 percig. is eltart1 alatta a szívműködés jó, a vérnyomás magas, a szemek kidülled· 
tek, a légz.és a me.Hkas merevsége folytán lehetetlen. A görcs után még rövid ideig tart 
a légzési képtelen:ség, nagy a kimerültség és a húzó izomfájdalom, miközben a beteg 
öntudatá.Jlál van., retteg a második· r.ohamtólJ amely percek, esetleg esa.k órák mulv8 

következik be. Roham alatt fulladásban is pusztulnak el az emberek, de rendszerint a 
stryclmin késöbb jelentkező bénító hatása vet véget az életnek. A testhőmérsék a gör
csökkel járó óriási hőtermelés és a véredények görcse miatt nagyon magas szokott 
lenni (40--4r). 

A mérgezett 7c:ezelése a szerint alakul,, hogy mily állapotban találjuk. Ha még n 
tetanus veszedelme nélkül lehetséges, az,onnal gyomrot mosunk Ha a tetanus már ki
fejlődött, azonnal evipant adunk ven·~ba, amíg a görcsök megszünnek és ezt annyiszor 
ismételjük, ahányszor csak szükség van rá. Így ma a legsúlyosabb mérgezettet is meg 
lehet menteni. Közben pÚsze gyomrot mcshatunk és iniusiókkal a diuresist fokozhatjuk 
A bélbe jutott és még fel nem szívódott strychnint a odrbo medio. tökéleteren megköti. 
A gyo,mormosó folyadékhoz is célszerű szenet keverni. 

A strychnin gyógyadagai az idegrendszer ingerlékenységét fokozzák, Gyógyada.e: 

ami elsősorban abban nyilvánul, hogy az érzékszervek érzékenysége foko· ""'" 
zódik, különösen, ha az kórosan csökkent volt. Ezzel ka.pcsolatban a reflexe. 
sen fenntartott élettani folyamatok: a harántesikolt és síma izmok tónusa 
fokozódik, ami nemcsak az erőbeli állapotot és a zsigeri szervek (szív, gyo· 
mor-bél) működését javítja, hanem a nyomott kedélyállapotot is megszün-
teti; étvágyat, táplálkozást, életkedvet növeli, egyszóval kitünő toni-eu'ln, ~ 
aminek a gyógyításban felbecsülhetetlen értéke van. 

.A hatástani elemzés azt mntatja, hogy a stryclmin e hatásait ,annak Hatá• 

k.. "nh ' h mibei1léte oszo eü, · ogy az étző neuronok ingerfelvevő képességét fokozza és how 
gátló központok müködését megszünteti. ~'[érgező adagokra az ingerlékeny· 
ség olyan fokozódása következik be, hogy már egész gyenge ingerek a moz. 
gási apparátust működésbe hozzák, de mivel a gátló központok Mnnltak, 
rendezett mozgások létrejönni nem tudnak, hanem csak tetanus,. melyben 
az ösazehúzó.do.tt izmok antagónistái ahelyett, hogy elernyednének, szintén 
összehúzódnak. Gyógyító adagok után ezek a "központ<rnbelüli"-gátlások 
még épek, úgyhogy ilyenkor csupán a reflexingerlékenység fokozódását 
látjuk és használjuk fel a gyógyítás érdekében. Ez a hatás persze a vege-
tatív vasomotor és lég~ö központokat is éri, ami a vérnyomás fokozódására 
és a légzés élénkülésére vezet. Igen fontos,. hogy a szív tMuusos állapotát, 
amit a szívben lejátszódó ú. n. rövid reflex tart fenn, szintén fokozni tudja, 
ami különösen gyermekek fertőző betegsége, így a diphtheria után tesz jó 
szolg·álatokat. 

l\fégezö adagok végül nemcsak a gátlóközpontokat, hanem a müködési 
központokat is megbénítja, úgy·hog~y a halál a lég·zésbénulás folytán szakott 
beállni. 

A strichnint a szervezet hosszabb ideig visszatartja, miben különösen 
a májnak van jelentékeny sz:erepe. (Vánwssy.) Ez is egyik oka annak, 
hogy per os csak sokkal nagyobb adagok mérgezőek, mint bőr alá fecsken-
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Alkalmazás 

Adagok 

dezve. A vizelettel és a nyállal ürül ki igen lassan, változatlan állapotban: 
cmnulativ hatás tehát lehetséges. A bélsárban strychnint nem találtak. 

Alkalmazás: 
1. I\'Iozgási bénulások esetében, amilyen a hangszalagok és a facialis 

bénulása, továbbá minden vegetatív Szerv: szív, gyomor, bél, hólyag tonu
sának csökkenésekor. 

2. Érzékszervek élességének fokozására, főleg a látás és hallás mükö
désbeli zavarai esetében. 

3. Agykéregb€li és kéregalatti központok narkotikus mérgezése ellen. 
Az agykéreg izgatása ébresztően hat, a mél;Yebb központok izgalma a lóg'
e:ést és vérnyomást javítja. 

4. Idegbénulások pl. sérülések utániak gyógyulása érdekében emel
kedő adagban szokták alkabnazni. 

5. J\iillt· tonicumot általános gyengeség, elesettség, zsigerek petyhüdt
sége; nemi tevékenység hÍánya stb. esetében. 

A scrydmint befecskendezésck alakjában használjuk 0·001-0·01 g-os 
napi adagckban, kellő óvatosság mel!ett, belsőleg 0·002--0·005 ! pro dosi 
0·01! pro die. A cumulatióra ügyelni kell s a végtagok húzó fájdalma vagy 
kellemetlen izgatott állapot eselén az adagolás! azonnal abba kell hagyni. 

Kés z t ím é n y e i : ''Extractum Strychni. Belsőleg porokban, pilu
lákban amarumként és gyomorbélalonia ellen is adják 0·01-0·051 g-os 
adagokban rheummal és natrium bicarbonattaL Dos. max. 0·10! g pro dic. 

''Tinctura Stryehni: alcaloida tartalma 0·25% legyen. Adják, mint az 
előbit 5-10-20 cseppnyi adagokban. Dos. max. pro dosi 1·0! (50 es.), 
pro die2·01 (100 cs.) 

*Strychninum nitrieum. Vízben elég jól (90 részben) oldható fínom 
fehér tükristályok. Adagja bőr alá 0·001-0·01! pro dosi, 0·021 g pro die. 
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Görcsokozó mérgek 

Picrotoxin. A halmaszlagnak vagy kokkel-magvaknak ( Anamirla aocculu.<J) ~ .. il•)im' 
hatóanyaga. Rendkívül keserű ízű, 'Vízben igen rosszul oldódó~ N-mentes anyag, 
,mcly so nem alc.aloida, se nom glycosida. 

B<é-kákra 4-5 mg igen typusos ha.tá,st gyakorol. A befecskendezés után nyug
talanok lesznek az állatok; rr:ajd mozgásaik görcsCsen merevek s a hátsó vég
tagok jellegzetes állásba jutnak: a comb és az alsó lábszár egymáshoz swHttatnak 
úg}'ho,gy gyakran a. sarkok a béka háta fclett'össz.cérnek s a lábujjak görcsösen szét
terpeszkednek. A légzés lassú, görcsös; a belehe.Jt levegő nem ürül ki tökéletPsen 
s a.z állatok lassanként felfúródnak Végre egy erős tetanicu:;:: görcs köszönt be s 
a sok levegő a tüdökből kisajtoltatva, az ösze-szOTu]t hangszalagok között hosszan 
elnyúló sikoltást a;d' .. A tcrtanusba igen erős rángógörcsök is vegyülnek. Ene a 
szakm napokig tartó bénaság következik. 

Emlős állatok a pictroxin 0·5-0·10 g-jától nyugtalanság, fokozott reflex
érzékenység, nyáladzás tün€tci utá.n. reuelkívül heves tonusos-clonusos görcsöket 
kapnakJ m:iközben kény~zermozgás-ok is jelentkeznek. A görcsök nemcsak agyi köz
poTIJtok1 lmnem gerinevelöl centrumok izgalmáMI is származnak, mert ma.gas 
gerincvelő átmetszés után is beállanak Phar,maco.)oi.ai. _sz-empontb61 igen érdekes, 

hogy az összes parasympatikus idegek.."'lek (vagus, oculomotorius, chorda tympani, 
pel vicus) és a vcrejtékmirigyek_ elválasztó idegeinek központi izgalmát okozza. 

Különös erős izgalomban van része a légzöközpontnak, aminek alapján egy 
milligrammos adagainak bőr alá fecskendezését c központ bénulásá:val fenyegető 
mórgezések esetén (morph.in) physiologiai antidotum gyanánt ajánlották is (Kosaj, 
de veszélyes volta miatt nem igen alkalmazzák. 

Mérgezés emberen elég ritka: vagy té.-edés, vagy picrotoxino-s sör, vagy hal
hús lítján jön létre. A sörhöz a komló helyett, 'mint olcsóbb keserű anyagot kever· 
ték hozzá. egy-két esetben, hogy a sör részegítő hatásá-t is fokozzák vele. A hal
maszlaggal elbódított és öszef:ogdosott halak húsa mé1~gező lehet. Összetört 
kokkcl-magvakat szórnak ugyanis a vízbe, miliet a halak elkapkodnak s azoktól 
olyan állapotba esnek, hogy levegővel megtelt úszól:i.ólyag'j_ukat nem tudják t(ibbé 
kiüríteni s csakhamar a víz színén úSznak. Később .elbódulnak és könnyen Ö:l&ze· 

fogdo~hatók. 

Az emberen észlelt tünetek az oesophagusban, gyomorban égető fájdalmak
kal, hányással -és hasmenés·sel kezdődnek. Szédülés, támolygás, részegség és iin
tudatlanság fejlődik s csak ebben a szakhan következnek be a váltakozó rángó
és merevgörcsök, melyek nem mindig egyf01·ma intensitásuak. A halál vagy egy 
görcsroham alatt fulladással, vagy hirtelen szívmegállással, va.g)". a bekövetkező 

bénulásos szakban öntudatlanság közben légzésbénulással ftll be. 
Az ellene alkalmazott chloml-narcosls helyett c-élszerübb evipant has·zná1ni, 

melynek hatása gyon;a.n szünik s így nen1 fokozza a kéb:ibb beáiló bénulást. 
Cicutoxin. Világosbarna, tapadós, sa.vaJ.1yú vegyhat~sú gyanta, mely a vadon, 

macsaras helyeken termő (Jiouta v-i.r.osa.-nak mérge. A növény emyős virágú; leg
több mércg van a gyiikerében, nüt gyennekck vagy tudatlanok répával, petrezse
lyemmel, zcilend tévesztenek össze-. Egész fiatal zöld'jét- a két utóbbi növénnyel, 
kifejlett termését az anizzsal k1:ilmyü összei·éveszi.eni. · 

Vízllen nagyon nehez-en oldódik1 ezért az általános tünetek ké.sőn kezdöd
nek s hánytatá-ssaL hashajtókkal ercJm6nyesen avatkozhatullk be a mérge-zés ele
jén. A cicutoxin Ú volhatása minden tekintetben megeg-yezik· a pi eratoxinévaL 

Hasonló hatá.sú és vegyi szerkezetű ruérgek még a Dél-EmópálJan otthonos 
cserje: Coriaria mJ'Ttifoliu. mérgc, a cor-iamyrtin és áz Ocnanthe crocat-a mérge, az 
oenanthetoxin. 

2. Agykéreg izgatók 
1!56 

Coffein. Ezen több növé:1yben eJő:Enrduló és Fischer Emil által synthe-
ticusan is ·előállított gyenge basisnak magva a xanthin) illetve a pu.·nn-. 

N=CH 
l i 

CHC-NH, 
l ' _CH 

; ~/ 

N-C--N 
Purrin 

H N-CO 
l l 

0 f ~-NJJ'cH 
'l -r-

H N-C--N 
Xanthin v. dioxypurin 

CH,N-.-00 
l i 

CO C~NCH,'-
1 i' /CH 

CH,N-C-Nf 
Ooffeín v. 'trimcthylxanthin 

A xa.nthin dioxn)urin, tehát közel rokona az élet-tanilag fon~os húgy
savnak, amely trioxypurin. Ha a xanthinba. hál'om methylgyököt viszünk 
(trimethylxan-thin), akkor coffein, lesz belőle, mfg a t7wobrmnin és iheo
phylUn isomer dimethylxanthinok. 

Ez anyagoknak sok tekintethen egymással egyező, de mégis egymástól 
bizonyos pontokban lényegesen eltérő hatásUk van. E helyen a coffeint 
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mint a központi idegrendszer kiváló izgatószerét tárg;yaljnk, míg a szívre és 
véredényekre, valamint a vesére irányuló hatásáról a megfelelő fejezeiek
ben emlékezünk meg. 

Igen kifejezett a coffein izgatóhat&a az agykéregre, vagyis a maga
sabb agyfunkciók székhelyére. Állatkísérletben ez a hatás abban nyilvánul, 
hogy nagy adagok után clonusos - ú. 'n. epileptiform-görcsök lépnek fel, 
mert tudvalevőleg a coordinált mozgási központok az agykéregben vannak. 

Gyógyhat<"k Emberben 0·10 g-os adagok éléulritik az agy percipiáló képességet, kur-
títják a reakcióidő!, az ideák assziciációja és coordinatiója tökéletesedik, az 
emlékezés, a következtelés élesebb, számtani feladványok könnyebben oldat
nak meg, s általában az értebni sphaerában áll fenn különösen az izgalom. 
Az agy fokozott szellemi munkát tud kifejteni, a kifáradás szellemi. és testi 
munka után s a vele járó álmosság elmarad s élénken éber állapotnak ad 
helyet, ami a coffein tartalmú élveze'ti cikkek kiterjedt használatát kellő
képpen megmagyarázza, mellyel a szellemi és testi munkás az €letért 
folyó nehéz küzdelemben a természetes kimerülés ellen vívja a har
cot. Az izgalomra még nagy· adagok esetén sem következik be depresszió. 
l\fás központi hatésa a coffeinnek, hogy a vasomotorközpontot és a légző, 
központot izgatja, ami végre a szívre irányuló hatásával együtt legbecse
sebb szerünkké teszi acut collapsus esetén. 

Nagyobb adagok mérgezési jelenségeket okoznak, s ezt az állapotot nagy 
élénkség, gondolatszökellés, fecsegés, vértódulás az agyra, atythmiful pnl
sus, félelem, esetleg szívszorongás jellemzik. Egyéni hajlamosság esetén 
ezek már kisebb adagokra is mutatkozhatnak. 

HaWos coffein-mérgezést, még ezideig nem észleltek. 
s",. A coffein maga a bélből gyorsan felszívódik. :Már 15 perccel bevétele 

után eléri a hatás a tetőfokát. Kettős sói, melyeket jobb oldhatóságuk miatt 
befecskendezésre célszerüen használunk, a bélből sokkallassabban szívódnak 
fel. Per os tehát okosabb magát a coffeint rendelni. A szervezetben nagy része 
demethylizálódik, a többi kiürül. liiindkét folyamat 5-6 óra alatt megy 
végbe s akkor a coffein hatás véget is ér. 

Alkalma"'• A lk a lm a z ás : l. Fe1vyegető szívgyengeség, vérnymn&sünyedés, 
áUaüiban acut collapsusok esetén a coffein egyike lesz a legjobb izgató
szerelmek, mert - amellett, hogy a vérkeringési zavart, mint később látni 
fogjuk, meg tudja szüntetni - a deprimált központokat is izgatja, ami 
nagy előnyére lesz a válságos helyzetben lévő betegnek. Mivel rendesen 
hirtelen veszély esetén van reá szükség, jól oldható kettős sóit szoktuk bőr 
alá fecskendezni. Kollapsus enyhébb eseteiben és addig amíg orvosi segít
ség nem jön, erős fekete kávé itatásával is célt érhetünk 

2. :Mint ébresztő szer narkotikus, pl. allmholmérgezés ellen csák akkor 
hat előnyösen, ha a bódulat kisfokú. Erős bódulat esetében hatástalan, sőt 
még elmélyítheti azt, aminthogy gátlóközpontok izgatása folytán sok fáj
dalomcsillapító, tehát bénító gyógyszer hatésát is fokozza. 

3. Fejfáj& olyan eseteiben, amikor az agyburkok véredénygörcse 
(migran) okozza a fájdalmat, mert. coffein ezeket a véredényeket kitágítja. 
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4. Alkati alacsony véPnyomás, mely különösen idősebbeken másodlago
san extrasystolékat, szédülést, gyengeségi érzést okoz, szintén indokolja a 
coffein tertás használatát. 

EllenjavaUatok: Annak ellenére, hogy a szív koszorús ereit, valamint a 
vese véredényeit tágítja, sem angina pectoris ellen, sem húgyhajtónak nem 
rendeljük, mcrt központi izgató hatásai ilyenkor ártalmasak, illetve feles
legesek. l\findkét célra theobromirit használunk. Nem rendelünk eoffeint 
magas vérnyomás, agy- és egyéb vérzésre való hajlamosság és álmatlan
ság eseteiben sem. 

Készítményei: 
*Coffein um. Fehér, tűalakú, hideg vízben rosszul oldódó (l :80), ke

serü ízű, közömbös vegyhatású jegecek. Adag belsőleg 0·05-0·30! g, többet 
is lehet adni. Pro die 1'0! g. l\iivel nehezen oldódik, különböző (nem igazi) 
sóif állíttatja elő a gyógyszerkönyv. 

*Coffeinum Citricum. l r. coffein és l r. eitromsav keveréke. Vízben 
jól oldódik, bőr alá fecskendezese fájdalmas, csak .belsőleg adjuk. Adagja 
0·20--0·6! gramm pro dosi, 2·0 pro die. 

*Coffeinum natrio-salicylicum és 
*Coffeinum natrio-benzoicum. Salicylsavas, illetve benzoiisavas nat

rium és coffein 50%-os keverékei jól oldódnak. Adagjuk 0·20-0·61 g pro 
dosi 2· 0! pro die. 

{:,~':~-R';-~~ r .. Ld e A_ [VJc;{ ~~_? ö-.{l/-(L;.;:::: ~y f-Crá: Vt!P")rlc;,QU.&_.-{tj. 
···' <:J. -'f ·, ""'' '"'' 11~f ein-theolirómint· tartalmazó növények ft-, i'""'~.'<!: Gocid. •~d·'td;;;,~." 

v tlo 5 AG9{- ~1'4!'l11~a: - t<~~Er.-..t.t.ti,;~lt ~>111M 
- tL~!Jz.:..f,J~~~" u;.165'i- 11-~•f,:e.ii~C-16.{9; P.o-1r~ {61C, BiQ:·1.C;g,3_ r v~· 

A coffein t és rokonait: a theobromint és theophyllint eddig a követ
kező, nagyobbára élvezeti cikk gyanánt használt növényekben találták fel. 

Coffea arabica, a kávécserje vagy fa magvai átlag 1·2'% coffeint s"''"'"''' 
tartalmaznak, úgyhogy a therapiás 0·1 g coffein 8-10 g kávébabban fog-
laltatil" Öshazája Abessziniában Kaffa vidéke; onnan telepítették át a XV. 
században Arábiába és 1624-ben a velenceiek hozták legelőször Európába, 
8 a XVI~. szá~ad __ véF...t') a hol~andusok f:lismervén ~itünő ~mreske~eln;i 1;'2ett ~-Qí;:;x~~11 .. c1kk voltat 1 mar Javar; sumatrm gyarmataikon termeltek. A kovetkezo sza~ _ · 
.adban a nyugatindiai szigeteken és· Braziliában telepítettek nagy kávé-

t:. ültetvényeket Hozzánk csak a XIX. század elején jutQtt el, a napoleoni 
háborúban járt katonák hozták haza. 1\Ia már nagy elterjedtségnek örvend. 

A kávébabokat, hogy élvezhetökké legyenek, meg kell pörkölni, mely Pö<kölés 

müvelet akkor van befejezve, Icikor a babszemek "ize;a.dni" kezdenek és jelentősé~e 
fehér, aromás gőzöket bocsátanak. A pörkölés folytán a kávébabban vegyi 
folyamatok mennek végbe és a nagyobbára szénhydratokból keletkezett 
pörkölési termékek a coffein izgató hatásfit kissé fokozzák és gyomornedv 
elválasztást indí~anak meg, míg a kávé illó olaja hatástalan. 

Thea chineusis levei a fajta, kor és készítési mód szerint különbözö Származás 

coffeintartalmúak: átlag 2%-ot tartalmaznak. A 'tea bokrok őshazája Kelet-
India északi tartománya : "Assam''. A VIII. -században Kínáb-an már még·~ 
adóztatták s ebben az időben terjedt az el J apánban is. Európába a hallan-
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Killönböző 
teafajták 

Kávé és tea 
éivezeti és 
győgyértéka 

dusok hozták legelőször 1610-ben, hol eleinte lassabban terjedt, IILint a kávé. 
lVIa már az angoloknak Ceylonban és Kelet-Indiában, a hollandusoknak a 
keletindiai szigeteken, a franciálmak Ins[o-Kinában óriási teatermelésük 
van, ezenfelül a kínai és japáni import is még igen nagy. 

A tealeveleket évenkint négyszer aratják; legértékesebbek a fiatal, 
selymes-szőrös levélrügyek, miket "pecco-virágtea" néven idősebb levelek~ 
kel keverve bocsátanak forgalomba. Az idősebb levelekkel kétféleképpen 
bánnak el. V agy hálókban parázs fölött hirtelen megfonnyasztják, bizonyos 
mértékig kiszárítJák őket és azonnal sodorják, vagy pedig halomba rakva 
fülledni hagyják, miközben a levelek megfek6-tednek, aromásak lesznek, s 
csak azután sodorják. Az előbbi módon nyerik a coffeinban dúsabb, de nem 
oly aromás zöld teát, ami rendesen "gyöngy" -alakban (kis gömbök) jön a 
kereskedésbe; az utóbbi módon a fekete teát kapják, ami kis hosszúkás te
kercsekben kerül hozzánk, s a legismertebb fajtája a "souchong-tea" 
A fekete· teában a co ff einen kívül o· 6-1% lepároL>tat<S aromás olaj van, 
ami a!Z izgató hatáshoz hozzájárul. 

A tea-törmeléket használják le.ginkább coffein gyári elöállítására. 
*Guarana pulverata vagy Pasta-guarana néven egy braziliai sapin

daeea, a PaulinW cupana megpörkölt, összezúzott és vízzel tésztává gyúrt 
magvainak kiszárított töniegét értjük, ami rendesen 3-4 cm átmérőjü 
rövid rudakban jön kereskedésbe. Gyengén összehúzó, kesernyés, cacaora 
cmlkéztető szagú és ízű anyag, ami legalább 4!% eoffeint tartalmaz. Bő 
csersavtartalma miatt diarrhoeák ellen szaktuk használni 0·5-1·0 g-os 
adagokban, midőn a coffeinhatásra is számítunk. 

. Kolamagvak vagy kola-dió, a Cola acuminata g'yümölcse, mely Közép
Ainkában honos és kedvelt élvezeti cikk. Coffein-tartalma 2i% körül jár. 
Kivonatanyagai cukorral granulálva vagy szörpök alakjában használ'tat\
nak a coffein alapján. Extr. fluiduma hivatalos, mely legalábh 1% coffeint 
tartalmaz. Ko/a gta'}ula'). J(ola liquoid, Kola lecithin néven is rendelbetö·. 
Adagja: 15-20 g. Út< vl:. 

Para"O"Uayi tea vagy herba maté a mexikói és braziliai !lex parag'IJ!k
yensis megpörkölt levelei, mit hazájában tea helyett isznak. Coffeintartalma 
1-1·2%: fiistös mellékize miatt másutt nem tudott elterjedni. 

Cacao-babok. Amerika tropikus éghajlata ala:tt tenyésző Theobroma 
cacao (Sterculiaceae) magvai, melyek könnyen lepattogzó maghéj alatt dara
bokra repedezett, sötétbarna, zsírdús szikleveleket zárnak magukban. A 
belőlük nyert zsír a *butyrum cacao, kakaovaj, mely végbélkúpok alap
anyagául szolgál. A részben zsírtalanított magvair megőrölve "cacao" néven 
használatosak. A caeao-babokban igen kevés coffein, de mintegy 3·5% theo
bromin van egy aromás anyag mellett. Belőlük készül a pasta cacaotina 
saccharata, a csokoládé. 

Nálunk elterjedt él vezeti cikkek: a. kávé és a tea nemcsak a coffein
tartalmunknak köszönik izgató hatásukat, hanem a bennük levő· aromás 
anyagoknak is, melyek riélkül egyii:c sem lett volna sohasem "~lVezeti cikk", 
é.ppen úgy, minthogy maga a tiszta szesz vizes oldata sem nevezhető an'n.ak. 
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Az élvezeti .szerek az öbjektiv hatások mellett kell, hogy subjektiv érzése
ket is keltsenek fel, melyek az eifáradt Irultúrembert kellemesen érintik, 
benne a visszaemlékezést, az egyszer megízlelt élvezeli cikk utáni vágyat 
felkeltik és azt lassanként szelvezetének megszokott, nélkülözhetetlen inge
révé teszik. Nagy része van e szubjektív kellemes érzések felkeltésében az 
ízlelő- és szaglóérzéknek, valaiiLint a száj- és .gyomornyálkahártyára gya
korölt ingereknek. 

Ezeket a szubjektív érzéseket a gyógyítás szempontjából sem szabad 
lebecsülni, mert elvégre az" amit mi, orvosok, "a beteg közérzetének" neve
zünk, s mire az állapot megítélésében, jóslatunk felállí~ásában oly nagy 
sűlyt helyezünk, nem 111ás, mint a beteg szubjektív érzéseinek eredője, a:mi
nek kedvező volta sok súlyos válsággal, a.ggasztó funkciózavarral szemben / 
kitartóvá és ellentállóvá teszi a beteg szervezetet. Nagy előnyük ezeknek 
az élvezeti cikkelmek, hogy hatóany:agukat, a coffeint a szervezet nem szokja 
meg, tehát az adagot nem kell emelni, nem fejlődik ki méregvágy és meg
vonáskor, bár fájdalommal nélkülözzük, de szervi müködésekben zavart 
nem okoz. Mértéktelen használata a sokszor ismétlődő vérnyomásemelkedés 
folytán talán sietteti az arteriosclerosis bekövetkezését. 

A coffeinhoz hasonLó, de még erősebb agykéreg izga,tó hatást fejt ki 
a ,8-phenylpropylamin, mely Benzedrin, Aktedron, Centedrin, Ewstonon 
és a methylbenzedrin, mely Pervitin néven rendelhető 0·015 g-os adagok
ban. A szellemi képességeket fokozza,- éberséget tart fenn, fáradságot szün
tet. Egyszer.:-másszor szellemi kimerüléskor, amikor nem térhetünk nyugo
vóra, hanem még figyelmünket összpontosítanunk kell, igen jó szalgálatot 
tesz és ártalom nélkül vehető. Gyakran ismétlődő vagy tartós használata 
feltétlen idegösszeroppanásra vezet. 

3. Vitalis központokat izgató szerek 

''Camphora. A kámfor, C'"H"O, a Japánban tenyésző kámforfa, 
Laurus camphara gyökereiből és. kérgéből, forgácsaiból vízgőzökkel való 
destillálás útján előállított illó-olaj stcaroptenje,1 melyet lilanap már syn
theticus úton is elöállítanak. Fehér, puba tapintatú, kristályos anyag, mely 
vízben csak l: 600 arányban, alcoholban, aetherben, zsíroo olajokban köny
nyen oldódik. Porrá-dörzsölni csak néhány csöpp borszcsszel megnedvesítve 
lehet ( campora tri ta). Már szabahőmérsékleten könnyen elillan és erős 
jellemző kámforszagot terjeszt. Illanó és lipotrop voltánál fogva a bőrbe 
dörzsölve könnyen :felszívódik s útjában az érzőidegeket izgatva, eleinte 
meleg, majd vi.szketésszerű, csípő, végül égető .érzést kelt. E ·szubjektív.lüne
teket a bedörzsöléS helyén fellépő vérbőség kiséri. 

1 .Az ,illó-olajok legtöbbje -egy folyékony és egy benne· oldott szilárd alkatrészből 
áll A folYékony részt eleoptenn-ek, a szilá.J'dat stem·optennck neVezzük. Utóbbi, hosszú 
állás közben, vagy lehiitéskor, kristálynsan kiválik. (A hiva.talos steaToptenek: a men.
t.ho11 a thymo1 és a kámfor.) 
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Helyi 
hatások Eme helybeli vérbőséget, szövetizga.lmat okozó hatása gyenge anti

zynwticus, bomlásokat g·átló hatásával együtt alkalmas szerré teszi a kám
fort renyhe fekélyek, felfekvések, elhanyagolt sebek kezelésében. A cam
pbora tritát szoktnk a fekélyre hinteni, vagy 10-20%-os kámfornyák vagy 
kenőcs alakjában alkalmaznL 

A gyomorban kifejtett helyi hatása érzékenyebb egyéneknél nem egy
szer felböfögést, nauseát, sőt hányást is okoz. A gyomorbélesaroma útján 
rossz oldódási viszonyai miatt csak lassan szívódik fel; midőn gyors hatásra 
van szükség, olajos vagy -aetheres oldatát bőr alá, vagy éppen izom közé 

· szoktuk fecskendezni. 
Távolhatások 

Távolhatásai közill legértékesebb a szívre kifejtett hatása, amelyről 
majd a vérkeringés tárgyalásakor lesz szó. Izgató hatása az agykére-gre 
csekély s inkább csak a légző és edénymozgató központokra irányul, minek 
következtében a vérnyomás fokozódik s a légzés szapo,rább lesz. 

Alkalrnazá s 

1\fint újabb vizsgálatok kimutatták, szívre és idegrendszerre kifejtett 
izgató hatásokat nem maga a kámfor fejti ki, hanem oxidációs terméke a 
a-trans-1r-oxykámfor (Tmnura és Kihara), míg a kámfor maga béní~ó hatású. 

A kámfor jelentősége igen háttérbe szorult, amióta a vitalis közpon
toknak nálánál sokkal hatásosabb izgatóit állították elő (Hexeton, Cardiazol, 
Coramin sth.), melyekről a vérkeringéssei kapcsolatban fogunk megemlé
kezni. Ezek közül a Cardiazol-t mérgező adagokban rendeljük, hogy az agy
kéreg mozgató központjainak izga,tás:ával epileptiform görcsöket váltsunk 
ki, ami úgylátszik a schizophrcnia. hatásos gyógymódja, mely után hosSzú 
ideig tartó javulás állhat be. (Meduna.) 

A l k.a lm a z ás. Bármely okhól kifejlődött collapsusos állapotban, na
gyobb vérveszteség-ek, vagy chloroform, chloralhydrat, általában bódító 
mérgekkel történt mérgezések esetBn, mhit .a központi 'idegrendszer és a 
szív izgatójától, életmentő hatást várhatunk tőle, ha kellő nagy adagban 
(0·25-0·50 g) alkalmazzuk. Mivel ilyenkor a hatás kifejlődését gyorsan 
kell elérnünk, olajos oldatát, az *oleum c'amplwratumot bőr alá vagy még 
célszerűbben actherrel aa higítva izcm kö!Zé f€cskendezzük, s rnivel a hatás 
igen múló, az injectiókat rövid időközökben ismételni kell mindaddig, amíg 
szükség· van reá .. J\!Iérgezés veszedelmétől nem kell tartani. Naponta 2--3 
g-ot is lehet adni. 

Belsőleg helyette minden esetben a camphm·a t1·ita-t rendeljük 0·05-
0·20 g-os adagokban, capsula amylaceában vagy charta cerataban. 

Egy brómmal készült vegyülete a camphm·a nwnob1·om.ata újabban bel
sőleg 0·2-0·5 g-os adagokban főleg rnint sedativum használatos. 

*Oleurn camphoratum, a kámfor 20%-os oldata sesamolajban, mely 
kellő olajos vagy aetheres higításban különösen bőr alá vagy izomba fecs
kendezéS céljára szolgál szívgyenges:ég esetén egyenlő mennyiségü actherrel 
keverve. 

Vízben oldható készítményei a camphaquin, cadechol, cmnphogen. 
*Spirit-us carnphm·atus a kámfor 10%-os borszeszes oldata és a *Lini

men:tum saponato-camphomt·nrn (O d o p e l d o c), arnaniával és alcohollal 
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~ .. _ ~ áttetsző kenőcsanyag, külsőlcg bőrvörösítő bedörzsölé-
kesault kocsonyas, t' n uralgiák lobos du=natok esetén. A be-

k olgálnak rheuma rsmus, e . , 
se re sz , lm 't k"t' sel a hatást méry növelni lehet. d .. "l' ulan aJka azo, o es o ( ·a ca or~o es . , . " , " , llít' ák elő a kámforsavai acr um m

A kámfor OXldaeroJa ulJan a J , " hideO' vízben nehezen, 
. ) l 7 szín c elen és szagtalan, rossz lZU, o ~ d 

phoneunt ' me J , , ti ·b . ól oldható kristályokat alkot. Er e-l ~ ben alcoholban es ae r er en J .. t t. 
me eg VlZ ; , ·t~kmirio'yek foko-zott müködését megszun e 1 ' lJ \asa hogy a Vei eJ e " ' k ' .. ]' 
kes tavo la ., ' . ,· l r~l'-ozásokra hatással volna. TüdőveS7..BS€ BJJ€ l 'lk"! horyy mas mmgye 'a " b 
ane u, " d !'ül 0·1-1·0 o· adarrait caps. amylac.- an. 
izzadása e:len ren : ~· c. fl t (;ólyag~s porhonrojt) leveleiben egy il:ó 

Lobelin. A Lo e ra m a a án tató hatású Lobelamnt es 
ks folyékony alkaloida a lob~lm ;nellett "~~ba Lobeliact 0·1-0·3 . a· t t rtalmaz s ezert regen a e . " 
Lobelasrr m a , , h sználták A lobelin gyenge atroprnszeru 
g-os adagokban hanytatonakb "z . t .sthma ellen használtálL Ilia. esak 

~ . tt a *'P i n c t L o e ~ a e a . fl 
hatása rola . ~ . ~ ~l . ál T me ly a sin us carotlcus re ex 
a tiszta Lobelin sósavas so%at has~na J ~'. ~. _. Zért bénulásos mér
' 1 , 'It 1 a légzés leo·erosebb kozpontr rzgatoJa es e , k t" 
J. O {~zasa a a .. ~ o mök leo:hatásosább gyógyszere, melyne n:en -o; 
gezesek, asp,~ryxi~-~-- cs~st~ l ~"ából nem szabadna hiányozni. Adag: búr ·ala 
szckrényekbol, .szu e~ze as_mJ "k k 0·003 g IIatása múló, ezért jsmé-
001-0·02! pro dosr. Csecsemo ne · 
telni kell. 
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Hőszabályozás 
módjai 

II. Lázcsökkentő szerek. Antipyretica 

Láznak nevezzük a hőszabályozás kóros állapotából folyó magasabb 
te.sthőmérséklete~. A lázcsökkentő gyógyszerek hatásmódját, hogy megértsük, 
ismernünk kell az állandó hőmérsékü (homoiotherm), vagy ú. n. melegvérü 
állatok hőszabályozó berendezését. 

Testünk hőmérsékletét a szervek sejtjeiben állandóan végbemenő égési 
folyamatok biztosítják, annak állandó voltát a köztiagyban fekvő ú. n. hő
központok szabályozzák, melyck rendeltetése, hogy minden körülmények 
között a hőtermelés és hőveszteség egyensúlyát biztosítsák. A hőtermelés 
fokozódása bekövetkezhet a teljesen nyugvó szervezetben is. Eit nevezte Rub
ner "che1niai hőszabályozás" -nak. Ha ez nem elegendő a testhőmérsék fenn
tartására (pl. nagy hidegben), akkor az a"aykéreg alatti dúcokból kündnló 
izomremegés ú. n. didergés fokozza a hőtermelést. A teljesen nyngalomban 
levő szervezet hő termelése szükség esetén (pl. nagy melegben) még továb l> 
csökkenhet. Ezt nevezzük "m.ásodlagos kóniai hőszabályozásnak" (Plat~t és 
Wildbrand). liiindkét fajtáját a kémiai hőszabályozásnak a hőközpontok ha. 
tására elválasztott hormonok végzik. (M(})nsfeld és munkatársai.) Hideg ha
tására a paj~<Smirigy thyroxint választ el s enne~ hatására a hypophysisből 
a vérbe jut egy hatóanyag (fűtőhormon), mcly a nyugvó izmnsejtekben az 
égést fokozza.* A másodiagos kémiai hőszabályozást, vagyis a nyugvó szer
vezet hőtermelésének csökkenését nagy melegbeu a pajzsmirigynek egyik 
hormonja a thernwthi;nn A. végzi, melynek termelése ugyancsak a hőköz
pontok uralma alatt áll és,~amély a zsigeri szervekben csökkenti az égésL 
Ha ez a két faj tája a kémiai hős2lfbályozásnak hideg, illetve melcg ellen 
nem elegendő, akkor életbc lép az idegek útján való hőszabályozás egyfelől 
a már említett didergés a hőtermelés fokozása érdekében, másfelől a hőle
adás megváltozása, mely utóbbit fizikai hőszabályozásnak nevezzük. 

* A -thyroxinnak - mely csak 24 órás lappangási idö után fokozza az égést., sze
repe van a hideg ú. n . .megszokásában és mint látni fo,gjuk, a hőleadás szabályozásá
ban· is. 
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A hőleadás csökken, ha a szcrvezetnek lehűlés ellen kell védekeznie, 
vagyis ha a termelt hő\·el taka1·ékoskodnia kell. Ennek módja, hogy a bőr
be~ elhelyezett hidegérző idegek ingerülele reflexesen véredény szükületet 
létesít a bőrben, ami által a bő1·ön át való h öv eszteség (vezetés és sugárzás 
útján) minimumra száll alá, mert a bőr és az alatta fekvő zsírszövet igen 
rossz hővezető. A hőleadás csökkenésében az ideges reflexen kívül szerepel 
még az is hoo·y ;üdeg hatására - mint már említettük - a pajzsmirigy 
tyroxint ~~álas~t el, ~mi az edénymozgató központra való hatása· folytán a 
bőr véredényeit szükíti. (Mansfeld.) . 

A hőleaiúis fokozódik, ha a szervezctnek felhevülés ellen kell védekeznie, 
hogy a fölösen termelt hőtől megsza.baduljon. Ez úgy történik, hogy a bőr
véredények kitágulnak s a bőrbe tóduló vér vezetés és sugárzás segítségével 
meleo·ét leadhatja a környezetnek és ha ez pl. a környező magas hömér
sékle~ miatt nem elegendő, akkor verejtékezés indul meg és az elpárolgó 
verejték sok hűt és pedig köbcentiméterenként 0·54 kalóriát von el a szer
vezeUől. 

A hőszabályozásnak ezeket a tényezöit az állandó hőmérsék megtar
tása érdekében a hőközpontolt szabályozzák oly értelemben, hogy amint a 
hőtermelés fokozódik és ezzel a vér hőmérséke emelkedni kezd, azonnal foko
zódik a hőleadás és mihelyt a hőleadás fokozódik s a vér hőmérséke csök
kenni kezd azonnal fokozódik a Mtermelés. (H. H. Meyer és Ba>·bowr.) 
1\finden va.lószínÜSég szerint a köztiagyban kétoldalt elhelyezett hőközpon
tok mindegyike két egymással ellentétesen müködő részből áll, melyck közül 
az egyik fél a the•·mogenetikus, a test felmelegedésére törekszik (hőtcrmelés 
fokozása, hőleadás csökkentése), míg a másik, a thwrm,o~yticus, gondoskod
nék a túlhevülés megakadál;pzásáról (hőtermelés csökkentése, hőJeadás 
fokozása. (H. H. JI ey er.) 

Igen :fontos tudnm1lc, hog:y a hőszabályozá-s akárm~lyik tényezöjél!-ck 
me-gváltozása egymagábali nem változtatja meg a test hőmérsékletét. Igy 
a hőtermelés pl. izommunka okozta rendkívül nagy fokozásával is lépést 
tart a hőleadás (ha azt célszerűtlen ruházkodással meg nem akadályozznk) 
és a hőleadás nagy veszteségeit is mindig kiegyensúlyozz.a a hőterme1és foko
t<ódása. Amikor tehát rendes körűlmények között testünk hőmérséklete a 
37 0°-ot meghaladja, akkor valamely kóros folyamat következtében a hő
szabályozás szenvedett káTt, és pedig abban az értelemben, hogy a hősza
bályozás nem szünt ugyan meg, hanem a hőközpontok izgalnw folytán a 
rendesnél magasabb vérhőméJ·sélcletre indnl meg a hőleadás fokozódása. Hogy 
lázban a hőközpontok izgalma zavarja meg a hőszabályozás!, azt abból tud
juk, hogy u. hőközpontokon ejtett tűszúrással vagy a,zok villamos ingerlé
sével ( Aronson és Sachs) állatokat lázassá tudunk tem1i. 

Lázban - eltekintve agysérülések ritka eseteitől - vegyi anyagok 
(parasiták mérgei, keringésbe került fehérjék stb.) okozzák a hőközpontok 
izgalmát, ami akkora lakot érhet el, hogy a testhőmérséklet ·olyan magasra 
emelkedik, hogy azt élőszervezet már nem bírja el (44 0°), de még ennél 
alacsonyabb fokon is az agyvelő súlyos müködési za.va.ra (elesettség, öntudat-
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lanság) és ha sokáig tart, más szerveknek is (máj, szív) kóros müködése 
állhat be. Ezenkívül a lázzal járó fokozott hötermelés folytán, értékes fehérje
anyagok vesznek kárba, amit a korlátozott táplálkozás miatt nem is igen 
lehet pótolni s ez a :fehérjeveszteség, ha huzamosabb ideig tart, a beteg 
Jeromlását vonja maga után. Világos, hogy ezektől a veszedebnektől a bete
get meg kell kímélni s ezt a célt szalgálják lázellenes gyógyszereink, ame
lyelmek az a hatásuk, hogy bár a rendes ingerületben levő hőközpontokat 
érintetlenül hagyják, azolmak kórosan,, fokowtt ingerületét mcgszüntetik, 
úgy, ahogy a sedativ szerek, pl. a bróm is, az agykéregnek csak kóros izgal
mát szünteti meg·. Ezért van az, hogy egészséges ember hőmérsékét a láz
csökkenlők még 1~2 g-os nagy adagokban sem szállítják alá, míg a lázas 
hőmérsék már mérsékclt 0'5 g-os adagok ntán rcndesre, nagyobb adagokra 
pedig ~ az ingerületben levő közpon tok la bilitása míatt ~ mélyen a ren
des hőmérsék alá száll (collapsus veszélye). 

Amikor a lázat a kórokozókra irányított gyógyszerhatással (parasito
tropia) tndjnk megszüntetni, mint pl. a váltólázat chininnel (L később), 
természetesen ezt fogjuk teruli, meit mil1dig helyesebb a betegség o.kát meg
szüntetni, mint tünetet. Ha azonban ez nem lehetséges, akkor a lázat szün
tc~jük meg, vagy legalább is csökkentjük azt. 

Lázellenes gyógyszerek alkalmazása. l. Lázas betegség esetén alkalma
zásukkor tudnunk kell azt, hogy e szerek a betegség typlisára vagy időtar
tartamára vagy a lefolyás súlyüsságára befolyást nem gyakorolnák, hanem 
csupán a betegség egyik tünetét1 a lázat szüntetik meg. 

Amit hatásuktól várni fogunk, nem lesz egyéb, mjnt hogy a hőmérsék 
a normálisra szálljon aláJ aminek következménye, hogy a pulzus gyéreb_b, 
a szívmi.íködés nyugodtabb, a légzés lassúbb és mélyebb lesz, a scnsodum 
feltisztul; egyszóval, hogy a lázzal járó számos kellemetlen közérzéstől is 
szabadítsa meg a beteget. Egy súlyosan szenvedő betegre, kinek erejét hete
ken át teszi próbára a láz, nem megvetendő előny e:z, sőt sok esetben paran
cs-oló szükségesség. lVüTiden nagyobb szubjek~ív zavarral járó lázban alkal
mazhatjuk öket, mert nem ártnnk velük és ha már gyógyítani nem is, de 
legalább a beteg állapotán könnyíteni fogunk segítségükkel. Alkalmazá. 
.suk feUért'leniil szükséges akkor, ha a lázas hőmérsék oly nwgas, hogy az 
életet veszélyezteti, vagy hosszantartó, midőn a lázzal járó szubjektív tüne
tek megszün~etése a beteg táplálkozására, anyagforgalmára, nyugodalmára, 
a közérzet. javítására, általában a betegség előnyös lefolyására szükséges
nek látszik. 

Az egyes szerek megválasztása csak a speciá.lis körülmények mérlege
lésével és kellő individualizálás segélyével történhetik helyesen. Fontos azt 
tudnunk, hogy a szcrre bekövetkező hőmérsékesökkenés m~ló jelenség: 
fokozatosan áll be, majd ideig-óráig megmarad az elért minimumon, aztán 
ismét lassan-lassan emelkedik. A kül5n böző szerek hatásának időbeli lefo
lyása eltérő és az orvosnak tudnia kell azt, hogy mikor várja a hatást és 
mikor a hatás meiszünté~. Általában azt mondhatjuk~ hogy minél gyor
sabban következik be a hatás, annál gyorsabban szfuük is meg. A leggyak-
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rabban alkalmazott pyrazolonszármazékok hatásának időszakai 2--2 órára 
tehetök, úgy hog-y 6 órával alkalmazásuk után áll be a kezdeti hőmérsék. 
Ha hosszabb időn keresztül lázmentesen aka.rjuk tartani a beteget, akkor 
a teljes antipyreticus adag után 3-4 órával, amikor tehát a hatás vége, vagyis 
az újabb hőemelkedés várható, kétóránként kis, 0'2--0,3 g-os adagokkai 
igyekszünk az ala{3sony hőmérséket mE}gtartani. Leglassabban, de legtartó
Sabban hat a chinin, melynek ·beadása után a láz csökkenése és emelkedése 
3~3 óra alatt történik, a csökkent hőmérsék pedig mintegy 6 óra hosszat 
§ll fenn. 

2. -Lázellenes szerck igen jó szalgálatokat tesznek fertőző, különösen 
hűléses betegségek legkezdetibb szakában, anllkor még nem is lázas, leg
feljebb subfebrilis az egyén s csak általános Tossz érzés, kedvtelenség, 
munkakedv hiánya. sejteti a közelgő betcg·séget. Ilyenkor .erélyesen alkal
mazott lázcsökkentők, különösen salicylszármazékok, (aspirin) vagy azok 
keverékei pyrazolonszármazékokkal (pl. antipyrinnm salicylicnm), más 
ese~ekben a chinh1 megvéd a betegség kitörésétől, de a. kifejlődött betegség 
lefolyáSát már nem igen tudja változt.atni. Kielégítő magyarázatát a védő
ihatásnak még nem tudjuk adni, de valószínü, hogy Szerepe van benne e 
szerck központi fájdalomcsillapító hatásának, ami gyulladásos folyanatokat 
előnyösen befolyásol. 

3. Fájdalomcsillapító hatásukról és alkalmazásukról n\ár előbb szól
tunk (!. a fájdalomcsillapítók fejezecét). 

l. Chinin és vegyületei 

A chinin a Rubiaceák családjába tartOJIÓ einehonafajok (Cinclwna calJi
saya, C. succitubraf kérgének legfontosabb és legnagyobb mennyiségben 
előforduló alcaloidája. A chinin mellett van még a kéregben chinidin vagy 
conchinin (a chinil1 isomerje), melynek hatása a ehininéhez hasonló; cin-
chonin és einehonidin görcsokozó basisok és még vagy 15 alkaloida, melyek 
mind a chinacsersavhoz és chinasavhoz vannak kötve. A chinin - C20H2

4 

O,N2 ~a chinolin származéka. Vízben igen rosszul oldódik (l: 1700). 
Savakkal sókat alkot, mégpedig vagy közömbös sókat, melyek vízben rosz
sznl, vag-y savanyú sókat, melyek jól oldódnak s oldataik kékesen flnorcs
kálnak. A cllinakéreg hazája Dél-Amerika és lázellenes hatása Peru és 
Balivia bennszülötteinél régóta nagy hírben állo~t. l\1aláriagyógyító hatását 
1638-ban ismerték fel, mídön a perní alkirálynő, Cinchona grófnő, súlyos 
tertianáját sikerült vele meggyógyítani. Európában csak a XVII. század 
közepén kezdték használni és csakhamar annyira elterjedt, hogy a vadon 
tenyésző chinchona:Iák kipusztulásától kellett tartani, uliért is mestersége
sen tenyésztení kezdték, főleg Indiában, Ceylonban az angolok és a hollan
dusok Jáva szigetén. E tenyésztett cinelianafák kérge igen hatásosnak bizo
nyult és chhüntartalma nagyobb, mint a délamerikai kéregé. A kéreg alca
loidtartalma igen változó: 2~10%; gyógyszerkönyvünk 6<% összalcaloid-
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tartalmat követel meg tőlük, aminek 'harmada esik körülbelül magára a 
cl:rininre. Magát a kérget ma főleg :mint amm·nmot és tonicmnot 'használ
juk, míg a láz és malária ellen a c'hinin sóit alkalmazzuk. 

Ii&tá.s 
eg~·s0jtüekl·<' 
és sz<in;tekre 

A cl:Unin tipnsos pr~ioplazma-mét·eg. Már rendkívü] csekély koncen. 
lrációban elpusztítja az egysejtü lényeket: protozoákat, infusoriumokat, 
amoebákat. A fehérvérsejtek, amoeboid mozg·ását és diapedesigét - mint 
azt béka mesenteriumán Binz észlelte - meg tudja szüntetni, s ezzel gá
lolja a genyképződést. A protozoák általában érzékenyek a chinim1e] szem
heu, :mit a therapiában jól ki is használunk (malária), de vannak köztük erősen chiniuresitensek is, mint pl. a spirochacéa Obermayeri (fe bris recur

l'ens). A bakteriumok, kokkusok különbözőkép viselkednek vele szemben; 

Szerepe 
fertöző 
betegsée;llen 

egyesek igen érzékenyek (főleg a g·enykeltő kokkusok), mások nagyou elleut
állóak Egy további hatása a chiuinnek, hogy bizonyos fermentumok hatá
sát gátolja, ami a szervezetben is megnyilvánul főképpen a fehérjebontás 
csökkentésében és rbizonyos synthesises folyamatok pl, a hippursav képződés gátlásában. 

A chirlin helybeli hatásai közüi leg-jellemzőbb igen keserü ize, mely 
még l : 100000 lríg-ításban is érezhető. Bőr alá fecskendezve kezdetben fáj
dalmat, majd hosszas érzéseelenség-et okoz, amit újabilan húgyanynyal keverten a kis sebészetben fel is használnak. 

A cl:Uuin az ÖSSzes nyálkahárcyákról könnyen felszívódik; a szerve;zet-
ben 60--70% elég, a többi 2 nap alatt ürül ki. A szervezetre gyakoroltszámos 
értékes hatása közül (szív, izomzat, uterus, stb.) itt elsősorban lázellenes 
hatlisáról szólnnk, értve ezen azt a hatását, mellye] fertőző betegek lázát 
csökkenti, merc maláriaellenes parasitatrap hatását a chemotherapiás sze
rek között fogjuk tárgyalni. Az a 'hit, hogy a cb.inin fertőző beteg-ségekben. 
a kórokozó csírákat elöJné, tévesnek bizonyult és ép oly téves azt g-ondolni, 
hogy a chirun az .égési folyamatok csökkentésével szállítja alá a lázas 'hő
mérséket, mert a 11őtermelés csökkenése egymagábari nem képes a testhő-
mérsékletet alászállítani, 1uint azt a bevezetésben már elmondtnic Ez az 
anyagforg-almi 11atása a chininnek lázas beteg-eu azért előnyös, mert lázban 
a fokozott Mtermelésben a fehérjeégés nag-yobb arányba.n vesz részt, mint ép 
szervezetben (pl. izommunka okozta hőtermelés folmzódásában) és a chinin, 
miut előbb láttuk éppen a fehérje bontást gátolja. A lázas hőmérséklet 
csökkentését azonban a cllinin hasonlóan a többi lázcsökkentőhöz llőszabá
lyozó központok izgalmának csökkentésével éri eL Ez a hatása lassabban 
következik he. és gyengébb is, mint a később sorra kerülő antip.YI·eticáké s 
ezért ilyen irányú alkalmazása jelentőségéből sokat veszített. 

Az idegrendszerre irányuló egyéb llatásai inkább mérgcző adagokra 
jelentkeznek: Nagy fejfájás, szédülés, fülzúgás (nélla már gyógyadagok 
után is), süketség, részegség, öntudatlausiig és g·ö1•csök közepetce beálihat 
a halál. Rözepes halálos adagja 8-10 g, de előfordnit gyermeken már 2 g 
után is halálos mérgezés. A mérgezés súlyos következménye lehet az 
amblyopia, sőt teljes megvaknJás, meJy sokszor csak hónapok mulva sziínik A retina véredények görcse okozza. 
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. ·aló hatása io·en érdekes, de a gyógyászatban 
harántcsíkolt 1zmokr';ll' h Y az izo;, összehúzódási idejét, valammt 
. fel. Abban a .' . og . k detben az abszolut erő növekedé->•~-••reJErak~·,_;· rdosz a o." ', . k közül az uterus ossze uzo asa.r . " ak't meanyuJtJa ami ez .. h" "d" 't 

i l" • 1 Jar A Sima N<mo .. 
hanya t. asa va • . lé is meg-kisebbedik chiuiu hatására. • .. 

(l. utermakat) es." • P . • általános tápláltság-ra való hatasmt A .szívre, valammt az etvagyra es 

helyen tá;·~yalj~c hinin mint általános aniipyreticum, az ubóbbi idő
·. Alkalm~z':'. 

1
· wr:!t helyet eng-edve számos úja bb, gyorsab~an, ~e 

hén igen hatterhe s. h' • ek Nem szabadna megfeledkezm, arrol Iv tartosan ato szern . .. , . b t' t ,. 
persze ne';' 

0 

·" hőkö ontok bódításán kívul a feh~:·J~ on as ga-
. a nagy elonyr;>l, l;o~ ~k. kár! anyagcserehatását, mely kirlonosen hosszas 
tolja s így ~]azna r :o} . ra vezet megakadályozza. Ezér c és talán fent
lázas betegseg-beu Je;omlas . tt ;,,ermcká",ayi láz kezelésében fontos szeeinlített uterus hatasa nua a BJ 

repe van. k a láz csökkentésére, hanem mert tapasztalatilag • elő~~~se~l 
2 .• Ne~csa kórlefolyást allmlmazzák tüszös mandullagyulladas knlo~ohefolyas~]Ja a. :ko; valószínüleg a genyké]lződést csökkentő hata~a ~en .. kora~_ 1s~k~~:~;J 8.:~redménnyel pertu.ssis ellen, amelynek időtartama t ervenyesu , es ö .. . , . 

, ry n meg lehet roviditem. . 

lenyeöe; ész kis o-os g-cs chininadagok 2 x napjában tartósan_ ~zed~e I.g-en 
jó· v:dősz~r Grippe-járványok idején. Nagyobb adag-ok nem feJük ki ezt a 

hatást. . ' f "'d z 7. llen még az 4 
1\íaláxiás fertőzésen alapilló 'neuralgws aJ .a n:a __ c e " "ls " 

. . . l iku k óriási tömege mellett sem nelkulozheto s ce zeru ÚJ antincura g mo " , " 

használatától radikális eredmeny varhato. .. • b h ál"k ki 
5 Síma izmokra irányuló hatását főleg a szuleszet en • asfznl Jla ; 

· • '" 1 0 h· ·n avakran a fogot e es eg esse Szülőfájások gyengeseg-e cseoen . g c Im . 5o , kal azznk 
t . Terhes nőkön lrülönösen abortusos 11aJlam eset<m, ne al m . 

eszi. 1 l · t · hinin parasitotrop llíalária ellen való alkalmazásárá ' va alllln a c 
származékairól és pótszereiről később szólllllk. . . . 

35 
Chininsók: 1. *Chininum hydrochloricum: 82% chmmt tartalmaz. 

s r vízben oldódik. Adagja 0·5-1·0 g ostyában! • ld. 
. . 2. *Ch ininum sulfuricum: 7 4% chiuíntartalommal csak 800 g VIZ o Ja. 

Porban, tablettában, mint előbbi;. . • , . 
3

_ *Ch in in. bisulf uricum: VIzben Jol oldodik. " 
4 

*C'·,·,, in fannicum insipid. Rozsnyai: Nem olyan keserul' l~ed"besak 
· '" " · d 1 · "k csom a e an 30% chinint tartalmaz. Gyermekeknek ezt ren e Jll ' 

szirupbi\11. · ""rbe 
5. "Sol. chinini hydrochl. et Urethani in amp. Izomba vagy vrvo, 

fecskendezésre szolgál. l cc. tart. 0·15 g chininsót. NO 

6 Euchininum. Chinincarbaminsav-aethylester_(CO.OC".'!'O.C"H"N. ,) 
82%· cl:riuintartalmú vízben rosszul oldódó feher lmsta.Jyos pohr. . ~kfS! 

/' ' . h • t l l Adao:J· a mmt a c Imnso e. előnye, főleg a gyermekprmnsban, ogy lZ e eJ . , . 
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Szamárhurut ellen is adják annyiszor 0·1 g adagban, ahányeves a' gyermek, 
de legfeljebb 1·5 g-ot naponta. 

.. c,~~in; tartalmú, izo;n_b~ fecskend:zésre szánt készítmények, melyeket 
a tudo es legutak betegsegmben hasznalnak a.Solvochin és a Transpulm,in. 

2. Salicylsav és származékai 

Az ''acidum salicylicum [C,H4 (0H)COOH] vegyilegorthooxybcnzoe
sav, vízben oldódó, összegomolyodó finom tíialakú kristályokból áll. 
N atriumsója vízben könnyen oldódik. 

A .salicyl mint phenolszármazék. erős protoplasnwnté1·eg és antisep
ticus hatása hasonló a phenoléhoz, annak kellemetlen szaga nélkül. Konzer
vek, .~efőttek eltartására haszt;álják a ~áztartásban. A bőrön kenőcs, tapasz 
ala~<Ja~a;l, alkahnazva. ,• felharnot oldJa (keratolysis), amiért tyúkszemek 
eltavohtasara. használJak. Kenőcsben v1szketést szüntet talcurnos porban 
lábizzadást ' 

A salicylsavat helybeli izgató hatása miatt belsőleg nem alkahnazznk 
mert a gyomor falát bántalmazná. Helyette nátriumsóját adjuk, annál i~ 
inkább, mert a sa.licylsav úgyis nátriumsója alakjában szívódik :fel és mint 
ilyen kering a vérben is. A gyomorsav még ebből is választ le szabad sali
cylsava.t, mi gyomornyomást, étvágytalanságot okoz; ezt elkerülendő alka
tizálnunk kell egyidejüleg a- gyomrot vagy olyan formában adjuk ' hog 
csak az alkalikus bélnedvben váljék sza:baddá, pl. keratin tokocskákb~n vary~ 
alkalisolvens alakban. A szervezetben a salicylsav egy része hasonlóan" a 
benzoesav9-oz, glycocollal salicylursavvá, máSrésze kénsavval a~therkénsavvá 
páros~ ~s -~ ~ét ve?yület, éppúgy min~ a meg nem változtatott salicylsav, 
a vesek utJan hagyJa el a szervezetet. Kiürülése, bár a bevéte-l után hama v 

jelenik meg a vizeletben (fenichloridtóllilaszíníi lesz), elhúzódó, s huza~ 
mosan szedett nagyobb adagok_ esetén a veseepithelt izga~ván károsan hat 
a vesék müködésére és nem. egyszer a.lbuillinuriát okoz, ami a~ollban a Szer 
elhagyása után hamar megszünik. N atr. bicarbonat egyidejü allmlmazásáva1 
meg lehet akadályozni. 

A salicylsav sói relative kevéssé mérgezők. Gyógyszeres adagok (0·5-
1·5) hónapokon át kár nélkül alkaln)cazhatók, de az említett veseártalom 
uliatt huzamos szedése, eset~n a veseműködésre ügyelnünk kell. Igen nagy 
adagokban azonban mergezest okozhat, melynek enyhébb alakja chinin 
intoxikációra emlékeztető fülzúgás ban, süketségben, ( eongestiv hyperaemia 
a fülhen), kábultságban és kellemetlen bő izzadásban, szívdobogásban je
lentkezik. Súlyos alakja komoly agyi tünetekkel jár alkoholhoz hasonló ré
szegséggel, eszméletlenséggel és a nag-y légzés vagy "salicyldyspnoB" lép fel 
aminek Dka súlyos acidosis, amely épúgy, mint' a diabeteses vég.iil comár~ 
vezet. 

Távolhatások A salicylsav legfontosabb távolhatása, hogy a lá.zashőm,érsékletet alá-
szállítja €p úgy, mint az ant.ipyrincsoport tagjai az izgalomban levő hő-
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központok megnyugtatásávaL A láztalanadás közben a hőleadás óriásimódon 
fokozódik, bőrhyperaemia, bő izzadás áll be, és ez túllwmpenzálja a foko
zott hőtermelést, ami sajátságos módon salicyl hatására bekövetkezik. A foko
zott hőtermelés fokozott fehérje égéssel is jár, úgyhogy e tckinte~ben valósá
gos antagonistája a chininnek és a többi lázellenes szeTtől is különbözik, ame
lyek nemcsak a hőJeadást fokozzák, hanem a lázban fokowtt hőtermelést a 
rendesre sz~llítják alá. Hogy ennek ellenére bizonyos csetekben és pedig 
izületek gyulladásos megbetegedéseiben elsősorban arthritis rheumati
kában ma is nélkülözhetetlennek bizonyul, annak az a magyarázata, hogy 
ígen kifejezett gyull.adásgátló hatása van, mely leginkább az izületek gyul
ladására irányul. Antiphlogisticus ha.tásaina..lt egjik oka - mint a többi 
antipyreticumoké is - a központi analgesia, amihez azonban· hozzájárul, 
hogy gyulladásos izületekben mint azt Bintz és Ewald kimutatták a fokozott 
C0

2
-tensió folytán a natr. sa1ieylieumból kismennyiségtí salicylsav válik 

szabaddá, ami helybeli hatásánál fogva is előnyösen hat a gyulladásra. Hogy 
a natr. salicylicum nem ennek a bc~.egségnek még ismeretlen kórokozóját 
pusztítja el, mint azt régen_ gondolták, azt az bizonyítja, hogy a betegség 
lefolyását és időtartamát megváltoztatui nem tudja és nem is képes meg-. 
akadályozni súlyos következményét az endocarditis!, mely a legtöbb szív
billentyúbántalom okozója. De lehet, hogy a kórokozó bántalmazása által 
annak gyulladáskeltő képességét csökkenti. :&fás hatása még az, hogy a húgy
sav kiürítéséf fokozza és hogy epehajtó. Utóbbit epekőbántalmakban fel is 
szoktnl< használni. 

Alkal1nazás. A salicylsav a láz gyógyításában hosszú ideig nagy szerc
pe~ játszott, míg ez volt a chinin egyetlen pótszere. A salicylsavas sóknak 
azonban számos kellemetlen mellékhatásuk van, melyekről fentebb S2Ólot
tnnk és ez alkalmazását nem teszi kellemessé. Az általános lázthet·apiából 
az újabb és hatásosabb lázcsillapítók ki is szorították már, ellenben nélkü
lözhetetlenek a salicylkészítmények és semmiféle más szerrel sem pótol
hatók a pol-yaTth1"itis rhewnatica gyógyításában, aminek okát épen elmon
dottuk. 

Ilyenkor nagy adagban kell a sz1rvezetbe 'inni. 4---6 g pro die friss 
esetekben nem csupán a lázat, hanem az ízületek fájdalmasságát és duzzadt 
voltát is néhány óra alatt megszünteti. Egyéb rheumás bántahnakban 
(izom,.heuma), főleg fájdalomcsi!la.pító hatása érvényesül éppúgy nenral
giák esetén, különösen, ha azok hüléses eredetüek: 

I ctÚr·us catarrhalisban alkalmazása cholagog hatása. folytán racionális
nak látszik és kiilönösen epekólikában alkalnmzzuk haszonnal, mert az epe 
felhígításáll kívül a fájdalmakat is megszünteti. Adagja: 0·5- 1·0 g pro 
dosi napjában 3-5-ször porban vagy oldatban. Polyarthritisben a fájdal
mak és a láz exacerbá.lódása idején, va.gyis aste óránként vétetjük 
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Salicyltartalmú gyógyszerek és salicylszármazékok. 

Ol. Gaultheriae: A GauUheria pror>wnbens illó olaja. H alóanyaga 
*methylsalicylsav. Belső adagja 10-20 csepp 2-3 óránként capsula gela
tinasában; mint antisepticum száj- és torokvizek alkotórészeként is szerepel. 
A natrium salicylicum fölött különös előnyei nincsenek. Polyarthritis rheu
maticában két rész olajjal higítva g·yakran a gyulladt ízületek feletti bőr 
beecsetelésére és ·borogatására használják. A bőrt izgatja, ami a mé)yben 
folyó gyulladást tudvalévőerr előnyösen befolyásolja, de a bőrön át is megy, 
felszívódását a vizeletben megjelenő salicylsav bizonyítja s így a bedörzsö
lésele általános hatására is számichatunk. 

*Methylium salicylicum. Salicylsavas methylester. Színtelen folya
dék. Rheumás fájdalmak ellen bőrbedörzsölve tisztán vagy aa olajjal. 

Hasonló célt szolgál a Limosal, mely salicylsavas bornylester. 
Benguelúnent: Gaultheria olajat és mentholt tartalmazó kenőcs. Ha

sonló célt szolgáló rheuma ellenes kenöcsök a Levcit ol, ld en for, Gerosan-, 
Rheumasan, Salhumin stb. 

*Azophenum salicilycum v. Salipy,·in: 0·5-1·0 g-os adagban igen 
jó lázellenes, fájdalomcsillapító és meg·hűlést gátló hatása van. Gyomor
panaszokat nem okoz. 

· *Phenylum salicylicum. S a l o l. S a l i c y ls a v a s p h e n y l e st e r: 
C,H,.OII.CO.OC,H,. Enyhén aromás fehér por, melyből a vékonybélben a 
pancreasfennentum hatására két antisepticuiú, salicylsav és phenol hasad 
le. A natriumsalicylat mellékhatásait nem nélkülözi, de a gyomorra nincs 
káms hatással. Célszerűen használható mint béldesinficiens és kitünő szer 
hólyaghurutak és pyelitis esetén, mint a húgyutak kettős desificiense. Belső 
adagja 0·5-1·0 g porban 3-4-szer- napjában. Külsőleg hintőpornak és 
szájvízben használják. 

''' Acidum acetylo-salicylicum. A c e t y ls a l i c y ls a v. As p i r i n. 
lstopyrin, "L S . .tabl. Depyri1t. C,H,CO.OII 0.00 CH,. 300 r. vizben oldó-
dik. Talán minden gyógyszer köz~tt a legelterjedtebb, an;elyből ~l. .~gy- >4 tl7 
magában Angliában évente l nnlhar9. g-ot fogyasztanak. Szamottevo elonye 

_a na trium salicylicum felett, hogy a gyomr.ot nem izgatja, mert belőle 
nem a gyomorban, hanem az alkaliás vékonybélben hasadhat csak le 
salicylsav, maga az aspirin pedig a gyomrot kevésbbé izgatja. Nagy része 
azonban Intriumsója alakjában - a hasadást elkerülve - változatlanul 
t<zívódik fel a belekbőL Az as1Jirin hatásmechanismusát illetőleg, lényege-
sen eltér a natr. salicylicum hatásától és közelebb áll az antipyrin hatás
módjához. Lázellenes hatását a hőközpontok bódítása okozza, emellett igen· 
erős a fájdalomcsillapító hatása, ezért nagy szerepe van ilyen ha~ást célozó 
kevert porokban és már 1·0 g-os adagban enyhe kis kábultságot okoz, ki
fejezett eupho·riával. A test erős lehűlésekor az izmok dermedtségét s a vele 
járó kellemetlen közérzetet gyorsan megszünteti ás jó óvószer a lehűlés 
következményei ellen. Ezek érthetővé és indokolttá teszik fent említett 
óriási elterjedtség€!. Adagja: 0·5-1 g pro dosi, 4-5 g pro die. 
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Hátránya, hogy igen gyakran ·okoz allergiás túlérzékenységet, ami 
kellemetlen melléktiinetekben ·nyilvánul: asthmás roham, bradicardia, szív
dobogás, bőrkiütés stb. 

Újabban kedvelt öngyilko.ssági méreg. Tünetei a mérgezésnek hasonlóak, 
mint salicylsavas natrium után. Prognosisa - ha gyomormosást idejében 
nem végezhetünk - rossz. Az acidosis ellen natr. bica.rb.-üs infusiókat 
adunk, valamint szívizgatókat s a szokásos ébresztőszereket. Halálos adagja 
30-40 g. Túlérzékenység esetén kevesebb. :&A.Z. Rk'<i,.,&. 

Készítményei: *Calc. Acetylosalicylieum caleium sója, mely !(alma;;:>' 
pyrin1 Solvopyrin, DilttlJni-n, Cacetysol néven is kapható drágábban. 

Lithium sója Hyd·ropyrin, magnesium-sója Magnopyrin néven van 
forgalomban. 

Az acetylosalicylic,enterosolvens csak a bélben oldódik. 
Diplosal: Salicylsavas salicylester. Adagja.i, millt az aspiriné: 0·5-1·0 g 

3. Anilin' és Pyrazo!on,származékok 

''Azophenum v. Phenyldimethylpyrazolonum. A n t i p y r i n. Víz
ben igen jól oldódik; keserű ízl\. 

II,C-CH 
l l' 

l j 

OC N 
v 
N 
H 

pyra.zolon 

*HC=CCH, 

' OC NOH, 
v 
N 

C JI 5 

pJTazolonum 
phenyldi:lnethylieum 

Helybeli hatása izgató, majd gyengén érzéstelenítő_ és edényösszehúzó, 
miért is gynlladt nyálkahártyákon erős (50%) oldatai ecsetelés alakjában 
célszerű.en alkalmazhatók. 

A lázas hőmérséket a hőközpontole bódítása útján mellékhatás nélkül 
süllyeszti 0·5-1·0 g·-os adag·ban. Nagyobb adag· lázas betegen hőmél;Séklet 
zul>anását és collapsust okozhat. A rendes hőmérsékletet nagy adagok sem 
szállítják le. 

Analgetieus hatása a legkülönfélébb fájdalmak ellen bevált és kivált
képpen főfájás és neuralgiák esökkentésére jól használható 1-2 g-os ada
gokban. Allergiás túlérzékenység a ,szokásos tünetekkel nem ritka. Chorea 
ellen :főleg a betegség kezdetén, jó eredmények várhatók.- Pertussisban a 

·gyermek éveinek megfelelő decjgramm 3-:--4~szer napjában a köhögés kínjait 
enyhíti, de a betegség lefolyására nincs befolyássaL 

Rendelni ostyában, purban vagy vizes oldatban (keserű) egyadut 
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lehet. Adagja Jáz ellen 0·5-1·5 g, fájdalmak ellen 1·0-2·0 g; napjában 
3-6·0 g. 

*Azophenum salicylicumról a salicylsav készítmények során emlé
keztünk meg. 

*Azophenum coffeino-citricum. j\'[ i g r a i n i n. Coffein, antipyrin és 
citromsav keveréke, melynek fejfájás elleni hatását dícsérik. Adagja 0·5-
1·5 g pro dosi, 3·0 pro die. 

Amydazophenum. P y r am i d o n. Am y d o p y .r i n. Az azophen 
egyik *H-jének helyét benne dimethylamino-gyök (OH,} 2N - foglalja el. 
J\'[a egyik legkedveltebb lázellenes szerünk, mely már kis 0·1-0·3 g-os adag
ban biztosan alászállítja a lázas hőmérsékct. Különösen hosszas láz ellen 
(tbe, typhus) tesz jó szolgálatot, mert a gyomoremésztést nem róntja és 
egyéb melléktüneteket sem okoz. Kitűni) fájdalomcsillapító hatásáról és 
szerepéről ilyen hatású gyógyszerkeverékben pl. V emmon, Cibalgin, T,·i
gmnin stb. már az analgeticák során megemlékeztünk. 

Északi országokban és Amerikában a túlérzékenység különös fajtáját 
észlelték, mely súlyos, nem ritkán halálos agranuloeytosisa.l jár. Nálunk 
még nem fordult elő. 

*Acetanilidum. A n t if e r b i n. Az anilinből (C,H,NH2 } úgy kép
ződik, hogy az NH2-csoporc egyik H-je helyét acetylgyök foglalja el 
(C,H,NHC,H,O). j\fa már nincs jelentősége, mert methamoglobin képzö
désre és collapsusra vezethet, még rendes gyógyító adagok (0·25-0·50) 
után is. iliint fájdalomcsillapító veszélytelenebb szerekkel helyettesíthető. 

*Phenacetin. A c e t p h e n e t i d i n. Vízben nem oldl:mtó fellér lrris
tályos test. Mellékhatásoktól jóformán teljesen mentes antipyreticum és 
ana!geticum. Láz, valamint fájdalmak ellen 0·5-1·0 g biztosan !lat és a 
hatás 5-6 óráig szakott tartani. 

A phenacetin a szervezetben részben phenetidinné, részben p~amido
phenollá lesz. liiindkét vegyület kénsavval és glycuronsavval párosulva 
jelenik meg a vizele~ben. 

liiivel vizben oldhatatlan, legcélszerűbben porban rendelhető 0·5-1·0 g 
adagokban. 

Lactophenin: A phenacetintől abban különbözik, hogy az acetyl
csoportot tejsavgyök helyettesíti benne. Vízben nehezen oldható fehér por. 
Éppúgy használjuk, mint a phenacetint. Adagja 0·5-1·0 g többször nap
j.ában. Huzamos használata jóindulatú icterust okozhat, mi cholangitis 
következménye. 

Citropheu: Ebbel;! a phenacetin acetyl-csoportját citromsavgyök 
helyettesíti, mely három phenetidint tart lekötve. Vízben rosszul oldódó 
fehér por. Kellemes ízű antipyreticum és antineuralgicum. Adagja: 0·5-
.1·0 g többször napjában. 
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Anilin-mérgezés. A fentebb tárgyalt anilin-származékok, az anilin-festékek 
és maga az anilin, ez az arQmá.s szagú, sárgás-veres olajos basis,· ;mi vízben 3%-ig 
oldódik, mind egyforma mGrgezést okoznak, amit a methaemoglobin képződés és az 
agykéreg kezdeti izgalma és vitalis központok bódu1ata, végül bénulása. jellemez. 

..c\...z anilin, söt némely festék származ·éka már a bőrön át felszíTódik. Leg-első tün.e.t 
ajkak, foghús, füleimpák kék elszíneződése, amire - mivel subjeetiv tünet még 
nines - mások figyelmeztetnek. Utána nagy jókedv, mint alcohol hatás kezdetén, 
;majd fáradtság, fejfájás, neh&-..r; légzés, zavarodottság, késöbb görcsök. Véres vize
let hamorrhagiás eystitis miatt. Nagyobb mennyiségre parasthesiák, epileptiform 
görcsök és coma. 

_A.nilingyárak munká-sai között, sőt még környékükön is feltün.öen gyakoriak 
a hólyag papillomái -és carcinomú.i. G(beinek beleheltet-ésével nem sikerült állatok
ban malignus tumorokat okozni. A munkások akkor is megkaphatják a hólyag
rákot, ha. már 10 éve nem ilyen gyárban dolgoznak, ami arra vall, hogy igen hossz-á 
1appa.u,gá.si ideje van, ami az álJatkísédetek n-egatív eredményét is megmagyarázná. 
Hogy anilinfeStékek huzamos lJevétele gyomor útján (pL festett cukorkákkal) 
okoz-e hólyagTákot, kétsé-ges. Ilyen tapasztalat eddig nines. 

A nitrobenzol sárga, keserűmandula szagú olaj ('mirbán-olaj), mit a szappan
é}! likőr-gyártásban használnak, ugyanilyen mérgezést okoz, 

Trinit1·otolWJl: :Mint robbanó anyag a hallipar egyik legfontos-abb kelléke, 
mérg-ezö hatása c~'ekély. Elporzás vagy gőz-einek belégzés-e útján hadiüzemekben 
dolgo·zók szerve.zetébe belekerülhet, s ha ez huzamosan történik, perniciosa jellegű 
vérszegénység léphet fel, ami az üzemből való eltávolítás után vagy májkezelésre 
hamar szünik (Bo-rbély Ferenc). Különös hajlamosság (fiatalkorú_ak) nők, alko
holisták) esetében még súlyosabb májártalom is léphet f-el, mely halálr-a is vezet
het, mint azt az első világhábo-rús (ip11.ri) ta.pasztalatokból tudjuic 

FüGGELÉK 

Lázkeltő gyógyuerek 

Az ingertherapia megalapítója Weichhardt, ki először tette rendszc
res vizsgálat tárgyává bizünyos fehérjék és fehérje bomlástermékek hatá
sát parenterális adagolás után és megállapírotta azok omnicelluláris hatá
sát. Ez a hatás elsősorban a vércallaidok tartós megváltozásában áll, ami a 
l:5ejt protoplazma ingel'lékcnységét fokozza és ezzel a sejt életmüködését, 
ellentálló képességét élénkíti, miáltal az egész szervezetet mintegy "áthan
golja", gyógyulási hajlamát sokszor bámulatos módon megjavítja. Jellemző 
reá, hogy nem mulékony, nünt a gyógyszeres hatás, mert a reakció, mit a 
vérbm1, sejtekben létreho.t-:~ nem olyan könnyen oldódó, mint a gyógyszcrek 
molekuláiis va.gy ionhatása, hanem tartós, mert irreverzibilis kolloid
kémiai jellegű (staticus hatás). Ezért alkalmazásának ismétlésére csakiöbb 
napi vagy heti időközben van szükség. Későbbi vizsgálatok kiderítették, 
hogy nemcsak m;ganikus1 hanem biz-nnyos anorganikus kolloidoknak is ha
sonló hatásuk lehet (ezüst, réz, vaskolloidok, kén, kovasav, stb.). 

Az ingertherápia gyógyhatását nagyban elősegíti még az alkalmazására 
bekövetkező láz és a megbetegedett testrészekben beálló, sokszor a fájdalom 
fokozódásával járó góc-1·eakció. A hőközpont reagál reá mindig legélén
kebben. A láz a befecskendezés~ 20-2·5 perc mulva követi, eTŐs rázó hideg
gel köszönt be és Ól'ákon át (6-8) igen magas 39-40° is lehet, de ritkán 
van rossz közérzettel egybekötve. Túladagolás eset~n kollapsust is látni 
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Alkalmazás 

Szerek 

(hő- és érmozgató központ bénulása). A láz is mint a. szervezet egyik ter
mészetes önvédelmi eszköze gyógyító hatású lehet különösen fertőző" beteg
ségek esetében és TV agne>·-J auT eg g kezdeményezésére ezt használj nk ki 
ma a metalueses agy és gerincvelő bántalmak (paralysis, tabes) gyógyí
tására, mikor a betegeket ismételten maláriás oltásokban részesítjük" Ne 
feledjük, hogy a hatás mindig "nem specifikus", sőt még különleges szerv 
kivonatokt<\1 sem várható specifikns hatás a meg'fclelő szervre, sőt a speci
fikus kezelésre készült vaccinák gyógyhatásában is ez a nem specifikus 
ingerhatás játssza a :főszerepet. 

Az inge,-the>·ápia subacut és ch>-onilcus bántalmakban van helyén, 
mikor a szervezet kimerült gyógyhajlamát akarjnk serkenteni. Adagolá- " 
suk óvatós legyen, mert mint láttuk, igen kellemetlen, sőt veszedelmes 
reakciót is tud előidézni. Rendszerint a farizomba fecskendjük a szert az 
álló, kissé meghajló ember kitapintott csípőcsont tarajának legmagaswbb 
pontját a trochanterrel Összekötő vonal 'középső és felső harmada határán. 

Az ingertherápia eszközei lehetnek: elsősorban a vér, mégpedig úgy 
az idegen, mint a sajátvér, amelyet frissen veszünk 2~5~ 10 kcm mennyi
ségben és azonnal a farizomba fecskendjük Az ott tönkremenő vértestek 
bomló fehérjéi lázgerjesztő ingeranyagként hatnak. Ez magyarázza meg a 
legnagyobb gondossággal végzett vérátömlesztést és a zárt vérömlenyeket 
is Jásérő lázakat. 

Egyike a legjobb lázgerjesztő in~-eranyagolmak a frissen felforralt 
tej 2~5 kcm-je. Szelídebb hatású pótszereiül ajánlatosak a caesin-készít
mények (aktoprotin Ch., aolan Bayer, caseosan Hg, yatrcn-casein 1-2 kcm). 

JJiás fehérjeszármazékok: protaven R., phytoprotin Ch., novoprotin. 
Baki'eriwnfehérjéket is szokás használni, mint pl. a vaccineurint vagy 

a Pápai-féle neurolysin és polysan, pyrago, parag~en 1~8 kcm-ét. Néhány 
leleményes vidéki kartárs typhus vaccinát használt ing'ertherápiára és p.ár 
év alatt kiirtotta falujából a typhust. 

A kolloidok közül leghasználatosabbak az ezüstkolloidok ( arg. kolloi
dale, elektrargol, ,aJbargin, choleval) ; gyakran ~ különösen a rhenmatikus 
bántalmak gyógyítására a kén olajos olda ta (1~2% 1~2 kem), sulfolein, 
nuoleinsavas készítmények és a yatren (jodoxychinolin snlfosav). 

Statikus hatásúak lehetnek még kis adag:ban bizonyos protoplasma
rnérgek is, mint a jód, chinin, amidazophen, phenochinolum, trypafla.vin, 
sulfamidok stb. 
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III. A környéki idegrendszerre ható szerek 

A környéki idegrendszer teremti meg a kapcsolatot a külvilág, ille~vc 
sz~rveink és a központi idegrendszer között. Tengelyfonalak alkotjákJ me
lyeknek dúcsejtjei részint maguk is a központon kívül, részint a központ
ban feks2enek. A tengelyfonalaknak két különböző müködést teljesítő része 
van: az ingerületet felfogó, illetve a szervnek á ta dó végkészülé/ce (telo
dendron) és az ingerületet tovavezető idegrost (axon). A szerint, hogy 
ezek milycn működést. végeznek (érző, mozga.tó, elválasztó), n1ás és más 
gyógyszerek hatnak rájuk, illetve ugyanannak a _gyógyszernek hatása 
nagyon különböző erősségben jelentkezik, amire jó példa a mozgató és érzö
rostok különböző érzékenysége a helyi érzéstelenítőkkel szemben. Még na
gyobb különbséget látunk a központi és környéki idegrendszer gJ"ógyszer
érz~~mnysége között é~ nem ritka eset, hogy a környéket bé:qító gyó~·szerek 
a kozpontban heves JZgalmat keltenek, aminek megértéséhez közelebb jut
tatott bennünket a gátlóközpontok működésének felismerése amíről már 
szólottunk. . ' 

A környéki idegrendszert a vezetett ingerület iránya szerint két részre 
vá.lasztjuk, megkülönböztetve központ ba· menő ( centripetalis) - érzék
~ervi ~ érz~ő ~ idegeket és .~özpontból jövő ( centrifugalis) vagyis mozgató 
es elvalasztD Idegeket. A kozpontból jövő idegek egyik csoportja az aka
;atl~gos ID~iZ~ásokat közvetítők, az ú. n. cm·ebrospinalis idegek, amelyeket 
altalaban l'DVIden csak mozgató idegeknek szaktuk nevezni ami nem eo·é
szen ~ely~s, .mert a s~maizmú szcrvekhez- is mennek mozgatÓ idegek. A ce;e
·bro~prnalJS mozgató Idegek dúcsejtjei a gerincvelő mellső szarvaiban és az 
agytdegek mozgat<) magvaiban feks'nenek. 

. A központból jövő idegek másik nagy csoportja a zsige1'i v. vegetativ 
td.e~rendszer: mely az akaratunktól független szervekét., síma izmokat és 
mmgyeket 1degzi be és . amelyet fejlődés-bonctani élettani valamint 
gy?gys~eThatástani oko~ból .két részre OJ;;ztlink, megküÍönböztetv~ a syntpa
~h~cus .es parasympatlucus Idegrendszert. Közös vonása valamennyi zsigeri 
tdegnek, hogy nem megszakitás nélkül vonulnak a központtól a végszervlg; 
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mint a cerebrospinalis idegek, hanem útjukban egyszer valamely környéki 
dúcban megszakítás~ szenvednek, tehát egy dúcelőtti és egy dúcn.tögötti ideg
rostból állanak. 

Hogy a sympathicus és parasympa;thicus idegek közötti különbséget 
teljes egészében megértsük, tudnunk kell azt, hogy Loewi Otto gráci phar
makológus alapvető felfedezése szerint a tengelyfonalon végigfutó ideg
ingerületnek áttevődése a végszeTvre úgy történik1 hogy az idegvég
készülékben vegyi közvetítőanyag ( mediactor) keletkezik, amely a vég
szer-v sejtjeit, izomrostot vagy mirigysejtet izgalomba hozza.1 illetve, ha 
gátlóidegről van szó, azok müködését bénítja. Ezek a vi~Zsgálatok azt is fel
derítették, hogy a zsiget:i idegrendszerben két ilyen vegyiközvetítő van: 
egyik a parasympathicus idegvégekben keletkező acetylcholin, a másik a 
sympathicus idegvégződésekben termelt adTenalin, melyRt mint a mel
lékvese egyik hormonját régen ismerünk.· E megismerés óta a sympathicus 
határkötegen áthaladó sympathicus idegeket adrenergiás idegelmek, a pam
SJ'1npathicus idegeket pedig, tehát: az occulomotoriusban futó N n. ciliares 
és a sphincter pupillae-t, a vagust, a köny- és nyálmirigyek elválasztó ide
geit, továbbá a gerincvelő eg'ész hosszában eredő edénytágító és verejtéket 
elválasztó idegeket, valamint a sacralis gerincvelőből jövő n. pelvicust 
choline1·giás idegeknek nevezzük. E kétféle idegeknek élettani szerepe egy
mástól különböző, sőt a legtöbb szervben egymással ellentétes és végkészülé
keik gyógyszertani_ viselkedése is teljesen eltérő. 

A vegyi közvetítés azonban nem csupán a zsigeri idegrendszerre szo
rítkozik, mert Dale vizsgálatai azt mutatták, hogy harántcsíkolt izmaink 
összehúzódása is úgy történik, hogy a cereprospinalis mozgató idegek vég
készülékéb€:n az ingerület hatásh·a acetylcholin válik szabaddá, amely 
az izomros~ban az összehúzódást kiváltja, úgyhogy az akaratlagos mozgá
sokat közvetítő idegek is cholinergiás idegek. 

Nag'yon foTitos megállapítás t.Dvábbá, hogy az inger a környéki ideg
dúcokba-a dúcelőtti neuronról a dúcmög:öttire ugyancsak acetyl_cholin 
közvetítésével tevődik át {Kibiakoff) és pedig tekintec nélkül ana, hogy 
a dúc a sympathicus vagy parasympathicus idegrendszerhez tartozik-e. 
Így tehát - mint látjuk: - a kerületi idegrendszerben az ingerület
közvetítés túlnyomó része choline1·giás s csupán a sympa~hicus idegvégek 
közvetítik az ingert adrenergiásan. Az ideginger j-ellemző tulajdonsága, 
hogy igen gyorsa11 véget ér, hogy egy reákövetkező inger újabb müködést 
válthasson ki. Ezt biztos-ítja a vcgyiközvetítők gyors elboml-ása és pedig' az 
adrenalin oxydatio foly::án, az a.cetylcholin pedig egy a szer-vezetben 
1nindcnütt jelenlévő enzyma a chol~nest'erase hatására. Vanna];: gyógyszerek, 
aminők a physostigmin és .a prost#gmin, melyek ezt a cholinesteraset mcg
Pénítják s ezzel a cholinergiá.s idegek ingerlékenységét rendkívül fokozzák, 
aminek ma a gyógyításban is hasznát látjuk. (Pl. prostygmin gyógyhatása 
myascheniában.) 

A következőkben külön fogjuk tárgyalni a központból jövő és a köz
pnntba mcnö idegek g'.yógyszereit. 
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A) A közpon HH'H jövő idegekre ható szerek 

l. Cerebrospinalis mozgató idegekre ható gyógyszerek 

Curara .. A délamerikai bennszülöttek nyílmél·ge mely különb" ő 
s.trychn.os~féle, főleg a Strychnos toxifera kérgének é; <ryökerének vi~:s 
lnvo;'ata. ~b~en több .alkaloidát találtak, amelyek isocbinclin származékok. 
HatB.sos reszet Curannnak nevezzük, hatástalan része a Curin. A hatás 
~bban van, hogy 1negakadályoz2a az ideginger áttevödését harántcsíkolt 
Izmokra, ezzel az állat sorsa ugyanaz lesz, mintha központi idegrendszerét 
elr~n?soltuk volna.: megbénuL A légzés bénulása melegvérü állatok azonnali 
h~l~l~t okozza, ann t mesterséges lélegeztetéssei megakadályozhatunk. Hideg-
veru allatokon, pl. békán a bőrlégzés elegendő, hogy a béna állatot életben 
tartsa .. Az, IZ~1ok közvetlen villamos ingcrlé~ére azok éppúgy összehúzód
n~k,. mmt ep alla ton, csak az ideg felől nem tudjuk az izmot összehúzódásra 
b1rn:. Ennek ?ka D~l~ vi~sg~,la;ai szerint nem az, hogy megszünt az acetyl-
chohn. ter~eles az 1degvegzodesbcn, hanem a ·curara nem engedi azt b~-
hatolm az 1zomrostba. 

Hatóanyagok 

Hatásmód 

," ~zt. a ?éní~ hatást rendkívül kis mennyiségek, milligrammok Század- Támadási vont 
1 eszel hozzak let1:e, ha a gyomor-bélrendszer megkerülésével juttatjuk a 
t<;stbe. ~:':,_os h~tastalan, ~ert las.~an szívódik fel és a vesék gyorsan ürítik ~,.,1, lJ' 
ki. Az ~rzmdegeKet, valamint a kozpontl Idegrendszert érintetlenül hagyja 
s -csak Igen nagy adagokban bénítja a zsigeri idearendszert . amit az ilyen-
kor beálló vérnyomássüllyedés jelez. 

6 

' 

" A bén.ulás a köve~kező időbeli sorrendben fejlődik ki állatokon: leg
elobh" a !eJ, nyak, maJd ~ törzs izmai bénnlnak, azután a hátsó, majd a 
mcll:o :egtag?k leszn~k bm:ák. Az állat az oldalán fekszik, végtagjait még 
mozoatJ~, maJd ezek lS telJesen megbénulnak. Legutóljára éri a bénulás 
a >·ekesz,zmot, .amivel aztán a légzés fenakad s beáll a fulladása h Fl M' 

1 
s a a. 

. l· 1ve .. a. eu:a.rán~k b~nító adagja nem gyakorol hatá;t a z~igeri -szer
"\·ek~e, a sz1vre es ~ ~.eredenyeJn::e, regebben kedvelt szer volt a kísérletezők 
l~ezebe~; ~k~o;, a~1d?n . narkotikum hatásának kizárásával akarták e szer
' ek mukodeset V1zsgaln1. Az eljárás persze nem szünteti meO' az állat fáJ'-
dal "' ~ "'t ':t h l o ~omerzese s ezer , acsa \: lehetséges, mellőzzük. 

t Soks~or ~róbál~\:?Zta~~' ~~gy e~beren is -.curara-hatással gyógyítsanak Alkalmazása a 
,etanust. es mas tar~os gorcsokkel Jaró betegségeket. Annak ellenérc hogy gyógyításban 

a .. rekesziZ~lot utolsónak bénítja, ez nem ·sikerült mert a-hatásszélesséO' t?i_ 
s~~lyban kicsiny. J\fióta olyan mcsterséges lége~tető · készülékkel renden~e-
z;rnk, ~ely a mel1kas tágításával, nem pedig Összenyomásával eszközli a 
legcser:t, ~ehát a szív túlterhelése nélkül napokig tarthatunk fenn mester-
~éges l~gzest, a . cura::a hatású gyógyszereket jó eredménnyel alkalmazzák 
Ilyen celokra. ]Ha mar nem a délamerikai növénykivonatokat használ"álT 
han~m azon~s hatású synthetikus készítményeket, amilyen pl a Cur~riz 
nevu, .mely Ismert hatáserősségű oldatban kerül forgalm~ba.. 
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Sokrates 
halála 

Curara hatásúak az ú. n. ammaniuntbázisok €s néhány más szerkezetű 
növényi bázis, pl. a pyridin és piperidin, amelyek közill méregtani jelen-
tőségü a , 

Coniin, mely az ernyős virágú foltos bürök (Coniurn rnacuktum) illó 
és folyékony alkaloidája, vegyileg a-propyl piperidin. 

Ez a dndva nedves kertjeinkben, árkok mentén rgen gyakori. Csak
nem két méter _magasra is megnő, a sz-ára foltos, a petrezselyemhez hasonló 
gyökere és levele van és az ánizshoz hasonló termése. l.VIérgezések összetévesz
tés vagy kuruzslás útján fordulnak elő. Athénben hivatalos kivégző-méreg 
volt s Sokratesnek is büröknedvet ke!lett innia. A tiszta bázis maró hatású. 
Némelyek szcrint a bőrön á thatolva bénítani tudná az érző idegvégeket is: 
régebben éppen ez alapon használták elég gyakran fájdalmak csillapítására 
a coninmos tapaszokat. 

TávaThatása már nem oly egyoldalú, mínt a curaráé, de legjellemzőbb 
ennél is a mozgató idegvégek előrehaladó éspedig alulról felfelé haladó 

bénulása. Sokrates is így halt meg, m:int azt Plato "Phaedon"-jából tud-
juk. Az öntudat mindvégig ép marad, aminek legszebb bizonyítéka, hogy 

Sokrates közvetlenül a légzőizmok bénulása előtt még fennálló tartozására 
is gondolt, mert így szó!alt meg s ez volt utolsó szava: ,,Kriton! Asldepios
nak ka.ka.ssal tartozunk! Adjátok meg neki s el ne feledjétek.{' "Úgy lesz" 
felelé Kriton. "Nincs más monda11i valód~" De erre a kérdésre ő már mit 
sem felelt, hanem kis idő mulva végsőt vonagloct. 

Emberek nagyon különbözö érzékenységet tanusítanak a mércggel 
szemben. Gyógyszernek nem használjuk. 

Curara hatást fejtenek még ki a kígyómérgek, így a cobra és a pápa
szemes kígyók mérgei és a központi bénítók közt említett magnesiumsók 
nagy adagban. 

A curarával ellentétes hatásúak a Physostig>nin, a Physostigma vene
nosum alkalQidája és a syntheticusan előállított Prostigmin ( oxyphenyl
trimethyl-amlnonium-methylsulfat carbaminsavester), melynek a mozgató 
idegvégek ingerlői. Hatásuk abban áll, hogy ,a cho!inesteraset bénítva meg
akadályozzák az ingerilletet átvivő acetylcho!in szétesését, ami megmagya
rázza azt a nagy izgalmat, ami az izmokon különösen physostygmin hatására 
beáll és az egész izomzat valóságos hullámzásában nyilvánul meg, amit a 
rendszertelenül bekövetkező ú. n. Iibrillaris rángások okoznak. 

A prostigmin e hatásánál lügva a myasthenia gravis gyógyszereként 
szerepel, amennyiben l mg bőr alá fecskendezése után a betegek erőbeli á!Ja
pota és izomteljesítménye legalább néhány órára léll)'egesen fokozódik. 

Tartósabb hatást érnek el újabban myasthBnia és ízomdystrophia eseteí
ben a g l y le ok o l'l 4-5 g-os adagaival (3-4-szer napjában), rnely mínt 
a kreatín alapanyaga a legfontosabb izomanyagnak, a phosphagcnnek syn
theziséhez kell. (Tlwmas.) 

A mozgató idegvégződések izgatája még a Guanidin, mely igen erős 
fibrillaris rángásokat okoz. Ugyanúgy hat a Methylguanidin. 
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2. A parasympathikus idegrendszer gyógyszerei és mérgei 

a) Bénítók. 

Éghajlatunk alatt vadon termő növények egynémelyike arról neveze
tes, hogy a pupillát erősen tágító, kezdetben erős de!iríumoka!, majd 
mély bódulatot okozó mérget tartalmaz. Ilyenek a So!anaceálr családjába 
tartozó A tropa belladonna (maszlagos nadragulya), a Datura strammaniunt 
(maszlagos rcdős.z:irom), a Hyoscyamus niger (beléndek), a Ma·ndragora 
officinaMs és a Scopolia atropoides. Ezekben eredetileg főképpen az optikaí
lag aktív Hyoscmmin foglaltatik és pedig jobbra és balra forgató alakja, 
mely egy növényi basisnak, a tropinnak tropasavas estere. Az At1·opin 
ugraneunek racem:ikus alakja s könnyen képződik a Ryoscíaminből. A kettő 
között hatástanilag csak mennyileges a különbség. Ezenkívül Ecopolamint 
tartalmaznak, mely a scopin trapasavas estere, mely a trapintól csak abban 
tér el, hogy ennek oxydált származéka, amennyiben l O-nel többet és 2 H-nel 
kevesebbet tartalmaz. 

H,C- -CH---CH2 
l l /H . 

N- CH, CH --O--CO- -C-C,H, 
l l " H,C-·CH--CH, CH,OH 

T1·opVn Tropa:sav 

HC-CH---CH, 
/[ l l /H 

O · N-CH3 CH- O-CO-C-C6H 3 

'-' l l '-CH,OH 
HC--CH----CH, 

Soopin Tropasav 

A tropínnak más szerves savakkal előáHított ester·eí közill használatos 
a szemészethen a mandulasavas estere, a homa.tropin. 

*Folia Belladonnae. A nai/ragulya ( Atrapa belladomLa) erdeink árnyé
kos tisztásaill növő félcserjc, melynck nagy, tojásalakú, épszélü levelei, 
gyökerei és érett gyümölcsei tartalmaznak alcaloidát (0·2-0·6%). A gy:ii
mölcsöket gyermekek szokták ehető bogyókkal összetéveszteni (édes ízüek), 
s.i:árított leveleivel kuruzslók füs~öléseket végezn ek, gyökerével gyógyítan(lk; 
így okoz gyakran súlyos mérgezést. 

'''Folia Strammonii. A redőszirom Datum stTanunonút>n) homokos tala
jon, utak árkaiban, kerítések tövében szakott megteremni. 1-2 méter ma
gas, terebélyes dudva, nagy, szőrös, tenyeres, öblösen kihegyezetten fogas 
levelei szép fehér, tölcséralakú virágai vannak, melyek helyén tüskékkel 
borított toktermés nő, számos apró maggal. Gyermekek ezeket szakták meg
enni s a kuruzslásnak is éppúgy szolgálatában áll, mint a nadragulya. 

s• !!5 
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Hatás 
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Gyógy
hatása-i: 

bélgörcs 
ellen 

~:·Folia Hyosciami. A beléndek {Hyoscywnt.ts ·niger) szintén-uta.k, kerí
tések mentén, különösen S?..emét- 63 trágyatalajon buján nő. 60-80 cm ma
ga-S szárát alul tőlevelek bokra veszi körül, a levelek s_zőröse!r: hosszúak, 
öblösen karélyos, fogazott szélűek. Aszár hegyén fürtös virágzat van. Helyü
kön kicsiny toktermés nő, vesealakú, éretten szürkés-barna magvaeskákkal, 
miket mák helyett esznek meg a gyermekek. Ezzel is gyakran lrnrnzsolnak, 
s légzési nehézségek ellen füstölésre használják. , 

Az emlitett hatóanyágak élettani hatása a környéki idegTendszerrc 
egymáshoz annyira hasonló, hogy a.zt közösen "atropin-hatás"' néven tár
gyalhatjuk. 

E hatás nem abban áll, Tilint azt eddig hittük, hogy a para.symp. ideg
végeket megbénítják, hanem abban, hogy a parasympathicus idegvég8kcn 
keletkező_ acethylcholin hatását ellensúlyozzák s megakadályozzák, hog-y az a 
végszerven érvényesüljön, ami olyan helyzetet teremtJ mintha ezek az ideg
végződések meglJénultak volna, holott az acetylcholiri termelés az inger 
hatására zavartalanulmegy végbe. Ezért helyesebb az illegvégződés bénuÚsa' 
helyett annalckilcapcsolásárói beszélni. A hatás nem mü1den parasympathicus 
idegen következik he egyforma erővel. Legerősebb a_ hatás a nyák- és nyáJ~ 
mirig:y~ek elválasztó idegein és a szemen; a gyomor és bélen még kifejezett a 
hatás, gyengébb a. szívvagus végein s a n. pelvicuson már csak igen nagy 
adagok hatnak. 

A hatások, amelyeket atropin gyógyadagai után látunk; a következők 
lesznek: 

Leg,szembeötlőbh .a, pupillák lc#ág,ulásaJ ami szembecseppentés alkalmá
val már kb. 50 r-ra létrejön a ciliaris idegvégek kikapcsolásának követk'i%
ményeként. Ugyanezen okból a pupillatágulat<Jt mindig alkalmazkodási 
b6nulás is kíséri s a szem a távolpontra lesz bcállitva, közelre alkalmazkodni 
nem tud. 1"/00 oldat egyeseppjel óra alatt, l'% olda té 10 perc alatt tágítja 
ki a pupil!át. Az alkalmazkodás 2--3 napig, a sphincter 6-8 napig bénult 
marad. A szenz bels(j nyontása a lropin alkalmazásakor mindig emelkedik, 
ami a. pupiUa-tágulatnak következménye, mert a visszahúzódott iris a 
Schlemm-féle csatornát elzárva, a Fontana-féle üröket szükítve, a csarnok
víz lefolyását gátolja. Ezért glaucomára hajlamos egyéneken atropinnal 
acut glancomás rohamot válthatunk ki, miért is ilyenkor az atropin szigo
rúan tilos. 

A tölJbi vegetativ szerVJ·e is hasonló hatással van az a.trDpin. A hatás 
különösen akkor szembeötlő már gyógyítóadagokra is, ha az illető szerv 
P'\,rasympathicns idegtónn.sa fokozott volt, amit ú. n. vagotoniás embereken 
látunk. Ilyenkor_ a símaizmok, pl. a pylcrus görcse; vagy a fokozott mirigy
elv-áltozás, pl. a gyomornedvé olyan kis atropin-adagokra m'egszűnik, 
ami ép emberen még hatástalan. Ugyanee;t látjuk a bélen is. A bél 
normális vagy fokozott peristalticáját az atropin rendes adaga meg nem 
szünteti, sőt még inkább fokozni fogja azt, mert kis adag az Auerbach
plexusra izgató hatást fejt ki, de a belele gÖ1'csös áUapotát, pl. spasticus 
ileus (ólomkólika), vagy húsmérgezés esetében, ami a vagus-végek ie:gal-
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mára vezethető vissza, az atropin már gyógyadagban megszünteti. Az atro
pintól tehát sikert csak akkor látunk, ha a belek tartós tetannsos görcsével 
van dolgunk, mÍg a· fokozott peristaltieát jobb opimmnalmegszüntetni. 

Igen jellemző az atropinra, hogy a parasympathicus uralma alatt álló 
rnirigyműködési1 meg tudja- szüntetni. ami megnyilvánul egyik nem kívána
tos mellékhaiásában, a nagy torokszárazságban, de igen fontos gyógyhatá
saiban is, aminők á gyomornedv elválasztás és a Verejtékezés megszünteiése. 
A fokozott izzadást még igen kicsiny gyógyadagokkal is meg lehet szün
tetni, pl. tüdőbajosok éjjeli izzadását 

A nyál- és nyákelválasztás elapadása következtében a száj és torok ki
szárad, a beszéd l1angtalml, rekedt, s e mellett az oesophagus síma izmai
nak bénulása miatt a nyelés lehetetlen. 

.Az atropin egyik fontos környéki hatása a szívbeli vagusvégződések 
bé1títása. Ezt rendesen rövid ideig tartó izgalom és ezzel járó érveréslassu
lás szolcta megelőzni, s csak azután áll be annak gyorsulása, úgyhogy néha 
a rendesnek kétszeresére is emelkedik. Különöscn -erősebb vagus-tonussal 
bíró állatokon és emberen érvényesül jól a hatás (ideges bradycardia, vago-
tonia l. · 

Legfontosabb .a gyomor- és bélrendszerre kifejtett sokoldalú· gyógy
hatása. :Már tizedmilligrammos adagban megszünteti a gyornor hypersek
reoiójátJ enyhíti a gyomorizomzat, főleg a pylorus görcsét 's a vele járó fáj
dalmakat is. Csecsemők veleszületett pylorusgörcsét megszünteti. A hányiisi 
ingert csökkenti és a vagus l1atás kie.sése ·miatt lehetetlenné teszi magát a. 
hányá.st. Ezért szerepel tengeri betegség elleni gyógyszcrkeverékekben. 
A bél-izomzat fokozott tonusából származó ú. n. spastikus obstipatiót, ha 
nem is szünteti meg, hashajtók hatását ilyen esetekben jól támogatja. 
A hronchus iwmzat fokozott tonusát vagy görcsét meg tudja szüntetni, ezért 
a S)'illpathieus i"ga:lók bevezetése előtt az astluna bronchiale kezelésében 
nagy szerepet játszott. 

Az atropin központi hatásai közül - amelyek izgalommal járnak és 
mérgezés esetén uralják a képet - a morphin ellenes hatása néllriilözhető, 
mert ú jabb "ébresztő" -szerek fölülmúlják. Központi hatásnak tekintik azt 
az atropinhatást, nmely encephalitis utáni tartós izomösszehúzódások, Par
kinson-tünete-k s más agytörzseredetű izomremegés gyógykezelésében nágy 
szerepet.játszik. Igen valószínű, hogy ebben legalább is része van -a moz
ga.tó idegvégekre irányuló hatásnak is (amelyekről láttuk, hogy szintén 
:holinergiásak), mert a physostygmiu okozta. izomremegést is megszünteti. 

A központi idegrendszerre irányuló hatásalJ melyek mérgezö adagok 
után jelentkeznek, látszólag éppen ellentétesek a környéki hatásokkal, mert 
rendkívül heves izgalomban nyilvánulna.k. A gyógyszertani elemzés azon
ban azt mutatta, hogy bizonyüs gátló központok bénulá-sa oka az izgalom
nak, amely rendkívül élénk balucinációkkal, látomásokkal jár, amiért 
atropintartalmú növények kivonatai már az ó- és középkorban ~agy szere
pet játszottak büvös italokban, melyek eljuttatták az embert egy másik 

-varázslatos világba, vngy mint szerelmi bájitalok káros képzelet felkelté-
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sével a boldogs3g szigetére varázsolták a!Z embert, aki ma is. még annyira 
szeret az élet valóságától menekülni. Az elmondott környéki hatások mellett 
(mydriasis, száraz, forró kipirult bőr, száj- és garatszárazs-ág, aphonia, 
nyelési képtelenség, szapora érverés) ezek a központi hatások uralják a 
mérgezés képét. Már 0·01 g bevétele után az izgalmi jelenségek rend
kívüli hevességet érhetnek el, amik elmebajosok dühöng·éséhez hasonló; szel
lemekkel beszélgetnek, vagy azt képzelik, hogy állatokká változtak. Ezek
nek kifejlődése előtt már részegséghez hasonló az állapot, dülöngő járással, 
nagy mozgási nyugtalansággal. Ilyenkor, mivel a bőr skárlátpiros (bör
edényösszehúzóinak központi bénnlása) és gyakran lázas a hőmérséklet 

(chermolythicus központ bénulása), össze lehet a mérgezést téveszteni skar
latinával annál is inkább, mert legtöbbször gyermekek szenvedik el nadra
gulya vagy redőszirom bogyók eszegetése által. Ilyenlwr a mérgezés hányás
sal kezdődik, amit a bogyók helyi hatása okoz, mielőtt még mérgük felszí
vódhatna. A nagy izgalom később alább hagy, a bénulás a müködési köz
pontokra is kiterjed, eszméletlenség, Cheynes-Stockes légzés, majd légzési 
bénulás áll be. Legkisebb halálos adag 0·1 g, de egyéni különbség nagy. 
Kezelés: gyomormosás jól olajozott szondával. A háhorodottság és őrjöngés 
ellen megnyu•gtatókat - ha kell morphiut -a bénulásos szakban izgató
kat adunk. 

A szervezetben az atropin nem bomlik el, hanem a vizelettel ürül ki 
lassan. A szoptatók tejébe átmegy. 

A lk a lm a z ás a: l. A szemészethen alkalmazzák legkit€rjedtebben 
az alsó kötőhártyaredőbe cseppeníve a pupilla kitágítására vizsgálat cél
jából 0·2-1·0% oldatban; irilis és más szemgyulladás esetén a fájdalmas 
alkalmazkodás, a belső szemizmok mozgásának teljes megszüntetése, a nyu
galom biztosítása céljából; ha cornealis fekély van az iris-eh'íesés megaka
dályozására adjuk. Mellső vagy hátsó syneehiák (iris odanövése a corneá: 
hoz vagy a lencsetokhoz) kifejlődésének megakadályozására vagy clszakí
tás§ra 0·1-2'%-os olda::Ok physostigminnel (1·0%) felváltva használandók. 
Töményebb oldattal csínján kell bánni, merU'clszívódik és mérgez (1%-os 
oldat 2 cseppje már 0·001! g atropin t juttat felszívódásra !). A scolopamin-. 
nal lehet a legerélyesebben pupillatágnlást elérni. Vizsgálat céljából hasz
náljuk inkább a hamatrapint (0·5-1·0% ), mert hatása a zavaró alkalmaz
kodási bénulással együct hamarább elmúlik. 

Sűrűn ismételt becseppentések mellett néha kötőhártyagyulladás fej
lődik és a szeml1éjak is vizenyősekké lesznek. Ennek oka ismeretlen. Sze
mészek rossz készítménynek szakták bdudni. Scopolamin mellett ritkábban 
észlelhető. 

A becseppentést ne bízzuk a betegre, csakis parancsoló szükség és kellő 
intelligencia esetén. Gyermekek, parasztok szemét m·vos ~élküli falvakb~n 
pap vagy tanító cseppenthet!. Glaucoma esetében szigorúan tilos (l. fent). 

2. Parasympathicus által beidegzett szervek kezelésére atröpint vagy 
Belladonna-kivonatokat adunic Általános vagotonia ellen célszerű néhány 
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héten át lj3 mg-os atropin-adagokat rendelni 2-3-szor napjában, ami jól 
be:Eolyásolja az állapotot, néha meg is szünteti. 

a) G-yomor hypersecretió, valamint pylorusspasmus, ulcus ventric, bél
görcsök, tenesmus ellen. Extr. Belladonuact rendelünk (0·03-0·05 g). 

b) Bronchialis secretio csökkentésére atropint (0·0005-0·001 g) 
Acthernarkózis előtt! 

c) fokozott izzadás ellen )6 mg-os atropin-pillulákat s ugyanezt foko
•ott (paralyticus) nyálfolyás esetén. 

d) Ideges bradycardia esetében atropiut rendelünk (0·0005-0·001 g). 
e) Asthma nervosum ellen ma már nem használjuk, legfeljebb füstö

lésre a Strammonimn cigarettákat. 
A gyornon gyógykezelésében helyettesíthetjük Eumydrinnel (kevésbbé 

mérgező methylatropin), a szemészethen HomatropinnaL 
A Scopolamint csak központi bódító hatásai miatt alkalmazzuk deci

milligrammos adagokban, amiről a narkotikák közt már szóltunk. 
Tropeintartalmú gyógyszerek: 
*Folium Belladonnae: porban 0·02--'-<Jl! g pro dosi, o·2! g pro die 

helyette: 

''Extractum belladonnae siccum: a levelek borszcsszel késziilt száraz 
kivonata. Adagja 0·02-0·05! pro dosi, 0·15! g pro die. Porokba, labda
osokba, kúpokba rendeljük. 

''Tinctura belladonnae. Adag 5-20 csepp 1·0! g pro dosi, 3·0! pro die. 
''Atropinum snlfuricum. Vízben jól oldható fehér kristályos' anyag . 

Adagjai a cél, rendelés és egy-én szerint változnak. Dos. maxim. sing. 
0·001! g, pro die 0·003! g. Csecsemőknek (pylorus görcs) l 0 j 00-es oldatból 
1-3 cseppet, amíg az arc kipirul. Gyermeknek 1-2 tized mil)igrannnot. 

Atropimwn boracicum. A szemészek kedvelik 0·1-1% oldatokban. 
Hmnat'ropinum hydrobrmnicwn. :fifandulasavaS' tropin. Jobban diffun

dál, mint az atropin, ezért -a szemerr hatása hamarább előáll és hamarább 
elmúlik; 0·5-1·0%-os oldatokban használják főleg vizsgálat céljából. 

*Homatropinum methylbromatum. Novatropin. Sokkal gyengébb me-
reg, nllnt az atropin, úgyhogy még 0·01! g, naponta 0·05! g is adható. Gyer
melmlmek 1,4-1 mg, 37.e.mbo 2--5%. 

Eumydri'n (atropin methylnitrat). Központi hatása gyenge, de a gyo
mor és bél görcsére, elválasztásokra jól hat, a pnpillát múlóan tágítja 1% 
olda~ban. 

Keverékek: Homatrop. methylbromatummal kevert Papaverin Traparin 
.és Neo-tropat·in néven síma izmok-görcse ellen.Dmnoponnal pedig Domatrin 
11éven kaphatók. Utóbbi erős bélgörcs-ök ellen és sebészi narkózis előtt. 

*Folium Hyoscyami: porban ritkán 0·3! g pro dosi és 1·0! g pro die. 
*Extractum hyoscyami siccum belsőleg porban, pilulában, 0·01-----iJ-10! 

g pro dosi, 0·30 g pro die. · 
Oleunt hyoscyami, a levelek barnászöld olajos kivonata. A nép kedveii 

rheumás fájdalmak ellen bedörzsölésekre. Egyenlő mennyiségii chloroform
mal szokás rendelni; alcalai dá t csak nyomokban tartalmaz. 
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Izzadás elleni 
szerek 

*Folia Strammonii. Füstölésre és asthmacigaretták készítésére hasz
nálatos. 

*Scopolaminum hydrobromicum. Fehér kristályok, rnelynek központi 
bénító hatásairól a narkodkák során szóltunk. Környéki hatásai közül a 
pupilla tágítót használjuk a szemészetben. Néha apaatropinnal fertőzött 
oldala kötőhártyalobot okozott. 1'/00-es oldatot cseppentünk sa könnycsatol'
nát néhány percig ujjal leszorítjuk, -nehogy lenyelje a beteg. Adagja 
0·0001--'()·0005! g pro dosi, 0·0015! g pro die. 

A verejték mirigyek mük:ödése, mint láttuk, parasymphaticus ide
gek uralma alatt áll és így fokozott milködésük, ami sokszor felesleges és 
rendidvili kellemetlen (kéz, láb), megszüntethető a cholinergiás idegek 
kikapcsolásával. Leghatásosabb szerünk e célra az atropin, amelynek a@n
ban ilyenkor nem kívánatos egyéb hatásait is el kell tűrni, mint pl. a torok
szárazságot. A túlzott izzadást aiZonban más módon is meg lehet szüntetni. 
Így f01·malin (4%) és csersav (1-2%) vizes oldatainak ha,szná
latával, valamint néhány gyógyszer belső bevételével, amelyek a verej
tékmirigyek idegeire, de csakis ezekre atropinszerű hatást fejtenek ki. 
Ilyenek: A camphor élenyüléseko,r keletkező kámforsav a c i d um c am
p h o r i cum, melegvízben, alcoholban, actherben jól oldódó kristályos 
anyag, mely ~-3 g-os adagban az izzadást megszünteti s ezért kedvelt 
szer a tüdővészesek éjjeli izzadása ellen. Ugyanilyen hatású az A g a r i c i n 
v. agaricinsav, a Fungus laricis (pacsirtagomba) hatóanyaga, melynek 
adagja 0·01-0·05 g porban, pilulában. A hasonló hatású kalium telluri
curnot nem szívesen használjuk, mert bevétele után a lehellet napokig fok
hagymaszagú. A verejték gyógyszeres csökkentése közben nem szabad meg
feledkeznünk, hogy az izzadás a hőszabályozás szolgálatában áll s annak 
megszüntetése bizonyos körülmények között pl. rekkenő hőségben vágy nagy 
izommunka közben hőemelkedést, sőt hőgutát okozhat. · 

b) Parasympathicus mimelők és izgatók 

Élettani szerepe Cholin és származékai. Vegyileg trimet.hylo;'(iithyl-ammonium.hydr-
. oxyd (CH,), (CH, OH .CH,) NOH fontosságát annak köszöni, hogy szer

vezetünk fiziológiás alkotórésze, melynek fontos élettani szerepe is van a 
b.élmozgások létrejöttében. Le H eux vizsgálataiból tudjuk, hogy a bél falá
ban állandóan jelenlevő chaJin a bélmozgásole egyik legfontosabb feltétele. 
Ha izolált bélből a cholint ú. n. biodialysis útján eltávolítjuk, akkor az 
automatiás bélmozgásnk mindaddig s:zünetelnelr, amíg ismét ch_olint nem 
teszünk a tápláló Ringer-oldathoz. 111:ég nagyobb jelentőségét annak kö
szöni, hogy'belőle képződik a cholinesterase hatására az acetylcholin, mely 
- mint- láttuk - a cholinergiás idegek ingcrközvetítője, amely azi.:üáú ha 
szerepét betöltötte, ugyancsak az enzymának hatására elbomlik ecetsana 
és cholinra. A vérben és -a szövetnedvekben állandóan jelen van és men
struáció esetében megszaporodik és a verejtékben is kimutatható. Azt a-c 
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ismert jelenséget1 hogy menstr-uáló nő kezében elhervadnak a virágok, amit 
tudományos vizsgálatok is beig'llzoltak (Schick), mint azt Lánczos Anna 
bizonyította, cholin és cholinszcrű vegyületek okozzák. Pharmakológiai 
hatása teljesen azonos, mint az acetylcholiné, de annál ezerszer gyellgébb. 
A hatás mindenütt azonos a parasymp. idegek ingerlésével, ami természe
tes is, mert hiszen acctylcholin az a yegyület, amely ezeknek az idegeknek 
ingerlésekor- a végszerv müködését kiváltja. Tehát a cholin és acetylcholin 
nem az idegvégeket izgatják - mint említettük__:_, hanem a végszervre 
hatnak, vagyis utánozzák az ideghatást s ezért nevezzük öket parasym
pathicus-mímelőknek. Magát a cholint, melyről ]fansfeld állapította meg, 
hogy nyulakan az adrenalin okozta. érelmeszesedést megakadályozza, pra
sclerosis-os hypertonia ellen és vagusizgató hatása miatt paroxysmás tachy
eardia ellen használják, utóbbi esetben intravenásan 0·02-0·03 g-ot. Belső 
adagja 0·1-D·20 g. 

A cholinnál soldmi hatásosabb jódozott terméke a trimetylamin
aethylenjodid, amelynek hatásait Mansfeld állapította meg s ö vezette be 
Slcle_rocholdn néven a gyógyításba mint véredénygörcsöt oldó és érelmesze
sedés elle~es szert, mely pr,asclerosisos, állapotball tartósan sZedve, továbbá 
angina pectoris, clauditacio intermittens általában dysb:isia angiosclero
tica eseteiben jó szalgálatokat tesz. Adagjai: Belsőleg 0·.005 g, <befecsken
dezve 0·001 g. Nagy előnye az acetylcholin felett, hogy hatása tartós, mert 
a cholinesterase nem bontja el. · 

Az acetylcholint mint edénytágítót izomba fecskendezvc adják (0·05-
0·2 g) (intravenásan igen veszélyes vérnyomássüllyedést okozhat) agy
edény gör.csök esetében, melyek néha oly erősek és tartósak, hogy apoplexiát 
utánoznak és ReynaÚd-:Eéle betegségben. 

Gyors elbomlása miatt helyette a már említett Sklm·ocholi1wn kívül a 
következő készítmény ek rendelhetők: Doryl vagy Lenti>t ( carbaminsa.vas 
cholin), Esmodil ( trimethylmethoxypropcnylammoniumbromid), Pacyl 
trimethylbromacthylammonium theobromin). 

Az acetylcholin és helyettesítői a hasi müt<ítek után fellépő gyomor
bélhűdés eseteiben is jó Szolgálatot. tehetnek, de ilyen hatásukat felül
múlják a mindjárt sorra kerülő physostigmin és a hypophysis hátsólebeny 
készítményck. · 

Physostigmin vagy Esern1. A Physostigma vcnenosum (Legumi
nosae) afrikai kúszónövény magvaiban (faba calabarcia) foglalt rendkívül 
heves méreg, mely - mint már említettük - _a eho1inc.steraSet bénítva 
minden .cholinergiás ideghatást rendkívül fokoz, úgyhogy fiziológiás inge
rek, amelyek rendesen hatástalanak vagy gyengék, pl. a cholinergiás ide
g·ek fenntartotta tonus, physostiiiDin hatására rendkívül erősekké válnak 
(Loewi és Mansfelil). A hatás erősebben nyilvánul meg a mozgatóidege
kcn, semmint az elválasztókan és nem szorítkozik csak a parwsympathicus 
-által beidegzett zsigeri szervekrc, hanem a harántrsílmlt izmokra is kiter
jed s nagy :fibrillaris rángásokban nyilvánul meg és abban, hogy a curara 
bénító hatá:Sát ellensúlyo2tza. A zsigeri szervcken gyógyításra nézve fontos 
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hatásai a szem belső izmainak görcsös összehúzódása {myosis, akkomodat-iós 
görcs) a szívvagus ingerlékenységének fokozódása folytán a szívverések 
lasubbodása és a tónusát vesztett gyomor- és bélizomzat tónusának foko
zódása, ami paralytikus ileus esetében életmentő lehet. 

Alkalmazása: l. Szemészethen 1%-os oldat becseppentése mint pnpilla 
szűkítő, aminek legfőbb javallata a glancoma, mert a Schlemm-csatorna és 
a Fontana-iirök megnyitása folytán a csarnokvíz könnyebben folyhat Je és 
a szem belső nyomása csökken. A myosis kb. 24 óráig áll fenn, az alkabnruz
kodási görcs 3-4 óráig. Ezalatt csak közelbe látunk. 2. Belsőleg nagyon 
óvatosan tizedmilligrammos adagokban• tartósan és minden hashaj tóval 
dacoló bélrenyheség esetén pilnlában (3X napi 0·0002 g) és paraliytikus 
ileus esetében bőr alá 0·0005-0·001! g. 3. A szívvagus tónusának fokozá
sára digitalis hatás erősí~ésére vagy tachycardiára való hajlamosság ese
tében belsőleg tizedmi!ligrammos adagokban. 4. Myasthenia olyan esetei
ben, amikor .a nagy izomgyengeség oka a beidegzés- kóros volta, a eholin
esterase bénításával javulást hozhat, de veszedelmes volta mia~t ilyen célra 
ma kizárólag a prostigrnint használjuk, melyről már megemlékeztünk. 

Készítménye a *Physostigminum salicylicum. Oldatai barnlékanyak s 
közben veres színt öltenek; Adag: 0·0002---0·0ül ! g pro dosi, 0·003! g· pro 
die. Szembe 0·5-1%-os oldat. Célszerű becseppentés után a könnycsator
nát egy ideig ujjunkkalleszorí~ani (l %-os oldat 2 cseppjében 0·001 g van, 
ami a maximális adag) . 

Mét·gező adagokra a kezdeti környéki hatások után (myosis, nyálfolyás, 
na.gy bradycardia, h3.nyás, bélkorgás, vizelet- és bélsárürülés) központi 
zavarodottság és bénulás áll be. Halálos adagja 1 centigmmpt (0-01.<'1. _. . . 

P .I · b u· · -- ~'a-"'1''·~ <""'""'"% ,P~"'·""·.J'; 1 ocarpm. Egy raz 1a1 cserJenek a Pilocarpus pe1fnaüfolius (Ruta- • 
ceae) leveleinek allmloidája, mely főképpen a parasympathicus elválasztó 
idegek végződéseit hozza izgalomba. Ezenkívül a vagus ganglionokat a 
szívben is izgatja és nagyobb adagok a mozgató cholinergiás .vegetativ 
idegvégek végződéseit is, ami myosisban és a gyomor- és bélizomzat heves 
összehúzódásaiban fog megnyilvánulni. A '"Pilocarpinum hydrochloricum 
gy.ógyadagai 0·01~0·02! g pro dosi, 0·05! g pro die oly nagyfokú izzadást 
okoznak, hogy néhány liter folyadékveszteség jöhet léh;e és ugyanakkor a 
bronchnsmirigyek és a nyálmirigyek is fokozottan működnek. Nagyobb 
adagok a szívet veszélyeztetik és collapsus~, sőt tüdővizenyő! okozhatnak. 

A.lkalmazása ma szük térre szorult._ A szemészek 1-2%-os oldatait 
szem bo cseppentik glaucoma esetében physüstigmin helyett· mint kevésbbé 
veszélyes mfotieumot. ~Az alkalmazkodási görcs itt is kísérője a pupilla
szűkületnek 

Régen használták izzasztó gyógymód céljaira (nephritis, urB.mia, iritis, 
ablatio retinae,-labirinth izzadmány), valamint száraz bronchitis esc~eiben. 
:Th1a mint az atropin-mérgezés ellenszerét szakták alkalmazni; de csupán 
az atropin környéki hatásait tudja ellensúlyozni, a közponjak ellen hatás- • 
talan. 
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Arecolinum hydrobromicum a betel-dió pábnának (Areca catec!m) 
alcaloidja, amit féregűzőnek is ajánlottak Újabhan myoticunmak használ
ják 0·5~1'% oldatban: Kissé éget, de gyulladást nem okoz. Igen erős myo
ticum, :lná.r 5-6 perc alatt a -myosis maximális, hozzá hamar elmúló 
accomodatiós görcs csatlakozik s két óra mulva a pupilla ismét normális. 
Egyéb hatásai a. pil(){)arpinéval azonosak. Állatgyógyításban hashajtónak is 
használják. Újabban az arecolint, de helyette inkább a syntheticus Cesolt és 
N eueesolt (methylhexahydropyridin-(3-carbonsavasmethylesterbrommethy
lat) gyö~rö szomjus§.g enyhítésére használják, amit Starkenstein sze
rint a mirigyelválasztások megindításával érnek ell minek következt~
ben a vízháztartás úgy változnék meg, hogy a szervezet vízszegény szövetei 
vízzel :feltöltődnek, ami a szomjuság érzését mcgszünteti. Adagjuk: 
0·02-1}05 g. 

c) Mérgek 

Nicotin. A N i c o t i a n a t a b a cum (Solanaceae) illó és folyé
ko,ny alkaloidája, amely pyridin származék (1-metbyl-2-(3-pyridil-pyrro
lidin) syntheticusan is előállítható és a növény leveleiben almasavhoz és 
borostyánkősavhoz kötve foglaltatik 0·5-8%-nyi mennyiségbcn. A· nyers 
leveleket még egyáltalán nem lehet ,

1
dohány' '-nak, :füstölésre alkalmas 

élvezeti cikknek neveZni, mert azokat előbb száHtják, :füllesz_:ik, erjesztik, 
nilközben bennük illó olajok képződnek, s ezek adják a dohány illatát és 
zamatát, ami viszont értékét szabja meg. l\fég pácolásorr kell kercsztül
esniök a levelelmek, hogy aztán alkalmas formákban a kereskedelembe ke
rülhessenek. A nem filllesztett és pácolt csempészett dohányok (sziiz
dohány) rendesen leggazdagabbak nico~inban; utánuk következnek a leg
erösebb srivarokat szaigáitató virginai dohány és a belföldi olcsó dohá.nyok 
(kapadohány), míg a havannadohány átlag 2% nicotint, dc sok becses 
illatos olajat tartalmaz, tehát nem erősebb, mint a mi rendes trafik és spe
ciális szivarjaink dohánya. li tub§kban egy harmadá.ra, a bagódohányban 
még kevesebb-re ·csökken az eredeti nicotintarta]om. 

'A nieo~in friss és tiszta állapotban színtelen, sajátságos édeskés szaiú, 
állás közben megbarnul és bagólé illatú lesz, erősen lúgos és maró, illékony 
folyadék. 

Illékonysága és vízben jól oldhatósága miatt mindenünnen - még az 
ép bőrről is - könnyen és gyorsan szívódik fel. Élettani szempontból érde
kes hatása, hogy az összes vegetatív dúcok sejtjeit kezdeti nagy izgalom 
után megbénítja ( Langleg). Az izgalom következtében a dúcmögötti ide
gek - ~ehát sympathicus és parasympathicus idegek - uralma alatt álló 
szervek mind úgy viselkednek, mint ezeknek az idegeknek ingerlése után. 
Ezért a szerint, hogy a szervekben a cholinergHis vagy <idrenergiás idegeké 
a felső)Jbség, részint parasympathicus tünetek lépnek előtérbe (pupilla 
szükület, nyáladzás, gyomarel választás, bélgörcs, szívlassúbbodás), részint 
sympathicus tünetek, amilyen a vérnyomás hatalmas emelkedése. Ezek a 
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tünetek, melyekben - mint látjuk - a parasympathicus tünetek az ural
kodók, jellemzik emberen is a heveny mérgezés képét, amihez hozzájárul 
még a nicotinnak a lédzésre gyakorolt lassító hatása és izornhatása, mely 
némely állaton merevséget, emberen .pedig nagy izomgyengeséget okoz. 
A dúcok bénul<isa, mely sokkal nagyobb adagokra következik be és csak 
állatkísérletekben észlelhető, abban nyilvánul meg, hogy megszűnik az 
ingCl'áttevődés a dúcelőtti I'ostról a dúcmögöttire, úgyhogy az összes yege
tativ szervek visellmdése olyan, milltha elvágták voina őket a központtóL 
A nicotin e hatása . fontos élettani viszonyok megismerésére adott alkal

mat, mert így tudtuk meg azZ, hogy az egyes vegetativ idegek mely dúc
ban szakadnak meg és melyiken haladnak keresztül, arninek az egész vege
tativ idegrendszer szerkezetének tisztázását köszönhetjük (Langley). 

A nicotin imént vázolt hatásai közül ma a gyógyításban egyetlen 
egyet sem használunk fel (régen féregűzőnek és sebgyógyítónak használ
ták), mert rendkívül veszedelmes méreg s emberen l csepp -tiszta nicotin 
(0·05 g) néhány perc alatt halált okoz és mert a hatások sokoldalúsága 
nem alkalmas a gyógyításra. Annál nagyobb jelentősége van a nicotinnak 
mint "élvezeti 1néregnekH -nek, mely ma a dohányzás révén valamennyi 
közül a legelterjedtebb, melynek emberek százmillióí rabjává lectek, míóta 
Colnmbu.s 1492-ben Guanahaní szigetén szivaro~ó indiánusokkal találko
zott; (Tobagos = dohánylevelekből készült rudacskák) és e példát követve 
ez a. szokás az egész világon elterjedt. 

Tekintettel arra, hgy a dohánylevelek egyetlen szóbajövő árta1-nas 
hatóanyaga a Nicotin, mely veszedelmess€gét tekintve mindjárt a kéksav 
után következik, tisztába kell jönni az· orvosnak azzal, hogy 1. mik az 
indítóokai a dohányzás példátlan elterjedettségének, 2. hogy minö ártal
mas hatásokat vonhat maga után a dohányzás szenvedélye. 

l. A dohá1>yzás indító okai: A nícotin fent vázolt környéki hatásaiból 
folyik, hogy az egész vegetatív idegrendszer izgatójaként zsigeri szervek 
müködését fokozza, ami bízonyos jóérzésekben 11yilvánulhat meg. Ehhez 
járul a nicotinnak az a két hatása, melyeket lliansfeld ismert fel először és 
pedig, hogy a mellékvese adrenalinclválasztását fokozza és hogy ettől~ füg
getlenül vagyis a mellékvese kiiktatása utáil is tágítja a szív koszorús vér
edényeit. I-Iogy ezek a hatások ·bizonyos körülmények között az elcsigázott 
szervezet petyhüdt síma izmainak tónusfok;zása, a vérnyomás emelése( -s a 
szív jobb átáramolása révén kellemeS személyi érzéseket kelthetnek, az két
ségtelen. Az adrenalin elválasztás magyarázza meg azt is, hogy evés után a 
telt gyomor kellemctlen feszülése a gyomorfal ellazulása következtében 
megszünik (éppúgy mint asthrnások bronehus görcsének enyhülése egy-egy 
cigaretta után és ehhez járul még a nicotin közvetlen hatása a gyomor.aedv
elválas_ztásra is_; mindez megérte~i velünk azt a különös élvezetet, amit a do
hányzás éppen étkezések után okoz, amikor a hasüri véredények tágulata 
miatt a vérnyomás amúgy is alacsony és így különösen a coffeinnal támo
gatott nicotinhaHs a szív és az agyvelő vérrel való ellátását igen kívánatos 
módon fokozza. Az is bizonyos azonban, hogy a nicotin e hatásain kívül 
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maga a nicotinbevit"el módja is hozzájárul 011nek az élv,ezeti mércgnek 
nagy clterjedéséhez, mert hisz_ olyanok, akik meggyőződtek a nicotin tartós 
használatának később léíl'andó ártalmairól, nagy örömöt lelnek ni~otin
mentes dohányfajták szívásiban: viszont a legszenvedélyesebb dohányos 
sem leli örömét egy ott felej tett cigaretta vagy mások által szívott dohány 
füstjében, amely pedig igen tetemes mennyiségű nicotint tartalmaz, mint 
azt ilyen füstös környezetben dolgozók :nieotin ártalmából tudjuk. _\. nico
tin éleUa.ni hatásai és a szívással együttjáró kellemes érzések együttes :<kai 
tehát a dohányzás példátlan nagy elterjcdettségénck. 

2. A~ doluinyzás szenvedélyé1iek káros következményei. Tapasztalati 
tény, hogy a nicotinnak azok az előbb felsorolt élettani hatásai, melyek a 
dohányzás közben fgllépnek, igen mú~óak és nyomot nem hagynak. Az is 
kétségtelen, hogy ez mmak következménye, hogy a szervezet a nicotin mér
gező adagait_ igen hamar megszokja. Ezt rontatja az első cigaretta igen 
viharos hatásainak nagyon gyors csökkenése, majd megszünésc a to-vábbiak 
elszívása után és az a tény, hogy az ember szervezete 10 cigaretta-elszh~ása 
közben, ha a füstöt mellre szívja, a halálos adagnál több nicotínt kb. 80 
mg-ot tart vissza a nélkül, hogy még csak 1nérgeiési tünetek is jelentkez
nének A nicotinmegszok.is közelebbi okait· nen1 ismerjük. 

I\fielőtt a dohányzás ártalmairól szólnánk, tudnunk: kell, hogy mikép
pen jut a nicotin dohányzás közben a· szervezetünkbe. A dohány12ás száraz 
lepárlási folyamat, mely közben a paTázsfelületen a nicotinon lúvül sza
baddá válnak C02 , CO, -CNII, 1!28 és Nl! 3. Ezek közül a szémnonoxid, a 
cyanhydrogen és kénhydrogen mennyiségei oly kicsinyek, hogy szóba sem 
jönnek. Jelentősége csupán az ammoniának van, :niert ez szabadítja fel a 
nicotint almasavas é8 borostyánkősavas sóiból, amiáltal illóvá válik és a 
parázs szomszédságában párologni kezd s részben szívási · szünetek köz
ben a szaba levegőjébe kerül, szívás közben pedig a füsttel részint egyene
sen szervezetünkbe jut, részint a füst útjában: a szivar, cigaretta, pipa
szár, szopóka hideg területein lecsapódik. Ha szopóka. nélkül szí1rt~nk szivart 
vagy cigarettát, akkor azok száj felé eső része nicotingazdaggá válva a 
nicotin egyrésze nemcsak a füsttel, hanem a 11yál oldó hatása folytán mint 
nicotinoldat jut a szánkba és vagy már a szájból vagy a bélből felszívódik. 
Nagy különbség van tehát a nicotin ártalom szempontjából, hogy szüpóká
va.l vagy anélkül szívunk-e, mer-t első esetben_ csak ·a füsttel jut szerveze~ 
tünkbe a nicotin, legkevesebb persze a pipázókéba, mert a pipa hosszú szá
rába.n a füstből a nicotin jórésze lecsapódik. (Azért oly mérgező a pipa
mocsok, amivel a kuruzslók bélférgek ellen vagy magzatelhajtás céljából 
beöntésekkel kapcsolatban sok ember halálát okozták.) Az is világos, hogy 
a szivar vagy eigaretta. utolsó harmada nicotin felhalmozódása miatt a leg
ártalmasabb az egészségre. Igen nagy különbség van nicotinártalom dolgá
ban a mellreszívás és az egyszerű ,,pöfékelés" között. Előző esetben a nicotin 
parenteralisan jut a szervezctbe és pillanatnyi hatásai erősebbek, lesznek, 
utóbbi esetben a nyálban oldott nicotin nagyrésze a bél útján szívódik fel, 
ami a hatást enyhíti, dc nem tudjuk, hogy nem sínyli-e meg jobhaa a ha-
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i 
eltünik. A sZm~ezetbe jutott nicotinmennyiségek elég tu~emesek .és pedig a ~-

cigaretta nicotintartalmának kb. 30%-á t, a szivarénak pedig 10-15%-át 
tartja vissza a szervezet. Ami a nicotin tartós: különösen pedig 1né1·téktelen 
élvezete okozta ártalmakat illeti, meg kell állapítani, hogy egyéni különb-
Ségek igen nagyok és ama gyakran említett 90 éves atyánkfia, akinek szá-
jából sohasem hiányzik a pipa, nem cáfolja meg azt, hogy más emberek 
milliói komoly kárt szenvednek el tőle. 

Nagy szerepet jUtszik a kor is, mert. a nicotin mint jellegzetes mérge a 
vérkeringési szerveknek sokkal ártalmasabb az élemedett korban, amikor 
aiZOk már elnyűt~ek és alkalmazkodó képességük csökkent. A médéktelen 
dohányzás azonban - és annak tekintjük orvosilag a napi 10-15 ciga
rettát vagy 3-4 szivm-t meghaladó mcnnyiséget - korra való tekintet 
nélkül okozhat ártahnakat, amelyek lehetnek múlóak oly értelemben, hogy 
a dohányzás abbahagyása után még visszafejlődnek és lehetnek maradan
dóak. Ez utóbbiak között elsií helyen áll a rendesnél gyorsabban kifejliidő 
érel'lneszesedés annak számos szomorú következményével a szerint, hogy 
melyik szervben lép fel legkorábban: emlékezetkiesés, agyvérzés, nephro
sclerosis magas vérnyomással stb. továbbá a Thrmnba.ngitis obliterans, 
amely súlyos kórképben nagy szerepet játszik a nieotinszenvedély és a 
claudicatio intermittens, rnint az érelmeszesedés egyik súlyos tünete. Thiind
ezekben a folyton ismétlődő adrerialinelválasztásnak van nagy szerepe. 
A megvonás után visszafejlődő tünetek, eltekintve a légutak igen kellemet
len túlérzékenységétől, elsősorban a szíven észlelhetők és megnyilvánulnak 
a teljesítőképesség igen lényeges csökkenésében (sportoló fiatalokon is) és 
halmozott extrasystolek okozta ütemzavarokban, kellemeden szorongó érzés
ben, halálfélelemben, sőt anginás rohamokban (dohány-angina). Ez lát
szólag ellentétben áll azzal, hogy nicotin - mint láttnk - a szív koszorűs 
ereit tágítja. Az auginát azonban nemcsak a véredények szűkülcte okoz
hatja, hanem minden olyan körülmény, amely a szívizom oxigénszük:ség
letének kielégületlenségére vezet, tehát az isJ amikor a szívizom oxigén
elhasználása túlságosan megnő. Ezt vonja maga után pl. az adrenalin, mely 
bár a koszorúereket tágítja, tudvalevően halálos veszedelem angina pec~.oris 
esetében. Módfelett fokozza a szíyjzomsejtek oxidációját a szívizomrost 
megnyúlása is (Starling), vagyis a szívtágulás. A nico~in amellett, hogy 
- mint láttuk - a koszorúereket tágítja, a szív oxigénszükségletét mind" 
két említett módon fokozza, mert egyfeliíl adrenalinelválasz~ást indít 
meg, másfelől a szív tónnsát a vagnsdúcok izgalma által csökkentve szív
tágulást okoz. Ezért jelent oly nagy veszedelmet a dohányzás anginára való 
hajlamosság vagy fennálló angina esetében. 

Itt kell említeni, hogy dohányzás hatására az agyvelőben olyan erős <'is 
tartós edénygörcs állhat be, amely működéskiesés folytán agyvérzést utánoz-
hat, de a dohánJ"'ás azonnali abbahagyása ntán edénytágítóha (l. ebalin
származékok) nyomtalanul visszafejlődbe t. 
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Ugyancsak a múló elváltozások közé tartoznak a látási zavarok (a mb
ly o pia nicotinica) és a neuritis retrobulbwris toxica központi szinslwtomával, 
de ritka esetben maradandók is lehetnek a látás zavarai. 

A dohányzás nem hagyja érintetlenül az utódokat sem, amennyiben 
szövetta.ni elváltozásokat okoz a csíramirigyekben. Állatkísérleteken nicotin
nal a spermaképződést sikerült rontani (Loeser) és Tégi tapasztalat, hogy 
állandóan füstös heJyiségekben tartózkodó pincérek és pincérnők közölt igen 
gyakori a meddőség. 

újabban a dohányzáskor keletkező kátrány legkisebb mennyiségeinek 
jelentőséget tulajdonítanak a pipázók ajakrákjának és az igen gyakorivá 
vált tüdőrák keletkezésében, amire azanban meggyőző bizonyítékok (sta
tisztikák) nem állanak rendelkezésünkre. 

A nicotinártalmak megszüntetésének nlás módja nincs, mint a nicotin 
teljes megvonása, amely ellentétben a morphin és eaeainnal komoly el vonási 
tünetek nélkül lehe~.séges. ErTe szalgálnak akaratgyenge egyének számára 
a kitermelt nieotinmentes dohányfajták, valamint a nicotinmentesített dohá
nyok, amelyek - mióta a nicotin a mezőgazdaságban élősdíek elpusztítá
sára keresett cikk lett - valóban nagyon kevés nicotint tartalmaznak. 

N em.dohányzásból származó idült nicotinmérgezés dohánygyári munká
sok közölt fordul elő és hasonló tünetekkel jár. 

Heveny mérgezés a dohánycsőréknek szorulás, oxyuris ellen, dohány
főzetnek bőrbajokban, tnbáknak bélférgek esetén való alkalmazása útján 
elég gyakori. Csempészek a testükre kötözött dohánytól, dohányosok a foga
dásból elszívott nagyszámú szivartól vagy pipától gyakran pusztultak már 
el. Gyilkosságra is szolgált már: Bocarmé már ki nicotinna.l ölte meg Foug
niét, s e pör alkalmából dolgozta ki Stass ma is használt módszerét növényi 
mérgek kimutatására. Könnyü esetekben szédülés, nyáladzás, izzadás, hal
ványság, gyengeség, rendetlen pulzus, nehezített légzés észlelhetők, mely 
tünetek egy erős émelygés kíséretében fellépő hányással rendesen hamar 
befejeződnek (kezdő dohányosok). 

Súlyos esetekben e kezdeti tűnetek gyDl"s lefolyásúák. A mérgezettek 
nagy i:wmgycngeség következtében összerogynak, a hányáshoz hasmenések 
is c.sat1akoznak és hamarosan egy súlyos collapsussal állunk szemközt, mely
ben a légzés hörgő, kimaradó, szívműködés alig van. Öntudatla:t1Bág deli
riumokkal, felkiáltásokkal megzavarva, vagy stupor.asus állapot fejlődik; 
fájdalmas contracturák állanak be s ismétlődő heves convulsiók után a 
halál. Halálos adagja 0·04 g = 1 csepp. 

Gyógyulás napokig elhúzódik; stupor) nehéz légzés, látási zavaTok 
malracsok; az izomgyengeség hónapokig eltart. Kezelése, ha a méreg eltávo
lításának megfeleltünk, csak tüneti. 

Cytisin a kertjeinkben tenyésztett Cytisus laburnum-nak (amnyeső) 
sárga, fürtös virágú, hüvelyes termésü díszfácskának alcaloidá.ja a kör
nyéken nicotinszerű hatásokat fejt ki s e mellett a központra stryehninszerű 
a hatása. Erősen izgatja a vasomotor- é-S légzől{özpontot és a_mérgezés tető-' 
fokán merevgörcsöket okoz. A növ-ény részei (magvak. v~rágok, gyökerek) 
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gyermekeken és a háztartásban (akácvirág heiyett cytisus virággal illato
sított sütemény útján) okoztak többször mérgezést, melynek tünetd -
hányás, szédülés, cyanosis, arcrá.ngások, szemiorgatások, merevgörcsök,' néha 
gastro-enteritis - olyanok, hogy a cytisinen kívül még más hatóanyagoln:a 
is engednek következtetni. ' · 

1\'Iuscarin. A légyölőgalóca (Amanita muscaria) és néhány más gom· 
bá ban pl. az Arnanita pantherinában is előforduló méreg, amely. az összes 
parasympathicus idegvégződések izgatája éS" pedig a mÜzgatóké és elválasz
tóké egyaránt, úgyhogy tökéletes antagonistája az atropinnak J\.férgezés 
vele nem történt még; hatásait állatkí&\rletekből ismerjük s teljesen azono-. 
sak a pilocarpin-physostigmin hatásokkaL 

A légyölögalócába.n muskarinon kívül egy másik, a központot bénító 
bódító méreg foglaltatik, mely a szeszhez hasonló- részegséget okoz, ami a 
mérgezés képét teljcsen uralja. Ez a méreg váLozatlanul átmegy a vizeletbe. 
Észak-Azsiában az osztjákok és szamojédek élvczeti méregnek használják 
a gombát} mel}rt{\1 megrészegednek, kellemes hagymázas állapotba jönnele 
Nálunk gyermekek kellemes dióíze miatt nyersen eszegetik s mérgezést szen
vednek el, melyben a központi tünetek mellett környéki atropin hatások is 
észlell1e:ök, mcr't a nyers gombában egy a.tropinszerü. méreg is van, ami 
főzéskor elbomlik. (N e neki . .) 

Solanin. Több solanum-fajta növényben fordul elő, melyek m.érge
zést okozhatnak: így az édes-keserű és fekete csúcsarban (Bolanunt dul
camara, S. nigrum), az éretlen paradicsomalmában (S. lycopersicwn), mely
nek méregtartalma éréskor1 ecetberakáskor elpusztul; végül a burgonya 
(S. tuberosum) zöld bogyóiban, yilágosságon megzöldült gnmóinak héjá
ban, csíráiban, új krumpliban és a kis csíragumókban. Jól elverrneH bur-. 
ganya kg-onként csak 0·02-0·03 g solanint tartalmaz, azt is főleg a héjában. 
Ha azután tél utóján esírázni kez<l, 8-10 cg-ra emelkedhetik sol~nintar· 
talroa és bizt;myos körülmények közt jóval magasabbra, ami katonák tömeg
n1érgezését okozta Lyonban és Strassburgban. 

_A solanin saponinszerü glueoalkaloida. Savval főzve cukorra. és egy· 
erős basisra, a solanidinra hasad, ami. ugyanolyan hatású. _A mérgezés le
folyása enyhe; fejfájás, hasi érzékenység, hasmenés, nagy szárazság a torok
ban és láz. Kórjóslat még súlyos csetekben is jó. Tünetek néhány nap mulva 
nyugalDm mellett mcgszünnek. Kezc1és tüneti. 

3. A sympathicus mimelö és izgató gyógyszerek 

J:\!int már említettük, zsigeri szerveink beidegzese kettős, mert részint 
cholinergiás (parasympathicus), részint adrenergiás (sympa t.hicus) idegek 
uralma alatt állanak. A kétféle ideg szerepe a legtöbb szervhen ellentétes. 
Így szemben a cholinergiás sphincter pupillaeval,, ellentétes a;z adrenergiás 
di1atator, a szívben a vagussal az accelerans, a gyomor-bélben a vagussal 

-a splanchnicus, a méhen a n. pelvicussal a hypogastTicus stb. A zsigeri 
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szervek mülrödésének ez a központ felőli serkentése és fékezése biztosítja 
zavartalan működésüket, részvételüket az alkalmazkodási jelenségekben, 
;;zóval az életért való küzdelemben. A zsigeri szervek müködését azonban 
nem csupán a központból jövő idegingerületek tudják megváltoztatni, ha
nem vérbe jutott vegyi- anyagok az idegek végkészülékeit izgatva vagy· 
béní~va hatást gyakorolnak a zsigeri szervekre, aminek él~ttani jelentősége 
.az, hegy bizonyos belső elválasztású mirigyek vérbe jutó hatóanyagai (hor
monok) ilyen módon vesznek részt a zsigeri szervek kormányzásában. 

Itt azokról a vegyi anyagokróllesz szó, amelyek a sympathicus idegekre 
gyakorolt hatásuk folytán változtatják meg a zsigeri szervek működését. 
Ezek közül első helyen áll a sympathicus idegrendszer ingerközvetítője, az 

Adrenalin a mellékvese velőállományának hormonja, mely mint 
ilyen, közvetlenül a vérbe jut és részt vesz a cukorforgalom, valamint a 
vérnyomás élettani szabályozásában és ingerület hatására a sympathicus 
idegvégződésekben keletkezik s a végszeTvek működését a sympathicus ideg
hatásnak megfelelőerr serkentő vagy gátló értelemben változtatja meg. 
Ennek megfelelőerr természetesen a vérbe jutó adrenalin - akár a mel
lékveséböl, .akár kívülről. kerül oda - rninden zsigeri szervben ugyanazt -a 
hatást fogja kifejteni, mintha sympathicus idegét ingerület érte volna. Az 
adrenalin tehát szigorúan véve nem izgatja a sympathicus idegeket, hanem 
Jlzoknak izgaimát utánozza, miért is helyesebb öt magát és a hasonló hatású 
anyagokat sympathicus mímelők·nek (Sympathomimetica) nevezni. 

Az adre·nalin (Suprarenin, Epinephrin) pyrokatechin származék és 
pedig pyrokatechin-methylamino-aethanol. Képlete: 
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A szervezetben képz8dő vegyület a balra forgató. A syntheticusan elő
állított jobbra forgató kb. 15-ször gyengébb hatású. 

A mellékveséből Takamine és tőle függetlenül Aldrich 1901-ben állí
tották elő kriscályosan, syntheticusan pedig Dakin és Stolz 1904-ben. 
A szervczetben: gyorsan elbomlik, aminek élettani· Iontoságát már láttuk. 

Arz adrenalinnak a zsigeri szervekre irányuló számos hatása a sympa
-thicus idegrendszer ismerctéb'ől folyik és a következőkben nyilvánul meg: 
A szcmen a pupilla tágul, a bronchus izomzat ellazul, az összes véredények 
.a szív koszorús ereinek kivételével szükülnek, tehát a vérnyomás rendkívül 
magas ér~-éket ér el. Ennek folytán a magas vérnyomás okozta vagusizgalom 
kezdetben elleple-zi az adrenalin szívhatását, mely az accelerans izgalmával 
azonos, úgyhogy a pulsus szaporulat kezdeti lassúbbodás után lép csak fel, 
amikor az adrenalin a vagust megbénította. (Yas Kuno.) _A szívben adre
nalin igen :fokozza az égési :folyamatokat és pedig annyira, hogy bár adre-
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nalin a koszorús ereket tágítja (mert az edénytágítók itt kivételesen sym
pathicus idegek), ez a fokowtt oxigénszükségletet nem tudja kiegyenl.ítenit 
úgyhogy ez és a magas vérnyomás okozta munkatöbblet angina 'pectorisos 
rohamot váLhat ki. A gyomor-bélrendszerben a síma izmok ellazulnak, mert 
a sympathicus splanchicus a gyomor-bél gátló idege. A terhes méhen 
- éppúgy, mint a hypogas~ricus ingerlése - az izmok összchúzódását, a 
nem terhesen azok ellaztüását okozza, ami a nenú tevékenység folyamán 
fennálló sympathicus izgalom következtében a méh szívóhatása útján -fon
tos mozzanat a fajfenntartás szempon~jából, amit támogat a sympathicus 
hüvelyizomzatot összehúzó szerepe. Az adrenalinnak a niájra irányuló 
hatása is sympathicus hatás és abban nyilvánul, hogy a glykogen hamar 
cukorra hasad ami a vér cukorszintjét emeli. ' . Az adrenalin e hatásai közül egyiknek-másiknak fontos élettani szerepe 
van, de a gyógyításban alig használjuk fel őket. 

Élettani hatásai közül fontos a vércukorszint szabályozásában való 
részvétele· lévén az insulinnak el1enhatója, úgyhogy insulin okozta cukor
szintsülly~dé.s mindig adrenalinelválasztást von maga utáll és :fordítva, 
adrenalin okozta cukorszintemelk~dés megindítja az insulinelválasztást~ 
1\fásik fontos szerepe a vérnyomás szabályozásában van. A vérnyom~ssüly
lyedés ugyanis a sinus caroticus baroreceptorainak közvetí~ésével adrenalin 
elválasztiísra serkenti a mellékvesét. ami a vérnyomás süllyedését ellen
súlyozza. Ennek a veszedelem perceiben (collapsu~) életmentő szerepe lehet 
(Cannon-:féle vészreactio), amikor az adrenalin általános sympathicus izgal
mat mímelő hatásai is érvényre jutnak. Ezek mellett az életiani hatások 
mellett vannak az adrenalinnak káros hatásai is. Gyakran ismétlődő mellék
vese ingerek (lelki izgalmak, túlfeszített izommunka, különösen ha sporto
lás izgalmaival kapcsolódik, dohányzás), melyek a vért adrenali1mal áraszt
ják el, részint a beálló vérnyomás emelkedések miat~, részint -az adrenalin
nak közvetlenül a véredények falára kifejtett hatása rniatt korai érelme
szesedést okoznak. ( Josué, Erb.) 

Tartós gyógyhatása az adrenalinnak __ nincs, mert gyorsan elbomlik. 
A vérkeringés javítására pedig tartósan kellene a vérbe folyatni, aminek 
ma már nincs értelme, mer~ kitűnő rokonvegyületeit ismertük meg (pl. 
Sympathol, Icoral, Veritol), amelyeknek hatása tartósabb és amelyekről 
a vérkeringés gyógyszerei közt lesz szó. 

Szívre iránynló hatása életmentő lehet, ha a szív pl. chloroform követ
kez~ében megáll. J\iég leginkább a bronchusgörcs megszüntetésére 
használjuk asthnta ne1 ... vosu1n és más allergiás betegség, pl. a Quineke
féle oedema esetében, de ilyenkor is inkább más szerrel helye;tesítjük, mert 
ismételt és hosszantartó asthma-ellenes alkalmazása fiatalembereken is oko
zott már halálos érelmeszesedést, A gyermekorvostanban Duzár ajánlatira 
a chorea (vitustánc) ellen használják, úgyhogy natr. bicarbonat beLső 
adagjaival alkalosist csinálnak és 0·1 mg adrenalin! adnak véljába. 

Ennél nagyobb szerepe van az adrenalin helyi alkalmazásának. Vér12:és 
csillapí:cására - bár a parenchymás vérzést pillanat alatt eiállítja - nem 
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használjuk, mert utóvérzés veszélye nagy. Helyette közeli rokonát, a Stry
phnmvt1 vagy Adnera.lunt használjuk, melynek tartós a véredényszűkítő 

hatása. 
De nagy szerepe van a helyi éTzéstelenítésben, mert ilyen hatású sze

rekkel keverve edényszűkítő hatása tartóssá válik és megakadályozva az 
érzéstelenítő :felszívódását, hatisát :fokozza s a mérgezés veszedelmét csök
kenti. Ilyen célra csaknem kizárólag az adrenalint használjuk. Egyetlen 
szer, amellyel ezt a hatását pótolni lehet a Corbasil, melynek azonban nem 
kívánatos duzzasztó hatása van a pajzsmirigyre. 

lVIérgezés. Az Adrenalin rendkívül veszedelmes méreg. Vérbe fecsken
dezve már 1 mg akkora vérnyomásemelkedés~ okoz, hogy a balszív nem 
tudja tartalmát kiüríteni, úgyhogy a tüdőben beálló pangás halálos tüdő
vizenyőt és enn8k nyomán a beálló oxigénhiány légzésbénulás~. okoz. Izomba 
fecskendezve valamivel nagyobb adagok kellenek, de 0·01 g feltétlenül 
halálos, beteg vérkeringési szervek esetében már ennél kisebb mennyi
ségek is percek alatt halált okoznak. 

Idült mérgezés, mint már emlí~ettük, érelmeszesedésben nyilvánul. 
Készítmérvyek: *Solutio Adrenalini hydrochlorici a!Z adrenalin 1'/,,-es 

oldata, tehát l cm3-e l mg adrenalint tartalmaz. Subcutan 0·2-0·5 cm' 
adható, izombá vagy vérbe nagyon óvatosan, legfeljebb 0·1---02 cm'-t adunk 
kollapsus esetében. 

Ugyanilyen oldatok Tanogen suprarenale, Adrenalin sol. Rex, Meta
nephrin stb. néven is kerülnek forgalomba. 

Suprm·enin a synthejcusan előállított kristályos adrenalin, mely tab
lettákban kapható . 

AdrenaUn pótszerei: St>-yplvnon vagy Ad1·muüon (Methyl-amino-aceto
pyrochatechin) helyi vérzéscsillapításra szolgál porban vagy gaze-szöveten. 

Corbosil (Pyrocatechin-propanolarnin-chlorhydrat). A helyi érzéstele
nítésben használják Novocainnal. 

*Ephedrinum hydrochloric. Az Ephedra vulgaris hatóanyaga (phcnyl
methyl-amino-methylaethanol) hacása csak annyiban hasonlít az adrenaliné
hoz, hogy görcsösen összehúzódott bron{3husizmokat ellazítja s ezért asthma 
bronchiale esetében alkalmazzuk adrenalin helyett, ami azért is előnyös, 
mert hatása tartósabb és per os is adható. Allergiás gyulladások, oedémák 
esetében is ha~ásos .. A véredényekre irányuló hatása csak jóval nagyobb 
adagok után jelentkezik, úgyhogy véredénybénulás ellen jobb szereink van
nak és a szíven ütemzavarokat is okoz. Helyileg duzzadt vérbő nyálkahár
tyákon, pl. az orrban kenőcs alakjában használható. Érdekes központi 
hatása, hogy encephalitis ut§ ni káros alvást meg lehet vele szüntetni. W.-""IA"ti0. 

Adagja 0·05-0·1 g. A hatás 3-4 óráig tart. 
Syntheticns optikailag inactiv készítmények Epherit, Epheto•nin, Race· 

drin néven kaphatók. 
A többi sympathicus anyagról a vérkeringés során emlékezünk meg. 

* * 
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Az adrenalin hatását ellensúl'IJozzák, tBhát minden sympathicus ingert 
is meghiúsítanak az anyaT.ozs (Secal€ cornutum) alka.loidái a_z Ergotoxin, 
E1·gotantin és Ergobasin (Ergometrin)., amelyekről az uterinák küz~tt lesz 
szó. Ezeknek bea_dása után az adrBnalin semmiféle hatása nem váltható ki, 
de a gáilások, pl. a bélfal ellazításának megakadályozásához nagyobb ada
gok kellenek. Ezt az élettani szempontból érdekes hatást a gyógyításban 
nen1 haSználjuk -fel. 

Az adrenalin hatásosságát fokozza a-- pajzsmirigy egyik hormonja, a 
ThyroxinJ aminek valószínűleg -kórtan i jelentősége van a Basedmv-kórban 
szereplő sympathicus izgalom létrejöttében .. 

B) Az érző idegvégződésekre ható szerek 

A fájdalomémésnek a mütét helyére korlácolt mcgszüntetése a központ 
bódítása nélJ::ül, már régi töl'ekvése Yolt az orvosoknak, mert általános 
bódítás sokszor meggond:Jlandó eljárás és néha nem tanácsos. 

Az első próbálkozásokat a jég Yagy hó allwl'lnazásával végezték több
kevesebb sikerrel. Az idegvégek erős lehiitését heves fájdalom kíséri, ámit 
késöbb érzéstdenség köve~. Késöbb e helyett az alacsony forrpontú és gyors 
párolgású aethertel való bőrlehidést alkalmazták a "R.ichardson"-féle spray 
segítségéveL Ezt aztán nyomon követte a még alacsonyÓbb forrpontú nwthyl
chlorid és aethylchlo1·id, melyek közül utóbbi még ma is igen kedvelt hely
beli érzéstelcní~ő. 

Az ''Aethylchlorid, .12° C-nál forr és szűknyílású kis üvegcsövek
ben jön forgalomba. I--Ia a tubust mc1eg tenyerünkkel átfogjuk, az aethyl
chlo.ridot saját gőznyomása nagy erővel nyomja ki a lefelé tartot~ tűszú
rásnyi nyíláson s az vékony sugárban ömlik az érzéstelenítendő felületre, 
hol fin-;:;-m perme:évé esvén s,zét, hirtelen -elpárolog és az .ehhez szükséges 
meleget a bőrfelülettől vonja el. A hatás csakhamar a. permetezett.terület 
elfehéredésében (véli-elenség) mutatkozik, még néhány másodpercnyi Ichü
lés után _a_ bőrrétegek érzéstelensége teljes, a mCtszés fájdalom né1kül meg
~jthetö. Iluzamosabb permetezés után 3--4 mm mély érzéstelenség is elér
hető, de ez mindig kockáztatott dolog az esetleg bekövetkező fagyásos üsz
kösödés miatt. 

~:findezek a szerek és eljárások alkalmazásuk;r a helybeli _érz.éstelenség 
előidézője az erős lehíílés~ nem pedig a szer maga. A hideg egyfelől az edény
szükítés folytán az érzőidegvégek oxigénnel ellátását akadályozva, _azok 
müködését esökken~i1 de másfelől maga a hid6g úgy, mjut általában a vegyi 
reakciókat, a sejtekben folyókat is amryira meglassítja, hogy a sejtmükö
dés megszünik és aZ érző idegvégek megbénulnak. 

A mütét után jó erős nyomókötés ·alkalmazása. szükséges, mcrt a gör
c~ösen. összehúzódott edények .utólag rDvid időre- megbénulnak és az érzés
telenség elmúltával vérbőség, erős vérzés és a sebszélek égető fájdalma sza
kott bekövetkezni. 

Ez alacsan;y' fm'Í'pontú anyagokkal, mclyekhez; az alább elmondandók 
tekintetében a magasabb forrpontú anyagok ( chloroform, alcohol, aethylen
chlorid =liquor ·hoilaiidicus) ís odasorozhatók, más módon is hozhatunk létre 
helybeli ér~éstelcnséyet, ha nem is oly tökéleteset, mint amilyet a sebészet 
megkíván. Ha ugyanis ez anyagokat légmentesen záró kötésekkel, boroga~ 
tás alakjában oly módon rögzítjük a bőrön1 hogy azok el nem párologhat
nak, akkor a külés alatt csakhamar ége-lő fájdalmat éTzünk, jeléül annak, 
hogy c szerek a felhám zsírrétegében oldódva azon keresztülhatoltak és most 
a sejtekben - így az idegvégzödésekben is - mint idegen anyagok izgal4 

mat okoznak és enilek következménye a vérbőség és fájdalom. Csakhamar 
azonban beáll az idegelemek narkózisa., csöliken az esetleg fennállott heves 
rheumás vagy neuralgiás fájdalom. Ugyanez~ a hatást érhetjük el a lekötött 
borítások helyett a chloroform és szcszek erős és tartós bedörzsölése átal is. 
iliindkét eljár·ást a gyakorlatban alkalmazzák 

Nemcsak illó anyagok, hanem a bőr zsiradékában jól oldható néhány 
mérges basis is .(aconitin, veratrin, eryikrophle·in) elég jól keresztülhalad 
a bőrön, ha zsiradékkal keverve dörzsöljük be és a nélkül, hogy gyulladást 
hozna létre, fájdalmat okoz, amit ér:Zéstelcnség követ.. Liebre·ích nyomán ez 
anyagokat csoportosan anaesthetica d-olorosák-na.k sz-CJoktuk nevezni. 

A helybeli ~rzéstelenítés új korszakát- a eaeain nyitotta meg, m~lynek 
azonban egyik hátránya· az, hogy erős méreg. Éppen ezért a cc-caint 1na 
már csak nyálkahártyákon ú. n. felületi vagy terminalis anaesthesis céljára 
használjuk, amire nélkülözhetetlen, míg bcfecskendezéseket, amikm• a fel
szívódás lehetősége nagyobb, pótszereivel szaktuk végezni, melyek kevésbbé 
mérgezőek. 

A fájdalomér.zésckcn kívül még más, sokszor annál is elviselhetetlenebb 
ingerületeket is közvetítemelt érző idegeink s ez a ·vis z k e t é s, ami valószí
nűleg a bőr szemcsetesteiből indul ki s összefügg azoknak kémiai ingerlésével 
vagy vértelt§égével, ha egyidejűleg a szaruréteg nagyobb nyomásnak van_ 
kitéve. A vakaródzásl ami legtöbbször csak pillanatnyi enyhülést okoz, a 
vér elosztását változtatja meg a bőrben. Tar~ósabb hatást lehet elérni masz
százzsal, vérelvonással, pl. piócák allm.lmazásával, vagy felületes bőrbemet
szésekkel (skariíikálás). Vegyi szerek közül olyanok cny_áítik a viszke~ést, 
amelyek a felhámon áthaladva eljutnak a szemcsetestek idegeihez és azokat 
bénítják Ép bőrön ilyen .célra. használjuk a phenc1os kenőcsöket, vagy 
ph~nöl alcoholcs oldatát (carbolspiritnst) és újabban a Díbenzoildisulfidot, 
amely a Svédországban készített Hessla-kenőcs hatóanyaga és mil1denféle 
pmritus ellen kitünően hat. OH, ahol a bőr hámfoszto.tt, a cocaincsoport 
tagjai is jó szalgálatokat tesznek. Ilyen helyi beava~-kozásokkal meg nem 
szüntethető viszketés ellen 0·5-1·0 g bronmatriumot fecskendezünk vérbe 
(10%-os oldatból 5-10 cc-t), vagy esetleg a sy:mpathicns idegek ingerlé
kenységét csökkentő Ergotamint adjuk belsőleg. 
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l. A cocam és pótszerei 

Dél-Amerikában, az Andesek keleoi oldalán termő ~serjének, az Eryth
roxywn coca-nak (Erythroxylaceae) leveleiben előforduló alcaloida, mely 
könnyen elbomlik már a levelek szárításakor is, ezéT! már a helyszínen 
nyers cocaint állítanak elő belőlük. Szedrezetére nézve közeli rokona az 
atropinnak, amennyiben a cocain magvát képező ecgonin a tropintól (az 
atropin magjától) csak egy carboxylgyök (COOil) felvételében különbö
zik. A cocain is ester, mint az atropin. Ez utóbbi a tropin tropasavas estere, 
a cocain az ecgonin benzo8savas estere, mely azonban még nem neurotrop 
és savtermészeténél fogva izgatja az alkalmazás ·helyén a szöveteket, amíg 
a szabad COOH-gyököt benne egy methyl-gyökkelle nem kötjük. Így nyer
jük a cocain moleculáját, melynek szerke<Zete a köveokező: 

H, C-CH--CH . COOH + CH3 ·OH 

l ~-CH, tH . OH 
! l l 

H,C-CH---CH, + C,H, · COOH 

Ecgoni-n, 

H,C-CH--CH . COO . CH3 
i i \ . 

= l' N-CH, CH. OOC. C,H5 
l l 

H,C-Cló--CH2 

Coewin (methyl-ben.zoyl-ee.gonin). 

Synthetieus cocaint is tudnak már előállítani, a levelekben foglalt 
ecgoninf is át tudják alakítani cocainná. Cocain csak 0·5%-ban van a leveM 
!ekben, melyelmek izgató, illeéve bódító hatását már Peru, Chile és Bolívia 
ősbennszülöttei is ismerték és a cocabakrot szentnek tartották. A leveleket 
még ma is rágják mésszel összekeverve, hogy segítségével hosszú, kimerítő 
vándorlásaik, vadászataik alatt a fáradtság és éhség érzetét elnyomják. 
A cocavevők szerint a szervezet munka.bírását is :fokozná. Rövidebb erőfeszí
tésekre a központi gátlások bénulása :folytán ugyan képesíthet, de az izom 
teljesítőképcsségét nem fokozza. _ fi"'M~t?"1j rr. ··'J..!.; ........ 

A cocain érzéstelenítő hatását első előállítója, Wöhler észlelte először _,.p1<11, 
1860-ban, de csak 1884-ben alkalmazta először helybeli érzéstelmütŐ gyanánt 
a szemen Koller .bécsi szemész, s ezzel megve~ette a ·vegyi úton való helybeli 
érzéstelenítés alapját. 

A cocain az alka~zás helyén minden előzetes izgalom nélleül b4n·ítja 
az érző idegvégződéselúd j mégpedig nemcsak a fájdalomérzés bénul meg, 
hanem a tapintás, szaglás, ízlés is és általában aJZ ingerfelvBvÖ· végkészülék 
bódulala miatt a ,·eflexek is kimaradnak, ami mütétek alkalmával igen 
előnyös. A szaruhártyán, a kötőhártyán és nyálkahártyákon gyorsan átdif
fnndál, valamint sebeken, hámfosztott helyeken is jól beivódik a szövetckbe 
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és egyszerű felecsetelés, becseppentés útján is hamar eljut az érző idegvégző
désekhez. De az ép bőr a eocaim;ót nem bocsátja át, akár vizes oldatban, 
akár kenőesben allmlmazznk is azt, s csak villamárarn alkalmazá.<lával, kata
phoresis útján lehet azt a felhám mélyebb rétegeibe bejuttatni. Ezért, ha 
a bőr, vagy bőr által fedett részek érzéstelenítésére akarjuk allmlmazni, 
kénytelenek vagyunk a cocaint a bőr mély rétegeibe vagy alája fecskendezni 
s gondoskodni arról, hogy felszívódása rohamos ne leg'Yen, mert különben 
a hatás igen hamar lezajlik és a mérgezés veszélye is nagy (L később). 

Ilyen célra a cocaint ma már nem használjuk, hanetp_ kevésbbé mérgező 
pótszereit, amelyeket később sorohmk fel és amikor a következőkben a 
cocain hatá.<lokkal kapcsolatban a helyi érzéstelenítés különböző módjait 
ismertetjük, nem fogjuk elfelejteni, hogy ezek közül csupán a felületi (ter
minalis) érzéstelenítést végezzük cocainnal, ezt pedig azért, mert a cocain
sók áthacoló képessége minden pótszeréét felülmúlja. 

A cocain és pótszerei nemcsak a végkészülékeket bénítják, hanem az 
idegtörzsekben haladó érzőrostokat is, ha az oldatot a kérdéses idegfonal 
közvetlen közelében feeskendezzük be, míg a motoros idegvégekre és tör
zsekre csak jóval nagyobb koncentrációban és későbben hatnak. Ilyenkor a 
kezelt ideg által beidegzett egész tájélc érzéstelen lesz ( ,·egiós anaesthesia). 
Sőt ha az érzéstelenítő oldatokat kellő óvatossággal a lumbalis gerincvelő 
burka alá juttatjuk, a hátsó gyökök vezetőképességél is meg tudjuk szün
tetni s ezzel az egész alsó testfélt érzéstelenítjük (lumbalís anaesthesia). 
Nagyobb mennyiségek subdurális befecskendezése után múló motoroo bénu

lás is szakott bekövetkezni a vég~agokon. Az eljárás veszélyes volta abban 
rejlik, hogy az oldat néha a gerincvelő mentén felfelé vándorol és a légző
központot is megbénítja. Ezt ·a beteg célszerű elhelyezésével, a.z adag helyes 
kimérésével és a bejuttatandó folyadékkal egyenlő mennyiségü cerebro
spinális folyadék előzetes kibocsátásával (hogy nyomásnövekedést ne csinál
junk) rendesen el lehet kerülni. E veszedelemtől mentes az ú. n.- sacralis 
a·naest-hesia, amikor az érzéstelenítő szcr extraduralisan bénítja a gerinc
agyi gyököket azzal, hogy valamivel töményebb oldatait a hiatUs canalis -
Sacralisba fecskendezik. ' 

Egy másik nevezetes körzeti hatása a cncainnak, hogy az alkalmazás 
helyén elég jelentékeny vérteZenséget okoz az edények 1negszűkítésével. Ez 
az edényszükület összefügg az érzőidegTostokat bénító hatásával, mert ezek 
a köntyék- felé edénytágító ingerületeket közvetítenek, amelyeknek tovaveze
tése persze lchetetlem1é válik, úgyhogy az edényszükítők ilyenkor gátolat
lanul fejtik ki hatá.<lnkat. Az edényszükület nyálkahál'tyákon a váladékok 
csökkcnésével, a duzzadás apasztásával vizsgálatok megejtésére, különösen 
megszoruló müszerBk bevezetésére (snndák, tükrök) és mütéti beavatkezá
sok vértelen kivitelére nyujt módot. 

A cocain hatását nagymértékben fokozhatjuk, viszont a mérgezés ve
szedelmét csökkenthetjük, ha vele egyidőben nálánál hatalma;sabb edény
Szükítőt: adrenalint fecskendezünk be. Az adrenalin okozta. edényösszehú
·zódás az érzéstelenséget azzal támogatja., hogy az énzéstelenítőnek a hely-
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színéről való eltűnését-, gyors felszívóclását, a szövetnedvckkel való hőséges 
felhígulását akadályozza meg és így lehe~ővé teszi, hogy hígabb oldatokból 
is az idegelemekbe elegendő mennyiség juthasson s azokban tovább bent 
maradjon. Az a.dl'enalinnal való kombinálása- nagy előnyt jelent azért is, 
mert nem szívódva fel, a központi idegrendszer _mérgezése elmarad még 
akkor is, ha a mérgező dos-isnál jóval_ nagyobb nwnnyiségeket fecskende
zünk be. A_ szöveteknek ugyanis megva.n az a képességük, hogy a cocaint és 
pótszereit clbontsák s így mennél tovább lokalizál va maradnak a befecsken
dezés helyén, annál kevesebb juthat belőlük a keringésbe. Ha pl. nyulak-

. nak hátsó vég:agját gummipólyával leszorítjuk és a kel'ingésből kiiktatott 
végtagba halálos mennyiségű cocaint fecskendezünk, a m-ér-gezés annál eny
hébb lefolyású lesz, minél későbben oldjuk meg a köteléket ( Eolhardt-féle 
kisérlet). Hasonló eredményt érünk el, ha a felszívódás! adrenalinnal aka
dályozzuk, ami megérteti velünk, hog-y adrenalinnal · haláles mennyiségű 
cocain is befccskendezhető veszedelem nélkül. Az ad.Tenalin ismert felszívó
dást gátló ha~.ását ilyenkor még fo,kozza, hogy a cocain csoport. tagjainak és 
az adrenalin edényszűkítö hatásai egymást hatványozzák, ami nemcsak ab
ban nyilvánul, hogy az adrenalinhatás - tehát az edénygörcs - erősebb 

lesz, hanem abban is, hogy sokkal tovább áll fenn, nlint rcndesen. 
Az adrenalin e "méregtclenítö" hatásának megismerése a sebészi aha

esthesis kifejlődésére nagy befolyással voH, mcrt lehetövé tette egész nagy 
területek érzéstelenítését, 

Ha cocain l %-os oldatát érzéstelenítés okából szembe cseppentjü.k, ak
kor a pupilla kitágul. 1'i n1,ydTiasis oka valószínűleg az, hogy a felső nyaki 
sympathicus dúcból kiinduló - a dilatator pupillact gátló - rostokai, 
illetve azok végkészülékeit bénítja s így a vérben keringő adrenalin már 
elég lesz ahhOz, hogy a pupillát tágítsa, mert ezeknek a ros-toknak átvágása 
után a pupillatágító ideg adrenalin érzékenység'e igen megnő. (l1ieltzcr.) 
A mydriasis nem tökéletes, mcrt a pupillát szűkítő oculomatarius tonusa 
fennáll, nem bénult, s ez csak akkor lesz azzá, ha sokkal töményebb (5%-os) 
cocainolda~.ot hosszú ideig hozunk érintkezésbe a szcmmcl. Ilyenkor aztán 
az oculomotorius elektromos ingerlése is hatástalan, a pupilla maximálisan 
tágnl és az accomodatio is bénnlt. 

Az intraocularis nymnást a eaeain Tendesen a mydriasis ellenére is 
csökkenti, mert hatására a <3sarnokvizet szolgálta.tó ciliaris edények és az 
iri~ edényei megszűkülnek. Dc ha a pupillatágulat már olyan nag'Y: hogy' 
a visszahúzódó iris a nyomást levezető Schlemm-féle csa~ornát teljesen 
eLzárja, akkor a nyomás növekedik, s glaucomásolmál el lehetünk készülve 
a rohamra. 

A .cocain felszívódott részének távolhatása a központi ~~degrendszcrre 
irányul. A tünetek vegyesen izgalmiak és bénulásosak. Az izgalom oka a 
gátlóközpontok bénulása, amihez később a müködőké is járni. Kutyák a 
hatá-S kezdetén nagyfokú izgatottságot árulnak Bl: nyug~-alanok, ugrándüz
nak, ugatnak. -A teljes zavarodottság abban nyilvánul meg, hogy az állat 
nem ismeri fel sem az ételt, sem gazdáját. Feltűnő a nagy mozgási készség, 
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a mozgások rendezetlenek, míg végre az agykéreg mozgató tájainak féke
zetlen működése epilepsia -szerü görcsökben nyilvánul meg. IlyelJkor persze 
a légzés és szívverés szapsTa s a vérnyomás is emclkede~t. A görcsök csak
hamar bénulásba mennek át) az öntudat is elhomályosul, majd megszií.nik, 
a vérnyomás süllyed és légzőhűdéssei bem a halál. 

Heveny nlérgezés. Emberek· a cocainnal szemben nagyon különbözö cllenbÜó
képcsséget tanusítanak. Észleltek már néhány 'centigramm cocain befecskendezés'G 
után is halált, noha halálos adagja átlag 1·2 g-ra tehet-ő. Bra.un vizsgálatai és kri
tikája szcTint azonbau sok ilyen látszólagos idioS)IJlcrasia mégis csak az egyes 
esetekllen bekövetl~ezctt igen gyors fo1sú,ódá.ssa1, illetve venába való fecskendése 
által, telu-ít az alkalmazás hibájával magyarázható. A lC'gtöbh mérgczés oryosi, 
bár öngyilkosok is használják néha és Yéletlen szeroncsétlenségek is elég gyak01':iak. 

A leggyakoribb enyhe mérgczés szédüléssel, hirtelen izomgycngoséggel, elhal
ványodással s könnyű eolla.psussal jár. :fj tünetek rendcsen azonnal megszüntet
hctök néhány csepp amylnitrit belélegeztetésé-vel, de lógó fejjel való fektetés:sd 
;ma.guktól iB hamar dmúlnak, mert e tí.Jnetck oka a központi iűegTendszer vérsze
génysége. Co.gnac itatása igen jó hatással szokott lenni. Nagy adagok 0·20 g, 
gyOTs felszívódása vagy venába jutása eseté:n a halál igen hütclcnül kö-vetkezik 
be. A m-érgezett halálsápadt elájul, csakhamar görcsroham köYetkezík és néhány1> 
perc alatt beáll a halál. Lassú bb lcfolyú.sú mél'gezésben -jellemző tünet a p up Hla 
igen tág volta, sápadt arc mcllett nagy izgalom. Öntudatzavarok és epilepti'form
görcsök. A testhőmé1·sék emelkedett, az éi>er&s- igen sza pora. Az izgalmi sz akra 
mély coma követlwzik és ha a dosis halálos: ·-volt, vasomo tor- és légzőközpont bénulás 
vet véget az életnek. 

Ritkább dolog.1 hogy a mé1·gezettck a cocaintól valósággal megrészegednek; 
nyugtalanok1 handabandáznak, fecscgnt~k, sírnak és nevetnek, hallucinálnak, majd 
tántorognak., remegnek. Ez állapotm 1-2 napig tm·tó depresszió, melancholia kö
vetkezik álmatlansággaL 

.Mindig nagyon súlyos tünet, ha öntudatlanság és görcsök áJianak be. Az 
ismétlődő görcsrohamok valamelyikében bcáll}mt a halál. Könnyebb esetekben csak 
izomrá.ngások (arcou .. karon, lábakon) fejlődnek. 

A kezelés a_ mércg eltávolítása után (ha lehetséges) csak tüneti lehet; főleg 
a légzés és a szív bénulása ellen· küzdünk. ÚjablJan az izgalmi szakban adott alta
táktól (veronalnatrium1 chlorall1ydrat) jó eredményeket látnak. 

!elült cocainmérgezés nemcsak a délamerikai bennszülöttek között, de nálunk 
is. elég gyakori. Az ember megszokja s rendesen oryosi alkalmazás útján kap reá. 
Avval a helytelen eljárással, hogy morphinmegvonás csctén cocaint adtak pótlékul 
a betegnek; sok morphinist-ából coeainístát csináltak. Másik forrása a megszokás
nak a titkos náthaellenos kenöcsök és porok, amelyeket épen ezért üldözni kell, 
'l'ünetci: a cocainrészegség rendkí-vül kellemes közérzésool, élénk hallucinációkkal. \ 
jár (csodás ha.mngzúgúst, harmóniálcat ha11anak, s.zínpompás ábrákat1 képzeleti , 
tájakat látnak); szellemi és testi erejlik előtt nincs leküzdheteLlen akadily és 
mindezt az öntudat bhtokában élvezik, mint gyönyörteljes mámort, mcly után 
olthatatlan vágy hajszolja a cocain rabjait. Ez.ért is emelik a napi adagot, mert ' 
mind süriíbben és erősebben óhajtják ezt a mámOl't, mert n cocaint n-em úgy szokja 
meg a szervezet, mint a morphint, hogy ellenállóképessége folwzódn.a, hanem a na4 

gyobb adag, nagyobb hatást is fejt ki, s a megszoká.s a kifejWdtí méreg-vágyban 
olthatatlan cocaill éhségben jut ~ifejezésre. Rendesen onba szippantják, mi feltűnő 
náthás vörössé teszi az orrot. A cocainista - ellentéiben a mor~istával, aki 
szégyenli szenvedélyét --dicsekszik Vele a nagy nyilvánosság e-lőtt szippantja fel 
és környezetét kínálgatja a gyilkos méreggel és használatára rábeszéli. Jellemző 
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az igen gyors<an kifejlőd§ leso-\·ányoiliis, idegrendszerbeli és jellemb~li összeomláS. 
Különösen az éjjeli élet alakjai között terjed, kik maguk is propagálói, ügjnökei. 
Kezelés: teljes elvonás, anllnek következményei nem testiek, mint a morphin meg
VDná.skor, hanem lelkiek. Súlyos kisebbségi érzésből folyó kétségbeesés, nagy ter
veinek összeomlása hajtja a szerenesétlent a coeain .nrindenáron való megszerzésének 
bűnös útjára, ami csökkent erkölcsi énésű emberek közé juttatja és a züllés útjára. 
tereli. Azért esak zárt intézetben vihető keresztül eredm6nyesen, de a tartós gyó
gyulás reménye még kisebb, miitt a morphin fSetében. 

A helyi érzéstelenítés különböző tnódjai: !iint már említettük, -a cocaint 
ma úgyszólván csakis nyálkahártyákon felületi érzéstelenítés céljaira hasz
náljuk, mert ilyenkor a felszívódás veszélye nem nagy, viszont a pótszerek
kel az érzéstelenítésnek ez a módja csak tökéletlenül érhető el, ulivel nehe
zen diffnndálnak a végkészülékekig. J\!lindig arra törekszünk, hogy az érzés
telenítőt az érző végek vagy vezető törzsek bódítására elegendő koncentrá
cióban alkalmazzuk, és hogy ott ezt a koncentrációt a felszívódás útjainak 
elzárásával vagy megnehezítésével lehetőleg sokáig megtartsuk 

l. Felület.i vagy tenninalis érzéstelenítés: Célnnk vele az érz8ideg-vé-
• gek bénítása s ilyenkor ecsetclések, beeseppentések, esetleg tamporrak segít

ségével juttatjuk a kívánt felületre. A használt oldaeok töménysége attól 
függ, hogy az alkalmazás helyén milyenck a felszívódási viszonyok és hogy 
hosszabb ideig megmarad-e az oldat az alkalmazás helyén. Így például a 
szem szaruhártyájának és kötöhártyájának· érzéstelen_ítésére elegendő 
2%-os oldatok szembecseppentése, az orr és gége nyálkahártyájának ér
zéstelenítésére 10%-os oldatokkal szoktak ecse::Clni, nüg mélyebb rétegekbe 
hatoló műtétek esetén (hályogmíitét, iriskimetszés) 10-20%-os oldatot 
cseppentenek a s,zembe. Enucleatiókor Tenon-tokba kell e tömény oldat 
1.....:..2 cseppjét fecskendezni. Húgycső- és hólyagérzéscelenítésre 5%-nál tö
ményebb oldatok veszedehnesek. A cocainnak sértett nyálkahártyájú hó
lyagba való befecskendezése több halálos mérgezést okozott. 

2. Vezetési vagy ;·égiós é,-zéstelenítés: Valamely nagyobb ideg törzsé
nek közelébe ( perúwuralis) vagy magába az idegtörzsbe ( endoneu1·alis) 
fecskendezzük az érzéstele.nítő oldatot 1-2%-os ~öménységben, miáltal az 
illető ideg által ellátott egész területet érzéstelenítjÜ...l;:. 

3. Körkörös érzéstelenítés: A miltéti terüle~et környező szövetekbc kör
körösen fecskendezzük be az érzéstelenítőt s ezzel az összes odafutó kis-ideg
szálak vezetöképességét megszüntetjük. 

4. Scideich-féle átitató ér·zéstdenítés: Az. eljárás abból áll, hogy igen 
híg, 0·1-0·2%-os cocainoldatot fecskendezünk először a bőrbe, majd réteg
ről-rétegre infiltráljuk a szöveteket mütét közben, hogy ezzet az idegvége~ 
ket közvetlen érintkezésbe hozzuk a cocaim1al. Schleich, az eljárás megala
pítója, eredetileg 0·1-0·2% .cocain-oldatot alkalmazott, csak 0·2% kony
hasó jelenlétében, hogy így a~ oldat hypotoniás volta duzzasztás útján is elő
segítse az érzéstelenséget. Az eredeti Schicich-oldat O· l% morphint is tar
talmazott, de ennek a helybeli érzéstelenítés létrehozásában semnü része 
sincs és a 'tőle várt megnyngta~ó hatást jobban elérjük egy a műtét előtt 
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vagy után adott 0·01 g morphininjectióval. :Ma már 0·8% konyhaaó és 0·2% 
cocain vagy novocain esetleg eneain oldat a SchJeich-oldat összetétele és 
ezt 5-10 cm3 -es fecskendővel, hosszú tűvel~ annak visszahúzása közben a 
bőr papilláris rétegeibe szokás fecskendeZlÜ (cutan). A hurkaszerűleg fel
duzzadt vizenyős bőrt fájdalom nélkül lehe~ metszeni. Ezután a mélyebb 
rétegek érzéstelelitése következik és ennek nyomán haladunk tovább a met
s:zéasel; még idegeket, csonthártyát is lehet így érzésteleníteni tulajdonkép 
igen kevés érzéstelenítő elhasználásávaL A mütét jártasságot igényel, mivel 
az anatómiai képet a szövetek vizenyős duzzadása kissé megváltoztatja. 

5. Lumbalis - 6. sacralis éi·zéstelenítés: Ezeknek mibenlétét már fen
tebb vázoltnk. 

7. Venás és a1·te.-iás anaesthesia: Lényege ennek az eljárásnak az, hogy 
Esrrmrch-kötéssel kiikta~ják a műtéti területet a vérkeringésből és valame
lyik venába vagy arteriába mindig a capillarisok felé befecskendezik a 
cocain-, illetve novoea:in-oldatot 0·5%-os töménység ben. Az. érzéstelenség 
néhány perc mnlva tökéletes és az eljárást veszélytelennek mondják, ami
nek magyarázata az, hogy a szövetek, melyekből a cocain a lekötés folytán 
távozni nem tud, az érzéstelenLől elbontják 

IL B e ls ő l e g hiba volna a cocain analepticnm gyanánt való alkal
mazására gondolnunk. (lV1egszokás veszedelme.) Oardialgia esetén áz op ium, 
morphin jobb. Szünni nem akaró hányás esetén a gyomorba jutó minimáljs 
adagok, valamint a köhögés ellen szopogatásra rendelt cocain-cukorkák 
haszna nagyon kétes-. 

*Cocainum hydrochloricum. Színtelen keserű kristályok. Vízben, szesz
ben, glycerinben jól oldódik. Csak külsőleg oldatban. Szemen és urolágiá
ban 2-5%, gégében, orrban ecsetelésre 5-10%. Az oldatokhoz adrenalin! 
teszünk és pedig 10 ee-hez 10 csepp l '/00-es olda co t. Ez a pótszerek oldataira 
is vonatkozik. Adagja 0·03! g pro dosi, 0·06! g pro die. 

Egyrészt a cocain veszedelmes távolhatása, másrészt a szer drágasága, 
oldatainak boml&konysága, nem sterilizálható volta kezdettől fogva ébren 
tartották azt a törekvést, hogy jó tulajdonságaival rendellmzö, de a rosz
szaktól mentes pótszCrére találjunk. · E serkentő rúgóknak köszönhető a 
coeain szerkezetének ismerete, minek alapján előre várható volt, hogy csak
hamar a hozzá hasonló hatású szerek egész sorozat&val fog gyarapodni 
gyógyszer kincsünk. 

Nagy haladást jelentett e téren annak felismerése, hogy a cocain érzés
telenítő tulajdonsága az esterificalt henzoyl-gyökhöz kötött. Az első pát
szere a cocainnak a tropacocain v·olt, mely a természetben is előfordul és 
amely a pseudotrapiu benzoesavas estere. E nyomon elindulva a benzoesav 
vegyületek egész sorát állították elő más N-tartalmú bázisokkal s így jn-
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tottak el az Orthofonn és az Aniwsthesin mellett a coeain legértékesebb 
pótszeréhez a Novocai-nhoz, mely ~:<cocainum novum néven hivatalos és 
amely p-amido-bcnzoyl-düi.thylaminoiithanol sósavas sója: 

N H 2 

l c 
HC/'CH 

novococain s. coca-inU1n novu·m 
p-amidolJenzoBsavas 

draeth:yla.minoiithauolclllorltyclmt. 

I--Iasonlóan benzoesav származékok a Stovain és Alypin és a B.-Eucain
7 

Tutocain, Pantocain, a Pant-haesin, Propaesút, Cyclofonn stb., míg az egy
időben nagy 1~eményeket keltő, de nagy veszélyessége mia.tt már csak főleg 
felületi érzéstelenítésre használt Percain a chinolincarhonsav estere, az 
Acoin pedig guanidin származék 

E coeain-pótszerek logtöbbjének megvan az az előnye, hogy oldataik bom
lás nélkül sterilizálhaták é.s hogy kevésbbé mérgezőek, mint a cocain. Mar
shall szerint a ~oca.int l~nek v~ve, mérgcző vol~ukat, a következő súmsoro
zat fejezi ki: alypin 0·9, stovain 0·55, tropacocain 0·5, B~eucain 0·4, cocai
num novum s. novo,cain 0·3. Rövid jellemzésüket és alkalmazásukat a 
következükben adjuk: · 

Tropacocain. ·Jáva szigetén honos. coca leveleiből nyerik, de syntheticus 
úton is előállítják a trapinnak egy stereoisomérjéből a pscudotropinból 
benzoesavvaL Sósavas sója jól oldódik, nem bomlik, s~erilizálható, 0·9% 
konyhasóoldatban oldva nem izgatja a szöveteket; de nem edényszűkítő és 
gyenge mydriaticum. Éléttaní hatása cgyezilc a cocainéva.l, helybeli· érzés-
telenítő hatása éppen oly jó, de gyorsabban múló, ezért tért hódítani nem 
tud. Lumbalis érzéstelenítésre 8jánlják, mint alig voszélyes, jól sterilizál
ható szc1~t, amely motoros bénulást nem Dkoz. 

Psicain a cocain ismnerjének ( d-pseudococain) savanyú borkősavaS 
sója. Behatolóképessége vetekedik a cDcainéval, de níérgező hatása lényege~ 
sen kisebb. Különösen felületi érzéstelenítésre használják (2--5%), vala
mint az uraJógiában :14....:Y2%. Szövetizgalmat nem okoz és oldatai jól· 
sterilezhetők. 

A B-Eucainumhydrochloricumjól hasznáTható készítmény, helybelileg 
nem izgat. Hátránya a múlékonyabb hatás és az, hogy vértelenség helyett 
vérbőséget idéz elő; előnye, hogy háromszorta gyengébb méreg, mint a co
cain. 1-2% oldatban elég jó érzéstelenségct idéz elő, mit különösen adrena
linnal tehetünk tartósabbá (1'01wcain). 
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*Cocain um novum s. n o v o c a ·i n. J\Iérgező hatása csekély, helybelileg 
nem izgat. A cocainnak legjobban. bcvált pó~szere, hatásossága Zorn és 
Kochm.an·n szerh1t f.akozható, ha adrenalinos oldatához 0·4)6 kaliumsul:fatot 
teszünk. A K ion és az érzéstelenítő hatás közt úgy látszik .synergismus álJ 
fmu1. Sebészetbe'l 1-2%-os olda~ait használják, sokszor igen bőven. 

Tutocain a novaeain sorozat újabb tagja, melyet dícsérnelc. Különö
sen a vezetéses érzés~elenítésre ajánlják, amely célra novaeain helyett 1 %-os 
oldatban szakták alkalmazni. Nyálkahártya érzéstelenítésre ne használjuk, 
mert ily módon már súlyos hlérgezések fordultak elő. 

Stovain, melyet lumbalis érzéstenítés céljára ajánlottak nem közöm
bös a szövetekre, nagyobb adagok még elhalásokat is okozhatnak s azért 
a szövetek átitatására nem alkalmas. Stcrilizált oldataiból (üvegfiolákban) 
egyszelTe 0·05 g stovain elegendő. Hátránya az is, _hogy nem elég ·eleetiv a 
hatása és a mozgató idegeke~ is erősen bénítja és, hogy főzéskor könnyen 
bomlik. 

Alypin jól sterilizálható, a szöveteket alig izgatól a cocainnál valami
vel kevésbbé mérgező vegyület. Felületeken 2--10%-os oldatok. 

Percain vízben oldódó chinolincarbonsav-származék, mely jOl sterili
zálható s bár érzéstelenítő hatása igen jó és tartós, a cocainnál is mérge
zőbb, mert a szervezet nem bon~ja el, tehát alkalmazása veszélyes. Felületi 
érzéstel0nítésre 0·05-2·0%, lnmbalisra 0·1-0·5%-os oldatokat használnak 
Oldatait ugyanilyen novaeain oldattal keverve szakták használni. Nyálka~ 
hártyák érzéstelenítésére veszélyes (1-2%). 

*Aethylium aminobenzoicum. Anaesthesin. Vízben rosszúJ oldódik, 
zsírokban jól; :felszívódása igen korlátozott, huzamos ideig az alkalmazás 
helyén marad és tartósan érzéstelenít. l\Iérgezö hatása csekély. Csak akkor 
hat, ha az idegvégekkel közvetlen érintkezésbe tnd jönni, tehát sebeken, 
Íekélyeken, hámfosztott területeken. Ezek érzéstelenítésében azonban meg
becsülhetetlen szalgálatokat tesz: az égési sebeken 5:--------20%-os, kenöcsökben, 
f-€kélyekell magában vagy amylummal, tejcukorral mint hintőport (20%), 
.a- gégében, orrban belúvások alakj§ban, gyomorfekély, sőt még bélfekély 
esetén is belsőleg 0·5-1·0 g-os porokban adják. Adagja: 0·3-1·0! g pro 
dosi, 3·0! g' pro die. Sebfelületen néha izgalmi tüneteket: crythemát, ekze. 
mát, infiltratiót észleltek utána és a vele huzamosan bekötött sebszélek, 
szövetek el is üszkösödnek. 

Orthoform. Éppúgy a.lkalmazzák, mint az anaesthednt. 
Cyclofonn. Vízben rosszul oldódilc Hintiíporban sebekre, fekélyekre 

vagy 10%-os kenőcsben, suppcsitoriumban aranyér esetében. Belsőleg· há
nyás csillapítására 0·1-0·2 g. 

Acoin. Vízben, szeszben, olajban oldódik. Schleich-érzéstelenítésre 
0· 5-1 %-os oldatát ajánlják. J\Iint Aooin-olaj (l%) is használa cos. 
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2. Anaesthetica dolorosa 

Veratrin, fehér, amorph por, mely ·a sabadilla magvaknak (Mexico: 
Schönocaula-n officinaleJ és a Thizama YcTatt·i (YeratTum album) mérge. 
Nem egységes test, hanem 2 isomer alkaloidának a cevadinnak és a 
veratridim1ak keveréke. 

A környéki idegrendszerben kezdeti izgalom után bénulást okoz. Külö
nösen a bőr érző idegei~ támadja meg, ha bőrre visszük, úgyhogy kezdet
ben égető érzés, bőrvörösség támad, mafd érzéstelenség. Ezért használták a 
veratrinos kenőcsöket rheumás :fájdalmak ellen, a tinctura veratrit zsábák 
ellen. Bőrgyógyászatban élősdiek ellen. A veratrin érdekes élettani hatása, 
hogy az izom elernyedésé~ nagyon meglassítja. Ugyanez a hatás a szíven a 
systole :rn,egnyúlá&ában mutatkozik, ami a szívverések ritkulMát vonja maga 
után. Újabban 0·0001 g-os adagait 3-4X napj. gyermekhűdés ellen alkal
mazzák állítólag meglepő jó eredménnyel. Adag: 0·0021 g pro dosi; 0·0005! g 
pro die. 

Mérgezés: :Élősdiek (tetvek, Skabies) ellen használt Sabaililia por v. kenöes 
mérgezést oko·zhat, mert l g por 0·005 g.veratrinnal m4r súlyosan mérgező, de még 
s-zázszoros mennyiség után sem hal meg a mérgczett. Főbb tünetek: :Égetés garat· 
ban, nyelőcsőben, nyálfolyás, hányás, hasmenés, delirium és .görcsök, lassú pulzus, 
collapsusos állapot, eszméletlenség. Utána napokig bőrérzéstelenség egyes helyeken. 

Aconitin. Hegyvidiiki erdeinkben termő különböző aconitum-fajok 
(A. napell us gumói hivatalosak is voltak), valamint a Hímaláján tenyésző 
A. ferox rninden i·észében, de különösen csípős, tormaízű gumóiban elö~or
duló alcaloida keverék, növényi savak (l. benzoesav) esterszerű vegyületei 
ezek egy basissal, melyek könnyen elbomlanak. Ez volt az oka annek, hogy 
a különbözö aconitin-készLmények igen eltérő hatásúak voltak és számos 
szercncsétlens€gnek lettek okozóivá orvosi alkalmazásuk közben (Mayer dr. 
hollandi orvos tragikus halála 0·004 g-tól). A különféle napellnsgumók 
nem is egyforma hatású aconitint adnak, s ezért e veszedelmes szer alkal
mazáshól jobb lemondanunk. A hatás a központi, valamint a környéki 
idegrendszerre irányul és kezdeti nagy ÍtZgalom után bénít. Legveszedebne
sebb mét·gei-nk közé tat'tozik, amenyibe-n halálos adagja 3-4 mg, de rruir 
1 mg is súlyos mérgczést okozhat. Ennek ellenére idegfájdalmak iis kösz
vény ellen ma is alkalmazzák némelyek és különösen a homöopathák kedvelt 
szere. Külsőleg ken6csben alkalmazva kezdeti fájdalom, rnelegérzés és vér
bőség után fájdalom enyhülése áll be, ezért idegzsiibák, rhenma ellen így is 
használják. Alkalmazás igen veszélyes és nagy óvatosságo,t igényel. 

• 
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:Mérgezés. Embe::rhen a lenye1é,s után sajátos érzés, bizser.gés, majd ízlt'isi 
képtelenség ke-letkezik a nyelven es ra torokban, s ez igr-n jellegzetes. h. égés a 
gyomorból is kisugárzó, rnele.g-s-€.g ömlik e] a bőrön, ezt bizwr.gP.s követi, majd 
anaesthesiás _foltok ke1e'bkeznek, a tapintúérzés elvész. Néha rettenetes trigemlnus 
zsábák kínozz-ák a mérgezettet. A beszéd dadog-6, nyelés neh€zitett! az ér.verés 
40-35·re csökken, a légzés is alá.száU, dyspnoPs: cyanosis, n-agy izomgyengesé-g, 
fázás, ájulás jelentkeznek. Bő nyúladz.ás, hldeg verítékezés állandó tünetek, J.ú~ 
nyás csak néha, has,menés igen ritkán van. A dyspnoe súlyosbadásával asphyxi.ás 
görcsök jelentkeznek és a halál légzési bénulással vagy collapsussal áll be. 

Kezelés tüneti, de igen reménytelen, ha nem sikerült a mórget a gyomorból, 
belekből eltávolítani, Az atropint jónak tartják ellene. 

Készítmé-nyek: TitbeTa aconiti hatóanyagtartalma változó, azért nem 
használjuk. 

Extractunt Aconiti: Belsőleg cseppekben, pilulá.ban rheuma ellen. Leg
nagyobb adag: 0·03! g pro dosi; 0·1! g pro die. 

1'inct. Aconiti: 3-8 csepp. 
Aconit-DispeTt: Hatáserőssége állatkísiirletesen beállítva. l ta b!. meg

felel 0.0005 g tiszta aconitinnek. 
.Aconitinum cryst. Vízben oldhatatlan, karcoló ízüJ színtelen kristú.

lyok. Idegzsába és köszvény ellen. Adagja O·OOOl-0 0002! g pro dosi: 
0·0005! g pro die. 

143 

l 



Sz[vizom 
tulajdonságai 

IV. A vérkeringésre ható gyógyszerek 

A vérkeringési szervek feladata, hogy a vér rnindenütt kellő sebes
séggel áramoljoli s ezzel a szervek táplálkozása és ami ennél is fontosabb, 
a szövetek gázcseréje minden körülmények között biztosíttassék. Hogy a 
vérkeringés egyes tényezői: a szív, a véredények s az őket kormányzó ide
gek (vagus, accelerans1 depres!Sor, vasoe-onstric~orok és vr,Bodilatatorok) 
milyen csodálatos együttműköd.ése biztosítja azt, hogy a szervek szük~ég
lete minden körülmények között kielégítést nyerjen) azzal a vérkeringés 
fiziológiája foglalkozik. A pha.rmacologia az analizáló kísérlet segítségével 
azt kutatja, hogy a vérkeringésrc ható gyógyszereknek mi a hatásmódja, 
vagyis, hogy a vérkeringés melyik tényezőjére és mi módon fejtik ki e sze
rek hatásukat. 

Lássuk először a szívre irányuló gyógyszerhatásokat általánosságban. 
Az élettani vizsgálatokból ismeretes, ho.gy a szív izomzatának sajátos 

kvalitá.sai: l. az ingerképzés; 2. az ingervezetés; 3. az ingerlékenység; 
4. az összehúzódási képesség és 5. a szívizom tónusa. 

Az ingerképzés erőssége szabja meg a szívrnüködés ütemét. Az inger
vezető apparátus állapotá~ól függ, hogy a sinuscsomóban keletkezett inge
rek milyen gyorsasággal érik el a pitvar é·s kamra izomza~át. Ahhoz, hogy 
a keletkezett és tovavezetett ingerekre az iwm összehúzódjék szükséges, 
hegy az izomzatnak rendcs i'ngerlékenysége legyen és az izom összehúzódisi 
képessége szabja meg azt az erőt, amit a szívizom ki tud fejteni akkor, 
amikor a reá ró~t munkát végzi. "Végül a szívizom tónusának -következ
ménye az, hogy a szív a diastole alatt scm ernyed el tökéletesen, ami akkor 
észlelhető, amikor a szivizom tónusát elveszti és a szív kitágul. 

Azt a hatást, amely az ingerképzésre irányul, amely tehát az ütemet1 

a szívmüködés időbeli lefolyásá~ változtatja meg, chronotrap hatásnak 
nevezzük. Amikor az ingervezetésre gyakorolunk hat§st, akkor drmnotrop 
hatás1·ól szálunk UP'.uoa == futam), az ingerlékenység vagyis az inger
küszöb megváltozását bathmotrop hatásnak Uoc5po~ = küszöb), a kon, 
traktibilitásra irányuló hatást inatrop hatásnak ('tS =erő), végül a szív
izom tónusára gyakoralt hatást tonoh·op hatásnak nevezzük. 
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A sz1v1zom tulajdonságai bár nagy mértékben függetlenek az ideg
rendszertől, - hiszen a testből kivágott túlélő sziven is megvannak -
mégis az idegek uralma alatt állanak s egyfelől a vagus, másfelől. az acee
Jeraus ingerületc megváltoztathatja őket. Ez idegek hatása egymással 
ellentétes. Az acceleraus ingerületc a szív tulajdonságait, még pedig vala
meimyit, ha nem is egyforma mértékben - fokozza, míg a vagus-izgalom 
gyeng'ÍtÍ azokat. Ez idegek ingerlése által tehát a szívmüködés. sajátosságait 
a maguk összességükben akár positiv, akár negativ irányban tudjuk be
folyásolni és ugyanezt érhetjük el ez idegek bár,melyikének bénításával Js, 
mert hiszen ilyenkor a másik, nem bénított ideg müködése jön túlsúlyba 
s azt a látszatot kelti mintha izgalomban volna. 

A környéki idegrendszer gyógyszereinek tárgyalásakor ismerkedtünk 
me.g olyanokkal, amelyek a parasympathicus vagus és a sympathicus aeec
lerans idegekre hatást gyakorolnak s az éppen elmondottakból érthető, 
hogy ezek ez ideghatásuk következtében meg tudják változtatui a szívizom 
müködését. ISlllerünk azonban gyógyszereket, amelyeknek ha t ása csupán 
<:sak az egyik vagy másik szívtulajdons3gra irányul úgy, hogy módunkban 
áll gyógyszerek segítségével a szívmüködés egyes tényezőit, pl. az inger
képzést vágy az ingervezetést avag}T a szívizom teljesítöképességét külön
külön befolyásolni. 

Amióta a kísérletes pharmacologia e tényeket megállapította, nem 
elégszünk meg azzal; hogy valamelyik gyógyszer a szív müködését erősíteni 
vagy gyengíteni tudja, hánetp. Irutatjuk azt, hogy a szívmüködés melyik 
tényczőjérc, a szívizom melyik sajátosságára irányul hatása, mert hiszen 
a betegágy mellett is ez dönti el használhatóságát, illetve indicátióját. 

A szív működését befolyású1Ó ama gyógyszereket, melyek a szívmükö
dést szabályozó idegekre hatnak, a.minők a pilocarpin, a physostigmin) az 
atropin, más helyen tárgyaltuk, ahol a szívre gyakorolt hatásukról is meg
emlékeztünk, a szívet bénító méreghatá5okról pedig a narkotikumok kap
cs,Hn em1ékeztünk meg, úgyhogy ezeknek újból tárgyalása e helyen ·feles
leges. Itt tehát a szívnek csupán ama gyógyszereiről szólunk, amelyek a 
vérkeringés meg-betegedése e.Setén jönnek szóba s hatásuk abból áH: hogy a 
lankadó szívizmot megerősítik, vagy a szív kórqs ütemzavarait meg-
szüntetik. · 

A vérkeringés másik tényezőjére, a véredények-re egyfelől az edény
mozgatóközpontok útján, másfelől az edények síma izmaira vagy az azok
ban elhelyezett idegvégekre gyakorolt hatással tudunk befolyást gyakorolni. 
Ezek a hatások, melyeket e fejezethen tárgyalunk, tei·mészetesen sohasem 
szorít.koznak szigorúan a véredényckre, mert a vérker.ingési viszonyok nicg
változása, ami~ ma-guk után vannak, szükségképpen visszahat a szív mükö
désére éppúgy, mint a szív megváltozott funkciója is ma.g·a után vonja a 
véredények állapotváltozás§t, jeléül annak, hogy egy megbonthatatlan 
fLziológ·iai és :fejlődéstani egységgel állunk szemben, mclynek közös fel
adab., hogy a szervcknek elegendő vérrel ellátását á-; a vér kellő áramlási 
Sebességét bizto-sítsa. 
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A) Szívre ható gyógyszerek 

l. Digitalis 

A Dig-italis purpureában és számos más különböző növénycsaládba 
tartozó hazai .és idegen növényben oly hatékony anyagDkat találunk, ame
lyek a gyógyszerhatás tekintetében e~fymással csaknem megegyeznek és 
éppen ezért rendesen gyűjtő néven "digitalis módjára ható szerek"-nek 
neveztetnek. Valamennyien szívmérgek, amelyek igen erDs hatásúak és sa
játságosképpen főleg a szív izomelemeit támadják" meg és ennek müködését 
serkentik. Kémiai tekintetben rokonvonásuk, hogy mi-ndannyia.n glycosi-·
dák, vagy:is olyan anyagok, amelyek híg savakkal főzve cukmTa és egy 
N-mentes anyagra hasadnak, amely utóbbinak rendesen már nincs meg a 
jellemző fiziológiai hatása. 

D i g i t a l is p u r p u r e a, piros gyűsziivinig (Scrophulariaceae), 
Közép~ és Észak-Európa. hegyvidéki erdőiben (Érchegység, Úriá.shegyaég, 
Thüringiai erdő, Fekete erdő) tenyésző, sok helyen tenyésztett (Hatvan 
mellett), 50-60 cm magas szárat bocsátó növény, melynek szárhegyén 
fürialakban elhelyezett 'bíborszínű, belül sötéterr pettyezett, harang- vagy 
gyilszűalakú szép virág·ai vannak. Alul nagy tőlevelei bokrot képeznek, 
hosszúkás tojásalakúak, egyenetlenül esipkés és fodrozott szélűck, sziírök
tiíl kiilönösen alul ezüstösek, molyhosak, alsó felületük erősen kiálló bordák
tól sűrűn erezett. Ezek nem e!Bg hatásosak, hanem a felfelé egyre kiseb
bedő' szárleveleket kell gyűjteni, még pedig a virágzás kezdetén, mert 
akkor sok hatóanyaget tartalmaznak. Gyógyszerkönyvünk évenkénti 
:felújítását rendeli hatóanyagainak gyors bomlása miatt, ami főleg ned
vesség, világosság és levegő behatása alatt következik be. Legjobbak a va
euumban szárított és légmentesen sötét üvegekbe záTt levelek, melyek így 
&vel<l:ig is eltarthatók. 

A digitalis leveleket W ithc>·ing angol m·vos vezette be a gyógyítás ba; 
1775-ben kezdte alkalmazni és tízéves tapasztalatairól 1785-ben megjelent 
kitűnő könyvében számolt be, melyből az orvosvilág nemcsak arról értesült, 
hogy ,a digitalis valóban egyik leghatásosabb gyóg-yszer "vízibetegség" 
ellen, hanem megismerte belőle azt is, hogy mikor várhat tőle sikert és mikor 
nem. 

Hatóann,go1;: - Hatóanyagait Schmiedeberg, f{ilia·~i, Krafft, czetta és W indaus vizs-

gálatai tisztázták. Ezek szerint a digit. purpurea levele 3 hatásos glycosidát 
tartalmaz és pedig a Digitoxint, Gitoxint és Gilalint, amelyek a levelekben 
gincosehez vannak kö éve és ennek lehasadása ntán keletkeznek. Hydrolysis 
útján tovább hasadnak az ú. n. geniuekre ( digitoxigenin, gitoxigcnin és 
gitalligeninrc) és a mindháromban jelenlevő azonos cukodélére, a digi
toxose-re, mely a hexosetól abban különbözik, hagy két atom oxygennel 
kevesebbet tartalmaz, tehát egy ú. n. desoxydált cukor vagy desose 
C 6 H 12 O 4 ). A hydrolysis útján nyert geninek, közös néven ag ly con-ok 
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egymással kbzel rokon vegyületek, a levelekben prafm·máltan is előfordul
nak és ők mao·uk is o:yenae, de jcllcgze~es digitalis hatást fejtenek ki. 0 'O ,O 

E hatásos anyagokon kívül tartalmaznak még a levelek saponinszerü 
Digito·nint, amelynek az a szerepe, hogy a hatóanyagok vízben oldódását 
elősegíti. 

ú j abban a Digitalis lanalu leveleit is használják, amelyek hatása felül
mulj a a purpurea-levelek hatásosságát. Ebből egy kristályos hatóanyagat 
sikerült előállítani, a Lan-ad·igin-t melyről kiderült, hogy nem egységes ve
gyület, hanem háromnak keveréke: Lanadigin A, B és C-nek, amelyek a 
purpnrea-glycosidok eeetsavas származékai. A lanala-levelek e kristályos 
glycosid keveréke Digilcmid és Pctndigalnéven kapható. Ereknek 0·4 mg-ja 
azonos hatású 0·1 g digitalis-levélleL 

A digitalis hátóanyagai valamennyien ]JTotoplasma-mérgek és kellő 
koncentrációban érintkezve az élő sejtekkel, azokat elöli!<. Ez teszi alkal
matlanná hatóanyagait bőr alá fe-cskendezésre, s részben ez p-1agyarázza 
meg awkat a kellemetlen gyomortüneteket is, amelyek a digitalis-kúrákat 
oly sokszor kísérik, sőt esetleg kivilletetlenekké teszik. Ezek létrejöttében 
nagy szerepe van a hatóanyagokon kívül a levelekben foglalt saponin
anyagoknak ( digit.onin): amelyek haoSonlóan a hatékony glycosidákhoz, 
ugyancsak helybeli izgaln1at okoznak a g-yomor nyálkahártyáján, de a helyi 
hatáson kívül a digitalis- hatóanyagai felszívódá.S!uk után a hányó központot 
is izgatják. 

A digitalis anyagok sejtméreg voltából következik, hogy hatásuk nem 
szorítkozik csupán a szívizomra~ hanem más izomsejtekre, pl. a véredények 
síma izmaira is kiterjed, 'sőt bizonyos agyi közpon~ok, mint pl. emlős 
állatok vagus központja iránt is vonzódással bírnak, de kétségkivül a szív
izomzat digitalissal szemben a legérzékenyebb. Nagyon érdekes és gyógy
szempontból igen .fontos, hogy a tökéletlenül működő incompensált szív, 
mely hypertrophiássá is vált, különösen érúkeny digitalissal szemben. 
Azok az adagok, amelyek a beteg szív müködését már lényege-sen megjavít
ják, egészséges emberre és állatra hatástalanak s ezeknek szívmüködését 
csak lényegesen nagyobb és pedig m~rgező adagok befolyásolják. Ennek 
oka, hogy a hypertrophiás és incompensált-, tápláltságában és oxygenellátá
sában akadályozott szívizom érzékenyebb a digitalissal szemben, amihez 
hozzájárul az is, hogy a leromlott circulatio következtében beállott zavarai 
a vé>·elosztásnak teremtik meg azokat a feltételeket, melyek a gyógyhatás 
létrejöttéhez szükségesek. 

A digitalis hatása a szívre. Ha egy békának digitalis-infusumot vagy 
a hatóanyagok valamelyikét fecskendezzük a bőre alá, vagy hasi gyiijtő
erébe s a mellcsont eltávolításával feléárt szívet nézzük, akkor azt látjuk, 
hogy a szív diastole alatt jobbom kitágul, több véri fogad ~nagába s a be
következő systole tökéletesebb. E változással egyidejűleg a szívösszehúzó
dások száma csökken. A hatás ez első szaka magában rejti azokat a válto
iZásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a .rendellenes szív okozta keringési 
zavart megszüntessük. A meg·hosszabbodott és tökéletesebb diastole alatt a 
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szív a rendesnél több viirt fogad be és az erélyesebb systolékkal a vér~öbb
letet is tökéletesebben löki az aortába digitalis hatása alatt,- tehát a szív 
verőtérfogata jelentékenyen fokozódik. A digi~alis nem ad új erőt a szív
nek, a szív "absolut ereje" nem foko.zódik, vagyis nagyobb ellenállást le~ 
küzdeni nem tud, hanem csak arra képesíti, hogy a rendelkezésére álló 
energiát jobban ki tudja használni, mert mint Gottlieb találóan mo11dotta: 
úgy működik, mint egy· dugós szivattyú, melynek dugó ja a rendesnél maga
sabbra emelkedik (diastolés hatás) és a rendesnél mélyebbre száll alá 
(systolés hatás). 

A systolés hatás túlsúlyba jut a toxicus stadúunban. Ha ugyanis nagy 
adaggal mérgezzük meg a békát, akkor csakhamar a diastolék gyengülnek, 
nem terjednek ki az egész szívre, hanem felváltva csak egyes részletein 
jele11tkeznek, miáleal a szíven sajátságos pel"istalticus mozgások állanak elő 
s a gy.omro-csok nemsokára systoléban megállanak, miközben a pitvarok 
még egy ideig működnek. A gyomrocs azonban még ebben az állapotban 
nem bénult, mert mechanilms tágításra újra a~ erélyes összehúzádások 
egész sorozatát végzi, majd ismét vissza~ér előbbi maximális tónusos össze
húzódásába. A systolés megállás tehát a szívizom tar~ós izgalmának ered
ménye s végül a szív maximális kontrakcióban hal el. Ha azonban a:z adag 
kicsiny volt, akkor a békaszív nem systoléban, hanem diastaiéban áll meg. 
Különösen szépcn észlelhető a diastolés hátás, ha a digitális' a szívet C'.SU])á~ 
kívülről éri, ahonnan a méreg felszívódása sokkal töké1etlcncbb, mint be1iil
ről s ezér~ kevesebb méreg juthat a szívizJ-mba. 

A szívverések ritkulását békán nem a vagUB-izgalma okozza, hanem a 
digitalisnak a sZfvizontra gyakorolt hatása. Bizonyítja ezt az, hogy a digi
talis hUtás atropinozott békaszíven is bekövetkezik, amikor pedig a vagus 
többé- nem ingerelhető. 

EmWs állatok szívére a digitalis lényegileg éppen így hat, de azzal a 
különbséggel, hogy ,itt a szívverések ritkulásá-t a vagusközpmit: izgalma 
okozza, ami egyszersmind a p_agyobh dias-tole okozója. Ha a vagusakat át~ 
mctsszük, vagy ·az állatot atropinozzuk, akkor a digitalis többé nem tudja 
lassítani a szívműködés~-. Az emlős állatok isoZált szívén a diastolés hatás 
nem is észlelhető oly jól, mint a béka szívén, éppcll csak hogy valamivel 
jobban ernyed el a szív, mint Í'endesen. A Systolék azonban itt is. soklm.l 
tökéletesebben és erélyesebben folynak le. 

A digitalis c hatásán kívül vannak még olyan hatásai is, amelyek nem 
kívánatosak és bár rendesen csak mérgező adag után jelentkeznek, túl
érzékeny egyéneken már medicinális adagokban is kellemetlen ütemzava
rokra vezetnek. A digi~.alis ugyanis a szívizmon kívül hatással van az inger
képző készülékekre és az ingeTvezetésre is. Az ingerképző készüléket rövid 
izgalmi szak után gátolni, sőt bénitani tudja, de e hatá.s igen különbüző 
erősségű a különböző ingerképző helyeken. Legérzékenyebb c gátló ~atással 
szemben a sinuscsomó s így előfordulhat, hogy digitalis hatására az ingerek 
az atrioventricularis határról, a Tauw-ra-csomóból indulnak ki s beáll az 
ú. n. atri.oventricularis automat-la. A Tawara-csomó digitalis-érzék~nysége 
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az:J.nbau nem lényegesen kisebb a sinuscsomóénál s ezért mérgezés alkal
mával az ing·crképzést a szívkamrában levő harmadrendü ingerképző készü
lékek veszik át és a szív a ka.mra.automatia jelenségét mutatja (percenként 
kb. 40-50 összehúzódás). 

Az ingervezetést a digitalis n1ár gyógyadagban is gyengíti egyrészt 
azáltal, hogy a vagust ingerli (a vagus az ingervezetést gátolja), másrészt 
közvetlenül az atrioventricularis kö~eg vezető képesség-ét csökkenti. Az 
ingervezetés c gátlása néha káros is lehet s ezért a digitalist vezetési zava-
1"0lcban óvatosan és gondos ellenőrzés mellett szabad csak .adni, de ha a 
keringés decompensált, kellő óvatossággal mégis meg kell kísérelni. Hasznos 
lehet akkor is, amikor "pitvar csillámlás" következ~-ében arythmia perpetua 
keletkezett. A pitvarból kiinduló sftrű ingerek egyré~zét ilyenkor a digita
lis az atrioventricularis határon feltartóztatja, ami a. szívmüködés sza)Jály
ta.la·Dságát enyhítve a vérkeringés~ javítja. 

A digitalisnak a szívre gyalwrolt elemi hátása.it tehát abban foglal
hatjuk össze, hogy részint a szívizom, részint a szív vagalis és sympathicus 
idegelemeinck, valamint azok központjainak befolyásolása útján a s.zív 
müködésére negatív chro1wtrop, d-rmnotrop és bmNunotro p hatást fejt ki; 
ami aZ összehúzódósok ritkulására, a megnyúlt diastalék .alatt több vér 
befogadására s a szívizom jobb vérellátására és kipihenésére ad alkalmat 
(vagotonusos befolyás), hogy aztán a bekövetkező positi·v inatrop és to·no· 
t>·op hatás alact a befogadott több vért is tökéletesebben lökje az arteriás 
rendszerbe a szív, melynek növekedett tonusa nem engedi többé azt a tehe
t~tlenségig kitágulni (symphaticotonusos befolyás). 

A digitalis hatása a véredényekre. A digitalis hatás>a nem szigorúan 
csak a szívre irán~yuló, hanem a véredényekre is hatással van, bár a test 
különh5:nő edénytcrüle~eire igen különbözőképen, ami már egészséges állato
ko::t is kifejezésre -jnt. A splanchnicus terűletc a legérzékenyebb és edényei 
már aránylag kis adagokra szűkülnek. Ez magyal'ázza meg azt, hogy állat~ 
kísérletben digitalis, hatására a vérnyomás emelkedik; amiből helytelenül 
ana következtettek, hogy gyógyító hatását is ennek köszönheti; sőt olyan 
be~egeken, akiken a vérnyoinásemelkedést aggályDSllak ítélték, a digitalis 
alkalmazását .szigorúan kerültélc J\iint látni fogjuk, ez a :feltevés tévesnek 
bizonyult. A vérnyomásemelkedéS- állatkísérletben scm szakott tetemes lenni, 
mert más edényterülctek, aminők a bőrizomedények, sokkal kevésbbé érzé
kenyek digitalissal szemben ÚgJ', hogy a splanchnicus edényekből kiszorult 
vér egy része ezekben helyet talál. l\iás edényterületek pedig, aminők .a 
vese, a szív és az agyvelő edényei, digitalis hatásárá egyáltalában nem szű
kűlnek, sőt tágulhatnak is, ami gyógyító hatásában nagy jelentőségű, mert 
éppen ezeknek az életfontosságú szerveknek átáramolására kedvezőbb 
viszonyokat teremt. Az állatkísérletben, tehát ép állaton tapasztalt vérnyo
más emelkedés emberen, csak oly-an adagokra észlelhető~ amelyek már mér
gezést. okoznak, míg a gyógyítóhatású ki~ adagok a vérnyom§sra hatástala
nak. Ezzel szemben a betegben gyógyító adagok is kifejezett hatásúak bizo
nyoo edényterűletekre, amelyekben incompensált keringési bajokban a vér 
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meggyülik (ú. n. vérraktárak) és ezeknek megszűkítése s ez~el a keringő 
vér gyarapítása egyik legszebb eredménye a digitalis gyógyhatásának 

M é1·gező adagok után azonban az erek síma izmai mindenütt ~ kivéve 
talán a tüdőereket - összehúzódna.k, nincs többé kiegyenlítődés, a vese
erek görcse következtében csökken a vesemüködés és a. vérnyomás magasra 
szökik s esni csak akkor kezd, ulikor már a s,zívmüködés szabálytalanná lesz. 

Az a körülmény, hogy úgy a sz.í-vre, mint a véredényekre irányuló 
hatások ép állaton csak mérgező adagra ·mutatkoznak, míg a betegen kis 
adagok is már kifejtik gyógyító hatásukat, arra enged következtetni, hogy 
a beteg szív és a beteg vérkeringés különleges voita. teremti meg azokat 
a feltételeket, mclyek a gyógyító hatást lehetövé teszik. Hogy ez nemcsak 
quantitative, hanem qualitative is különbözik a pharmakologiai hatásoktól, 
ai~ az bjzonyítja, hogy míg normális állat vérnyomását a digitBlis mindig 
fokozza, addig a beteg emberen teljes gyógyító hatása létrejön a nélkül, 
hogy a vérnyomás foko;zódnék, sőt amikor a pangásos decompensatióban 
az edénymozga.tó központ fulladásos izgalma következtében igen magas a 
vérnyoniás ("Hochdruckstauung"), akkor digitalis hatására az alászáll €s 
rendessé válik, mert a keringés javulásával megszfulik a vérben a szénsa.v
halmozódás és megszünnek az ocdemák: n1elyek a véredények egT tekinté- · 
!yes részét összept,é&elték. 

A gyógyító hatás megértéséhez tehát nyilvánvalóan nem elegendő a 
pharmakologia.i vagy ú. n. elemi hatások ismerete, hanem ismerui.kell még 
azokat a különleges kóros körülményeket is, amelyek mellett ezek az elemi 
hatások gyógyítólag érvényesülni tudnak. 

Szít•elégtelenségről (insufficentia cordis) vagy a vérkeringés kiegyen
lítetlenségéről, incompensatióról akka:r beszélünk: amikor a szívizmngyenge
ség ·nem. ér·i a sz·ív 1ninden részét egysze-rre és egyfonna '1nértékben,, hanem 
a jobb és a bal szívfé! egyenlőtlen erővel dolgozik, illetve eTcjét meghaladó 
munk:át kénytelen végezni. Ha a szív minden részlete egyszerre és hasonló 
mértékben lankad el, akkor szívgyengeségTől beszélünk s bár ez is meg
las&itja a vér keringé.<s:ét, ami súlycB zavarokat okoz a szervek müködésé
ben, 1nem teszi egyenetlenné a vér eloSzlását a Szervezetben s ezért nem is 
okoz oly súlyos és tartós keringési z1.vart, pangásos állapotot, mint amilyent 
a billcntyfrbántalmak kórképéből oly jól ismerünk. Ll szívnek elégtelensége 
és nem, gyengesége, a szívbetegség kiegyenJítetlen szaka- a digitaUs alkahna
zásána-k igazi területe. Ilyenkor nem csupán a szív elégtelen müködése okozza 
a beteg súlyos állapotát, mint szívgyengeség esetében, hanem hozzájárul 
ahhoz a véredényrendszer rendellenes viselkedé~e is, ami együttesen a kerin
gés-- gyatraságára vezet. A szív elégtcleruégc úgy fejlődik ki, hogy akár 
nagyobb ellenállást kell a szíviiek leküzdenie (stenosís, hypertonia), akár 
nagyobb vérmennyiséget kell továbhítania az idő egységben (pl. taltós és 
túl:feszített izommunka, billentyük elégZelensége stb.), az izom fokozatosan 
túlteng és ha ez nem elegendő, tónusá.t elernyeszhec ki is Íág-ul. Ily!i':n
kor bár a szív egészen épnek már nem tekinthető, a szükségletnek még 
megfelel és csekélyebb értéke legfeljebb abban nyilvúnul meg, hogy testi 
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munkára könnyebben áll he a kifáradás: a légszomj és pulzusszaporulat a 
rendesnél nagyobb :fokú. Ilyenkor latens vagy mozgási elégtelenségről beszé
lünk, amely végül átmegy a nyugalmi elégtelenségbe, amikor a keringés 
nem csak hogy nem tud kellöképpen alkalmazkodni a nagyob]J feladatük
hoz, haneur már a szel>-<;rek nyugalmi szükségletét seui tudja kielégíteni. 
A keringés elégtelen voltának szembetűnő jelei a szapora, rövid légzés 
(dyspnoe), szapora érverés, szederjesség (cyanosis), májd'uzzanat, alsó vég
tagokon kezdődő vizenyő és a hasvízkór (ascites). ~Hndezek a tünetek egy 
közös okra vezethetők vissza és ez az, hogy a vérkeringés meglassa.bbodott 
vagy ami ngya.nazt jelenti, hogy az időegységben kevesebb vér halad át az 
€r keresztmetsze~én: mert a szív verő- és időtérfogata megkisebbedett. 

E miatt a balszív nem tudván elég vért az arteriákba lökni, a tüdőben 
€s a vívőeres rendszerben előáll a pangás a m.aga súlyos következményeiveL 
A kisvérköri pangás a gázcserét, elsősorban aiZ 0 2-felvételt fogja gátolni 
(szederjesség, nehéz légzés) s a szívtöl távolabbi területeken (lábfejen, bo
ká;ban) s a felgyülemlett víz nyomásának legkevésl;bé ellentálló hasüri edé
nyekben pedig vizenyő, illetve hasvízkór képében fog az mutatkozni. Sú- . 
lyosbíthatja a helyzecet az, hogy a vérnek egy része egyes tágult érterüle
tekben -az ú. n. vérraktárakban rejtőzik és' nem vesz részt a keringésben. 
llyen vérraktárak, amelyek nagy:rnennyiségü vért tudnak magnkba fogadni 
anélkül, hogy a vérnyomás süllyednc, (mert más edényterületek kiegyen
lítő szükületé a.zt megakadályozza) a v. portae-rendszere, a bőr subpapil
laris edényei és a lép. Nem szabad azoiÍban azt gondolni, hogy ezekbert az 
edényterületekben a vér megáll. Ezeket a vérraktárakat úgy kell képzelni, 
mintha egy folyó útjába tó volna -lktatva, amelyen a folyó vize keresztül 
folyik és amely tónak medre változó. Ha már most még azt képzeljük, hogy 
ez a tavakon áthaladó :folyó forrásáho.z visszatér, tehát zárt rendszerben 
kering, akkor a vérraktáraknak keTingésre való jelent-őségét könnyen meg
értjük. Ha a hal szív leromlott állapotában kevesebb vért lök az arteriás 
rendszerbe, akkor természetesen. kevesebb vér is jut vissza a jobb szívbe, 
tehát az időegységben keringő vénnennyiség meg-kisebbedik, ami csak úgy 
lehetséges, hiszen a beteg vért nem veszített -, hogy a vé:ráram útjába 
iktatott ,,tavak" megduzzadnak, vagyis a vérraktárak a rendesnél nagyobb 
vérmennyiséget fogadnak magukba. Ilyen állapotot talál a digita1is, amikor 
s:civclégtelenségben alkahnazzuk s arnikm csodálatos g·yóg-yít6 hatását ki 
tudja fejteni. A hatás lényege itt is ugyanaz, mint a pharmakologiai kísér
letben, de eredménye -és megnyilvánulása más. V együk sorra: 

l. A pulzus 1·itk1üás: Normális szíven a ·vagus kDzpont izgatása által 
létrejött pulzus ritkulás nem jelent előnyt a keringésl'C, sőt ellenkezőleg a 
-percvolumen csökkenni fog. A szív éppen a rendes ,közepes pulzusszám 
meilett (emberen 70-80) továbbítja percenként a legtöbb vért. Akár rit
kul, akár szaporodik a pnlzus, a percvolumen mindig romlik. Így megért
jük, hogy a szív}Jajoson, akinek kimerült Szíve 100---120-szor ver percen
ként, a digitalis pulsusritkító hatása igen előnyös lesz. A diastolék meg
.meghosszabbodnak, tehát a szív több vért tud befogadni és mert a corona-
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riákon éppen a diastole alatt áramlik a legtöbb vér, a meghosszabbodott 
diastole a szív tápláltságát, oxygénellátását j'elentékenyen fOgja javítani. 

2. A pulzus térfogat növekedése: Ez a hatás már noTmális szíven "is 
bekövetkezik, de sokkal kifejezettebb akkor, ha a szívizom már hypertrophi
sált és elégtelenné vált. Ez a hatás tehát éppen azt a szívrészletet fogja 
érni elsősorban, amelynek működése tökéletlenebb. Ha tehát a két szívfél 
működése nem egyforma erős, ami éppen billen~yűbánt3Jmakban gyakori~ 
akkor ezt az eg7enlőtlenséget megszüntetí és a szív működését egyenletessé 
teszi. 

Ámde ahhoz, hogy az időegységben keringő vér mennyisége megszapo;
rodjék, még az is szüks€ges, hogy a hossza·bb diastole közben több vért fo
gadjon m.agába a súv, vagyis, hogy a kórosan megduzzadt vérraktárak le
apadjanak. Ezt éri el a digitalis harmaclik elemi hatásával, mely már nem 

' a szívre, hanem a véredényekre irányul s amely a szívbeteg emberben 
megint egészen másképpen fog megnyilvánulni, mint flziológiás körülmé
nyek közö ~t. A kísérleti állaton a digitalisnak ez az edényhatása vérnyomás
emelkedésre, a szívb3joson azonban csak a vérraktárak kiürülésBre, .a pangó 
vérnek a hasüri és más- edényekből való kiszorítására vezet s mindez a ke
ringő vérmcnnyiséget fogja szapo.rítani. 

A digitalis therapia ajánlatos elsősorban chronikus szívizom
gyengcség esetén, ami tudvalevőleg a legkülönbözőbb alapbántalmak 
következménye lehet. Ilyen szíviz.o.mgyengeségre vezetnek elsősorban a bil
lentyűbántalmak, azután endocarditis vagy a szívburok gyulladls;ti és be
következhe~ az a szív acut vagy chroliicus túlterhelésekor. 

Ilyen túlterhelésre vezethetnek - eltekántve a túlfeszített esztelen 
izommunkától - a környéki keringés akadályai: a kis vérkörben emphy
sema, acut és chronicus pneumonia, ibronchiektasiák j a nagy vérkörben az. 
arterioclerosis, a nephritises, valainint más okokból fenálló hypertonia éS 
a ·májcirrhosis. Végül okozha~nak szívizomgyengeséget fertőzések és méTge
zések. A szívizomgyengeség acut alakjai esetén a digitalis· .hatása, bár érté
kes lehet, de :i:lem oly gyoTs és szembeszökő és némely más gyógyszerrel, 
minő pl. a coffein, nem veheti fel a versenyt. -

A hatás eredménye aszerint különbiiző, hogy minek következményeként 
fejlődött ki az elégtelenség. Ezért a szívizomgy-engeség különböző formáit 
egyenként kell megbeszélnünk 

l. Lássuk elsősorban a billentyűbá;ntalmak során bekövetkező elégtelen
séget. Hiba volna azt gondolni, hogy a digitalis a szívbántalmak valódi 
gyógyszere és ugyan~sak elhibázott dülog volna azt már a bántalomnak még
kompenzált szakában ·nyujtani. I\t[indaddig, amíg a szív győzi a növekedett 
akadályok leküzdését, még előrelátásból sincs szükség beavatkozásra s a 
szívet minden fölösleges munkától és izgalomtól megkírriélő életmód előírá~ 
sával megelégedhe:ünk. A billentyűbántalmak kapcsán azonban előbb-ntóbh 
·Szívizomelégt8lenség fejlődik ki és ennek kÖvetkezményei rohamosan súlyos
bodók1 mert az elégtelenül müködő szív önmagát is miiid válságosabb hely
zetbe sodorja s így egyre kevésbbé lesz olyan állapotban, hogy a megbom~ · 
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lott rendet a vérkeringésben és saját háztaTtásában helyl'eállítsa.. A vérke
ringési zavar Tendcs következménye a vérpangás: a tökéletlenül dolgozó 
szív nemcsak kevesebb vért fog az ütere-S rendszerbe lökni, hanem keveseb
be~ is fogad be magába a diastole alatt, minek ideje nagycn megrövidüL Az 
így beállott vérpangás a mirigyes szcrvek működésénck csökkenésére vezet, 
étvágytalanság, gyomor- és bélrenyheség jelentkezik s a vizeletkiválasztás 
rohamos csökkenésével hasvízkór-és általános vizenyő fejlődik, ami végül a 
•beteget ágyba kényszeríti. A pangás a tüdőben súlyos légzési nehézség'et 
Okoz a gázcsere hiányossága :folytán s ezt a hasűri folyadék nagy memlyi
sége súlyosbíthatja akadályozván a rekesz mozgásait. Az érverés szapora, 
kie.<Si, .alig ~apintható, sskszor arhythmiás s a folytonos fulladozással, sok
szor köhögéssel, szívt}ji fájdalmakkal, szorongó érzéssel, álmatlansággal 
küzködö beteg szubjektív érzései a lehető legkínosabbak 

I\1indez egy csapásra megszüntethető egy digitalis-k-úrával1 ami a bajt 
gyökerénél ragadja meg. A szív ismét tökélctes .munkát végez: több vért 
lök ki és többet fogad magába j megszünik a pangás, helyreáll a vese funk
tiója., az oedemák, a hasi vizenyő lecsa.polódik, minck okait már bőven is
mertettük A morphin fájdalomcsillapító hatását kivéve egy gyógyszerünk 
sincs, melynek haszna ·~· betegre oly szcmbeszökő mó_don jelentkeznék, mint 
a digitalisé, melyet ezért legbecsesebb g·yógyszereink közé kell soroznunk. 

Régebben különbséget tettek a digf~alis indica.tiójára nézve -mitralis (~ 
aor~abiUentyűbántalmak között, ez utóbbi esetben ne1n tartván javasoltnak 
azt. J\fa azonhan azcn az &llásponton vagyunk, hogy digitalis alkalmazan-dó 

· mind-en esetben, antidőn bánnilyen bil-lentyií.bántalmn folyamán a szív elég
telensége kifejlődött. Hogy fennálló vémyomásemelkedés vagy arterioscle
rosis nem tiltja a digitalis alkalmazását, azt már előbb mondottuk. 

2. De nemcsak a billentyűk rendellenességei, hanem a vérkeringésben vérkeringési 

bárhol fennálló akadály is róhat akkDra munká~ a szívre, hogy az idő'vel akadályok 

szívizomgyengeségre vezet. Ilyen betegség, ai aTteriosclerosis, az alveOlaris 
tüdőemphysema, a pneumonia, a vesezsugorodás és a májc.iTrhosis. Ezekben 
az esetekben bár az alapbajt mcgszüntetni a digitalis_nem tudja, az elgy-en-. 
gült szívet megint oly állapotba hozza, hogy a keringési zava.ro,l:c megjavul-
nak. Legriehczebb lesz a szív helyzete súlyos cirrhosis esetén, ha kiegyenlítő 
vérkeringés még ki nem fejlődöt~, mert a halszív nem azért nem tud ele-
gendő vért -lökni az aortába, mert gyenge, hanem mert nem áll ~1egendö vér 
rendelkezésére; ehhez vegyük még a:zt, hogy az akadály nem is a.z üteres 
rendszerben, hanem a vivőeresben-'van. De még ily esetekben is a szívizoín 
munkájának javulását tapasztalhatjuk a maga jó következményeiveL Erll--
physema esetéberi a nehéz légzés és a pangá.oos hurut megszűnésére bizton ' 
szá.míthatunk. Vesebaj és arteriosclerosis esc~-én nem oly biztos az ered-
mény, Ininek kimaradásában talán a szív súlyosabb táplálkozási zavarának 

. is része van. · 

3. 1iiriden vérkeringési .akadály nélkül a szívizom elsődleges megbete
gedése következtében is tíJlha.t be szívgyengeség, a_minek - mint már láttuk 
- egész más következményei vannak a keringésre és megszüntetésére nem 
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szoktunk digitalist használni, mert _e célJ a hatásosabb szívizgat~ink vannak. 
ilyen esetekkel különösen fertőző betegségek lefolyásában találkozunk, ami
dőn a bakteriurnak által termelt toxinok hatásával van dolgunk, melyek 
nem is a szívet, hanem az edénymozgató kö?pontot támadják meg s így a szív
gyengeség másodlagos, és a -vérnyOmás süllyedés köve~kezménye, amit más 
szerekkel pl. coffeim1el, camphorral, ephedrinnel szüntetünk meg. Súlyos 
fertőzés (különösen pneumonia, diphtheria) esetán a betegség kezdetén 
megelőzés céljából nyujthatunk digitalist. -

4. Túlfeszit'ett testi munka (sportok túlhajtása, · különöscn, ha fiatal 
még fejlődésben levő egyének orvosi felügyelet nélkül sportolnak J gyakran 
súlyos szívtágulásra vezet. Az ilyen szívek már nem olyan ellenállóképesek 
és könnyen fejlődik ki rajtuk a szívizomgyengeség, nagy tE.Sti fáradtság: 
vagy valamely fertőző betegség kapcsán. Ugyanilyen baj fejlődhetik foko
zott testi n1unka nélkül is tartós nagy izgalom (pL pergőtűz> hatására, 
mint azt az első világháborúban láttuk. Ezek a szívtágulások, ha még nem 
állanak fenn nagyon régen, kíméletrc és digitalis-kúrára visszafejlődhetnek, 
ami a digitaUsnak a szív tónusára való hatásából magyarázható. Ha azon
b~n csak néhá11y hónappal keletkezésük után kerülnek kezelésre, akkor a 
digitalis már hatástalan. 

5. ütemzava1-okban a digitalis-kúra esa.k bizonyos esetekben indokolt. 
Míg a vagus által nem befolyásolható sympathicus tachycardiában (paro
xysmalis tachycardia, Basedow) nem ajánlatos, sőt még ronthatja a hely
zetet (ilyenkor a cllinidin és a scda.tívák ajánlatosak), addig az ingerképzés 
zavaraiban ( ext-rasystolek, arythmia perpetua) a maga negatív chronotrop és 
drontotrop hatásával igen jó befolyást gyakorol eleinte nagy, azután kis
adagokban. Az esetleg jelentkező systole-kihagyásokat (Black) atropinnal 
ki lehet küszöbölni. 

6. A digitalisról mint diuret"icumról csak al<kor lehet szó, ha vérkerin
gési zavarok okozzák a vese elégtelen müködését: a diureticus hatás ilyen
kor egyrészt, a fokozott szívmunkán ~sa pangás megszüntén alapszik, amihez 
hozzájárul a vese véredényeinek tágulása is. 

Alkalmazásának irányelvei: A digitalis jó hatásának fő feltétele, 
hogy helye-s időpontban alkalmazzuk. Amilyen hiba volna a compensatio 

. szakában rendelni, éppen úgy hiba az is, ha bevárjuk azt a sulyos illa
potot, amikor a szívbajos már nemcsak munkaképtelen, hanem az inCom
pensatio összes tüneteinek kínjait szenvedi 1 mert a nagym1 leromlott kerin
g-ést sokszor már rendbehozni nem lehet. A digitalis alkalmazásának 

·helyes időpontja tehát az, arnikor az incompensatió első tünetei jelentlmz· 
nek, mert ilyenkor szinte kivétel nélkül tökéletes hatást Vitunk tőle. Nagy 
haladást jelentett az orvosi gyakorlatra né>:ve, amidőn ismert ha~ás

erösségű levelek és készítmények kerültek forgalOmba, sőt ma már a legtöbb 
müvelt országban csakis ilyen ,, titrú.lt~' digitalis készítményeket SiZabad :for
galomba hozni. Nagy előnye ennek az, hogy az orvos, ha ilyen készítmény 
áll rendelkezésére, sikertelenség esetén biztosan tudja., hogy annak oka a 
beteg szervezetében van és a tDvábbi adagolást egyelőre abbahagyja. 
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A digitalis-kúrák alkalmazásakor számot kell vetnünk avval, hogy a / Hatás 
időbeli szívizom sejtjeinek megvan az a képeSségük, hogy végtelen nagy hígítású lefolyása 

oldatokból is magukhoz ragadják és felhalmozzák a hatóanyagokat a hatás 
létrejöttéhez szükséges töménységben. Ezt az egyszer magukhoz ragadt 
mérget a sej~ek nem egy könnyen engedik el, hanem makacsul visszatart-
ják. A kísérletek azt mutatják, hogy a hatóanyagok e tekintetben nem vi
selkednek egyformán. A legerősebben fixálódik a digitoxin, jóval 
gyengébben a gitoxin és a gitalin, még gyengébben a ge:p.inek. Érdekes, hogy 
a hatóanyagok hatáserőssége annál nagyobb, minél erősebben kötödnek; 
viszont minél erősebb a hatás, annál későbben jelentkezik az. Így pl. a leg
hatásosabb digi~oxin reaktiós-ideje a leghosszabb. A gitalin már kétszer oly 
gyorsan hat, a geninek pedig 5-6-szor rövidebb idő alatt. Persze nem sza-
bad megfeledkezni arról, hogy a gyorsan ható anyagok hatása nem is olyan 
tartós, mért hiszen kevésbbé erősen kötődnek a sejtekhez. 

Ezeknek ismerete után az alkalmazás alapelveit könnyen meg fogjuk 
érteni. Az alkalmazás persze attól függ, hogy lllilyen esettel állunk szem-

~ ben. Ha arról van szó, hogy a szív elégtelensége folytán már beállt az 
incompenSatió és a vérkeringést komolY veszedelem _fenyegeti, akkor az 
erélyes ú. n. "nagy digitalis-kú1·át" alkalmazzuk, ami abból áll, hogy n.a
pontajlz-1 g· levélnek megfelelő hatóanyagat rendelünk 4-5 adagra el
osztva és ezt 3-4 napon át folytatjuk, azután abhaha.gyjnk. Tudnunk kell, 
hogy részint a hatóanyagok lassú felszívódása., részint a szívizomsejtjeihez 
való lassú és fokozatos kö~ödése miatt a hatásnak hosszú, legalább egynapos 
lappangási ideje van még akkor is, ha a. hatóanyagokat egyenesen a vérbe 
fecskendezzük. Ha azonban a javulás a 3.---4. napon Sem indul meg, akkor 
az adagolás folytatásától eredmény nem igen várható, de titrált készítmé
nyek vagy levél eselén nincs meg az a kétségünk, hogy ha többet adtunk 
volna, a hatás talán beállott volna. A tapasztalat azt mutatja, hegy kis·ada
gokkal való félénk próbálgatás az incompensált betegre veszedelmet is rejt 
magá!ban, mert nemcsak hogy hatást nem érünk el vele, hanem egy későbbi 
erélyes kúra esélyeit is rontja, sőt kö"Dnyen mérgezésrc vezet. Azért az orvos, 
mikor a nagy digitalis-kúrát megkezdi, előbb jól kérdezze ki a beteget, hogy 
nem kapott-e már előzőleg hosszabb időn keresztül eredménvtelenül 
dig i ta list. " 

Ha az incompensatiós tüne~ek a 11agy digitalis-kúra hatására megszün
tek, a ·bcteg·ek Hzerencsés esetekben hosszú időn át munkabíróak maradnak. 
Hosszabbcrövidebb idő mulva azo)lban a szívet közbe-közbe ismét erősíteni 
kell s ilyenkor alkalmazzuk az ú. n. "intermittáló kis digitalis-k{u·átl', ami
kor napi 0·10-0·20 g levélnek megfelelő adagokat 2-3 héten át rendelünk. 
Szívizomgyengeség enyhébb eseteiben, valamint könnyebb ·zavarokban 
ugyancsak ehhez a módhoz folyam-odunk. Pitvarcsillogáso-s arythmia per
pe~ua esetében, ha a beteget nagy adagokkal compensáltuk, :akkor chro
niens (nem intermittáló) -digitalis-kúrát rendelünk napi két 0·05 g-os 
adaggal a kár évelúg is. Az állandóan bradycardiásan tartott beteg 
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jól fogja magát érezn,i. Ha a hatás csökken, az a szívizom fqko.zatos romlá
sának jele, mert a digitalist nem, szokja meg a szervez€t. 

A digitalis hatóanyagok előbb vázolt haiásmódjából - nevezetesen a 
sejthez való kötődésből, valamint abból, hogy a sejtek halmozni tudják 
ezeket az anyagokat - következik az, hogy a késöbb nynjtott adagok hozzá
adódnak a korábbi adagokhoz, úgyhogy csakhamar azzal a jelenséggel 
állunk szemben amelyet halmozódásnak nevezünk. Ennek köszönhetjük azt, 
hocriT -a dicritaEs áldásos ha~ása oly tartÓs, de egyben a mérgezés veszedel-

~J o 
mének kútforrása is. Újabb kisérletek e felfogással szemben kételyeket 
ébr·esztenek s amellett szálnak, hogy a glycosidák kötődése nem oly erős, 
mint hitték és 2-3 napnál tovább nem maradnak az izomsejtben s hogy 
hos-szú hatásuk a rendezett vérkeringési viszony-ok következménye, a mér
gezés veszélye :pedig azokban a fokozatosan kifejlődő és szövettanilag is 
kimutatható dfajulási folyamatokban leli okát, mdyek a szívizomban 
ilyenkor végbemennek (Weese). Akármelyik felfogás helyes, az erélyesen 
megindított ú. n. nagy digitalis~kúrát a 4. napon be kell szüntetni és pedig 
minden körülmények között, akár bekövetkezett a hatás, akár nem. A mér
gezés elkerülése végett szabály -legyen az, hogy a digitalis-kúra alatt az 
orvos naponta legaláhb egyszer vizSgálja meg a betegét, mert amint a 
mé>·gezés legelső tünete bekövetkezik: a pulzusszámnak a rendes 60-70 alá 
Szállása, vagy a vizelet c~ökkenése, .a digitalis szedését azonnal meg kell 
szüntetni. Ila be liem szüntetjÜk, akkor csakhamar és lügtöbbször hirtelenül 
állanak be a szívműködés zavarai: a pulzus szapora és kicsiny, majd aryth
miás, sokszor allorythmiás lesz, pl. pulzus bigelllinus fejlődik. Ilyenkor a 
bajt megszüntetni már igen nehéz és csakhamar kifejlődik a szívbénulásos 
halál. Érdekes, hogy a gyógyító hatáS veszedelmesre fordulása. mérgezés 
esetében a vese működésében is jelentkezik. A vese véredényei, melyek 
eddig tágultak voltak, megszűkülnck; kifejlődik az ú. n. "vesezárlat", -ami 
anuriára vezet. Digitalis·-kúra alatt a vizektelválasztás csökkenése ugyan:
csak :fenyegető jeJe lehet a mérgezésnck, még- akkor is, ha a pulzusszám 
nem szállt a rendes alá. 

A digitalis ellenjavallatai: N em rendeljük akkor, amikor meg
előző sikertelen digitalis-kezeiés után halmozódás révén mérgezés veszélye 
ienyeget. ütemzavarok esetén csak akkor, ha az inget\'czetés lassítása 
előnyére válik a vérkeringésnek, mint pl. fennálló pitva,·csillárnláskor. 
Pitvarlob-ogás esetében azonban el1enjava1t, mert digitalis hatására átmehet 
:pitvarcsillá.inlásba, ami kétségtelenül súlyosabb zavara a ·szívmüködés
nek. Éppen így ellenjavalt az ingervezetés zavaraiban (totabis block, 
Adams Stockes), valamint commotio eDrdis esetében, amikm• hirtel Cn sziv. 
halált okozhat. 

Nein szigorúan ellenjavalt a digitalis, de nagy óvatosságat igényel és 
fektetéssei kötjük össze súlyos szívizomel:fajulá:s éseteiben, amikor nem is 
igen várhatunk tőle hatást. 

Fontos azt is- tudni, hngy a digitalis maga más gyógyszerek- rendelését 
ellBnjavalja. Áll ez elsősorban a Strophantinra és a Ca-sókra, mert ezeknek 
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vérbefecskendezése digitalis alkalmazása után hirtelen szívbénulást 
okozhat. 

A digitalis rBndelése: A digitalis levelek és készítmények .haté
konyságát és adagját quantitativ kémiai módszerek hiányában nem a 
hatóanyagok mennyisége, hanem :pharmacologiaí kísérlet állapítja meg és 
:pedig vagy békaszíveken, vagy macskáknak· a szívén s ennek alapján a 
hatáserősséget nemzetközi standardegységekben jelzik a készítmény vagy 
levélpor címkéjén. 

Bár a quantitativ hatásmegállapításnak igen nagy jelentősége van, 
mégis hiba volna azt túlbecsülni. Á tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy 
különbiizö készítmények hatáserőssége a kísérletb€n teljesen azonos lehet, 
de azért a betegen hatásuk mégis különböző. Különösen áll ez a levelek és 
a. digitalis-készítmények égymáshoz való viszonyára, mert bár a jó készít
mények hatásossága aznnos a legjobb levelek hat&sával, azért a tapa.sztalt 
klinikus mégis előnyben részesíti a leveleket, melyekkel sokszor még hatást 
lehe~ elérni a.klmr· is, miko.r _a készítmény ek már nem hat.nak. Ennek az a 
magyarázata, hogy a quantitativ :pharmacologiai kísérlet csak azt állapítja 
meg, hogy melyik az a legkisebb mennyiség, amely a béka- vagy a macska
szívet halálcsan megmérgezi, az orvos :pedig azt figyeli, hogy melyik az a 
készítmény, amely betegét meggyógyítja. 

Ezért a készítmények rendeléséhez csak akkor forduljunk, ha a leve
leket vagy azok vizes kivonatait >bárminő okból nem rendelhetjük Ilyen 
okok lehetnek: l. Nagyon gyors hatást kell elérnünk életmentés esetében és 
intravenásan kell bejuttatnunk a hatóanya.got.. 2 . .A gyomor a levelekben 
lévő kísérő anyagokat nem türi és .a levélkészítményeket kihányja. Nem 
szabad azm1;han elfelejteni, .hogy néha a hányás .éppen a digitalis ható
anyagoknak a hányóküz:pontrá. irányuló hatásának következménye s ilyen
kor a praeparaturnak is hányást okoznalj:. 3. Kifejezett májpangás a fel
szívódási igen tökéletlenné teszi s így a. készítmények :parenteralis ~agy 
rectalis adagolására vagyunk utalva. 4. Amikor már levelekkel egy digitalis
kúrát befejeztük s még gyenge digitalis-hatás alatt akarjuk tartani a 

· beteget hosszú időn keresztül, akkor célszerü c hosszas használatra. vala
melY nem romlandó készítményt rendelni a J::nTázat helyett, amit nem is 
tudna könnyen magával hordozni a már munkába járó beteg. 

A digitalis leveleket rm1dclhetjük :porban, va.t,~7 vizes kivonatban. 
A hatóanyagok forralásra részben hasadnak B a geninek már kevésbbé 
hatásosak, miért is, ha infusumot rendelünk, a gyógyszerész nem forró, 
hanem 70°-üs vízzel készíti azt. Rendelhetünk maeeratumot is, aminek ké
szítése azOnhan 3-4 órát vesz igéúybc. A gJ;á.ri kés·zítmények célja, hogy 
a digitalis leveleknek lehetőleg valamennyi hatóanyagát a felesJeges és 
helybeli izgató anyagoktól mmüescn és koncentráltabb oldatban tartalmaz
zák s hogy kis térfogatban, vérbc:fecskendezésre is alkalJ11aS formáhan ke
rüljenek az orvos kezéhez. Számuk ma igen tekintélyes és folyton növekvő. 

.A. gyomor útján való rendeléskor tudni kell azt, hogy a gyomornedv 
sósava a g·lycosidákat hasítja)_ aminek h:övetkeztében hatásosságuk erősen 
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csökken. Helyes tehát a digitalist, valamint készítményeit üres gyomorra 
vétetni, hogy lehetőleg kevés sósavval érintkezzék és rövid ideig. Ha a 
gyomor útján való adagolása nem lehetséges akár mert g~mmorpana.szokat 
okoz, akár mert a májpangás felszívódását akadályozza, akkor a készítmé
nyeit rendeljük és pedig gyüjtőérbe vagy végbélbe. Bőr alá fecskendezni 
digitalis hatóanyagokat nem-1ehet, mert igen erős helyi izgalmat, sőt súlyes 
gyulladást ükoznak. Az intravenás adagolásnak előnye: hogy tc] jes hatásos
ságú hatóanyagokat egyencsen a vérpályába és így a szívbe ju~tatjuk s a 
májnak nincs módjában azo.lc egy Tészét visszatartani. Nagyon súlyos és 
sürgős esetekben tehát ezt a módo,t fogjuk választani, de amikor nem okvet
lenül szükséges, akkor mégis kerülni fogjuk, különösen, ha sokszor kell 
ismételni az adagolást. Ilyenkor igen jól alkalmazhatjuk a digitalis készít~ 
ményeket végbélben, mert- a hatóanyagok felszívódása innen is elég gyors 
és így is elkerüljük a máj elvonó hatását. Különösen az adiga-nnak, diget
l.ennek, vagy más hasonló készítménynek 1nic~roclysmák alc.kjában való alkal
mazása jól bevált a gyakorlatban. 

A digitalis együtthatása más szerekkel: Hogy súlyos szívbetegek ke
zelésében nem .fogunk mindent a digitalis~kúrától várni~ hanem megfe:clő 
életmódról, nevezetesen teljes nyugalomról és megfelelő étrendről is kell 
o·ondoRkodni az több mint természetes és részletezésc a klinikára tartozik. 
Itt azokról ~ gyógys~erekről akarunk meg·emlékezni, ameLyek a digitalis 
cgyik~másik hatását fokozzák, vagy a beteget olyan álla.l)otba ho~zák, hogy 
a digitalis-kúra eredményességét növelile 

l~z utóbbiak köz5tt meg kell emlékezni a sedativmnokr(>l, altatákr-61 s 
legfőképpen a morphi-nról. Az elgyengült szív egy:il{: __Ieghatalmas.abb ... ~yógy~ 
szer3 a nyug2lom s így a beteg testi és lel]d nyugalmanak, -valam:nt eJszakar 
nyugodalmának biztosítása a digitalis-kúm legjobb támog";tÓJa. A mor
p}linnak -ezenfelül kifejezett digitalis-szerü hatása a puLzus-szarora IS szmte 
nflkülözhetctlenné teszi súlyos vitiumok kezelésében. 

_li .. digitalis kombinációja coffei'n1k·l régen közkinese- a therapiának~ 
A coffein t részint a véredényekre .és- a diurcsisre irányuló hatása által 
fokozhatja a digitalis hatásosságát, részint a digitalis systoles hatását is 
növeli, de óvakodni kell nagy adagoktól, ami a hatás-t az accelerans Izga
lommaJ·!cronthatja. Ezért inkább a központi hatásokat nélkülöző theo
brominnal és theophyllinnel szaktuk a digitalis-ha::ást támoga.tni. Diureti
cumok közül nagv folyadékgyülemek lecsapolására igen dícsérik a novu
ritot, a salyrgant"' és navasurol t, melyeket a digitalissal gyakran kombinál-
nak, feltéve hogy a vesék épek. · 

Ismerve azt a serkentő _befolyást, amit a Ca-ion a szívizom ingerlékeny
ségére és kontraktibilitására gyakorol, újabban megkísérelték a digitalist 
ca.lcimn-therapiá'ual összekötni és pedig: jó eredmBnnyel. Úgylátszik, hogy 
a caleimn-bőség fogékonyabbá teszi a szívet a digitalis-anyagokkal szem
ben. Itt is figyelmeztetünk arra, hogy ez a digitalis túlérzékenység halálos 
veszedelemmé válhat, ha a lezajlo~t digitalis kezelés 1dán Calciumot adunk 
intravenásan. (Bowm· és Mengle.) 
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l A chinin és cllinidin kmnbinációkról vezetési zavarokban má~· száltunk 
.. Amikor a keringés gyatraságát nem_ szívizomgyengeség okozza, hanem 

ez utóbbi csak következménye a hirtelen edénytágulásnak, mlnt azt shock
ban, súlyos ájulásban és sok fertőző betegségben Játjuk (influenza, pnéll
monia-), akkor nem a digitalis lesz a leghatásosabb gyógyszer, hanem az 
edényszűkítők. Nem akarjuk·evvel azt mondani, hqgy ilyenkor a digitalist 
és pótszereit (strophantust) ne rendeljük, mert hiszen a szív erősítése sem 
válik kárára a betegnek, de hiba volna ilyenkor a digital-istól várni a ke
ringés gyors rendbejöttét, pedig ilyenkor arra volna szükség. ·Itt feHét

ienill kombinálni kell a szívre ható szereket olyanokkal, amelyek az edény
rendszerre hatnak, amilyenek a eo:ffcin, a camphor ,valanúnt pótszerei, 
a hexeton és cardiazol, továbbá az 2drenalin vagy ephedrin kis mennyiség
ben keverve az érbefe-cskcndezésekhez. 

Digital.is levelek és azok készít1né 1nyei. 
*Digitalis purpureae. folium. A virágzó növény száráról virágzáskor 

gyüjtö~t levelek. Évenként felújítandók. Adagja porban, pilulában, tab
Jettában vagy infusnmban (1: 150-rc) 0·10-0·20! g, 1·0! g pro die. 

Par~Iinnalleöntött dugójú sárga üvegekben vagy leforrasztott ampul
lákban olyan levél por. tartását rendeli el a gyógyszerkönyv, melynek 1·g-ja 
10 I. E.-nek megfelelő hatást fejt ki. 

"Tinetum digita!is. 1 : 10 arányban készül 70%-os' aleohollal. Szokásos 
adagja 10-20 esepp napon~a 3-5-ször. O· l g levélnek 55 csepp felel meg. 
Legnagyobb adagja pro. dosi 1·5! g (75 csepp), pro dic !5·0! g. 

Dialysatumok a hidegen kivont hatóanyagokat saponinmentescn tar
talm<.;J..zzák, ezért a gyomor jól tűri azokat, l g-han rendesen 1 mg ható
anyag van. Ilyen pl. a Digita1ysatmn (Bürger) (10-15 csepp 3 X nap
jában). 

Még tovább tisztított készítmény a Knoll-féle Digipurat1nn, mely a 
szövetizgató saponin-tcstektől csersavas lecsapás útján van megtisztítva. 
Ilyen jó magyar készítmény a Digiclari?t (külföldiek a Digifolin, Pandigal, 
stb.), melyek cseppekben (10-15 es.), tablettékban és ampnilákban vérbe
feeskendezésre is ka.pha~ók (l cm3 = 0·1 g levél), míg az Adigan és a 
LaMdarin a Digit. lanata glycosidáit tartalmazzák vegyUszta állapotban. 

Diga!en s. digitoxi-num solubile Cwiitta vizes-glycerines oldat Hoffmann
La Roche baseli gyár eredeti üvcgjeiben. l em"-ében 0· 3 mg Cloete-féle digi
toxin van. Adagja l cm3.(= 20 csepp), naponta háromszor. Ennek harmad
részét szokás 0·6% konyhasóoldattal felhigítva rendesen venábet fecs
kendezni. 

Veradigen (Boehringer) Straub és Krehl ajánlotea tabletták, melyek 
a gitalinfrakeióból 0· 8 mg-ot ( = 0·1 levél) tartalmaznak. Adagjnk Y;,-3 
tabletta naponta. Befeeskcndeziisre 0·001 g veradigen tartalmú ampullák 
is vannak forgalomban. 

Digiliwid a nálunk is tenyésző Digitalis lanata JeveleiQ;ől mil1den fer
meutativ hasadást elkerülő módon nyert három kristályos glycosida ( digila
nid A, B, C) keveréke. Hatását, mi már -24 óra múlva jelentkcúk, még 
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. ' . nao Tüll dícsérik, s ezt klinikai t~pasztalatok 
súlyos decompens~tl~ban lS_. t ~ér ezés veszélye fennáll. Rendes adagja 
igazolják. Halm~zodas, tehald tb g (l" cs 3x n.). Vérbefecskendezés·re 
0·25 mg tablettaban vagy o a an o . 

amp~l.ák:atl ~i:;·;:~áé~· Lanata dispert a levél vizes kivon~tának_ különleg~s 
l ,, .. tgtlaol'"acsonv hőfokon szárított por készítménye, mety az osszes ható-e Jarassa "-' ~ , .., 

anvao'oka.t változatlanul tartalmazza. 
<' ö . 

. . . l 'tkák. orvnsságok el-tévesztése, a levelek-
lleveny mt«rgezések d\gitahssa n. ' 'l' 't'' 'öltetnek létre Egy híres 
, , lmatl ' yteákkal való elesere ese u Jan J · 

nek mas m'ta an gyog . . re elt már :nlint gyilkossági méreg. 
bűn perbe~ (Cou~y, oda la ~~7:"~~:~~c:s 2 ~g p digitoxin bevétele után majdnem 
Koppe, fmtal ~~v~r egy . tenzív és makacsul állandó keserű íz, émelygés s 4--5 
meghalt. Az elso turr-etek 

1~ kb . 'tl"dik Ehhez néha hasmenés is csat· 
~ ulva erős hányás ann rohamo an 1sme o · , e-
~o:ik Már .az első Órákban kifejlödö izomgyen.g?ség oly n~", !wf ~lm~d 

. .. . , telenek A ulzus ritka, perc-enkmt 50~re, 3 -Ia lS esz ' . 
zettek fekudm keny · P . d " akolt mozgásra erősen szaporodik. 

l tal , - k · esiny lesz és mm en erosz · · · . . 
szabá Y an ~s 1

, • , , • - érverésének min'den vá1tozását
1 

végta.gJar 
A beteg szé"dül, ~su:szadoionr,g:sab ~~' e~zl mély co.ma vagy súlyos coliapsus közben 
hidegek homlokat 1zz tsag on Ja es 

' b 'll 1 al'l mit gö1w•ök előzhetnek meg. 
10-12 óm alatt ea. a l a' . . JI". 'd'! a mérgczés míg a halál b.ekö>et-

l~ ba 4-5 nap1g 1s c mzo 1 t ' , 
Gyau;_rau azon n ,.. , f T'd'l mit a hányások S'Zlv&Zo-. nk . 1 " nan után aluszékonysag . CJ 0 1 t, ' , 

kez1k._ Ilye OI az e .so ];" L't' . ava,·ok feJ'lödnek szemszikrázás homa-. k k . " al·ítanak meo· a as1 z · .... 1 , 
l'ongaso gya I an ~z ·'- '" '='' . , 1 ll t"k Vizelet n-cha na-
lyos látás, xanthopsia, pupillatr:gulat, f'Xophthalmus esz e 18 o . . 

Pokig sincs vagy csak igen keves. · . · huzamos időn 
, , feJ'lődik ha a dio·italis köz,épnagy adagalt 

Subac'ld mcrgezes ' "' Jöállott szívzavWJ:ok alapján a katona· 
· 1 1 ' 6 eélol·ból vagy hogy a.z e · · . , 'rt 

á.t vesz1 la· a n gy gy ~ ·'d l· ""' l 'nt az acut mérgezésnel 'lm 
l b dul' n !\.z adag-uk halmozo va a~_a.n n 

1 s-ágtó s.za a JO · ~ é 1 11 tök a gyomortünetek: étvágyta. an
tüneteket hoz·z,ák létre.. Legg~'akmblmn sz e Ie·, " sökkcné>:e (50-30) szív-

f''', .- 1 g',; hányás A pu1zussza,m eros c " 
ság, .gyomor a.Ja.S, em? Y. e~, . . . . ulzus hiTtelen beá1ló szaporodása (hete-
táji fájdalmakkal, sziVbigenuma "a~~~F sal) mlndig komoly veszedelem jelei. 
Totop ingeTképzés látszólagos •a.gus as ' . · o- n.gesé(J'l a be-
Fühúg.ás és .látási zayaro~ jelentl~e,zhetn~~ ~ ~~~~-:é:;;é:z~~t'lea szí~J a lf.,g
tRgek ágynak esnek. Fontos tudm, ho,g-y af :- . ·alommal reao-ál (erethismu,s 
kisebb testi megm·ölteté.sre ~ l_e.g11agyo:b ot u , ~z! és alatt egy oeo:yszerű felülés 
cordis) és többször észleltok mar llyen -su a.cu ,mmg, z . -o 

• b'l al' kilé és közben hirtelen sz~vha.lalt. . 
\agy az agy D v 

0 
· P · t . t"'nk m!nt hoo·y az adagol.ást azonnal 

Ke"elés tekinteté-b-en· egyebet nem ~e.lle u . ' ' "" ' t . . 'gzünk 
"'~ ' . J.t' lít·~sára <::Úlvos eset-f'kben gyo,mormosas lS ve ' 

b!:'.szüntctjük s a mereg e, ~V{Id '"' ' . -~ t.'l feljnduM.>:tól lehctl:öleg óvjult: a hár 
a bcteO'ct k:f'cktetjük és mm cn IOD:Zga~ o:. . .. . ~ 

~· t on;o]y 'központi e1·edetii, c.sil~apítam tOTekswnk. ny as, , .. 

2. Digitalis=pótszerek 

Strophantus. Különböző. középatrikai stro?hantuso~ (St. hi~pidn;bs\ 
K b, St Emini St. gratus) közeli rokonsaguk d.aca:a hatoanyai ai 

Dm e, ·. ), ." k-~, antitatíve mint quahtahve. Ez az: 0 m a 
eo·ymástól Ige-n elteroe. ugy qu . , . ' .. \. b.. " h tásának A mao--
-o~ ~Tb"ll 'szült tincturák és strophananek kulon ozo a.,_ . " . ö 

~;;'~a~18 \::m hosszúak, lapos orsóalakúak, szöröktől borítottak es Igen 

keserűek 
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A strophantin hatása a szívre egyezik a digitaliséval, de hatástalan a H•tá•mód 

véredényekre. Nagy előnye a digitalissal szemben, hogy hatása igen gyor-
san, már Y:z óra mnlva jelentkezik, 3--4 óra mulva eléri tetőfokát, tehát 
minden esetben adjuk, amikor nincs veszteni való időille Ha már a veszély 
elmúlott, digitalissal biztosíthatjuk a hatás tartósságát. Alkalmazása előtt 
azonban a beteget ki kell kérdezni, nem állo~t-e, kömetlen előbb digitalis-
kezelés alatt, mert a. digitalis a szívet túlérzékennyé teszi úgy, hogy már a 
rendes gyógyadagok szívhalált okozhatnak. 

A strophantin igen előnyös hatása, mellyel a digitalis nem rendelke
zik, hogy a szívizom oxigenszükségletét csökkenti, úgyhogy munkáját ga,z.. 
daságasabban végzi. Ezen alapszik kitünő hatása angina pectoris esetében 
·és nem azon, hogy a szív koszorús ereit tágítaná, mert ezekre hatástalan. 

Alkalmazása csaknem mindig intravenásan történik, mert a bélben 
nagyrésze elbomlik és pedig rendesen szőlőcnkor oldatban (10--40%-osban). 
Emlícett nagy előnyeivel szemben áll veszélyessége; mely abhan áll, hogy a 
mérgezés nem foko:zatlosan fejlődik, mint digitalis esetében, hanem mindig 
hirtelen beálló kamracsillámlás vet véget az életnek. Túlérzékenység ese
tén már gyógyadagok is okoztak - szerenesére ritkán - halálos mérgezéat 
s, azért az első adagot - nem ismerve a beteg Strophanthin-érzékenységét -
0~2 mg-nál ne szabjnk nagyobbra és ezt is célszerű két.réazletben beadni. 
Készítmény ek: Kétféle strophantin van használatban: a Strophantns 
Kom bé magvaihól nyerhető amorph. k.-st1·ophantin (Boehringer), ami Y:z-1 
rng-os tablettákban és ampullákban adagolha~ó és a még egyszer olyan erős 
''g.-Strophantin, amit a karneruni Strophantns gratus magvaiból 
kristályosan állítanak elő éa ez a hivatalos nálnnk. 100 r. vüoben oldódik, 
legnagyobb adagja o~oo05! g pro dosi. Az amerikaiak Ouabain-ja azonos 
vele, ami bizonyos keletafrikai aeoeantherák fájából nyerhető nyílméreg 
hatóanya~·a. 

*Comprimata Strophantini 0· 5 mg g-Strophantint tartalmaznak és a 
''Solutio Strophantini alcoholica 0·5%-os alcoholos oldata per os 

adagolásra valók. Adag: 1--4! tabletta pro dosi 8! tabl. pro die és 10-30 
csepp pro die. 

Tinetum Strophanti a Semen Strophanti aleoholos kivonata (l: 10) 
Adagja 5-15 csepp 3-szor napjában. Helyette a hivatalos szeszcs olda
tot rendeljük. 

Strophangit és Strophose: 20%-os glucose 10 cm'cében 0·5 mg Stro
phantin. 

Kombetin: 0·5 mg K-Strophantit tartalmazó ampullák intravenás 
befeeskendésre. 

J!yokombin: Ugyanaz izomba fecskendezve novocain hozzátételleL 
SttYJphantinwn com.positum: 0·25 mg K-Strophantin és O· l g Cardiazoh .. 

tartalmazó ampullák., 

*Scilla. A Scilla maritima (Liliaceae) hagymája is tartalmaz szívre ható 
glyeosidákat, melyek erős izgató ha.::ásúak gyomor-zavarokat, veseizgalmat 
okoznak. Tiszta hatóanyagait (kris~ályos scillarin A és amorph scillm·in B) 
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0·8 mg-os ta.blettákban és l mg-os kúpokban hozzák forgalomba mín· 
vérbefeeskendésre az állandóbb, s a szívhez jobban . vonzódó seill~rin B 
)6 m~-os ampnllázott oldatai szolgálnak. A seillaglycosidák hatása gyors, 
de meg múlóbb, mirrt a strophantiné, s szívhatásuk mellett · vizelethajtó 
hatásnk kifejezettebb, nlit csípős anyagaik is támogathatnak (l. diureticá-
kat). Vérbefooskerrdésüknek szembeötlő edényszűkítő hatása is van. 

!nfus~ban, maeeratnmban (1-2 g : 150) ritkán rendelik a drogot, 
de nepres teáknak gyakorr alkotórésze. Készítményeit a digitalis hatás adju
válására használják. 

*Adonis vernalis herba: a tavaszi hérics hegyi réteinken (Sváb
hegyen) honos szép, nagy sárga virágú, sokszorosan finomarr hasogatott . 
levelű növény szívméreghatású glycosidája az adonidin. Enyhe hatású, 
~omrot nem izgató, nem cumulálódó glycosida, különösen jó diuretieum 
VJZenyők és hasvízkór esetén. Iniusumban rendelik 4--6 g-ot a 150 vízre · 
népünk gyakran használja s digitalisra nem reagáló esetekben sokswr ered~ 
ményes. 

• A digitalishoz hasonló hatású anyagat tartalmaznak és pótszerei gya
nant használhatók még a következő anyagok, melyeknek alkalmazása azon-· 
ban csak !gen szűk körre szorítkozik, vagy még utat sem talált a praxisba. 
Infusumaikat, vagy l : 10 arányban készült szeszes kivonataikat lehet 
alkalmazni. 

Nerium oleander a gyantás oleandríni és a 'neriin glycosidát tartal
':'azza. ~veleivel olykor mérgezések kurnzslás útján előfordulnak ( abor
trvum). Ujabban kristályos glycosidáját, a jolinerint 1 mg-os vérbefecs
J.endezésben (naponta egyszer) jó eredménnyel kezdik alkalmazni. 

H elleborus 1viger és viridis, a fekete és zöld hunyor, mely a mi hegy
vidékeinken is terem és még a hó alatt hozza zöldesfehér viráaait két l ·a· 1 " ' g ycosr at tarta maz. A helleborein helybelileg erősen izgató és typicus 
digitalis-hatású szívméreg (3-5 g : 150), mellyel a physiologiai kísérletek 
nagy részét végezték, mert vízben oldható. A helleborin szintén izgat az 
alkalmazás helyén; felszívódva -izgatás után a központot bénítja, narcosist 
és alulról felfelé haladó motoros bénulást okoz. J\férg·ezéseket (abortivum) 
heves gyomor- és béltünetek jellermik szívgyengeség és bódulat mellett. 
Katonák háború alatt a gyökér porát sokat használták sebeik genyeszté
sére, gyógyulásuk hátráltatására. 

, ~onvalZarU: 1na~alis, a máj~i gyöngyvirág, hatóanyaga a convallm·in 
es convallamann. ~rzonytalan hatású iniusumait (3-5 : 150) inkább csak 
a nép használja. Ujabban titrált hatású készítményei is kerültek forgalomba. 

Cm·onilla scorpioides és varia (tarka koronilla, utak mentén, mezőkö~ 
alacsonyan elterülő pillangós növény), hatóanyagát, a comnillint klinikai 
kísérletekben is elég jónak találták. 

Ezeken kívül még sok exoticus növénJ'ben illetve a belőlük készült 
nyílmérgekben találtak hasonló szívmérgeket a~ilvenek az acocantherin 
01<tiarin, echujin, erythropltein (alcaloid) stb. · ' 
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3. '~Coffein és Theobromin. 

, ff ·n amelyről már az idegrendszer izgatói között megemlékez-~ co e1 , . k ·· t ,, ', 
·· k_._ iaen hatásos szerünk a vérkeringés zavaraina megszun e~..e~ere. 

tHuntá, ö gyielől ·a szívre másfelől a véredényekre irányul. Ha a szrvrc 
a sa e ' . . .. . t' 't l t . való hatását meg akarjuk ér.ten1, ISmernunk kell azt a na .asa , me ye a 

harántcsíkolt izmokra gyakorol. . • . , 
A coffein - ha az izomállománnyal közvetlen érmtkezesbe JUt (:o<-

f · oldatb. an áztatJ.nl< vaay átáramoltatjuk az rzmot) - azt hullamerev
em . o · · mh , • ·r 'esebb • ·h hasonló állapotba hozza. A theobromm rzo atasa me? ere J · 

seg ez . • , 'k It ki d l tán az •zom munka-Élő állatokban ez az Izomhatás merse e s a ago ~ u . ,. 
képességének növekedésében nyilatkozik meg, mely me~lett _az rzom ~bszo,~~t 
ereje is nagyabb lesz, vagyis nagyobb súlyt tud emelni, ~n: a hatas -~o,t._ 
E t hatást nemcsak idegizom-készítményen vagy az elo allaton veoz~tt 
ki~ér~etek bizonyitják, hanem embereken erőmérő~kel végzett kisérletek rs. 
A tapasztalat is bizonyítja, hogy az ember coffem- vag~ theob~mm~tar
tabnú élvezeti cikkek fogyai!ztása mellett. fokowtt~~b tes:r m;m;rar~ ~epes 
' a turisták katonák fárasztó meneteléseik alkahnával mar regota rgenybe es , - , ki' 
veszik a kávé éS kakaó hatását, amelyben coffein eseten nem s resze van 
a központi idegrendszerre gyakorolt hatásnak is. 

A szívizomzat sem mentes e hatás alól és az izolált béksszív_ absz?.l~t 
ereje coffein vagy theobromin hatása alatt jele~téke_nyen, n?ve~k. Kulo
nösen a gyengült szíven észlelhető a pitvarnyomas cso}tkenesevel es ~ kan:ra 
összehúzódás erősbödésével a perctérfogat növeked ese. _Ez képes~e. t~r a 
szívet nagyobb ellenállás legyőzésére és a kóros vérelosztas h~lyr~aUrW,s~r';. 

A coffein eme hatását a dimethylxanthlnokétól az teszr kü1onbozove, 
hogy központi hatásai is beleavatkoznak az álla~ot megja::ításá:ba., Gyógyitó 
kis adagaira ritkul az érverés, a központi vagus1zgalom ko~etkezteben: a:~1t 
a már kezdetben jelentkező vérnyomásnövekedés okoz a smusreflex utJan. 
Csak a közepest meahaladó adagoknak van aztán már pulzusszaporító 

ö ' ' hatása egyrészt a szív ingerképző képességének izgalma, masreszt az _aece-
lerans izgalma következtében. 

Nagyon jótékonya.n hat az így megjavított S·zívmunkára ~ coff~in 
izgailó hatása az edényrrwzgató központra -is, ami a splanchnicus-táJon 
cdényszűkületet oko~ a verőeres vérnyomás emelked~sével: ~ivel coll~psus: 
ban éppen ezek az erek szaktak eilazulni, ez egymagaban rs Jogosulttá teszi 
ily áilapotban a. coffein alkalmazását. • 

Eozel ellentétben azonban az életre· legfontosabb harom szervben: a 
s:dvben az agyban és a vesében mind a három xanthiuszármazék kitágítja 
a véredényeket; ami a szervek munkaképességét nagy mé1~ékben fo~ozza. 

E hatását a koszorúcref: tágítására is felhasználjuk angma pectorrsban 
vagy stenocardiában, ha ez a coronariák görcsös s~üküle!én, a.~apszik. Ho~y 
a szív vérrel bő ellátása s így jobh táplálkozása mas kermges1 zavar eseten 
is naO'y nyereség leend mert a szívizom munkaképességét növeli, az világos. 

A vese véredényeire gyakorolt tágító hatása következtében a coffein, 
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de még inkább a theobromin kiváló diureticum, mely hatásáról ott szálunk. 
Végül az agyvelő véredényeire gyakorolt tágító hatás teszi javasolttá a 
coffeint a fejfájás bizonyos edénygörcsös alakjaiban. 

Fontos tudni, hÓgy ez edénytágító és húgyhajtó hatása erősebb mérv
ben van meg a theobrominnak és theophylinnek, míg a központi idegrend
szerre ·és a szívre a coffein hatása erősebb. 

4. A sz1v1zom összehúzódására (kontraktibilitás) 
és az ütemzavarokra ható gyógyszerek 

A szívizom összehúzódásának nem ritka rendellenessége a ]JUlsus alter
nans amikor egy rendes erősségű érlökés váltakozik egy gyengé,:el. Oka 
ennek a jelenségnek még nem egészen tisztázott, de valószín~eg Ilye~~~r 
a szívizomsejtben el bomlott vegyületek helyreállítása ( restitntw) ;1em t,ol~e
letes. Digitalis mérgező adagai, valamint a glyoxylsavas natr1um allatkise~
letben hosszantartó aiternanst tudnak kiváltani. A szívizomra béni~óan hato, 
illetve összehúzódás§t gyengítő szerek ezt a rendellenességet meg tudják 
szüntetni. Ilyenek a chin,in, a kaliumsók és a chloralhydrat. . , 

A szív ütem.zavarait okozhatják az ingerképzés vagy az Ingervezetes 
rendellenességei. A rendellenes ( heteratop) ingerképzés leggyakoribb 
alakjai az extrasystolék, amelyek különösen ha ~almozotta~ ,l~p~ek fel, 
nemcsak kellemetlen közérzettel járnak, hanem a sz1v munkab1rasat IS ront
ják. Különös alakja. a rohamokban. fellépő ú. n. paroxysmás _tachycardi~, 
továbbá a pitvarlobogás és pitvarcsillámlás, mely az aryihmra perpetua
ban vagy a puisus irregularis perpetuus-ban nyilvánul meg. 

OlYan gyógyszerünk, amely a rendellenes ing~rképzést a h~t?rotop 
ingerképző készülékek bénításával megszüntetné mncs~n. Állatkise_rletes 
tapasztalatok azonban arra vallanak, hogy Mg 804 109'o-os oldata mtra
venásan adva. íay hatna. Néha extrasystolés üte.mzava1• ellen jól hat a 
coffein. aminek 

0 

oka kettős. Egyfelől fokozza a sinuscsomó ingerképzését., 
másfelŐl az ex~rasystolek gyakori oka, ho_gy a koszorús vérerek korá1ban 
szenvedik el a korral járó rugalmassági, illetve tágulékonysági hiányt, niint 
·a tesf egyéb véredényei, úgy hogy a. vérnyomás még nem állt be a kornak 
meO'f-elelö magasabb szintre, ami a szívizom oxygenellátását ront.va, halmo-
zott' .extrasystoleka.t von maga után. Ilyenkor minden, ami a vérnyomás 
emelkedését elősegLi, tehát coffein is az extrasystolékat ideig-óráig meg

szünteti. 
Ecrészen másképpen hat a rendellenes ingerképzésre,_ főleg a pitvar

lobogá;ra és csillámlásra a ChinhL és annak jobbra forgató isomerje a 
Chinidin. Ezek a szerek a pitvat ingerképző készülékeit ~megnyugtatják és 
emellett ugyancsak a pHvar iZom~Zatának refraktiir szakát meghosszabbít~ 
ják, ami által a pitvar lobogást és pi~var csillámlást okozó kö~kö,-ösen futó 
ingerhullám (Minés) mire visszaérkezik kiindulási helyére, fZ 1zmot- refrak-
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tiiJ.·-szakban találja s új abb ingerületet kiváltani nem tud. :c-iem sza;bad azon
ban elfelejteni, hogy a szívizom refrakűi.rszaká'nak megnyúlása, mindig 
annak ártalmával és veszélyekkel jár együtt. Áll ez elsősorban a Chinidin'l·e, 
amely a Obininnél sokkal hatásosabb, de veszedellnesebb is. Néha a szív
izom, illetve az ingervezető készülék bántaima miatt az ingerhullám a ren
desnéllassabban végzí körforgását s ilyenkor bár a refraktarszak megnyúlt, 
mégis már lezajlott, mikorra az ingerület ·visszaérkezik. Ezek azok az esetek, 
amikor a Ohinidin hatástalan, ami az escteknek kb. %-ában szokott elő
fordullli. 

A Chin1dint, mint tiszta basist Oh-inidin-unt purunt néven rend,.eljük 
arythmia perpetua, paroxysmás tachycardia ellen (utóbbiban hatása bizony

, taianabb) napjában 3 X 0·1-0·3 g-os adagokban legfeljebb 6 napon keresz .. 
tül. Újabban napi 1·5 g-ig is mer,nek emelkedni, de csak gondos orvosi meg
figyelés mellett. Szívszorongás vagy inconpensatiós tünetek fellépésekor 
azonnal meg kell szüntetni. Hirtelen halál is előfordult már. Különösen az 
intravenás alkalmazás jár kockázattal. 

A chinint és chinidint digitalissal is szakták keverni, ami célszerűnek 
mondható; mert mint már elmondottuk a digi~alis az ingervezetést lassítva 
az arythmia pcrpetuával járó igen szapora szívmllködést lassítva szabály-
talauságát enyhíti. . 

A cllinidin és sympathol együttes rendelése is jónak bizonyult. 
A vezetés zavaraiból származó ü~emzavarok legveszedelmesebb alakja 

az ingervezetés rohamokban va.ló teljes megszakadása, vagyis az Adams
Stockes-féle becegség, mellyel szemben eddig tehetetlen. volt az orvos. 
Újabban amerikai klinikusok kezdeményezésére állítólag teljes gyógyulást 
lehet elérni adrenalinnak és más sympathicusmímelö anJ'agoknak tartós 
adagolásávaL Talán a vezetési zavarok enyhébb alakjai esotén is eredményt 
lehetne velük elérni. 

B) A véredényekre ható gyógyszerel!: 

A véredények faluk rugalmassága folytán següőtársai a szívnek a vér 
továbbításában és az edénymozgató központok uralma alatt álló összehúzó
d.ásuk, illetve kitágulásuk szabályazza egyfelől a-- vérnyomás· magasságát s 
ezzel a vér áramlási sebességét) másfelől a vér eloszlását a szervezetbe:n. A 
szív és a véredények mlí.ködésének összehangolását különbözö célszerű be
rendezések végzik. Ezek köz.ül legfo:ntosabb a n. dcpressor, mely az am·tá
ban beálló nyomás emelkedést felfogja és továbbítja a vagus központhoz, 
pulsusritkulást okozva, úgyszintén az edény ~ágító központokhoz, ami a has
üri véredények kitágításával a fokozott nyomást kiegyenliti. Lgyanezt a célt 
szalgálják a Sinus caroticus nyomásérzékeny idegei (baroreceptorai), dc 
ezek az ellenkező irányíl v:ál~ozásá-t, vagyis esését a vérnyomásnak is ki tud
ják védeni, mert ilyenkor reflexes ingerülethe jön a. mellékvese velőállo
mánya és adrenalin elválasztással megakadályozza a vérnyomás süllyedését. 
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Ha ezek a berendezések ,bármely pontjuko.n műl\:ödési zavart szcnvcd
nek, legtöbbször az egész vérkeringésre, néha azou-ban csak- egyes edény
tel'iiletre kiható károsodás éri a szervezetet, ami gyógyszeres beavatkozást 
igényel. 

Az egész vérkeringést érő_ zavarok közül legfontosabb a két véglet: a 
hy1;ertoni.a, vagyis a vérnyomás rendellenesen magas volta és a. vérnyomás:. 
nak a szükségesnél alacsonyabb állása a _hypotonia vagy annak a hirtelen 
Jcesése: a shock vagy a collapsus. 

Nem az egész vérkeringésre, hanem csak egyes terülcteiye szorítkozó 
keringési zavarolrat okoznak az ú. n. edénykr·ízisek, amelyek rendszerint 
edényszükületben nyilvánulnak meg, -legtöbbször nem tartósak, hanen1 mú
lóak és egyes szervek müködési :Zavarait okozzák, ami persze életfontosságú 
~zerv edénykrízisénck esetében, aminő az angina pectoris, €letveszedelem
mel járhat. 

Ezeknek a keringési rendellenességeknek gyógyszeres kezelése elsősor
ban a véredények szükítése vagy tágítása révén történik, mindig figye
lembe véve a rendellenességet előidéző okot3 törekedve annak megszün
teté.sére. 

l. Véredénygörcs ell~ni gyógyszerek 

A hypertonia alászál1ítása nem minden esetben kívánatos, mert sok 
esetben a rendellenesen m·agas vérnyomás biztosítja a szűkült és rugalmas
ságukat Vesztett koszorús vérerek kellő át.áramolását és hirtelen megszün
tetése a szív oxygen ellátfu;ának csökkenése folytán hirtelen szívhalált (kam
racsillámlást) vagy anginás rohamot válthat ki. Ilyenkor nem hirtelenül 
ható edénytágítókat adunk, h<mem inkább olyanokat, amelyek a magas 
vérnyomást ok-ozó bajt vagy annak gyakori következményét és az érelmesze
sedést befolyásolják előnyösen s e mellett enyhe edénytágítók is ott, ahol az 
edények görcse áll fenn, (pl. a koszorús erekben vagy a. végtag edényeken) 
a nélkül, hogy a vérnyomást lényegcHen csökkentenék. Ilyen gyógyszerek a 
clwlin és származékai: Acetylcholin, Sklerocholin, Do>·yl, Lentin, Esmodil, 
Pacyl, melyekröl már a parasympathicus izga~ók közt meg·emlékeztünk. 
Hypcrtonián kívül használjuk még őket az angina pectoris,. a claudicatio 
ini<mnittens eseteiben tartós kúrák alakjában és enyhülést hoznak a Rey
naud-félc kórlian is. Érelmeszesedés ellmrcs hatást tulaidouítonak a Natr. 
és Kalinm jodatum közép nagy adagainak is (0·1 g). Edénygörcs roha
mok fennállása közben azok megszüntctésére, (pl. angina pectoris agyedény
görcs okozta zavarok stb.) a gyorsaibban és erélyesebben ható nitriteken 
ki\iil használjuk az adenosintriphosphatot, mely At.·iphos néven jön for
galomba, valamint néhány r.llati szervkivonatot, amilyenek a pankreasból 
készült padutin, az izomból készült Lakanwl, Myofort, Myoston stb. 
s a májból előállított Eutonon nevü készítmények. 

A szív koszorús ereinek tágítására jól beváltak még a theobromin, 
theophyllin, papaverin és a hypertoniás 10-20%-os szőlőcukor oldatok. 
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A fent említett tartósan ható cholinszármazékok, valamint az adenosin
triphosphat és a szervkivonatok sokszor igen jó hatásúak, amikor anatómiai 
elváltozások és nemcsak a véredények görcse okozza a vérellátás :Zavarát 
pl. Endarteritis obliterans (Bürger kór) yagy thrombangiosisok esetében, 
mert elősegítik a collateralis keringés megirrdulását, úgy hogy már fennálló 
üszkösödések is megszünhetnek és alkalmazásuk nem ritkán megmenti a be
teget az amputatiótól. 

Legerélyesebben ható edénytágítóink a Nitritek és pedig az amyinitrit, 
a nitroglyce>·in, a natr. nitrosum és az erythroltetranitrat. Ezek első~or:
ban a véredények sima i-zmait ernyesztik el és pedig sokkal erősebben, mint 
más szervek síma izmait és különösen hatásosak ott, ahol a véredények 
görcse forog fenn. E környéki hatáson kívül legalább is az amylnitritnek 
még az edényszükítő központra is van bénító hatása. Kis gyógyító adagok
ban az általános vérnyo;más nem fog jelentékenyen alá.szállni, mert az 
edénytágulás CSHk egyes edényterületeket ér, amelyek görcsben voltak. Na
.gyubb adagokra a vérnyomás nagy csökkenést szenvedhet el ami azután 
szívgyorsulá.ssal jár együtt. Közös méreg hatásuk a nitriteknek, hogy 
methaemoglobin képzők. 

''Amylum nitrosum: 

CH, CH,.CH, (O. NO) >C.--
C H, "'H 

." Könny?n illó folyadék, melynek 2-3 cseppjét lélegeztetjük ·be. Utána 
~ol~g a feJ (agy, agy burok, arc) véredényei tágulnak ki, ami meleg
e;"es~el majd erős lüktetéssei jár a fejben, azután a vél·edénytágulat 
klterJed a mellkasra, elsősorban a szív vérereire. I-Iatása gyorsan múlik, de 
elegendő ahhoz, hogy fenyeg'ető v. kezdődő anginás rohamot meas~üntes-

É ' o 
sen. pen ugy az agyedények tágítása kezdődő epilepsiás rohamot is mea 
tud akadályozni és alkalmas szc;r arra is, hogy a Cocain okozta agyi vérsze~ 
génységet és görcsöket megszüntes,se. Az agyedények görcsétől származó 
fejfájás (migraen) is megszűnik tőle. 

Kis üvegcsövekben jön forgalomba, melyet keszkenőben eltűrünk s a 
beteg orra elé tar~unk, amíg az arca kipirul. 

A nitroglycerin robbanóanyag (dynamit) alcoholos ol·latban veszély 
nélkül eltartható: * Nit1·oglycer·Vnum in spiritu solutum l %=-os szeszes olda ta. 
Adagja: 1-5! csepp. napj. 3X. 

"~:'Compr. Nitroglyce1·i?ti- 0· 5 mg-o-t tartalmaznak. A szív koszürús erei
nek legerősebb tágítója a nitroglycm_~in és nagy előnye, hObY a szájból igen 
gyorsan felszívódik. Elég l csepp szeszes oldatot a nyelvre cseppenteni, 
hogy kezdődő anginrus roham szünjön (persze esak akkor, ha az edények 
szükülete okozta azt). Sokszor -találkozunk allergiás túlérzékenységgeL Leg
'llagyobb Hdagja 0·001! g pro dosi; 0·003! g pro die. 

*N atrium nitrosum: Vízben jól oldódik, de lassanszivódik fels azért 
inkább akkor adjuk, ha tartós hatást akarunk elérni. Adagja: 0:10-0·30! 
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g pro dosi; 0·90! g: pro die. Porban, tablettákban, de 3---4%-.os oldatát bőr 
alá is lehet adni. Hatása nem olyan elektív a véredényekre ir·ányul · hanem 
más síma izomgörcsöt, pl. az Oddi sp hincter görcsét és a bronchus 'izmokét 
is szünteti. Használják ezért epekőkolika és al'lthma bronchiale ellen is, sőt 
a gyomor görcsös állapotai esetén is. 

Erythroium tetranitricum: .A. nitroglycerin ugyancsak robbanó kö
zeli rokona szeszes oldatban és tabletták alakjában használatos. Adagja 
0·03~0·05 g. Ezeknek az edénytágitólmak a ha~ását támogathatjuk még a 
t~e~bromümal, mely különösen a koszo.rús ereket tágítja ha~ásosa.n papa
V61't1tnal, amely ___... mint láttuk - általános símaizomgörcs szüntető és ac. 
phenylaethylbarbituriwm kis adagaival (0·02--0·03 g), melycknek görcsoldó 
hatása a véredényeken igen jó szoigálatokat tesz hypertoniások. és edény
krisises betegek kezelésében. 

2. Edénybénulás elleni szerek 

Az alacsDny vérnyomás hypotonia oka ritkán a szív ellankadó miikö
dése, mert a vérnyomást szabályozó berendezések edényszükűlettel kicgyt::n
lítik a csökkent verötérfogatot s ugyanígy van nagyobb vérveszteségek ese
tében is. Legtöbbször a hypotonia oka a véredények tágult volta, ami külö
nösen veszedelmes ha hirtelenül következik be és kiterjed az ú. n. vérrakcá
rakra, ami egymagában is már a keringő vérmcnnyiségét csökkenti, de ami
hez még· hozzájárul az is, hogy a tágult edények fala átbocsátóvá lesz a 
plaSma :számára s így a szövetekbe áramló folyadék ·is csökkenti a keringö 
vér mennyiségét és a vér besürüsödése által a szív munkáját is fokozza, 
ami a keringés további romlását okozza. A. vérnyomásnak ilyetén zuhanása 
válságba sodorja az egész szervezetet, mert a véryomás magassága e"gyik 
főtényczője lévén a szív vérrel való ellátásának, maga után vonja má
sodla.gosan a szív elgyengülését és az agyvető tökéletlen vérellátása a. légzés 
központi bénnlására vezethet. " c. 

A vérkeringés e válságát okozhatja edénymozgató központok bé~ulása, 
amivel fertöző betegségek folyamán találkozunk,_ mint a baktérium niérgek 
egyik központi hatásával De nemcsak mérgek, hanem a központok -ideges 
úton végbemenő gátlása is fokozhatja a vérnyomás zuhanásJ.t, pl. nagy lelki 
felindulás" ijedtség, félelem pánikérzés ~ümzta ájulás esetében 'és részben 
ez okozza a kollapsusnak azt a fajtáját, amit angol szávai shock-nak neve
zünk, ami a folyamat hírtelenségét (ütés, megrázkódtatás) jeliemzi. A shock
jelenségek a~Zonban feltünően hasonlítanak bizonyes mérgek vérkeTingési 
hat-ásaihoz s ezek között vanp.ak "Olyanok, amelyek bizonyos kóros körülnié
nyck között a szeneze~ben is keletkezhetnek. Ilyenek a fehérje egyik hasa
dási terméke a pepton, amelynek az ú .. n. a.naphylaxias shock keletkezésé
ben tulajdonítanak jelent-őséget1 a másik a ,hi§tamin, amely egyik amino-· 
savból a . histidinböl keletkezik a OOO-gyök lehasadása folytán. Ennek 
különösen sebesülések után beálló ú. n. trmwnás v. '!n.ásodlagos shock létre-
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jöttében tulajdonítanak fontosságot, mert macskákon a szövctek zúzódása 
alkalmával ez az anyag valóban keletkezik és a vérbe jutva a jellemző vér
keringési válságot okozza. :i\iindezekben az esetekben a jell-em,ző közös vo
nás, hogy a környéki 1/éredények főleg a spla.nchnikus edények tágulása, 
a vérraktáTak megtelése, végül a plasma kiszívárgás nllatt a keringő vér
?nennyiség megke,vesbedett, tehát a szív "üresen ver"' s az arteriás rendszer 
nem tud megtelni. Hozzájárul ehhez -a histamin-shockban, ennek a mérges 
amirn1ak különös hat:1sa a tüd·ő véredényeire, amely abból áll, hogy azokat 
megszükíti, ami a balBzív telödését még jobban megnehezíti. 

Végül a vérnyomás süllyedését okozhatják az ú. n. "hajsz.áledéTvyntér
gek", amilyenek az arsen és az antimon s amelyek környéki bénító hatásuk
nál Io.gva okozzák a hajszáledények megnyílását és kitágulását, ami a vér 
medrének akkora kiszélesedésé-vel jár, hogy aZ arteriás vérnyoillás lezuhan 
s joggal mondjuk, hogy a mérgezett sajá~ hajszálereibe vérzik cl. 

A vérnyomás süllyedésele e különböző fajtáit az edé-nyszűkítő gyógy
szerekkel tudjuk megszüntetni és pedig vagy úgy, hogy az edényszűkítő 
központoka-t izgatjuk, vagy közvetlenül a 1)é1·edények sÍ1na izmait hírjuk 
ö.sszehúzódására. :&üvel vérnyomás süllyedés másodlagosan mindig a szív el
gyengülés.éhez és a légző központok bénulására is vezethet, a collapsusos 
beteg kezelésekor ne feledkezzünk meg erről és edényszükítők mellett adjunk 
olyan szereket is, amelyek a szívet és a légzést is 'izga~ják ( <;offeint, kámfort, 
!o belint stb.). 

a) Környéki edényszűkítők 

Az edényszül~ítő idegek tudvalevően a. symp-athicus rendszerhez tar
tozó ad~·mwrgiás idegek, tehát a véredények élettani szftkítője az a. d r e
n a l i 'ft, amelyről mint a szervezet egyik :E on tos hormnnjáról már a zsigeri 
idegrendszerrel kapcsolatosan részletesen megemlékeztünk és eln1oridtrik 
alkalmazását a gyógyításban is. Bár tartós hatás tőle nem várható, régeb
ben mégis jogosult volt ·a vérkeringés összeomlásának megakadályozására 
fer~őző betegségek kapcsán kis mennyiségeit á1landóan a vérbe ~olyatni, 
mint azt Haidenhain és Kothe annakidején ajánlotlák, hogy ezzel a bénult 
érszűkítő központok müködését helyettesítve, az erek tónusát fenntartsuk. 
}\![ióta jóval tartósabb hatású sympathicus-mimclő gyógyszercink vannak, 
amelyekről .mindjárt szó lesz, iul<ább azokat rendeljük. 

~1:ás alkalmazása, amely néha életmentő lehet, a megáltott szív megin
dítása pl. chloroform narkózisban, amikói~ is az életrekeltés egyetlen múdja 
lévén és mivel veszteni való úgy sincs, a mellkason keresztül közvetlenül a 
szívbe fecskendezzük 0·1-0·2 mg-ját. Az ilymódon életrekeLett szívet nem 
szabad további chloroform hatásnak kitenni, mert ki.ilönben kamra csillám
lás következik be. Az adrenalin más, nem a vérkeringésrc irányuló ha;tá
sairól- és készítményeiről már szóltunk. 

Az adrena1:inhatás gyors lezajlása és vesZedelmes méreghatása (tüdő
vizenyő érelmeszcscdés

1 
anginás roham kiváltása) voltak sarkalói azoknak 
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a törekvéseknek, melyeknek eredményeként ma egész sorá~ ismerjük az 
anyago,knak, amelyek ha pem is mind ugyanazon a módon fejtik ki hatá
sukat, rnint az adrenalin, de legalább is vérkeringési és collapsus-ellenes 
hatásuk adrenalin-szerűnek mondható és ilyen célra a gyakorlatban jól be 
is váltak, mert hatásuk az adrenalinénál tartósabb és kevésbbé mérgezöek, 
s további nagy előnyük, hogy per os is kifejtik hatásukat, ami tartós hypo
toniák kezelésében nagy előnyt jelen:. 

Ezek vegyileg 3 csoportba oszlanak:· 

l. A dioxylphenyl származékok, melyekhez az adrenalinorr kí ,-ül tarto
zik annak ketonja az adrenalon, mely St•·yphnon néven csak helyi vérzés
csillapítául használatos és a Cm·basil, mely viszont csak a helyi érzéstelení
tésben szerepel. 

2. A monooxyphenyl származékok gyakorlatban jól bevált tagjai a 
Sympatol, ·a Pulsoton, Veritol, leoral és Suprifen. 

3. A phenyl-származékok: Ephedrin, Ephetonin, Ephe>·it stb. és a hoz
zájuk igen közel álló, de már jóval erősebb központi hatásokkal bíró Ben
zed-rin, Pervitin, Akted1·on, Cented1··in stb. 

~![indezek részint a környéki véredények és hajszálerek szükítésével, a 
vélTaktárak kiürítésével, a transudatió s ezzel a vér besűrűsödésének gát
lásáTal élet.mentö hatású!lk, ha collapsusos vérkeringés -.esetén alkalmazzuk 
őket, míg ép keringés meH6~t a vérnyomás hirtelen emelése hasonló veszé
lyes -helyzetbe sodorhatja a szívet, mint az adrenalin mérgezés _ esetében. 
Előnyös környéki hatásaikat jól egészíti ki a S'hÍvre irányuló hatás is, amely 
szintén adrenalinszeríí, de sokkal tartósabb. A· szerek némelyike és pedig a 
verita!, az ephedrinesoport és legerősebben a benzedrin e környéki hatá
sokon kívül még az edénymozgató központokat és agykérget is izgatják, 
ami az elesett beteg helyreállításót igen előmozdítja. E csoport némely tag·
jána..k: meg van az a hátránya, hogy ismételt adagolásuk után a hatás min
dig gyengül (ilachyphylaxia). 

-Itt kell megemlékezni an'ól, hogy a. hypophysis hátsó lebeny egyik 
hatóanyaga a Y asopressin a véredények _és hajszálerek szükítése által 
adrenalinhoz hasonló, dc tartós vérnyomásemelkedést hoz létre, mely 
ép keringés esctén a sZívre igen ·veszélyes lehet. Ehhez hozzájárul, 'hogy a 
szív koszorús vérereit szűkíti olyannyira, hogy lrntyán nagy szívtágulást, sőt 
kamracsillámlást okoz. Ez egyfel81 azért fontos, mert a szülészetben hasz
nálatos hypophysis hátsólcbenykészítmények oxytocin mellett vasapressint 
is tartalmaznak, ami a néha jelentkező keringési IZavarokat megmagyarázza, 
m§s:felöl a Vasop1·essin tisztított készítményeit Pitressin, Tonephin, Vaso
physút néven Iorgalcmha is hozták és edénybénuiások esetén alkalmazzálc 
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b) Központi edényszűkítők 

Bár az imént ismertetett környéki edényszűldtők az edénybénulások 
iO'en hatásos gyógyszm~ei olyankor, amikor a vérnyomássüllyedés a köz
p0onto,k müködését is másodlagosan veszélyezteti, vagy mínt a fertözőbet:g
séO'ek kapesán toxin hatás következtében azoknak müködése már eleve eleg
tclen jó szalgálatokat tesznek a" életfontos központok izgatói, amelyekről 
már 'a központi idegrendszer izgatói között megemlékeztünk, d;> itt újólag 
ernlitjük őket, mint a collapsUB igen ha:tásos gyógyszerei!. Ezek persze nem 
csupán az -érmozgató és légző központokat serkentik,_ hanem az agykérget 
is ÚD'vhoO'y narkózisban valóságos ébresztök, ami collapsus esetében igen 
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előnyös, mert azzal mindig karöltve jár az agykéreg mük:Od-észavara, am1 
csüggesztő lelkiállapotot teremt és súlyos apathiába mehet át. Soksz;'r 
pedig egyenesen az agykéreg elsődleges müködészavara vonJa maga utan 
a vérkerino·és összeÓmlását. Ilyenkor az agykéreg izgatása már egymagában 

b ' . t is serken~ö hatással van az edényszükítő központokra és a lég'zesre. Az It 
szereplő központi izgatók. közill a Coffein hatásos ébresztő szer és az élet
fontos központokat is izgatja; a Srychnin pedig ezeknek - mint láttuk -
ingerlékenységét fokozza. Ezeknek a régi szerelrnek hatását messze felül
múlják újab b szereink a Cardiazol és a Corandn, Tetracm·, amelyek egyaránt 
jó izg'atói az agykéregnek és a vitalis központoknak; meliéjük sora~wz:1ak a 
Benzedrin készí~mények, melyeknek főleg agykéreg hatásuk lnÍeJezett, 
vétrül az edényszükítő központ jó igzatója az Ic01·al és a légzökö~Z
po~t Jeghatalmasabb izgatói a CO, és a Lobelin. Az életveszély óráiban 
a már említett környéki edényszükítők mellett ezek lesznek az orvos hatá
sos feg~yverei. 

FüGGELÉK 

Vérpótlás 

Bár - mint az elmondottak-ból látszik - sok olyan gyógyszerrel ren
delkezünk, melyek a vér kitágult medrét meg tudják szükíteni, néha mégis 
az életmentés más módját is igénybe kell vennünk, ami abból áll, hogy a 
kiszélesedett vérpályát folyadékkal töltjük fel. A folyadéknak érhejutta
tatása kiilönösen nagy vérzések kezelésében fontos, arnióta Goltz elsőnek 
ismerte fel, hogy az elvérzés nagy veszélye nem annyira a vér alakos ele
meinek elvesztésében, mint a folyadék hiányában rejlik és ha fiziológiás 
konyhasó vagy Ringer-oldatnak vérbeömlesztésével a fenyegető szívhalált 
el tudjuk hárÚ.ani, akkor a szenrezet még súlyos vérveszteségeket is ki tud 
heverni. h említett sóoldatok azonban ha.mar elhagyják a vérpályát, mert 
részint a s.Wvetekbe áraniolnak, részint a vesén át kiürülnek s azért nagy 
haladást jelentett, amikor olyan kolloid tartalmú sóoldatokat kezdtek hasz
nálni, amelyek kolloidosmosisos n;yomásuknál fogva a vizet nem engcdt.€k 
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eltávozni. Ilyen célm az első világháborúban Bay!iss ajánlatára 6% arab
mézgát tartalmazó fiziológiás sóoldatot használtak sebesültek életmentésére 
és hasonló- célt szolgál a No'nnosal ncvü sókeverék, amely valamely kallai-
dális ~· Yegyületct tartalmaz és ilyen a syntheticus kolloidot tartalmazÓ 
Pc,.ist(in~p~lindezeknek jelentősége kissé csökkent, amióta Landsteiner felfe
dezése lehetövé tette az emberi vér veszélytelen átömlesztését, ami a hiányzó 
vórnelt nemcsak legtökéletesebb pótlója, hanem benne levő sok, nagyrészt még· 
ismeretlen hatóanyag révén a folyadék pótláson illessze túlmenően- sokszor 
a szervezet ·védekező berendezését is meg tudja erősíteni. Azért ma már nem
csak collapsns esetében használjuk, hanem akkor is, amikor más oldalról 
fenyegeti az életet veszedelem, mert a szervezet reakcióképessége olyan fokú 
gyengülést mutat, hogy nem képes kivédeni a támadást, pÍ. valamely 
súlyos fertőzést. Ilyenkor a vérátömlesztés eredménye sokban hasonlít a nem 
spc-ci:fikus ingertherápia hatásához, amelyről a lá:z;kel~ő gyógyszerek kapcsán 
már szóltunk. 

vesz.éiyek A vérátömlesztés veszélye - m-ely régen sok ember halálát okozta ·-
az volt, hogy nem tudták, hogy a különböző emberek véTét összekeverve 
.azok sokszor oly reakcióba lépnek egymással, hogy a vérsejtek összecsapzód
nak (agglutinálnak), ami halálos embóliának lehet az okozója. Ennek 
a veszedelemnek oka, hogy az egyik ember plasmájában levő agglu
tinimlek Teakcióha lépnek a másik ember véTsejtjeinek agglutinogenjeivel. 
Ha tehát a vértadó vérsejtjei olyan agglutinogent tar~almaznak, amelyek 
a vérelfogadó ember plasmájában foglalt agglutininjeivel reakcióba lép, 
;ikkor az átömlesztett vér sejtjei agglutinálnak, halálos veszedelmet okoz
nak. Az átömlesztett vér plasmájában levő idegenszerű agglutinin b:a.jt 
nem csinál, mert az az átömlesztés közben annyira felhígul, hogy a vért 
befogadónak vérsejtjeit nem tudja agglutinálni. Tehát fontos az; hogy a 
vértadó vérsetjei ne tartalmazzanak olyan agglutinogcnti. mcly összefér
hetetlen új gazdájának plasnia~agglutininjeivel. 

Vércsoportok Az emberek vére 4 csoportba osztható, amelyeket 0, A, B és AB jel-
•ésekkel különböztetjük meg. A O vércsoport vérsejtjei nem tartalmaz
nak aQ'ulutinoaent, tehát vére nUnden más 'emberbe átömleszthető. Vérsavója - '--'~ o 

azonban agglutinineket tartalmaz, melyek a hárDm másik vércsop01·thoz 
tartozó ember· vérsejtjeit agglutinálják, úg:yhogy a O vércsoportos ember 
csak ugyanilyen csoporthoz tartozó vért fogadhat el. Vlszo;nt az AB cso
portba tartozó ember vérsavója nem tartalmaz agglutinineket, tehát mü1den 
más ember vérét elfogadhatja anélkül, hogy a beléje jutott vérsejteket 
agglu~inálná, de viszont mint vértadó csupán saját· csoportjához tartozó 
embert tud kisegíteni. Az A véresDport vérsejtjei csak az A és az AB cso
port vérsavójával, a B esDport vérsejtjei viszont csak a B és AB vércsoportú 
plasmájával férnek össze. 

A vércsoport az ember gcnotypusos alkat-i. tuldajdon·sága, ·mely a 
Jfendel-féle törvény szerint öröklődik. 

A vérátömlesztésre csak fer~özéses betegségtől mentes, negatív 11' asset·
mann.reakciój-(i, ember vére használható fel, mert sok fertözés·, pL Iues, ma-
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lária, tífusz, néha a tbc. is véTrel átvihető. A mindig sterilen végze~t át
ömlesztés közben fenyegető vérmegalvadás veszélyét 0·9% natr. citricuru 
hozzáadásával kerüljük el. 

Az emberről emberre való vérátömlesztés _nagy nehézségei miatt steri- Vérkanserv-ek 

len ampullákba zárva tartanak vért készenlétben, mely hidegben néhány 
héti a eltartható és ezt mint vérkonzervet használják. Újabban nem az egéaz 
vért' hanem annak savóját konzerválják, legújabban porított állapo~ban 
is a:m_inek folyadékpótló hatásain kívül megvannak előnyös ingertherapiaM 
s~erü hatásai is. Nagy előnye ezeknek a szérumkonzervelmek, h?gy alkal· 
mazhatók tekintet nélkül ana, hogy milyen vércsoporthoz tartozik az elfo-
gadá, mert hiszen a veszedelmet hordozó vérsejtektől mentesek. 
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V. A vérképzésre és a vérre ható gyógyszerek 

A vér. legfontosabb működé"sét, a szövetek gázcseréjét, a vörösvér
sejtek a bennük levő haemoglobin segítségével végzik és térfogatuk a 
vérnek körülbelül 45o/o-át teszi. Egy-egy köbmilliméter vér nőben 4·5, 
férfiban 5 millió vérsejtet tartabnaz, felnőtt ember vére összesen tehát 
mintegy 25 billiót. Jelentőségükről jó képet nyerünk, ha meggondoljuk, 
hogy e sejtek ha összetapadnának, nagyobb szervet alkotnának, mint ·ami
lyen a máj és hogy felületük összessége 3200 négyzetméter. Ezek a vérsejtek 
vagy erythrocyták emlősállat yérében már tulajdonképpen nem is tekint
hetők sejteknek, mert az erythroblastok, melyekből lesznek, magjukat el
vesztik (karyolysis) és egész protoplazmájukat haemoglobin tölti be, mely
ből egy -egy vérsejt középértékében 33 X 10-12 gra=ot tartalmruz, úgyhogy 
100 g vérben l<b. 16 g, a7l összes vérben pedig mintegy 800 g haemoglobin 
foglaltatik. 

A vérsejtek szerepe egyfelől az, hogy az általuk alkotott óriási felületen 
eloszlott haemoglobin a szervek gáscseréjét közvetítse, másfelől igen fontos 
hivatásuk, hogy a vérplasma vegyi összetételét szabályozzák és résztvesznek 
a plasma sav-bázis egyensúlyának biztosításfubaiL 

A vérsejtek száma a keringő vérben egyike az "élettani álla.ndóknak'' 
és éppúgy, mint a vér~ukor-koncentrádó vagy a testhömérsék, csak szük 
határok között ingadozik. Ez bizonyitéka annak, hogy valami nagyon érzé
keny szabályozó berendezés gondoskodik arról, hogy a folyton, másod
percenként mintegy 10 millió elpuszculó vérsejt helyébe ugyarrannyi új 
képzödjék és hogy ez az újképzés se túl ne szárnyalja a pusztulást, se el ne 
IruLradjon mögötte. Mindkét eset ártalmára volna a szervezetnek. Első eset
ben a vérsejtszám a rendesnél jelentékenyen nagyobb lehet ( polycytaemia); 
második esetben, ami a gyakoribb, a vértes~k száma és ezzel a haemoglo
bin menn:yisége is kisebb a rendesnél, amikor vérszegénységtől, anaCm:iáról 
szálunk. Ezt vagy úgy gyógyíthatjul<, hogy csökkenteni igyekszünk a 
pusztulást vagy hogy fokozzuk a vérsejtek képződését. Hogy azoknak az 
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or"~losságoknak hatásmódját n1egértsük, amelyek -ezt a célt szolgálják, lássuk 
eló'bb, hogy miképpen megy végbe egészc:;éges szervezetben a vörös vértestek 
puszoulása és képződése. 

Hogy a vérben keringő erythrocyták elhasználódnak és öregszenek, 
azt részint festékekkel szemben való viselkedésük, részint zsugorodott vol
tuk mutaha. Hogy egy.egy vértestecske mennyi ideig tölti be hivatását, 
az még vitás, de électartamuk kb. 3--4 hétre tehető. Az elöregedett vér
sejtek a lépben, a májban, a csontvelőben és a nyirokmirigyekben elpusz
tulnak s a belőlük szwbaddá vált haemoglobin részint haemosiderinné, 
részint epefestékké lesz. 

Az erythrocyták képződési helye a csontvelő, amelyben állandóan 
tartalékok is állanak készen, úgyhogy ha sürgős szükség van pótlásra, 
akkor fiatal, fejlődésben lévők is kerülnek a vérbe, melyek nag·yobbak, 
haemoglobinban szegények és magmaradványokat is tartalmaznak (poly
chroJlli!éhophil erythrooyták). A vértestek anyasejtjei, a magtartalmú 
erytk>-oblastok, normális körübnények között nem kerülnek a vérbe, s meg
jelenésük mindig arra vall, hogy a vérképz~s rendellenesen fokozott. 

Az a kérdés mármost, hogy mi az az inger, amely a csontvelőt fokozott 
tevékenységre serkenti, hogy a pusztulás helyébe új sejteket termeljen! 
Ebbe a Wlabályozó működésbe néhány érdekes tapasztalati és kísérleti tény 
világít be: 

Először, .hogy a vérsejtek száma az oxygénellátás, illetve oxygénszük
séglet. függvénye. A mult század derekán fedezték fel, hogy a magaswbb 
régiókban, ahol az oxygen partialis nyomása csökkent, a vérsejtek száma 
és a haemoglobin me~nyisége szaporodik Ma tudjuk, hogy mind~n be
hatásra, ami a szervezetben oxygénhiányt teremt akár azáltal, hogy megnő 
&Z oxygénfogyasztás, akár azzal, hogy kevesebb oxygén áll rendelkezésre, 
a vérsejtképződést fo)mzódni látjuk. Maga a vértestek előbb említett pusz
tulása is rontja a szervezet oxygene1látását, s n1int ilyen, önműködően 
fokozza a vérsejtek képződését. Hogy az oxyg·énbiány mi módon hat ser
kentőleg a csontvelőre, arra nézve is érdekes tények birtokába jutottunk. 
Egyfelől tudjuk, hogy ha valamely állat oxygénhiányt szenved el akár 
csökkent oxygennyomás, akár yérbocsájtás miatt, akkor a vérében olyan 
anyagok lépnek fel, amelyek a vérsavóval más állatokba átvíve, a vérsejt
képzést hatabnasan fokozzák (haemopoietinek), másfelől azt is tudjuk, 
hogy úgy ezek a haBmopoietinek, mint az oxygénhiány (magaslati leveg·ő), 
valamint maga a vérsejtpusztulás is igen tökéletlen hatást fejtenek ki a 
vérsejtképzésre, ha a pajzsmirigy nem működik, ami a hormonális rendszer 
jelentőségét mutatja a vérsejtek képződésében és abban a sza:bályozó beren
dezésben, mely a szövetek belső légzését km·mányozza. Újabb vi~sgálatok 
szerint a vér festőanyaga, illetve a belőle keletkezett bilirubin is ingere 
volna a vérsejtképzésnek 

A vérsejtképzésnek e fiziológiás módj~i közül egyikét-másikát a ter
mészettől mintegy ellesve, felhasználhatjuk a therapiában: .Az oxygcen
hiányt részben úgy, hogy magwslati helyre, 1000-1500 m magasságba 
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küldjük a beteget, részben úgy, hogy olyan gyógyszereket adunk, amelyek, 
mint pl. az arsenvegyűletek, a sejtek oxydatív folyamatait csökkentve 
utánozzák a magaslati levegő hatását. Amikor a vérképzőszervek renyhesége 
a pajzsmirigy gyengült működésével párosulva okozza az anaellJ:i#t, jó 
eredményeket látnnk a pajzsmirigy-kászí~ményektől, melyekről má~ li~lyen 
szólnnk. Különös hely illeti meg az anaemiák kezelésében a vasat, amely 
részint mint a haemoglobin egyik építőköve bír :fontossággal, részint pedig 
magára a véTsejtképzésre, de talán még fokozottabb mértékben a haemo
globin képzésre hat ingerképpen, miért is az anaemiák - legfőképpen a 
chlorosis kezelésében - régi idő óta nagy szerepet játszik. 

l. Vas 

A szervezetben a vasnak kettős jelentősége van. Végtelen kicsiny meny
nyiségbcn minden sejt alkotórésze és Warburg alapvető vizgsálataiból tud
juk, hogy jelenléte az oxydációs folyamatok elengedhetetzen feltétele. Másik 
szerepe a vasnak az, hogy a haenwglobin felépítése kellő mennyiségű vas 
nélkül nem történhetik meg. A haemoglobin vastartalma 0·33%, úgyhogy a 
vérünkben foglalt 800 g haemoglobin kb. 2·7 g vasat tartalmaz. A haemo
globin vegyileg a pro,teidek csoportjába tartozik és egy az állatfajra jel
legzeC<ls fehérjéből a globinból és az ú. n. prostheticns csoportból a szin
anyagból áll, amely minden állatban azonos és amelynek 4 pyrrol-gyűrű 
összekapcsolódásából keletkező porphing:yűrű allmtja a vázát, amely kü
lönbözö gyökök felvételével protoporphyrinné lesz, amely vasat még nem 
tartalmaz és vasfelvétel útján hiúnútekké alakul. A vasnak ezt a beépíté
sét a protoporphyrinbe a normoblastok nwgja eszközli, amely ha a vasat 
átadta, szélesik és hálót alkot, amely az élvefestődő retikuloeytákm jel
lemző s ezért van az, hogy fokozott vérképzés esetében ezeknek száma a 
keringő vérben a rendcs P/00-ről a vérsejtszám 11%-ára vagyis'- tízszeresére 
emelkedhet. A sejtmagnak ezt a vasátadó képességél rézvegyületek állítólag 
siettetni tudják s ezért tartják előnyösnek vas mellett kis rézmennyiségeket 
is rendelni pl. Fererrpar alakjában. A vasnak azonban ebben a folyamat
ban - eltekintve attól, hogy a haemoglobin képzéshez az anyagat szaigál
tatja - nagy jelentöségét a sejtéletben gJ-akorolt az a szerepe szabja meg, 
mellycl a sejtmagkép12:ödést teszi lehetövé_ úgy, hogy a vérsejtképzés nem 
mehet végbe, ha a csontvelő sejtjei nem tartalmaznak elég vasa~-, hogy 
bennük a haemoglobin-molekula felépítéséhez szükséges sejtmag kifejlőd
hessék. l\.fag~.alan sejtek pl. vörös vérsejtek haemoglobint képezni nem 
tudnak ( Starkenstein). A haemoglobinban foglalt vasorr kívül testünkben 
még kb. 0· 8 g vas foglaltatik más vegyületek alakjában. 

Testünkben 24 óra alatt körülbelül 12·5 gramm haemoglobin bom
lik el és alakul át epefestékké és az ebben foglalt, felszabaduló vas
meimyiség 42 milligramm. A naponta kiürített vasmennyiség azonban 
eÍínél jóval kisebb, úgyhogy kétségkívül ez a haemoglobinból szár-
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mazó vas új haemoglobinképzésben vesz részt, vagy más alakban tar
tatik vissza. A kiürülő vasat a bélillirigyek választják ki s a bélsárral · 
távozik és pedig éhezéskor, tehát felesleg bevitele nélkülnaponta 8--c-10 ",g. 
A minimális napi vasszükségletet 10 mg-ra tehetjük, ami vegyes táplálék 
mellett, melynek vastartalma napi 10-20 mg közölt ingadozik, rendszerint 
fedezve van úgy, hogy szervezetünk vashiányt nem igen szakott elszen
vedni. Ez bekövetkezhetik azonban hiányos pl. makacs étvágytalanság 
vagy a lábadozó beteg csekély befogadóképessége esetén, vagy célszerűtlen 
táplálkozás mellett. Ez a veszedelem fenyegeti pl. azakat a cseesemőket és 
gyermekeket is akiket túlsokáig tartanak tejtáplálékon, mert a tej rend
kívül szegény ~asban. Ilyenkor, mint a iapasztalat és a kísérlet egyaránt 
mutatja, súlyos vérszegénység :fejlődik ki egyszerűen ·mzért, mert a cse
csemő vastartaléka csakhamar elfogy és a tejtáplálékban nem áll elég vas 
rendelkezésére, hogy a naponta pusztuló haemoglobinját újból felépítse. 
Ilyenkor természetes, hogy a vasbevitel gyors gyógyuJással jár. A -felnőtt 
szervezetnek elszegényedése vasban - tekintve a szervezctnek aránylag 
kis sztikségletét - ritkán fordul elő. Eltekintve nagy, vagy sokszor ismét
lődő vérveszteségektől és az előbb már említett elégtelen vagy célszerűtlen 
táplálékfelvételtől, oka lehet ennek az, hogy ha a táplálékban foglalt vasat 
az emésztés nem tudja kellőképpen feltárni, tehát nem is juthat el oda, ahol 
a vérképzés érdekében reá szükség van. Ahhoz, hogy a vas gyógyhatását 
kifejthesse, olyan vegyületeit kell alkalmazni, amelyek a gyomor-bélből jól 
szívódnak fel és amelyel:cet a_ ezervezet fel tud használni. A Tégi felfOgás, 
hogy csupán "organikusan kötött.{', tehát nem ionizált komplex vas vegyű
letek vesznek részt a haemoglobin képzésben, tévesnek bizonyult, mert 
kiderült, hogy éppen ilyenek semmiféle szerepet sem játszanak a szervezet 
háztartásában. Ilyert organikus kötésű vas pl. a haemoglobin, mnely'ből az~ 
emésztés alig képes használható vasvegyületet lehasítani és ilyent tartal
maz a vastartalmáról híres paraj (spenót), amellyel oly buzgón etetik a 
véTszegény gyermekeket, persze eredménytelenül. Az a tévoo Iel:fogás, 
hogy ilyen organikusan kötött vas j6 szalgálatokat tesz akkor, a~ikor csak 
vashiányt kell pótolni anélkül, hogy a vérképzést akarnók f~lmzni, azokból 

·a kísérletekből fakadt (Cloetta, Iümke!), melyekben tejtáplálékon tartott 
kiskutyák, anaemiáját egyaránt jól meg lehetett akadályozni ionizált vas
sal }J]. ferrum laeticummal és az "urganicus kötésű" ferratinnal. Időköz
ben azonban kiderült, hogy azok a vegyületek, amelyekröl azt hitték, hogy 
a vasat organikus köt~sben tartalmazzák, így a B unge-féle Harnatogen _és a 
Schmiedelberg-féle ferratin valójában közönséges ferrihydroxydot tartal
maZJ1ak, amelyet a fehérje kolloidális állapotban tart. ' 

A vas gyógyértékét illetően ma tudjuk, hogy a kötődés mineműségén 
kívül nagy szerepet játszik az, hogy milyen a vegyértéke, illetve az 'Oxidá
ciós állapota. A szervezetben a vas felcalálható két vegyértékű alakjában, 
tehát mint ferro vegyület pl. a haemoglobin és mint három vegyértékű 

feni vegyület a Warhurg-féle Jégzőfermentumban, a Xeylin-féle Cytoch
romban és a katalaseban. A szervezetnek megvan az a képessége, hogy 
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ferrosékat ferrivegyületekké változtasson és fordítva, ferrivegyületek redu
kálódhatnak ferrovegyületekké, de ez az átalakulás. igen lassú és· tökélet
len. Ez azért fontos, mert Starkernstein vizsgálatai szerint pharma.kológiai 
hatást csupán az anorganos ferrosók (ferrochlor:id FeCI" ferrosulfat 
FeSO., ferrum laeticum stb.) és organikus komplex ferrivegyüleiek 
fejtenek ki, Ierrinatriumtartrat, ferrinatriumcitrat, mert ezek a szervezet
ben ferro-vegyületekké alakulnak, mert a ~ vegyértékű vas az organikus részt 
(borkősavat, citromsava t) eloxidálva maga l'edukálódik, m:ig az anorganos 
ferrisók ( ferrichlor:id, ferrisulfat stb.) valamint a már említett o,·ganikus 

. kötésű vasvegyiiltBk pl., a haemoglobin készítmények teljesen hatástala
nak. E megállapítások összhangban vannak régi tapasztalatokkal, melyek 
szerint a ferros'ókat tartalmazó készítmények, mint a vasas vizele vagy a 
Blaud-féle pilulák m:indig oly jó hatással vánnak De egyben azt is meg
értjük ebből, hogy a vastherapia oly gyakran cserben hagy, mert éppen 
ezek a hatásos vaskészítmények: a Blaud-féle pilnlák (ferl'Ocarbonat), a 
ferrolaetat, a ferrochlorid, általában a ferro vegyületeket tartalmazó ké
szítmények rövid időn belül hatástalan ferrisókká oxidálódnak Ugyarwz 
áll a vasas ásványvizekre, melyek a forrásnál frissen el:fogyasztva igen 
hatásosak, mert ferrobydrocar'bonatokat tartalmaznak, ami azonban rövid 
idő mnlva fenicarbmmttá, majd fenioxyddá alakul, esetleg le is üllep
szik és ezért a palaelmzott vasas vizek teljesen értéktelenek; Az újabb 
gyógyszertechnikának célja a fcrrovegyületek stabilizálása s ennek a 
törekvésnek az ú. n. Fe1·rostabil, amely kolloidálisan védett ferrochloridot 
tartttlmaz, jól megfelel. 

_ Ezek szerint anorgános ferrisókat és az olyan készítményeket, melyek-
c ben a vas organikUB kötésben foglaltatik, tehát nem tud szabaddá válni, 
semmi körülmények között sem fogunk rendelni, mert ezek sem a vérkép- -· 
~st, seín a hiányzó vasat pótolni nem tudják. Ellenben az említett hatásos 
vasvegyül.otek a ferrosók és azok, melyek a szervezetben ilyenekké átala
kulnak, amint már említettük a vérképzésre, elsősorban a haemoglobin
kép~sre hátnak, dc általános erősítő (roboráló) hatásuk is van, ami külö
nösen idegkimerülésben érvényesül és amit a 2 vegyértékű vas közismert 
és a sejtéletre is iránynló katalyticus hatásával magyaráznak. A ferri
vegyülecek ilyen sejtéletet serkentő hatással nem bírnak, ezzel szemben 
helybeli hatásuk - mivel a fehérjét lecsapják - maró; ami a ferrisók 
alkalmazása idején oly sok gyomorpanasznak volt kútforrása. Ma már csak 
parenchimás vérzés csillapítására használjuk öket. 

A ferrosók ilyen hatástól mentesek, bevételük után egyrészük a bélből 
- a lipoidoldható ferroehlorid már a gyomorból ~ felszívódik, míg a. fel 
nem szívódott rész a bélsárral távozik. A felszívódott vasat a bélmirigyek 
választják ki, a vizelettel kiürített vas elenyészően kevés, s ezért egy időben 
az a téves hit uralkodott, hogy a vas fel sem szívódik- ,hanem előnyös hatá
s§t csak azzal fejtené ki, hogy a bélben keletkézett kénhydrogent megköti. 
Ezt részint liliktatott bélkacsokon végzett kísérletek, részint szövettani vizs
gálatok megdöntötték. 
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Parenteralisan - de csakis így - bevitt fmTo-vegyiiletek az idegrend
szert bénítják, ami ha Kg-ként néhány (2--6) centig-ot fecskendezünk az 
állat venájába, légzéshüdést is okozhat. Kisebb adagok huzamosan adYa 
sárga májsorvadást okozhatnak. Belsőleg adva a felszívódás útjában levő 
máj megvéd a mérgezéstől. , 

Ritka esetekben a vérszegénység ellenkczöjével: sokvériiséggel (poly
cythaemia) is találkozunk, ami igen kellemetlen tünetekkel, munkaképtelen
séggel jár. E kínos állapoton sem a vérbocsájtás, sein a vérsejtoldó phenyl
hydrazin adagolása nem segít, de állati Ichérjétől n1entes étrend jó hatáss1l 
van. (Herzog Ferenc.) 

Alkalmazás: l. Vérzésekböl, célszerütlen vagy hiányos táplálkozásból 
származó vas hiánya a swrvezetnek, vagy amikor a szerve~et elvesztette azt 
a képességét, hogy a táplálékban foglalt vasat felszabadítsa (achylia 
gcastrica), vagy annak ferri vegyül€teit redukálja (H eubner · szerint 
chlorosisban). 

2. lliinden ú. n. hypochrom, vagyis alacsony festődési indexel járó, 
tartósan fennálló, rossz vérké1Jzési hajlandóságot mutató véTszegénység 
esetében. ~ 

3. Vészes vérszegénységben a májkezelés támogatására, hogy a rende:s.sé 
vált vérképzéshez szükségeS' vas bőven álljon a szel'vezet rendelkezésére. 

4. Kimerültségi állapotban, általános gyengoség esetén még akkor js, 
ha nem szövödött vérszegénységgel s nem is az okozza a szervezet leromlá
sát. A vas mint. erösítő gyógyszer jó szalgálatokat tehet más rohorans sze
rekkel egyiitt (pl. Chirui.vasbor• stb.). A vízben oldható vassók adagja 0·1-
0·3 g pro dosi 3 X napj. A fer'l'um hydrog. reductum, melynek a gyomor
ban vaschloriddá kell átalakulnia, hogy hatást fejthesserr ki, csak. sokka~ 
nagyobb, 1-0-3·0 gcos adagokban hatásos. Előnye, hogy a hatás tartósa;bb. 
Aehylia esetében, ami vérszegénységgel gyakran párosul, vele egyidőben 
sósavat kell adni. 

Hatásos vaskészítmények 

a) Szervetlen ferrovegyü1etek 

l. *Fe1T'LMn hydrog. ·1·eductum. Színvas, fínom eloszlású por. A gyomor
sósav jelenlétében részben ferrochlor:iddá lesz. Csak nagy adag hatásos, 
Niigeli szerint napi 10 g-ig. 

2. *Fe1TWn chlorat1t1n oxydulaturn: Leghatás-osabb vaskészítmény, 

különösen ha ferrisóvá alakulását megakadályo.zzuk. Ilyen állan(!ósított 
készitmények a Ferrostabil (zsírral), a Ferrabb (ascorbinsavval). 

3. ~~Ferrum sulftwicum oxydulatunt: igen álland6 ferro só. 
4. :;.~Fet·rum carbonicum, sacc7wratmn 10% vas-~artalommal, meJynck 

oxidációját cukor gátolja. 
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5. ''Pin. fel'l·i carbonici (Blaud pilulák): 0·05 g ícnocarbonat tart. 
6. "Piil. ferri jodati (Blankard pilulák) és · 
7. ''Syrupus fC1'1"i jodati: ferrojoditot tartalmaznak. 

·8. "'Fen·um lacticwn: ferrolactat. Hatóanyaga a régen hivatalos Pill. 
fen·atae-nak. 

9. Ferrum oxalic1t>n oxydulat1<nt s. protoxalatum: ferrooxalat 33% 
vastarta.lommal. (A Deé1'-féle tabletták h;ltóanyaga.) 

b) Szerves ferrisók 

l. *Ext·r. Pomi ferrat-urr~, s. malat:is fen·i: Sa.vanJ'"ll aln1ák levéből és 
vasporból készül s igen kevés, kb. 3% vasat tartalmaz. Adag: 0·3-0·5 g. 

2. ''Tinct. pomi ferrata s. malatis fmTÍ: Előbbinek szeszes fahéjvizes 
oldata 0·5% vastartalommal Adag: 20---40 csepp. 

3. ~~chin.inum ferrocit1·icwn anwwniat·wn: 14% vastartalonunal. Adag: 
0· 2-0 5 g. V ele készül a 

4. *Vinum Ohini1W-ferratum a chinavasbor kb. 0·5% vastartalommal 
Roboráló szerelmek használják őket. 

5. Ferrum citricunt oxydatum kb. 20% vastartalo=a.l. 
A hatástalan szervetlen ferrisókat, valamint a kolloidalisan védett 

ferrihydroxydokat (Fen·atin, Hiimatogen, ferrum peptonatum stb.), úgy
szintén az organikus -köté~ü vasat tartalmazó haemoglobint és vérkészítmé
nyeket belsőleg nem rendeljük. 

Vasas ásványvizek hazánkban a parádi Clarisse-forrás, a esopáki, 
sikondai, tusnádi, stb. Csak a fonásnál fagyasztva hatásosak, mert állás
közben a bennük oldott ferrobicarbonat hamar alakul át hatástalan ferri
sóvá. 

A ''fer-rum sesquichloratum (:B'cCl,) ferrichlorid és lOo/o-Ds oldata 
*Ferrum sesquichlo-rat." solutwn v. Oleunt martis híg oldatban, vagy vele 
átitatott vatta v. gaze alakjáhan parcnehimás vérzés csillapítására szolgál. 

A vas bizonyos vegyi tulajdonságai- hasonlóak a Ma n g an é i h o z és 
ezen -az alapon ·próbálták vérszegénység gyógyítására ezt- is felhasználni. 
Kísérletes és klinikai tapasztalatok egyaránt azt mntatták, 'hogy a vér
képzésre semmi hatása sincs a manganvegyülcteknek s ezért a vas helyette
sítésére nem ha.sználhatók. 

A réz, mint mÓ..r említeaük, a haemoglobin felépítésében mint a folya
mat katalysatora, valószíniíleg szerepet játszik s azért ha nem iS nrint a. vas 
helyettes-ítője, de mint gyógyhatásának kiegészítője, vérszegénység gyógyf
tására vassal együtt használható. Ilyen célt szalgálnak a Fercupa-r, FTen·activ, 
Ferrocup1·in nev{l készítmények. 
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2. Oxigénhiány mint a vérképzés fokozója 

l\1:ár megemlékeztünk arról az érzékeny szabályzóberendezésröl. mely a 02-hiány 

vérsejtek állandó pusztulása ellenére biztosítja azoknak állandó dzámá't a ésvérképzés 

kering'Ő vérben és láttuk, hogy ennek az önműködő berendezésnek az a 
nyitja, hogy a vérsejtpusúulás következtében ·bcálló kisfokú oxigénhiány az 
a tényező, mely a vérképző szerveket folwzott működésre serkenti és pedig 
a pajzsmirigy közvetí~ésével (111(],nsfel-d). Ez magyarázza meg azt is, hogy 
nagyobb vérveszteségek után a- vérképzés rendlúvül fDkozott, úgyhogy a 
vérsejtek felének elvesztését kb. két hét alatt ép állat visszanyeri és hogy a 
magaslati levegő (1000-1500 m) mint kísérletek és klinikai tapasztalat 
egybehangzóan bizonyítja, igen erős fokozója a vérképzésnek, amit a vérsze-
génység gyógyításában fel is használunk. A mérsékelt 0 2 hiánynak ezt a 
hatását utánozni lehet a r se n n e l, amelynek egyik hatása, hogy a sejtck-
ben az oxidációs folyamatokat mérsékcli, ami a vérképzésre hasonló hatást 
fejt ki, mint a mag'aSlati levegő. Ezért az arsen olyan vérszegénység eseté-
ben, amely a szervezet általános leromlottságával, -soványságga.l, a táplálék 
rossz kihasználásával jár, jó hatással lesz, mert a vérképzést fokozó hatását 
támogatui fogja anyagforgalmi hatása, amely a tápanyagraktározást elő-
mozdítja. A vérszegénység ama fajtáiban, melyek vasérzékenyek (hypochrom 
typus) nem helyettesítője a vasnak, legfeljebb támoga:-ására ha-Sználható. 
Jobb hatása -van a hyperchrom anaemiákra, úgyhogy a májtherapia előtti 
időben a vészcs vérszegénység kezelésében nagy szere1)e volt, dc ma. már ez 
aiZ alkalmazása. idejét _multa. Készítményeiről az anyagforgalmi hatáSaival 
kapcsolatban lesz szó. 

3. A vészes vérszegénység gyógyszerei. 

Az ú. n. vé.szes vérszegénység ( Anae_m,ia penu~,cwsa v. Marbus Bier
meri) a vérképzésnek nem mennyileges, hanem minőleges zavara, amelynek 
következtében-a rendesnél ,jóval nagyobb, tehát haemoglobinban gazdagahb1 

de életképtelen vörös vérsejtek képződnek, amelyek a keringésbe jutva 
hamar el is puszt~lnak._A betegséget tehát jellemzi, hogy nagy vérszegény
ség mellett viszonylag·osan sok a haemoglobin, az ú. n. festődési mutató .l 
fölött van és hogy a vörös vérsejtek a rendesnél nagyobbak. A vérsejtpusz
tulás okozta vérszegénység a vérképző szervcket rcndkíviili PIÜlrödésre ser
kenti, a csöves csontok rendesen sárga veleje vörös csontvelövé alakul, a ke
ringő vérben magvas vérsejtek jelennek meg, de ez a fokozott tevékenység 
nem szünZeti meg a vérképzés káros voltát, melynek következtében a. termelt 
vérsejtek éretlenek, has{mlóa.k azokhoz, amelyek az embrionális élet első sza-
kaszában termelődnek. Whipple és Robscheit-Robbins állatkísérletes eredmé- "'ithuapia 

nye, mely szerint a máj egy a vérképzést befolyásoló hatóanyagat tartal-
maz, i1agyjelentő.ségüvé Yált, amikoi Minot és Murphy kevéssel utána fel-
fedezték, _hogy nyers vagy enyhén főtt v. sült máj etetése a v-észes vérsze-
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fermentum 

o·c'nv-séO'et meo'gvóoyítJ·a. Azóta -bár a. májnak ezra pcrniclo;;a-ellencs 
b " o t:'h-~ t:'l• 

hatóanvaO'át még tisztán előállítani nemsikerült--a máj kivonata-paren
terális~n ;d va, ennek a régebben feltétlen halálos betegségnek hatásos gyógy
szerének bizonyult, amely nemcsak -a csontvelő rendellenes vérképzését tudja 
rendessé változtatni. hanem a be~egséggel járó idegrendszeri elváltozásokat 
is (gerincagyi kötegek sorvadását), ha azok még nem túlságosan mélyre
hatók, meg tudja szüntetni. A májtherapia felfedezése óta a betegség lénye
gébe is mélyebb betekintést nyertünk, bá1' még néhány homályos pont tisz
tá;zásra vár. Tudjuk, hogy a csontvelő. rendesen megérett vérsejteket csak 
akkor tud termelni, ha a máj hatóanya.ga rendelkezésére álL A vészes vér
szegény-vérképzést azért nevezzük "embrionális"-nak, mert a májfunkció 
megindulása előtt az ébrény is "vészes vérszegénység" -ben szenved. Igen 
érdekes, hogy a máj hatóanyaga csak ép pajzsmirigymüködés mellett, és 
pedig annak egyik eddig ismeretlen hormonjának, a "myelotrop honnan/~ 
aktiváló képessége által válik hatásossá. (JJfrutsfeld és Sós.) 

A máj hatóanyagán kívül a gyonwr 1~s tud tennel.ni pe'rniciosaellenes 
hatóanyagat és pedig ú~y hogy a gyDmornedvnek egyik Ca~tle áU.al fel
fedezett enzymája a táplálék bizonyos alkotóelemeiből azt lehasítja. Erről azt 
gondolták, hogy azonos a máj hatóanyagával és hogy a máj ezt a táplálékból 
képzett, úgylátszik hogy a B-vitaminokhoz _tartozó perniciosa-ellenes anyagut 
csak raktározza. JJfansfeld vizsgálataiból tudjuk, hogy a kéc anyag egymás
salnem azonos, mert míg a m4j hatóanyagának aktivitásához a pajzsmirigy
müködés szükséges, a gymnor hatóanyaga pajzsmirigy nélkül is kifejti tel
jes hatását. Ez két okból fontos. Először azért, mert ebből megértjük, hogy 
a g:yomorachylia, me1y a vészcs vérszegénység' sohasem hiányzó tünete, egy
magáhaJl nem okoz perniciosát, mert ép pajzsmirigyműk?dés ese~én ilyen
kor a máj hatóanyaga biztosítja a rendes vérképzést, tehát vészes vérsze
génység csa.k akkor támad, ha az achylia gastricáho~ a pajzsmirigymüködés 
zavara. is társuL lviásodszar azért, mert ebből' rileg~udjuk, hogy ú. n. máj~ 
refraktaer esetekben, amikor nyilván a pajzsmirigyrnüködés zavara ol:y 
mélyreható, hogy nagy májadagok is hatástalanok, gyomorkészítménye
ket kelladnunk, ami klinikailag jól be is szakott válni. A gyomorkészítmé
nyck perniciosa-ellenes hatóanyaga onnan' származik, hogy a kivágDtt 
disznógyomor állása .és feldolgozása közben a Gastle-féle fermentum a gyo
morfal bizonyos anyagaiból h:tsítja le a hatóm1yagokat. 

Máj- és gyomorkészítmények. Az első és ma is leghatásosabb befecs
kendezhető májkészítmény a Giinslen álcalelőállított Campolon. Hasonlók: <L 

Procythol, Perhepar, Exhepa>-. Gyomorkés_zítmények: Vent,·ocythol, Per
stomin, Ventraemon. Gyomor és máj hatását egyesíti a Ventrepar. Bár 
ezeknek spezifikus hatása csakis a vészes vérszegénység ellen irányul, más 
eredetű vérszegénység ellen is szok~ák rendelni néha jó eredménnyel -és 
mint már említettük, célszerű hatásukat vaskészítménJ7ekkel kiegészíteni. 
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4. A fehérvérsejtek képzésére ható szerek. 

A fehérvérsejtek fontos élettani szerepe fertőző betegségek alatt és a 
gyógyulás szakában ismeretes. Legfontosabbak fertőzések leküzdésében a 
csontvelőből és pedig myeloblastok és myelo.cytilkból származó g1Y»1iulocyták, 
melyek az összes fehérvérsejtek (mm3 -enként rendes számuk 6000) mintegy 
70%-át teszik és három fajtáját különböztetjük meg és pedig a basophil, 
eosinophil és neutrophillenkocytákat. Igen fontos, hogy a neutrophilleuko
cyták fiatalon csak egymagvúak, elöregedé.sük folyamán a lJlll.g karéjokra 
oszlik, mert a fiatal alakok megszaporodása a kel'ingö vérben a csontvelő 
fokozott tevékenységél jelzi s ilyenkor a vérsejtképzés balratolódásáról beszé
lünk, míg a csontvelő renyhe működé.se (jobbratolódás) a sokmagvú karéjo
zott leukocyták megszaporodásában nyilvánul meg. A vérkép balratolódása 
fertőző be~eg-ség folyamán a szer-vezet védekező berendezésének, reakció
képességének bizonyítéka. 

Na",oyon súlyos helyzetet teremt a granulocyták lényeges megkevesbe: 
dése, vagy teljes -eltüné.se a véEből az agra·nulocytosis, ami halálos vesZB~-· 
dcJmet jelent. Kísérője, ami felhívja reá a figyelmet,_ a garatmandulák :feké
lyesedéssel járó gyulladása. Úgylátszik ezt .a megbetegedést a csontvelő aller
giás állapota idézi el·ő, amely gyógyszertani szempontból azért oly fontos, 
·mert bizonyos gyógyszerek tartós vagy ismételt adagolása váltja ki és pedig 
rendes gyógyító adagban. Nagy riadalmat keltett néhány év előtt annak a 
felismerése, hogy _Amerikában és az északi országokhan a nálunk is igen 
Biterjedt és számos kevert porhan szereplő pyrarnidon (amidazophen) sok 
·esetben agranulocytosist okoz, amiben talán táplálkozásnakvagy éghajlatnak 
is része lehet, mert nálunk még eddig· nem fordult elő. Barbitursav-készít
mények és arsen alkalmazása után is előfordul. Ennek a mindig életvesze
delemmel járó állapDtnak egyetlen hatásos gyógymódja, mely az esetek egy 
részében a veszélyt elhárítja, hogy a bőséges vérátömlesztés mellett meg kell 

-kísérelni nucleins-avnak v. Na-sójának oldatait intramusculárisan adni, amely
nek csontvelőmüködést serken:ő hatása régen ismereteS. Na.trium nucleini
eum 10%-os oldatából 5-10 cc adható v. készítményei a Nucleotrat és a 
Granulocitagen (pentosenucleotid) 7%-os oldata. 

A lculmcyták vérben való eloszlása ú. n. chemotaktikus anyagok hatása 
calatt álL Ilyeneket tartalmaznak gerrykeltő esirák is, ami a leucocyták fel
szaporodását a fertőzött szövetekben a gennyképződés! érthetővé teszi. 

A leukocyták amoeboid mozgását fokozzák a Ca-sók, gátolják a ohinin 
·és a sa.licylsav. A keringő v-érben elpusztulnak Röntgen-besugárzásra, vala
mint radiumemanatio hatására. Előbbit a leukaemia kezelésében felhasznál
ják A leukocyták képződését a csontvelőben bénítja a benzol, mely ipari 
mérgezések gyakori okozója., melyek letdwpeniával járn.{lk (Selling). Fel
használása a leukaemia gyógyításában (Korányi Sá'i~fffj-nem vált he. 

A lymphocyták a nyirokrendszer termékei a fertőző ··betegségek gyó
:gyulási szakában igen megszaporodnak, ami jó kórjóslatra jogosít. Rendes 
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körülmények között az összes fehérvérsejcek 1;4 részét alkotják. Parasympa
thicus izgatók hatására számuk megnő; ami a. nyirokszervek~ elsősűrban a 
lép összehúzódásának következménye. 

Vég·ül az ú. n. monocyták a fehérvérsejtelmek kb. 6%-át alkotják a 
reticuloendothel termékei, melyeknek phagoeytáló tulajdonságai vannak s 
ők is részt vesznek a fertőzések leküzdésében, awelyeknek folyamán számulc 
háromszorosára nőhet~ ami a retim.:iloendo~hel fokozott tevékenységére valL 
A fertőzött területen ők végzik a szövettörmelékek eltakarítását. Gyógysze
res befolyásalásuk nem ismeretes, képződésüket mindaz fokozza, ami a reti
euloendothel tevékenységét növeli. · 

5. A véralvadásra ható szerek 

A vérmegalvadás fermentat.ív folyamat, melyben a prothmmbin Ca
ionok jelenlétében th>-OJnbolcinase hatására thrombinná lesz, mely a fibri
nogenből fibTin-t képez. A prothmmbin a májban keletkezik és pedig K
vitamin hatására és a vérplasmában foglaltatik oldQtt. állapotban. Hiánya a 
leggyakoribb oka a véralvadás kimaradásának A thrombokinase nevü 
enzyma a vérlemezkék szélesésekor válik szabaddá. Ezért thrombopenia ese
lén a véralvadás gátolt szokott lenni. Ha a v~rcalciumot kicsapjuk (pl. oxal
sava.s v. citromsavas sók hozzáadásával), akkor -a vér nem alvad meg mind
a.ddig, amíg Ca-ionokat hozzá nem teszünk. Ca-hiányból származó csökkent 
véralvadás, nem ismeretes, azért Ca-készítmények alkalmazása véralvadás 
siettetésére indokolatlan és nem szakott eredménnyel járni. Olyan vérzé
kenység esetén azonban, mely nem _az alvadóképesség hiányából, hanem a. 
hajszáledények kóros állapotából fakad, a calcium hatásos, mert. a hajszál
edényeket tömöríti. 

A v é 1· a l v a d ás fok o z á-s a különöscn 'parenchymás vérzések· el
állítása céljából fontos, mert nagyobb vérzéseket sebészileg szoktak és kell 
ellátni. Fontos továbbá min.den olyan esetben, amikor az alvadás kórosan 
gátolt, pl. bacmophylia esetében. A véralvadást siettethetjük helybelileg 
alkalmazott szerekkel. Ilyenek a már említett ferrum sesqnichloratumos 
vatta· vagy gaze, esersavas készítmény-ek és vérlemezke-kivonatok, amilyen 
a Coagnlen, mely thrombokinaset tartalmaz. 

Távolható szerek, melyek a. véralvadást fokozzák a nélkül, hogy allml
mazásnk thrombosis veszélyével járna, mcrt hiszen csak a .vérpályából kiju
tott vér alvadását siettetik, a pektin, mely Coagncit néven kapható oldat
ban és tablettában. Parenechymás vérzéssei járó műtétek előtt (OlT-, g·arat-, 
prostata-,. agymüt.étek) befeeskendezve, vagy túlzott mcnstrualis vérzés meg
gátlására beLsőleg szedve is jó szalgálatot tesz. Véralvadást fokozó hatá<Ía. 
van magas thrombokinase tartalma mia,tt a gerincvelő-kivo~m.toknak is.~ 
Manetol néven hozták forgalomba. · 
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A K-vitumin hatása akkor érvényesül, ha prochromhinhiányhól fakad 
a véralvadás zavara. C-vitamin hiányából is fakadhat az alvadás gátolt 
volta. Ilyenkor az aseorbinsavnak nagy adagai azt megszüntetik. 

A- gelatina régen abban a hírben állott, h.ogy a vérmegalvadást fokozza. 
Ez rendes alvadási-idő esetében nem áll. Ellenben haemophiliások igen meg
nyúlt alvadási idejét rendessé változtatjaJ úgyhogy nagy adagban adva 
(2%-os oldatból 100 cc. i. m.) Stiihelin szerint a haemophylia leghatásosabb 
g;y"ógyszere, mely néhány hétre rendezi a vénnegalvadást.. 

rrüdővérzés megszüntetésére újabban a kongavörös 1%-os oldatát (5-·-
10 cc) adják intravenásan, igen jó eredménnyel. (Brauer.) 

Hypertoniás (10%) konyhasós és cukoroldat (40%) intravenás bcfccs
kendczése is néha hatásos a. vérlemezkék károsítása álta.l és a gyömorba vitt 
konyhasó (kávéskanállal), vagy 0·1 g-os Ferrum f:esqnichloratum néha· a 
tüdővéredényekre menő reflex folytán tüdővérzést 1ül1anatok ::llatt meg tud 
szii:ntetni, dc csak ha parenchymás volt a vérzés. 

A v é r a l v a d ás g á t l ásána-k - el~ekintve- a kísérletes orvos
tudományban való fontosságától - egyik gyakorlati jelentősége az, hogy a 
véredénysebészet egyik legnag;yobb akadálya, hogy véredények összevarrása, 
illetve véredénycsonkok egyesítése után a varrás helyén a mfttét utáni első 
napokhan thrombus képződik. Ha ilyenkor a vér megalvadását meggátol
juk, ezen a válságos időn átseg'ítjük a betege~. A vérpályában történt ·.vér
alvadás pl. műtétek után nem _szokott olyan mérvű lenni, hogy a keletke
zett thrombus mindjárt a véredény egész ürcgét kitöltené, hanem a kelet
kezett kis alvadékra másodlagosan rakodúak rá úja:bbak, amik teljes elzáró
dást okoznak. Ennek megakadályozásira a véralvadást gátolni kell, amíg a 
veszedelem elhárul. További jelentősége az alvadásgátlásnak a yérátömlesz
tésben van. 

Ilyen gyógyszerünk, mely mil1den követelménynek megfelel, a H eparú~ 
(mucoitinkénsavas ester), amelyet Howell először a májból állított elő és 
amelynek vegyi szerkezetét JonJes vizsgálataiból ismer~ük meg, valamint 
fontos élettani szerepét, mely abból áll, hogy megakadályoz.za a véralvadást 
a vérpályán belül ott is, ahol a vér igen lassan kering, mint kiterjedt ha.j
száledényterületekben, pl. a. tüdőben. A heparint ugyanis, mint kiderült, az 
Eltrlich-féle hízósejtek termelik - élvefestődő szemcséik tiszta heparinból 
állanak - ezek pedig a. szci'vezetben nagykiterjedésű- hajszáledényterüle
tek körül zsúfolódtak össze és állandó kísérői azoknak a kis véredé:nyeknek, 
melyeknek. fala. még izomréteggel nem bÍT. Felfedezése a véralvadás körüli 
ismereteinket gazdagította., mert a rendszerben még egy élettani anyag sze
repét ismertük meg, mely úgy mint a thrómpokiri8:se

1 
nem a vérplasmába.n 

van oldva, hanem .sejtek tartalmazzák és arncly~nek az a jelentősége, hogy a 
protlwd'ntbint megVédi a thrombokinase bontó hatásával szemben. Így 
most már a véralvadás és annak élettani gátlása. világos előttünk éS azt a 
következő vázlat érzékíti: 

185 

Hepal'in 
élettani és 



gyógyhatásai 

Sejtekben 

+ Thrombokinase--------- + ...f.. 

(enzyma) j 

Heparin 

P lasmába n 

Prothrombin 
! ca++ 
+ 

Thrombin (enzyma) 

l 
i' 

Fibriz:ogen 

t 
Fibrin 

A Heparin! vérhez adva l mg-ja 40 cc vér megalvadását 24 órán át 
megakadályozza. 

Ember vérébe fecskendezve l mg testsúlykilónként a vér alvadáside
jét 20-30 percre meghosszwbbítja. Így lehet adni vérátömlesztés esetében 
a vértadó embernek. 

Mütét utáni trombózisok megakadályozásában jelentőségét növeli az a 
megállapítás (Crafoord), hogy műtétek után a vér alvadási ideje néhány 
napon át igen rövid, vagyis jóval alvadékanyabb a vér, mint rendesen, · 
amit arra vezetnek vissza, hogy a műtét a heparin termelést gátolja. A mű
tét utáni 3.-4. napon az alvadási idő helyreáll. A műtét után tehát Heparin 
alkalmazása igen: észszerű és a Svédországban, valamint Kanadában gyűj
töte tapasztalatok igen biztatóak. 100-150 mg-os adagokat fecskendeznek 
be intravenásan, ami -napjában többször meg is ismételhető. Ugyariígy alkal- · 
mazzák mindBn más trombózis és embo~ia esetében pl. a koszorús erek elzá
ródásakor, mert ha már bekövetkezett em,boliát megszüntetni nem is lehet 
vele, újabbak keletkezését megakadályozhatjuk éppúgy, mint a thrombózisok 
növekedését. Heparin néven a Schering-Kahlbaum cég hozta forgalomba. 
Jlfás készítménye a Liqumnin (Hoffmann La Roche). 

A vér megalvadását gátolja még a synthcticusa.n előállított poly
anetholsulfosavas natrium, mely Liquoid-l'l,oche néven van fogalomban és 
a pióca (Hirndo officinalis) testéből kivont kristályos anyag, a Hirudin, 
valaminc a Novintdin, melyeket csak állatkísérletes célra használunk. 

6. Vérmérgek 

E néven .foglaljuk össze azt a nagyszámú mérget, amelyek a vér legfon
tosabb tevékenységét, az oxygen szállítását gátolják, va.gy lehe:etlenné teszik. 
Ez hámmféle képen történhetik: 

l. Úgy, hogy a vérsejteket károsítják olyan módon, hogy a haemoglobin 
kijön belőlük. Ezt nevezzük haemolysisnek ( vérsejtoldás). Így hatnak élő 
esirák toxinjai, pl. a ha.emoylticus streptococcusé, mely súlyos sepsisek alkal
mával, skarlatinával kapcsolatosan okozhat vérsejtoldást, továbbá vérbe 
jutott saponinok, mérges gombák hatóanyagai (Helvella esculenta), kígyó
mérgek, ai·senhydrogengáz stb. Ilyen haemolysis a trópusi malária kapcsán 
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chinhl idio.synkrasia folytán fellépő haemoglobinvizelés (SclnvarZ\vasser
fieher) a ,,paroxysmás hacmoglobinuria", valamint a haemolyticus icterus. 

Ha nagy mérvet ölt s a vérsejtelmek lrb. %-a elpusztult, akkor fulla
dás áll be. Kisebb fokú haemolysis azért veszélyes, mert a haemoglobinju- · 
kat vesztett vérsejtek szétesnek, a törmelékek összecsapzódnak és embolust 
okozhatnak a vesében (anuria) vagy az agyvelőben. A kiszabadult haemo
globin a veséken kiürül, egyrésze pedig vagy szétesik és epefestékké alakul, 
vagy vérsejtek haemoglobin tartalmát növeli (hyperchromasia). 

' 2. A vérmérgek a haemoglobint vegyileg változtatják meg, úgyhogy az 
O, átvitelre képtBlenné lesz. 

Így hatnak a methaenwglobint képező mérgek. Ha a haemoglobin 
2 vegyértékű vasa 3 vegyértékűvé lesz, akkor methaemDglobinná lesz, 
amely oxygénszállításra alkalmatlan és ha a haemoglobin kb. %-a ilyen 
átlakuláson ment át, akkor fulladás következik be. Kisebb fokú methaemo
globin képződés esetében, ainennyiben a haemoglobin-moleculán más, mé
lyebbrc ható változás nem következett be, a méreg kiürülése után a vesze
delem elmúlik, mert a baj megszűnik. Így hatnak a nitritek, melyeknek 
gyógyhatásait az edénytágítók közt láttuk. Veszedelmesebb, amikor a haemo
globin prosthetikus esoportja további változást szenved és nemcsak tiszta 

-mcthaemoglobin képződik, hanem_ verd-ohaemochromogen vagy sulf~aemo
globin, melynek elnyelési csíkjai hasonlóak. Ilyenkor a vérsejtek is tönkre 
mennek, súlyos anaemiák fejÍődnek és a vérsej ctörmelékek emhóliákat okoz
hatnak éppúgy, rnin.t haemolytikns mérgezés esetén. 

Mcthaemoglobin-képző fontosabb mé,-gek a g·yógysze,-ek között az 
em.líteA~ initriteken kívül a kaliU1n chlorie-u/Jn, arsenhydrogen, pyrogaUus, 
ipwri mérgek közül pedig a ben.zol amido és nitroszánnazékai az anilin és 
nit1·oben,zol és azok szánnazékai (a1JJilin-festékek mig bőrön keresztül is!). 

A haemoglobin mélyebbre ható károsítása nemcsak a prosthetikns, 
hanem a .fehérje csoportDt vagyis a globint is érintheti. Így hatnak az aceta
nilid és a chioratok nagy adagban. Ilyenkor haemoglobin törmelékek (Heinz
testek) láthatók a vérben. A methaemoglobin-képződést, ha oly nagyfokú, 
hogy fulladás veszélye fenyeget, vérátömlesztéssei kezeljük és újabban a 
mechylenkéktöl látnak jó eredményt. 

A haemoglo·bin másirányú kémiai átalakulása, amikor vasát elveszítve 
haema.toporphyrinné alakul. E-z történhetik önálló anyagcserebetegség képé
ben és gyógyszerek valanúnt Röntgenbesugárzás hatására. Így hatnak a sul
Ional, a trional, szénkéneg, ólom. V eszedelme ennek egyfelől, hogy nagy 
haemoglobin veszteséget szenved a vér, más-felől __ a haematoporphyrin a 
szöveteket fénYérzékennyé teszi és bőr- és szemgyulladások okozója. A niko
tinsavamid megakadályozza a porphyrin képződést, tehát ilyen esctekben 
igen ajánlatos. (-Késrzítményei: Vitaplex N., Acúl nicotinicunt, Nicobim1- st-b.) 

3. Hathatnak _.úgy is a vérmérgek, hogy a haemoglnbin-molekula át
alakítása nélkül lehetetlenné válik az 0 2-szállítás-, ha az oxygénnél nagjrobb 
vegyi affinitással bíró anyag kötődik hozzá, amiáltal a oxygen kiszorul az 
amúgy is igen labilis oxyhaemoglobinbóL Ilyen méreg a . 
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Szénoxyd (CO). Szén vagy széntartalmú anyagok tökéletlen elégése 
és a széndioxydnak égés közben végbemenő redukciója alkalinával ·a szén
dioxyd mellett mindig sok szénmonoxyd is keletkezik s ez a színtelen, szag
talan, kék lánggal égő veszedelmes g'}z mérgez, h.a kellő elvezetéséről nem 
gondoskodnnk. Mivel minden égés termékében feltalálható, nagyon ook áldo
zatot szed. A mérgezések gyakoriak a nagy vaskohók, vas- és fémöntőmü
helyek, ková.csmühelyek, szénégetőkemen~.ék közelében, de talán még több 
áldozatot szednek a repedezett, rosszul húzó Yagy éppen a meleggel taka
rékoskodás céljából elzárt csövű szobatűzhelyek, kandallók és az épüle
tek kifűtésére használt kokszkosarak Az iparban fűtésre és motor
hajtá.sra használt "vÍ!zgái" (vízgőz izzó szénen áthajtva egy igen melegen 
égő 40% CO-t tartalmazó gázkeveréket ad: O + H, O = GO + H,) cső

repedések útján igen veszedelmeK Szénoxyd van a lőpor égési termékeiben 
(4%), a dinamitéban (30-40%) s általában a robbantószerekében; s 
ugyancsak ez öli meg azokat a bányászokat is, kiket a rÓbbanás ereje ts 
lángja életben hagyott. Igen magas: 46% CO tartalma van a celluloid égés
termék_einek,- ,ami ily filmek égésekor -- ami robbanásszerlUeg me gy végbe 
- sokszor okozott tömeges szerencsétlenséget. Nagy tüzlmt.asztrófák alkal
mával az áldozatok túlnyomó része előbb megfullad a fűstgázoktól, melyek 
leggyilkosabb ja a szénoxid, s csak azután ég szénné. En y hé b-b mérgezést 
okoz a széilvasaló, -szan1ovár. Benzinmotoro-k ·lripuffogó gázai átlag 4-7~% 
CO-t tartalmaznak és zárt helyiségben életveszedelemmé válhatnak, de 
még városok forgalmasabb autóútjainak lcvcg5jét is J.:í"loo co tartalomig 
szennyezhetik (Starkemstein). 

A világítógázmé>·gezések is ide tartoznak, mert bár csak 5-8% abban 
a szénoxyd, mégis ez benne -a leggyilkosabb a többi, jóformán indifferens 
gáz mellett (OH4 =32%, H= 50%, O +N= 5%, GO, =2%, CO 
=8% az aránylag jó világítógáz összetétele). A világítógáz nyitvafelejtett 
csapokon, elromlott gumitömlőkön, falbavert szögek megrepesztette csőve
zetéken át jnthat a lakószobába, s bár szaga elárulja, mégis sok szercncsét
lenséget okoz (éjjel). Van Hzo;nban arra is eset, hogy a gáz szagta
lanul áramlik be a lakásba egy utcai csőrepedés következtében. A felfűtött 
ház könnyebb fajsúlyú leveg5je szívó hatást gyakorol a talajleveg5re, s az 
ahhoz kcveredett gá" vastag föh'étegen átszűrődve bűzös alkatrészeitől 
egészen megtisztul, de nem a szénoxidtól. Volt rá eset, hogy 50-100 Inéter
nyire fekvő csörepedéstől is eljutott a házba a."szénoxid. Úgy a világítógázt; 
mint a szabad serpenyőben ég-ő szenet gyakran használják az öngyilkosok is, 
különösen Fra.nciaországlJan. 

Az acut 1nérgezés tünetei a .bclélegzett gázkeverék tOménysége szerint 
változnak. Töményebb gáz belélegzése azonnal izombénulá-st, eszméletlen:
séget és légzési bénulást okoz; de már 0·1-0·2 vol. % belélegzéseis komolY 
tüneteket idézhet elő; sőt hosszabb időn át belélegezve, pl. egy éjjelen át, 
halálns is lehet; 0· 37 vol. % GO-t tartalmazó levegőnek 2 órán át beléleg
zése biztosan halálos. Rendesen azt történik, hogy lassan jut be a méreg a 
s~ervezetbe, s a haemoglobinhoz való ·erős vonzódása miatt a vérben fel':' 
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halmozódik. ·Fenyegető előjelei alig vannak. A halántékolt lük~etését, ká
bultságot, szédülést alig veszik észre az emberek, s komoly veszedelellll'B még 
nem gondolnak, mikor az ájulás és hányás hirtelen lepi meg őket. Izmaik 
megbénub1ak, összerogynak, esz?néletlenek lesznek j öngyilkosok gyakran 
az égő szénre dülnek és összeégnek. A légzés renUetlen, hörgő; p'u.pilla tág, 
nem reagál; az érve1·és sza pora, kicsiny, alig érezhető. Gyors segítség 
esetén még ekkor is elég hamar visszatér az eszmélet, csak főfájás, nagy 
izomgyengeség s a nehéz légzés egy sajátságos érzése marad vissza (külö
nösen mozgás esetén). 

A mérgezés által álrnulcban meglepett emberek ritkán ébrednek fel; 
az álom lassan comába megy át. Némelyek az óriási főfájáEra, a nyomasztó, 
fuidoldó érzésre felébrednek vagy a hányás költi fel őket, menekülni akar
nak, ·s az ablak vagy ajtó előtt elterülnek, mit kinyitni már nem volt 
erejük. A hányás az eszméletlen mérgezettre végzetes lehet az aspiratio 
vesz-edelme miatt. 

Görcsök nem a mérgezés kezdetén jelentkeznek, hanem .a beállott bó
-dulat, s az öntudatlanság után; nem hevesek, tonicus-clonikusak, s elmúlá
sukkal köszönt be az általános bénulás. 

Ha a mérgezett továbbra is a_ veszedelmes légkörben marad, csakhamar 
a legmélyebb comába esik; petyhüdt iznwkka.l, csökkent hőntérséklettel 
teljes nyugalomban fekszik; érverése lassú, gyenge, kihagyó; lélegzése ritka, 
de ritmikus, eleinte mélyen hoTkoló, késöbb már alig észrevehető j arca 
duzzadt· vörös foltos· látható nyákhártyái élénk világospirosak. E comában 
szinte é~zrevét1enül án be a halál, sokszor csak napok mulva. Viszont az is 
megesik, hogy 8-10 napi coma után is magához tér a mérgezett kellő ke
zelés mellett. 

A szénmonoxid támadáspontja a vö~·ösvérsejt haemoglobinja, mely 
iránt 210-szer nagyobb a vo:ruzódása1 mint az oxigéné. Ez magyarázza meg 
azt, hogy 0·3% CO-t tartalmazó levegő :félórai belégzése alatt már a haemo
globin 70%-át foglalja le magának, s hogy még O· l vol. % higításban is 
veszélyes lehet, mert Vérsetjeink lassanként vele telődnek meg, s alkalmat
lanok lesznek a gázcserére (kb. 40%). A szénoxid a haemoglobinból már 
esa.k nehezen, nagy mennyiségű levegő, illetve o;xigén tömegha~.ása által 
űzhető ki. A szervezetben tovább nem oxidálódik: a mérgezett állat ponto
san ugyanannyit lehel ki, mint amennyit belélegzett s a vérből quántita
tive kiszivattyúzható. Állásközben úgy látszik a OO-ha€moglobin szilárdabb 
vegyületté lesz, mm't régi hullákból, állott vérből a kiszivattyúzás már csak 
kálilúggal való sz-étbontás után sikerül. 

Kimntatása a vérben. Már. boncoláskor fel fog tűnni, hogy a hulla
foltok nem szederjesek, Bz arcJ atz ajkak nem lilás-kékek, hanem :rózsa
színftek, kanninosan festet~ek. Ugyanilyen_ élénkpiros lesz a gyüjtöerek 
vére is, amelynek színc - ha egy kanálnyit egy 200 cm3 lombikban rá
zunk- bíborpiros (azaz kékárnyalatú piros), míg mellettc az ugyanígy 
kezelt Tendes vér skárl.átpiros (atzaz sáTgaárnyalatú piros). 

A 00-hacmogJobin a vér színképébe·n két, az oxyhaemoglobinéhoz na-
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gyon hasonló elnyelési csíkot ad, ami magában véve nem is· Lehet jellegzö. 
A döntő fontosságú próba az, hogy az oxyhaemoglobin csíkja( 10~15 
~perc alatt a redukált haemoglobin egyetlen, széles elnyelési csíkjába 
folynak össze, ha a vérpróbát 9-10 csepp sárga kénammoniummal vagy 
más redukáló szerrel kezeljük, míg a GO-haemoglobin csíkjai ezeknek 
órák, sőt napok hosszat ellentállanak és meg-maradnak. 

A szénoxidos vérben ecetsavval és ferrocyanlcaUval (20,%), vagy 1% 
tanninoldattal előidézett csapadékok világospirosak és napokon, heteken át 
sem változnak; núg a rendes vér csapadékai azonnal sötétbarnák lesznek. 

iliind e próbák azonban csak akkor sikerülnek, ha legalább 1% GO
haemoglobin van a vérben. Ennél kevesebbet már csak úgy lehet kimutatni, 
ha a vérből a gázokat kiszivattyúzzuk és azokban a szénoxidot megha::ároz
<mk. Ha a mérgezett nem a szénoxidos légkörben halt cl, hanem rajta még 
életében mesterséges lélege.ztetést is végeztek, akkor véréből a CO-haemo
globin egészen hiányozhat. 

Egy heUyiség levegőjében szénoxidot kimutatni úgy lehet, hogy egy 
10 literes üvegedényt megtöltünk a kérdéses szaba levegőjével (fujtatóval), 
aztán- kevés friss vért adva hozzá, jól összcrázzuk. A levegővel töltést s a 
rázogatás t esetleg ismételgetjük. A- vér a sz~noxidot magába gyüjti és az 
benne a fenti médokon kimutatható. Kicsiny állatok: egerek, madarak 
igen érzékenyek, s ha kalitkájuka.t a fal azon tájára akasztjuk, honnan a 
gázszivárgást gyanítjuk, hamar elpusztulnak és vérökben a szénoxid ki
mutatható. 

Szénoxidmérgezésben tehát a halál oka lassú belső fulladás." A beálló 
halál esetében az összes haemoglobin mintegy 3;,í része veszett cl a gáz
cserére nézve GO-haemoglobhmá alakulván. A haemoglobin 25%-ának le
kötésekor jelentkeznek az első komolyabb tünetek heves főfáJ"ás szédülés · ,. J J , 

hanyás és nagyfokú izomgyengeség még ép öntudat mellett. 50% GO
haemoglobin a vérben ~már eszníéletlenséget okoz. A fulladás károsítja a 
véredények falát, ami kisebb-nagyobb vérzésekre ad alkalmat néha az agy
velőben, ami korán jelentkező központi bénulásokat, napokig tartó eszmé-
1etlenséget és ebből folyó utóbajokat okozhat. Az a nézet, hogy a GO nem
csak a haemoglobint köti le, hanem a sejteket is megmérgezi megdőlt. 
Warburg vizsgálataiból tudjuk, hogy a légző fermentum vasának lekötésé
hez kh. százszor akkora töményaég kell, mint ahhoz, mely a haemoglobin 
vasát lefoglalja és így fulladást okoz. Ezzel szemben a cyan éppen a sejtek 
légzőfermentnmának lekötésével okoz belső fulladást, viszont a haemo
globin vasával nem vegyül, azért nem is vérméreg, miért is a lé&!'Zés mérgei 
közőtt tárgyaljuk. ö 

A k e z e l és b e n a legfontosabb a szénoxid kiűzése a vérből friss 
levegőn órákhosszat végzett mesterséges lélegeztetéssel. Még jobb, ha oxigént 
tudunk belélegeztetni, melyhez 5% G0 2-t kevertünk; a szénsav mint a 
légzőköZpont hatalmas ingere, elősegíti a vér kiszellözését. E célra oxigén
és GO,-bombával minden hányának, iparvállalatnak, mentőkuek, tüzoltóknak 
fel kellene szerelve lenni. Szükség csetén izgatókat, az eszméletiens-ég meg-
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szüntetésére coffeint, kámfort, coramint, cardiazolt, tetracort, a légW
centrum izgatására lobelint, a vérkeringés javítására sympatolt, veritolt 
adunk; a lel1ülés ellen melegen pakoljuk a mérgezettet. Ne feledkezzünk meg 
a comás mérgezettnek rendszeres húgycsapolásáról és vízvesztesége páná
sáról csepegő csőrék vagy vérbebocsájtás útján (böraláfecskendezés szövet
elhalást okozhat!), valamint mesterséges táplálkozásáról és a felfekvésekre 
való hajlamáról sem (vannak 8 napos cornák !). A kezelés igen óvatos legyen; 
hosszantartó nyugalom; 2-3 heti ágybanfekvés tanácsos (késői agyvérz~
sek !) . Az u tóbajok közül gyakori a lehűléses bronchopneumonia, vérzések 
a bőrben, nyálkahártyában és agyvelőben, melyek okozhatnak mozgási~ 

valamint psychés rendellenességeket s igen jellemz5 a teljes amnesia. 
Idült mé1·gezés ismételt, de kifejezett acut tüneteket nem okozó méreg

bejutás útján fejlődhetik. Szédülés, főfájás, nagy vérszegénység, gyakori 
orrvérzések, étvágytalanság, senyvedés, lappangó lázak

1 
rejt-élyes bénulások 

Jesznek nem nagyon jellemző tünetei. 
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VI. Légzésre és légzőszervekre ható 
gyógyszerek és mérgek 

A szervezet Dxigénnel való ellátását és a co2 eltáv<?lítását légzésnek 
nevezzük, melynek két szakaszát különböztetjük meg: a kiilső légzés bo
nyolítja le. a gázcserét a környező levegő -és á tüdőben áramló vér között, 
a belső légzés a szervekben áramló vér és a sejtek között. 

A külső légzés színhelye á tüdő, mely belégzés alatt kitágul és ezzel 
oxigént juttat a szervezetbe, küégzés alatt összeesik s ezzel 002-t juttat a 
rninket környező levegő.be. 

A légzőmozgá.sokat az ú. n. légző izmok végzik, amelyeknek müködése 
a légzőközpontok uralma alatt van, melyek a köztiagy és a calamus scrip
tarius közötti területen ·fekszenek és amelyeknek helyes együttmüködése 
biztosítja a külső légzés zavartalan voltát az ( eupnoet. A műl<iidő kÖ"Jlontok 
mellett van a légzésnek gátlóközpontja is {Mansfeld és mnnkatársai), mely 
a Varol-híd alsó harmadábau !ekszik és amelynek fizinlógiása.n a légzés szü
netek, kóros körülmények között pedig a periódusos légzés létrejöttében 
van fontos szerepe. Az eg'ész központi szabályozó készülék müködése be
folyásolhatÓ akaratla.gosan is, tehát az agykéregtől jövő ingerületekkeL 
Ki- és belégzésnek ütemes váltakozása a légzőközpontokban ütemesen ter
melődő ingerületek következménye, amely ingertermelésre befolyással 
vannak a tüdőből a vagnson át központba menő idegingerületek (Breuer
If ering-reflex a légzés önkormányzásának szolgálatában) és az agyvelőhö'Zl 
áramló artm'iás vér 00,-tartalma. Ha erőltetett légzőmozgásokkal a tüdő
alveolusok CO,-tartalmát mélyen a rendes alá szállítjuk le is ezzel az arte
riás vér 00

2
-tarta.lma is alászáll, akkor a _légzési szünet, apnoe jön létre, 

melv mi:ridaddig tart amí()' a vér rendes 002-feszültsége (tensiója) helyre 
ne~ áll. .Amint azonban a;- arteriás vér szabad 0 0 2-tartalma a rendes fölé 
emelkcdü\:J a légzőmozgások- szaporábbak és mélyebbek lesznek mindaddig, 
míg a fokozott légzés (hyperpnoe) a fölös CO,-t el nem távolítja a vérből. 
Ebben az önműködő berendezésheil igen fontos S.Zerepet játszanak a sinus 
carotiensok ú. 11. chem.oreceptorai (IIeynwn.s), melyck a vér gáztm;~almát 
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(002-többletc~, 0 2-hiányt) megérezvc, a szükséghez mérteu ingerületcket 
küldenek a.- légzőközpontokhoz, fOkozva azok ingertermelését. 

E reflexes berendezésen kívül úgylátszik, hogy a köztiagyban fekvő 

egyik légzőközpont közvetlenü.l is megérzi a vér gáztartalmát. 
A külső légús zavartalan lebonyolításának legfontosabb feltétele a 

légzőmozgások kellő száma és mélysége, amit a központi szabályozó beren
dezés~ vagyis a légzőközpontok ingerületi állapota szab meg·. Ezenkívül fon
tos, hogy a légutak akadálytalanul engedjék át a be- és kilégzési leveg·őt, 
hogy az a.lveolusok folyadékot ne tartalmazzanak és az-ok falán keresztül a 
gázdiffúzió za-vartalan -legyen. 

A légzőutak számos megbeteg·edése okozhatja a gáz-csere zavarát. Ezek 
közül gyógyszer'tani szempontból legfontosabbak az asthma nervasum és a 
légutak hurutos és gyulladásos megbetegedései, meJyck a nyákelválasztás 
ártalma révén akadályozhatják a levegő bejutását a tüdőbe és- az ilyenkor 
Tohamokban fellépő köhögés sem. válik előnyére a gázcserének 1\Iéregtani 
±mempontból fontosak a légutak gyulladását okozó ú. n. harci gázok és az 
irrespirabilis gázok, melyek mint ipari mérgek szerepe]nek. A me1lhártyá
ból kiinduló fájdalmak, Yagy a légutak valamely pontjának ingerlése (pl. 
Kt·atschmer-reflex) szintén gátolhatják a légzés zavartalan lefolyását. 

A tüdőben lefolyó gázcserét gátolhatja a tüdővizenyő és annak kezdeti 
foka, a Brauer-féle pneumonosis, arnikor csak az alveolns fala ivódott át 
savóval _és akadályozza az oxigénfclvételt. Ezt az akadályát a gázcserének 
a ba.lszív ellankadása folytán bcálló kis véritörbeli pangás hozza létre, amit 
szívre ható gyógyszerekh:el kell megsz.ünteini, de ilyenkor ~ épúgy mint 
amikor a tüdő egyrésze nem vesz részt a légzésben (pneumonia stb.) -
javíthatja a gázcserét oxigén belégzése, melyet ilyen csetekben mint gyógy
szert szaktunk rendelni. 

A belső légzés első szaka: az oxigénnek a sejtek által történő felvétele a 
lYarb·u1·g-[éle légzőfermentum, az ú. n. cytochromoxydase közvetítésével 
iörténik1 amely vastartalmú és amelynek két vegyértékű vasa a haemoglo
lünról lm·áló molekularis oxigént átve~zi, miközben ferrivassá alakul és a 
következD pillanatban mint róla lellasadó atomistikus vagy aktív oxigBnt (jn 
statu nasccndi) á.'~.adja a sejt oxidációs rendszerétől kellően előkészített táp
anyagoknak. l\Iindaz~ ami a légzőfermentum vasát vegyileg leköti, a belső 
légzést megbénítja és halált okoz. Ilyen mérgck közül gyakorlatilag legion
iosabbak a kéksav (CNH) és.sói, valamint a H,S. 

A sejt oxidációs rendszerében számos enzyma és cocnz;pna yesz részt, 
amelyek felépítésében a vitaminoknak van nagy szerepük, amelyeket a.zon
-ban más helyen fogunl~ isnlertetni. 

A belső légzés második szaka a sejtekben keletkezett CO,-nek elszállí
-tása a vérrel a Yér sav-bázis egyensúlyának funkciója, amelyről más helyen 
szálunk. 
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A) A külső légzésre ható szerek 

l. A légzés központi izgatói 

Széndíoxyd. Szénsavgáz. 00, 

l\íint láttuk, a légzőmozgások élettaní szabályozója és egyben a légzés 
leghatalmasabb ingerlője, melyet mint ilyent 0,-nel keverten belégez~etve 
gyógyszerül használliatunk Szabad CO, jelenléte a vérben és szövetnedvek
ben elengedhetetlen feleétele az idegsejtek müködésének. Hiánya az ú. n. 
akapnia, nemcsak légzésszünetet, apnoCt okoz, hanem az edénJli!:ozgató köz
pontok is megbénulnak, a vérnyomás alászáll és eszméletlenség, mély coma 
áll be. A rendesnél magasabb CO,-tartalma a vérnek a lég-ző és edénymoz.
gató központok hatalmas izgalmával jár, a vérnyomás emelkedik, légzés
szám szaporodik és a légvételek megnőnek Ezek a tnlajdonságai a CO,ct 
értékes gyóg-yszerré avatják, amelyet 0 2-hez keverve, 6-8%-os töménység
ben lélegeztetünk be, amikor a légzés fokozásával több 0,-t akarunk a vérbe 
juttatni, vagy amikor shock, ájnlás vagy collapsus esetében a környéki 
véredények szükületét, vérraktárak kiürülését, vagy a vérnyomás emelke
dését akarjuk elérni. Nagy jelentősége van _asphyxiásan szüle~ett csecsemők 
felélesztésében, valamint a légzőközpont bénulásával járó mérgezések keze
lésében. A sebészi narkózisban való allmlmazásáról már szóltunk. 

A CO, 8-10%-nál magasabb töménységei 0 2-vel Jélegezve be, már 
olyan izgalmat keltenek, hogy a vérnyomásemelkedés veszedelme.s mé1·etet 
ölthet és a rendkivül fokozott légzés, valamint az c agykéregnek nagy izgalma 
elviselhetetlen helyzetet teremt. Ilyenkor nem szabad hirtelenül megszün
tetni a CO,-belégzést, hanem fokozatosan kell a CO,-töménységet csökken
teni (3-4 percig), mert különben súlyos tetaniás görcsök lépnek fel (hyper
veiltilatiós tetania). 15-20%..on felül töménysége! Jélegezve a kezdeti 
izgalom bénulázba megy át, úgyhogy kutyákon, morphinnal előkészítve az 
állatot, telje.s mély narkózist okoz, amelynek oly csekély a veszedelme, hogy 
valóságos "ideális narkózis" -nak nevezhető, amennyiben még 60% 00 2 és 
40% 0

2 
he!élegeztetése sem jár veszéllyel. Sajnos, emberen a CO, tömény

ségének emelése bármily fokozatosan történjék is, olyfokú izgalmat okoz, 
hogy nem lehe~ a narkotikus töménységig emelkedni a nélkül, hogy nagy 
veszedelembe ne sodornék ruz egyént s ezért em,beii narkózjsra nem hasz
nálható. 

Ha nem oxigénnel, hanem levegővel keve,.ten lélegeztetjük be, akkor 
8%-os töméllység is már jelentékeny 0 2-szegénység·et okoz, iliert hiszen .a. 
belélegzett gázkeverék már csak 13% 0 2-tartalmú lesz. Magasabb tömény
ségek pedig a beálló 0,-hiány következtében halált okoznak. A veszedelmet 
ilyenkor az ajkak, körmök elkékülése jelzi, ami az 0,-hiány következménye, 
míg kellő O, jelenlétében a CO, cyauosist sohasem okoz, mert hatására az 
arteriás vér élénk piros marad. 
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A CO,-mél'gezés tulajdonképpen igen ritka, wert a levegőhöz kevere
dett 002 még nem is éri el a mérgezö töménységet, amikor már az 0 2-sze
gén.ység első jelei mutatkoznak. Ez megtörténhet rosszul szellőzött, zsúfolt 
helyiségekben, mert az ember percenként 0·3-0·5 liter CO,-t lélegez ki. 
A levegő 4%-os CO,-tarialma mellett már fejfájás, szívdobogás léphet fel. 
8-10% pedig már eszméletienséget okoz. A CO, súlyosabb gáz, mint a 
levegő, tehát a helyiségek alján gyűlik meg s azért kisgyermekek f<Jkozott 
veszélye áll fenn. A must erjedése okozza a legtöbb halálos mérgezést, mert 
ilyenkor a pincék telve vannak CO,-vel. A természetben némely forrásból, 
barlangból áramlik nagymonnyiség-ü co" pl. torjai büdösbarlang, nápolyi 
kutyabarlang, ami szintén okozaft már halálos mérgezést. Kezelés azonos a 
fnlladás kezelésével: eltávolítás a veszedelmes környezetből, 0,-belégzés, és 
ha kell, mesterséges lélegeztetés. 

A CO,-tartalmú italok kellemesen üdítőek. Belőlük a CO, alig szívódík 
fel, de siettelve a víz felszívódását, csekély illuresist okoznak. l\Ieteorismus, 
a bél gyulladásos megbetegedései, gyomor- és bélfekély eseiében CO,-tar
talmú ital (pezsgő is) ártalmas lehet. 

A fürdővíz CO,-tartalma a bőr érzőidegeinek enyhe izgatásával a vér
erek kitágulását okozza a bőrben, úgyhogy szénsavas hideg fürdőben sem 
következik be a bőrerek szükülete és a vele járó didergés, ami a testhőmér
sék csökkenését vonja maga után. A Mr véredényeinek kitágulása szénsa
vas fürdőben, esökkentve a környéki ellenállást, szívbetegségek kezelésében 
előnyösnek bizonyult. Természetes szénsavas fürdőkúrák tették híressé 
Nauheimot, nálunk Balatonfüredct, de mcstersége.s szénsavas fürdőkkel ma 
már minden szanatórium jg rendelkezik. 

A lég-zőközpontok egyéb izgatóit, aminők a Lobelin, a Coffein, a Iíám
fa1', Coramin, Cardiazol, Tetracor, Icoral, itt csak névleg említjük, mert 
hati'3ukat már a központi idegrendszer izga~-ói között letárgyaltuk. 

2. Köptetöszerek. (Expectorantia) 

A légutak nyálkahártyáját beborító mirigyek és csiliászőrök rendelte
tése, hogy' a levegővel belélegzett s benne lebegő szennyezéselmek (por, 
karom s rajtuk tapadó csírák) bejutását az alveolusokba meggátolják. A 
nyákmirigyek rendes körülményei; közölt hígan folyó, dc lipoidokat és kol
loidalisan oldott mucint tartalmazó folyadékot termelnek, amelynek felüle
tén a belégzett szemesék meg·tapadnak, úgy hDgy a csillószőrös hám ezeket az 
úszó részeeskéket a száj felé hajtja s azok a légutak felső részében gyűlnek 
össze, ahonnan egy-egy krákogással könnyü szerrel eltávolf~ha.tók. l\'laga a 
mirigyváladék részint a kis hörgők nyáJkahártyájáról, részint az alveolu
sokból felszívódik, hogy mindig újabb váladéknak helyet adjon. 

A légutak fertőzéses vagy alergiás gyulladása, illetve hurutja ezt a 
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"' rendes :folyamatot többféle módon megráltoztntja. A megbe~egedés kezdeti 
szakában a nyálkahártya nagyfokú '';rérbőség okozta duzzadt.sága sokszor a 
mirig';yelválasztás csökkenését, sőt elapadását olmzhatja (szárazhörghurnt). 
Ez igen kellemetlen ég'ctő érzéssel és az érzőidegek túlingerlékenységével jár 
együtt, ami a hörgőh síma iznuúnak reflex.es összehúzódására vezet, akadá
lyozva a levegő be- és kilégzését. 

Ha ebbe a kóros folyamatba nem avatkoznnk bele és megvárjuk a gyó
gyulás szakát, akkor az elapadt mirigyeh:áiasztás ismé~ megindul, sőt a ~'~'11-
desnél sokkal bőségesebb, de a termelt váladék sűrűbb kolloid-anyagokban 
gazdagabb, aminek következő ká1·os következll}.ényei lesznek: egyfelől a váJa
dék bő kolloidtartalma, onkotikus (kolloidosmosisos) nyomás folytán meo·
gátolja a váladék felszívódását, másfelől a sürü nyák megneh~zíti vag;T 
lehetetlenné teszi a csillószőrök mozgását, úgyhogy a váladék annyira meg
?Tűlhct, hogy komoly a.kadál~'a.lesz a légzésnek, amit még súlyosbít a síma 
1zmok már említett fokozott tónusa. 

A légutakban felgyülemlett nyáktömegek eltávolítására köhögés indul 
meg, mint védekező reflex, amelyet a Jégutak egyes helycin lévő ú. n. köhö
gési ingerpontok izgalma vált ki. A reflex első szaka. mély belégzés, utána 
a glo"ttis görcse, majd h?ves kilégzés következik. A glottis görcs, mcly az 
ugató hangnak is okozója, az erőHetett kilégzés folyamán nymnásfokozódást 
is okoz, amely leküzdve a glottis izomzat ellenállását, az akadályt áttörve . 
a meggyűlt Yáladékot az ingerelt helytől messzii'e, a légutak kevésbbé érzé~ 
keny helyeire sodorja, mire a köhögés minda.ddig szünetel, amío· a váladék
tömeg lassú tovahaladásában magasabban fekvő érzékci13~ pontokhDz 
11cm ér. 

A váladék tovajuttatásában a csillószőrökön kívül nagy szercpük van 
a hörgők szükülctének C:s tágulásának, ami azonban nem aktív peristaltikus 
mozg;ás következménye, mint hittélc A légutak röntgenvizsgálata sok má~ 
értékes tapasztalat me1lctt arra is megtanított1 hogy a hörgők izomzata 
peristaltikus mozgást nem végez, hanem csak tónusosan túd összehúzódni. 
A hörg-ők sz-Llkülése és tágulása) mely a váladék kiürülésében oly Iontos sze
repet játszik, passzive történik, mint a tüdő tág·ulásának és összeesésének 
következménye. Tehát mindaz, ami a légzőmozgásokat élénkíti, a váladék 
kiürülését is fokDzza. (Starkenstein.) 

A légutak gyulladásos inegbctegcc1ésének imént vázolt követkczmenyeit 
az ú. n. köptetőszerekkel tudjuk befolyásolni, amelyek részint a váladék 
szapoTításával, illetve felhigításával, részint a síma izmok elernyesztésével 
hoznak enyhülést s vannak olyanok is1 amel?ek a légzőmozgá.sok tartós élén
kítésével segítik elő a váladék tov:ajntúsát a légutakban. 

A köptetökön kívül jó hatással lesznek a gyulladást gátló gyógyszerek, 
pl. a calcium-sók az Ephedriu. -vagy· illó olajok, amelyek vagy közvet
lenül belégzés útján vihetők be a légutakba, yagy felsr.ívódva ott ürülnek 
ki és gyulladást gá:-ló hatásukat kifejthetik 

Bzek a szerek a 11átlw, vagyis a hurutos orrnyá1kahiiltya. kezelésében is -
fontos szerepet játsr-anak A nátha szehaz szakában a duzzadt és fájdalmas 
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nyálkahártya, kezdésélwn, annak lelOhasztására és él'zéstelcnítésére törek
szünk caleiumot Yagy Ephedrint adYa belsőleg és adrenalin-Ds v. mentholos 
kenöesök, illó olajo};.: helyi 2lka.lmazásáYal pl. a készen kapható Ol. nasa.le és 
Ung. nasale alakjában. 'Cjabban a callaidalis ezüst oldatot igen dícsérik. 
Ilyen az Ercérhinol nevű készítmény. A bö váladék szakálJan atropin cal
ciun;m~l ~nyh~~lés~ szok~tt hozni. l\'lint minden gyulladásos folyamatot, úgy 
a nathat lS elonyosen bcfolyiísDlják a központi fájdalomcsillapítók s ezért 
a lázellenes szerek alkalmazása nagym indokolt és a folyamat korai szaká
ban sokszor a betegség Irifejlődését is meggátolja. ... A_ cocaintartalmú nátha
ellenes, Jegtöbbször titkos szereket ne csak kerüljük. de üldözzük is rnert . ' 
sokszor vezetnek cocain-megswkásra. 

A légutak nyákmirigyei eholinergiás idegek uralma alatt végzik mükö
désüket és ezért azt lehetne gondolni; hogy az elválasztó idegeket ingerlő 
gyógyszcrek (pilocarpin-csoport) használhaták köpt.ctőkül. Erre azonban a 
gyakorlati tapasztalat rácáfol, mert ezek _a szerek a váladékszaporítás me-l
lett a símaizmok összehúzódását fo1kozva, a váladék kiürülését igen meg
nehezítik és c mellett az amúgy is- megnehezített légzést még jobban gá-tol
ják. Azért köptctőkül csak olyan szereket használhatunk, amelyek a vála
dék-szaporító hatásukat úgy fejtik ki, hogy vagy a síma ·izmok tónusát 
érintetleliül hagyják, vagy mint az ipccacunnha-gyökér~ ernetintartalmánál 
fogva azt még el is ernyeszti. 

a) Sós köptetők: Részint már az általuk okozott, hydraemia és a velük 
bevitt víz hatására amirigyelválasztás fokozódik. Így konyhasós, még inkább 
alkaliás natriumbicarbonatos ásványvizek idült hörghurut esetén jó szolgá
latoka~ tesznek. Ilyenek p1. a 11á1nási Siculia- és 1\Iária-foiTá.s, a Bikszádi-, 
a Luhi J\Iargit-forrás, vagy a Vich3T-i, a :B'achingeni, az Emsi (Kranchen
:forrás) VÍ7.ei. 

J\Iás sók, mint a '''Kalium v. '''Natrium jodatum, specifikus hatással 
vannak a nyákmirigyek elválasztó ·müki)désére és pe-dig a jod mint anion 
fejti ki ezt a hatást, ami nagy adagra. olyan méretet ölthet, hogy tüdővize
nyőhöz hasonló állapot jöhet létre. 0·3-1·0 g-os adagokban rendeljük, mint 
leghatás-osabb sós köptetőt. Tüdőtuberculosis esetében elleniavalt mert 
rontja az á1lapotot. " 

1 

Az Ammoniumsók közül az *Ammonium chioratum (NH4Cl) a leg
hatá,osabb, mert sóhatásán kívül a vérbm1 00,-t szabadít fel (acidosisos 
hatás), ami a légzés tartós- növ€kedését és ezzel a váladék bővebb kiürítését 
·okozza. Adagja: 0·2-0·4 g oldatban vagy porban. 

Az * Ammonium carbonicumot köptetőnek nem használják erős 
ammaniaszaga miatt, de ájulás esetén szagoltatjnk, ami reflexesen fo
kozza a lég_vételeket és a. vérnyomást. 

''Liquor ammoniae anisatus borszeszben oldott ammonia (I>;"H ) és OL 
anisi-ből álL A gyomor sósavá.np,k hatására ammoniumchloriddá les~, mely
nek kettős hatását már lá ~tnk. Az anisolaj a síma izmok elernyesztésével 
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hatásmó<lja 



támogatja a hatást. KBdvelt adjuválója más köptctő-·orvosságokna,k, mely
ből 5 g-ot keverünk 150 g-hoz. 

b) A hányás bevezető szaka az ú. n. nausea mirigyelválasztás fokozá
sával jár a légutakban és ezért némelyik hánytatászert kis adagban köptető
nek használhatjuk Legjobb ezek között a nauseás köptetők között a 

*R a d i x I p e c a c u a 11 h a e az Uragoga Ipecacuanhae gyökere, 
melynek hatóanyagai az emetin és cepha:elin isoehinolinszármazékok. Mind
kettő helybelileg erős izgató hatást fejt ki s ezért a gyomorba jutva 
re~lexes hányást okoznak. Az emetin jellegzetes hajszálcdényméreg, úgy
hogy mérgező adagban súlyos bélgyulladást is okozbat, _mint az arsen. 
Gyógyadagai részint a g;yomor izgatása folytán reflexesEn okozhatja a nyák
mirigyek fokozott működését, részint felszívódva a légutak nyálkahárcyájá
ban vérbőséget okozva növeli a víz elválasztását. Ezenkivül az emetin sima 
izmok görcsét is megszünteti, ami a váladék kiürülését elősegíti. Az amoBba 
vérhas clleni hatásáról más helyen s;:ólunk. A gyökér infusumát használjuk 
köptetőnek (0·5: 150) vagy készítményét, a *Pulv. Opti et Ipecacuanhae 
comp. vagy Pulv. Dowerit, mely a köhögési ingert is csökkenti. 

*Tinctura Ipecacuanhae: Köptető adagja 15 csepp. 

Másik ritkán használt nauseás köptető a *Stibium sulfuratum auran
tiacum (antimon pentasnlfid) (Sb,S,), köptető adagja: 0·05 g. 

c) Saponinos köptetők: Sok \lÖvényben glycosid-természetű anyagok 
fordulnak elő, a~ne1yek vízzel rázva, szappan módjára hiJ.bzanak és sapo
geniekro (ste1~nszerű >együletek) és errkorra bonthatók. Ezeket közös néven 
_saponin.-anya.goknak neyezzük. Többnyire coHoid természetű vegyületek, 
aminők pl. a qillllajasav, sapotoxin, senegin, sarsaparillin stb. Erősen izgató 
helybeli hatásúak; vérbe fecskendczve a vérsejieket oldják és súlyos mérge
zést okoznak. A sejtek lipoid-anyagai iránt vonzódnak, ezért okoznak hae
molysist is és ezért Iokomák a sejtek átjárhatóságát, ami a felszívódás és a 
mirigyelválasztások fokozódására vezet. A bélből fel nem szívódó anyagok 
saponinokkal együtt adva, felszívódnak és az a kismennyiségü sa.ponin, 
amely saponintartalmú gyógynövényekbői a bélnyálkahártyán keresztül fel
szívódik, a nyákelválasztás;t. fokozza, amihez hozzájárul a gyomornyálkahár
tyára gyakorolt enyhe izgató hatása is, úgy mint a nauseosus köptetllktöl 
láttuk. Dc hogy nem ez és nem is a toroknyálkahártya izgatása egymaguk
ban olwzzák a köptető hatást, mint azt hitték, azt az h]zonyítja., hogy a 
hatás esak 1-2 óra. mulva jelentkezik és hogy végbélhe adva is létrejön. 

*Cortex quillajae. P a n am a v. sz a p p a nk é r e g. Egy hatalmas 
derekú középamc1~kai fának, a Quillaja sapanaria-nak törzséről lehántolt, 
paranélküli, nagy lapos kéregdarabjai, melyeknek duTVa, szálkás törésfelü" 
lete hófehér, apró jegecektöl csillogó. Rágva karcoló, csípős izü, vizes főzete 
erősen habzik. Hacóanyaga a quillája sapotoxin és quillajasiJJV egy ártalmat
lan saponin mellett. Legerősebb köptetönk; decoctumban rendelik: 4---5 g-ot 
a 150-200 g vízre felnőttnek, l g-ot a 100 g vízre gyermekeknek, de csak 
3 évesnél idősebbnek Forgácsainak főzetét szövetek, se1ymek tisztí~ására 

is szokták hasz11álni. 
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''Radix senegae. Se n e g a g y ök é r. Az Észak-Amerikában honos 
Po/;ygala scn~ga bokrocskának felül a szármaradványoktól göcsös, aláfelé 
karcsú, ritkán elágazó, világossárga parával_ borított vékony gyökerei.· Erő
sen szappanszagúak, csípős ízűek, vízzel főzve habzanak; tartabnaznak sapo
toxint és senegasavat. R e n d e l ik: 8-10 g-nyi adagban a 150 g decoc
tumra köptetőnek felnőttek s;:ámára; gyermekeknek 1-2 évig 1-2 g: 100-ra, 
3--5 évesnek 2-4 g: 100--200-ra. A sympu$ senegae köptető adjuvans. 

''Radix sponariae Hung'aricae. Fe h é r sz a p p a n g y ök é r. A 
homokos talajon nálunk is termő Gypsophylla paniculata nagy karóalakú 
gyökere, nút felmctélve árulnak. Ugyan-e néven a Saponaria offwinalis, 
illatos fehérvirá",o-ú félvad növényünk vékony gyökereit is árulják. M:ind
kettő elég sok sa ponint tartabnaz és így köptetőnek (4---5 g: 150), valamint 
selymek tis;:títására használható. Saponinmérgezés ritka, mert csak az .f-
Agmstemnta-sapo~oxin, a konkoly (AgTostemma githago) saponinja szívó-
dik fel jelentősebb mennyiségben a bélböl, úgyhogy konkolyos kenyérrel 
mérgezés lehetséges. Parenteralis bevitelre a vérsejtek oldódnak, bélgyulla
dás, bélvérzés jön létre. A központi idegrendszert kezdeti izgalom után 
bénítja. 

A légutak gyulladását enyhíthetjük, mint már jeleztük, a gyulladt 
nyálkahártya helyi kezelésével, amit permecék belélegeztetésével érhetünk 
el. Így hatnak alkalisók, elsősorban natrium.bicarbonatos permetek, melyek 
a tapadós nyákot oldják és a nyálkahártya izgaimát enyhítik. Az illó ola
jok forró vízre cseppentvc párolognak és a vízgőzökkel belélegezve jótékony 
vé1'bőséget, enyhe haeterieid hatást fejtenek ki. Különösen kedvelik ilyen 
célra az ''Ol. Pini pumilimtis-t, a fenyőfa tűleveleinek illó olaját és az *Ol. 
Eucalyptit. Illó olajokat és azokat tartalma~ó növényeket belsőleg is rende
lünk, mert a légutak mirigyei választják ki őket é& fgy fejtik ki ott gyó
gyító hatásukat. Ilyenek a 

''01. Therebenthinae rectific., melyet gelatintokocskákban rendelhe
tünk. Adagja: 10-15 csepp. 

'"'Terpinhydrat: Kristályos vegyület. Adagja 0·3 g. 
Species contmtw;sin. Rad. Althaeae-t., Rad. Liquiritiaet és Herba 

Thymit tartalmaz. l ck.-nyit l csésze theához. 
Elixyri1tm l'hymi comp. Kávéskanalanként. 
U gyanesak a hörgők mirigyei választják ki a *Kreosot-ot, melynek 

fő hatóanyaga a gnajacol. A *Pill. Kreosoti 0·05 v. 0·10 g tartalommal 
hörghurut esetében jó köptető és a gyógyulást elősegíti. Kreoso:il, carboni
omn íz és szagtalan vegyülete, rnely gyomorpanasr-t nem okoz. Ugyanilyen 
célra használhatjuk a guajacolt és kristályos vegyületét, a guajacolunt car
brmicnmot, de a *Kaliwm sulfoguajacolicumból gnajaeol nem hasad le s 
azért hatása kétes. épúgy a nagyon kedvelt készítménynek, a *Sirupus lwhi 
sulfogu.a,jacolici-n~k. Hasonló célt szolgáló készítmények száma óriási és 
f::;lyton növekvő. 
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Röhőgés

c!>illa-pítás 
:11ódjai 

3. Köhögést csillapító szerek 

A köhögés a __ ·szcrn~zet véQ.ekező berendezése, melynek segítségével a 
légutakba nem _való anyagot, vagy túlsok, avagy rendellenes össze~ételü 

mirigyváladékot onnan cltáyolítunk. Néha céltalan, amikor pl. pleuraizga
lQm okoz.za, vagy száraz hörghul'ut esetében nincs mit kiköhög11i, máskor 
olyan fokot ér eJ, vagy olyan tartós, hOgy káros. Előfordulhat agyvérzés, 
alveolusDk megrepedése is; ha sokszor ismétlődik hosszabb időn át, a kis
vérkörben ismételten beá1ló magas vérnyomás a jobb~zív túltengését is, 

okozhatja, eltekint,ve attól a kellcmetlenségtől. hogy a nappali és éjszakai 
nyngodalmát zava1'ja a köhögőnek és környezetének. A köhögés csillapítása 
ilyen esctekben indokolt és e célból nem is kell mindig· gyógyszert adni, mert 
dohányosok tartós köhögése rövidesen megszűnik a dohány n1egvonása után, 
nem n1intha a dohányzás volna a köhögés okozója, hanem_ mert a. légutak 
érzékenységét rendkívüli módon fo.kozza. és mert a légutakat, különösen a 
rriélyeblJcn fekvöket igen hajlamossá teszi a gyulladásos megbetegedésre. 

A köhögési inger megsrzüntetése, ellentétben az általános hiÜel, akkor 
is indokolt, ha bőséges a váladékképoodés, vagy ha azt köptetőkkel mi 
magunk szaporítjuk, mert a csillapítászerek nem akadályozzák _meg azt, 
hogy akaratlagüs köhögéssel a váladékot eltávolítsnk, csak csökkm{tvc a 
köhögési reflex központjának ingerlékenységét, nem engedik, hogy ennek 
a fokozott reflexingerlékenységnek rabjai leg-yünk. 

A köhögést, ha az a légutak legfelső szakaszából indul ki, a nyál
oocretio fDkozásával, köhögéscsillapító cukorkák szopogatásáva.l is csökkent
jük. Csillapítászerek közül legjo,bban bevált a Codein (methylmDrpbin), 
melynek naKL 6Jőnye a morphinnal szemben, hog~,. a szerve~et nem -szokja 
meg. Ugyanevvel az előnnyel rendelkezik a Dionút (aethylmorphin~. De 
már a Codein újab b pótszereiről, a Dicodid1·ól ( dihydrocodcinim), a 
Paracodim·ól ( dihydrocodein), az EtLcodal-ról ( dihydrooxycodein) stb. ez 
nem mondható el, úgyhog;,-T ezeknek rendelésekor legyünk óvatosak. Leg
hatásosabb köhögéscsillapító a II eJ·oin, mely a súlyos tüdővészesek keze
lésében - különösen tüdővérzés esetén - nélkülözhetetlen. lVIind e szerek 
rendeléséről és ada.gjáról már ·szó volt a morphinnal kapcsolatban. 

Pe1·t1tssis. ú. n. szamárhurut, súlyos_ köhögési rohamait. enyhíteni lehet 
antipyrim1el, bróm-sókkal, bromoformmal €s ny-ákos növé:nyi droguoklJól 
(radix Althacae. flores Chamomillae stb.) főziitt teák mcleg itatásával. 

4. Görcsoldó szerek 

A ki- és belég,zést nemcsak a megszaporodott vagy nyúlós váladék gátDl
hatja, hanem a hörgők síma izmainak a fokozott tónusa, görcse, ami mint 
önálló betegség· az asth1na nervoswn vagy bronch-iale- képében jelentkezik 
és pedig allergiás állap_otként rohamokban .s gyakori kísérője a légútak 
gyulladásos betegségeinek, ami - mint már említettük - tetézi a bajt. 
A zsigm·i idegrendszer gyógysze-rei kCizöL említettük már, hog'Y ezeknek az 
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izmocskáknak gátlóidegei adrenergiásak s ezért görcsüket megsziintctjük 
vagy sympathicus-mímelő gyógyszerekkel, vagy olyanokkal, amelyek mint 
a papuver·in vagy emeM-n, közvetlcnül a s~ma izmolmt crnye.s:zti cl. 

A légutak hurutja esetében éppen ezért leg'jobban lJevált az emetin
tartalm~l lpecacnanha-gyökér és különösen nehéz légzéesel együ~tjáró hörg
hurutak ellen célszer-Ll köptetökön kívül sympatlücus-mímelő szerekct, 
SympathoU, Ephedrint rendelni, amelyeket a gyulJadás csökkm1tése céljá
ból Oa-készítményekkel lehet keverni. 

5. Oxigén mint gyógyszer 

A környező levegő 21% Oxigént és 79% ~itrogént ta1-talmaz. A levegő 
oxigénje ú. n. molekuláris oxigén, vagyis 2 atom oxygén összekapcsolásá
ból áll (02 ). Ahhoz, hogy a sej~ekben a tápanyagok C- és II-atomjával 
aránylag alacsony hőmérséken (37°-0ll cgyesüljön, aktiválni kell) vagyis 
atomisztikus oxigénné kell átalakulnia. Ezt végzi - mint már jelez
tük - a sejtekhon · lm-ő yastartalmú légzőfermentmn. 

A levegő oxigénjét a tüdőben a vérsejtek haemoglohinja. és pedig annak 
vasa köti meg, de csak igen lazán fizikailag, 11em pedig vegyileg, úgyhogy 
ha alacsony 0 2-nyomJs alá kerül, leaclja nzt Yáltozatlanul, mint IQ_olcku
laris) tehát inaktív oxigént s ö maga Tedukált haemoglobinná lesz, mely 
sötétebb színű. Ha a.z arteriás vér i1yent tartalmaz, akkor a testfelület át
tünő helyeit, ajkakat, körmök a.ljút stb. kékesre színezi (cyanosis), ami a 
fenyegcW anox(intia első tünete. 

A haemoglobin az oxigént mohón·Tag,adja magához, úgyhogy még akkor 
is teljesen telítődik vele a tüdőben, ha nem 21 %-oü tartalmaz belőle a be
légzési leveg-ő, hanem csak 14%-ot. Ezen aluli oxigéntöménységben a haemo
globin egyrésze redukált marad. Ez azt jelenti, högy a szervek oxigénellá
tására nézve közömlJös, vajjon levegőt lélegzünk-e be, avagy tiszta oxigént, 
tehát ötször akkora mennyiséget. Ez va1óba.n íg-:r is van: ameddig a lég
köri nyomás nen1 .túlságosan alacsony és amig légzési és vérkeringési szer
vek zavartalanul működnek. Nagy magasságokban, bir a levegő százalékos 
összetétele e-tt is akkDra, mint a tenger szintjén, tehát 21% oxigén~- tartal
maz, a csökkent nyomása 1niatt annyira ritka, hogy a belégzett levegőben 
foglalt 0 2-mennyisége_nem elegendő ahhoz, hog_y a yérhaemoglobii1 te1ítőd
jék. Egy bizonyos mag.a.sSág·ig· mélyebb légvételekkel ezt ki tudjuk egyen
líteni, segítségünkre is jön a. lép összehúzódúsa, mely ott tárolt vérsejtek 
milliárdjait juttatja a. keringő vérbe,- de m-ég magasabbra emelkedve ez 
mind hiába való, mert csak Dxigénbelég·zés segítségével maradunl\: életben. 
Az alkalmazkodásban nagy egyéni külö:nhségek vannak, de 5000 m magas
ság az a határ, amelyen az átlagember ·jó, ha megkezdi az oxigénlégzést. 

Kóros viszonyok mc1lett, amikor a haemoglobin telíteasége nem teljes, 
vagy lassúbbodott keringés mi-;tt a haemoglobinhoz kötött oxigén a szük
ségletet nem tudja kiclégiteni, a 'Vé1· plasmá]ábal}t oldo:f!t állapotban levő 
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oxigén is SOITa kerül, -ennek mennyis-ége pedig kizárólag attól függ, hogy 
mekkora a belégzett gázkeverék oxigéntartalma. Ha tehát ilyen levegő 

helyett tiszta oxigént lélegeztetünk, a vérsavó oxigéntartalma és pár perc 
mulva az összes szövetnedvek, sejtközti folyadék, nyirok vagyis a sejtekkel 
közvetlenÜ] érintkező nedvekben oldott oxigén ötszörösérc szaporodik meg, 
ami ha abszolut mennyiségben nem is nagyon sok, a szükség perceiben, 
sőt óráiban igen jó szolgálatot tehet és ha vele átsegítjük a beteget a beteg
ség válságos szakán, akkor életét menth.etjük meg vele. 

Másik jelentősége az oxigénnek núnt gyógyszernek akkor érvényesÜ], 
anúkor a tüdőben vált tökéletlenné az oxigénfelvéteL Ennek oka lehet, 
amikor a tüdő gyulladásos betegségei núatt annak egyrésze exsudatum núatt 
nem vesz részt a gázcserében, vagy más okból, pl. plenra izzadmány núatt 
gátolt a tüdő tágulása, avagy emphysema esetében megkisebbedett a tüdő 
légzőfelillete: a hajszáledényterüle t. Ilyenkor is az anmciimia és következ
ményei elháríthaták lesznek tiszta oxigénbelégzésBeL 

További fontos alkahnazási területe az oxigénnek azok a vérkeringési 
zavarok, melyek meglassítják a kisvérkörben a vér áramlását, vagy benne 
pangást okoznak. Tulajdonképpen azt lehetne gondolni, hogy ha a vér a 
tüdő hajszálcrein lassan kering, akkor a rendesnél is jobb alkalma van 
oxigénnel telítődnie. Ámde már a keringés meglassúbbodása még inkább, 
ha az nyomásnövekedéssel jár együtt, a fokozott oldalnyomás köveikeztében 

_savókíszivárgást von maga után, amely az alveolus falát átitatja, úgyhogy 
az alveolus üre és vér közé folyadékréteg kerül, arniben az oxigénnek, hogy 
rajta áthatoljon, ~oJdódnia kell. Az oxigénnek vízben való oldhatósága ellen
tétben a 00,-vel azonban igen rossz lévén, csak kevés tud a vérbe jutni, 
anoxamia lép fel cyanosissal, a nélkül, hogy a légzés jelentékenyen fokozód
nék, mert annak szabályozója a CO" mely vízben jól oldódik, könnyű szer
rel áthatofva a savós rétegen kiürül, úgyhogy a vér 002-iartalma rendes, 
de 0,-tartalma megkevesbedctt. Ezt az állapotot Braucr pnenmonosisnak 
nevezte el, melynek a vérkeringés rendezéséig leghatásosabb gyógyszere a2] 
oxigén. Ugyanez a,z eset a pangás okozt-a tüdővizenyő esetében is, amikor az 
alveolus:ok egyrésze vé1~savóval telt meg, amikor is a venametsz€s és sz-ív~ 
erősítő gyógyszerek mellett oxigént is lélegeztetünk be. 

Végül nagy szerepe van az oxigénbelégzésnek, amikor mérgezések okoz
zák a tüdőbeli gázcsere tökéletlen voltát, vagy mint a 00-mérgezés eseté
ben a haemoglobin oxigénfelvevő képessége ezenved kárt. 

Az oxigént vastartályokban tarcják a gyógyszertátal<, amelyekből egy
szcrü gumicsövön át, eEetleg egy tölcsér vagy álarcok segítségével 
lélegeztetjük be. Amerikában nagy Szerepet játszanak az oxigénkamrák 
vagy oxigénsátrak, amelyben a betegek napokon át fekszenek mindaddig, 
amíg az életveszedelem elhárult, rácáfolva arra a sokak vallotta tév
hitre, hogy az oxigén tartós belégzése a légutak izgalmát, sőt gyulladását 
okozná. Ha ilyen előfordül, bizonyára az oxigénhez keveredett tisztátlan
ság az oka. 

1Iéreghat.ásai .Atz o x i g é n_ n ek m é r g e z ő hatása csak magas nyomás melletf érvé-
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nycsül és pedig rnint Paul Bert óta tndjnk, 3 atm. oxigén nyomás percek 
alatt halált okoz, amely fulladás tünetei között következik be. Hogy nem a 
nyornás, hanem az oxigén öl, azt abból tudjuk, hogy levegőben csak 15 atm. 
nyomás öli meg az állatot, ami 3 atm. oxigénnek felel meg. A mérgez.ő 

hatás okát még nem sikerült tisztázni. Jfansfeld vizsgálatai a mellett szál
nak, hogy a tüdő bántalma okozza a fulladást, amelynek kapillárisai annyira 
tágultak, 1nint azt csak phosgenmérgezett állaton látjuk. Viszont állati szö
vetek légzését magas oxigénnyomásban vizsgálva ne1n találtnnk eltérést a 
rendestől, sőt lssekutz legújabb vizsgálataiban még inkább fokozódni látta az 
oxigénelhasználást. 

Újabban rosszul gyógyuló sebeket oxigénáramban tartanak, ami a gyó
gyulást elősegítené. 

6. Mérges gázok 

Belélegezhetetlen (irrespirabilis) gázoknak és gőzöknek nevezzük 
ama légnemű anyagokat, melyek erős helybeli izgató hatásuknál fogva már 
bizonyos koncentrációban is belélegezve reflexes apnoet, vagy a belélegzést 
szinte lehetetlenné tevő fuldokló köhögést, sőt bizonyos töménységben a 
hangrést elzáró gége és glottis görcsöt okoznak és az így hamar bekövet
kező fulladás és szívgyengeség folytán percek alatt halálosak lehetnek. 
Ilyenkor távolhatásról, a központok vagy a szív hirtelen mérgezéséről nem. 
igen lehet szó, mert hiszen a tüdőbe sem jutnak el, tehát nem is szívódnak 
fel ezek a mérgek. A tünetek minden ma.ró gáJ?J vagy gőz, halogen, sav 
vagy ammonia belégzése esetén közel egyformán folynak le. A mérgezettek 
apnoCja, glottisgör~se az anoxamiás reflexbénulás mia.tt 1-2 perc alatt 
oldódik és evvel a maró gáz bejut ,a légutakba, általá11os bronchus-görcsöt 
idés elő, heves mellfájdalmakkal, amit azonban nyomon követ a bronchnsok 
és véredények erős kitágulása apró vérzésekkel, mik a kínosan felköhögött 
kevés nyákot megfestik Ha a mérgezett nem kerül tiszta levegőre, gyors 
ütemben fejlődik ki a tüdővizenyő és a halál fulladás folytán, ha ugyan 
már előbb be nem -köszöntött az asphyxia vagy szívgyengeség miatt. 

Kevésbbé tömény gázkeverék belégzése után, vagy ha a mérgezett ha
mar friss leveg'Öre kerül, a kínos fuldoklá.si tünetek enyhülnek, sőt egy 
kevés sternumtáji fájdalmat leszámítva el is múlhatnak, de 2-5 óra mnlva 
a mérgezetteket újra nagy légzési nehézségek lepik meg, a kínzó köhögés 
újra kezdődik, nagy kínnal kevés, sárgásveres, tapadós köpetet iiTítenek, 
majd kiterjedt szörtyzörejek, helyenként tompulatok jelzik a lobularis 
bronchopneumoniát, a légszomj €s eyanosis egyre növekszik és tüdővizenyő~ 
vel, nagy erőhanya.tlással, hőcsökkenéssel, szívgyengeséggel beköszönt a 
halál. Súlyosabb esetekben természetesen ilyen szünetek sem mntatkoznak, 
hanem a kezdetben asphyxiás mérgezetten még a tiszta levegőben is lassan
kint fokozatosan kifej!iídik a hronchopneumonia és halálos tüdővizenyiL 
A kórjelenségek emez időbeli lefolyásának, ami különösen az ammoniára, 
nitroso-gőzökre jellemző, az a magyarázata, hogy a nyálkahártya niegmart 
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felületi Tétegének ellökésére a mélyebb l'é{egekben lassauként vél'bőséggcl, 
véres-saYÓs beszűrődéssei reaktív gyulladás indul meg, ami a légutak szűkí
tésével c1yspno8t, a beszűrődésnek a tüd(J szövetére átterjedésével nag:;_\'" vér
keringési akadályt, s ez szívgyengeséget okoz,_ amit az, egyre súlyDs1Jcdó 
dyspnoe is fokoz. _ 

Ellenszerként a rögtönösen alkalmazott natrüun bicarbonat permete 
(ammonia ellen bórsav perme~e) tartós és n1egismételt bel él egeztetése aján
latos 1nég a látszólagosan megkönnyehbüitekcn is. Kísérleti állatok cvyel 
megmenthetök; sajnos emberen nem ul y kecsegietők az eredmények. Első
sorban a szívet kell kímélni, s a mérgezettet minden mozgástól, besz:édtöl 
eltiltani és abszolút nyugalomban háton :fektc~ni. 

A fájdalom és légszomj é.s köhögés, valamint a nyugtalanság, holál
félelem és főleg a fenyegető shock elhárítása céljából indikáltak lehetnek a 
fájdalomcsillapítók, elséJsorban a morphin-injekció alakjában: nem túlnagy 
adagban (0·01-0·02 g). A szívgyengeség 6s vérnyomássüllyedés ellcü forl'Ó 
kávét, teát itathatunk, lcdörzsölést., mcleg pakolást. és injekcióban.coffeint, 
camphort alkalmazunk. l\Iég súly.os cyanosis esetén is sokat segít az oxigén
belélegeztetés és tüdővizenyőben az érvágás. 

l\fivel a felmart bronchia.lis nyálkahártya secundacr infekcióra nagyon 
hajlamos, nagy gondot .f-ordítsunk a száj tisztántartására, aspiratiók, félre
nyelésDir elkerülésére. 

Ilyen belélcge";he;-etleu gázokkal mérgezésck ipari felhasználásuk kö~
ben történhetnek. Leggyakrabban a chlorral, amelynek 0·04--0·06 mg-Ja 
l liter levegőben már utólag életveszedelmessé válhatik, 0·1-0·16 mg l 
literben pedig halálosnak mondható. IIa.rci gáz gyanánt is alkalmazták, de 
kiszorította a phosg~en. Szódáva1, nat.rium thiosulfátta.l átitatott többrétegű 
mullpólyával elég jól lehet ellene Tédekezni. Az üvegiparban maratásra 
használt fluorsavval is tö1iénhctilr ily mérgczés (0·2-0·4 mg: l l halálos). 

A kénsav anhydridjével a kéndioxyddal (802 ) gyakori a mérgezés, 
főleg annak könnyebb aa.Jkja. az érckéncg-:.ásványck pörk-ölése, a kénsavgyár
tás, · s-zínteleníW eljárásuk, bol'oshordók kezelése, féregmentesítés és a desin
:ficiá.lis munkája, közben. 1·4----1·7 mg pro ll ~2-1 órai belégzése már halá
los következményekkel jár. 

I-Ia salétromsav szerves anyago,kkal reagál barnavörös nitrogázok 
(NO, N0 2 ) keletkeznek és gyakran okoznak halálos mérgczést gyárakba~1 
halionok cxploziója vagy kiömlésc köve~keztében. E sa\rat nemcsak a vegyr
iparban ha.nem a féllek edzésére, pácolására, a. rnütrágya;. kátrányfesték 
és robb~ntószergyártásban (dinamit) kitBrjedten használj ik. JTilmek (nitro
cellulose )· égése alkalÍnáva.l is bőven fejlődik, s az égési gázok gyi1kos hatá
sában nagy szerepe van. Az idetart-ozó helybeli -maró hatáson. kívül, amely
nek későbbi, súlyos és halálos következményei rendesen több órai latens 
idő látszólaaos jobbanlét ntán szoktak beiillani. Nicrogázoknak távolhatása 
is ~Tes~ede1~es methaemog·lobin képződé-sben és vérnyomás süllyedéshen, 
esetleo' a ecutralis ideo-rendszer zavaraiban, bénuJásban nyilvánul meg. 
0·5-l'·o mg pro liter e~~J~Órai bclé-gzésc halálos. 
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Ammonia gáz (NH,) már nyomokban is izgatja a szem kötőhál-tyá
ját és 2·5-4·5 mg pro liter Yz--1 órai- bclélcgzése már következményes 
tüdőgyulladással halálos. A súlyos tünetek itt is csak több óra elteltév~l 
jelen~keznd>:, mint a nitro-gázok után. 'röményebben belélegezve, m1re kulo
nösen gyárakban halionok eltörésekor vagy jéggyárakban a csövek meg
repedésekor van alkalom, glottisgörccscl, hirtelen kifejlQdő <;ollapsussal 
.sz.ívbénulásos halált okozhat. Az iparban kiterjedten használják; a csatorna
tisztítók- mérgezésébcn is szerepel a niérg-ezőbb l-I2S mcllBtt a helybeli tüne
tek előidéwsében. 

Harci gázok és gőzök az első világháborúban tettek komoly jelentő
ségre szcrt. Céljuk az ellenség hareké p telenn4 tétele volt. Szeren esc, hogy 
alka.lmazásuk sok nehézséggel jár és esak aránylag szük területekre szorít
kozik. Esős idCíben semmit scm érnek, mert a víz többnyire lecsapja, elbontja 
üket. Hogy a- szél szeszélyes járásától, soksZor a támadó félre végzetes 
megfordulás&tól függ'etlcnítsék e harci eszközöket, kilőtt vagy ejtett rob
banó bombák segítségével is alkalmazták őket. Nem új találmányok, több
nyire már több évtizede ismeretes vegyianyagok vagy ezek mintájára syn
thetizált termékek, melyelmek általában a következő tn!ajdonságokkal kell 
bírniok. -'!' · 

1. Illanóak vagy finomm1 ]J01'lasztható folyadékok és a levegőnél nehe
zebbek legyenek, .hogy a, lövészárkokban, feclezékckhen, épületekben sokáig 
megüljenek Ezért a levegő 29-30-as molelmlasúlyánál kisebb molckula 
súlyú szénmonoxid (28) és cyan (27) neiil alkalmas harci gázok, noha 
nagyon mérgesek, mert a levegőben hamar szétterjednek. 

2. Vízben ne legyenek jól oldhatók, hogy az ne absorbeálja. őket, hanem 
.csak szcrvcs oldószcrckben, zsírban ol_dódjanak, ami elősegíti a sejtekbe 
jutásukat 

3. Ne legyenek könnyen homlók és oxidálha.tóak, hogy úgy a levegőnek, 
víznek, mint az ellenük a.Um.lmazott védőanyagoknak ellentálljanak; - és 
ne legyenek a gázmaszkok betétjei által sem apsorbeálhatók. E mellett ne 
támadják meg tartályaika.t, a lövegek vasanyagát 

E kívánalmaknak legjobban nehá;1y lipoidoldható, na:gy 1noleknlájú 
.szerves -anyag felel meg, melyck ·rendesen Ol-al vagy Q.._iV-gyökkel snbsti
tuáltak. ami helybeli izgató hatásukat és sejtbejutásukat nagyban emeli. 

· Ha.tásuÍr alapján három csoportba oszthatjnk őket, melycket a hadsereg
ben rövidség és közérthetőség céljából színcs keresztekkel jelöltek meg. 
Ezek: 

1. Tiidőmérgek (cöldkeresztesek), 
2 B ő rmérg ek ( sárgakeresztesek) 

1 
-

3. Könnyeztető an'ijagok (kékkeres6tesck). 
Leo'o''Takrabban használt éc;; talá~1 Jcgves·zcdclmesebb harci gáz a OöoY 

phosg~n vagy chlors.zénoxid (OU.Ol:-2), mely·nek veszedelmes hatására má.r 
a chloro1'onn tárgyalásakor rámutattunk l\.férgcző hatása a gáz tömény
ségétől és a belégq;és 'idötartamátél függ.~ Jellemző a phosgenre, hogy a 
1ngjm3 és a belégzési id(í értékeinek szorzata állandó és eg~-enlő 2000-l'cl. 
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lia tehát valaki 200 mgjm3 gázt 10 percig lélegez be, a hatás ,ugyanakkora 
lesz, mintha 10 mgjm'-t 200 percig lélegez, vagy 40 mgjm'-t 50 percig. 
(Flu,-y és Zerndk.) 

Tünetek és Igen tömény gázkeverék, szemct és légutakat ingerli, de hog)' védekező, 
reflex, mint a belélegezhetlen gázok esetében, nem akadályozza a belégzést. 
A hatás szinte kizárólag a tüdöre szorítkozik, minden más szerven mutat
kozó hatás másodlagosan az oxigénhiány következménye. A tüdőben nagy 
edénytágulás lép fel, ami súlyos mérgezéskor olyan méretü lehet, hogy a 
kisvérkörben a keringés elakad és hir~elen halál áll be. Nem ilyen tömény 
gáz belégzése csak hosszabb lapprntgási idő mulva hat, ami jellemző a phos-

.b:üásmód genre. A-- hatás lényege, hogy a tüdő hajszálerei károso.dva átengedik a 
vérplasmát, amely elkezd szivárogni az alveolus falába, majd űrébe, úgy
hogy a mérgezés fokától függően enyhe anoxamiától halálos tüdővizenyőig 
fokozódhatik a baj. A halál módját találóan nevezik a "szárazon való vízbe
fulás" -nak Ezt a súlyos elváltozást a phosgenből a tüdőben lellasadó sósav 
hozza létre. · 

K"""' l(ezelés: Intraverrás Ilypertoniás só- vagy cukoroldat, hogy a tüdő-
vizenyő visszaszívódjék a vérbe. Álla~kísérletben bevállt, de emberen (ham
burgi tömegmérgezés) nem volt különö.s hatása. Fontos a teljes nyugalom, 
meleg, Ű2-belégzés. A tüdővizenyő ellen mustárpakolás és vénametszés. 
A szív oxigéns~kségletének csökkentésére, rninden súlyos esetben, azonnal 
strophantin intraveruisan. A gyógyulás szakában T]:anspnlmin, Solvoehin, 
Asthmolysin befecskendezések. · 

A kórjóslat javul, ha a beteg az első két napot kiállotta; egy hét el
múltával megmentettnek tekinthetjük, ha pnenmoniája nem fejlődik. 

l\férgezés ipari üzemekben is előfordul, és pedig ott, ahol chioraform 
vagy széntetrachlorid izzó anyagokkal vagy nyitott lánggal érintkezik. 
Mivel ezt az anyagat tüzo!Uisra is használják, zárt helyíségben oltás közben 
phosgenmérgezés lehetséges és elő ís fordult. lielyíségeket, árkokat szódás 
vagy ammoniás. víz permetével lehet tőle megtisztítani Ilyenbe áztatott 
ruhákkal, gazezel vagy akár vizes ruhákkal is védckezhecünk ellene szük
ség esetén. 

A phosgenncl egyező mérgezést okoz a chlorszénsav trichliJnnethylestere 

Clco O Cel d. h COOl. , 
· • , vagy Ip osgen COOl~ a nemetek "P e r st o f f"- ja, ami 

125°-on forró, színtelen folyadék, kevésbbé illanó, s így makacsul órákig 
megül a mélyedésekben. Ammoniás víz vagy szódaoldat ezt is tönkre teszi, 
mint a p hasgent; helyiségeket evvel lehet tőle megtisztítani Li potrop és 
könnyen bejut a sejtekbe, s belőle vízzel 4 mol. HOl és 2 mal. 00

2 
kelet

kezik. 
Harmadiknak említhető a chlorpicrin vagy nit,-ochloroform (trichlor

nitromethan C.Cl,.NO" amit a víz nem bont el, ·mert abban nem 
oldódik és belőle 16 mg egy köbméter levegőben egy percen belill halálos. 
Szemet, orrot, garatot erősen izgatja, de távolról sem annyira, mint a késöbb 
használatos kékkeresztes anyagok. Osakbamar elejtették, a két eWbbi mellett. 
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A tüdőmérgek melletc egy bőrméreg bizonyult félelmetes harci eszköz
nek, mert gőzei, sz.étrobbantott, finom permetéje nemcsak belélegezve, hanem 
minden ruhán áthatolva a bőrön súlyos, hólyagos gyulladást, mélyre ható 
fekélyeket okozott és súlyos depressziót, halálos bronchopneumoniát okozott. 
Ez volt a rettegett "Yperita vagy "Losta, vagy mustárgáz, a németek 

G e l bk r e u zs t off-ja, dichlordiaethylsulfid S < CCHH,CCH,CC;. Ez a szín-
. 2~· 

telen folyadék csak 216°-on forr és vízzel nehezen reaaál tehát nar)okiO' 
o ' Ő) 

télen hetekig megüli a lövész§rkokat, fedczékeket, melyeket csak chlorvíz-
zel, chlormészpermetével lehet tőle megtisztítani. Szaga nagy higításban Hatásmód 

alig van, gyengén mustárra emlékeztető, úgyhogy jelenléte észre nem vehető, 
s hatása is alattomosan, eleinte fájdalom és kellemetlenség nélkül kezdődik, 
s mire órák mulva kifejlődik, már ellenszerei (chlormész) hatástalanok. 
Ahol egy csepp va:gy egy parányi éri a bőrt, ott élénk pil'ússág, ma.jd égési-
hez hasonló hólyag keletkezik, melynek tartalma is nagyon fertőző, amerre 
elfolyik, hasonló gyulladást csinál. A hólyag helyén phagedenikus fekély Tünetek 

keletkezik, ami igen nehezen gyógyul, s az egyre terjedő necrobiosis foly-
tán mélyre rágódik s oldalt ís egyre terjed. A mustárgáz e ha tás a ellen 
csak a tökéletesen záró gumiöltöny és kesztyű véd, de ha nines chlormészben 
jól kifőzve, ez is átbocsátja idővel a mérget. Épp ilyen setj!néregként hat 

, a tüdő szővetére is, s 12 mg egy perc alatt belélegezve már megöl egy 
embert, de nem rögtön, hanem lassan Irifejlődő diphtheriás felrakódások, 
genyes bronchopnenmonia és végül a tüdő szövetének teljes eytolithicns fel
oldódása ntán. Ily fellágyulást más szervek, a máj a lép is mutathatnak, 
1nint súlyos sepsisben, egyes fertőző bántalmakban. Tüdővizenyő csak ritkán 
fejlődik, akkor sem nagy fokban; ez a phosgenmérgezettek végzete, akik 
cyanoéicusan fuldokolva, leveg'Ő ntán kapkodva vívják halálos küzdelmü
ket, míg a mustárgáz-inérgezettek alig dyspnoesak, apathicusan merednek 
maguk elé, noha, éppoly nagy éle~veszedelemben vannak. 

RendSZBres szövettam4 feldolgozás szerint nagymérvű d1íc sejt puszhüás 
található az agyban, főleg az agyalapi szürke dúcokban, aminek a mustár
gáz hatásmechanizmusában fontos szerepe van. (]}Jészá·ros, J(uchan:k, 
Tilbisz.) 

A mustárgáz a szemen is súlyos gyulladást kelt conjunctivitissel
1 

panophtalmitissel, a cornea pusztulásával, különösen, ha secunder infekció 
társul hozzá, mert a necrobiotieus szövcteknek nincs ellentá.llása. Ellene 
natrium bicarbonatos vagy benzsulfonchloramidos m-osásokat (neomagnol), 
kenőcsöket (magnosterin) alkalmazhatunk. Ugyanezeket használhatjuk a 
bőr megtámadott részeinek kezelésére is; kiterjedt bőrsérülések esetén 
enyhe chlora.midnatriÚmüs, clllormeszes lemosások, borogatások és protra
hált nyákos sósfürdök javaltak. A tüdőártalom enyhítésére szódabicarbonás, 
mészvizes belélegzéseket, továbbcerjedése ellen ingertherapiát kísérelhetünk 
meg. Érvágás itt nem használ; a szív erejét cardiotonicumokkal tartjuk 
fenn; oxigénbelélegzésre csak a tüdővizenyő ritka eseteiben van szükség. 

Az amerikaiak "Lewisit"-je, mit "halál hannatnak" is neveztek, 
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tényezői 

I-Iasadúsok 
;iclentösé,!;c 

nem l;:erü1t a húborúban lw::,:>:núlatlJa, a három ehlm·vinyla.rsin keveréke 
volt [As Cl,. CH= CH Cl + A.sCl (CH = CIICl), + Lis(CH = CiiCl),] 
és épp oly súlyos sejméreghatást tud gyakorolni, mint a mustárg.áz, de szúró, 
iztnltó szaga miatt korán észre lehet venni. 

o Jiivci""' e gyilkos mérgek ellen e,sakha.ma.r jól a.bsorbeáló gázálarcbeté
tcket szerkesztettek, minden törekvés olyan anyagDk előállítás-ára irányult, 
melyek a használatos álarcok bctétje:in -keresz~ültö1·ve a katonát az álarc 
lerántására kényszerítették. Előelei ezeknek azok a, kékkeresztes, aránylag 
szelíden izgató, könnyeztető anyagok voltak, melyeknek csak a védő csapa
tok rövid időre (a roham idejére) harcképtelenné tevése volt a célja. Ilyen 
volt a brmnacet-on, a brmnbenzylc:yan:i-Ll (ez már es-etleg halálos is lehetett) 
és a chlorace"l'ophenon [C,II,. CO. CH, 07], amit .Amerikában a sztrájko
lók, liiutctök sz.étoszlatására is használnak. A háborúban végül két kék
keresztes all)'agot használtak erre a célra: cliibb a Cla-rk T.-et, dyphenyl
arsin chlol"idot [ils (C6 H 5 ) 2 • Cl]; majd később kizárólag a Cla-rk liA, 
a dyphenylarsin eyanidot [As C,H,) 2 CN]. Mindkcttő circa 300'-on 
forró szilárd anyag, de exploziós gránátok segítségével rendkíviil fínom 
köd dé rohha.nthatólc széjjel, sokáig lebegnek és keresztilim ennek a közön
séges gázálarcokon s csak különös szürőkkel foghatók feL Izg'ató hatásuk 
rendkívüli; a. 'Clark I. l mg-ja, a Clark II. Yz mg-ja l m3 Jeveg(íben már 
elviselhetetlen. 

B) Belsö légzésre ható szerek 

A belső légzés s:dnhelye a s-ejt-1 amely a vastar-talmú légz;ő:f~rmcntum 
segítségével veszi fel a vér szállította mo]ekulúris oxigént és azt aktiválva 
adja át a cytoehrom közvetítésével a tápanyagok hydrogcnjének, azt vízzé 
alakítva, mlg a 002 mai ismereteink szerint a carJ;)Qxyl gyök (COOl-I) 
hydrog·enjénck leválásával keletkezik. A sejt oxidációs rendszeréhen a 
dehydrogenase nevií enzymák, mclyekct Th-unberg fedezett fel, az ú. n. 
hydrogendonatorok Hydrogcnjét szabaddá teszik, úgyhogy azokat a \Var-

, ' f m.t ' 1· t" ' '· -l t· 1 ··1 t l k burg-fe1e sar ga ·crmcntum atve 1e I_ es u ul-Cím Ja o y an veg'yu e .e rnc_._, ame-
lyek a H-t lazán kötve. ismét másoknak tovább adva, végül a cytochrom
hoz juttatják e1, ahol a. már említett módon vízzé ég cl. A hidragént vivő 
vegyületek sokfélék lehetnek, üyenck ar. oxalecetsav, borostyán.k-ösav, fumar
sa -r, almasa:v, ascorbinsav, glntation, cystin sth., amelyek az oxidációs 
rendszerben 1ilind fon tasak. 

nEclőtt ez a folyamat megindulna, a tápanyagok nagy molekuláinak 
kisebb részekre kell hasadniok, mert különben a sejt nem tudja őket az 
előbb vázolt rendszerben felhasználni. A hasító cnzymáknak egész sora 
végzi-ezt a feladatot, amely folyama~lwz oxigén szükségt-e1en, sőt káros. 
Világos ebből, hogy a scjtlégzBs erősségét elsősorban a hasadási folyamatok 
erőssége szahja meg, mert ha· a sejt nem rendelkezik elégethető "üZem.
anyaggal'', akkor az oxidáció esökken. Ez azért fontosJ mert a sejtégés 
fo,kc-z§s}nak egyik habsos módja, hogy 11em magukat az égési folyamato-
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kat gyorsítjuk, hanem a hasadás.okat, amint azt még az anyagforgalom 
megbeszélésekor látni :fogjulL 

Hasadás és égés, rendes körühnények között egymással ellentétben 
állanak oly értelemben, hogy az égés háttérbe szorítja a hasadást, viszont 
!ha az égési folyamatok gátoltak, pl. m-ert nem kap a sejt elég oxigént, a 
hasadások lépnek előtérbe. Éppen ezért az anoxamia mérsékelt foka is már 
veszélyes, mert a fokozottan végbemenő hasadás termékei (savak) ilyenkor 
meggyülnek és súlyosan károsítják a szervi müködéseket. Oxidáció és ha
sadás közti ellentétet Past"eut· fedezte fel és a kettőt összekapcsoló realcciót 
(melyet mérleg karjához hasonlítha tunk, mely lehetö-vé teszi, hogy az egyik 
serpenyő emelkedését a másik süllyedése kövesse) és amelynek lényeg-ét 
nem ismerjük, PastMtr-féle reakciónak nevezzük Fontos tudnnnk, hogy a 
S€jt károsodása alkalmával ---:- bármi okozza is azt - legelőször ez a Pasteur
reakció bénul, aminek következtében az oxidáció többé nem gátolja a ha
sadást és ez a két :folyamat egyszerre és egymástól függe~lenül folyik, ami 
a belső légzés rendkívüli fokozódására vezet. Ilyent látunk keringési zava
rokban rohamosan lesovány.odó embereken, tumorok okozta lmchexiába.n és 
olyan mérgek hatására, amelyek a sejteket károsítják. Ismerünk nehány 
olyan vegyiszert, amelynek az az egyedüli hatása, hogy a Pasteur-fél~ 
reakciót bénítja. Ilyen pl. az aethylcarbylamin. 

Az-okról a gyógyszcrckröl, amelyek a sejt oxidációs rendszerére hat
nak, az anyagforgalom gyógyszerei között fogunk megemlékezni, itt csak 
azokról a vegyiszerekről szó]unk, amelyek a -Szigorúan, vett belső légzést 
befolyásolják, vagyis a sejt oxigén felvételét. 

Olyan kóros cseleket, amikor ezt a folyamatot serkenteni kellene, nem 
ismerünk, de nem is ismerünk olyan gyógyszert, amely ilyen hatást fej
tene ki. Ellenben vannak mé1·gek, amelyek meggátolják a sejt oxigént ·rel
vevő képességét s ezzel belső fulladást oko~nak. Ilyenek a kéksav és a H,S. 

Kéksav (CNH). Színtelen, alacsony forrpontú, vízmentes állapotban 
állandó, vizes oldatban könnyen bomló folyadék, melynck szaga illó keserü
mandulaolajra emlékeztet. A keserümandulákban, barack-, szilva- és cse
resznyemagvakban egy glycosida, az arnygdalin fordul elő, mely az ugyan
csak be1mül<:: foglalt fennentnek, az em1ÜBin:nak hatására elbomlik cukorra, 
benzaldehydre (illó keserűmandulaolaj) és cyanhydrogenre, vagyis kék
savra. E két utóbbi vízgőzökkel lepárolható és ha a párlatot l : 1000 kék
savtartalmúra higítjuk, kapjuk a hiva~.alos ~r,aqua arnygdalalnJ,m arnara
runwt, melyet ízjavítónak használunk morphin-olclatok:hoz, de amelynek 
gyógyhatása nincsen. Gyárilag a répamelasszból állítják elő, amiben bősé
gesen van betain, ami trimethylamint N(CH,), szolgáltat, ez pedig izzó 
cllarnotto csöveken átvezetve disszociál hydrocyanosra (CNH) és mcthan
ra (CH,). A világító gázhól is sokat nyer11ek a vas-as mosóedényben 
megkötött ferrocyann~triumbóL A cya.nt lúgban kötik meg és cyankali 
vagy nat.rium formájában fehér rudakban kerül forgalomba, melyek már 
a levegő szénsa.vának hatására cyantartalmukat lassacskán elvesztik. 

::lférgezés kóroktanában régen a. cy,mkaliwn (CNK) ját&zott.a a fő-
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szerepet, ami az aranybányászatban, de nálunk főleg a fényképészeti tech
nikában és a galvanoplasztikában használatos és az ezekkel, foglalkozóknál 
gyakori eszköze az öngTilkosságnak. Halálos adagját 0'25 g-ra teszik, mert 
jórésze már rendesen szénsavas káliurruná alakult. Al 11tóbbi években a 
cyangázzal végzett fércgirtás elterjedése óta gyakran fordulnak elő súlyos, 
sőt halálos mérgezések. Legtöbbször a féregtelenüést végző vállalat köny~ 
nyelműsködő mm1kásai az áldozatok, de néha nem jól elszigetelt szobákból 
a smmszéd lakóhelyiségekbe ís bejut.- A falak, valamint az ágynemű 
elnyelve so$:áig visszatartják, ezért csak 12 órai szellőzés után szabad a 
cyanozott helyiségeket használatba venni. A keserűmandnlával, baraek
maggal történő mérgezés ritka, de jó tudni, hogy 50~60 darab kesedl
mandnla halálos menuyiségi1 kéksava t szolgáltathat. Az illó keserűmandula
olaj, mit nyomokban a likőr- és parfümgyártásban használnak, 15~20% 
kéksava t taítalmaz. 

A kéksav leghevesebb mérgeink közé tartozik. Egy csepp tiszta kéksav 
(0,05 g) már elegendő, hogy egy felnőtt embert úgyszólván villámszerűen 
megöljön és oly levegő, melynek literében 0·2 mg cyangáz foglaltatik, hir
teJeR halált okoz . .1\férgező hatását atZ oko.zza, hogy a vas iránti nagy von
zódása folytán a légzőfermentum vasával egyesül és képtelenné teszi az 
Öxigén aktiválására, ami fulladásra vezet. Ha oly sok cyan jut a szerve-; 
zetb€, hogy a légzést szabályozó központ.ok sejtjeiben is bénul a légzőfermen
tUlU, akkor ezeknek az életfontosságú központoknak a bénulása hirtelen 
halált okoz. Ha kisebb fokú a mérgezés és a külsö légzés nem akad el, a 
szervezet belső fulladás folytán szenved kárt, mert a szervek Sejtjei nem 
tudják az ar.teriás vérrel odaszállított oxigént felhasználni. Ez magyarázza 
meg azt, hogy a venás vér is élénk- piros, mert a haemoglGbin oxigénjét a_ 
sej tek nem veszik át, s így bőséges oxigénkínálat mellett a szervek 
fulladása következik be. Az a hit, hogy a cyan általános mérge a· fermen
tumoknak, téves, m~rt csak azokat mérgezi meg, amelyekben a vas szerepcl 
katalysatorként, amilyen pl. a katalase és a Warhurg-féle lég.zöfermentum. 

A mérgezés rendkívül gyors lefolyiísú, a bevétel után már 11z~2 perc 
mnlva kezdődnek a tünetek. A mérgezettek hangos sikollyal összerogynak, 
görcsöket kapnak, óriási a dyspnoe, néhány perc mulva a görcs megszünikf 
általános izombém:ilá.ssal, végső légvételek után beáll a halál. Kevésbbésúlyoo 
mérgezésben először kínos nehézlégzéssei a stadiurn astltmaticumot, azután 
egy starlium convUlsivunwt és végül a starlium paralyticumot1 látjuk kifej
lődni. A görcsök megszüntével teljes. a bénulás, a légzés igen gyenge és 
lassú, de a hódulatból' a mérgezett felébredhet és a gyógyulás néhány nap 
mulva teljes. Ha a méreg felszívódása lassúbb, akkm· kezdetben nyálfolyás, 
szívtáji fájdalmak, félelemérzés lepi meg a mérgezettet, a légzés igen mély 
és megnehezített, csak ezután lesz a mérgezett öntudatlan és esik· heves 
görcsök után mély bódulatba. A mérget a gyomorból eltávolítani vagy 
ártalmatianá tenni rendszerint már lehetetlen, mert gyorsan felszívódik. 
Ellenszerként kaliumpermanganatoldat (llz~1%) vagy 1~2% hydrogcn
pcroxyd volna adható, mi a kéksavat oxamiddá (CO,. Nil,), oxidálja; a 
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natriUlllthiosulfat is jónak bizonyult, ami a cyant rhodanná (CN,) SO, 
alakítja. Ez utóbbit 10%-os oldalba vérbe is fecskendezik (10 kcm), mert 
így a már :felszívódü~t cyant is eléri; még jobbnak mondják a natrium 
tetrathionatot (Na, 8 4 O,). Collodialis kéninjekciókat (izomba) is ajánlanak. 
Szőlöeukor érbe :fe<1'3kendezésc különösen insulin11al együtt igen hatásos, 
méry ínkább a szőlőcukorból keletkező dioxyaceton (oxanthin =(CH, 011), ö 

GO). Túlélő szerveken a cyan. hatását meg lehet szüntetni methylenkékkel, 
amely, a légző:fermentumot annyiban tudja helyettesíteni, hogy hydrogent 
vesz :fel, amely így a levegő oxigénjével H 2 0 2-vé tud egyesülni. Ámde 
behatá kísérletek a"t mucatták, hogy cyanmérgezett állatok methylen
kékkel nem menthetök meg az életnek, még ha rögtön utána adjuk is a 
v_érpályáha. J\findezen eljárások azonban csak elméleti jelentőségűek, mert 
rendesen későn érkezünk meg a mérgezetthez. 

Amilyen heves hatású a kéksav mérgezö adagban, oly kevés eredmé
nyüek orvosi kis adagjai. Régente csillapító hatást tulajdonítottak neki és 
azért ma is szokásban van ilyen hatású gyógyszerekkel (p. o. morphin) 
együtt rendelni, noha szerepe úgyszólván csak a hatékony gyógyszer ízé
nek javítása. Az aqua amygdalarmn amararum adagja 15~20 csepp, 
melyben kb. egy mg kéksav van. Gyermekek köhögési ingerének csilJapítá
sára 8-10 cseppet szokás az egész üveg orvosságra rendelni. 

Kénhydrogen (H2 S). 1\Iindenütt keletkezik, ahol kéntartalmú 
anyagok pl. fehérjék rothadnak: Pöcegödrök, csatornák tisz~ítása mérgezés 
veszélyével jár és számos iparban ( enyvgyártá.s, börcserzés, kénsav gyárak) 
keletkezik. Bélrothadás alkalmával keletkezik, úgyszintén keserüsó vagy kén 
bevétele után, de a bélből nem szívódik fel. A föld mélyében is keletkezik, 
onnan. előtörhet mint vulkanikus gáz, vagy ásványvízben oldva (pl. parádi 
víz.) Záptojásszagú, levegőnél nehezebh, vízben igen jól oldódó gáz. Köny
nyen meggyullad s elég vízzé és kéndinxyddá. 

Helyi hatása a kötő- és nyálkahártyákon izgató, mert a nedves felüle
tektől aJkalit von el és natriumsulfiddá alakul. Ennek hatására nagy vér
bőség támad és a légutakhól Ielszívódva a vérben l;tydroly.zál ·és ismét H 28-é 
alakul, amely ha elég töménységet ér el a vérben, elsősorban a központi 
idegrendszer dúescjtjeit mérgezi meg. A lm~ás módja azonos a cyanéval, 
mert a H 2S a légző:fermentum vasát megköti és képtelenné teszi az oxigén 
átvételére. A különbség esak az, hogy míg a cyan minden sejtbe könnyen 
behatol, a II,S elsősorban az agyvelő belső fulladását okozza. A haemo
globin vasával éppoly kevéssé alkot vegyületet, mint a cyan~ úgyhogy a 
haemoglobin oxygenfelvevő €s leadóképessége nem szenved kárt. A HzS 
azonban a hullában mindig kele~kezö methaemoglobinnal egyesül sulf
methaemoglobinná, ami azonban posmorta.lis jelenség. 

A mérgezés lefolyása- ha a belégzett. levegő sok 1-3°/
00 

][
2 
S-" tar

talmaz (1·5--4 mg pro l) ~ éppoly gyors, rnint cyangáz hatására: néhány 
szippantá.sra ösSzeesnek a mérgezettek és görcsök közepette fulladáoos 
halál áll be. 0·5°/00-es töménysé-gben nagy nyálkahártya izgalmat okoz, majd 
rosszullét hány-ássa], légszomj, kólika, szívdobog'ás, fejfájás nagy nyomás-
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Kezelés érzéssel, szédülés, öntudatzavarok és részegség jön létre. A környeze~ből való 
eltávolítás után a mérgezett elég hamar magához tér, de ha sokáig időzött a 
mérges levegőben és a légzéshüdés beállt, az már legtöbbször végleges, mert 
az agysejtek bénult légzőfermentumát nehéz regenerálni. Újabban sikerült 
halálos mérgezésböl állatokat életre kelteni kolloidálís vasnak és pedig egy 
electrofe1'i·oz nevű készítménynek szívbefecskendezésével, ami úgylátszik a 
légzőfermentum vasához kötődöct kénhydrogent magához tudja ragadni. 
Ez tehát az egyetlen rendelkezésünkre álló oki kezelés volna, amit .feltét
lenül meg kellene kísérelni, mert eddig tehetetlen volt vele szemben a gyó
gyítás és csak a tünetek kezelésére szorítkozott. 

Utábetegségek közül súlyos szemgynlladással, hörghuruttal vagy tüdő
gyulladással kell számolnunk 
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VII. Az anyagforgalomra ható gyógyszerek 

A szervezetben vég'bemenő energiaátalakulások: a tápanyagok kémiai 
(potentialis) energiájának kinetikaivá (hővé és mnnkává) alakulása vegyi
folyamatok és pedig elsősorban oxidáció következménye, amiről a belső
légzés fejezetében már megemlékeztünk. Az errergiaátalakulás e módja 
azonos azzal, amit a gépeken látunk s ezért swkták az élő szervezetet gép· 
hez hasonlítani. Amikor azonban ezt. tesszük, nem sza9ád megfeledkeznünk 
arról, hogy a szervezet minden más géptől abban különbözik, hogy ugyan
abból az anyagból épült, mint amely benne üzemanyagként elég, vagyis 
fehérjékből, zsírokból és szénhidrátokból és hogy a szervezet az elhasznált 
alkatrészeit önmaga tudja pótolni. Ezért az- anyagforgalomnak kettős fel
adata van: egyik a rombolás v. dissimilatio, mely tápanyagok elbontása és 
elégetésével hőt és munkát termel, a másik az assünilatio, mely tápanyagok· 
ból építi fel az ellmsznált sejteket "vagy alkotórészeit és gondoskodik tar
talékanyagok gyüjtéséről. 

A dissimilatio nagysága mérhetö kömeaenül a termelt hő és a végzett 
munka mérésével és közvetve úgy, hogy megállapítjuk az elhasznált 0 2 

és kilehelt CO, mennyiségét. 
Az a.ssimilatiós folyamatok megállapítása már neheze}:>b, mert szá1nba 

kell verrtlünk az elfogyasztott és elégetett tápanyagok meflnyiségét és a 
ket~ő összehasonlítása, az anyagcsere-?nérleg mutatja) hogy a szervezet gya.
rapodDtt-e és ha igen, milyen anyagokban. 

A dissimilatiók és assimilatiók nem függetlenek egymástól, hanem amíg 
a szervezet egészséges, minden dissirnilatiót nyomon követ az elhasznált 
anyagok pótlása. 1\:fíg azonban bizonyos szervcken, pl. a szívcn elhasználás 
és pótlás id_öveszteség nélkül tört.énik, aiDinek látható megnyilvánulása a 
s_ystole és a dias~ole, addig pl. az agysejtek müködése és pihenése hosszú 
időközökben ébrenlét és alvás rhythmusában váltakozik. Rendes· körülmények 
között a dissimilatio és assimilatio mértékc -:pontosan egyforma, vagyis az 
anyagforgalom egyensúlya á.ll fenn. IIa azonban a dissimila.tiót fokozzuk 
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(sport, fürdök, tengeri levegő stb.), 2kkor a szen .. ·ezet rendszerint túllő a 
célon és az_ elhasznált anyagok pótlásán túlmenően fokozza aZ assimilatiót, 
ami az egész szervezet vagy egyes szen•ek gyarapodására vezet, pl. az 
egész szervczet gyarapodása lábbadozó betegen, vagy az izom túltengése 
edzés (training-) köveckeztében. Ilyenkor az anyagforgalmi mérleg pozitív 
voltáról szálunk. 

Az assimilatióknak önálló, a dissimilatióktól füg-getlen felülkerekedését 
látjuk a gyermekkorban a növekedés szak§. ban és néha a pozitív mérleg nem 
kívánatos esete is állliat fenn, amikor a szervezet csupán tartalékany.a.gokat, 
eJsösorban z-sírt halmoz fel, ami falánkság, tunyaság vagy kóros hajlmm1ak 
lehet a köYetkezménye. 

Ha a dissimilatiós folyamatokkal az épí~,és nem tud lépést tartani, akár 
azért, mcrt a táplálékfelvétel hiányos, akár azért, mert csökkent a szervezet 
assimiláló képessége, negatív mérlegről szálunk. 

Elő szervezet és élettelen gép között további különbség, hogy a g-ép csak 
akkor igényel tápanyagot, amikor munkít végez

1 
a szerveze~-hen azonban a 

teljes nyugalom szakában is folynak a dissimilátiók, mert eltekintve a légző
izmok és a szív állandó mrnllcájától, minden sejt életének: szerkezetének fenn
tartása is energiaáta.lakuláso_kkal-jár együtt, mert az élet dinamikai egyen
súly: folytonos vá1takDzása rombolásnak és újjáépítésnek, kémiai rhythmus, 
melyhen élet és halál egymással küzdenek. 

A nyugvó szervezetben folyó, tehát csupán a pu~'Zta életet szolgáló 
dissimilatiós folyamatok összeségét nevezzük nyugalmi vagy alapa,nyag
forgalmnnak. Ennek nagysága_ meleg'vérü állatokon., tehát egészséges ernbé
ren is a hőveszteség fokától, kozömbös hiímérséken tehát a testfelület nagy
ságától függ. (Rubner.) Egészséges emberek testfelületegységre számított 
alapanyagforgalma valóban egyforma is (az eltérés nem haladja meg a 
10%-ot) és egyugyanazon az emberen 2-0 és 60 életév között állandó szakott 
lenni 

Az alapanyagforgalant változása, amennyiben azt éhgyomorra, :Eekvö 
helyzetben, e]ernyesz~ett izomzat mcllett, ineleg szabában (vagy meleg 
takarót használva) állapítjuk meg, a pajzsmirigy müködésének függvénye, 
úgyhogy csökkent vagy emelkedett voltából a pajzsmirigy rendellenes 
mü::cödésére következtetünk. 

A szervezetbcn folyó égési folyamatokat fokozza a hőveszteség növeke
dése, aminek n1ódját már a lázcsökkentök tárgyalásakor láttuk, továbbá a 
murck&végzés és végül a táplálékfelvétel. Utóbbinak foka attól függ, hogy 
a szervezet mennyibcn tudja a tápanyagokat ~·aktározni. A sejtek ugyanis 
nagy vonzódással bírnak a- tápanyagok irá.nt és ha a S7../.3rvezet raktárai eze
ket hamarosan cl nem vonják a mohó sejtektől, akkor azok elégetik őket, 
növelve a h ö termelést akkor is, amikor arra nincs szükség_ A tápanyag·ok 
okozta növekedését az alapanya.gforgalomna.k, azok specifikus dina1nilcu-s 
hatásának nevezte el Rubner. Legerősebben hatnak a fehérjék, amelyekből 
rendes körülmények köz-ött a Szervezet tartalékolni- nem tud, leggyengébben 
a zsírok, amelyek korlátimiul raktározódnak A raktározóképesség hiB_nya 
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(mely főleg aggastyánokon tapasztalható), minden táplálékfelvétel után 
nagy égésfokozódást okoz, úgyhogy a táplálék nagyrésze haswntalannl elég. 
Ezek a nagyétü sovány emberek. Viszont a raktározóképesség túlzott volta 
- eLsősorban a zsírraktárak rendellenes vonzódása zsír iránt - azt ered
ményezi, hogy a sejteknek túlságosan kevés anyag jnt, vagyis jó táplálko
zás ellenére is hiányt szenvednek, ami éhség érzetét keltve, folytonos evésre 
kényszerít s az étrend megswrítása elgyengülést, sőt munkaképtelenséget 
okoz. Ilyenek a nagyétü kövérek, akik az assimilatiós anyagforgalom rend
ellenessége miatt, nem pedig faláilkságuk miatt híznak el. A táplálék rak
tározása belsőelválasztású mirigyek uralma alatt áll, aminek részleteit még 
nem ismerjük kellőképpen. Szerepeinek a pajzsmirigy, ,a hypophysis és a 
nsírarnirigyek, amelyek viszont, a köztiaggyal tartanak fenn kapesolatokat. 
Ezért különbözteéünk meg- thy1·eogen, hypophysaer, genitalis és ciwebralis 
elhízást. 

Az anyagforgalom g·yógyszerei között elsősorban awkról lesz szó, ame
lyek a dissimilatiós, illetve az assimilatiós folyamatokra gyalmrolt hatásnk
kal befolyásolják az egész szervezet anyagforgalmi mérlegét, hogy ezeket 
megismerve, képesek legyünk a szükségletnek megfelelöen azt a pozitív 
vagy a negatív irányba terelni. .Azután itt tárgyaljuk az egyes tápanyagok 
felhasználását irányító szereket, pl. a cukoranyagforgalmat kormányzó 
insulint és végül a hiánybetegségek gyógyszereit, aminők a vitaminok, a 
golyva cHen ható jód, a- Calcium stb. és a gyógytápszereket/ A vízforgai
mat szabályozó tiltalános sóhatásokról e fejezet végén szólunk. 

A) A D.issimílaHóra ható szerek 

}. Pajzsmirigy. Glandula thyreoidea 

l. Pajzsmirigy. Glandula thyreoidea. A pajzsmirigy veleszületett 
hiánya vag-y hiányos működése oka azoknak a testi és szellemi fogya
téko.sságoknak, amelyeket thyreoaplasia, cachexia, strumipriva, myx
·oedcma vagy endemiás cretinismus -néven ismerete)3ek. Ezeknek a 
megbetegedéseknek tüneteiből látjuk, hogy a pajzsmirig·y a fejlődés 
szakában ammk egyik legfontosabb kormányzója, dissimilatiós és assi
milatiós folyamatok hatalmas serkentője. Amint a fejlődő egyén növe
kedésének, sejtek és szövetek regenerációjána.k, a vérképzésnek tökéletlen 
volta a pajzsmirigynek az assimilatiós folyamatokra való hatását b-izonyítja, 
úgy az oxidációk renyhesége, melyct az anyagforgalmi kísérlet bizonyit, a 
pajzsmirigynek a dissimilatiós folyamatokra gyakorolt hatását tárja elénk. 
A~ anyag'- és energiaforgalom felére szállhat ~lá, a szen'"i funkciók, így az 
-agyvelöé is, jelentékenyen cs,ökkennck és hogy a höszabál}Tozás kárt szenved
het, azt már láttuk A pajzsmirigy jelentős szerepét a sejtégésre, valamint a 
fejlődő szen-ezet kialakulására egyik kristályos és jódtartalmú hatóanyagá-
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nak a Thyroxirvnak köszöni, amelyet Kendall állított elő. Szerkezetének fel
derítésé~, valamint synthetieus 6lőállítását lia.n·ington vizsgálatainak -kö
~Bzönjülr. Ezek szerínt a thyroxin egy aminosavnak, thyrasinnak jódorA:ltt Ic
számazottja., 63% jódtartalonunal _és pedig a pajzsmirigyben szintén elő
forduló dijothyrosinnak dijodoxyphenylacthere: 

j H 1 H 
C- C C -C 

7' ' y' ' HO-C C-0-C C-CH2CH(NH,)COOH 
..... / ..... / 
c~c c~c 

1 H 1 H 

Hogy a thyroxin a pajzsmirigyben szabadon, vagy egy polypeptidheli 
kötötten fordul-e elő, azt nem tudjuk biz~osan. Hogy a pajzsmirigy Szükség 
esetén tiszta thyroxt1tt, nem pedig komplex vegyüle~ét, amilyen a jodothyrin 
(Baumann) vagy a jodthyreog!obu!in (Ostwald) juttat a vérbe, azt az újab!> 
vizsgálatok csalmem bizonyossá tették. E mellett szól, hogy a hideg elleni 
védekezés hormonális 'cénye.zői elmaradnak pajzsmirigy ireotta álla
ton, de pótolhatók tiszta thyroxin és csakis ennek befecskendezésével (Mans
feld), továbbá, hogy az említett komplex-vegyületek befeeskendezése után az. 
állatok thyroxinnal szemben érzéketlenekké válnak, mni kizárja azt, hogy 
a pajzsmirigy ilyen komplex-vegyületeket juttatna a vérbe, mert hiszen 
akkor önmaga akadályozná meg hatásosságá~. Továbbá a pajzsmirigynek 
hatását a sejtégésre, valamint a testi fejlődésre tiszta thyroxinnal is elő tud
juk idézni. Ez utóbbi ha~ásán alapszik kimutatásának, illetve mennyileges 
meghatározásinak egyik igen biztos módja, mellyel békaporontyok vagy a~ 
axolotl metamorphosisát megindítja (Romeis). 

A Sej ~égést fokozó hatását közvetlen ül a sejtben fejti ki1 amint azt túl
élő szerveken végzett kísérletek bizonyítják és pedig nem közvetlenül az oxy
dációs rendszer izgatá.sával, hanem úgy, hogy a sejtben végbemenő hasadási 

"'hyMin folyamatokat (elsősorban a fejhérjehasadást) fokozza és a keletkezett hasa-
hatásmödin · 

/ dási termékek siettetik az oxidációkat (JJiansfe!d). Igen jellegzetes, hogy 
állatnak v. embernek beadva, az égésfokozódás csak 24 órai lappangási idő 
után jelentkezik, aminek jfansfeld vizsgálatai szerin~ az az oka, hogy a thyr
oxint a vérből a köztiagyvelő veszi fel és onnan idegeken k-~resztül vándorol 
be a szervek sejtjeibe és pedig azok belsejébe, ahol a hasadások folynak, núg 
a vér felől közvet!enül nem tudja hatását kifejteni, mcrt a sejtfelületén 
folyó oxidáeiók a hasadási folyamatokat elnyomják (1. belső légzés fejeze
tét). Csak ha a sejtek károsadtak és a Pastenr-reakció bénult, tudja thy-. 
roxin közvetlenül a vér felől, ilyenkor persze lappangási idő nélkül-fokozni 
a sejtégést 

A thyroxin további hatását a központi idegrendszerben fejti ki. EJ< 
támogatja a hő termelésre irányuló imént vázol~, hatását, amennyiben a bőr
erek szükítésével csökkenti a test hővesztcségét. Hatással van ezenkívül a
vízforgalomra. Ez hiányos p~jzsmirigymüködéskor myxoedemában nyilvá:._ 
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nul meg, amikor a bőralatti kötőszö-vetben vízzel együtt nyákos anyag hal
mozódik, fel amit thyroxin-adagolással eltüntechetünk A vízháztartásra irá: 
nyuló hatását nephDosisos oedemák lecsapolására fel is használjuk a gyógyí
tásban. 

A pajzsmirigy hiánya, vagy hiányos müködésekor fellépő káros tüne
tekrick nem mindegyikét tudjuk thyroxim1al megszüntetni, aminek oka, 
mint azt Mansfeld és munkatársainak vizsgálatai óta tudjuk, hogy a pajzs
mirigy a thyroxin.on kívül más- hormdnokat is termel. Így kettőt, melyek a 
thyroxin oxidációs hatását ellensúlyozzák, a thennothY'rin A-t és B-t, ame
lyeknek a hőszabályozáSban van szerepük és pedig az első meleg környeze:r 
ben, a második meleg évszakokban termelődik, egy harmadik pedig az ú. n. 
1nyelotrop hornwn, mely a vérképzésben szerepel, amiröl ott már szóltunk. 
Ezeknek a hormonoknak egyelőre csak élettani szerepét sikerült tisztázni, 
gyógyszeres alkalmazásukat még ne1n ismerjük. J\iindenesetre megérteti 
velünk azt, hogy a gyógyászatban sok esetben több eredményt Jácunk a 
pajzsmirigykészítmények l'Cndelésétöl, mint a tiszta thyrDxintól. 

A pajzsmirigyben előforduló s belőle előállitott dijodthyrosinró! azt 
hitték, hogy az a thyroxin oxidációs ha~ását ellensúlyozni tudja, ami azon
ban nem ny6rt megerősítést.. Értéke a Basedow gyógyításában csak a.unyi, 
mint a kis jódadagoké, amire még a jód tárgyalásakor visszatérünk. 

A pajzsmirigynek az anyagforgalomra gyakorolt hatása nem csupán a 
myxoedemában szenvedőn jelentkezik, hanem az egészségesen is, főleg abban, 
hogyaz összanyagforgalmat és a fehérjék szétesését nagy mértékben fokozza. 
E hatását különösen elhízás ellen igyekez~ek kihasználni és valóban a pajzs
mirigy a felraktározott zsírt jelentékenyen lcapasztja. -Elhízás esetében a 
pajzsmirigytherapia néha már az első napokban igen erős, gyors súlyesök
kenésre vezet, ami azonban még nem az anyagcsere fokozása miatt jön létre, 
hanem azért, mert a pajzsmirigy hatására a szö,retek vízmegkötőképessége 
csökken és így azokból nagymennyiségü folyadék távozik a vizele~tel. 

A pajzsrnirigy~készítményekkel elkövetett visszaélés szívdobogást és gyor
sulást, vértódulást, elömlő melegérzést, izzadást Okoz, az idegrendszer súlyos 
Eavaraira vezet és kifejlődnek azok a kórtünetek, melyekefnwrb-u:s Basedowi 
néven ismerünk. E szomorú tapasztalatok következtében használata szűk 
korlátok közé szorult és ezért elhízás ellen is csupán akkm·, mid.őn diaetás, 
és égyéb eljárások célra nem vezettek, ·alkalmazzák nagy elővigyázattal, foly
tonos el1enőrzés me1lett. 

Myxoedemában elért szép sikereken felbuzdulva, a pajzsmirigy hyper
plasiája ellen is megkísérlették a thyreoidea therapiás alkalmazását. A 
struma egyszerű hyperplasiás alakjai esetében, mely a pajzsmirigy nagyob
bodásfrval, de csökkent müködésével jár együtt, napi 1-2 tabletta rende
lése valóban igen szép eredményei jár és a golyva megkisebbeltése már a 
kezelés els-ő napjaiban szembeötlő. A pajzsmirigy rendelése ilyenkor nem
csak megkisebbíti a golyvát, mert túltengő szövctállományát beolvadásra 
készteti, hanem helyre is állítja a golyvás- pajzsmirigy hiányos müködését. 
'E hatásokat az adagolt pajzsmirigykészLmény jódtartalmának köszöni és 
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ugyanezt a hatást elérhetjük bármely más jódveg·yülettel is, s valóban a 
jódot stnuna ellen már 1820 óta sikeresen használják, Különösen hangsú
lyozni kell azonban azt, hogy pajzsmirigy-készítményeket vagy jódat csakis 
az olyan golyvásoknak szabad adni, akiknek megnagyobbodott pajzsmirigye. 
nem fejt ki fokozott működést, iVIel't a Basedowos struma némely esetében 
jóddal vagy pajzsmirigykészítményekkel a betegek hirtelen leromlását, sőt 
halálát okozhatjuk, míg más esetekben kismennyiségű jód javítja. az álla
potot 

Rendelés: A szárított és porítDit állati pajzsmirigyekből előállított tab
letták, különösen a paj~smirig'ymüködés kiesésc esetében, jó hatást fejtenek 
kL iVIyxoedemásokon az 50--60%-kal csökkent gázcsere rendesre fokozódik, 
a. bőralatti nyákos anyag felszívódik és a szellemi ·képességek is javulnak. 
N apjában 3 X O· l g szárított mirigyct rendelünk 

A thyroxinból per os napi 4--8 mg szükséges a hatás elérésére. A hatás 
a diuresi~fdmzódásáva.l indul meg· és 1-2 nap mulva nő meg az 0

2
Relhasz

nálás. 1 mg thyroxin en1bcrcn kb. 2-%-kal fokozza a gázcserét, de a ha~ás 
kumulálódik, mert la.ssa11 homlik el. Az égések fokozásával önműködően 
gyorsul a vérkeringés- pulzusszám és amplitudó nő -és más szcrvi mükö
dések is :fokozódnak, főleg az idegközpontok ingerlékenysége. Némelyek szc
rint az ellenanyagok termelése is fokozódnék. Ilyen irányú gyógyhatásairól 
még ninesen elég tapasztalat. Legfőbb alkalmazási területe a már említett 
myxoedema és golyva kPpzödésén kívül elhájoscdottak SoYányítása, ami ha 
hirtelenül történik, a szív interstitialis zsírjának ro_hamos megfogyása rniatt 
szívhalált, Yag·y a thyreotoxicosis más tüneteit okozhatja. (Tachycardia, 
remegés). 

J{észít1nények: 

'''Comprim, Thyreoideae 0·1-0·5 friss marha- v. juhpajzsmirigynek 
felel meg, 

Elytimn: biológiailaij utegállapított hatáserősségű készítmény, Tab
letta és injekció. Igen mégbízható. 

Thyroxin: A pajzsmirigy egyik hatóanyaga. Kristályos fehér por. 
Belső adagja: 5-10 mg) subcután: 1-3 mg. Csa.k intermittálóan, mert 
kurnuláció v-eszélye nagy. 

Lipolysin: Pajzsmirigyen kívül hypophysis mcllső lebenyt., thymus~, 

és esiTamirigyek kivanatát tartalmazza s a.t:: elhízás összes hormonalis 
tényezőivel számol. 

A thyroxinnal kapcsolatban meg kell emlékeznünk a hypophysis rnellső 
lebenyének egyik hormonjáról, a thyreot1·op hornwnról, melynek hatására a 
pajzsmirigy thyroxini választ el fokozott mértékben. Hatása tehát thyroxin
hatás. Ennek bizonyára az élettani szabályozásokban szerepe van, de a gyó
gyászatban nincs jelentősége már azért S€m, mert néhány napi használat 
után hatástalanná lesz. 
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A sejtben folyó oxidáeiós folyamutokat még erőschben fokozzák, mint a 
thyroxin, az a-dinit·ro-phen.ol, kresol és naphtlwl, amelyek közvetlenül aiZ 
Dxidáeiós rendszerre hatnak. So,Tányító kúrákat végeztek velük Amerikában; 
de néhány esetben az égésfokozóelás oly fokot ért el, hogy a testhömérsék 
44° C-ra is emelkedett és hyperp)Tesisben meghaltak az emberek Valószín ü 
magyarázata e veszedelemnek, hogy a dini~1·ophcnol és a throxin között 
nagyfokú synergisrnus iill fenn. (Nils AJn·all.) 

A dissimilatiók fokozódnak akkal' is, ha akár vízmegvonás
1 

akár sók 
vagy alkaliák bevételével fokozzuk a vér és szövetek osmosisos töménys6gét, 
amit soványító gyógymódokban fel is hsznílnak. 

2. Mellékveseké-reg._Közvetvc, vagyis nem a biológiai .oxidációra hat, 
de káros körűlmények között az ég·ési folyamatokat növeli a mellékvesekéreg 
hormonja, a synthetieusan is előállított Corticosteron, V ele hasonló hatású 
syn~heticus készítmények a Dehydrocorticosteron és a Desoxysteron. A mel
lékvesehorinon., mint Verzár vizsgálataiból tudjuk, a phosphoriláiási folya
mat nélkülözhetetlen tényezője -s így ahhoz is szükséges, hogy a lactoflavin 
phosphorsa.v-felvétel útján átalakuljon sárgaferrnentté, ami - mint ismere
tes- a sejt- elsőrendű hydl'ogenacceptora s mint ilyen, a sejtégésheu nélkü
lözhetetlen, A hormon hiánya tehát a sejtek oxidációját alászállítja, müködé
süket is csökkenti, úgyhogy mellékvesekéreg~elégtelenség esetén (terhes;ég, 
fertőző be~egségek után, fagyás stb.) - még akkor is, ha az nem fokozódik 
Addison-lcóh'g - a testhőmérsék alacsony volta, nagy fázékonyság és izom
renyheség tapasztall1a~ó. Ilyenkor a phosphOl'ilálási folyamat megindításá
val az oxidádók fokozód>nak, az adynamia mcgs:zűnik és mivel ZBÍr és cukor 
felszívódása a bélből is ]Jhosphorsavas vegyület alakjában történik (Verzár), 
a beteg táp1áltsága is megjavul. Egyéb hatása a mellékvcsekércgnek, a szer
vezet konyhasóforgalmának szabályozása. Hiányos működése olyfokú kony
ha:só e1szegényedést okoz, hogy az sóhiányu1:limiára vezethet. Egyidcjüleg 
K-:felszaporodás is tapasztalható, mert ez lép a Na helyére. 

A syntheticusan előállított hormonok) melyek Oorte-nyl ( = Cortico
sleron), Cortiron ( = DesoxycOl'ticosteron), Pereaden ( = Dehydrocortieo
steron) néven kaphatók, megszüntetik a ]Jhosphorilálási hiányából számazó 
tüneteket, ele kevésbbé hatásosak a só:forgalmat illetően, úgyhogy e készít
mények nem sz.-:::-rltották ki az első hatásos melléh."Vesckéreg-készítményt, a 
C01·tin-t, mely a :fcntmnlített vegyületen kívüln1ég másokat is tartalmaZ1 

amelyek úgylátszik jól kiegészítik a kémiailag már lsmert kéreghornwnt. 
Ilyen készítmények még Cortigen, Pancortex, Doca néven kaphatók. Az 
utóbbit újabban steril tabletta alakjában a bőr alá helyezik, arniből lassan 
felszívódnak a hatóanyagok s így helye:tesítik --úgy hírlik- kitűnő ered
ménnyel a mcllékvesekéreg hiányos müködését. 

3, A dissimilatiós folyamatokat csökkenti therapiás kís adagban (0·1-
0·25 g) a chinin s ezért robora.ns, tonicum hírében álL Egészséges emberen 
végze~t gázcserekísérletekkel nem l?het kimUtatni az égéscsökkenést, mert 
hatására csak a fehérjeégés csökken s e helyett nitrogénmentes anyagok 
égnek el. Ez azonban mégis előnyös, mert a fehérjeálJomány gyarapodását 
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jelenti. 1\Iég jobban érvényesül a chinin robo1·áló hatása lázas betegeken, 
mert ilyenkor a fehérje megóvása a fokDzott széteséstől nagy haszorinal jár 
és a lábadozás szakában, amikor a test fe)lérjeállományának visszaszerzé
sére, sőt gyarapítására törekszünk. .A thYroxin hatását a békaporontyok 
metamorphosisára meg' tudja szüntetni és lehet, hogy oxidációs hatását is. 
A BasedowMkórosok fokozott hőtermelését chininnel számottevően csökken
teni nem sikerül. Erre a célra jobban bevált a dijodthyrosin, mely bár a 
thyroxin oxidációs ha~ásait nem tudja ellensúlyozni, jódtartalma miatt a 
Basedow-kór némely alakját előnyösen befolyásolja, tehát a fokozott gáz
cserét is csökkenti. Dityrin és Apotkyrin néven, vagy mint Dijodthyrosin 
ka.pható. 

Az Antithyroidin-!fioebius (pajzsmirigyfosztott juhok vérsavója), vala
mint a Tyto1wnnan, mely vérböJ előállített égést. gátló anyagokat tarta.lm·az, 
kétséges hatásúak. 

B) Az As~ímilátióra ható szerek 

'Inkább a tapasztalat, mintsem a tudományos Júsérlct tárta fel azt, hogy 
a mérsékelt oxigénszegénység·, mint aminőt 1000-1500 méter magasságban 
szenved el a szervezet, hosszabb behatásra az assimilat.iós folya.ma~okat ser-· 
kcntve, az anyagcseremérleget a gyarapodás irányába billenti, amit különö
sen a vérképzés fDkozására és lábadozák . kezelésére használunk fel. Az 
oxigénhiány e mérsékclt foka, rnint azt anyagcserevizsgálatok bizonyították 
(Mansfeld), a pajzsmirigy működésén keresztül fejti ki anyagcserehatását. 
Ha az oxigénhiányt fokozzuk, akkor az anyageseremérleg az ellenkezőjébe 
csap át, úgyhogy érzékenyeken már 3000 mé~er körül az ú. n. hegyibetegség 
keletkezik, amelynek anyagcseréjére jellemző, hogy az égés helyét részben 
hasadások foglalják el és a tömegesen keletkezett, többnyire savanyú hasa
dási termékek, a csökkent oxidáció mellett elégni nem tudnak, hanem .fel
halmozó dnak és súlyosan meg-mérgezik a szcrvezctet, -ami végül acidasisos 
comára vezethet, amiről később szálunk. 

E tapasztalatok gyógyszer~ani szempontból azért fontosak, mert isme
riink két gyógyszert, a plwsphm·i" és az arse-nt, 1nelyeknek kis gyógyító a.da
gai a sejtek oxidációs rendszerére. hatnak és igen hasonló anyagforgalmi 
hatásaik vannak: mint a mérsékelt magaslati éghajlatnak, mérgező adagok..: 
ban pedig az oxidációk bénításával anyagcserehatásaikban a hegyibetegség
hez hasonló állapotot teremtenek. 

Ezek közül a phosphornak gyógyszmtani jelentősége úgyszólván te:Ije
sen megszünt, mert a csontszövet fejlődésére irányuló előnyös hatását ma 
más szereldmi érjük el, az a hi~ pedig, hogy a rachitis gyógyszere téves
nek bizonyult, mert a csecsemőknek ezt a súlyos hiánybe~egségét nem ő, 
hanem az oldósze1>ül használt csukamájolaj gyógyította meg magas D-Vitamin 
tartalmánál fogva. J\féregtani jelentősége is megszünt, amióta a phosphoros 
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gyufákat a sn\d gyufa váltotta fel. Éppen ezért a -következőkben inkább csak 
érdekes anyagcserehatásai miatt tárgyaljuk bővebben. 

l. *Phosphorus: A phosphor, mint általános protoplazma-méreg, ha 
él8 sejtekkel érintkezésbe jnt, azokat elöli a nélkül, hogy benntik látható vál
tozásokat okozna. 

Három módosulatát ismerjük. A kristályos fekete phosphor fs az 
amorph vörös phosphor teljesen hatástalan, míg' a kristályos sárga plws
phor, mely viaszfényű, sárgás-fehér, hengeralakú. darabokban van forga
lomban, melyek a levegőben kellemetlen jellemző szagú gőzöket bocsátanak 
a szervezetDe már_ igen kis adagokban nagyon mérgezö. A phosphor levegőn 
60° C-on meggyullad; fínomnl elosz~tt állapotban már közönséges szaba
hőmérsékletnél is felmelegszik ennyire és magától meggynllad. Elsötétített 
szabában a phosphordarabkák villódzna.k, ami oxidiciójának egyik megnyil
vánulása. Ezen alapszik a plwsphor kimutatása Mitsche,-lich szerint. A phos
phor rendkívül erős redukáló anyag és már a levegőn állva mohón vesz fel 
oxigént mindaddig, núg oxidációs termékeivé: phosphorossavvá és phos
phorsavvá át nem alakult.- E két veg'yületnek a szervezctre nincs mérgező 
hatása és azért phosphormérgezés esetén legfőbb törekvésünk a gyomorpa 
jutott 1 ,1osphor oxidációját elősegíteni. 

A phosphornak_az oxigén iránti rendkívül nap affinitása ellenére a 
szervezetben nem oxidálódik, ami szépen mutatja, hogy a szervezetben atZ 
égés nem egyszerllen oxigénfelvétel eredn1énye, hanem bonyolult enzyma
rendszer működésének következménye, amint azt a belső légzés fejezetben 
láttuk. 

A phosphor ha~.ása rendkívül különbözik, a szcrint, hogy milyen meny
nyiségben jut a szervczctbe. Gyorsan felszívódó nagy adai?;ai után (0·05 
grammon felül), különösen, ha olajos oldatban vették be, neln igen van 
alkalmunk a phosphorhatás .megfigyelésére, mert a halál már néhány óra 
mulva bekövetkezik, még·pedig a szí·viz01n bénulása következtében: 

A phosphor mérgező, de lassan ölő adagai Tendkívül sokoldalú hatásait 
az jellemzi; hogy a sejtoxidációt bénítva hasadásokat indít meg, amelyek 
elsősorban a fehérjét és a máj- és izomglycogent támadják meg. A fehérje
hasadás termékei, az aminosavak, nem égnek el, mint rendesen, hanem a 
vért elárasitva a vizelettel ki is ürüh1ek. A glycogen pedig eltérően a ren
destől, nem glycosere esik -szét, ha.r1em tovább hasad tejsavra, amely a \~ér
ben meggyülik és acidosist okoz. 

Igen mélyreható változást hoz létre a zsíranyagforgalGmban, melynek 
eredménye; hogy a máj a legnagyobb fokban elzsírosodik és jelentékeny 
elzsírosodást ta~álunk a szívben is. Ezt régente 1Zsíros degenerációnak tar~ 
tották és azt gondolták, hogy a sejt fehérjéből zsír képződik. Ámde kitűnt 
az, hogy a zsír a test egyéb részeiből, különösen a kötőszöve~i zsírraktárak
ból vándorol a májba és ott lerakódik. E nagyfokú zsírvándorlás és a máj 
zsíros infiltrációjának közelebbi oka ismeretlen. Talán szerepel benne az, 
hogy míg a z.sír rendes körülmények között mint. .zsh-fehérje komple-x vegyü
let oldva van a vérsavóhan, phosphor hatására szabaddá válik (Mansfeld) 
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és a szabad zsírszemesék a májban fennakadnak s az így zsírs.zegénnyé lett 
vér a zsírraktárakban mindig új zsírral rakódik meg. A májba gyűlt zsír 
lassankint .a sejteket kitöltv8, azokat mcgduzzasztja, ami boncoláskor a 
rendkívül megnagyobbodott zsírmáj képében, életben pedig a májműkö
dés súlyos zavara.iban mutatkozik. 

E mérgezö hatásait ,,sejtméreg" voltának köszönheti: annak, hogy a 
sej tekben az oxidációs folyamatokat és a synthesiseket g·átolja, a le bontást, 
az autolysist elősegíti. Leginkább a pa>'CJichymás szervek sejtjeit támadja 
meg. A májsejtek és a vesesBjtek zavarosan cluzzadnak, majd nagyfokú 
el7sírosodásnak esnek áldozatuL Hasonlóképpen a kis véredények endothel
jében is elzsírosodást találunk és ez magyarázza 1neg a phosphormérgezés
ben edényrepedés köve~keztéhen beálló számos apró vérzést. 

A phosphor kis adagai fokozzák a vörös vérsejtek képződését és a 
csontképződést elősegítik A fokozott csontképződés fiatal állatokon álla-. 
pítható meg és abhan nyilvánul, hogy az: cpiphysis spongiosus állományá
nak helyén szilárd csontállomány fejlődile Wegener-nek e megállapítását 
szépen egészítik ki Kochma,n·n kísérletei, aki IJhospho,r hatására a csontok 
mésztarcalmának növekedését tapasztalta, HDgy rachitis-ellenes hatását nem 
a phosphor, hanem a J(assovitz ajánlatára rnindig vele együtt rendelt csuka
májolaj D-vitamin-tartalmával fejtette ki, azt már említettük, úgyhogy 
ma már csak - más okokból fellépő csontellágyulás esetében adjnk, mint 
aminő a~z osteomalacia,_ vagy túlságos savképződés, avagy savbevitel (citrom
kúrák) következményeként lépnek feL Osteomalaciában is csupán az ava
riurnak eltávolítása vagy a röntgencastratió eredményejt igyekeznek -kiegé
szíteni, illetve fokozni phosphorral, bár a helyett is újabban a besugárzott 
ergostorint használják. 

R e n d c J és: Bár a fentiek következtében a phosphort ma már aligha 
fogjuk rendelni, a tökéletesség miatt mégis Telemlítjük rendelési módját. 
Lemérés_ének, adagolásának megkönnyítésére szolgál a hivatalos *olemn 
phosphoratum, ami mandulaolnjjal késziil. 2 g olaj 0·01 g tiszta phos
phort tartalma", Az O l j e c o r is p h os p h o r a t u 1n 100 g-jában 2 g 
Ol phosphoratum és 98 g Ol jecoris JHorrhuac van, Belőle tehát 2 kávése 
kanál 1 mg phosphort tartalmaz. Piluláit viasz és k<iolin keverékével készít
tetjük és víz alatt tartjuk, ami a phDsphort az oxidációtól megóvja. Adagja: 
felnőtteknek 0·0005-0·001! g pro dosi, 0·02-0·003! g pro die, 

A heveny phosphormérgezés az esetek túlnyomó részéhen öngyilkossági és 
mint ilyen, régen gyakori volt, mert a phosphoros gyufák alakjiban ·e vesZedelmes 
méreg ki5-zkézeu forgott. Bev6tcle után Tendszerint néhány óra mulva a phosphor 
h-elybeli hatása jelentkezik ~~1·ös l1ányás alakjában. A hányadék- phosphon;zagú, 
sötétben villódzik, kétségtelen bizonyítékául annak hogy phosphoiTal töTtént a 
mérgezés. Elegendő hányás yag-y többszöri gyomorn~-osús utá.n s az esetleg szintén 
megindult, dc hamar csökkenő diarrhoea elmúltáyal_ a betegek egé~zen jól érzik 

· maguka-t1 mignem 1-2 nap mulva a m-érgezés so1{kal súlyo-sabb tünetei, a phosphor 
tárolhatásai nem jelentkeznek. Lcgszembeötlőbb tünet az icterus

1 
ruely attól van, 

hogy a zsírtól duzzadó májs-ejtek az epeutakat összenyomják. A has, tapintásra 
rendkívül éTzékeny, a máj óriásan megnagyobbodott, a zsh·bevándorlás tetőfokán_ 
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a.lsó széle néha a köldök alatt tapintható. A beteg minden -ételt kihány, álma.tlan.
ságról, lewrtségröl pa.naszkoűik. Egy· két llaiJ m1.lin. az érverés kicsiny -és gyors lesz, 

"ugyanakkor a szívműköd-és gyengül és a vérnyomás erőseu süllyed. A bör sok helyén 
Jüs véraláfutáSokat látunk és gyah:m orrvérzés, vérk;:ipés és bélvérzés tauuskodik 
a yéredények falána.k sza;kad-éko1lyságáróL A mérgeze-ttek aluszékonyak lesznek, 
közben néha fájdalmasan felsikolt.a.na-k, olykor nyugt-alanok, delirálnak. Halál ren
des-en 6~8 nap mulva kö1etkezik be, de gyakmi a felgyógyulás is, különöscn gyors 
segítség és erélyes kezel-és mellett. A máj előbbrehaladott elzsírosodása ·és pusztu
lása esetén néha a gyógyulás folyamán a máj erős megkisebbedéséwü, z.sugOTodá
sával a s:iTg-a májsorvadáshoz hasonló kórkép fejlődik ki vérkering-ési akadályokkal 
a hasbalL A gyo.mmban levő phosphort felszívód'ásába.n megakadályozhatjuk réz
sulfatrrak há;nvtatóként v.aló adagol:-isáTal (l: 100-ra. 2-3 percenként egy evó'kanál
]al), amidön ;_ég a ki nem hán)-t sa gyomorban visszamaradó phoSphor-TI}szecské
ket a rézsulf::>..t oxicláJja és azokat rézzel be is vonja. Az oxidálist tökéletesebben 
knliumhypcnnang·anat-oldatta1 végzett gyomormosással érhetjük el (Jf4~1f2% 

old.). Az ózondús sárga terpentin (t-lwáskanálla1) is erre szolgál. Zsírok, te.11át tej 
itatása is szigonían ke1·iilendök, m61't a phosphort oldva felszívódá.sát megkönnyí
tik. A felszívódott phosphor hatása ellen nehéz küzd-eni. Leghatásosabbnak bizo
nyult a tmnsfusio előzetes yenaeseetio után. (Kobert.) EzenkíTüllegcél~zerlihh, ha 
a vér é~ szövetck c;<i:ikkcnt a.1ca1itását fokozni igyekszünk na, bicarbonat adagolá
fÚTal. Egyébként a.z egyes tÜnetek fogják irányítani a kezelést. 

A phosphorra1 történt idült mérgezése7~ ma már alig fordnillak elő, mert a 
phosphoros gyufák gy:htáRa megszűnt. A- phosphor gőzének hosszú időn át 1al6 
helélegzése gyufagyári munldsokon gya.kra.n okozott idült phosphormérgezést, 
amelynek igen súlyos kövctkez.mériye a% álllmp[)f~scSontok teljes cllmlása., o.steophy
ták, csonthártya.gyn11adá-s és hosszas genyed!ések fellépése mellet.t. E súlyos szö
vődmény létrelw.zata1ában förésze -ran az odvas fogakból Származó fertőző csirák
na.k, m~lyek a phosphor következtében necrohioticussá vált s-zövBtel;:ben tenyészve 
cllla.ta1ma.sodnak. 

2. Arsen, A vegytiszta szinarsen magu oldhatatlansága folytán hatás
talan, azonban oxidációs termékei: az arse-nessav} illetve c11nek a~nhydridje, 
az arsen-trioxid és az arsmtsav és sói a legrégibb idők óta mint veszedelmes 
mérgek játszanak szerepet az emberiség történetében. Az összes o-ldható 
arsenvegyületek mérgezőek s hatásuk az a.rsenessavéval teljesen azonos, csak 
az arsenl1ydrogen ( AsH,) hat máskép, Az arsenlwdrogengáz (arsengáz) 
v-érsejtoldó méreg, melynek belehelésc után remegés, hőcsökkenés', haema
togen icterus, vérvizelés, collapsus tünetei közt áll be a halál. 

Az arsen a phos}Jhorhoz hasonlóan typicus protoplasnwntéreg, mely 
kis adagban a mérsékeH- oxigénhiány előnyös hatásait utánozza azzal, hogy 
a sejtek oxid&ciós rendszerének müködését gátolja, nagy adag'ban az oxigén
hiány súlyos következményeivel illeti a sejtéle~ct és az eg'ész szervezet anyag
cseréjét. Arserrtartalmú zöld festékek eíteTjedtsége miatt állandóan érint
kezünk kis arsenmennnyiségekkel) úgyhogy szervczetünkben kis mennyisé
gek mindig találhatók, legtöbb az epidermis képletekbelL (V ámossy) Bizo
nyos penésziajták, mint a penidlium brevicaule, arsenvcgyületek~öl fok
hagymaszag:ú, illanó m·sin·vegyiileteket fejlesztenek (főleg diacthylarsint), 
Arsenfcstéses tapéták azért okoznak a belégzett arserrgáz útján idült mér" 
gezést, ha nedves .falakon mcgpcnészednek. . Alla ti bő rök, sz.örmék kollJZer
yálására használható, mert a. Tovarolm.t, férg·cket elöli; újabbari az alma-· 
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moly és más rovarok ellen permetezésre (5---:7'/,0 ). kiterjedten használják 
a gyümölcstermelésben, ami gyümölcstermelők között gyakran okoz idült 
mérgezést. Komplex vegyületeiről, melyek a protozoon-betegségek gyógyí
tásában szerepelnek, a chemotherapiás szcrek közt lesz szó. 

Az arsen felszívódása nemcsak nyálkahártyákon, hanem a bőrön -keresz
tül is véabeme")' (pl arsentartabnú szépítőszerekből) &s tüdők útján is fel-o o . 
vételre kerülhet (pl. permetezéskor). Kiürülése az összes kiválasztómirigye-
ken át történik vizelettel, bélsárral, tejjel és ami fontos, a bőrön át is. 
A szerveze~-ben egyrésze mészarsenit alakjában a csontokban rakódik le, 
továbbá az SH-hoz való vonzódása folytán a cystinben gazdag szarnkép

Jctekben. 
Gyógyhatásai és alkalmazása: l. Az arserr mint protoplasma-méreg 

kellő töménységben a sejteket lassan elöli. Ezen alapszik helyi alkalmazása 
a fogászatban arsenpasta alakjában a fogbél és benne levő idegek elron
csolására. 

2. Távolhatásai közül legfontasa bb a roboráló hatás, amely - mint 
már említettük - a sejtoxidációk kisfokú csökkenéséből folyik. Ebben 
újabh vizsgála~ok sze-rint szerepel egyfelől vonzódása a sejtégésben fontos 
szerepec játszó SH csoporthoz, másfelől, hogy a thyreotrop honnon terme
lését csökkenti. E hatás eredményeként az assimiláeiós folyamatok túl
súlyba jutnak, a táplálék zsÍl·ja fokozott mértékben halmozódik a bőr alatti 
kötöszöve~ben, úgyhogy leromlott betegek hízásnak indulnak, rövid időn 
belül néhány kilós súlygyarapodás lchetség~s, de ezzel kaTöltve az egész 
tápláltsági állapot javnl, munkabírás és mnnkakedv fokozódik, testi munka 
kevésb hé fárasztó. Tirolban és Stájemmzágban ez állandó arsenevésre (arseno
phagia) bírta a nehéz mnnkát végző embereket, amiről késiíbb szálunk. 

3. A tápanyagok jobb kihasználása mellett a vérképzés is fokozódik, 
ami szintén hozzájárul robüráló hatásához. Ez a hatás úgylátszik részben 
a máj antianaemiás faktorának mozgósí~-ásával történik: részben a magas
lati éghajlathoz hosonlóan jön létre. 

4. Kiválasztása - nunt már említetcük -a bőrön át is történik. Rész
ben ez, részben pedig általános anyagcsere hatása magyarázza meg jó hatá
sát bőrbetegségek esetén, aminő a lichen ruber és a psoriasis. 

5. A csontrendszerre kifejtett hatása nagyon hasonló a phosphor hatá
sához. Arseme is látjuk, hogy fejlődő állatokon a szilárd csontállomány 
rohamosan gyarapszik, de a gyógyászatban ilyen célra nem használjuk. 

6. Protoplasma-méreg voltával függ össze, hogy bizonyos sejteket és 
pedig a csekélyebb életképességückct, aminők pl. a daganatsejtek, már 
gyógya.dagai károsíta.nak, amíben talán része ·van annak is, hogy ezek az 
arsen iránt jobba.n vonzódnak, mint a rendes szövetsejtek. Bz magyarázza 
régen ismert hatását rosszindulatú daganatok ellen, ami a Röntgen és radium 
korszaka előtt egyedüli fegyverünk volt ezeknek kezelésében. ivia a sugaras 
gyógymódot csak kiegészítjük vele. Persze ilyenkor a cachexia-ellcnes robo
ráló hatás is szerepet játszik. A véTben keringő fehérvérsejtekct, mint 
gyenge ellenállásúakat éppúgy pusztítja, mint a Röntgensugár s ezért a 
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leukámia és pseudoleukamia kezelésére is használjálc, valamint lymphogranu
loma~osis esetében. 

7. Talán általános roboráló hatásával függ össze az, hogy az idegremJ.
szer bizonyos izgalmi állapotaiban jó eredményeket látni tőle. Chorea minm·, 
neuralgiák, neurasthenia kezelésében használják, valamint maláriás alapon 
fejlődött neuralgiák és malaria cachexia ellen. 

Mérgező adagokra általános protoplazma hatásához még hozzá járn! 
a hajszálerek bénítása s ezért az arSen példaképe a hajszáledénymérgeknek, 
aminek következményeit a mérgezés ismertetésekor fogjuk lá~ni. Ilyen nagy 
adagok anyagcsere hatásai éppen ellentétBsek a gyógyadagokéival s· igen 
hasonlatosak a phosphor-hatáso)illoz. Itt is a hasadások állanak az anyag
csere előterében, melyck főleg a fehérjéket pusztítják, itt is aminosavak 
ürülnek és a glycogenből származó tejsav acidosist okoz és a parenchimás 
szervek clzsírosodnak. 

Az arserr nagy mennyisége után fellépő súlybs tünetek nem fejlődnek 
ki akkor, ha az arsent lassan emelkedő adagokban nyujtjuk Ezt látjuk az 
ú. n. a>·senophagokon, akik az arsen igen nagy mennyiségét (0·20-0·40 g 
pro dosi) hosszú időn át mi11den baj nélkül szedik. Az arsenevés különöscn 
Stájerországban, Tirolban terjedt el és a lakosság - talán a mostoha ter
mészeti viszonyokkal való küzdebnében - táplálkozásának s állítólag 
munka.bírásának fokozására, úgy_ látszik, sikerrel fordul az arscn erősí~ő 
!J.atásához. Abból, hogy az arsenophagok mindig nagyobb és nagyobb meny
nyiséget fogyasztanak el a hatás elérésére, látszik, hogy az arsent a szer
vezet megszokja. Ámde e megszokás jelentékenyen különbözik attól, ame
lyet más mérgekkel szemben, p. o. morphinnál látunk. Az arsenophagon, 
ha tőle az arsent megvonjuk, az elvo,nás tünetei nem jelentkeznek és leg
feljebb csak testsúlya csökken. Az arse·nmegszokás valóban nem is a szer
vezet funkcionális alkalmazkodásán alapszik (l. morphinismusnál) éshőr
aláfecskendezéssel még igen óvatosan emelt adagolás mellett is alig 
lehet a szervezct arsentürését fokozni; a belsőleg .szedett arsennel szem
ben azonban a bél nyáJ)_mhártyája fokozatosan elveszti arsentátbocsátó ké
pess-égét. cwetta kutyája 1·5 ,g' napi adagüt is el tűrt, de ennek 1_/60 részétől, 
tehát kis halálos adagtól elpusztult, amint azt bőre alá fecskendezte; ezt 
saját kísérleteinkkel is megerősíthetjük. Azért tudnak az arsenevök mindig 
több és több mérget elfogyasztani, mert hiszen a ,,rnegszo~ás'' következté
ben a~ arsen javarésze nem szívódik fel és, kiürül a bélsárraL 

Az arsenkészítmények alkalmazását keriiljiik olyanokon, akik idült 
gyomorbántalmakban, vesebajokban szenvednek. Ellenjavalt továbbá súlyos 
ea.chcxiák esetéii, kivéve, ha awk maláriás alapon fejlődtele 

A nyálkahártyára kifejtett káros hatása miatt az arsent sohase rendel
jük éhgyomorra. Az arse-nkészítményeket erős méregvoltuk mia~t lassan 
emelkedő dosisbarr adagoljuk. Tekintve, hogy felszívódása a bélbill állan
dóan csökken, helyesebb parenteralisarr adni. Ilyenkor is emelkedő majd 
csökkenő adagokat fecskendezünk be. 

Belső bevételre az arsencssav és annak kaliulllBója szolgál vizes oldacban 
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az ú. n. FowleT-ol<Wt, valamint az Elarsan-tabletták, melyek chlorarsino
solJehenolsavas strontiumot tartalmaznak, aminek mint lipoidbldható "Vegyü
letnek előnye, hogy felszívódása a bélből az adagolás folyamán nem csökken. 

Parentorális alkalmazásra az arsen igen sok vegyületc használatos, így 
az arsensavas na tri nm (Pearson-oldat), a methyldinatrium arsenicosun1 
( A,-soí"onin), a heptinchlorarsinsavas ammonium (Sola,-son) stb. 

Az arsen adagja: 0·001-0·005! g pro dosi, 0·015! g pro die. 

Készíintény ek: 
*Acidum arsenicosum. Arsentrioxid. Arsencssav (As, O,). 

Fehér porcellánszerü darabok vagy kristályos por, ami vízben igen lassan, 
alkaliákban azonban gymsan oldódik. Rendszerint pilulában rendeljük. 
A fogászathan idegölésre használják; p aszták alakjában a cariosus fog·
üregébe téve 24 óra alatt a puJpát elöli. Be"Uőleg felnőtteken 2-3-szor 
napjában 0·0005 g-on kezdve emelhetjük a napi adagot mü1den második 
nap 0·0005 g-mal mindaddig, amíg a napi 0·01-0·015 g-ot, sőt ennél jóval 
magasabbat is elérjül{. Ezután ugyanilyen sorrendben csökkentjük az. 
adagot. 

*Solutio arsenicalis Fowleri s. L i q u o r k a l i i a r s e n i c o s i. 
Színtelen folyadék, mely 100 részben l rész arsenessavat tartalmaz. 10 csepp 
tehát körülbelül 0·005 g arsenessavnak felel meg. Adagja 2-10 csepp pro 
dosi. Napjában 3-szor 2 cseppCll kezdve emeljük az adagot napi l cseppeL 
10 csepp = 0· 5! g tartalmazza az arsen maximális egyszeri adagját, 30 
csepp = 1·5! g a napi legnagyobb adagot. Gyenneknek napi 3-5 cseppet 
adunk. NaJf·'r~u1n arsenicosu:rn-O;t piluJában szoktuk rendelni, mint az a.rsenes
savat és fogpulpába pastának. 

Kakodylsav. D i rn e t h y l a r se n sa v. (CH,),AsO.OH és ennek 
natrium.Sója, a *lcakodylsavas natdum segélyével aránylag na.gymennyiségíi 
arsen vihető a szervezetbe. Mindkettő vízben oldódik és arsen helyett min
den esetben alkalmazható. A savat 2-2-5'%-os oldatban napj&ban 2-3 
kávéskanállal rendelhetjük A natriumsót különösen hőraláfooskendezésre 
használjuk. 10%-os oldatának )6-2 cm'-ét adjuk 8-4 naponként. Leg
nagyobb adaga pro dosi és pro die 0·15! g. A1·sicodyle (Leprince) 0·03 g· 
natrium kakodylicumot tartalmazó oldat, ampullákba forrasztva. Fen·o
codyle 0·025 g ferrokakodylatot tartalmaz egy ampulla. 

Arsotonin: Böralá.:fecskendezésre szánt ampullákba zárt. magya::.' gyárt
mányú methyldinatriumRrsenat, mely 0·05-0·15 g-os :felhágó adagokban 
adható subcutan 2-3 naponként. Ampullázva, de tablett.ákban is kapható 
vassal, jodda.l stb. keverten vagy tisztán. 

Strychnotonin előbbinek st.rychninnel, glycerinphosphattal való j 6 kom
binációja: ampulláit 2-3 naponként fecskendezzük bőr alá. 

Ela,.son: Fischer Emil előállította organikus arserrvegyület ( chlor
arsinosobehcnolsavas strontium), mely 13% arsent tartalmaz. Tablettákban 
kerül :forgalo.mba, melyek mindegyike 0·5 mg arsent tartalmaz. A gyakor-:-. 
latban bevált. 

A'rsa1non: I\1:onomethylarsensav.as ua.trium 5%-os vizes oldata, rnely 
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subcutan befecskendésre szolgáló ampullákban jön forgalomba, ugyanaz, 
mint az a.rsotonín. 

1\'l:int a formulae 1mrmales olcsón rendellletö készítményei: Pil1J,lae mbo
'ra11.:tes tartalmaznak Natr. arsenicosumot, Strychnint, Cupr. sulf.-t, Fer
rnm hydr. recl.-t és Faex med.-t. 

Solutio arsenieaUs ,,Pearson" pro i·nj. Isotoniás, steril novaeain tar
talmú olda.ta. a natr. a.Tselücicum-nak. 

Solutio arsenieaUs fe,.rata. Belső bevételre szolgál. Fowler-oldat és 
Tinct. Pomi ferratae keveréke. 

Solutio St-rychnarseni pro in.j. antp: Natr. a.rsenicicium, S~.rychnin, 

Natr. glycerinphosphat és· novaeain taTtalmú oldat. 
A többi organikus arsenvegyülctct ( atoxyl, ctrsacetin, arsenophe·nyl

glycin, salvarsan) a chemotherapia fejezetében üil-gyaljnk. 
Arsentartalmú ásványvizek. Az arsen az ásványvizekben igen kis 

mennyiség·ben mint arsen~.ríoxyd vagy arsensavas ua.trium s állandóan más, 
sokkal nagyQbb mennyiségü sók kíséretében fordul 6lő. ~iinthogy e sók 
miatt a vizek igen töményck, nagy adagokban nem lehet azokat fogyasz
tani, amiért kis adagokhan (evőkanál, kis pohárnyi) s m;;t is erőstm :fel
higítva rendelik, de nem az a.rsen, hanem a kísérő sók (timsó, vasgálic) 
töménysége mia.tt. Ilyen vizek a parádi arsensavas (0·0067°/00 ), a 1·onceg1wi 
(0·074'/"") (Tirol), levicai víz (0·006"/ccl (Tirol) és a Gnber-forrás 
(0·006'/00 ) (Bosznia). 

Az acut arsenmérgezés legtöbbször gyilkosság-i, vagy őszetévesztésből ered és 
a méreg majdnem mindig az a.rsentrioxyd. Mediciua.lis mérgezés is elég gyakori, · 
míg az ipari és technikai mérgezések a hygiene fejlődésével mindinkább kisebb 
szerepet játszanak az. arscnmérgezés actiologiá.júhan. 

Az anmn bevétele után az első tünetek rendf'z·erint csak fél- vagy egy ·óra 
muha jelentkeznek A mérgezés lefolyá-sa két :főtípust mutathat: egyik a gastroin
testinalis alakja a mérg-ezésn~ a másik a paral_y"iim(,S. Utóbbi csak eg-ész nagy 
mennyisé.gek bevétele után :fordul elő, amikor az általános edénybénulás akkora, 
hogy a vérnyomás oly mélyr-e száll, hogy kollapsm; következik be, szívelégtelenség
gel .és a beálló agyanaemia göJ:cs·Öket, majd hénulást és halált okoz. A mé1·gezés 
irl:őtarlama ilyenkor 10~ 12 áránál hosszabb 1wm szokott lenni. 

A bél hajszál-ereinek bénulásával okozott gastrointestinalis alak rendkívül 
hasonló a cholera asiaticahoz: tünetei gamtszárazság, tm·oké.gés, hányás, majd 
choleras-zerü hasmenés.. a.z ürülék a leváló nyálkahártyaea:fatok miatt rízsléhez 
hason 1.ó. Has igen fájdalmas, a vér besürüsödik s a nagy vérveszteség miatt ikra
görcs és nag-y kö-zponti izgalom. Ugyanekkor súlyos acidosis s végül a v-érkeringés 
összeomlása: a splanchnicus (\l'ek kitágulása. okozta eoUapsus. A mérgezés yé.g-0"f'elé 
tonieus és clonicus görcsök állanak be, melyel;:et végül általános bénulás vált fel. 
A m.érgezés tartama igen különböz6 és a halál 18 óra- 14 nap között szakott 
beállani. Felgyó.g·yulá.s esetében hosszantartó seriyveC!és-cn, néha makar$ paraplcgiá
kon me.gy keresztül a beteg. 

.A.r~enmérgezéshen a -fődolog, hogy a gyomorban leVő arsent eltávolí-ts-uk, 
vagy megkös.s·ük. A gyomormosás feltétlenül alkalmazandó még "akkor is, ha a 
beteg már többször hányt. A m.éreg megkötése az an#dot'Wm arsenicV~?el sikerül, 
melvnek ható alkotórésze a ferrioxyehlorid és ,magnesium hydroxyd friss össze
öntésekor keletkezett mzsdabarna e.sapadék: a .ferrfhydroxyd, ami az arscriessavat 
felületi adsorptio útjúrr egy időre elég jól leköti. Gyors eltá\o1'ításár61 ftzonban. 
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gyomoTmosással, bélmosásokka1 gondoskodinunk kell, mert a belel,rben lassanként 
k:ioldódhnt belőle és felszív&lásra juthat az an:enessav. Helyette 'ma már carbo 
animalist adunk és ezt keverjük a gyomomwsó vízhez is, mert solUral erősebben 

köti m-eg- az arsent. A keringésbe jutott arserr ha.tásút máJ' megakadályozni 
nem tudjulc és ilyenkor gondos ápolással és tüneti kezelés-sci igyekszünk a súlyos 
mérgezés ellen küzdení. A cholerás szakban :fontos Ies·z a szervezet ól'iási vlzveszte· 
ségének pótlása intravenásan adott noTmosalhl, B<ayliss~oldattal vagy vér.átömlesz
téssel. A vérkeling-és javítására a "Szokásos kollapsus-ellenes sz-ereket rendeljük. 
Nagy nehézséget fog okozni a beteg táplálása is (a csepcg-ö csőrékbe dextroset, 
peptont, tojássárgát, cognacot lehet keverni). 

Idült arsenmérgezés az ars.cn:festékes (schweinfmti zöld = cuprum arsc-nico· 
sum és c. aBEJticum kettős sója: Sehecle-zöld = cuprum arsenicosum; amipigment 
= ars-cntrisulfid, fukszin és más armnn-e1 szennyezett kátrányfestékek stb.) szö-ve· 
tek, harisnyák

1 
lámpaernyök, mü-virágok, tapéták, an;ennel konzervált kitömött álla· 

t-okról leporzás ·útján a közönség köTében elég- gyakori. E festékek és festett táJ.·
gyak előállításával, csomagolásával foglalkozó munkások között is sokszor előfor· 

dul. A fínom arsenpoTt beleheljük, étel-einkkel, italainkkal visszük be a szervezetbe, 
de a börön is felszív6dhatik az (harisnyá.k). Arserrnel permetezett gyümölcsök, 
szőlő és ilyenből kéS"zült borok elfogyas.ztása és a permetezés maga ma gyakori oka 
a mérgezésnek. Penészes zöldk~rpitok veszedelmét má.r említettük. Korai jele, ami 
biztos diagnózist tesz lehetövé.. a tenyereken fellépő szemölcsök, talpakon csapok 
alakjitt mutat6 és fájdalmas felhámbmjánzások, majd a bőrön és nyálkahártyákon 
pigmentlerakódások: az arsemnela.nosis, és a hajszálak tö-vén fcllépőc fehé:r (ősz) 
gyűrű, -mely a l1ajjal kinő. A haj :rendesnél magasabb arserrtartalma vegyi úton is 
megerősíti a ®agnosist (Vánwssy). Késöbb Jiyá.lkahártyallUrutok, conjuctivitis, 
gyomorhurut, 'garatszá.mzsá.g, rekedtség lép fel Ehhez járulnak a környéki idegek 
gyulladásat felhágó polyneuritis kép.ében: túlérzékenység a talp bőrén, lábizmok 
paresise, később ata...>."ia. A központi id.eg-rendsz.erhen .-elfajulás tünetei kezdetben, az 
énékszervi idegek atrophiádával, majd psychés zavarokka.l. Végill az arserr tartós 
hatására a nagy mirigyes szervek. máj és vese ,mutatják az elfajulás súlyos ~jeleit: 
nephrosisos oedema, as-cites s végül a vérkeringés összeomlá-sa okozza a halált. 

Kezelés: A:z, ok felkeresése és a:z_ ártalom mcgszüntetése. Kénes á.sványdzek 
bő itatása és tüneti. 

C) Savak és lúgok anyagforgalmi hatásai 

A szervek szabályszerű működésének egyik fontos feltétele környeile
tük: a vér -és szöve~nedvck állandó vnlta és összetétele. Az ú. n. élettani 
állandók, aminők a vérhőmél-sék, ·a vércukorszint, a vörösvérsejtek száma 
~tb. bonyolult szabályozó berendezések (regnlációk) következménye. Ilyen _ 
élettani állandó, a vérnek és szöveteknek majdnem közön1bö.s vegyhatása, 
amit isohyrlriának neveznek és ami a H-ion töménység állandóságát fejezi ki. 
A víz ugyanis mint ismeretes, ellentétes vilJamostöltésü részecskékből, a 
n+ és on--ionokból áll, amelyeknek kis része szabadon ú. n. elektromo
san dissociált állapotban van. A H+-ion savtermésze~ű, az OH--ion lúgos 
természetű lévén~ a víz akkor közömbös vcgyhatású, ha ezek a szabad ionok 
aequimolekularis men11yiségben vannak jelen, úgyho.gy egymást lekötve 
tartják. 1\iindkettőnek abszolút mennyisége ig€m kicsiny és pedig l liter 
vízben grammoleknlasúlynk egy tízrnillimnod 1·észe ( = 10-'), tehát a 
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l 
H+-ionokból .16' g az OH--ionokból 

17 
pedig 

10
, g. -Ha mármost a vízhez 

savat öntünk, amely persze szabad H+-inokat tartalmaz, akkor ezeknek 
az ionoknak töménysége- nőni fog, tehát a mennyiséget kifejező fenti tört 
nevezőjének csöklmunie kell, pl. 10'-ről 10;;-re. Ilyenkor tehát a vízben lite
renként nem (10-7 , hanem százszor annyi, vagyisI0-5 g H+-ion van sza
bad állapotban. ~íegegyezés ala.pján a H+ -ion töménységét nem úgy fejez
zük ki, hogy megadjuk mindig abszolút mennyiségét litcrenként, ami a fenti 
példában így hangzana: A közömbös veg~yhatású víz l literében volt a 
H+-ionok mennyisége egy tízmilliomod gramm (10-7 g), a sav hozzá
adására pedig egy százezred (IQ-G) grammra emelkedett, hanem egyszerűen 
a negatív kitevőjével fejezzük ki a H+-ionok töménységét, amit PH-val 
jelölünk. A köziimbös víz Pwja tehát= 7, savoldatunknak Pwja pedig 
=5. Vagyisminél savanyúbb egy oldat, annál kisebb a PH-ja, mígnem eléri 
az l~et, ami azt jelenti, hogy literenként l g H+-iont tartalmaz szahad 
állapotban. Ha mármost a közömbös vízhez lúgot adunk, mely szabad OH-
ionokat tartalmaz, akkor persze olyan mértékben, amint a.z OH--ionok 
mennyisége nő a H+-ionoké csöklmn, az oldat PH-ja tehát 7-nél nagyobb 
lesz s növekedhet egészen PH = 14-ig. 1\Iinél magasabb tehát egy oldat 
Pwja annállúgosabb. 

A vér PH-ja rendes körülmények között 7-33, vagyis egészen gyengén 
lúgos és az élet folyamán csak igen kevéssé ingadozhat, mert ha annyi sav 
kerül belé, hogy Pwja egyenlő a desztnált vízével, vagyis 7·0, akkor aci
dos-isos comában meghal az egyén és ha annyira lúgosodik, hogy p.H-ja 
7·7-ig emelkedik, akkor tetaniás görcsök vetnek véget az életnek. 

Ez a szük mesgyéje a vér vegyhatásának PH = 7·1-7·6, melyen belül 
az élet lehetséges, kétségt~lenné teszi, hogy igen finom szabályozó_ berende
zések gondoskodnak a vér isohydriájáról, amelyeket megismernünk azért 
kell, mert csak úgy _értjük meg azt, hogy miért lehet nagy mennyiségű 
sava t vagy lúgot szervezetünh:be vhmi a nélkül, hogy e·z az élettani állan dó 
lényegesen megválto~nék és ami gyógyszertani szempontból különösen fo,n
tos, Így értjük meg azt is, hogy milyen változások következnek be a szer
vezetben savak Bs lúgok hatására. 

A vér· PH-ját annak köszöni, hogy benne lúgos -és savanyú alkat
részek vannak, amelyek egYJ-nást majdnem teljesen közömbösítik. Lúgos 
anyagok a NaHCO" a. lúgos phosplmtok, a redukált haemoglobin és a 
fehérje alkalikus hatású NH,-csoportjai. Savanyúak a szabad CO" a sa
vanyú phosphatok, a fehérjét alkotó aminosavak OOOH-csoportjai és az 
oxy haemoglobin. 

A vér p w jának állandó voltát az ú. n. sav-bázis egyensúlyt különböző 
szabályozó berendezések biztOsítják. Elsősorban ·szcrepelnek olyan anyagok 
é.s anyagpárok, amelyek egyaránt képesek lúgokat és savakat közömbösí
teni, tehát mint. a vasúti ko.csik rugós ütközői feltartják az ütést és azt 
kiegyenlítik, akármilyen oldalról is jött az. Ilyen űtköző (puffer) pl. a · 
fehérje, mely savat és lúgot egyaránt tud megkötni, továbbá a CO, és 
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Na.HC0 3 kölcsönös viszonya, melyek közill a 002 lúgot kötve meg bicar
bonáttá alakul a Na-bicarbonatból viszont sav hatásra CO, szabadul fel, 

' miközben a Na közömbös sóvá, pl. NaCl-á alakul, vagy a savanyú NaH2PŰ4 
és a lúgos Na2HP04 egymásba való kölcsönös átalakulása. Ezek mellett az 
ütközők mellett, -melyek egymagukban nem tudnák biztosítani a vér állandó 
vegy hatását, igen nagy szerepe t játszanak a vörösvérsej ~ek a bennük foglalt 
haemoglobinnal, amely mint: gyenge sav a_:véralkalit épúg-y meg tudja kötni, 
mint a 002,_ úgyhogy ezek az alkali megkötéséért egymással vetekech1ek._ Ott, 
ahol a C02nyomás a vérben alacsony, mint a tüdőben, ahol a vér C02-tartal
mát leadja, ott a Hb 1negköti a véra.lkalit, viszont a szövetekben, amikor nő a 
vér 002-nyomá.sa, a haemoglo-bint kiűzi alkali kötésébőL Hogy ez a vetél
kedés CO, <Ís haemoglobin között a Ol-ionok közvetítésétel történik, melyek 
CO hatására a NaCl-ból felszabadulva berontanak a vörösvérsejtekbe s 
on1;a.n a. 002-.ll:YOmás csökl-\:er~ésekor ismét a plazmába viSszavándorolnak, 
igen érdekes, de nem érinti a lényeget, amely a haemoglobin f-ontos szere
pét mutatja az isohJ•dria fenntartásában azzal, hogy amikor CO, kiürülés 
folytán a.z aikali tú1súlya fenyeget, a haemoglobin a :fölö& a.lkalit azonnal 
leköti: De a haemoglobinnak még más fontos szerepe is van. A tüdőben 

oxigénfelvétel útján keletkezett -axyhaemoglobin 70-szer oly erős sav, rnint 
a redukált haemoglobin, itt tehát a CO,-t alkali kötéséből felszabadítva 
(ismét a Ol-ionok játsszák a közvetítő szerepet), a CO, tökéletesebb kiürü
lését teszi lehetövé, ami viszont a vér vegyhatását ismét az alkalikus irányba 
segíti, mcrt mennél több CO, ürül ki a vérből, annál alkalikusabbá lesz, 
mert a nat:r. bicarbonat, ha őelőle szénsavat kiüzünk, Na2 C03-tá alakul, 
ami tudvalevően sokkal lúgosabb, mint a natrilunbicarbonat. 

Az isohydria fenntartásában az elmondottakon kívül szerepet játszik 
még a légzőközpontok CO, által befolyásolt működése is, mert CO,-felbalmo
zódás okozta vérsavanyadást azonnal megakadályozza a külső légzés foko,
zásával, ami által a fölös 002 kiürül, viszont a co2~szegény..:;ég a légzés 
csökkentésével annak felszaporodását teszi lehetövé a vérben és ezáltal a 
fenyegető alkalosist elhárítja. 

A vérnek az a képessége, hogy CO,-t tud vegyileg megkötni, a b8lme 
oldott szabad alkaliáktól függ, tehát azoktól, amelyekből CO, hatására bicar
bonat képzödhetik Ezt nevezzük a vér a!kali-tartalé/Wnak. Mennél nagyobb 
ez. annál kevésbbé áll f8lm az a veszély, hogy CO,-felsza.porodás folytán a 
vér Pa-ja eltolódást szenvedjen, tehát annál jobban bizwsítva van erről 
az oldalról az isohydria. Az aikalitartalék nagyságát úgy ismerjük meg, 
hogy a vért bizonyos, pl. 40 Hg. mm CO,-nyomással egyensúlyba hozva 
megállapítjuk, hogy abból mennyi 002-t köt meg vegyileg. Egés·zséges 
ember vérének 100 em3-e középértékben 50 em3 CO,-t tud vegyileg meg
kötni. 

Savat víve a szervezetbe, vagy' ha benne kóros viszonyok kÖzött savak 
keletkeznek, akkor ezek az alkaÚtartalék egyrészét megkötik és alkalmat
lanná teszik a co2 megkötésére. Amíg ez a vér PH-ját csak kevéssé ·változ
tatja meg és pedig 7·3-7·2-re, addig kompenzált alkalideffieitről, vagy 
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acidosisról szálunk. Ezt c.sak az imént ismertetett vizsgálat vagy az alveo
laris levegő CO,-feszültségének mérése deríti fel, mert a fokozott l.égzés 
kiegyensúlyozza a bajt. Épúgy, ha a vér alkalitar~aléka megnő s ezzel a 
vér p w ja nem emelkedik 7·4 fölé, akkor kompenzált alkalifölöslegről beszé
lünk, ami a vér nagyobb C02-megkötőképességén ismerhető fel, de amit a 
csökkent légzés még ki tud egyensúlyozni. Ezen túlmenő változá~ok már a 
szervek müködésé:ben súlyos zavarokat okozhatnak; amikor is dekompenzált 
aikali fölöslegről, vagy alkalosisról, illetve aeidosisról szólunk: 

a) A!kalosist okozhat: l. Savveszteség és pedig vagy erőltetett lég'Zés 
által, anllkor a rendesnél fokozottabban ürül ki a vérből a CO, (hyperventil
latio i, vagy ha a vér sok Cl-iont veszít a gyomorsav útján (pl. csillapít
hatatlan hányás). 2. Túlsok alkali bevitel, különösen ha a veseműködés nem 
tökéletes és kiürülése gátolt. 

Az alkalosis káros következménye a vérealciun1. tökéletlen imrizá.ció
jában m'utatkozik, ami a. II-ion töménység függvénye. (Róna és Takahshi.) 
Ez kezdetben cs,ak az izom-idegingerlékenység nagy· fokozódásában nyil
vánul s végül súlyos tetaniás rohamot vált ki, épúgy, mint amikor a para
thyreoideák hiányos müködése a vér Ca-elszegényedését okozza.. A nem 
ionizált, kolloidalisan oldDtt vércalcium ugyanis az idegek szükségletét nem 

·tudja kielégíteni. Így jöhet létre az ú. n. légzési- és a gyomortetania. Előbbi 
nagy lelki izgalmak közben fellépő hyperventillatio folytán léphet fel, vagy 
keringési zavarok közben, amikor nem C02-ha]mozódás, hanem a lég·zőköz
pontok 0 2 -EZegénysége okozza, a foko@tt. légzést (ú. n. központi dyspnoe). 

A gyomortetania kísérlet<Js alakját észleljük, amikm pylorus sipolyt 
készítünk és a gyDmornedv kifelé ürül. Ilyen állatok néhány nap· alatt 
tetaniwba·n pusztulnak el. Emberen makacsul ismétlődő hányás pl. pylorus 
vagy duodenum elzáródás esetében látjuk fellépni_ · 

Amde nem csupán a mozgatóidegek rendellmies működését látjuk, 
haüem a Ca-ionis·a.tio zavara· az életfontosságú központok müködését is 
érinti csökkentve azok ingerlékenységét. Ez ·súlyos vérnyomássüllyedésre, 
eollapsusra is vezethet. 

Dekompenzált allmlosist okozhat még aikalitherapia (pl. a Sipz>y
gyógymód) túlhajtása, vagy zsugorvese némely esete, amikor a táplálékkal 
bevitt alkaliák nem ürülnek kellőképpen. 

b) Acidosis oka lehet savak megszaporodása a vérben, vagy a vér
alkaliák megkevesbedése. Utóbbi esettel találkoznrrk a másodiagos shock
ban, amikor nagymennyiségü NaHC03 vándorol a vérből a szövetekbe. Az 
aikalitartalék megkevesbedését látjuk még lázban és terhességben. 

A savak felszaporo.dása legtöbbször endogen és okozhatja. a C02, mely 
vagy túlságban képződik, vag~y nem tud kiürülni (pl. súlyos hörghurut, 
tüdőgyulladás, tüdővizenyő esetében), továbbá nagymennyiségű tejsavkép
?Jídés izommnnka kapcsán, vagy a sej tiig·és csökkenése következtében, pl. 
szívelé.gtelenség esetében. Kóros anyagcseretermékek, pl. a cukorelvonás, 
vagy a errkorbetegségben keletkező ,B-oxyvajsav és mz aceteeetsav a leg
súlyosabb acidosis okozói, ami az in~ulin felfedezése előtt diabeteses comára 
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yezetett és végül ismeretlen savtermékek felszaporOdása okozza a vesebete
gek acidosisát, ami az uraemiás Coma. okozója_ 

A megszaporodott sav leköti a vér alká1itartalékát, amely 002-t nem 
tud többé megkötni. A felszabaduló C02 növeli a vér szénsavfeszültségét, 
ami a légzé.S fokozódását VOnja maga Után, ami által a ÜÜ2 11agyobb mérték
ben ürül ki -és kiegyensúlyozza a savanyodást, tehát a Yér PH-ját rendes 
magaSságon tartja. A vér csekélyebb C02-tartalma, amit híven követ az 
alveolaris levegő szénsavszükségletének csökkenése (45 Hg mm-ről eshetik 
·súlyos acidosis esetében 15 Hg mm-re) a szervek, elsősorban az agyi köz
pontok működési zavarát vonja maga után. Ez végül az acidasisos comá
ban nyilvánul meg, ami végső fokon akapnia eredménye. A közbell fellépő 
Kusmaul-féle nagy légzést nem CO,, hanem az ilyenkor már a vérben felhal
mozódott II-ionok okozzák A fenyegető comát legjDbban az alveolaris 
levegő csökkent C0 2-tartalma árulja cl, amely jóval megelőzi a vér p H

jának csökkenését (kompemált acidosis•), úgyhogy az alveolaris CO,
feszültség megállapítása ma a kóriSmézés fontos módszere. 

A vér C0 2-elszegényedése nem. az egyedüli kompenzáló módszer, mely 
a vér p H-ját állandósí~ja, amikor már tetemes mennyiségű sav halmozó
dott a szervezetben. Részt vesz ebben még az amino~avakból keletkező 
ammania is, amely ilyenkor nem alakul hugyannyá, hanem a savak közöm
bösítésére használtatik fel és mint ammoniumsó ürül ki a vizelettel, növelve 

(HN) a vizelet ú_ 11. ammonium quotiensét {::[ . A savközömbösítés e módja 

különösen húsevőkön számottevő. Végül az acidosis kiegyensúlyozásában 
fontos szerepe van a vesének, mely a Savak kiüTítésével szolgálja az iso
hydTiára való törekvését a szervezetnek. 

·A légzés fokozódása, az anunonia-termelés megnövekedése és a vese 
sav-kiválasztó k~pesség·eazok a berendezések tehát, amelyek a savmérgezést 
sokáig leplezni tudják, úgyhogy már igen nagy savmennyiségeknek kell 
keletkezniök illetve felhalmozódniok a szervczetben, hogy az a vér meg
savanyDdását ~agyis PH-jának csökkenését okozza._ 

Ámde a véT Pa-ját nem csupán a szénsav és a bicarbonat viszonya 
szabja meg, hanem a már korábban említett ütközökön kívül (fehérje, 
haemoglobin stb.), igen fontos szerepet játszanak a véTben levő sók anion
jainak és kationjainak, legfőképpen -a Na+ és Cl--ionok viszonya. Ennek 
magyarázata, hogy a C02-feszültség függvényeként a Cl-ionok egyfelől 

a vörösvérsejtekbe, másfe-lől a szervek sejtjeibe vándoTolnak be és a vér
ben így felszabaduló Na+-i-onok savak megkötésére válnak alkalmassá, 
viszont a sl:övetekben a Cl-ionok ismét Na-al egyesülve konyhasóvá alakul
nak, Van Slyke és Cullen ezt a körforgást a következő egyenletekkel émé
kítik: 

Vérben Szövetekben 

H,CO,+ NaCl* 7 NaHCO,+ HOZ lJ HOl+ Na,HPO,~_;NaH,PO, +NaCl 
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Ilyen módon a ·szövetekben mindig újra meg újra keletkező NaCl a 
vérbe jutva, gyarapítja az .alkalita.rtalékot s így _válik lehetövé olyan nagy 
m~nnyiségű sav közömbösítése, amely messz:e felülmúlja a vér rendes alkali 
tartalékát._ 

Ebből azonban az is következik, hogy amikor egyoldalúan :fokozzuk- a 
vér Cl-ion taTtalmát anélkül, hogy vele egyidejűleg savmegkötő kationok 
kerülnének a vérbe, acidosist idézünl;;: elő. Ez történik, amiimr ammoni
umchloridot vagy CaCl2-t viszünk a szervezetbe. Az ammoniumból ugyanis 
a szervezet ureumo,t készít, a Ca pedig részint a bélmirigyek, részint a vese 
útján ki-választódik, gyomor útján adva pedig nagyrésze fel sem szívódik, 
míg a Cl--ionok a vérbe jutva az előbb jelzett módon acidosist okoznak. 
Ezek a neutralis sók tehát kiválóan alkalmasa-k arra, hogy velük a szer
vezet savanyadását hozzuk lé~-re akkor, amikor a gyógyítás érdekében ki 
akarjuk váltani azokat a kiegyensúlyozó berendezéseket, amelyek· meg
akadályozzák ugyan a vér PH-jának változásait, de e közben vagy szervck 
működését váltOztatják meg, pl a Iégzést tartósan fokozzák, vagy a fenti 
egyenlet értelmében a sejtek ionegyen.súlyát- zavarva. meg, a sejtkolloidokra 
s ezeken keresztül a .szervezet vizháztartására hatnak, vagy pedig a vizelet 
savanyít-ásával válnak a gyóg:yítás tényezőivé. Amikor tehát gyógyszeres 
módon ú. n. acielmlist akarunk létrehozni, altimr éppen az acidosist rneggátló, 
illetve azt kiegyensúlyozó folyama~oka.t akarjuk a gyógyítás érdekében 
megindítani. 

l. Lúgok gyógyhatásai 

Amikor azt hitték, hogy lúgok bevitelével a vér és szövetek ,)alka.lici
tását" növeini lehet, azt képzelték, hogy a szervezet lúgosításával az ég·ést 
a sejtekben éppúgy fokOzni lehet, mint a szeTvezcten kivül és ezért 
soványító gyógymódokban használták Láttuk azonban:, hogy a vér és ezzel 
a szövetek vegyhatása nem könnyen változik meg és ha ez megtörténik, 1nár 
kis kilengések súlyos következményekkel járhatnak. Aikaliák bevitelekor 
azonban a gromorsav közömbösítése folytán chloridok, tehát sók keletkeznek, 
amelyek felszívódva osmosisos hatást fej t enek ki, ami - mint már láttuk -
az oxidációt a oojtekben fokozza úgy, hogyha alkaliák etetése után az égés
fokozódás 'bekövetkezik, abban ennek a BÓhatásnnk vm1 jelentékeny része. 
Némelyek szerint a zsír égését allmli gyógymóddal fokozni lehet, ami azon
ban .szintén_ kétséges. 

Ivó,gyógymódok lúgos _ásvá11yvizekkel és vele kapesolat.os étrend az ő 
lúgos tényezőivel Karlsbadban kóros körülmények között igen előnrös 
anyagfo.rgalmi hatásokat fejtenek ki. Különösen a diabeteses anyagcsere
zavart tudja előnyösen befolyásolni a karlsbadi kúra, amiben nagy része 
van az alka.liák hatásának, hogy a hasnyálmirigy insulilltermelését csök
kenti és ezzel a srigetállományt pihenteti, de egyidejűleg az insulin hatá
sosságát fokozza (Mansfeld). Más alkaliás ásványvizek (Marienbad) sová-
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nyító hatásában a hashajtó hatás mellett talán az alkaliálmak rs van 
szerepük. 

Az a.nya.gc~'€rehatásokhoz tartozik az aikaligyógymód előnyös hatása 
a köszvény ellen, aminek hatásmódja még nem tisztázód.att, mert a búgy
sav fokozottabb kiürülését nem lehetett megállapítani. Valószínű, hogy a 
húgysav-képződés csökkenése következik be, vagy a szövetnedvek és vér 
húgysavoldó képessége fokozódik az a-lkalita.rtalék fokozódásakor. 

Fontos szerepe van a lúgoknak a húg·ysavas kőképzödés megakadáiyo
zásában, illetve a· kövek oldásában, amikor is bevitelükkel a vizelet lúgosí
tását célozzuk. Ezt úgy érjük el legjobban, ha a bélben kötjük meg a sava
kat (phospho):savat, kénsava t, zsírsavakat), megakadályozva felsZívódásu
kat. Erre legcélszerűbb CaC03-at bevétctni, ami a húgysavas kőképződés 
igen régi gyógyszere. A savak felszívódásának megakadályozása folytán a 
vizeletben a lúgo.k jutnak túlsúlyba és azonkívül a vizcle~ töménységét is 
csökkentettük ezzel, a.rni a húgys.av oldóképességét fokozza. Ebben rejlik 
földes-meszes ásványvizek kitünő gyógyhatása. (Budapesti Hungária, Bor
széki, Kékkúti, Salvator, \Vildungcn.) 

A vizelet lúgossátétele még olyan növényi savakkal és azok allmlisóival 
is sikerül,_ amelyek a szervezetben -carbonátokká égve mint alkalicarbonatok 
ürülnek ki és a vizeletet meglúgosítják. 

Fontos gyóg:yhatásuk v.an a lúgD;knak a~savmérgezés _(acidosis) eseté
ben, ami az exogen mérgezésen kívül bekövetkezhet tölneges tejsav képző
déskor pl. nagy izommunka közben, de gyakrabball hosszas lázas betegsé
gek folyamán, vagy súlyos keringési zavarok csetén, amikor az oxidúciók 
mellett hasadási folyamatok indnlnak meg·, úgyhogy ilyenkor a vér alkali
taTtaléka a rendes 1/a-ára is \3sökkcnhet,- ami már a szervek működését 
veszélyezteti. Ilyenko;r alkaliák, de célszerűbben a gyorsan felszívódó és 
carbonáttá alakuló citromsavas sók a vér és szövetck a]kalitartalmát növe
lik s ezzel az acidosis veszélyét elhárítják. Régebben az alkaliák, külöuösen 
a calcium carbonat és phosphat nagy szerepet játszott a diabetes kezelésé
ben a kórosan keletkezett ,8-oxyvajsav és acetecetsav megkötését célozva. 
Az insulin felfedezése óta ennek már kisebb a jelentősége, bár a karlsbaill 
kúra már említett hatásmódját alkaiiák nyujtásával legalább részben utá
nozhatjuk. 

A lúgok helyi alkalmazásáról a gyulladást keltő gyógyszerek kapcsán 
szólnnk. 

A belsőleg használt alkaliák és lúgossit váló sók .a következők: 
*Natrium hydrocarbonicum s. bicarbonicum: (Soda bicar·bona) 

NaHOO,-fehér, apró jegooekből álló por. 12 r. vízben oldódik. Kávés
kaualanként v. késhegyenként szedik főleg gyomo):sav túltengés ellen. 

N atr. hicarhonatos konyhasós ásványv~ek (Bikszádi, Málnási Mária és 
Siculia, Luhi Margit, Selters stb.) helyettesítésére hivatalos a 

*Pulvis ad aquam alkalinosalinam fortiorem seu mitiorem, mclynek 
5, ill. 2·5 g-os adagját lYz liter szénsavas vízben feloldva itatjuk meg. 

Lithium c.arbonicum (Li,CO,). Fehér kristályok. Vizben rosszul 
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' 
oldódik. SzénsaYas vízben mint bicarbonat jobban. Adagja: 0·25-0·5 g. 
A Salvator-forrás alkotórésze. 

*Calcium carhonicum pracipitatum. (OaOO,). Oldhatatlan fehér 
(kréta) por. Főleg húgysavas kőképződés ellen késhegyenként. 

''Natrium citricum. Vízben oldódó fehér por. Adagja 5-10 g. 
*Natricum boricum v. Borax (Na,B,O,). Vizeletet lúgosítja és zsír

égést fokozza. Hosszasabban alkalmaZ>•a veszélyes. Adagja: 0·5-1·0 g. 

2. Savak gyógyhatásai 

Ha a szervezetbe cl nem égU vagy olyan neutralis chloridokat viszünk, 
amelyeknek kationja, vagy vegyileg átalakul mint a.z H 3N-+, vagy kiürül 
mint a Ca+, akkor felt-éve, hogy az adagot el nmn túlozzuk, kompenzált 
acidosist hozunk létre, amely - mint láttuk- a vér és szövetnedvek vegy
hatását még nem változtatja meg, de eg-ész sorát 'indítja meg azoknak a 
kiegyensúlyozó folyamatoknak, me]yek közül eg·yiket-másikat a gyógyítás 
érdekében fel tudunk hasznáhü. 

l. Ezek közül elsősorban kell említeni azt a változást, mely a kolloidok) 
telü t a szöveteknek vízmeg·kötését csökkenti. Ez magyarázza a sa van :y ú 
ételek nsoványító" hatását, kiilönösen kóros elhízás esetén, amikor a zsír 
fokozott visszatartása. (L fent) rendszerint a víztárolás túlzott voltával kap
csolt é.s a víz kiűzése a tartalékzsír megfogyásával jár eg7ütt. Látni fogjuk, 
hogy erre a célnL kűlönösen alkalmas kénesős húgyhajták hatását igen 
foko,zhatjuk, ha megelőzően néhány napon át ammoniumchlorid etetésével 
"acidosist'' létesítünk. 

2. További hatása a savanyításnak a vércalcium ionizálódásának foko
zása, ami különösen akkor jön szóba, ha alkalosisos tetaniát akarunk meg
szüntetni. A vércalcium iónizálódása anilak fokozott kiürülését is maga 
után vonja, a hiányzó vércalchm1ot pedig a sz6rvezet gyorsan pótolja a 
cBontokból, amelyek tartós savbeviteltől meglágyulnak Ez bár legtöbb 
esetlJen nem kívánatos, olyankor, amikor rachitis folytán elgörbült cson
toltat ki akarunlr egyenesíteni, a csontok előzetes mésztelenítésével végez
zük el azt a meglágyult csont rögzítő kötésbe helyezésével, hogy utána a 
mészlerakódást phosphor, D-vitarnón és Oa.-phosphat. adagolásával siettetve, 
annak megszilárdulását érjük el. 

3 . .A s-zervezet savanyítása 1nindig maga után vonja a vizelet savanyo
dását, amiben részes a be-vitt sav kiürülése a vcsén át (ez ha nagymérvű, a 
vesét károsíthatja is), és az, hogy a szervezetből fokozottan távoznak 
savanyú phosphatok és phosphorsav. A vizelet savanyítás célja lehet 
phosphatkövek oldása, a húgyutak olyan fertőzésének megszüntctése, mely 
a vizelet ammoniás erjedését okozza és ezzel a esirák elszaporodását elö
seg·íti és végül amikor olyan húgyfertőtlenítőket rendelünk, amelyek mint 
a hexamethylentetramin (urotro.pin) csak savanyú vegyhatás. mellett 
Yálnak hatásossá. 

235 

Szövetek 
vizmegkö té· 
sének fokozása 

Vé~·ealcium 
ionizálása 

Vizelet
savanyit.ás 



Insulin 
élettani 
szerepe 

• 
J{észíimények: Fenti hatások elérésére ma legtöbbsz.i?r, különösen ha 

erélyes savanyítást célozunlt 
:;'Ammonium chloratumot rendelünk és pedig 12 g-ot 300g vizben. 

Napi adagja 4-8 g. A diureticus hatás számottevő szakott lenni. A Salyr
gan ha~ás erősítésére azt megelőzően 3 napon át adunk napi 5 g-ot. 

Ha Cl-mentes táplálékon tartjuk a betegec, akkor helyette ammonium 
nitrat (l\[H4 NO,) is rendelhető hasonló adagolásban. 

*Calcium chioratum savanyí tó hatása bizonytalana bb. Gyomor útján 
napi 25-30 g-ot kellene belőle rendelni, hogy dinresist okozzon. 

''Acidum phosphoricum (H,P04 ) 20%-os oldat. Belsőleg adjuk 2-3 
g-ot 150 vízre hűsítő italként lázas betegnek és a vizelet savanyí~ására. 

*Liquor Acid us Halieri s. elixir. acid ~tm H alleri. Tömény szeszben 
oldott kén.sav, mely kénsavas aethylestert is tarcalmaz. Belsőleg 0·5-1·0 g: 
150 evőkanalanként. 

'''Acidum gluconicum (gluconsav) 3%-os oldatban napi 10-20 g-ot 
adunk, ami különösen phosphatkövek el1en igen hatásos. 

D) Hiányzó anyagok pótlása 

V annak olyan an3tagok, amelyek nem képesek közvetlenül megváltoz
tatill a szervek müködését, dc jelenlétük sziikséges a sejtélet vagy a sZervezet 
háztartásának, anyag- és energiaforgalmának zavartalan lefolyásához. 
Ezeket részben a szervezet maga termeli, aminők a belsőelválasztású miri
gyek hatóanyagai, az ú. n. ho•·11wnok, részint táplálékunk nélkÜlözhetetlen 
kiegészítői a vitam-inok és idesorolunk néhány életfontosságú szervetlen 
anyagot, melyekben a szervezet néha hiányt szenved, aininők a jód, a 1nész, 
a vas és a phosphátok. 

l. Anyagcsere~hormonok 

Insulin: A cukoranyagforgalom zavartalan léfolyását és a vércukor
szint állandó voltát fínom szabályozó berendezés biztosítja, amelynek 
tényezői: a nyúltagyi cukorközpont, a pankreas Langcrhans-szigetei ter
melte insulin, a vele ellentétes hatású diabetegen hormonja a hypophysis
nek és az adrenalin. 

.Az insulin feladata a szervezetbe vitt cukrot raktározásra alkalmas 
vegyületté alakítani, hogy a szervezet azt sziíks-ég esetén felhasználhassa és 

-ellene. dolgozik annak, hogy a máj glycogenje az adrenalin és a diabetagen 
hormon hatására cukorrá alakuljon s a vért elárassza, ami ~ mivel a vese, 
ha a vércnk01·szint 0·16% fölé emelkedik, a dextroset a vizeletbc juttatja
a szervez:et nagy cukorveszteségét jelentené. 

Hogyha a szervezet -insulin híján. van akár azért, mert csökkent az 
insulintermelés, pl. állatkísérletben a panln·eas kiirtása után (Mering és 
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Minkovsky), akár azért mert a diabetagen hormon (Ilussay) túlzott ter
melése folytán az insulin nem tud kellő hatást kifejteni, dia.betes nwllitus 
nevü anyagcserebetegség lép fel. Ennek enyhe alakjában csak a táplálékul 
bevitt culmr vagy annak is csak egy része ürül ki a vizelettel, súlyos eset
ben azonban a szervezet cukormegőrző és felhasználóképessége annyira 
csökken, hogy a szervek cukorszükségletének kielégí~ésére megindul a 
culwrújképzés fehérjéből és zsírból s mivel az így képződött cukrot sem 
tudja a szervezct értékesíteni, az is a vizelettel kiürül, .ami nagy fehérje- és 
zsírveszteséget is jelent s végül káros anyagcseretermékek az acetontestek 
keletkezése folyt-án beálló acidasisos coma vet véget az életnek. 

A gyakorlati orvDstudomány egyik legnagyobb vívmánya volt, ami
kor Banting és Best-nek 1922-ben sikerült a pankreas szigetállományából 
oly kivanatot készíteniök, amely parenteraHsan adva a cukorbetegség összes 
tüneteit meg tudja szünte~ni, s ezzel a diabetesesek százezreit mentették 
meg a biztos haláltól. A pankreas belsőelválasztású mirigyállományának 
ezt a termékét, az insulint, vegyileg még nem sikerült teljesen izolálni s 
ezért a készitmények hatását biológiai módszerrel állapítják meg és nemzet
közi egységekben fejezik ki, amely lj3-a annak a mennyiségnek, amely 
24 órája éhező 2 kg-os házinyúl vércukorszintjét felére (kb. 45 mg %-ra) 
vagyis hypoglyeaemiás tünetek felléptéig csökkenti. 

Az insulin hatásmódját számtalan vizsgálat ellenére sem sikerült még 
teljesen tisztázni. Legfontosabb hatása kétségkívül az, hogy a máj glycogen 
raktárának kiiirülését gátolja s ezzel egyfelől a vércukorszintet alászállítva 
a diabeteses cukorveszteségét meggátolja, másfelől - lllivel a enkorújkép
zésnek és az acetontestek keletkezésének előfeltétele a máj glycogenszegény
sége - megakadályozza az anyagcsere fent vázolt összeomlását. 

Az insulinadag llli.gysága a cukorvizelés nagyságától függ. Általában 
egy egység insulin 2 g cukrot tüntet el a vizeletből, de a szervezet insulin
érzékenysége egyénenként, de még egy ugyanazon az egyéneu is változhat és 
pedig mint azt !Jfansfeld és Sós vizsgálatai pankreasfosztott kutyákon 
bizonyíto~ták, függetlenül a hasnyálmirigy insulintermelésétőL Az insulin
érzékenység vá\tozáSát H aussay vizsgálatai derítették fel, aki a hypophysis 
diabetagen ho,rmonját fedezte fel, mely a;o insulin hatását ellensúlyozza, 
úgyhogy egészséges állatokba fecskendeZ'ire a termelt insulint hatástala-

' nítja és diabetest okoz.· Igen valószínű, hogy az emberi diabetes egy részé
ben nem az insulintBrmelés hiánya, hanem a diabetagen hormon túlzott. 
term~lésc okozza a bajt és ebből érthető, hogy a kívülről bevitt- insulin ha
tásossága is. a hypophysis működésével változhat . 

A diabeteses beteget, amíg a szénhidrátok megszorításaval a cuk-nr
vizelést megakadályozni tudjuk, nem fogjuk insulinnal kezelni, hanem 
alkalmazását csak azokra a súlyos esetekre tartjuk fenn, amelyekben 
étrenddel nem tudjuk az anyagforgaimat rendezni. 

.Az insulin befecskendezése után a cllimrbetegen a eukor értékesítése 
azonnal fokozódik és a vércukorszint kb. 2----3 óra mulva éri el legmélyebb 
pontját. Középnagy adagok (10-15 E.) hatása kb. 6-8 órát tart. Ezért 
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legjobb a szükséges napi adago,t 2 részleiben és pedig a főétk,ezések idején 
ad:ni. Az insnlinhatás tartóssá tételét oly készítményekkel lehet · elérni, 
amelyek a. subcutisból csak lassan szívódnak fel és íg:y alkalmasak arra, 
hogy segítségükkel insulinraktárat létesítsünk. Ilyen készítmén:vek Prota-
1nin-Ins·ulin, Nativ-In.sulin, Z'i:nk-PI·ot-i·nsu.lin, Depot-Tns-ulin és Protan~,:,in
Zinkinsulin néven kaphatók, melyeknek_- ha a késztimény ek jók - nagy 
előnyük, hogy egyetlen injekcióval nag:.ymennyiséglí. insulint juttatunk 
a szervezetbe, amely egyenletesen feJszívódva, a vércukor nagy ingadoúmi 
nélkül rendezi az anyagforgalmat.. :Megbízhatatlan készítmény, mely vára
kozás ellenérc gyorsan szívüdik fel, életveszedelmes lehet, amiről az insuli;1-
mérgczés kapcsán lesz szó. · 

Az insnlin legfontosabb, mert életmentő alkalmazási ~erülete a coma 
diabetic·um, amely ha elég nagy adagban adjuk - ilyenkor néha néhány 
100 E. Insulinra van szükség - az acidosis okát, a zsír- é& aminosavakból 
keletkező ketotestek képződ.ését megszünteti és az eszméletlen, magával 
tehetetlen beteget valósággal a halál torkából menti meg. Ilyenkor az insu
linnal egyidejűleg dextrose nagy mennyiségét (20--40 g) fecskendezzük a 
vérbe, mert a e:sírok félbemaradt égése a májban csak úgy tud folytatódni, 
ha a keletkezett ketote.stek glycogennel vegyületet alkothatnak, amit régen 
nem egészen híven úgy jellemeztek, hogy a zsírok c.sak szénhidrátok tüzé-
ben tudnak -elégni. -

Insulint kell achmnk könnyű diabetes esetében is, ha más betegségek 
- főleg fertőzök - lépnek fel, amelyek tapasztalatilag rontani szakták az 
állapotot. Ilyenek .a tüdőgyulladás és tuberkulózis, vagy más lázas betegség, 
sebesülések, furunkulus, gangraena és mütét szükségessége. l\.fiVel insulin
tól a vércukorszint csökkenése, valamint a májglycogen megóvása teljesen 
egészséges emberen is bekövetkezik, az ínsulint nem csupán diabetes eset€n 
adjuk, hanem olyanoknak is, akiknek cukoranyagforgalma rendben van. 
Különösen az étvágy fokozására leromlott emberek felhízlalása céljából 
adták egy időben, amikor is valószínűleg a vércukorszint hirtelen csökke
nése váltotta. ki az éhség érzetét. E helyett ma nagy eukormennyiség·ek 
ú. n. cukorreggeli (Falta) elfogyasztásával indítanak meg fokozott insulin
termelést és ezzel helyettesítik az insulin befecskendezését. 

A másik javallata az jnsulinnak a májműködés súlyos zavarai, amelyek 
tapasztalatilag insulin és szőlőcukorbevitelre meg szoktak javulni. Ilyenek 
pl. a s-árga májsorvadás és a má.jcirrhDsis. -

Végül az insulin görcsokoz-ó adagait alkalmazzák ifjúkori schizo
phrenia kezelésében, mert a kiváltott cpilepsziás görcsök néha át tudják 
törni a katatoniás állapotot és ha· nem is gyógyulást, dc a betegség hosszú 
évekig tartó szünetelését érhetjük el vele. ( Sakel.) 

Insulin1ité1·gezés. Az agy egyes központj ai, főleg a kéreg mozgató mezői 
úgylátgzik igen érzékenyek a vércukorszint csökkenésével ·szemben mert 
ha az a rendes 90 mg %-ról felére csökken, epilepsziás görcsök lépn~k fel, 
amelyeket elsápadás, félelem érzése, remegés, tachycardia szokott n1egelőzni. 
Cukor evése vagy az insulin májhatását ellensúlyozó adrenalin bőr alá 
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fecskendez.ése néhány perc alatt megszünteti ezt az állapotDt. Ha segítség 
nincs kéznél a görcsökkel kapcsolatosan - különösen diabetes esetében -
kollapsUB is jöhet létre, ami halálos lehe~., mert ezt már szőlöcukorinfúziók 
sem tudják mind:ig megszüntetni. Insulinkezelés alatt álló diabeteses mindi o· 

tartson magáll"ál néhány darab kockacukrot,. hogy a tünetesDport (hypo~ 
glycaemiá.s shock) első jeleinek észlelésekor azonnal elébe vághasson. 

Synthalin: syntheticus guanidinszárn1azék, az insulin pótszereként 
használták: görcsokozó és májat károsító hatása mia.tt azonban ma már nem 
használják. Nagy előnye az lett volna, hogy :per os is csökh:enti a vépcukor
szintet, míg az insulin csak parenteralisan. --A ;cf;_~we.tltf-eti-.d(s~-iCtiii.C.-1iii1, ~ ~-tt~, {gzg 

A Hypophysis hátsólebenye két jólismert hatóanyagat termel, ame, 
lyek közül az egyiket, aiZ Oxytocint az uterínák között tárgyaljuk, míg a 
másik, a V asop1·essin a véredény és általában síma izomhatás-án kívül a víz
fDrgalom rendezésében já~szik döntő szerepet, amennyiben hiánya a vesét 
megf<Jsztja ama képességétől, hogy a. glomcrolus szüredéket besürítse és ezen
kívül a szövetek vízkötő képessége is csökken. Ezt a hormonhiányt, mely 
óriási polyuriában nyilvánul meg, diabetes insipidusnak nevezzük. Hypoa 
physis hátsólebeny-készítmények befecskcndezésével, vagy pDrkészítmények 
orl'ba szippantásával a rendes vízforgaimat helyre tudjuk állítani. 

Tú1JZott adagolás, különösen ha-vízivással jár együtt, ú. n. vízmérgezést 
okoz., mert ilyenkor a víz nem tud kiürülni a szervezetböl. TüneCei hason
lóak a nephrosisos beteg eklampsiájához: hán)'ás és görcsök jellemzik, ami
nek oka itt is az agy vizenyője. 

J(észítrnények: *Solutio extraeti Hypophyseos e lobo postenore in 
ampnllis, Pituitrin, Gland:uitrin stb. néven kaphatók és befecskcnd:ezésre 
valók. Orrba szippantásra való porkészítménye a Pituigan-pm· (Sclmnpf
pulver). 

A Hypophysis mellsőlebenye számos hormonjával úgyszólván az egész 
belsőelválasztási rendszer müködését irányít] a. Befolváss<il -van a mellék
vesekéregre, a hasnyálmirig'JTre, a paJ·zsmiri~vrc a ;siramirin·uekre a teJ·-

< c-< '--""- ' 8J ' 

el-választásra stb. éS amelyeknek nagy élettani hatása kétségtelen, de gyógy-
szerül még ritkán használjuk öket. A hypophysis e részének megbetege
dése a.z emberen az ac~omegaliában, vészes soványság·ban (Simonds-kór) és 
a distrophia adiposo genitalisban jelentkezhctik, melyeknek egyes tünetei 
egymással szövődJ1etnek; Ezek a betegségek mutatják a hypo-physis me11ső 
lebenyének és a Yele mlí.ködési kapcsolatban álló közti agy nagy jelentősé
gét anyag- és energ,iaforgalmm1kra és pedjg neffi.esak dissimilatiós folya
matokra, hanem az anyagok raktározására, a növekedésre, tehát assimila
tiós folyamatokra is, de fájdalom e betegségek hormonkezelése még meg
felelő eredményekkel nem jár. Még leginkább a SimoneLsekór gyógyítása. 
sikerül a substitntiós gyógymód különös alakjával, melyet Kylin kezdemé
nyezett és ami abba.n áll, hogy borjúk l1ypophysisét plántáljuk be a bete
gek bőre alá, amely bár mint fajidegen ültetvé.ny nem szervül, hanem 
nehány hónap alatt felszívódik, mégis évekig tartó javulást okozhat. A csíra-

239 



mirigyekre és az ivarszervek kifejlődésére ható hormonokról ~ás helyen 
emlékezünk meg. 

KészítJnények: Antephysan, I-lypophysís pars ante>'ÍO>", Preloban, 
Praephyson részint injekcióra, részint per os rendelésre_ szolgálnak. 

Mellekpajzsmirigy v. epitheltestek hormonja ( CoUiphonnon, Pamt
hormon). Ennek a belső secretiós mirigynek szerepe a mészan;yagforgalom
nak rendben tar~ása. Hiányos hormontei'melés következménye· vagy az, 
hogy a vércalcium szintje alászáll és pedii a_ rendes 10 mg %-ról 7 mg 
%-ig, vagy hogy a vércalciumnak a rendcsnél kisebh hál"!IJLda van ionisált 
állapotban. lVIindkettő - mint azt már az alkalosis csetébb 'láttuk - súlyos 
tetaniás görcsöket okoz, ezt megelőzőleg pedig a köTnyéki idegingerlékeny
ség nagy fokozódását. (Chwostek-, 1'rousseau-, Erb-tünetek.) 

Az epitheltestek csökkent müködése állbi\t fenn pajzsmirigymütétek 
után, amikor vele együtt a 4 ephiteltest közül kettőnél többet távolítanak 
el, vagy sérül meg, továbbá terhesség alatt és a gyerm,ekek ú. n. tavaszi 
tetaniája is annak következménye. Oki gyógymódja az 1925cben Co)lip által 
a mellékpajzsmirigyből előállított haéóanyagnak, a p a r a t h o r rn o n-nak 
adagolása volna. Ha azonban a tetaniás állapot oka csak a Ca-ionizálódás 
csökkent volta, aklgl,r gyorsabban érünk célt a szervezet savanyításával, ami
nek módjait málíifBgbeszél~ük. Coltip-egység az a hormonmennyiség, mely 
20 kg-os kntya vércalóum-szintjét 5 mg %-kal fokozza. Nemcsak tetaniás 
állapot esetében rendelhetünk Colliphormont, hanem a szervezet Ca-raktá
rozó, illetve felhalmozó képességének minden hiányakor, amikor a Ca-thera
piát vele szaktuk kiegészíteni. 

Készíhné-nyek: Parathyreoidea, Parathyral befecskendezésre, a calc. 
lact.-mal kevert Parathyreoidea comp. belső bevételre való. 

A Callip-hormon hatását utánzó, sőt azt felülmúló syntheticus készít
mény az A. T. 10 ( dihydrotachysterin). Súlyos tetania megszüntetésére 
igen alkalmas. Hosszasabb alkalmazása azonban veszélyes, mcrt súlyos 

-)" érelmeszesedést okoz, azért csak szig,orú orvosi felügyelet és állandó vér
calcium-cllenörzés mellet szabad rendelni. 

2. Vitaminok 

Vitaminok 7 Bunge érdeme, hogy rámutatott aTra, hogy a tej energiát szolgáltató 
:felfedezése 

alkotóelemein és ásványi allmtórészein kívül még tártalmaz olyan anyago~ 
kat, amelyek az életre fontosak, mert leggondosabb vegyi elemzés alapján 
összeállított mesterséges tejen tartott újszülött állatok nem maradtak élet- . 
ben. Ez a mult század 70-es éveiben közzétett nag:yjelentőségü, de még csak 
negatív megállapítás nem részesült kellő méltatásban,-míg néhány évtizeddel 
később Eykrnann, Hopkins, Stepp, OsbMne és Mendel vizsgálataiból két
ségtelenné vált, hogy élelmiszereink nem csupán energiát szolgálta.tó anya
gokkal látják el szcrvezetünket, hanem tartalmaznak igen kis mennyiség
ben olyanokat is, amelyek életfontos szerepet játszanak a sejt;;k életében és 
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amelyek ha hiányoznak, vagy méginkwbb, ha egyoldalú táplálkozás folytán 
nem bizonyos--mennyiségi arányban kerülnek szervezetünkbe, súlyos, ú. n. 
hiánybetegségeket okoznak. Ennek a felismerésében legna"o-yobb szerepe volt 
Eykntwnn holland katona-orvosnak, aki az addig járványos betegségnek tar
tott Beri-beri nevű japán népbetegségről kiderítette, hogy azt táplálkozás 
okozza és akkor keletkezik, ha olyan rizzsel éh1ek az emberek, amelynek ú. n. 
eziisthártyáját lehántották Ezen a nyomon továbbhaladva csakhamar kide
rült) hogy egész sora a régen ismert titokzatos eredetű betegségeknek, ami
nők a skorbut, a pellagra, a gyermekek angolkórja (rachitis) stb., helytelen 
táplálkozásból erednek és hogy meggyógyíthatók, ha a hiányos táplálékot 
ezekkel a Casimi1· Funk ajánlatára vitami'Mknak nevezett életfontosságú 
anyagokkal kiegészítjük. 

Az életvegytan utolsó két évtizedének nagy vívmánya, hogy ezeknek 
nemcsak vegyi szarkezetét detítette fel, hanem synthesisüket is lehetövé 
tette, a biológiai kutatás pedig felismerte életfontos szerepük mibenlétét. E 
vizsgálatok megmutatták, hogy a vitaminok a sejt katalytikus folyamatai
nak nélkülözhetetlen tényezői és vagy mint önáUó katalysatorok szerepel
nek, vagy a sejteneymák ú. n. prosthetikus csopo,rtját alkotva, azok felépí
tésében nélkülözhetetlenek. 

A vitamin fog,almához tulajdonképpen hozátartozik, hogy őket az állati 
szervezet felépíteni nem tudja és ez választja el őket az állati szervezet ter
melte hormonoktól, amelyekkel egyébként bizonyos hasonlóságot mutatnak. 
Ha valamely állati szervezct vitainint tud termelni, mint pl. a patkány 
mellékvesekérge a C-vitamint, akkor az ö számára az már nem vitamin többé, 
hanem hormon. Van azonban olyan vitamin is, amely növényi táplálékok
ban nem tiszta állapotban fordul elő, hanem kötött formában, mint provita
mvn, amelyből az állati szervezet hasítja csak le a hatásos vitamint. Ilyen 
provitamin pl. a növények carotinja, amelyből a szervezet készíti az A-vita
mint. Még érdekesebb, hogy a nap ultraibolya sugáTzása a bőrünkben levő 
és hatástalan provitaminból, az ergosterinből hatásos D 2-vitamint tud. 
készíteni. 

Egyes vitaminok a növényi táplálékkal bejutva a szervezetbe, bizonyos 
szerveinkben halmozódnak, így pi: a C-vitamin a mellékvesekéregben, az 
A és D-vitamill a májban. Ennek egyik jelentősége, hogy az állati szervezet 
vitamintartalékokkal rendelkezik, amelyek vitaminszegény táplálkozás idő
szakában, pl. télen megóvják a hiánybetegségektőL Másik jelentősége az, 
hogy vitaminokat nemcsak növényi táplálékkal vehetünk magunkhoz, hanem 
. állatiakkal is, így pl. minden tápláléknál vitamindi1sabb tápszerünk a 
csukamájolaj és a teTmészet gondoskodásának szép példája, b.ogy azok az 
állati termékek, amelyek a fejlődő szcrvezet fenntartását szolgálják, a tej 
és a tojás, különösen gazdagok vitaminokban. 

A vitaminkntatás további fontos eredménye annak felismerése volt, 
hogy a szervezet vitaminszüksBglete bizonyos kóros esetekben a rendesnél 
sokkal na.gyobb, úgyhogy még helyes összeállítású táplálkozás sem elégíti 
ki a szervezetet. Ilyenkor vagy vitamingazdag, ú. n. gyógytápszerekkel, 
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vagy tiszta vitaminokat tartalmazó gyógyszerkészítményekkel kell kiegészí-
teni a táplálék vitamintartalmá t. · 

A tiszta vitaminkészít~ényekkel végzett gyógykísérletek azt is mutat
ták, hogy a vitaminok nem csupán élettani szerepüknek meO'felelően 
hiánybetegségeknek, az avitaminosisoknak gyógyszerei, hanem h~gy ezen 
felül ettől-független gyógyhatásaik is vannak

1 
mint pl. a 0-vitaminnak sze

repe a véralvadásban. 

Amikor a vitaminoknak még esak szerepét lmzdték felismerni, de vegyi 
szerkezetük ismeretlen volt, betűkkei jelölték meg és két csoportra osztották 
őket, és pedig a zsírban oldódó A, D, E, .B' és Kés a vízben oldódó 15 és ·c 
vitarninokra., ami előfordulásukra nézve is útbaigazít. l\ia, bár vegyi és 
hatástani nevülcis van már a vitaminoknak és az oldhatóságnkon kívül fon
tosabb tulajdonságaik is ismeretesek, ezt a szokást megtartották és mi is 
így tárgyaljuk őket a következőkben. · 

a) Zsírban oldódók. 

, _1. A-vítamin (Axerophthol). A növényekben, különösen sárgm·épában 
es zold levelekben igen elterjedt sárga festéknek a carotin-nak hasadási 
terméke. Vegyileg alkohol, melynck neve Axerophthol BS szerkezete: 

H,C CH, 
'c/ CH, CH, 
/ ' l l 

H,C C-CH~CH-C~CH-CH~CH-C~CH-CH.OH 
' ll , 
l ll 

H,c, /c, 
C CH3 

A tiszta A-vitamin, mely a carotinból a májban hasad le, bőven fordul 
elő táplálékaink közül a tejben, vajban, húsban, májban és legdúsabban a 
esukamájolajban. Az ember napi A-vítaminszükséglete 1 mg, ami 2500 
nemzetközi egységnek felel meg. Carotinból legalább kétszer annyit néme-
lyek szerint ö~s?örös mennyiséget adjunk. ' 

Hatása €s alkalntazása igen sokoldalú: Fejlődő egyén növekedése meg
áll, ha A-vitaminmentes táplálékot kap. Anyatcjen tartott csecsemő tökélet
len fejlődésc azonnal megjavul, ha ae- anya táplálékában növeljük az A
vitamin mennyiségét. Ezért ,JnövekedésZ vitaminnak" is hívják. l\1:ásik hatá
sának köSzöni a "hám védő vitantin u elnevezést. IIiánya a felhám elfajulá
sát) majd eLszarusodását vo;nja maga után, ami súlyos fer~őzések és más 
elváltczások okozója. Elsősorban a szemtünetek jelentkeznek: a kötőhártya 
kiszárad és pigmentálódi~, majd a .szaruhártya beszűrődik homá.lyossá-l~sz 
és kifejlődik a xerophthalmia, BS keratomalacia, genyes váladék keletkezik 
és a szem elpusztul. Dániában a mult világháborúban derült ki, hogy e jár
ványszerűen fellépő szembetegség oka az volt, hogy a tejtermékek magas 
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ára miatt azokat külföidre szállítOtták és a lakosság, különöscn a gyermekek 
tízezrei vakultak meg, meit lefölözött tejet és vaj helyett margarint kaptak. 
l\ia már a margarinho,z A-vi~amint keverve, teljes értékű vajpótlékot nye
rünk. A légutak nyálkahártyájának pusztulása ozaenat, hörghurutot, tüdő
gyulladást, a gyomor-bélben fekélyt okoz és hajlamosságat ascaris-fertőzésre. 
A húgyutakban phosphatkövek, a nyálmirigyekben tályogok képződnek, a 
bőrben xerodermia keletkezik. Lehet, hogy a fertőzések létrejötté~ a hám 
pusztul§sán kívül az is támogatja, hogy azA-vitaminnak szerepe van f'ertő~ 
zések leküzdésében. Ezért ,:feJ·tőzésellenes vitarninnak/' is hívjálc Kísérle~i
leg kimutatták védő hatását a para~yphus-fertőzéssel szemben gyalwrlati
lag pedig a gyermekágyi láz csökkenését tapasztalták, ha a terhesség utolsó 
idejében bőségesen visszük a szervezetbe. 

Az A-vitamin nélkülözhetetlen továbbá a látóbibor képzésében, amely
nek a félhomályhoz való alkalmazkodási képességet köszönjük. Hiánya 
farkasvakságnak (hemeralopia) okozója, melJ•ről már Plinius írja egyik 
levelében, hogy csirkemáj etetésével gyógyítható. 

Thyroxin és Thyreotrophorrnou ellenes hatásai is volnának s ezért pró
bálkoznak vele Basedow-kórban eddig kevés eTeélménnyeL 

Hypovita.minosis étvágytalansággal jelentirezik súlycsökkenéssel, nyálka
hártyák szárazság·a szomjúáágérzéssel és bőrkiütések lépnek fel. Szerepe 
van még a zsírok felszívódásában, ezért rendelik hízókúrák alkalmával. 

Az A-vitamin hőálló, 100-120 C0 -ra való melegítése sem pusztítja el. 
Ha tej, vaj, húsfélék, máj vagy carotin-tartalmú növények bőséges etetése 
sem elég az avitarninosis megszüntetésére, akkor csukamájolajat rendelünk, 
vagy a tiszta vitamint, mely Vogan, Halicitan, Vitaplex A. stb. néveu kap
ható. Az említett betegségeken kívül a bőr különböző betegségei: impetigo, 
ekzema, seborrhoicum stb. ellen kenőcs alakban is használják. Ilyen célt 
szolgál pl. a Vulnovitan. 

2. D-vitamin (Rachitis ellenes vitamin). A rachitis vagy angolkór 
a fejlődő-szervezet súlyos betegsége, mely a csontképződés rendellenes vol
tában n~rilvánul meg és· lényege az oo'teoid szövet meszesedésének hiányos 
volta és a metaphysis porc elfajulása. Sötétben tartott patkányokon ugyanez 
a betegség idézhető elő kísérlecesen, ha olyan táplálékon tarajuk őket, rnely 
D-vitaminnal n1eg is gyógyíthatók 
D-vitaminnal meg is gyógyítható. 

Huldschinsky fedezte fel 1919,ben, hogy a gyermekek rachitise ultra
ibolya sugárzás hat1ására meggyógyul. 1924-ben Steenbeck és H ess besugár
zott zsírdús táplálékkal is meg tudták szüntetni a rachitist. Az ibolyántúli 
sugarak aktiváló hatása az ergosterinre irányul (W indaus), amelyet elő
ször az anyarozsból állítottak elő és amely kis mennyiségben kísérője a 
cholesterinnek és a phytosterinnek, amelyek állatok és növények jól ismm·t 
lipoid anyagai. Ha ezt az ergoster-int 250-313 Jlp. hullámhosszúságú suga
rak érik, akkor belöle D 2-vitamin keletkezik, miért is az ergosterint Provita
min-D-nek is nevezzük. Az ergosterin rokonvegyülete a 7-Dchvdrocholestc
rin, amely szhitén élő sejtek alkotórés,ze és amelYJ-lek besugárzisa a D 3-vita-
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mint szolgáltatja. Ez a természetben előforduló vitamin hat~aiban a.zonos 
az előbbiveL Ez van a csukamájolajban is. D,-vitamin néven a D, vegyületét 
nevezzük egy hacástalan anyagg·al a lumisterinnel, D4 pedig a dihydro
ergosterin besugárzásakor keletkezik. Az ergosterin -besugárzása közben 
mérges anyagok is keletkeznek, amelyeknek rachitis-ellenes hatásuk nincs, 
de súlyosan mérgezőek. Ilyenek a tachysterin és a toxisterin, amelyek
től azonban már az újabb készítményeket gondosan megtisztítják és 
ha~ásosságuln'a és méregtelen voltukra álla_tkísérletben megvizsgálják, úgy
hogy ha ilyeneket rendel ünk, a régen "hypervitaminosis" -nak tartott mel
léldlatásoktól, főleg az érelmeszesedéstől nem kell tartani. (Poulson
Liljestrand). 

Tekintettel arra, -hogy szervezetünk tartalmaz olyan anyagokat, anle
lyekből a nap ú. n. Dorno sugárzása D-vitamint készít és erre a bőrben ele
gendő az alkalom, D-vitamin ellátásunk attól függ, hogy elég olyan uap
suO'ár éri-e testünket mely az említett hullámhosszú sugarakat tartalmazza. 

o '' - " . 
Sajnos azonban, Európa Jegsűrűbben lakott területe a 40-60 szélessegi fok 
közötti terület Dorno sugárzása már csak a nyári hónapokban elegendő és 
nagyvárosok füstös, ködös levegője, valamint az általában használt ablak
üveg azokat nem bocsátja keresztül. Ezért van nagy jelentősége annak, 
hogy különösen a csecsemők és g)'ermekek - Jegalább a téli hónapokban -
kész D-vitamint kapjanak akár csukamájolaj, akár mesterséges D,-vitamin 
készítmények alakjában, amely utóbbiakat crgosterin szakszerlí besugárzása 
útján készítik. Ilyenek az *Oleum autirachiticum és a ''Comprim. antira
chitica nevü hivatalos készítmények és a Devitol, Vigantol, Ergoste1·in 
úradiatum s~b. néven forgalomha hozott gyári készítmények Csecsemők 
D~vitamin ellátását a téli hónapokban egészségügyi kormányzatunk köte
lezővé is tette. Anyatej és tehéntej egyaránt tartalmaz D-vitamint, ha a 
tejelő szervezct sugál"Záshan részesül. Szoptató anyák ennek híján jó ha 
csukamájolajat szednek. 

A csecsemő napi D-vitamin szükséglete rnesterséges táplálék mellett 
30 ··· felnőtteké 10 y, terhes asszonyé 50 y körül van. Hogy kellő napfény 
és D~vitamin bevitel híján nem kap minden csecsemő rachitist és későbbi 
korhan.sem kell a D-vitamin hiánynak k:ifejWdnie, mely főleg a fogakkóros 
elváltozásában caries képződésben, osteoporosisban, gyermekkorban csonto
sod&Si zavarokban nyilvánul meg, azt ma avval magyarázzák, hogy sejt
jeink müködése ú. n. mitogenetikus sugárzással járna ( Gu1·vitsch, 1J1.ai), 
amelynek hullámhossza igen- közel áll a Dorno~sugarakéhoz és ha ez elég 
erős (ami egyénileg különhöző), akkor kellő D-vitamint tudna termelni a 
provitaminokbóL 
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*Oleum jecoris li'Iorrhuae. O l e um j e c o r i s a s e ll i . 

Cs uk am á j o l a j. 

Az északi tengerekben tömegesen élő tőkehal (Gadus rnorrhJ!a) májá
ból nyert zsír, mely a hordókba rakott halmújakból önként vagy gyenge 
melegítéskor csepeg ki. Világossárga színü, közömbös vegyhatású, hideg 
alcoholban rosszul oldódik (2 B%), Kellemetlen szaga ás íze sokakat elriaszt 
szedésétől s ilyenkor készítményeit rendelhetjük, melyekben e kellemetlen 
tulajdonságokat palástolni igyekszenek. Különböző magasabbrendű zsír
savak (főleg olaj és palmitinsav) gliceriuestereinek keveréke. E mellett 
epe-alkotó részeket, szabad zsírsavakat, kevés jódat, bromot és vasat is tar~ 
talmaz, ami felszívódására előnyös. 

A csukamájolaj szerepe kettős a gyógyításban. Legfontosabb magas 
A- és D,-vitamin tartalma. Hogy éppen a halak szervezetében ez a növe
kedésre oly fontos két vitamin ilyen nagy mennyiséghen foglaltatik, azt 
a halak nagy szaporaságával magyarázzák, hiszen egy-egy hal évenec a peték 
millióit termeli. A csukamájolaj hatása azonban felülmúlja a benne foglaJt 
vitaminok hatásosságát. Ezt sok száz gyermeken végzett kísérletek bizonyít
ják. Újabb vizsgálatok azt mntatták, hogy az olaj szabad zsírsav és jód 
tartalma egymagában a növekedésre hasonló hatást fejt ki, mint az A-vita
min. (Stepp, Külvnau, Chittenden.) Ezért a <lSnkamájolaj annak ellenére, 
hogy tiszta vitaminkészítményekkel rendelkezünk, ma is értékes gyógysze
rünk. Városi csecsemők rossz fejlődését egycsapásra. megjavíthatjnk, ha a 
szoptató anyának csukamájolajat adunk, mert hatóanyagi átmennek a tejbe. 
Satnya nagyobb gyermekeknek is, akik állandóan hurutosak és fertőző 
betegségekre hajlamosak, csukamájolaj külöuöseu a téli hónapokbau nél
külözhetetlen gyógyszere. 

Felnőttek különösen terhesség és tejelés idejében hasznát veszik Kóms 
körülmények között osteomalaciában szenvedőkuek szakták rendelni és 
tagadhatatlan a jó hatása a tuberkulózis kezelésében. Állatkísérletek bizo
nyitják, hagy a csukamájolajjal kezelt állatok mesterséges fertőzéssel szem
ben kevésbbé fogékonyak (Poulson) és lehetséges, hogy vitamintartalma 
a gócok elmeszesedését is elősegíti. Régóta használják igen jó eredménnyel 
gyermekek nyirokmirigy-tuber!rulózisa (skrofnla) ellen, amiben vitamin 
tartalmán kívül résw van kicsiny jódtartalmának is, ami ásványvizek alak
jábau is hatásos gyógyszere ennek a betegségnek. 

1\iá.sik szerepe a csukamájolajnak, hogy igen tömény tápszer, ameunyi
ben - mint arra Poulson helyesen mutatott rá - 3 evőkanál 400 kalóriát 
jelent szervezetünk:nek, a.mi szükségletünk tetemes része. Ezt H szerepét 
szerencsésen egészíti ki az a tulajdonsága, _hogy igen könnyen szívódik fel 
és ég· el a szervezetben, amivel fehérjét kímél meg az elhasználódástóL Lába
dozó betegek felépülését igen siettetni lehet vele. 

A hivatalos *Ol. jecoris Morrhuae v. Asellin kívül rendelhetjük készít
ményeit, melyek többé-kevésbbé íz és szagtalanok. Ilyenek: Scott csukamlij-
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olaj emulsio, Sanostol, Ol. jecoris .Atlanti, Iecoml, Jemalt pulv. (Csak 
30% olajat tartalmaz malátaporral keve1;ve.) Emulsio ol. jecoris (Egger), 
melyhez ergosterín. irradíatumot tesznek. 

4. E-vitamin. Patkányok E-vitamin híján szapm·odni nem tudnak, mert 
a hímben meg.szűnik a spermaképződés, nőstények mcgtcrmékenyülnek, de 
clvetélnek. A szokványos elvetélést, amí szarvasmarháken gyakori, E-vita
minnal meg lehet szüntetni (pl. 35%-ról 2%-ra, ami állattenyésztés szem
pontjából igen fontos). Emberen ugyancsak a nem lueses elvetélés nagy
része E-vitamin hiánynak bizonyult, mely vitaminpó~lással gyógyítható. 
Állatokon E-vitamin hiánya még idegrendszeri elváltozásokat is okoz, ame:. 
lyek az emberi tabeshez és amyotrophicns lateral sklerosishoz hasonlitanak. 

Előf01·dul a természetben, főleg a búzacsíra olajban (100 g-jában 500 
mg!), sokkal kevesebb van a salátában, zöld főzelékekben, tojássárgában, 
lenolajban. Vegyi szerkezete tisztázott. Ezek szerint két hydrochinon vegyü
letből áll, az "- és {3-tokopheTolból, melyek hatása között csak mennyileges 
kűlönbség van. Rendkívül ellenálló vegyi és hőhatással szemben. 

A-hatásmódja még nem egészen tisztázott. Némelyek szerint a hypo
physiserr keresztül hat az ivarszervekre (V m·zM, Kokas Eszter, Rowlands 
és SingeT), de máBok hypophysis fosztott állatokan is tudtak E-vltammnal 
hatást elérni {Sós és Mészáros), amit támogat az, hogy Bomskow és SchnM
der a csíramirigyekre és ezeken keresztül a pajzsmirigyekre irányuló hatást 
figyeltek meg. Annyi valószínűnek látszik, hogy a belső elválasztásokra 
gyakorol -hatást amelynek részletei a!Zonban még nem tisztázottak. Hydro
chinon szerkezcte arra enged következ~etni, hogy végsö· fokon a sejtégésben 
mint H-átvivő szercpel. 

Alkalmazás: Szokványos elvetélés, amenorrhoea, férfiak sterilitása 
esetében. 

Hésútmények: Vitaplex-E, PTofecundin, Evion. Syntheticus tocophe
rol készítmény az Ephynal. 

5". F -vitamin néven magasabb zsírsavak keverékét nevezik (lino l és 
linolensav, oktodekadiensav), amelyek a megvonásukból származó patká
nyon észlelt bőrelváltozásokat meggyógyítják. Emberen e zsírsavak keve
réke állítólag hüléses betegségtől megvéd. 

6. H-vitamin (bőrvitamin): György állította elő májból és ismerte fel 
jelentőoogét, sőt a gyermeki szcrvezetre való nélkülözhetetlen voltát. Tej
ben, tojásban, burgmiyában, élesz~őbcn fordul elő. Hiánya különösen bő 
tojásfehérje és zsír etetéskor érvényesül és a :faggyúmh·igyek túltengése mel
lett a felhám eHn.julására vezet, ami sebo:rrhoeában nyilvánul. Legújabban 
kiderült, hogy azonos a f{ögl tojássárgájából előállított Biotinnal, mely 
C"H,60,N,S ··összeállítású, tehát kéntartalmú carbonsav. 

7. KMvítamin. }Iiánya vérszegénységet okoz, mert a vér megalvadása 
elmarad és pedig - mint már láttuk - elsősorban .azért, mert a proth
rombin képződéséhez szükséges. V egyi szerkczete ismeretes. Ezek szerillt két 
egymáshoz igen ,közelálló naphthochinon vegyület. A K1-vi~amin zöld növé
nyekben fordul elő, legtöbb a spenótban, de elegendő a kelben, káposztá-
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ban, paradicsomban, sárgarépában stb., úgyszintén a máj tartalmaz so,ka.t 
belőle, mig a K 2 -vitamin halakban fordul elő. Pőzés közben csökken a meny
nyisége. Syntheticusan is előállítjálL Hiánya nem csupán táplálkozási elég
telenségből fakad, hanem abból is, ha a zsírfelszívódás zavarai miatt nem 
tud felszívódui (pl. ikterus). IlyBUkor fellépő hypovitaminosisos vérzé
kenységet parenteralísan adott készítményekltel gyógyítjuk, vagy vízben 
oldható synthetikus készítményeket rendelünk per os. 

J(észítmények. Befccskendezésre valók a Vitaplex-K és az olajban 
oldott Karan. Belső bev6telre Viiakol dragé, Synkarit és Vitaplex-K tab
letták. 

b) Vízben oldódók. 

l. B-vitamin csoport. Az eredetileg egységesnek tartott és B-vel jelze~t 
vitaminról a chemiai elemzés kimutatta, hogy az igen sok vegyileg egymás
tól igen eltérő hatásos anyagból állott. Ma mintegy 13 vitamint állítottak 
-elő belőle, .amelyek közül gyógyszertani szempontból fontosak a B1-gyel 
jelölt aneurin vagy th iamin, mely a Beri-berit gyógyítja meg; a B 2 vagy 
lactoflavin az oxidációs folyamatok nélkülözhetetlen tényezője, a pellagra
ellenes PP-vitamin, a Bx, mely panthotejnsavval azonos és a B

6
, amelynek 

úgylátszik a vérképzésben van szerepe. 

Ezeknek előfordulása úgylátszik azonos, legalább is együttesen meg
vannak az élesi~őgombában és hatásuk is valamikép összefügg egymással, 
.amennyiben ha az eg:fikkel bővebben látjuk el a sZervezetet, akkor az egyen
súly megbomlik és kifejlődhet a másik faktor hiányakor észlelt avitaminosis; 
pl. Beri-heris betegen- B,-gyel való kezelése nyomán pellagra fejlődhet ( Leh
mann és Nielse_n), ami szépen rnutatja, hogy avitaminosi&ok nem is annyira 
a vitamin abszolút hiánya miatt jönnek létre (hosszú éhezés nem okoz 
avitaminosisokat), ·hanem mint már jelcztük, inkább a tápanyagok egyes 
tényezőinek viszonya, a v·ita'ininegyensúly változik meg akkDr, amikor hiány-
betegségek keletkeznek. · 

B 1-v i t am. in. v a g y A n e u rt~ n, v a g y T hi anti n. Eykrrwnrn 
felfedezése óta tudjuk, hogy ennek hiánya okozta a Ber-'beri nevű japán 
népbctegségei, ami lényeg.ében polyneuritis és idegbénulásokkal és görcsök
kel jár. Hypovicaminosis nálunk is gyakori és Ber-beri clvétve előfm·dnl 
B,-vitamin szegény és szénhidrátDkban dús táplálék hatására. A gabona
nemüek és a rizs héjában (korpa), valamint a ma.lá.tában, a sörélesztőben, 
van belőle a legtöbb. Állati szervek is tartalmazzák, így a máj és húsfélék. 
A főzés nem bontja el. Jansen állította elő kristályosan és synthesfsét .Ande,-
$ag és-W estphal-nak köszönjük. Szcrkezete 

Il 
c 

/ ~ oz 
N C~CH,-N --C-Cll, 
'~ i l ll 

Il,C. C C-Nil, HO 0-CH,Cll,OH 
'-N/ '- S / 

B1-'Vitanún ( am:in.o.methyl pyrimidin · methyl,aethanol thia.zol) . 
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A szénhidrátanyagfo,rgalomban legnagyobb a szerepe, mert építőköve 
a cocarboxylase-nak. Ha hiányzik, a cukorbontás egyik közbenső terméke, 
a pyroszőlősav, nem tud acetaldehyddá alakulni, felhalmozódik a szerve
zetben és a glycogenképzés is lehetetlenné válik. Úgylátszik ez utóbbi az 
idegműködést veszélyezteti, mert az idegsejt tigroid szemesél B,-vitamin 
híján nem képződnek (J[ utzinsky), már· pedig ezek - amelyek Szont
G1;örgyi szerint glykogentermészetűek -::- az idegsejt életében fontos szerepet 
töltenek be. Murolt legújabb vizsgálatel szerint a B" vitaminnak az idegrost 
ingervezetésében is fontos szerepe van, ame1myiben környéki idegek inger
lésekor képződik, vagy vegyi kötöttségéből felszabadul. 

Az ember napi B,-vitamin szükséglete függ az energiaátalakulás €s 
elsősorban a szénhidrátégés fokától. Közepes táplálkozás €s munlmvégzés 
mellett kb. 2·5 mg, melynek Sós József szerint mintegy felét a kiegészítő táp
anyagainkkal: fűszerpaprikával, hagymával, nborkával stb. vesszük ma
gunkhoz. 

Alkalmazás. A kimondott avitarninosison, vagyis a nálunk. is elvétve 
előforduló beri-beri esetein kívül az igen változatos tünetekkel jelentkező 
hypovitarninosisok esetében rendeljük. Ilyen tünetek soványodás·, szívtágu
!ás, oedema, étvágytalanság, gyomor-bélatonia. Némelyek szerint cukor
vizelés enyhébb alakjai is megszűnnek B1 vitamin tól. Igen fontos, hogy nem
csak a vitaminhiány okozta neuritis gyógyitható vele, hanem bármily más 
okból keletkezett ideggyulladás is, pl. fertőző betegs€gek vagy mérgezések 
(Hg, As, Pb, Alcohol) nyomán fellépők is, arnikor azonban hosszú időn át 
napi 10 mg-os adagokat javasolnak 

. Készítntények. Tömény sörélesztökészítmények; melyek az egész B-cso
portot tartalmazzák és amelyek 100 g-ja 3-6 mg B,-vitarnint tartalmaz
nak, Genovis és PMlocytin néven ismertek. Élő állapotban· mint faex medi
cinalis az élesztő a 1bélben meginduló gázképződés miatt csak kis mennyiség
ben, késhegyenként fogyasztható, arninek vitamintartalma nem kielégítö. 
B,-vitarnin tartalmú gyógytápszer az Ovornaltin. Tiszta B,-vitamin készít
mények: Vitaplex B, B iamin, Betabion, Betaxin, Benerva stb. Napi adagja 
2-10 mg bőr alá. 

B,-v i t arn i n. J[ uhn és Wagnm·-J auregg a tejből izolálták mint lacto
flavint és synthesisét is ők végezték. Nagy élettani jelentős€ge, hogy a. 
Warburg-féle sárga ferment alkotó része és pedig phosphorsavas vegyillete · 
annak prostheticus csoportja, tehát ·a sejtégésben nélkülözhetetlen. Napi 
szükséglet belőle kb. 2-3 mg, amit táplálékunk fedezni szokott, úgyhogy 
avitaminosisa nem fordul elő. 

A phosphorsavas kötődését a mellékvesekéreg hormonja végzi (Ver-" 
zá1·), viszont a mellékvese működésében is fontos szerepe van, mert a mel
lékvese hormonja csak laktoflavin jelenlétében válik hatásossá. 

Másik fontos szerepe, hogy a hiánya hályogképződést okozhat. Ren
desen a chorioidea látja el a szemlencsét lactoflavinnal, mely úgylátszik 
fontos feltétele annak, hogy átlátszó maradjon. Szerepe van még a növe-
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kedésben s ennek megfelelöen a tej, vaj, tojás tartalmaz ·belőle sokat, leg
többet állati szervek közill a máj, amelyben halmozódik, növények közül 
az élesztő. 

A laktoflavin fényérzékeny s azért készítményeit fénytől óvjuk €s 
mennyileges meghatározása is sötétben történik. 

Készít?nényei: Vitaplex B,, Laktoflavin. 
Pellagra-ellenes vitamin, PP faktor: Vegyileg Nicoiin

sav, illetve annak amidja. A knkorica fogya,,ztó országok súlyos hiánybeteg
sége a pellagra, melynek tünetei: a napfénynek ldtett testrészekben súlyos 
bőrelváltozások, úgyszintén az összes nyálkahártyákon is (glossitis, gingivitis 
stb.), gyomor-bél emésztés hiányos volta, idegrendszeri zavarok, melyek 
elmebajokig fokozódhatnak, elfajulás a dúcsejtekben stb. A knkoricához 
csak annyi köze van, hogy ez a táplálék igen szegény nicotin'savba.n, nem 
pedig az, mint régen hitték, hogy fluoreszkáló mérges anyagot tartalmazna. 
Ennek a vitaminnak a hiánya a porphyrin anyagcserét zavarja meg s ezáltal 
keringenek a vérben fluoreszkáló anyagok, melyek napfény hatására a jel
lemző bőrtüneteket okozzák és amelyek nicoünsavra eltűnnek, aminthogy 
más eredetű, pl. a röntgenbesugárzás, a--májcirrhosis, az ólom okozta por
phirinuriát is megszünteti. 

Élettani jelentősége az, hogy alkotáTésze a kodehydrogengáz nevü fer
mentumnak, mely a sejtben mint reversibilis H-átvivő s-zerepel. 

Készítményei az Ac. nicoUnunt, Nicotinsava1nid, V ita p lex N, Nicobion 
Stb., melyek per os vagy injekciók alakjában használatosak a fent leírt 
esetekben. Adag 0·05-0·1 g többször napjában, de pellagra esetében 
1·0--1·5 g-ot is kell adni. 

B x-cs o pM" t. Lánczos Anna és tőle függetlenül Lunde azt találták, 
hogy a B-vitamin csoport megvonása állatokban őszülést okoz és élesztő, 
illetve belőle előállított kivonat az őszülést megszünteti és a rendes hajszín 
helyreáll. Hogy az ember hajának őszülése bőséges élesztőevéssei nemcsak 
megállítható, haJ7lt!.)t kitartó szedésével á már őszült haj színét visszanyeri, 
azt Lánczot évekét1át folytatott önkísérletével bizonyitotta be. Az élesztőnek 
ez a tényezője Willierns és Majo,- vizsgálatai szerint :Panthotensav volna, 
amelyet már syntheticusan is előállítanak és amelyből az emberi vér kb. 25 
Y %-ot tartalmaz és vegyileg: dioxyvalerianyl-,8-alanin. A Oa-pantothenat 
(llierck) állítólag megelőzi és gyógyítja a hiányos táplálkozás okozta őszü
lést. Kuhn és munkatársai szerint az őszülés ellenes tényező p-aminobenzoe
sav. Hogy más okból származó őszülésre van-e hatásuk a vitarninoknak, 
arról nincsenek tapasztalataink. A panthotensav mint fontos növekedési 
anyag szerepel a baktériumok életében, amelyet egyesek maguk tudnak 
készíteni, mások erre képtelenek.. s ezek csak akkor tudnak szaporodni, ha 
a táptalaj panthotensavat tartalmaz s így épúgy rnint a p-antinobenwesav, 
nélkülözhetetlen bakten'um-vitamin. 

B,-v i t a 1n i n (A d e,. ní i n): Régebben ezt tartották a pellagraellenes 
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Yitaminnak, ami tévesnek bizonyult, rnert csak a patká.ny-pellac,.r-át gyógyítja 
meg. Emberen pellagrával szövödött vagy utána fellépő anaemia ellen- hatá
sosnak mutaikozik. Valószínűleg a porphyrin és a zsír anyagcserében van 
szerepe. Vegyileg a-methylpyridin származék. Adernún vagy Py1··idox·in 
néven hozzák :forgalomba. 

2. O-vitamin (Ascorbinsav). LBgrégibb idők óta ismeretes a scorbut 
nevű betegség·, mely akkor lépett fel, ha ilmberek pl. hosszú hajóutakon 
friss táplálékot nem vehettek magukhoz, hanem azt szárított vagy más 
módon konzervált állapotban fogyasztották cl. A betegségre jellemzők a 
hajszáledény vérzések, melyek a bőrben, bőr alatt, foghúson, nyálkahártyá
kon, sőt belső szervekcn lépnek fel, megtámadja a csontokat, a csöves cson
tok fala vékonyodik, az epiphysis alatti csontgerendák felszívódna:k, fogak 
megromlanak és végül az egész szcrvezet elgyengülése közepetté beáll a 
haláL Az emberi ösztön már évszázadok qta mindig meg-1negtalálta azokat 
a zöldnövényeket va.gy gyümölcsöket, amelyek ezt a betegséget meggyógyí
tot::ák. Ilyenek voltak a Oochlearia officinalis, melyet skorbutfÜllek is neve'
nek, tűlevelű fák leveleiből készült kivonatok, a citrom leve, mely már a 
17. század hajósai között ismert gyóg·yszere volt a skorbutnak, mígnem a 
századeleji gyorsan fejlődő orvostudomány c régi megfigyeléseket fölénye
sen sutba dob~a és a "tudományos gondolkodás~' elnyomva az egészséges 
ösztönt, az első világháborúban közel 100.000 derék katona szenvedte el a 
skorbut gyötrelmeit mindkét táborban, így pl. egymagában Knt el Amar 
védői közölt 10.000 skortbutos beteg volt. 

Nagy haladást jelentett, amikor Ilolst és l!'röhlich tengeri malacokon 
friss táplálék megvonásával kísérletes skorbutot idéztek elő. A következő 
lépés az volt, h0gy Szent-Györgyi Albert állatok mellékvese kérg&ből egy 
erős redukáló képességgel bíró vegyületet állított elő kristályosan, amely 
azonosnak biz-onyult számos friss növényben előforduló anyaggal, amely 
ezeknek a levegőn való barnulásá-t okozza és amelyről kiderült, hogy azonos 
a friss növényelmek skorbut-ellenes hatóanyagával, ·miért is Ascorbinsav
nak nevezte el. E vegyületet azonban addig csak állatok mellékveséjéből 
lehetett előállítani 'igen korlátn1t mennyiséiben, úgyhogy vegyiszerkezet.ének 
felderítése szempontjából nagy jelentőségű volt, hogy Sze1tt-Gyö1·gyi a zöld
paprikában korlátlan bő forrását fedezte fel a 0-vitaminnak, melynek 
vegyiszcrkezetét Haworth, Hit·st, valamirit 11-!icheel munkáeságának köszDn
jük, synthesisét pedig Reichsteinnek. 

Ezek szerint egy karbonsavlakton, amelynek legkimagaslóbb tulajdon
sága, hogy rendkívül erős redukáló képessége vanJ amely a ·Bzervezetben 
ve:~ekedik a glutathion hatásávaL Már hideg'ben redukálja pl. az ezüstnitrá
tot, a Fehling-oldatot, festékeket, pl. rnethylenkéket lenkovcgyületté alakítja. 
Ez~ a képességét ann9k köszöni, hogy két szomszédus hydroxilja könnyen 
l.eadja és ismét felveszi a H-t és így a sejtéletben is mint egyik legfontosabb 
H-átvivő tölt be életfontos szercpet. Szerkezetét és H-átvivő képességét a 
következő képletek mutatják: 
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A nagy redukálóképességből folyik persze, hogy ő maga könnyen 
élenyül. Vizes olda~ban, ha oxigént bocsátunk rajta keresztül, már szoba
hőmérséken is tönkremegy s ezért van az, hogy _friss növények bő C-vita
min tartalma szárítás közben tönkre megy és más tápanyagokban is- hasz
szabb főzés elpusztítja. Csak savanyú közegben oxigéntől elzárva bír cl 
100 0°-ot. Oxidádáját rendkívül siettetik a, réznek még nyomai is, viszont 
a tápanyagok tarcalmaznak oly. anyagokatmelyek megvédik az oxidációtóL 

Előfo1'dulása. Az összes zöldnövényekben, legbőségesebben a zöldpapri
kában, gyümölcsökben, főleg citromban, narancsban és azok héjában, míg 
nálunk honos gyümölcsökben alig ~/10 része van a eitrom vitarnintartalmá
nak. Állati szervek közül a mellékvesekéreg tartalmazza a legtöbbet, mert 
ott mktározódik (kb,. 2°/00 ) és más belsőelváltozású mirigyekben is előfodul 

A tej bár keveset tartalmaz, de ha kizárólag tejen él a csecsemő, az 
első három hónapban kielégitő a c~vitamin bevitel (feltéve, hogy az anya 
észszerűen táplálkozik), de azután jó friss növényi nedveket adni, mert a 
C-vitaminhiány csecsernőkön a Möller-Ba1'low kór képében jelentkezik, ami 
a felnőttek skorbntjának felel meg. 

Az egészséges ember vitaminszükségletc a testsúllyal arányos, de a 
korral is változik. 60 kg középsúlyú és középlmrú ember napi szükséglete 
kb. 25 mg Ascorbinsav. Ugyanennyit igényelnek kisgyermekek (2-4 éve
sek) és ez még növekszik a fejlődéssel, úgyhogy serdülő korban már 50-60 
mg az Dptimum. A minimális szükséglet napi 15 mg. Betegségek, főleg 
fertőzök esetében ennél sokkal nagyobb adag·okat- kell adni, mer~ a lázas 
szervezet igénye nagyobb. Ilyenkor 200~300 mg-ra becsülik a szükségletet. 
Abból, hogy a vi:zelci:ben· ürül-e ki C-Vitamin, következtetünk arra, hogy 
a szervezetbcn van-e belöle fölösleg. Erre olyan színan·ya.got tartalmazó tab
letták kaphaták ( dichlorindophenol), melyek a vizelettel felfőzve elszín
~lenednek, ha az ascorbinsavat tar ta.lmaiZ. 

Tekintve az egészséges émbernek is nagy ascorbinsav szükséglctét s 
ezzel szemben az állati szervezet kicsiny tartalékait (a mellékvesekéreg is 
csak kg-ként 1·8 g-ot tartalmaz), nem érthető az a régi tapasztalat, amit 
most nag·yszámú emberen k;eresztülvitt szabatos kísérlet (Ritschel) is meg
erősített, hogy kb. 100 napig élhet az ember teljesen c,vitamin-mentes táp
lálékon anélkül, hogy raj ~a s-corbut tünetei mutatkoznának -és az sem vilá-
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Alkalmazás 

gos, hogy még hosszabb C-vitaminhiány mellett is az embérelmek csak egy 
része betegszik meg skorbutban. Talán vitaminhiány esetében a szervezet 
sokkal jobban gazdálkodik meglévő tartalékával, arnihez hasonlóan visel
kedik az éhező szervezet a raktározott tápanyagait illetően vagy talán ilyen
kor más redukáló illetve H-átvevő vegyület (gluthation, borostyánkősav , . 
stb.) Jegalább részben helyettesíieni tudja az ascorbinsavat és az smcs 
kizárva, hogy vannak emberek, akik nagy szükség esetében ascorbinsavat 
tudnak synthetizáhli, amint azt a patkányról tudjuk. 

AlkalmaZ<isa. A kifejlődött skorbut vagy :i\{öller-Barlow-kór C-vita
mindús tápanyagoktól vagy aseorbinsavtól gyorsan visszafejlődnek. Ú gy
szintén a hypovitarniuosis tünetBi, amelyek főképpen télutóján szoktak fel
lépni és fáradákonyságban, csont-, izületi- és iwmfájdahnakban és izom
gyengeségben jelentkeznek. 

Nagy szerepe van az aseorbinsav bővebb bevitelének a foghús vérzé
kenység:e esetén és amikor a :fogak romlásnak indulnak, mert hiánya a dentin 
felszívódására vezet,· amely C-vitamiura újra képződik, vagy a hiányok 
helyére Ca rakódik. 

Skorbutban a vér!Zékenységet nem a véralvadás csökkent volta, hanem 
a hajszálerek szakadékonysága okozza és bár tudjuk, hogy ascorbin-sav ezt 
szünteti meg, mégis megkísérelték más természetű vérzés és vérzékenység 
esetében és pedig jó eredménnyel, aminek az a magyarázata, hogy függet
lenül vitarnintermészetétől, a thrombocitákat szaporítja és ezzel a vérmeg
alvadást sietteti. Ezért ma .rnindenfe'le vérzés esetében· (haemophilia, pur
pura stb.) nagy adagokban adják. Jó hatásúnak mutatkozik a csontvelő 
rendelleneségeiben, fokozza a reticulocyták számát és a myeloid leukaemia 
esetében is hasznosnak bizonyul. 

Fertőzo'betegségekben toxinellenes hatásai érvényesülnek, különösen 
diphteria esetében adják és allergiás állapotok ellen is dícsérik. 

Készítrnények: Friss zöld növények, növényi nedvek, citrom- és na
·rancslé azok a természetes C-vitamin források, ·amelyek rendelkezésünkre 
állanak, amikor célszerű étrenddel ·akarjuk fokozni a C-vitamin bevitelt. 
Igen jó szalgálatokat tesznek a C-vitaminban gazdag gyógytápszerek, a 
wldpaprikából készült P ritarn in és V itapric. 

Tiszta ascorbinsav készítményeket belsőleg vagy injekciókban rende
Jünk. Ilyenek az olcsón kapható: Gornpr. Vitamini G. és a Sol. Vitamini G. 
pro in j. (10o/o) ~n am p. Gyári készícmények: Proscorbin, Ascorbinsav, 
Gebion, Redox!Yn, Gevita, Vitaplex G. stb. néven kaphatók. 

3. P-vitamin. Szent-Györgyi és Rusznyák vizsgálatai szerint fokozott 
vérzékenység esetében a <;i\rom hatása felülmulja a benne foglalt ascorbin
sav hatását és ennek magyarázataként kiderült, hogy tartalmaz is még egy 
anyagot, amely a véredények átbocsátó képességét növeli (permeabilitási 
vagy P-vitamin). Erről kideriilt, hogy a citrusflavin glycosidja és hogy 
ugyanezta hatást más flavonglycosidák is létrehozzák. . 

Gitrin néven használják vérzékenység ellen és serosus gyulladás csök
kentésére. 
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3. Gyógytápszerek 

A gyógytápszerek előnye, hogy a táplálékot könnyen emészthető alak
ban foglalják magukban. Legtöbbjét a rendes tápanyagokból állítják elő 
oly módon, hogy a tápláló alkatrészeket koncentráltan, felesleges anya~ok
tól meo·szabadítva tartalmazzák és ezzel az emésztőszerveket munkától knné
lik me;. Egy·másik-részük még az emésztés munkája alól is felmenti azokat, 
mert előre mesterségesen emésztett, tehát közvetlen felEzívódásra és fel
használásra alkalmas anyagokat tartahnaznak. Ezek segélyével nem csupán 
csökkent emésztéskor, hanem p. o. a. gyomorfunkciók teljes szünetelése vagy 
a gyomor hiánya (gastrectomia) esetén is hónapokon át fenntartható az 
élet, ha e gyógytápszereket p. o. a végbélen át juttatjuk a szervezetbe (mes
terséges táplálás). 

Amilyen célszerű lehet azonban a gyógytápszerek alkalmazása b~z?nyos 
körühnények között, némelykor - különösen, h:a ';'"gy m_e~y:t:;gben 
fogyasztatjuk őket -, árthatunk is velüle Az emesztes termeker, capsze
reink kivonatanyagai ugyanis nagyobb töménységben erősen izgatják a 
gyomor és a bél nyálkahártyáját és gyomorhurutot, hasmenést okozhatnak. 
A mesterséges táplálásnak másik hátránya az, h?KT az emésztett anyagok 
a gyomor sósava nélkül kevésbbé ellenállóak bélbaktériumokkal szemben 
és hosszú időn át szedve fokozott bélrothadást indítanak meg, amr ÚJahb 
zavaroknak lehet okozója, 

Nem helyes a gyógytápszerek derüre-boTúra alkalmazása; amire mai 
napsáa a reklám sug:allatára nagy a hajlandóság. Ne feledjük, hogy táp
és kalÓriaértékük nem lehet_ nagyobb, mint i súlyuknak meglelelő tojás
fehérjéé, tej é vagy húsé és hogy általában jóval drágábbak, mint ,a be~
nük foalalt kalóriaértélmek megfelelő rendes tápanyagok, melyek JOl elke
s.zUt~e : legtöbb esetben feleslegessé is tudják tem1i azokat. 

a) Fehérjék. 

Infusum carnis salitum s. I n f. c a r n i s f r i g i d c p a r a t um, 
a kÖzönséges húslevestől megkülönböztetendő, hidegen sósavas vízzel készülő 
húslé. A sókon kívül az izomfehérjéket oldott állapotban tartahnazza. 
Hidegen és sótalanni kell elfogyasztani, nehogy a fehérjéket kicsapjuk. 

Extractum carnis Li e big. L i e b i g - f é l e h ú s ki v o n a t. N em 
eo'J'éb rnint besűrített húslé mely rendszel'int marhaizomból készül. Izom-
~ ' '-

kivonata:nyagokat tartalmaz (krea.tin, kreatinin, carnin, ino;;it, sa:rkosin) 
és l 0-20o/o fehérjét. Az emésztőnedvnek elválasztását fokozza és a légzésre, 
vérkeringésre serkentő hatása. van. Köszvény -esetén a fentebbivel együtt 
feltétlen kerülendő, sőt arieriosclerosisnál is. J>ieleg levesben oldva rendel
jük, napjában 5 g-nál nem többet. 

Caseinkészítmények. Tehéntejből készülnek és meleg vízben. oldódó 
fehér por alakjában vannak :forgalomban. Fehérjéjük case.in, tehát forra-
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lásra nem csapódik ki, a gyomornedv oltója azonban pelyhek alakjwban 
lecsapja. A bélben zavarokat nem okoznak és jól használtatnak ki. Az ételek 
fehérjetartalmának növelésére célszerűen használhaták 

Gaphosein. 80% caseint tartalmazó por. 
Maltiron. Irából készült fehérjed(ls tápszer. 
Nutrose. (90% alb.) Caseinnatrium, könnyen oldódik és tejbe vagy 

levesbe keverve használható. Egy kilogra..111mja meg,ielel 4 kilogramm hús 
tápértékének. Felnőtteknek 3-s:wr napjában egy evőka.nállal, gyermekeknek 
kávéskanállal adható. 

Eucasin. (90% alb.) A easein ammoniavegyületc, 3-4 evőkanállal 
szedhető napjában. 

Plasnwn vagy Caseon. (70% alb.) Forró vízben jól oldódik. Felnöttek 
30~100 g-ot, gyermekek 10-30 g-ot vehetnek napjában tejben vagy 
levesben. 

Sanatagen teJeasellit és glycerinphosphorsavas natriumot tartalmaz. 
(81% alb.) 3 kávéskanállal naponta hÍdeg folyadékban. 

Adapta. Szárított tejkészítmény. Vízzel felfőzve savanyú sovány 
tejet ad. 

Phosphortartalmú gyógyszerekről és azok jelentőségéről később 
emlékezünk meg. Szervesen kötött phosphorsavat bőven tartalmazó gyágy
tápszer Phytin néven rendelhető. 

Albumasek és Peptonok. Az e néven forgalomba jövő gyógytáp
szerck fehérjéknek fol'TÓ vízgőzökkel kezelése útján készülnek. Ezáltal 
ngyanis a fehérjék albumaseleké és peptonokká alakulnak át. Nagyobb ada
gokban a nyákhártyát izgatják, gyomorhuru_tot, hasmenést, ső~ vesegyulla
dást okozhatnak. 

Smnatose húsfehérjéből készül. 78% albumoset, 7% pe p ton t tartalmaz; 
2-4-szer napjában egy kávéskanállal levesben, teában. . 

W itt e p ep tan (Peptonum siccum). Peptonok és albumasek keveréke. 
Keserü íze miatt csak csőrében alkalmazzuk, de így is igen jól kihasznál
tatik (l evőkanállal l liter sóoldatra csepegő csőrében, miben még egy kanál 
szőlőcuh:rot is oldhatunk). · 

Erepton. Aminosavakig lebontott húsból állítják elő, 12% N-t tar
talmaz. Ételekben ros-sz íze miatt és mert hasmenést okozJ nem alkalmas; 
táplálócsőrében 20 g naponta kétszer adható s vele a N-egyensúly néhány 
napig teljes éhezés esetén is :fenntartható (gyomor- és bélmütétek). 

Aleuronat ritkán mandulából, kókuszdióból, többnyire keményiW
mente.s búzasikérből gyártott növényi fehérjekészítmény 80-90% fehérje
és 7---f'J% keményitőtartalommal. Diabeticusoknak: kenyeret, tésztákat lehet 
vele készíttetni körülbelül ugyanannyi liszttel. 

b) Zsírok. 

Egyike a legkönnyebben felszívódó és emészthető zsíroknak a cs u ~~~fl~ 
máj o l a j, ami többféle vitamintartalmánál fogva nevezetes szerepet JUt
szik a gyógytápszerek között (l. vitaminok közt). 
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Lecithin. lVIinden sejt, de különösen az idegsejtek fontos zsírnemű 
. anyaga, melyből sokat tartalmaz a tojássárgája, mely azonban a bélben a 
pankreasnedv hatására elbomlik alko~óelcmeire, glycerinphosphorsavas 
cholinra és zsírsavakra. Parcnteralisan adva az idegrendszer izgalma ese
tében látnak tőle megnyugtató hatásokat. Ilyen célra brómadditiós készít
ményeit, érelmeszesedés ellen pedig jódlecithint lehet rendelni. 

Készítm.ényei: Biocitin, Jodlecithin, Calcojodlec1:thin, Ferrobrom
lecithin néven kapha.tók. 

c) Szénhydratok. 

Maltum (maláta), a Hordeum vulgarc (árpa) csírázott és meg
szárított termése, melyben egy fermentum, -a d·iastase a keményí~őt 
dextrinné .és cukwTá változtatva át, az emésztés mlrnl{áját -már részben 
elvégezte. ~fagas B-vitambtartalma szabja meg értékét. Gyermekeknek 
tejbefőzve célszerűen adha.tó. 

Extractum rnaltis. Az előbbinek beszárított 'izes kivonata. Kellemes 
ízű, vízben oldódik. A benne levő dias~ase az amylace§k emésztését segíti 
elő. SzámDs gyermekliszt és . malátapraepara tum alkotórésze. 

Ovonwltin és Szitrnaltin malátakivonat, tej, kakao és tojásból készült 
por 76% oldható szénhydrattal, 13% proteinnel, 4% zsírral és gazdag' 
B-vitamintartalommal. Naponta 3 kávéskanállal veendő meleg tejben, 
kávébán. 

H ordomaU és 2J1altosit csecsemők, gyermekek tej ébe, levesébe kávés
kanalanként adható jóízű és jóhatású malátaporok 

Glmna és Biom.alz sz~raz maláta kivonatok, melyek diastaset is tar
talmaznak. 

Gyermektáplisztek a tejet nem pótolni, csak táplálóbbá tenni vannak 
hivatva. Többnyire finom búza- vagy zablisztet, keményítöt, malátát} 
dextrint, cukrokat, sókat tartalmaznak. Zanw]co-, Kufeke-, Sicca-, Poehl-, 
Odda- Nestle-lisztek a le~ismertebbek. Az utóbbi kettő tejalkatrészeket is 

' ö 

tartalmaz 15% fehérje és 5-6% zsírtartalommaL 

TejmtkM *Saccharum laetis a bélmül<ödést serkentő tápcukor, mely 
tejsavából készül. 

RizomaUan: cukrot és szárított rizSnyáltot tartalmaz. 
Soxlet-féle tapcukm·. Dextrin és maltose keveréke, dyspepsiás csecse

mők táplálékához keverjük. Ennek helyettesítői a JI ordenzym) DemaUose, 
Sox1naltan készítményele 

Tapwka: Kedvelt gyermektápszer, melyet tejben vag)' felfújtban 
adnnk. Egy nyugatindiai növénynek (Y atropha Manihot) keményítőjc. 

Zabpehely, Zabderce, Zabliszt: Zabnyák és zableves készítésére szol
gálnak a csecsemőgyógyászatban és cukorbetegek étrendjében. 

Cuko"· beteg é celének édesítésére szolgál a Saccluirin ( orthosnlfimido
oonzoiisav anhydridje), mely a nádcukornál 300-szor édesebb. Soványító 
étrendben is helyettesíti a cukrokat. Azonos célt szolgá1 a Dulcin (p.-phene-
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tylcarbamid), édesítő hatása a cukorénak csak százswrosa. Sionon v. 
Sorbit: Dextrose redukciós terméke, melynek édesítő hatása %-a a cukoré
nak, de a cukorbeteg is jól értékesíti, amennyiben tcjsavon át glyeogenné 
lesz s így a vércukorszintet emelő hatása csak 1

/, a nádcukorénak 
Könno:ü és középs~lros esetekben napi 50-80 g adható. Antiketagen hatása 
níncs. Ht<;;ht0-lii hatt&«: >;lvr/.4' ~vt. ((v1~wtr1;::r1ój-!A "") . • •.. 

, , 0-~ita;nin gyógytá~szere~ -~ zöt~, !l~.pr~~~J'ól és paradiCsombal keszult 
GdtJx<6'Pntan"n es V,tapnc:kl !!t-<·""S<!f! U q55,., & · 

Sztikséglet 

Chlor élettani 
jelentősége 

Hypochlor
aemia 

4. Szervetlen alkotó elemek 

a) ''Natrium chloratum konyhasó (Na C!): Nélkülözhetetlen alkotó
része szervezetünln1ek, de a szükséglet nagysága attól függ, hogy m1vel 
táplálkozunk llfíg ugyanis régen tiszta hústáplálékon élő nomád népek a 
konyhasót nem os ismerték, a vegyes táplálékra való áttérés olyan konyha
sóéhséget vont maga után, hogy a föld mélyében rejlő konyhasóraktárak 
megszerzéséért egykor éppoly ádáz harcokat folytattak a népek, mint ma 
a petroleumforrásokért, vagy gabonatermő vidékekért. Úgylátszik, hogy a 
növények gazdag K+-tartalmának ellensúlyozására nélkülözhetetlen a 
Na+, amelyet legkönnyebben konyhasó alakjában veszünk magunkhoz. 
Valószínűleg a konyhasó szükségletnek a táplálkozástól való függő viszonya 
miatt nem lehet azt számszerűen kifejezni. Általában napi 2 g-ra teszik a 
szükséglet minimumát. 

Életfontosságú szerepe különböző irányú. Mindkét ionja sajátos 
gyógyhatást - mint még az általános sóhatás megbeszélésekor látni fog
Juk - nem fejt ki s így együttesen mint só inkább csak fizikai hatást 
gyakorolnak, amelynek főképpen extracellu1arisan, tehát vérben és szövet
nedvekben a víz megkötésében van szerepe. Ez azonban kóros körülmények 
között amikor a NaCl a sejtek belsejébe hatol, az ellenkezőbe csaphat át, 
növel;e a szövetek vízmegkötő képességét, tehát a vizenyőképződést. E fiziká
lis hatásairól később bővebben szálunk. A konyhasónak azonban van más, 
talán ennél is :fontoswbb szerepe a szervezetben, amely akkor ötli.k szembe, 
amikor vér és szövetnedvek rendes konyhasótartalmukat elvesztik. Ilyenkor 
valószínűleg nem a Na+-, hanem a Cl--hiány okozza a ·szervi müködések 
végzetes összeomlását, amit ezért helyesen neveznek ltypochW·raentiának. 
Hogy a vér és a szervezet CI- -ban való elszegényedése halállal jár, azt 
konyhasómentes koszton tartott állatokon állapították meg először (H. F. 
GTünwald), amelyek még ezenfelül húgyhajtókat is kaptak, ami a bőralatti 
kötőszövetben lévő konyhasóraktárak gyors kiürülését okozta.. Ezek a 
kísérletek mutatták meg, hogy a Cl- eLszegényedés súlyos tetaniás gör
csöket, majd felhágó bénulást, vérnyomássüllyedést és collapsus! okozhat, 
amely életveszélyes állapot percek alatt megszünik, ha az állatnak chlorido
kat juttatunk a véré be. Ez irányította -a figyelmet. arra, hogy az emb€ri 
pathoJogiából ismert s(tlyos állapotuk is Cl--hiány következményei. Ilye
nek a nagy verejtékezéssei járó foglalkozások ( fiitők, menetelő katonák, · 
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bányászok). Közben -fe1lépő. izomg'Örcsök, különösen a lábikrá:ban, súly-osabb 
esetben bélgörcsök és nagy elerőtlenedés lép feL Ilyenkor a napi 10-15 
liter verejtékkel kb. ugyanannyi gramm NaCl hagyja el a szervezetet, amit 
pótolni kelL Ugyanez a helyzet sokswr ismétlődő hasmenés (cholera., arsen), 
méginkább ismételt hányás esetében, valamint bélelzáródáskor (ileus), amikor 
a vérből a bélbe áramló folyadék i'engeteg Cl-iont von el a vértőL Néha a 
vese NaCl-átboe.sát-ó képessége oko.z hypochloraemiát. Nem mindig ,a 
konyhasóveszteség okozza. a vér elszegényedését 01-ionokban, hanem a mel
lékvesekéreg zavara, amel;yTÖl már említettük, hogy épp olyan dönt-Ö szerepe 
van a NaCl-forga.lo,mban, mint a mellékpajzsmirigynek a vér Ca-szintjének 
szabályozásában. Ezért Addison-kór is hypochloraemiával jár együtt. Mind
ezekben az esetekben bőséges NaCl~bevítel igen hamar megszünteti a tüne
teket, amelyek néha igen félelmetesek. A már említett enyhébb tüneteken 
kívül soporosus állapotot látunk, amit agyvizenyő okoz, uraemíához hasonló 
tünetek fejlődnek, eszméletlenséggel, görcsökkel és kollapsus is beállhat. 

Enyhébb esetekben a hiányzó NaCl pótlásáról gondoskodunk, súlyo
sabb csetekben

1 
különösen amelyek nagy folyadékveszteséggel járnak, 1·5-

2·0%-os hypertoniás konyhasóoldatot folyatunk a venába. Így járunk el 
eholera, vérhas, arselllllérgezés esetében, ami életmentőnek bizonyult. 
A konyhasópótláson kívül még más célra is alkalmazzuk: r:l'öményen gyo
morba víve reflexesen szükíti a tüdő :véred€nycit, ami tüdővérzés esetében 
- ha az kisfokú - néha percek alatt megszünteti a vérzést. A felszívódott 
konyhasónak is van vé-Tzéscs-il1ap:ító hatása, amit azzal magyaráznak, hogy 
a thromboeyták fokoz-8ttan esnek szét~ ami thrombokinase felszabadulás
sal jár. 

A konyhasós oldatok hofecskendczésc csecsemökön és kisgyermekeken 
lázat, ú. 11. sólázat okozhat, ami múló és a megbomlott ion-egyensúly követ
kezménye. Leggyakoribb alkalmazása a konyhasónak ásványm:zek alakjá
ban történik. Ez-ek közill a hypertoniásak fürdö alakjában mint bőringerek 
fejtenek ki hatást, belsőleg a gyomor és bél hurutos bántalmai ellen hasz
nálják őket, amikor is főleg a hurutos nyákképzödést csökkentik. Felszívó
dásuk után a légutak hurutját befolyásolják cloő.nyösen, vaJamint a női 

ivarszervek gyulladását, mert a konyhasó minclen nyákhártyán kivála.sztó
dil( s ott kifejti váladékot higító és nyákot oldó hatásó t. 

Az anyagforgalo;m zavarai közül az elhájasodást befolyásolják előnyö
sen a _gyenge konyhasós vizek (Hamburg, Kissingen), de hatásmódjuk isme
retlen, Skrcfulosis kezelésében régebben a konyhasós vizek nagy szerepet 
játszottak, ma inkább jódos vizeket és a tengerifürdőket ajánlják, magas 
levegőjód tartalmuk miatt. Húgysavas diathesis kezelf.sében is szerepeillek 
a konyhasós fürdök, amelyek rendszerint köszvényes rohamot váltanak ki, 
de utána tartós javulás szakott bekövetkezni. 

Nevezetesebb konyhasós vizek: l. Gyengék: Csíz (1·5%), Kissingen 
{0·2-1·2%), Hamburg (0·3-1%), f{reuznach (0·6-1·4%), Wiesbaden 
(0·7% 68 Cc), Baden-Baden (0·2% 44--64 Cc), Mehádiai Herki<le$-forTás 
(0·2% 56 C0

). 
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2. ]i;rősek: Naaheim (1·7-2·4% 28-35 C0 ), Oyenlwusen (2·8-3·3% 
27-34 C0

), Bázna (4·7%), Szováta, "Vízakna, ,lfarosújl'ár (20-30%), 
"'tuss ee, Ischl, Reichenhall (20-30%). 

b) Calcium. A calcium szervezetünk igen fontos alkotórésze. Rendszerint 
magnesiumma.l együtt fordul elő, de uZóbbit mennyiségére nézve jelentéke
nyen felülmúlja. Minden szövetbca, mindcn szövctnedvben feltalálható, mi
ből már Hoppe-Seyler azt következtette, hogy a sejtképződésben és a sejtélet
ben fontGS szerepe- van. Ezt igazolják Loeb J. kísérletei, melyek azt mu~atták, 
hogy a fundulus hal IJetéi tengervízzel isotoniás konyhasóoldatban gyorsan 
tönkremennek, azonban a Na-ionok eme káros hatását meg lehet gátolni 
több vegyértékű kationok, p. o. Ca-ionok, segítségéveL Békaizmok is Na-só 
oldatokban folytonos rángásokat végeznek, melyek minünális Ca-ion jelen
Iétében megszünnek. A kísérleti fiziológiában is ismeretes, hogy a.z izolált 
szervek (szív) á~-áramoltatására csakis az olyan isotoniás konyhasóoldatcic 
alkalmasak, amelyek egy kevés mészsót is tartalmaznak (Ringer-foly.adék). 
Ezek a tények vonatkozásban· állanak a toxieologia ama megfigyeléseivel, 
hogy oxalsav-, eitromsavmérgezések csetén görcsös, kiterjedt fibrillaris 
izo,mriingások, szívbéi1ulás észlelhetők, mert ez anyagok a sejtek calciumjá.t 
ldc&a)}jálr. Különösen kifejezett a Ca ellentétes hatása a Ji[g-al szemben, 
amik:r ez uZ6bbi okozta mély bódu1atot. Ca Cl2 vérbefecskendezésével pilla
natok alatt meg tudjuk szüntetni. 

A calciumnak ez az általános biológiai szere1Je a sejtéletre megnyilvá
nul a magasabbrendü állati szervezet calcium szükségletében és azokban a 
zavarokban, melyek akkor lépnek fel, ha a Ca-bevitel csökken. Érdekes 
példája a calciumellátás fontosságának Hose statisztikai megállapí~ása1 
mcly szerint calcium-dús ú. n. kemény vizeket fogyasztó népesség magasabb 
növésü és erőteJjesebb és ha valamely város lakossága,_ mint az GöttingJban 
történt, a vízvezeték bevezetésével ivóvizét mcgvál~oztatja, akkor a cseké
lyebb Ca-tartalmú ivóvizen felnőtt nemzedék a katonasorozás tanúságai 
szerint alacsonyabb növésü és kisebb számban feJel meg' a küYctelmé-
nyek.llek. · 

A_ táplálék Ca-szegénysége nem mindjárt mutatkczik a szervek mükö
désébcn, mer~ a csontokban nagy mé:sztartalékokkal re11delkezünk, amelyek 
ideig-óráig kisegítik a szer1-'ezetet, úgy hagy ilyenkor a mészhián:r csak a 
csontok állapotában mutatkozikJ amelyek ellágyuÍnak, elsősorban pedig a 
fogak romlásJ.ban. ~ 

Jó táplálkozás mellett egészséges -,;;;zerveze-tet ez a -veszély fenyege~ir 

amikor megnő a Ca-szükségletc vagy vesztesége, ami ~ mint. arra először 
Bókay Árpád mutato~t rá ~ a terhesség és a szoptatás időszakában követ
kezik be. 

J\fás o:ka a fogak r:Jmlásának a gyermekek túlzott cukorkaevése, ami
kor is a caloria.-szükségletük nagyrés7.ét cukorral kielégítve, annak meg
felelően kevesebb Ca-tartalmú tápszerrel élnek, amit a csontképzés és a 
fogak sínylenek meg elsősorban. 

J\iás tünete a Ca-szcg·énységnek a vérerek átbotsátó képességének nö-
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vekedéRe ~ ha nem is Yér számára mint scorbu~ban -, de a vérsavó szá
mára, ami a gyulladás és oedema képzödést előmozdítja. Ez összefügg azzal, 
hog·y a Ca általában a kolloidok állapotát változtatja meg s ezért sejtek és 
kolloidháttyák átbocsátóképességét csökkenti. Ezzel a Ca minden gyulla
dásos folyamatot enyhí~., amiért is részint fertőzés, részint alleTgiás túl
érzékenységokozta állapotok (nátha, hörghurut, szemgynlladás, széna-nátha 
stb.) kitünő gyógyszere. A Quineke-oedema esetén vérbe fecskendezett Ca 
életmen.W lehet ( Eichholtz). Különösen beváit óvószcr csecsemőotthonok 
gyakor-i grippe-fer~őzése ellen, mint azt a \-Vieni állami gyermekmenhely 
évtizedes statisztikája mutatta. 

A vérmegalvadásban fontos &zerepét láttuk már éS azt is tudjuk, hogy 
ebben a folyamatban jelenléte egyik feltétele az alvadásnak és így mennyi
ségének fokozása semmi hatással sincs:'\,eá. A gyógyí~ásha.n is csak akkor 
volna értelme erre a célra adni, ha Ca-hiány oko!Zná a vérmegalvadás 
tökéletlen voltát, ami azon ban nem igen fordul elő. 

A vér Ca-tartalma nüntegy 10 mg%, amely ha csak 1;3-dal csökken, 
tetaniás görcsök lépnek fel. Ezt már a savak és a Colliphormon hatásaival 
kapcsolatban láttuk. Ez az életveszedelmes állapot akkor is beáll, ha a vér 
Ca-szintje változatlan, de ionizációja csökkent. Ezekben az esetekben vagy 
Calcimnsót kell a vérbe fecskendezni, vagy savakkal fokozzuk a Ca ionizá
lásá.t, amint azt már részletesen letárgyaltuk. 

Rendelés: A calcium-s-zegénység pótlásá-T a teljesen megfelelő gyomor 
útján rendelni. Terhesek és szoiJtatók fQldcs-meszes ásvá.nyv}zeket ihatpak, 
olcsóbban juthatnak bőséges Ca-hoz, ha pl. "Oald. phosphoricunwt és "Oalc. 
lactic1tmot 3 :l arányban skatulyaporként késh<>gyenként ételekbe, levesbe 
stb. kevertetjük vagy ~"'Ca-lcium chlora.hon crystallisatwnot rendelünk 
20%-os oldatban ev8kanalanként. Ugyanilyen célt swlgál a *Syrupns hypo
phosphoros,us cmnp., mely vasat, mangant és chinint is tartalmaz. 

Parenteralis adag.olásra a Ca. chloratumot csak intraruMui-san szabad 
adni, mert különben necrosist okoz: míg a gluconsavas calciumot izomba 
adhatjuk Ilyen készítményck a formulac normales Sol. Oalcii ch!orati pro 
i·nj. int1"avcn. (10% in wnp.) és a _8 ol. Calcii ghwon. pro 'tn.j_ intraniusc .. 
.{10%) in wnp. nevi.í. készítményei. 

Ezenkívül számos gyá.ri készítmény van forgalomban: Calciven, Gluco
ven, Calcosol, Ca1ci1nn-Sa.ndoz stb. néven. 

c) Magnesium: Szervczetünk nélkülözhetetlen alkotót·észe. Emberi 
vérsavó l\ig tartalma 2--3 mg% és ez úgylátszik fontos tényező a zsigeri 
szervek ingerlékenységében, de életfontos~gú szerepe az, hogy vitaminok
hoz hasonlóan alkatrésze bizonyos enzymáknak, így a earboxylasenak, 
a:nelynek a szénhydra~ok bontásában van uagy szerepe és a phospatase-nak: 
mely a phosphorilálásnak és tejsavképződésnek enzymája-. Ember napi szük
séglete kb. 0·25 g, amit részben ivóvízzel, részben tá.1Jlálékka.l - több mint 
felét kenyérrel~ ves~ünk magunkhoz. A 11övények ehlorophylja J\ig-t tartal
maz (nem pedig vasát mint ·sokan hiszik), de zöldnövényekből nem sok l\fg 
jut szervezetünkhc, mert a Chlorophyl rosszul szívódik :fel a bélb{il. Feltünő 
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keveset tartalmaz belőle a női tej (3 mg 9{;) s így a csecsemő 1\Ig-ellá tása 
éppoly gyeng'e, mint a vasszlikségleténck fedezé~. A J\Ig bódító hatásáról 
más helyen emlékeztünk meg. Újabban kis Mg· S0 4 mcnnyiségek intravenás 
befecskendezésével szív ütemzayarait, halmozott extrasystolékat, taehy
eardiás rohamokat szüntetnek meg. 

d)Phosphatok: A csontokban mint phosphorsavas inész nagy meny
nyiségben foglaltatik,_ de nem mint holtanyag szcrepcl, hanem mint radio
aktív phosphorizotóp kísérletek mutat;ják (H evesy), állandóan cserélődik és 
:részt vesz a szervezet háztartásában, nevezetesen azokban a phosphorilálási 
folyamatokban, amelyek nélkül sem felszívódás a bélből!. sem szénhidrát- · 
hasa.dás1 sem izommunlm nem 1nehet végbe. Ezeket a phosphorilálási folya
matokat, melyek még számos enzyma felépítésében is Szerepelnek, a ~ellék
vese-kéreghormon irányítja (11 er zár), de ahhoz, hogy vég·bemenjenek, az is 
szükséges, hogy elegendő phosphorsa\as só álljon a szervezet rendellmzé
sére. Napi szükségletünk kb. 1·3 g, amit táplálékunk fedezni szokott, de néha 
egyoldalú táplálkozás esctén, Yagy a phosphatok felszívódásának elmara
dásakor phosphathiány következhet be. Tapasztalatilag phosphatok bőséges 
bevitele testi és szellemi fáradékonyságot meg tud B:ZÜntctni, azért ilyen célra 
rendeljük a phosphatoka.t Recrcsal, Se11sival, Beorgín, 'Tonophosphan stb. 
néven. 

e) Jód: Itt a jód számos gyógyhatásai közill elsősorban arról szó
]unk, amelyet, _mint egyik hiánylJetegségnek~ a golyvának s a néha velejáró 
krctinizmusnali leküzdésében tölt be. 

A jód szervezetünk fontos alkotórésze} amely nélkül egyik igen fontus 
belsőelváiasztású mirigyünknek, a pajzsmirigynek n1űködése, nevezetesen 
jódtartalmú hatóanyagának) a thyrüxinna.k termelése tökéletlenné válik. Ez 
a müködési képtelenség a szerv megnagyobbodásával, golyvaképződéssel', az 
an~yag- és vízforgaloni, a testi és szellemi fejlődés csökkenésével já1~, míg a 
már kifejtett szellemi képességek golyvaképződés esetében nem szaktak -csök
kenni. Az ilyen- golyvaképződés leggyakoribb - ha. nem is egyedüli - oka 
a "környezet" jódszeg·ény volta.. J.1egkiscbb jódszükségletünk napi 15 y jód 
körül van, de ahhoz, hogy jódellátásunk zavartalan legyen és hogy belőle 
a pajzsmirigy raktározzon is, 11api 50 Y jód szükséges. Ezt a jódmennyisé
get táplálékkal, konyhasóval, ivóvízzel és~ a levegőből vesszül\: ma-gunkba. 
Legnagyobb jódforrásunk a tenger s azért minél távolabb élünk tőle, annál 
több a lehetősége annak, hogy a golyvac nagy embertömegek életképesség-ét 
és értékét csökkentse. Ennek a nálunk is rohamosan terjedő népbetegségnek 
leküzdésében nagy szerepet játszik környezetünk jódtartalmának mestersé
ges növelése, ami részint kis jódmennyiség·ek állandó elpárologtatásával 
érhetünk cl, pl. iskolákban 1% jódot tartalmazó Lugol-oldat elhelyezése 
n~yitott üvegbei1 a szekrény tetején, vagy ú. n. "VolJsalz" használatával, ami 
olyan konyhasó, amelynek kilójához 0·005 g KJ-ot kevertek. Jódos ásvány
vizeket is rendelhetünk, amelyek közül a csizi víz ta:rta1maz legtöbb jódot 
(2·8 mgl%-ot), vagy a formulae normales Comprimat-a anUstnuníca nev'Ü 
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Y2 mg KJ-t tartalmazó tablettáit. Amerikában jóddal eletett tyúkok toj:\sait, 
Pinnországban jódozott tehenek tejét használják e célra. 

A golyván kívül ezek az igen kis jódmennyiségck igen hasznosak a 
skro:fulozis, va.iyis a. nyirokmirigy-tuberkulózis kezelésében. 

A golyvakezezelés esetében állandó orvosi felügyelet alatt kell tartani a 
golyvá.sokat, mert éppen ezek a kis jódmennyiségek könnyen okoznak Base
dO\v-kórt, amit nagy adagok után nem látunk. :Jiíg a jódnak imént vázolt 
gyógyhatásai abból magyarázhatók, hogy vele hiányt _pótolunk, sokkal 
kevésbbé értjük meg a jód ama szá.mos gyógyhaüí:sad, amelyeket a beteg 
emberen megfig·yelünk és amelyek a jódat és alk~lisóit elsősorban a jód
kaliwnot (KJ), de más veg-yületcit is a gyógyítás igen hatásos fegyverévé 
avatják. Jódat már legrégibb idők óta használtak gyógyszel'Ül elhamvasztott 
szivaesok (Carbo spongiae) alakjában, amíg annak magas jódtartalmát fel
ismerve, helyette Coindet ajánlatára jódat kezdtek használni (1820). 

A jódallmliák egyszerü sóhatásukon kívül specifikus jódhatásokat fej
tenek ki, aminek magyarázata, hogy a fe-lsz,ívódott jódsókból a szervezet
ben jód válik szabaddá: amely azután a .szervezet számtalan szerves anya
gávai, fehérjével és más kolloidalis anyagokk-al veg-yületet alkot. Ezen ala.p
szik na.gy befolyása a sejtek átboesájtó képességére, amiből a mirigyműkö
désekre és a szervBzet vízforgaimára való hatásai fukadnak. Ugyancsak 
sejtkolloidokkal való egyesülésből magyarázzuk azokat a hatásait, mclyek 
folytán kór.os szövetszaporulatok (lueses gunimák, ah:tinomykosis) beolvad
nak és lelszívódnak E köiZvetlen szövcti hatásain kívül kétségtelenül a belső 
elválasztású mirigyrend.s--zeren keresztül hat az a.nya.g:cscrérc,. különöscn, ha 
az kóros, mint pl. eJ.hájasodás esetében. 1-iJzek a hrttások 11em olyan egys-ze
rűek, 1nint azt régebben gonilolták, amikor úgy látszott, hogy a jód ,csupán 
a pajzsmiriggyellép vonatkózásba, fokozva annak müködését. M:a sok klini
kai és kísérletes tapasztalat a mcJlett szál, hogy éppen a pajzsmirigy rend
ellenes működésckor észlelt 11agy izg·almi tüneteket: a magas alapanyag
cserét, a szapora: szívmüködést és egyéb súly-os tüneteit a Basedow~kórnak 
és a thyreotoxiCOsisos állapotnak jód kicsiny adaga-i meg tudják szüntetni, 
valószínűleg a hypophysis thyreotrop hormon termelésének csökkentésével. 
Ez ma nagy szercpet játszik az ú. n. Plununerezés alakjában, amikor is 
súlyos basedowosok mütéte előtt 8-10 napon keresztül 3 X napj. kb. 50 mg 
jódot vétetünk be Lugol-oldat alakjában. Il)'Cnkor thyrotoxicus tünetek 
átmenetileg megszünnek, úgyhogy a műtét sokkal kedvezőbb feltételek mel
lctt hajtható végre . 

. Na.gy (2~10 g-os) adagai tertiae-r l1wses elváltozásokat mindennél job
ban befolyásolnak (gummák, aorta aneurisma., májcyrrhosis). Az érelmesze
sedé# is előnyösen befolyásolja, aminek kísérletes bizonyítéka állatokon az 
adrenalin, valamint cholesterin okozta érelmeszesedés gátlása:. A vízforga
lom fokozásával magyarázzuk jó ha.tásait idiilt fémmé,·gezések (Pb, Hg) 
esetén, amikor ezek kiürülését nagy mértékben sietteti. 

A1kalnwzá.s. 1. Nag:y adagait, vagyis napjában 1~3 g ~~Kalium vagy 
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*Natrium jodatumot tert.iaer lues ellen, ·a.ktinomykosisban, ar.terioslderosis 
és idült fémmérgczések ellen. 

2. Közepes adagait 3 X 0·5 g-ot exsudatnmok felszívódásának sietteté
sére és lllint köptetőt 

3. Kis adagait 3 X napj. 0·05 g-ot Lugol"oldat alakjában Basedow-műtét 
előkészí ~ksére. · 

4.'Legkisebb adagait, '/,0 mg-okat mint golyvaprophylacticumot és 
Basedow-kór némely eseteiben. 

Jódmérgezés túladagolás következtében jodismus képében lép feL A 
kiválasztási helyekeniehasadó jód gyulladást okoz, tehát stomatitis, conjunc- . 
tivitis, bőracnek, jódnátha lesznek a főbb tünetele Gyakori a jóddal szem
beni allergiás túlérzékenység, ami azért yan, mert a jód nagy vonzódással 
viseltetik fehérjeanyagok iránt, amelyek mint vontatók antigenné alalútják, 
úgyhogy jód ismételt bevétele után a legküiönbözőbb allergiás tünetek lép-
hetnek feL " 

Jóda.lkaliákat és kénesövegyületekel egyidejűJeg nem szahad l'endelni, 
mert higanyjodid keletkezik, ami igen heves gyulladást okoz. A nitTitek a 
jódallmliákból jódot szabadítanak fel s -azht egyidejü rendelésük növeli a 
jodismus esélyeit.. 

J(észítményck és rendelésük: ':'Kalium J odatum (KJ) és ':'N atrium 
jodatum (N aJ) vizben igen jól oldódó kristályos vegyületek. Használják 
még az '' Ammonium jodatumot is. Vizes oldatot rendelünk (10 : 150) és 
glycerinnel ízesítjük. ·Ha szabad jódDt is akarunk vétetni, ami sok eS8tbcn 
hatásosabb, akkor Lugol-oldatot rendclünk, mely 10%-os vizes jócikalium
oldatban 1% szabad jódat tartalmaz. A szabad jód ugyanis vízben nem, de 
jódalkaliák oldatában jól oldódik. Egész kis jódmennyiséget úgy is rendelhe
tünk, ha 1-2 csepp jodtinct1.wát, ami 6·59ó-os alcoholos jód-oldat, pohár 
vízbe cse1>pentünk és kortyonként napközben clfogyasz~juk. Ez állítólag 
hatásos gyógyszere a náthának. 

Szerves jódvegyületek Aljodn!n, Intmjod, Endojodin, J odipin, Li po
j o din, Sajodin stb. néven kaphatók. 

A Röntgm'lrdiagnosZtikában a jód mint fontos kautrast-anyag szerepel. 
Ezt a célt szolgálja az epeutak vizsgálatára a T e t r a j o d p h e n o l-
1' h t h a l e i n, mely J odtetmgnost, J odcholin, J odphenolphtalein néven ren
delhető. Pyelographiához· használt szerYes jódvegyületele Abrodil, Per
Abrodil, UrosClecta·n, JodTe·nri1k Az agykamrák kitöltésére .Jodipint feúsken
deznck a cisternába s ugyanazt használják a bronchusok és tüdő- ~önt.gcn

vizsgála tára. 
:f) Vas: A vérképzés ben, valamint a belső légzésben való szerepéről 

más helyen szóltunk, itt. csupán a vashián)' pótlása szempontjából tárgyal
juk. A szervezet napi v.a.sszükségle~c 10 mg·, aminek pótlásáról gDndOskodni 
kell. Táplálékunkkal bevitt napi vasmennyiség 3--4-szercse szokott lenni, 
úgyhogy feln~tt emberen - ha nem éi nagyobbára tejtermékeken - \'as
szegénység nem szokott mutatkozni. Sokkal rosszabb a helyzete a csecsemő
nek, mert annak :főtá11láléka, a tej, rendkívül va~szegény. -Újszülött állatok 
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vegyi elemzése azt mutatta (Bunge), hogy .vastartalékok pótolják a hiányt 
a szopás időszakában, de ha az hosszúra nyúlik és mint régCn ez· ismeretek 
híján kizárólag tejet adtak a csecsemőknek, súlyos vérszegénység és a vas
hiányiiak más jelei is mutatkoztak. Ezért ma már az első három hónap után 
vastartalmú táplálékkal is kiegészítjük az anyatejet, ami különösen gYü
mölcsnedvekben foglaltatik jól felbasználl1ató állapotban. (Narancs és 
citrom kb. 15, :füge 30, Iöldieper 10 mg% Yasat tartalmaz.) 

FüGGELÉK 

Az általános sóhatás 

A sók és azok oldalai a szervezetben kettős hatást fejtenek ki. Az egyik 
spe-cifikus, minden sÓnált~ás és máS, s e2t a sók, illetve iónjaik vegyi hatá
sának, röviden iónhatásna.k nevezzük. A másik független a szervezctbc vitt 
só vegyi sajátságaitól s jelentkezik mindig, akármiyen oldható sót juttatunk 
is a szervezetbe, mert ez a hatás nem a sók és a szervezet között létrejött 
vegyi :folyamat eredménye, hanem an1a fizikai sajátságok következménye, 
melyek a sóoldatokra jellemzők. Ezt a kizárólag'. :fizikai hatá>St, ellentétben 
a kémiai iónhatással, "általámos sóhatásnak" nevezzük. 

Az egyes sók specificus hatásáról itt röviden csak annyjt említünk 
meg, hogy a sók élettani hatását mil1dig az az ión km·mányozza, amelyet a 
Szervezet legkevésbbé SZQlm~t meg·, amely tehát ránézve legidegen.ebb. Ha pél
dául ehlorkaliumot viszünk a szervezetbe, akkor hatást csak a kalium-íón 
:fejt ki: mert hiszen chlór-iónck állandóan tömegesen érik a sejteket Ha 
azonban jódkaliumot juttatunk a keringésbe, akkor a hatást qgy~edül a jód
ión szabja meg s a kalium-ión, mely ha lds mennyiségben is, de állandóan 
szerepel a sejtek életében, csak elenyésző, alig észrevehető hatást fejt ki. A 
natriumsók hatása sohasem a natrium-ióntól :függő, melyböl a szervezetnek 
óriási feleslege va.nJ hanem mindig az anióntól :függ, :feltéve, hogy az a. RZer- · 
vezctre nézve idegen (pl. J. v. Br.). 

lVIár c rövid megjegyzésből is könnyen megérthető, hogy az általános 
sóhatást, vagyis a sók fizikális ha.t.úsát l'isztán csak ahkor észlelhetjük, ha a 
sejtekre nézve indiffcrgns iónokra disszociált sót juttatunk a szervezethe. 
lly~n só- elsősorban a szervezetünket elárasztó konyhasó, s azért az általános 
sóhatás vázolásakor a natriumch1orid hatását tartjuk szem előtt és .meg
jegyezzük, hogy minden más só ugyanezeket a_ fizikális hatásokat ~ejti ki, 
de-ezenkívül még specificus iónhatások okozója is lehe~, mi11tp. o,. ~(:!Jfg_-ión 
narkotikus hatású, .a Fe-ión vérképzést sicttctö. a- Ca-ión Q'Vnlaciást O'átoló • ,_,,, - b ' 

a II g-ión dezinficiens stb. 
Az általános sóhatást legjobhan -aklmr ('szlclhctjiil-.:;· ha a -·kCniyhasó 

kiUönböziJ töménységíí oldataiba sejteke!, p. o. vörösvérsejteket helyezünk; 

263 

Sók fir.ib-1-• 
hatása 

Ionhatások 

'j 

! 



Osmosisos 
nyúmás 

Az első, amit ilyenkor látunk, a:Z hogy egynek kivételével. valameunyi sóol
datbau megváltozik a vörösvérsejtek térfogata. I-Ia megállapítjuk, hogy 
mekkora volt az a sókoncentráció, mely a vérsejtek térfogatát válto,zatlanul 
hagyta, azt tapasztaljuk, hogy az 0·9'% ·NaCl-ot tartalmazott, tehát az oldat 
l literben 9 g, vagyis (a NaCI mal. súlya 58·4 lh·én) 9 : 58·4 = 0,154 moL 
N(tCl voH. feloldva. Ez a kancentráció a YÖrösvérsejtekre nézve tehát telje
sen indifferens (isotoniás). Az ennél hígabb (hypotonws) oldatokban a vére 
sejtek: térfogata nagyobbodik: a sejtek clUzzaduak, míg yégül meg is pukkad
nak; az ennél töményebb (hypertoniás) oldútakban a sejtek térfogata kiséb
bedik: a :Se.jtck zsugorodnak. I\iindkét ·változásnak az az oka, hogy a víz 
liatol át a sejthártrán: mégpedig· első esetben a híg sóoldatból a sejtbe, a 
másodík esetben a sejtből a töményebb sóoldatba. A leírt váliozást a sejtek
ben a;,-;onban - és ezt jól jegyezzük meg - -esak akkor észleljük, ha a só 
a Sejtekbe behatolni vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátolt mértékbcn 
tud, míg a 1íz zaYartalanu] hatol át a sejtet határoló rétegen. 

Ha egy tölesér szárát összekötjük egy hosszú üvegesővel és száját szo
rosan bekötjük arra kifeszített állati hártyával, pl. disznóhólyaggal, azián 
a tölcsért nyakáig megtöltjük konyhasóoldattal és :beállítjuk egy desztillált 
vízzel telt edénybe úgy, hogy a folyadék szintje a külső edényben és a töl
cSér nyakában eg,y vonalba- essék: néhány 6ra mulva azt tapasztaljulr, hogy 
a :folyadék a tölcsér szárában, illetve az arra kapesolt üvegesőben jóval 
magasabban áll, mint a külső edény folradékszintjc és az állati hártra alá
felé erősen kidomborodik.· Ennek oka csak az lehet, hogr a desztillált víz 
felől - ami helyett hígabb sóoldatot is használhatunk - víz áramlott át az 
állati hártya hézag·ain a tölcsérben levő töménrebb sóoldatba, hogy a két 
falradék közölti koncentráció-különbséget kiegyenlítse. Ezt az áramlást · 
osn-wsis.na.k nevezzük és azt az erőt, amely a vi~et áthatja a sejthártyán, 
osnwsi.sos nymnásnak, amely múködésbe lép mindig, amikor különböző 
töménységü oldatokat olyan hártya választ el egymástól, amelyen csupán a 
víz tud keresztülhatolni s melynek mértéke, kifejezője lesz az a folyadék
oszlop, amit a tölcsér szárában egyen.súlyban tud tartani. 

Ez az egyszerü eszköz alkalmas ugyan az osmosis jelenségének bemuta
tására, de nem alkalmas annak mérésére, mert hibaforrásokkal dolgozik, 
mint a!Zt a tölcsért záró illlati hártya lddomborodása is mntatja.. De meg 
szigoxúan semipermea.bilis hártya, mely csupán vizet boc.sátana át, alig van, 
s ezért osmosisos kísérletben, valamint a szer-vezetben is rendcsen a vízá.ram
lással egyidejűleg kevés só is vándorol át a hártrán ( diffnsios ámmlás), de 
persze a vízzel ellenkező irányban, tehát a töményebb oldatból a hígabb 
felé, ami az isolonia létrejöttét sietteti. Szervezetünk sejtjei a legtöbb sóvai 
szemben - nem mindegyikkel eg}'Iormá.n - "semipermeahilisa.k", vagy 
legalább közelítöen azok, _s ezért t-udnak a sók, illetve oldataik I1zikál1s 
hatást a szövetekben kifejteni. 

A vízben oldott vegyületek e hatása nem attól az abszolút mennyiség
töl :függ, amennyi belőlük pl. liiterben oldva van, ·hanem "legkisebb részecs
kéik", tehát mo!ekuláik, elektroirtelméi pedig iónjaik számától. Teljesen 
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analóg folyamattal álluük itt szemben mint 1 gáznyomásnál, ahol ugyan
csak a gázrnolekulák, illetve iónjaik száma szabja meg a gáznyomás nag3'
ságát.. Így értjük meg, h<Jgy egyenlő Jnennyiség·ü an 1yagokat oldva fel egyenlő 
térfogatú vízben: az osmosisos hatás annál nagyobb lesz, mennél kisebbek 
az illet-Ö ycgyülct molekulái, illetve mennél tökéletesebben vannak azok 
iónokra. disszoeiálva. 

Az állati é-S növényi sejtek a legkülönbözőbb jól és kevésbbé jól dilúm
dáló sókból (krystalloiilok), s ezek mdíett egyáltalán nem diffundáló kol
loidokból, Epoidokból és vízből vannak összdéve, s az ezek között fennáiló 
fizikális egyensúlyi helyzet a sejt normális funkcióképességének alapfelté
tele. A legicisebb változás is nagy zavart vonhat mag·a után, s ilyen válto?.:á
sokat okozhat sejtjeinkben az egyensúlyt megbillentő sóhatás. 

Azon a változáson, amit az imént a VÖl'Ösvérsejtekcn a környezet meg
változása következtében észlelt-ünk, s:iervezetünk eg-yéb" sejtjei is keresztül 
fognak menni oldatok hatása alatt és ahhoz, hogy sejtjeink sértetlenek 
maradjanak és szerveink működése tzavartalan legyen, elsősorban az szüksé· 
ges, hogy szövctnedveink osmosisos töménysége egyenlő leg'yen a sejtek bel
sejében lévővel. Rendes körülmények közöt-t ez így js van. A szervezetnek 
szá.mos olyan berendezése van, ami megakadályozza azt, hogy a sejtek és 
környezetük között számottevő töménységbeli különbs(lg: álljon :fenn, ami a 
sejteket duzzadás vag)' zsug·orodással elpusztíthatná. Kiderül ez már abból 
is, hogy pl. a vérsavó osmosisoS koncentrációja. az élet e:zer váltO'L:ata közben 
alig tér el a rendestöl, feH.éve, hogy ·a szabályozó iberendezés zavartalanul 
müködik. Ha mesterség'esen, nUntegy erőszakkal igyekszünk a sejtek és kör
nyezetük között koneentrációkülönbséget létrehozni, még akko.r is csak igen 
rövíd ideig' állhat fenn, mert az ismasisos folyadékáramlás és díffusio a 
koneentrácjókat gyoTsan kiegyenlíti. Dc éppen a koncentrácjók kiegyenlítését 
célzó folyamatok - az os1nosisos vízáramlás és a sók di:ffusiója - azok a 
tényezők, amelyek sokszor kívánatos gyógyító hatást :fejtenek ki s azért 
ezekről részletesen szálunk a következőkben : 

l. Hypotoniá• sóoldato/o és a víz hatása: Hogy a desztillált víz és hypoto
niás sóoldatok egysejtű lényekre halálos mércgként hatnak, azt már az imént 
ellnondott vörösvérsejteken végzett kísérletből tudjuk. A scervezeten belül 
ilyen veszedelmes hatásokat tőlüle hiába várnánk. Víz és igen híg sóoldat.Dk 
hatásál'a csak a velük közvetlenül érintkező gyomornyálkahártyasejtek hal
hatnak ell de ez az elhalás is csak hasznára vállk a szer'Vezetnek, mert 1nint 
a tapasztalat bi:Zonyítja, esak beteg sejtek esnek a duzzadás .áldozatául, míg 
a nyálkahártya ép sejtjei kárt nem szen-vednek és ez magyarázza a hypoto
niás ivókúrák hasznát (Hungária-.víz, általában hévforrásajuk vize) chroni
ens gyomorhurntok esetén. Az ép l1ámscjtek nagyon 'ellentállóak a. vízzel és 
sókkal szemben is - amire, tekintve a gyomoxtartalom ho.<sszú Dttidőzését, 
szükség is van - és egyiket sem bocsátják keresztül; víz, sóoldatok tehát 
gyorsan átömölnek a belekbe, mintegy kimosva a gyomrot, ha -éhgyomorra 
vétetnek, míg a. bélből azok rövidesen felszívódnak Alcohol vagy szénsav 
jelenléte a.ZDnhan átjárhatóbbá teszi a. sejtfalat és lehetövé teszi. víznek, sók-
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nak már a gyomorból meginduló :felszíYódását. Ugyanígy hatnak a gyulla-
dást vagy vérbőséget előidéző anyagok is, pl. fiiszerck. - -

A felszívódo~t víz vagy hypo,toniá.s sóoldat a keringésbe jutva, rövid 
időre csökkenteni fogja a vér osmosisos koncentrációját, ami azonban hama
rosan kiegyenlítődik azáltal, hogy egyrészt sók és egyéb krystalloid anyagok 
(hugyany, húgysav stb.) diffundálnak a vérbe; másrészt, hog']' a vízfeles
leget a magába szedett krystalloid anyagokkal egyetemben a vesék hamaro
san kiválasztják. Ez teszi érthetővé az ivókúrák racionális voltát- akkor, 
amikor felhalmozódoa káros anyagCseretermékekef, vagy pl. fémmérgeket 
akarunk a szervezetből eltávolítani. A felszívódott víz ha elég nagy
tömegű, az osmoticus nyomáskülönbségek ismételt megbolygatásával 
növellieti a fehérje-, zsír- és szénhidrat-anyagcser-ét. l\iivel azoriban az ivó
kúráka.t.nem éhezéS' kíséretében szoktuk a1kalmazni, a víz hatását az egy
idejilleg bevitt táplálék sói kiegyenlítik, s a hig ásványvizekkel végzett ivó
lillrák anyagcserét fok-ozó hatása a legtöbb esetben csak látszólagos, mert -
mint említettük - a szervezetben felhalmozódott anyagcseretermékek, eset
leg lerakódott mérgck kiü,-ítése törcénik csak fokozott mértékben. (Ivókúrák 
hatása lues, köszvény, chronikus fémmérgezések csetén.) A víz alkalmazása 
fürdök alakjában a balneológia körébe tartozik, így avval e helyen nem fog
lalkozunk A hideg ,és mcleg ingerhatások sem tartoznak a gyógyszertan 
körébe. 

2. lf·ype1·tm~iás sóoldatok hatása. Helybeli izgató hatásukat az magya
rálza, hogy a sejtektől vizet vonnak el és mil1thogy sejtjeink határrétegc 
nem szigorúan semipermeabilis, só is diffundál a sejtekbe. A sejtek tehát 
_mindenütt, ahol hypertoniás sóoldatokkal jöünek érintkezésbe, vízben szegé
nyebbekké és sókban gazdagabbakká lesznek, ami a sejtek jzgalmát. vonja 
maga után (vízehTonás). :&.fég a bőrön- is, ahol pedig a szal'urétcg jó védel
mct nyujt, észlelhetjUk bizonyos Sejtek izgalmát, és· pedig a legérzékenyebb 
sPjtckét az érzővégkészülékeket, ami pedig J~ef]ex útján· j gen fontos hatáso
kat tud kifejteni a szervezetre, így elsősorban a légzésre, vérkering·é.sre, 
vasomotióra stb., amikkel részletesen a balneológia foglalkozik. 

Hypert.oniás sóoldatok so;esa szer-vezetünkben attól :függ-, hogy a. bekebe
lezett sók a b€1. nyálkahártyáján jól vagy rosszul cliffundálnak-e? A ·rosz
sznl diffnnd<iló sók felszívódni nem fognak, hanem fokozva a béltartalom 
osmosisos koncentrációjá.t., egyrészt izgatóan hatnak a nyálkahártya sejt
jeire, másrészt a bélta..t'almat erősen felhigítják (i. hashajtó sókat). 

Jól diffundáló sók hypert.oniás oldatai a bélfalun áthatolnak és a kerin
gésbe jutnak. A szervek SBjtjcirc nézve nem lehet közömbös, hogy az őket 
környező szövetnedvek osmosisos koncentrációja hirtelen növekedik és erre, 
éppen úgy mint e sók helybeli alkalmazásakor láttuk, izgalomba jönnek, 
osmoticus folyamataik élénkülnek, ami elsősorban az anyaforgalom, főkép 
a fehérje anyagfm·ualmn növekedésével járlwt. Ha ezt. a hatást gyógyító 
célokra akarjuk felhasználni, akkor ázt tartóssá kell tennünk és a hyper
toniás sóoldatok itatásán kívül a folyadékfelvételtől is eltiltjuk a beteget, 
niel't ezzel a szövetnedvek osmosisos koncentrációját ta.rtósa.n növeini tud-
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juk. (Soványító kúrák egyik fontos tényezője a szomjaztatás.) A vér osuw
sísos koncentrációja azonban igen hamar helyreáll, 1nert hiszen azonnal 
megindul a folyadékáramlás a szÖyetckből a. vér felé és a vérben igy támadt 
víz- és sólelesleg-et a vesék hamarosan kiválasztják, ami a vizeletmennyiség 
szap01·odásával jár (diureticus sóhatás). A különböző sók természetcsen 
annál nagyobb hydraemiát (vízvérüséget) és diuresist tudnak okozni, minél 
kevésbbé tudnak a véredények falán és a sejthártyákon kercsztülhaladni, 
mert hiszen az osmosisos nyomás nagyságát a semipermeabilis hártya só
átbocsátó képesség·e szabja meg, ez pedig a szervezetben minden sóra nézve 
más és más. Ezért van az, hügy a sók oldatai, akármilyen eg-yforma is osmo~ 
sisos koncentráeiójulr (fagyáspontcsökkenés), a szervezetben különböző 
ha.tá.serösségilek s mig pl. sulfatok, hydrocarbonatok már csekély tömény
ségben jó dinreticumok, a ehloridok még nagy koncentrációban is alig· okoz
nak hydraBmiát és diuresiffi:. Sóoldatok pl. ásványvizek osmosisos hatását 
a szervezetre tehát sohasem volna szabad egyedül fizikális tulajdons""'o:uk 
után megítélni, mint azt teJmi szokták, mert therapiás értéküke~ egyeseg-yc
dül a fiziológ·iás kísérlet, illetve az ezzel egyenértékü helyes klinikai meg
figyelés állapíthatja meg. 

A közömbös sóknak huzamos használata lassú alkaliveszteséget is okoz: 
hat, mert a nehezen diffundáló bashajtó sók mindig egy bizonyos mennyi
ségll alkaliás bélnedvtől fosztják meg a szervezetet, a jól iliffundálóak és 
felszívódóak pedig a létrehozott diuresis útján okoznak alkaliveszteségeL 
Erre vezethető vissza, hogy az aikali tartalmú gianbersós vizek (karls!Íadi) 
kú.raszerü alkalmazását jobban tilri a szeryezet, mint a közömbös keserü
vizekét, bár ezt az a1kaJivesztcséget egy kevés szódabjcarbona. adagolásával 
könnyen lehet- ellensúlyozni. 

Kis mennyiségben a rosszul diffundáló hashaitó sók is felszh:-ódnak és 
részben a vastagbél választja ki őket. A portalis keringésben és a bé!falazaton 
áthala.dásuk közben a májbau és a bélfalban is Jeithetnrk ki sóhatásokat. 
ami o szervck megbetegedéseiben elDny(is lehet. - . , 

Nem volna teljes az., amit a sók hatásának magyaTázatá-Tól a fmtiekben mon
dottunk, ha nem emlékeznéink meg röviden a neutráJis sóknak a kolJoidoha gya
korolt ha-L-í.sáról. 

Az eddigie-kben a sóo1datok hatását csupán a koÚcf'ntráció-kie.gyenlítődés 
szempontjából ·vizsg-áltul;:, ami az osmosis é:-"S diffusio tÖT>é-nyei <Fz.criut megyen 
végbe. Tudjuk azonban, hogy a s-ejtben nemcsak vízben oldott kristalloidok, hanem 
víz.zel {J!uzzadó s ezt a dm:zas·ztó vizet mak-acsul megköt-ö k;olloidok is vannak. Ennek 
-a d-uzzasztó viznek felvétele és leadám eg-észen más törvények szerint v-6gbemenö 
és a szerve.?.et Tízf.or.ga1mábaJ1, a sejtél-etben éppen olyan na.gyj-elentöségű folya
mat, . mint az osmosisos T.ízvándor1ás. A vérhe jutott sóknak e koosonyás kolloidok 
duzz.adásám lén}reges be.:foJyásuk van, ami egyrészt a Eóold.ato-k koneentr.áeiójától, 
másré-szt pozitív és negatív tölt<~~·-"Ü iónj.aik természet.étöl függ. Általában a sa.vak és 
lúg,o-k - t<}hflt a H és OH-iónok, f,ovábbá a ehJorWok, nitratok, bromidok és jodi
dok folwzzál,·, .núg az aeetato1~, eitratok, tmi:m<atok, :ElUlfato-k csöklcmdfk a kolloi· 
dok duzzadását. Kétsé-gtelen, hogy a duzzadásban beálló -ráltozások a szervezet víz
&; anyagfÓrgalmám és funkciói közül kiil-Ön(isen a le.g-félbb ki-vála87.t-ó müködésre: a 
dinresiste lényeges l:l<"-fol~'ást fognak gyakorolni (1. diuretik(1kat). . 
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A sóknak egr m-ásik fontos hatása a kolloidokra az .. hogy azokat oldataikból 
pelyhek B)akjában leválasztják1 1)ris.ózzák". Ez a folyamat nem azon-os a maró 

. fémsók fémk·omponensének erős kémiai fehérjea.:f.finitás{m a-lapuló esa.padékképző· 

déssel. Ez utóbbi folyamat inew;rbilis és a fehérjéknek mél;yreható változásával 
júr1 nli,g a kisózás l"GYC.rbilis, a fehérje-pelyhek YÍzben >agy hígahb sóoldwthan. 
újra feloldódnak. E jelenség ruagya.ráz:ása. eélj-á.ból abból kell kiindulnu.llk, hogy 
a hy(hophil· kolloid nSszecskék maguk kö1·ül bizonyos mennyjs.égü 'izet kötnek meg, 
vagyis hogy a. részecskék hidratiz.úJm Yannak. Ez a hidratizáeió és azonkívül a 
kolloid 1·észecskék egynemű· elekh-om-os töltése, .mel~'llek folytán azok ta-szítják egy· 
má.st, oka a kolloid oldatok stabilitásának. Ha most mi na.gynwnnyiségü sót adunk 
a kolloid oldatá.Iwz,, ez elvonja a kolloid ré-szecskék i,rlzét _(dehidmtátió), azonfelül 

·megsemmisíti a r,észocskél~ clel>tromos töltés-ét s J.gy azok egyesülhetnek, azaz a 
kolloid pelyhekbon kicsapódik. Bcfolyás.sal les.z az iOnok hat.áeá.n.ak erösB6g·c is a 
folyamatra, .így t.apa:sztall1ató, hogy a .sulfai.:ok ktsózó hatása erősebb, mint a phoS
patoké, ezckn6l iS gyengébb a nitrátoké, ·ehloridok:é stb.; a ka.tiónok közül az egy· 
,egyértékííek gyeng.ébhen hatnak, nllnt a kétTBgyP.rtékííek s ezeknél is e-rősebben a 
há.romveg-yéttéküek. E mellett az egyes iónok e hn.túsa között antagonizmus is áll· 
hat fenn

1 
pl. az egyTCgyértékíí és kétvegyéTtékii fém-iónok egymás hatását leront· 

j-ák. Ug-yanilyen a.ntagoHizmus á11a,p'ítható ,meg az élőlényekre való ha.tá.suk között 
is s ez magáha.nvéve is yj]{t,got derít a kolloidokra gyakOTolt sóhatás nag-y élettani 
jelentőségére. 

3. Isotoniás sóoldatok és a konyhasó. i\ielegvérü állatok vérének és szö
vetnedvcinek osmosisos koncentrá.ciója, mint már látt.uk,_ a 0·9%-os NaCl
oldat osmosisos töménység,ével azoD.os. Ilyen töménységii konyhasóoldat
ban tehllt sejtjeink sem vizet felvenni, sen1 vizet veszíteni nem fognak,_ s 
az-ért illették. a.zt a "fiz·ioZ.ógiás konyha-sóoldat .. nevével. Nagyon téves v9lna 
azonban azt gondDlni, hogy ez az oldat valóban fiziológiás~ mert éppen 
olyan kevéssé az, mint egy 1·2·9'ó J(Cl vagy egy 2·5%-os JfgCl2·oldat, ame
lyek pedig éppoly isotoniásak a Yérrel és szövetnedveinkkel, mint a 0·9,%-os 
NaCl-oldat. Ezek az oldatok csak osmosisos "1'mnás szempontjából irrdiffe
rensek, de azért élőlények b~J;Jnük hosszabb-rövidebb idő mulva elpusztul
nak. Sidney Ring er volt ai.;r első,_ aJd kiderítette, hog'y valamennyi katión, 
még a sejtekre oly kevéssé idegen Na-ión is súlyos mérgek, ha egymaguk
ban érintkezn-ek a sejtekkel és fiziológiásnak vagy indifferenSnek csakis 
olyan isotoniás sóoldatok tekinthetők, amelyekben .Na-, K- és Oa-iónok 
együtt -és olyan kvant.itatív viszonyban vannak jel8n, mint a vérsavó
ban. J:!1ilogenetikai szempontból igen érdekes

1 
hogy ez a viszony teljesen 

azünos azzal, amelyet a tengervízben találunk, a külön bség csak . az, hogy 
a tengcrv:Lzben valamennyi. sónak koncentrá.ciója jóval magasabb. Fiziolo
giásnak tehát nem a 0·9'%-os NaOl-oldatot, ,hanem az ú. n. Ringer-oldatot 
kell tekintenünk, amelynek újabban elfogadott összetétele: 9·0 g. NaCl, 

. 0·42 g. KOl, 0·24 g. Ca0l2 (vízmentes), 0·5 g. NaHCO, egy liter vízre, amely
ben m~!~g~érü állatok" szervei órákon, s~t n,a~ok"JI; *\_zayg;l;talan.· ul m~ö-d
nek, kulonosen, ha O·u g dcxtrose hozzaadasavai ftocke"/1a seJtek táplal
kozásiiról is gondoskodunk, holott a tisztán 0·9%-os NaCl-oldathan működéo
süket. igen hamar beszüntet.ik. 

E megismerés ellenére a. betegágynál ma /is még tiszta- ·Na.Cl-nlda.tot 
használnak intra.venás befecsk.endezés <!éljára, amikor arról Yan szó, hogy 
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a veszedelmesen csökkent Yérnyomást helyreá.llítsuk, Ya.gy hogy a szervezet 
víz- vagy sóveszteségét pótoljuk. Hogy ez az eljárás nagyobb veszedelmet 
nem rejt magában, azt a tapasztalat bizonyí~ja s magyarázata az, hogy a 
vese igen hamar hely-reállítja az iónok rendes viszonyát a vérben. Dc azért 
kétségkÍYül célszerűbb éppen az életveszedelem pillanatában olyan sóoldatot 
vinni a szeryczetbe~ mely a sejtélet számára optimalis viszonyokat jelent. 

Az ilyen fiziológ-iásan egyensúlyozott és isotoniás sóoldatokat bőr alá 
(hypodermoklysis) vagy venába akkor feeskendezzük, amikor nagy folya
dékveszteség esetén, pl. · koleránál a vért fel akarjuk higítani, vagy vér
veszteség után a vérpályát akarjuk megtölteni, hogy ezzel a szív. müködé
sét helyreállítsuk Ilyenkor célszerü a sóoldat literébe 60-70 g tiszta szín
telen gumiarabikumot. is feloldani, hogy mint vízmegköW kolloid a bevitt 
folyadékot huzamos ideig a vérpályán belül tartsa, s ne engedje a szöve
tekbe kidiffundá1ni. Ez esetben Ca-ra. nines szükség, mert van elég a gumi
ban. Csak filtrálva, ste.rili~zálva, söt állaton kipróbá.lva lehet használni. 
FontDs az asepsis és az oldat lassú bebocsátá;ga. :Meg·felelő irrigatorból 
60--70 cm-es csÖYel1 minek végén egy vastagabb szcrumfecskcndö~ü van, 
enybe 10-15 cm nyomással engedjük Le az oldatot. Venába fecskendés 
esetén sennni duzzanat sem keletkezik; bőr alá több helyre bocsátunk be 
150-200 cm3 :sóolda.tot; a duzza.natok masszálása 11em ajánlatos. 

Jól alkalmazhatjuk még a fiziológiás sóoldatokat .az ú. 11. ,/'Sepegő 

klysmák" alakjában, midőn percenkint 50-70 csepp folyadékot bocsátunk 
állandóan 37°-on tartott irrigátorból gyenge, 20-30 -cm nyomással a fekvö. 
beteg vég1Jeléhe 12-24 órán keresz~ül mütétek után, 1norphin .vagy szén
oxydcomában. Ezt több napon át ismételhetjük s e csőrékbe táplálékul szőlő
cnkrot, Wittepeptont is tehetünk 1-1 evőkanállal. 
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VIII. Húgyhajtószerek. Diuretika 

Hogy meg'ér~hessük, mi módon tudjuk a veseműködését fokozni, rövi
den vázolnunk kell, hog:yan készít a vese a vérből vizeletet. A vesében a 
véredények igen kiterjedt hálózatot alkotnak. Az arteria renalisból a vér 
a vas afferensell keresztül a glomerulusba jut, majd innen a vas efferen'Sen 
át egy másik capillaris hálózathoz, mely a kanyarniatos csatornákat veszi 
körül s amely egy oldalág,gal közvetlenül is kapcsolódik az art. renalissaL 
Innen a vér a vena renalison át kerül vissza immár tisztultan az általános 
keringésbe. A vér e capillm·is rendszereken keresztülhaladva el&ísorba.n 

, . 
nagymennyiségü vizet veszít és a vízzel együtt sókat is, melyck a vizelet 
szilárd alkatrészei lesznek. 

A vér és a vizelet között állati hártyák: a véredények falai fekszenek, 
amelyek bizonyos anyagokat keresztülbocsátana.k, másokat nem. Az a kér
dés már most, hogy miesoda erők azok, melyek a vizeletet alkotó vizet- és 
szilárd alkotórészeket e hártyákon keresztül juttatják. 

A vérplasma, min_t ismeretes, normális víztartalmát minden-- körülmé. 
nyek között megtartani igyekszik, mert az a vérben levő colJoidalÍs anya
gokhoz kötve van. :Jíinéllm;neentráltabb ez a colloidalis oldat, annálnagyobb 
nyomásra van szükség, hogy belőle vaJamely állati hártyán keresztül vizet 
préselhessünk ki. Ha a vér a glomerulus capillarisaiba jut, akkor a szer
vezetben uralkodó vérnyomás következtében víztartalmának egy része ke
resztülpréselődik e capillarisak falán. Ezzel azonban a vér besűrűsödik, 
callaidjai víztartalmnkból már csak nagyobb nyomás alatt adhatnak le 
valamit és ha. friss híg vér nem tódulna utána, több vizet a vese nem választ
hatna ki, mert hiszen a. vérnyomás. rendes körülmény ek között ál] and ó. Hogy 
tehát a vérből folytonosan képződllessék vizelet, ahhoz egyrész~ az szüksé
g:es, hogy a vesBn kellő gyorsasággal áramoljék keresztül a vér, .másrészt, 
hogy ez az átáramló vér elegendő vizet tartalmazzon, mert- csak ily körül
lllények között lesz a rendes· vérnyomás is elég erős arra, hogy vizet juttas
son a glomerulusokba. A vér normális koncentrációja 1ne1lett, mint a vizs-
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gála.~ok mutatták, a víz keresztülpréseléséhez legalább 40 mm H g ·nyomás 
szükséges. Ha a vérnyomás ennél h.lacsonyabbra szá11, akkor a vizeletel
választás megs.zünik. Ha a vérnyomás magasabb, akkor a kipl'éselt víz 
mennyisége a 1Jérnymnással ará:nyosan. nő. Ha azonban a vér~ erőse:1 higít
juk, akkor a higításnak 1negjelelően mindig kisebb és kisebb nyomás is 
elegendő ahhoz, hogy YÍZ jusson a glomerulusokba és ÍgT pl. ha nagymeny
nyiségü konyhasóoldatot juttatnak a vérpályába, akkor már 40 mm-nél 
alacsonyabb vérnyomás is elegendő ahhoz, hogy a glomerulnsok megtelje
nek. Látjuk tehát, hogy a vizeletelválasztáshoz három dolog szükséges: Elő
ször az, hogy a vér elég gyorsan ára-nwljék kereszttil a vesén; másodszor, 
hogy a vér elég híg legyen ahhoz, hogy a rendes vérnyomás vizet présel
llessen keresztül a capillarisok falá-a ; haTJnadszor, hogy a vén~yontás elég 
magas legyen ahhoz, hogy a vér rendcs víz~artalma. mellett a viz egyrészét 
keresztülpréselje a glomernlusba. 

A víz azonban nem egymaga mint tiszta viz szürödik keresztül. hanCin 
benne oldott anyagok is jutnak az in1ént vázolt módon a glomer~lus<J.kba 
és innen a húgycsatornácskákha, ezek a vér kristalloid anyagai. Bizonyítja. 
ezt az: hogy a. kipréselt_ vizelet mennyiségével arányosan nő a kiválasztott 
szilárd anyagok mennyisége is.1 A glomernlusba préselt folyadék azonban~ 
még nem azonos a. vizele~tel, hanem annál snkkal hígabb. 1\iiközben ez a 
híg "vérszü.redéku a húgycsatornákon keresztülhalad, erősen besürüsödik 
úgy, hogy mire a vesemedencé-he keriil, a vérnél már jóval töményebb. 
A vizelet vizének tehát jelentékeny része a húgycsatornákban ismét fel
szívódik. Ez pedig nem az osmosis egyszerü teirvényei értelmében megyeh 
végbe, hanem ebben az újrafelszivódáshan ennél sokkal bonyolultabb folya
matok, a húgycsatornák endothel sejtjeinek akt-ív válDgató müködése is sze
repet játszik. K~~-ségi:elen ez, mert hiszen a vizelet osmosis0s konccntrációja 
jóval nagyobb, mint a véré, holott ha a besűrűsödés egyszer-ll osmosis ered
ménye volna: akkor csupán csak addig történne felszívódás, amíg a fal l~ét 
oldalán az osmosisnyomás egyenlővé nem lesz. Hogy itt aktív resorptiv 
müködésér_ől van szó, azt az is muta~.ja1 hogy nem csupán a víz szívódik fel, 
hanem benne oldott anyagok is. Így kiderül, hogy a g1omerulusba l)ré~elt 
folyadék mindig cukortartalmú és ez a cukor rendes körűlmények közö ~t 
a húgycsatornákban újra felszívódik, úgyhogy a vizelet rendcsen cukol'
mentes. De egyéb anyagok is :felszívódhatnak a húgycs:-üornákhó1, így p . .--o. 
a konyhasó, na. ·bicarbunat, sőt ma azt is tudjuk, hogy a tubulusoJ\: endo
thelsejtjeinek e müködése ·válDgatós és nem m1ndig ugyanazokra az anya
gokra irányul. A fe]szív6dás mértékc, valamii1t a felszívott a.nva.Q'Ok külön
böző körülmény ck közöt~ má&ok és mások és hogy melyik alkatrész- és mi1yen 
mennyiségben szívódik :fel, az a szervczet szükséglete szerint változik. 
Hasonló viszonyoltkal találkozunk itt, mint aminőket a bélen láttunk. 

' A tilk6lct-e.ss&g ke<lv.éért jeg·yrz~ük meg·, ho,gy kivételt képez a húgysav és némely 
nehéz fémsó kivála.sztása, ami nem arányos a vízlciválasztá~-sal. _-\zért egyelőre fel kell 
vennünk azt, hogy ezeket a t~1-bulusok h6.m.'3ejtje·i választják ki. 
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Húgy csatOl·· 
nák szerepe 



Elővese és 
jelentősége 

A vékonybélben összegyűlt nagymenuyiségll és igen híg sueens enterieus a 
vastagbélben vízfelszívódás köYetkeztében erősen bcsürüsödik; dc itt sem 
tiszta víz szívódik fel, hanem ljenne oldott an;yagök is éppen úgy, mint a 
húg'yesatornákban. Az epithelsejtek e resorptiv müködése azonban -nem az 
egyedüli tényezője a yizelet besürüsödésének. Kétségtelen, hogy ezeknek a 
sejteknek megvmi az a képeségük is, hogy a vérnek bizonyc-s alkotórészeit 
mirigysejtek módjára kiv:álasszák, tehát secretio útján a viZelethe juttassák, 
ami a vizelet töménység·ét éppen úgy :fDkozza, mint a víz· :felszívódása. Ilyen 
secretio útján kiürített- anyagok közül első helyen említendő a hú.gysavJ 
így jutnak tov~bbá a vizele~;be a !Jt.ehézfémsók és talán még más Yegyületek 
is. A tubulusok hámsejtjeinek működése tehát jeientékeny befolyással van 
a vizelet kémiai .öss'7..ctételére és koncentrációjára, míg a glomerulushan a 
vizeJetelválasztás egyszerll fizikai törvények szcrint megy végbe és teljesen 
hasonló a filtráci§hoz vagy trans.sudatióhoz. ~ 

~4..mde az u~óbbi évek vizsgálatai a vizelctclv.álasztás és íg-y általában 
a szen'cz_et vfzforgalmát illetőleg· igen sok értékes adattal gyarapították 
ismereteinket. Kideriilt mindcnek előtt az~ hogy a szeryczetbe jutott.: YÍz 
korálltscm kerül mindjárt a vesébe, hogy ott kiválasztass-ék, hmwm először 
a szervek ragadják magukho,zJ több-kevesebb ideig visszatartják és csak 
azután hag·yja el a szervczetet. A szerYek, amelyek vízmcgkö~ő 

képességükkel döntő .s:zerepet játszanak a szenrezet vízforgaimának sza
bályozásában, az iwm, a máj, a tüdő, a lép, a yese és a bőralatti kötő
szövet. Ennek a vízfelhalmozásnak jelenN:ísége a vizelet elválasztására nézve 
döntéL Kiderült ugyanis, hogy a vese müködé.sét nem csak a vér össze
tétele: só és víz tartalma kormányozza, hanem ezeknek az említett szervek
nek a.z állapota: vízzel való teltsége €s YÍzmegkötö képeSsége, a.mi viszont ~ 
bonyolult befolyások hatása alatt áll. Az említett szervek a vízforgalom
nak ú. n. extrarenalis tényezői és r ollwrdt találóan nevezte el e szcrveket 
,,elővesének", mert fiziológiás- körülmények között a vese 1nüködését kor
mány()zzá.k, viszont a vese betegségeiben hű.<:Jégesen követik a vesét- -:rend
ellenes funkciójában. Nagy kérdés még, hogy a vese miképpen értesül az 
elővese irányító parancsairól, vagyis hogy miképpen vesz tudomást a szcr
vek .,vízáUásáról" ~ JH:i-\Tel scm a vérnek víz És só taTtalma~ sem ideges 
imp~lzusok nem szerepeinek (hiszen az idegeitől teljesen megfosztott vese 
is csaknem normálisa n müködik), hormonális tényezök js csak bizonyos kö
rülmények közt irányítják a vízforgalmat, eg·yelőre feh-esszük, hQgy a vese 
éppen olyan sz(iveti funkcióval hír, mint a többi vízmegkötő szerve a? ,:elö
vesének" és hegy így saját szövetének "vízállásábót" tudja meg aiZt,, hogy 
milvcn a többi sze~·vnek víztartalma és így azt is, hogy 1nennyi vizet kell 
kiü~·ítenie. E felfogás szerint tehát a vese a maga specifikus funkciója 
mellett egyben mint az elővese egy része gyakorol döntő befolyást a vizfor
galomra. Ezeknek a szerveknek a vízforgalomra gyakorolt hatása nem 
csupán fiziológiás körülmények között nyilvánul meg, hanem kóros viszo
nyok közepelle döntő fontosságuk van az oedema képződésben. Ennek fel
tételeiről persze itt nem Szólhai:.unk -részletesen~ de azért HH'g'- kell említ e-
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nünk, hogy amint a vese nem egymagában kormányozza fiziológiás körül
ménye-k között a vizeletkiürítés 1nértékét, hanem az elővese állapota szabja 
azt meg, éppen úgy a vese tökéletlen kiválasztó müködése egymagában még· 
nem :fog ocdemákra vezetni, hanem ehhez az elővese véredényeinek capilla
risainak, lympha ereinek., szövetelemcinek rendellenes viselkedése szüksé:.. 
ges, ami a legkülönbözőbb ártalmak köve~keztében a vese megbetegedésével 
egyidejűleg szokott bekövetkezni. Ennek ismerete nagy fon:tossággal bír 
akkor. amikor diurctikus szereink hatásmódját akarjuk megérteni, amely 
szereknek leg'főbb feladata akárosan felhalmozott víznek lecsapolása (oede
mák, hydrops, ascites). 

Az elmondottakból világ·cs, hogy húgyhajtó gyógyszereink hatásukat 
nem fejthetik ki úg·y, mint azt nem régen gondoltuk, hogy t. i. egymagá
ban- -a vesére, illetve a vér víztartalmára hatnak, hanem kétségkívül kell, 
hogy a'Zi elővese néven összefoglalt szervek vízforgalmára is hassanak, mert 
vese és elővese oly szarosan függnek össze, hogy diureticus szereink is egy
aránt hatnak a vizforgalom renalis és extrarenalis tényez-öire. A vesére 
ható tényezök termész~tesen azok lesznek, amelyek a ve..;_;e normális mükö
désében is szerepeinek : 

1. A vér kellő ·'áramlási sebessége a Yesén keresztül. · 
2. A vér kellő víztartalma. 
3. A vérnyomás kellő magassága. 
4. A domerolus-filtratum besűrűsödésc a tubulusokbm1. 
Könn;en belátható, hogy mindaz, ami az első három feltételt fokozza, 

a neg'yediket (a besűrüsödé-st) pedig csökkenti, alkalmas ]esz arra, hogy 
a vizelet mennyiségét 'szaporítsa. 

Dinresist hozhatunk tBhát létre: 
l. Azzal, hogy a vér áramlásá-t a vesében siettetjük, amít úgy érünk el, 

hügy a vese véredényeit tágulásra bírjuk. (Így hatnak a Xanthin-szárma
zékok: a coffein, a theohromin, kis dosis-ban a digitalis-glycosidák és az illó 
olaJok, 1halzsamok, veseizgató anyagok_ és maga a hydraemiás vér.) 

2. Úgy, hogy a vért felhigítjuk, vagyis hydraemiát okozunk: :fokn;.:;ott 
vízivás, hypodermoklysis, vérkibocsátás, rosszul di:ffun~áló sóknak a vérbe 
jutása, ami mind hydraemiára vezet, vagy pedig a vér colloidanyagainak 
vízmegkötő képességét csökkentjük s ezzel a "sza had" víz mennyiségét fokOz
zak. Így hatnak újabb yizsgálatok szerint a coffein (Ellinger} és a húgy
hajtó sók. 

3. A vérnyom~s fokozásával különösen kórosan csökken~ nyomás esetén 
(coffein). 

4. A vízfelszívódás csökkentésével a tubulusokban, amit ro,SBzul diffun
dáló sókkal érhetünk cl, feltéve, hogy ezek a glomerulusokba be tudnak 
jutni. Ezek- ugyanis a húgycsatornákban vizet kötnek meg és annak fel
szívódásá-t éppúgy meggátolják, mint ahogy a hashatjó .sók a bélből nem 
engedik felszívócini a vizet. Így tehát 'valóságos tubulus.diar1'hoCát okoz
nak. (H. Meyer.) 

Az extrarenaUs tényezőket' még csak ré-szben jsmerjük. A szövetck víz-
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forgalmát mindenütt szabályozó osmosis és diffusio törvénycin kíYül, 
melyekről az általános sóhatás fejezetében emlékeztünk meg, nagy szerepet 
játszik a szövetek kolloidjainak vízntegkötő képessége, ami viszont elsősor
ban a .szövetnedv és a vér elecll'olytjeinek, kathionjainak és anionjainak 
befolyása alatt van, de hatással lehetnek arra olyan szcrves vegyületek is, 
m:int a coffein és theobro,min. Ilyen szerepet ját.szik a szövetek chlortar
talma, amely ha növekedett, a vízretentió fokozottabb. Ezzel kapcs:;latosan 
érdekes meg:említeni, hogy minden di-uretikus szerünk a chioridok kiüríté
sét _erősen fokozza és a kísérle:ekből valószínűvé vált, hogy diuretikumok 
egyik yrimlir hatása, hogy a chloridokat ·a szövetekből kiűzik és ezzel a 
vizet is kiürülésre késztetik. Sós húgyhajtóink - melyekről régebben azt 
gondoltuk, hogy osm.osisos hatások révén okoznak hyracmiát éR ezzel diure

7 

si.st - főképpen a szervek kolloidjaira hatnak, még pedig oly módon, hogy 
azok .duzzadóképességét csökkentik vagy növelik. Így érthető, hogy míg·. a 
Na sók alig hatnák- diuretikusan, K vcgyüle~ek igen hatásosak, mcrt a ]í_ 

ion a kolloid duzzadását jelentékenyen esökkenti, míg a. Na-ion inkább még. 
növeli. Részben erre a megváltozott ionegyensúlyra keU visszavezetnünk a 
szö-v=etek kóros "oedemahkés,zségét" s a makacs vizenyőket, melyek le-csapo
lását az erélyes húgyhajták mellctt sómentes dia.etávrrl érjük cl legbizto
sabban~ 

A sejtkolloidok duzzadására (,solvataio) nagy befolyást gyakorolnak 
még bizonyos belső secretiós ntirigyek hatóanyagai is. A pajzsmirigy csök
kenti, a hypophysis hátsólebenyének hoxmonja növeli a szervek vízmegkötő
képességét. Az elsőt már a pajzsmirigy hiányos működése esetén kifejlődő 
myxoedema is mntatja, a!Z utóbbiról a kínzó diahetes insipidus eselén a · 
hypophysis-kivonat gyógyító hatása tannskodik. E hormonok hatásmódja 
még nem egészen tisztázott, de valószínűleg a zsig·eri idegrendszer és· a közti 
agy is sz~repel benne, mert ismerünk a közti- agyban egy kétirányban mű
ködő (hydraem:ia - anhydraemi«) vízközpont ot, mely az ag·ykéreg felől is 
befolyásolható és ismerünk újabban egy sóközpontot is a IV. agygyomrocs
ban, melynek szúrása esetén konyhasó ve.>zteség áll be. Az is kétségtelen 
aJ.ZOnba.n, hogy a. hypophysis liórmonja közvetlenül a vesérc is hat ~ert a , 
hátsó lebeny, ha hiányzik a vese elveszti sűrítőképességél és az így beállott 
dinresist hátsólebenykivonatta1 - izolált vesén is - meg lehet szüntetni. 
(Verney.) 

Fontos szerepe van még a }Jtáj víztároló képességének is, . a folyadék
cserére, tehát a dinresisre is. Ujabb vizsgálatokból ismeretes, hogy a máj 
venáinak falában körkörös izomgyűrűcskék vannak, melyek ha összehúzód
nak, zsilip módjára megnehezítik a vér elfolyását s az ily módon létrejött 
nagyobb nyomás következtében fokozottan lép ki folyadék (lympha) a vér
ből; amivel a máj nagymennyiségű víz elraktározására válile képessé. A máj
zsilipet elzá:ró anyagok, melyek tehát vizretentióTa vezetnek pl. a parasym
pathicus izgató méTgek, rníg a. sympathicus izgatók a zsilipet megnyitják. 
Hypophysis-kivonat, mely tudvalevően a dinresist igen csökkenti, a máj
zsilipet zárja, míg a diurctikusa.n ható coffein megnyitja ·azt s így a máj 
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vízmedencéjét leapas.ztja. J\Iindezek a példák mutatják a vesén kívül eső 
tényezők nagy jelentöségét a diurctikumolt hatásában és ha még nem is 
tudunk a szervezet vízforgaimát irányító tényezök számos rejtélyébe be~ 
hatolni és minden húgyhajtószcr hatásmechanizmusának teljes magyará
zatát adni, a_z extrarenális tényezők jelentőségének felismerése kétségkívül 
mélyebb 1Jetekintést enged a hatás lényeg'ébe, mint az Tégebben lehet~é
ges volt. 

A h ú g y h a j t ó k a lk a lm a z ás a. Diuretikumokat al kalinazunk: 
l. akkor, amikor a vese elégtelen müködése következtében a, kíüriilésre szánt· 
ctnyagok (víz, sók, 'Uteunt, húgysav) felhalnwz-ódnak a .szervezetbcn-. Bz tör
ténik a szívbántalmak kapcsán kifejlődö hydrops esetén, súlyos fertőző 
bántalmak (scarlatina) vagy mérgezések következtében kifejlődött vesegyul
ladás avagy a vese önálló megbetegedése fo.lytán- Jellépett olig·uria, sőt 
anuria esetében, ami az életet fenyegető autointoxicatiÓnak (uraemia) teszi 
ki a beteget. Ha a veseműkQdés tökéletlensége a gye11gült szívmüködésben 
leli- magyarázatát, legjobb diuretikumok lesznek a cardiotonicumok. ~r-ra 
annak a vesében magában fennálló okai vannak (edények incgszükülésc, 
elválasztó müködés csökkenése), csetenként a coffein-csoport tagjai, a Sós 
avagy a csípős húgyhajták indic&ltak. 

2. Használjuk á diureticumokat még a veseműködés épsége esetén is, 
hogy eJ;sudat1VJnok, transsuil.atumok felszívódását elősegítsiik; továbbá 
akkor, mikor a szervezet vízforgalmát emelni akarjuk, hogy a -szervezetet 
mintegy átöblítve, a sejtekben lerakóelott és fixált mérgek kiüriilését siet
tess·iik. Ilyen célra főleg a sós húgyhajtók lesznek alkalmasak. Ha .a szöve
tekben vagy testűregekben felgyülemlett folyadékot. akarjuk kiüríteni, 
akkor a húgyhajtó sókat lehetőleg kevés vízzel juttatjuk a szervezetbe, hogy 
il;ymódon azok a szervezetben :felhalmozódott víz n1egmozgatásával okoz
zanak hydraemiát. Amikor azonban Cé-lunk az, hog'Y a szervezetet átöblítsük, 
akkor a húgyhajtó sókat híg oldntokban, leg.iobban ásványvizek alakjában 
rendeljük. 

3. Egyszerűen a rendes vizelet felhigítása
1 

esetleg vegyhatásának 
lúgossá ·változtatása - tehát oldóképességének emelése - céljából adunk 
diuretikumokat akkor, amidőn a savanyú vizeletből könnyen kiváló sók 
(umff;bk, oxala.tok) kicsa.pódását, húgyhomok- és kőképzödést akarjuk meg
akadályozni. 

4. A diuresis emelésével a húgycsatornácskákból, vescmedcncéből, 
hólyag>ból mechanikus akadályokat (sejt-detritnst, gennyet, cylindereket, 
húgyhomoko,t, apróbb köveket) távolíthatunk el vagy hozhatunk lejjebb a 
vesemedencébe és a húgyutak bő és gyakori átöblítésével azoknak gemvyes 
gy1.J.lladása vagy hurutja esetén (pyeli~-is, cystitis, gonorrhoea) a gyógyu~ 
lásra kedvező befolyást gyakorolhatunk 

Termé~tes, hogy a vesék acut gyulladása esetén a vérbőséget okozó, 
izgató hatású esípös húgyhajtókat nem, szabad alkalmazni. 
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Hatásmód 

l. Sós húgyhajtók. Diuretica salina 
' 

Ha a Yérpályába Ilyportoniás sóoldatot fecskendezünk, azonnal folya
dékáramlás indul meg a. szövctekhől a vérerekbe, hydraemia áll be, magá
ban a vérben pedig· a colloidok vízmegkötő képesség·e esökken s ennek követ
keztében a fennálló vérnyomás a rendesnél több folya,délmt tud kipréselni 
a glorp.erulustokba és a Yér _ilyen módon nemcsak \rÍZfcleslegét veszíti cl, 
hanem a vízzel együtt a szilárd húgyalkatrészek is, inága a befecskende
zett só is a húgyutakba kerüL A vérbevitt só tehát az okozott hydraemia 
következtében elősegí~i a glomerulus filtratiót. Ezenfelül a hydraemia a 
vesevéredényeket is kitágítja, ami arra vezet, hogy az időegységben több 
vér áramlik keresztül a vcsén, ami már egymagában is elősegíti a filtrat!ót. 
Ezzel azonban a. sók hatása még nines kimerítve, mert a húgycsatornáes
kákba jutva, ott a víz felszívódását. akadályozzák éppúgy, mint a hashajtó 
sók a bélben. Tehát hydraemia okozta könnyellh filtratio és értágulás által 
növekedett áramlási se>besség· a ·vesében, végül a- vízfelszívódás megnehezí
tése a húgycsatornákban lesznek azok a tényezők, amelyek a sók húgy
hajtó hatásában szerepelnek .. Azt js tudjuk .azonban, hog·y az osmosisos 
nyomás ·nem az egyedüli tényező, amely a .sók hydraemiát. okozó hatását 
megszabja, hanem a sót alkotó iónok spec.ifikus hatása a szöt~etcollojdok 
vízmegkötő képességére gyakorol még döntő befolyást en~e a folyamatra 
(l. általános sóhatást) ~ Ennek követke.ztében azok a sók lesznek jó húgy
hajták, amelyeknek iónjai a vér- és sejtcollojdok duzzadását csökkentik. 
Ezért johb diureUcumok a kaliumsók, mint a natriumsók, mert hiszen a . 
natrium-ió'n nem hogy csökkentené: hanem éppen növeli a colloidok vízkötő 
képességét és oedemás hajlamot okoz ugyanúgy, mint az anionok közül a 
ehlor-ión. Az anionok közül az acetatok-és tartaratok a sullatok és nitratok
nál is erősebb diurctikus hatásúaknak h~zonyultak, mcrt carbonatokká égnek 
el és ezeknek is haJásuk van a colloido-kra. 

Ide sorozhatók a savanykás limonádék, szénsavdús, organikus savak
ban gazdag a1coholos italok is ( dútretíca. acida. aquosa), melyek a felsr.í vó
dásuk -s clégésük 1!-tán ugyancsak a vér bicarbonat-tartalmát növelik és 
:fokowttabb dinresist o~oznak, mint ug'Yanolyan mennyiségű -tiszta víz. 

" Végül meg kell említenünk magát az 'ltrenmot, amely a leglényegesebb, 
ú. n. normális húgyingernek tekjnthető. Az nreum a bélnyálkahártyán 
könnyen diffundál, de igen nehezen eresztik he a test eg,yéb setjei, pl. 
izomsejtek és a húgyutak endothelsejtjei. E7.ért, ha a bélből felszívódik, 
erős hydraemiát hoz létre és ezenfelül a húgyutakban a vizfelszívódást 
gátolja: E mellett éppen Úg'y, mint a sók a eoHoidoknak duzzadóképcsségét 
csökkenti, hatása t.ehá.t teljesen azDnos a h-úgrhajtó-sók hatásával, de előnye, 
hogy azoknál meg'bízhatóhh a hatása. 

Ezen csoport tagjai a következők: 
* Kalium aceticuru solu tum. .E c c t s a v a s k a l i um - o l d a t. 

(OH3COOK). Színtelcn, semleges Ycgyhatású foly?tdék, me1ynek három 
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· súlyrészében egy súlyrész ka.limnacetat foglaltat-ik. A szervezetben kalium
carbolláttá ég el; a vizelet lúgossá válile 

R e n d e l jük 0·5-1·0-1·5 g-os adagokban két óránként folyadék
orvosságokban. Rendesen juniperus- vagy digitalis-forrázatokban adjuvans
ként szokDtt szerepelni. 

*Kalium nitricum. Sa l é t r om. (KNO,). Rhombus, fehér, átlátszó, 
hasábok, melyek vízben jól oldódnak, erős lehi\lés közben. Nem használjuk. 

'''Lithium carbonicum. Szénsavas lithium. [Li, CO,]. Fehér, 
kristályos szemcsékből álló por, mely vízben rosszul, szénsavas vizekben, 
szódavízben jo.bhan oldódik. JYiivcl in vitro a litlüumcarbonatoldatok a 
szódaoldatolmál négyszerte jobban oldják a húgysavat, uratlerakódások 
esetén: köszvény és vesehomokképződés ellen szakták rendelni 0·1--0·5 g-os 
adagokban. I vókúrák alakjában lithiumos ásványvizeket is rendelhetünk. 

A lithium citricunt vízben jól oldódik, s a lithium eit1·iwm cfferves
cens (5 lith. citr., 21 acid. citr., 31 acid. tartar. és 57 natr. bicarb.), mit 
feloldva, pezsgés közben kell elfogyasztani, úgy hat és úgy adagolható, 
min t az előb b i. 

U·l'osin. Chinasavas lithium. )iaponta négy-tíz 0·5 g-os tabletát kell 
bevenni szódavízhen. 

Az Uricedin a benne levő s.zcrves savak (ae. tar:-., ac .. citric.) a vizeletet 
lúgosítják. Tartalmaz még: konyhasót., natr: aceticumot-- és natr. hydro
carbonatot. Húgyhajtó !'s húgysavoldó. A d a g j a : 1-2 g. 

Citari11 ( anhydromethylen-citromsavas natl--ium) sós- ízű por, melynek 
uratokat oldó hatását dícsérik. A d a g j a 1-2 g szódavízben oldva. 

Hasonló célt szolgálnak: Piperazin, Lysumt, Solvtwat nevű kéies értékű 
készítmény ck. 

Ureum purum. H u g y a n y. (NH,CONH,). Színtelen, igen jól 
oldódó jegecek. Jó diureticum, melynek hatásmódját már ismertettük. 
R e n d e l ik napi 10--20 g-os adagokban vizes oldatban (5-10%). 

2. Kénesővegyületek 
1&.?{:{;;ei{ 

J endra•sik Ernő fedezte fel, hogy oedemák esetében csodálatos a 
kalomel hatása, amennyiben a kiürített vizelet menyisége napi 9-10 liter 
is lehet. Azóta tudjuk, hogy a Hg, amely mérgező adagban súlyosan káro
sítja a vesét, -gyógyadago.kban a tubulusok vízfelszívó képesség-ét szünteti 
meg és ezzel ig'en nagy vízmennyiségektől szabadítja meg testünket, külö
nösen, ha az oBdemás -volt. Izolált veséken végzett kísérletek bizonyítják, 
hogy -a kéneső-vegyületek támadási pontja maga a vese, de e mellett talán a 
szövetek víztelenítésére is képes. Az előbb mondottak értelmében beteg vesét 
már gyógyadagok is súlyosan károsítha.tják, ezért ilyenkor nem rendeljük, 
hanem csak a4kor~ amikor az oedemálcmás okból' származnak (kcring:ési 
zavarok, májc;\trrhosis, helyi vizcnyők, agyoedcma). Nemcsak kifejezett 
ocdemák esetében van jó hatásuk, hanem a vízforgalom olyan zavarát is 
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n1egszüntetik, amely valószínűleg hormonális eredetű és kísérője a kóros 
elhízásnak Tapasztalatilag· a szervezet víztelenítése a zsír rohamos meg
:Eogyásával jár ·eg~rütt, úgyhogy a kéncsős húgyha.jtók ma a sován:yodás jó 
eszközei. Hogy hatásuk teljes mértékben kifejlődhessék, jó, ha meg·előzőleg 
acidosist Csinálunk, ami a. sZövct-koJJoidok vfzmegkötöképességét csökkenti. 
Erre a céh·a a húgyhajtó alkalmazása. előtt 2-3 napig ammonium chlori
dot va.gy ammon nitdeumot adunk (1. sava_k :Eeje:Ze~:ét). 

A '''Kalomelt (IfgCl), amely napokig a szervezetben marad és azért a 
mérgezés veszélye nagy, nem igen adjuk, bár a diuresis js ennek megfelelőcn 
hosszantartó. Adagja: 0·1-0·~ r~ 3>;: Hap;i_,>7 H:a fia 3. ,;1~pon a hatás nem 
állott be, abba kell hagyni. R•. V: eYe, •\0!!0, (k:udrCI-&:~; 4z,l;'". 

HelYette ma a Hg komplex vegyületeit rendeljük, amel;;·ek 6~8 Ól'a 
alatt kiÜrülnek és amelyekben a Hg.nak inkább csak a diuretikus hatása 
érvényesül. Ilyen a Saly1·gan, amelyet 0·1 g-os adag·okban adunk izomba: 
néha Theophyllinnel együtt és a Novasnrol, barbitursavas Hg vegyület, 
mely isméteihm adva azonban csinálhat Hg.mérgezési tüneteket (stoma· 
titis, gyomor-bélgyulladás), Ezeket a komplex vegyületcket csak 7~8 
napos időközökben fecskendezzük he, ami elég is szakott len~~' mcrt egy 
Salyrgau adag után a kiürített vizelet 30~35 literre szaporodhat. A vese 
megbetegedése mindenféle kéncsős húgyha.jt6 alkalmazáSát kizárja, mert 
nemcsak veszedelm0s, hanem teljes mn~riát. okozhat. 

3. Purin-anyagók 

A coffein, melyrúl már a központi idegrendszer. izgatói közöti áZÓ volt, 
tapasztalatilag 11öveli a vízelvála.sztá.st és még hatásosabbak a hozzá vegyi~ 
leg,.közelálló két dimethylxantin: a theob,·omin és theophyUin. A hatás több 
tényezőből tevődik -össze: Talán legfo,ntosabb a vese véredények kitágítása, 
ami. ~"z áramlási sebességet növeli. KísérJetek azt mutatják, hogy ezenkívül 
a tubulus hámsejtek felszívó képességét is csökkentik és a vérkolloidok víz
megkötőképessége is csökkep. Ehhez járul, hogy legalább is a. cof:Eein még a. 
vérnyomást is :fokozza. s CZ""L;el a. filtratiós nyomás· is nő a vesében. 

Íl~ivel a coffein izgató hatásait nem akarjuk felidézni, inkább a két 
dimethylxa.nthint adjuk húg)•hajtónak. 

''Theobrominum-natrio-salicylicum v, D i u r e t i n 45:% theobro
mint tartalmazó :fehér, _amorph. sóskeserü, lúgos ízü por,_ mely hideg vízben 
rosszul, melegben lúgos vegyhatású folyadékká Dldódik. Savak, savanyú 
szörpök elhontják, kicsapjálc Vízszívó yolta miatt jobb oldatban vagy zárt 
capsulákban. rendelni ;·lehetőleg étkezés után vétessüle Adagja 0·5-J·O! g, 
pro die 4-6 J g. 

T h e o b r o ru i n um-n a t r i o a c e t i e u ru, Ag-u.r·in v. Theosa.lin 
az előhhihe,; hasonlóan rendelhető. 

T h eo h rom i n um a ct y l o-s ali c y li c u.m ~ X napjáhan 0· 5 g. 
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'''Theophyllinum purum v. 1'heocin (1·3.dimethylxanthin vízben old· 
hatlan kristályok. 3X napjában 0·3 g. 

Theophyllinum natr, aceticum az előbbinek vízben feloldódó kettős 
sója. 

Euphyllin (th e o p h y ll i n um a e t h y l endiamini c um) 
napi 0·3 g izomba és venába is lehet fecskendezni. 

Glycophyllin: 10% glueoset és 2.% theophyllint tartalmaz. Intra· 
venás befecskendezégre szolgál Stenocardia, arteriosclerosis- eset.én. 

4. Húgyhajtó növényi drógok 

Számos növény tartalmaz olyan illó olajokat, vagy más vérbőséget 
okozó anvao'okat amelyek a szervezethől a vesék útjBn távozva, ott edény-

" o ' • 
tág_1.llást s ezzel dinresist okoz. Ezeket csíp"ös húgyhajtáknak ( diuretica 
.aeria) nevezték régen. Rendesen theakeverékekben szerepelnek, vagy más, 
pl. szíverősítő gyógyswrek segítőik~nt (adjuvans) rendeljük őket. . 

I/;yenek: '''Fructus v. haceae juniperi (boróka.gyümöles, a Juniperus 
communis érett bogyói, mely illó olajat *Ol. jtuciperit tartalmaz, mely helyi
leg· bőrizgatónak használható. A' bogyókból lekvárt készítenek: roob i'uni
peri~t, mclyet kávéskanala.nként használnak húg~yhajtónak1 vagy _a. bogyók 
:Eőzetét l : 150-re kanalas orvosságnak. 

~~scilla maritima tengeri hagyma) szárítva mint *Bcilla siccata ha~z-
1lálható 0·2 g-os adagokban. Néha émelygést, hányást okoz. Gyenge digi
ta.lisszerü hatása is van. Digitalis főzetek adjuvánsa.k€nt szoktá~ rendelni 
mint Acetwn scillaet, adagja l-2 g·, vag:y az Oxym.el scillaet (10 : 150), 
mBly ízjavító adjuvans. *Extract. scillae porban rendelhető digitalissal v. 
coffeinnaL Adag'ja 0·05--- 0· 2! g pro dosi, 0· 5! pro die. 

*Radix ononidis, *Radix Angelicae, *Herba Equiseti arvens-is nevü 
.droguokat 10 : 150 infusumban ~ehet rendelni, de ilyen célra jobban meg
Ielel a *Speáes dinreticae thea.keverék, mely scillát, sem1alevelet, borókát, 

·-cquisetumo( tövises iglic gyökeret (r. Ononidis), grament és leonun1st tar
talmaz. 2~3· evőkanálnyit Yz liter forró vízzel öntünk le. 

végül meg kell emlékeznünk a pajzsm .. irigyröl mint húgyhajtóróL ~iá.r 
.a ·beveeztésben említettük ennek a belső elválasztású mirigynek élettani ha
tását a víz:Eűrg.a.lomra 1 ami úgylátszik a szövetek vízmegkötését esökkenti. 
Ezt a nJ'ÓD'vászathan arra használjuk fel, hogy nephrosisos vizenyő kiUrü-

"· bJ d ' l' .l lését siettessük, illetve megindítsuk. Ebben a betegségben, e ugy atsz1 i: 
(JSak ebh:n, napi 2~~ tabletta minden húgyhajtónál erősebben apasztja a 
.a v1zenyot. 
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5. A húgyutak fertőtlenítői 

'''Hexamethylentetraminum. Urotropin. (CH,},( N11)., éppúgy, mint 
anhydro-methylencitromsava.s -sója, a helmitolJ más néven nrotr_opin-1wu, 
közömhös vegyhatású, vízben jól oldható fehér jegecekböl áll. lVIint a húgy
ntak jó desinficiense tett hírnévre szcrt, mivel belőle a vizeletbell- föltéve, 
hogy az savanyú vegyhatású - lassan formaldehyd hasad le; a heimital 
állítólag· lúgos közeg'ben is hasad. A gJromor jól türi, heteken át szedhető, 
a formaldehyd lehasadása oly lassú és csekély, hogy a vesét sem izgatja~ 
A húgyutak fertőző bántalmaiban (gonorrhoea, pyelonephritiH, eystitisek) 
jól bcvált, sőt mint prophyla.cticumot js dícsérik gyakori katheterezés 

_ esctén. 
R. e n d c l ik 0·5-1·0 g-os adagokban, naponta 2-5 g-ot, porban,. 

pasztillában, melyek 50----60 g vízben oldva ve~ndők he. 
A vizelettel kiürülő. illó olajok közül, mely antiseptikus hatású, leg

inkább használják az OZ. santetli-t (gelatin capuJában 10~20 cseppet), 
néha a 33% salolt tartalmazó salalsantal-t a gonorrhoea ke@!ésében, ami
nek jelentősége e hetehség chemotherapiás gyógyítása óta (l. ott) igen hát
tél'bc szorult.. 

''Terpinhydrat a régen használt *Ol. therebenthi-nae helyett 0·1---0·2: 
g-os adagokban adható pyelitis, cystitis esetében. 

#ouh~ ',:lii3i . ' 

280 

• 

IX. Az ivari életre ható gyógyszerek 

A legalacsonyabb élőlényeken az őket alkotó sejt ismeretlen okokból 
több kisebb részre oszlik, melyek mindegyike egy-egy új szervezet~é lesz. 
A fajfejlődés igen korai sZakában azonban lllár csak két sejt egybeolvadása 
teszi "lehetövé· Ítj szcrvezet kialakulását, vagyis néhány ritka e.set ldvétclé
vel, aminővel pl. a méhek életében találkozunk ~ mert ott a herék meg· 
nem rermékenyített petékből fejlődnek (parthenogenesis) -- a női csíra
sejt elvesztette azt a képességét, hogy a maga erejéből szaporodjék s ahhoz, 
hogy benne a sejtoszlás folyamata végbemenjen, második sejttel való egye. 
sülésre van szüksége. A két sejt egyesülésének módja az állatvilágban igen 
különbözőképpen lehetséges. A fejlődés legmagas>rbh ~il~n lévő emberen a 
két sej;; eg-yesülését a különneműek vonzódása. a vágy~,~'iás közérzetc előzi 
meg, amely legmagaszto-sabb :fokát a szerelemben éri el, ami lényegében 
tndatossá vált nemi ösztön, eg')'ik leg·hatalmasahb rúgója az emberi cselek
vésekn.ek. E vonzódás, valamint a belőle fakadó egyesülése egy emberpár
nak részint reflexes, részint tudatos és akaratlagos idegműködés ered
ménye, amelynek 'előfeltételeit azonban vegyi itnyagok,, elsősorban azok a 
hormonok terem~ik meg, amelyeket csíramir.igyeink termelnek. Ezeknek 
kettős szerepük van: egyfelől ők teszik lehetövé az ivarszervek, valamint 
az ú. n. másodlagos nemijelleg kifejlődését. 'rudjuk, hogy fiatal ko,.ban 
végzett kasztrició megakadályozza ezek kifejlődését (bajusz, testszőrzet, 
mélyhang· a férfiban, emlőmirigyek a nőben) és az ivarszervek fejlődése is 
visszarÚarad, úgyhogy azok csökevényesek maradnak. J\1ásielől a csíra
mil~igyek hormonjai az idegrendszeri közp0;ntok ingerléken.ységét fokozzák 
annyira, hogy_ az egyesülésre szükséges genitalis re:flexek létre tudjanak 
jiinni. Ezérc van az, hogy felnőtt korban a csírarnirigyek eltávolítása bár 
nem szünteti meg a potentia coBundi-t, a nemi ösztön csök~ent voltát okozza.. 

A hormonális befolyás azonb-an nem csupán az agykéreg alatti reflexe
ket befolyásolja, hanem a legmagasabb agyi~evékcnységeket is, mert azt, 
hogy egy férfi férfiasan érez és cselekszik) hogy egy nőben megtaláljuk-e 

281 

Csíramirigyek 
jelentllsége 

Xemek 
elkülönülése 



- . 
a nőiesség jellemző vonásait Yag-y az an~·aság önfeláldczó odaadását, azt 
nem a nevelés, hanem csíramirig)-eink hormontermelése dönti el. Ennek 
nyomait már kisgyermekkqrban, tehát- sok éYYel az; iYarérés f~lött meg
figyelhetjük fiúk és leányok különböző magatartásán és szép bizonyítékát 
látjuk a csírahormonok ha~ásának az ú. n. psychosexualis viselkedésre 
azokban az állatkísérletekben, amelyek lebetőYé tették esíramirigyek köl
csönös átplántálásával hímeket femini!Zálni és nőstényeket maskulinizálni 
(Steinach). Újabb vizsgála.tok, melyek az eg-yes csíralwrmonok vegyi Iri-

. mutatását lehetövé tették felderítették, hog}" a nemek elkülönülése nem 
tökéletes, mert minden :férfi női hormonokat is tertnel és minden nöben 
keletkeznek a hím csíramirigyek termékei, mninek ha mennyilegcs arányule 
kórossá válik, nemi eltévelyedés, homoszexualitás lehet a köve~kezménye. 

Csirahormonok Evvel kapcsolatban igen érdekes. ho_g,y emberek sorsát eldöntő na!t,\' 
'Vegyi - -- '""' 
rokonsága hatásbeli különbségek ellenére a csírahormonok vegyileg mily közel ~llanak 

egymáshoz. Valamennyien stm·inek, amelyeknek közeli vegyi rokonság:it a 
következő szerkezeti képletek érzékitile 

l. Tils.zőlwr~non. 
Oestron 

o 
2. Sárgatest~honnon 

Progesteron 

A két női csírahormo11. 

OH 

o 
3. T estost e-ron 

A hím csírahormon .. 

Hasonló s:erinek, tehát közelrokonai a csírahorm()noknak a D-t.··itwnin 
és .a mellékvesekéreg corticosteronja.. 

A fentiek világossá teszik, hogy ezeknek a csírahormonoknak a-z ivari 
életre döntő :fontosságuk van és jelentőségüket még növeli, hogy a női 

csírahormonok egyike, a tüszőhormon készíti elő a talajt arra, hogy .a pete 
megtermékenyülhessen és megtapadva új élet tudjon kialakulni. 

E hormonok csökkelÍt termelésé~ állati csírahormonokkal tudjuk pótolni. 
Ebből fakad gyógyszertani jelentőségük, miért is a ]l;:ÖYetkezőkhen ismertet
jük öket, 'valamint amkat az anyagokat, melyckkef hatásukat utánozni 
lehet. 

L A hím csírahormon 

Allat-kísérletes hatásai, mclyekkeJ· hatáserősségét is megállapítják és azt 
nemzetközi egységekben fejezik ki, a következők:' herélt kakasan megnöveli 
a taréj t., herélt kacsán a penist, ·-egerCken az ondóhólyágot és herélt tengeri
malacokon erekeiét okoz. 
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Hog~' ré@:i bikaherekivonatOk ~ amelyeknek hatásosságát az agg 
Broum--Séqu.ard önmagán vélte tapasztalni, amivel az egész helsöseeretiós 
tant elindította - valójában mennyirc esak képzelt hatásúak voltak, azt 
ma., miután a. csírahormont és annak standardizálási módját jobban megis
mertük, abból tudjuk, hogy bikaherének csak rendkívül nagy mennyisége, kb. 
50 g-ja taT~alma.zza a hormonnak hatásos mennyiség·ét. Ebből érthető·, hogy 
.ezek a szervkivonatok az orvosok elő a már régen hitelüket vesztették -és leg~ 
-:feljebb mint a pszichés gyógymód egyH;: eszkör.ét alkalmazták) ami azonhan 
:a.z impotencia coeundi gyakran lelki gátlásokból :fakadó volta miatt sOkszor 
1ndokoJt volt. )J .. v'.r/ Jql: J:__ Fb;!.;..t'c(. Cfrtoq 1.35 ;4i'\r -1'33.&-

Amióta. Laqnenr am~terdami intezetében n'fi.vid Károly magyar vegy-ész 
nek sikerült bikaherékből ezt a nagyfontosságú li~~nt, a Teste-steront 
krístá]yosan előállítani és szerkCzctét is megállapítlürl, már nem szarultunk 
ilyen szerkivonatokra. A vizeletből előállított androste-ro-n vagy provimn 
ennek vegyi származéka, mely 'bár ugyanolyan hat-ású1 mint a. tulajdonkép
peni hormon, de annál sokkal gyengébb. 

A testostoron synthcsises készítménye-i a következő .neveken kapha.tók: 
:Tesrt}oviron, Anertam'J Neohontbreol,, Androfort~ Pirandj·en stb. l cm3-hEm 
.5----:-10 mg tiszta. hatóanyagat tartalmaznak. Standardizált herekivonatok: 
]t'r:ugon, B,itestin, ·Testos1~t, Testosan stb. 

Alkalmazás: G-yermekkorban a. hímivarszervek fejlődési zavara{ és 
kó1Xls elhíz§s esetében; fclnöaön, amikor a hímhormon hiányos iermelésé
nel$: tünetei mutatkoznak nemi elégtelen~éggel. Idősebb korban az ú. n. férfi 
J-rlimaktérii.1mb-an, a megzavart hormonegyensúlJ~ból faltadó ·panaszok esetén, 
;ami magas vérnJ~ornássa.l ~zokott járni és lelki -nyomoüságban is mcgny-il=
-vánulhat. Nemi müködés kiesésével járó ú. n. genitalis elhízás esc-tében is 
)1.aszná1ják. Fontos tudni, hogy az idősebb kor csökkenő nemi képessége élet~ 
-ta.ríi folyámat, amelyet ha erőszakosan megszünietünk, aL.: érrend::."'Z-er -l'Oha
~oS elmeszcsedését. okozza, mint azt az am:~ak idején végzett ú. n. Steinaeh- ~ 
PlŰtét (Ondóvezeték lekötése) nyomán felJollbanó.ncml ké})ességek következ~ 
_ményciből tudjuk. 

A nemi ösztön fokozása érhető el a Coryant h e Y oh imbe a1kaloidájáva.l, 
--ille~ve a kérgébe~1 előforduló l~ oh-imbin-nel. Ennek hatása az, hogy bénitja 
:a.Z fídrenergiás edénys-zükHő idegeket és ezzel a hímves.szőben ·ed~nytágulást, 
-tehát crekciót okoz. Ezenkívül igen fokozza a sacralis gerincagyban fekvő 
~nemi reflex központ.já11ak ingerlékcnységét. Hog~- nem _l)sziehés halásról van 
~szó, azt az állattenyészt-ök tapasztalata. bizon~yítja. 

A Yohimbimon hydrochlor·icun-wt--- 0·005 g~os adagokban tahlctt..1han 
r-endeljük. Fentemlíte:t hatása az erekre, ha parentalisan adjuk, dyan créís 
lehet, hogy a vérnyomást sü11ycszti. Praesdercsi-sos magas vérnyomás ellen 
hetenkét két bcfeeskendezést szokt.ak re-ndelni, aini azm1ban angina pectori~ 
sos rohamot válthat ki, me rt a. hi-1 telen csökkent vérnyon1-ás az esetleg szilk 
'Jmsr.orús erekrn nem tudjn a szükségcs vérmennyis-éget á.~hajtani. 
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2. Női csírahormonok 

A női ivarszervek működése sokoldalúbb lévén a férfiénél,. hormanalis 
kapcsolatai is bonyolultabbak. A petefészek termeli a 2 női csírahormont, 
de ezeknek termelését a hypophysis mellső lebenye irányítja és pedig 2 ho~-. 
monja, a gonadotrop és a luteinizáló hormon segítségéve!, viszünt utóbbiak 
termelés.ére a lJetefészek hormonjainak· van befolyásuk. Az ivari szakok~ 
valamint a menstruáció létrejöt~e tehát e k'ét mirigy együttes szabályozó 
hatáS3 alatt. áll. 

A Graaf-félc tüsző termeli a tüszőhormont nünt oestl'adiolt, mely azDn
nnl átalakul a hatásosabb Oestronná. Ez irányítja a fejlődés idején a kiili;ő 
és belső ivarszervek küilakulását, belcér~e a tejmirigyekét. is. Serd·ül-ő kor
ban ennek hatására vastagszik meg a hüvely nyálkahártyája, váladéka sava
nyúvá lesz és megindítja állatokon a tüszőrepedés idején az ú_ n. oestrust 
(ami az Allcn-Doisy-próba képében a hormon hatáserősségének mértékéül 
szolgál), ami emberen a bószámnak felel meg·. 

A másik petefészekhormont a corpus l uteuru term eli. Ez a Progesteron 
bizonyos fokig antagonistája a tüszőhormonnak. A megccrmékenyített pete 
beágyazásának szolgálatában az uterust vérbövé teszi, hatására mirigyei_ túl-_ 
tengenek és kifejlődnek a decidua-SBjtek. A méh mc,.gásait - amelye
ket a tüszőhormon megindít~ megszünteti és gátolja a következő ovula~iót 
és az evvel járó ciklusos változásokat. Döntő szerepe van a terhesség alatt a 
mag'zat mcgtartásában, úgyhogy eltávolítása terhesállaton elvecélést okoz. 

Alkalmazás: A tüszőhormonnak oestron vagy a hatásosabb Progynon 
( dihydrooestron) alakjában való gyógyszeres alkalmazásának célja az ivar
szervek fejlődésének fokozása ivari infantilismus esetén és a nemi ciklus 
megindítása. Gyermekkori gonorrhoea esetében á hüvelyváladék savanyítása 
céljából adják. Menstruáeiós zavarok, túlerős vagy rendetlen voltának hor
manalis befolyásolása egyszer a tüszőhormon, máskor a corpus luteum ter
melte progesteron vagy a hypophysis-készitmények segítségével lehet. Nők
nek legkülönbözőbb panaszai, mclyek látszólag függetlenek a nemiélettlll, 
néha igen jól befolyásolhatók ezekkel a hormonokkaL Az Oescron-készítmé
nyek Hogival, Glandgbolin, Progynon, Gy1wnnon stb. néven kaphatók. 

Újabban olyan synthetikus vegyületeket állítottak elő, amelyeknek 
semmi vegJi kapcsolatuk nincs az oes;tronnal, de hatásaik aeonosak. Ezek 
stilben-származékok. Leginkább használatos a Dyaethylstüböstrol, 

HO-~-C _c_ C~-OH 
"=/- l l "=/ 

C,H, C,Il, 

amely per os adva tízszeresen felülmúlja az Oestron hatásosságát_ 
Készítményei: O y ren B., Syntestrin, O estrop h en, Met1'ok,-in stb. néven 

kaphatók. 
A. sárgatest~honno-n készítményei .i1lcrolu.Un., Glan.dv.corpin, P.rolutorn,. 

Luteogan sth. néYen vannak forgalomban. 
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3. Hypophysis mellsőlebeny•hormonok 

l\iint már említettük, a petefészekhormonok termelésére befolyl1st gya
korolnak a hypophysis mellső lebeny hormonjai : 

a) A gonadotrop-hornwn vagy Prolan, amely úgylátszik nőbcn a tüsző
hormontermelést indítja meg, mert hatása ehhez .ha·sonló, de csak akkor hat, 
ha az ovarium helyén van. A hím ivarszervek fejlődésére is hatással van és 
pedig ez indícja meg a herék lel!zállását. Elmaradása esetén ezt adjuk. 

Terhesség alatt sok képződik belőle és a hószám kimaradása utáni 5. 
napon már a vizeletben kimutatható ivaréretlen egereken, amelyeknek belső 
ivarszervein jellemző elváltozásokat okoz. ( Aschheim-Zondek-féle terhes
ségi próba.) 

Készítményck: Gland.1.w.·ntín, P.rola·n~ Lutocrescin, LU-teoantin. 
b) A luteinizáló honnon a sárg·atestet készteti hormontermelésre, viszont 

a petefészek tüszöhormonja hatással van ennek a luteinizáló hormonnak a 
keletkezésére. 

Meg kell említeni még a hypophysis thyreot•·op hornwnját a pajzs
mirigy thyroxin-termelésének szabályozóját, amelynek talán szintén szere1~e 
van a magzat kifejlődésében. Újabb vizsgálatokból tudjuk ugyanis-, ·hogy 
pajzsmirigyfosztott állatok azért nem szn.porodnak, mert ilyeneken a pete 
ugyan meg-tapad, fejlődésnek is indul, de néhány nap mulva elhal. llyen 
anyákat thyroxinnal kezeive, a magzatot kihordják ThyreomJtin nevü 
készítmény tartalmazza ezt a thyreo!rop-hormont. 

A mellső lebeny egyik hormonja a tejelválasztást tudja fokozni. Lacto
antin névell kapható. 

4. A méhre ható gyógyszerek és mérgek 

A szülés élettani lefolyásában ideges reflexeken kívül humorális és 
hm·monális tényezők is szerepelnek, amelyek a méhet a terhesség végén 
idegingerekkel szemben annyira ingerlékenny-é teszik, hogy azok hatására 
szülöfájások .indulnak meg és izmnösszehúzóiúísok és elernyedések váltako
zá.-:ávcü a magzat a szülőutakon át elhagyja a mé-h ürét a. nélkül, hogy e köz
ben túlságosan hosszúra nyúló iiZomösszhúzódások a placenta elszorítása 
folytán benne anoxaemiát vagy szülési akadály esetén uterp_s-rcpedést hoz
hatnának létre. A szi:Üőfájásoknak ezt az ütemcs voltát a méhfalazatou 
kívül cső, a méhnyak -és hüvely határán fekvő dúcsejt-esoport, a F·ra.nken.
hiinser-féle idegfonat vagy plexus uterovaginalis irányítja, úgy, amint a 
bélen is az ütemes bélmozgásolt a.7.. Auerbach~dúeok müködésétöl feltétele
zettek és· az izomzat tónusát, vala .. mint a, dúcsejtek ingerületi állapotát a 
szervhez menő zsigeri idegek kormál1yozzák. A llléhen is- hasonlóan a 001-
hez, a cholinergiás ideg - itt a nervus pelvicus a. serken W, az adrenergiás 
nervas hypog·astricus a gátló, tehát az izom~atot elernyesztő ideg. Igen 
érdekes) hogy a sympathicus izg-alom, mel3 rendes körülrnényck között a 

285 

Thyro.xin. 
szerepe 

?.féhiwmz.at 
mil.ködése é~ 
beide!!;'lés:e 



Gyógnzerek 
hatása 

méh izom~ tát elernyeszti s ez;: e! a~ l<opulatio közben biztosítja a sperma 
méhbejutását, amint a- méh terhessé lesz, ellenkező hatásÚ'iá változik, úgy
hogy ilyenkor mindkét: ideg felől az uteruse érő ingerületek az uternsizmok 
erélyes összehúzóelását váltják ki. Néha a megindult szülőfájások ellanyhul
nak, vagy egészen elmaradnak, úg_yhogy azok serkentése va:g-y meg-indítása 
fontos feladata az orvosnak. Az előbb elmondottak szerint erre a célra csak 
olyan gyógyszereket sza.bad használni, amelyek az 1derns ütemes müködé
sét erősítik., illetve megindít ják, mcrt aZ uternsizomzat tart?s, ú. n. tetaniás 
összehúzódását okozák hal.üos veszedelillet jelentenek magzatra és anyára 
egyaránt. 

Ilyen enyhén ható, valószínilleg az idegdúcokra ható, f~jást fokozó sze
rünk a ~::chinin, amelynek szülészi alkalmazását Biicker Józsefnek kös_zön
jük, aki e szernek az élettani szülőfájásokat. erősítő hatását elsőnek ismerte 
fel és ajinlotta.. Gyomor útján 1·0 g-os adagját adjuk, vagy sürgősség esc
tében a *'Sol. chinini-ből 0·5~1·5 cm3 -t fecskendezünk vénába. 

·Hasonlóan enyhe lia.tás, vagyis ütemes méhö~szehúzóclások meg:indítá
sá.ra látszott alkalmasnak egy hoi'monkészítményünk~ a hypophysis hátsó
lebenynek kivonata, amely Pituitrin, Glanduitr~n, Pit-uisan stb. n~:ren 
régen használatos a szülőfájások ___ fokozására és amelynek hivatalos 
készítménye a ''Sol. extracti Hypophyseos e lobo posteriore in ampullis. 
Allatkísérletes vizsgálatok (Da le, Fl"öhlich és F,.ankl-Jiochwarth) azt mutat
ták; hogy e szCrvkivonat az uterusidegcknek csak az ingerlékenys-égét 
fokozza a nélkül, hogy azok ingerlésével az izomzat görcsös Qsszehúzódását 
okozná. Újabb tapasztalatok .-azt muta.t.ják, hogy az alkalmaJZása hagy 
óva.tossfigot ig·énycl, mmt talán egyéni túlérzékenység) vagy az új abb készít
mények hatásosabb volta miatt fordultak elő szerencsétlenségek, úgyhogy 
esak teljesen nyit0tt méhszáj mellett és a szülőfá.jások kimaradása, vagy 
igen kifejezett gyengeségült esetén .szabad alkalmazni s akkor is· hatáserős
ségre (V oegtlin-egységekre) beállított készítményt adjunk és pedig szülés 
siettetésére ne töbhet 3 eg-ység·n.él. Kitűnő hatással adhatjuk nagyobb adag
ban is a sz.ülés utáni atoniás ,_yérzés megszüntetésére, amikor a gör-csösen 
összehúzódó símaizmok a köztük futó tátongó e_reket összeszorítják. A gyer
mekágyban is lehet adni az uterus vis;-szafejlödésének siettetésérc, de ilyenkor, 
mivel hatása csak parentera1isan érvénJ:esül, inkább a gyomor útj§.n is 
ható anyarozskészítményeket adjuk. 

A hátsó leveny-kivonatokban két hatóanyagat találtak, amelyek hatása 
~egymástól lg·en különbözik. ~<\z egyil~z tdernsra ható és az imént ismcrte

t~tt ,ha.tá.s?kat, előid~zŐ ~Xyf~ci!~ ( OrL~'l'Ó:WJ! ,= ~,zül~sg·y~r~Í~Ó1) c ;ra~gy pÍ~O~ 
_ct-n es a veredenyek simaizmart osszehwm) tehat "\ern;y0mast formzo es a dm
resist gátló vasopressin vagy pitressin. Az előbb említett készítmények 
~zért persze az uternshatáson kíviil vérnyomáserhelkedést is ukozliak. 
A vasopressin a bőr és nyálkahúrtyák legkisebb véredényeit is szüldti 
s ezért a kivonatok (különösen intravenás) befccskendezése után arcon és 
ajkakon ij~sztö sá.padtság szokott bekövetkezni. -A vasopressin a bél izmait 
is tónusosan összehúZza, úgyhogy mlí.tét utáni bélhüdéE esetében életmcütő 
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l 
gyógyszel'ünk, viszont a br-::mchus-izomzatot eiernyeszti, azért asthma ellen 
adjálc 

A két hatóanyagot tisztán előállítani még nem_ sikerült s azért azoknak 
tökéletes különvála.sztása sem. Dc készítmények, amelyek javarészt Oxyt-o
cint tartalmaZnak, a Gynophysin, az Ora-sthin és az Uteritrút, míg inkább 
vasopressin .hatásúak a_ Vasophysin és Tonephin. 

l{evert készítmények és pedig chininnel Chinuitr,in, thymus-kivonattal 
Thyrnophysin, Thynvuitr-in és secale-val Semt-itri-n néven kaphatók. 

A méhizomzat tartós és Q'Örcsös összehúzóelását okozza az évezredek óia 
'-" Anyarozs 

használt és már az egytomi papyrusokban szereplő anyarozs (Secale 
cornutum), amely a Ol-aviceps purpurea ne-rü g·omba évelő alakja, ú. n. 
myceliuma) melyek aratás idején a r<J.zskalászokat lepik el. 2---4 cm hosszú, .;

4
ij&fC;;rO•'i 

lilás-fekete, hosszant barázdálZ, igen kemény képletek, és mive~ jrak~ssarka_n- _. 1- _J,_, ",__~;~t~ 
~ · · t~·~-.,,, ~ "S"" ~·J '-tyúra emlékeztető alakúan hajlott, Ergot-nak ( = kaka~1·kantyú1 is neve- ,-b, 

zik, amely név készítményeiben és hatóanyagaiban szerepel. Az anyarozs 
elnevezés pedig· a változott (mutarc) l'Ozsból lett l\1ntterkorn szolgai fordí-
tása. De a mutare jelző helyett használhatták a•mnodert (vermodert) meg-
romlott szót. (Starkenstein.) 

Az anyarozs hatása a Yelc fertőzött gabona okozta tömegmérgezések hat-ásai 

kapcsán is mutatkozott és pedig abban, hogy terhes asszonyok a mérgezés 
folyamán elvetéltek. Gyógyadagainak hatása élsösorhan a méh izomzatára 
irányul: annak tónu~át fokoZza -és ha túlságosan nagy adagot nem .adunk, 
akkor ütemes 1nüködósét meghagyva, összehúzódásait erősíti. Ezért 1~égen 
fájást fokozó gyógyszerként használták Nagyobb adagai azonban a méh-
izomzat tartós görcsös összehúzódásá.t. okozzák! ami ha szülés közben követ-
kezik he, méhrepedést vagy magzatelhalást okoz. Ezért nem szabad ezt a 
szert a szülés siettetésérc h3.szná.Jni, hanem esak a szülés utáni atoniás vér-
zés ellen, amit támogat .az anyarozs második hatása, amel1yel az összehúzó-
dott izmokkal amúgy is má.r leszorított véredényeket hatalmasan szüldti is, 
úgyhogy ha az jzomzat közhe-közbe el .is ernyedne: a vérzés nem ered 
újból eL E hatást az anyarozs a benne lévő hatásos alkaloidák két eSDport-
jának köszö:1i: 

Egyik az Ergotoxin-Ergoiamin csoport, amelyek közel vegyi rokonDk Hatóanya.e;ok 

egymással és hatásuk elsősorban a véredéno-ekre irányul. Ők okozzák a 
kakastaréj edényeinek görcsét és a taréj elhalúsát, ami a készítmények erős-
ségi próbájá.ul szolgál. Ezenkh-ül a méhizomzat tartós görcsét okozzák. 

Az a.Ikalo_idák második csoportja az Ergometrin és E1'gobas.in, amelyek 
'Valószín illeg a~onosak egj'mással. V egyi szcrkezetük még -nem eg€szen tisz
tázott, úgyhogy még nem egészen biztos, hogy egy és ugyanarról ;1 vegyü
letről van-e szó. Úgylátszik, hogy ez az Rrgonretrin- vagy Ergobas-in tl8kin
tendő az anyarozs- főalkaloidá.jának, mert gyógyadagokban a véredénygör
csöt okozó hatás háttérbe szorul és a méhre való hatására jellemző, hogy nem 
tetannsos összehúzódás jön létre, hanem tónusfokozás és c mcllett a méh 
ütemes összehúzódásainak gyorsulása. 

E hatóanyagokon kívül szerepelnek még az an;yatozsban ol~'an hatá-



Alkulmazás 

sos vegyületek, amelyekről sokáig azt hittük, hogy ök a hatóanyag·ok ( Barger 
és Dale), de amelyekről kiderült, hogy alkalmi anyagcsere termékei a gom: 
hának és pedig annak fehérjeitől szárma"ó ú. n. biogen vagy proteinogen 
arninok. Ezek általában a növényi anyagcsere kapcsán aminosavakból kelet
keznek úgy, hogy belőlük nem az NH,-csoport hasad le, mint az állati szer
vezetben hanem CO- ami által igen hatásos mérgek (pL bakterinmok hatá-' _, 
sára keletkező lmllamérgek) keletkeznek _Ezek kiizül legfontosabbak a 
t~Tosinból, illetve histidinböl keletkező tyramin és hiBünnin. 
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Ezek az nterus izomzatár-a összehúzó hatást fejtenek ki és közülük az 
egyik, a tyramin, a véredényeket is szükíti, úgyhogy az anyarozs két kívá
natcs hatását magában egyesí~i és kétségkívül jól támogatja a tulajdon
képpeni hatóanyagokat. A histamin, amely kóros kiirülmények közt szer
vezetünkben is képzödhetik nagyob mennyiségben és kis menny:iségek benne 
állandóan jelen is vannak, a véredényeke~ nem szükíti, hanem tágítja és 
ha a secale hatásában -mint erösítőnek egyáltalában van szerepc, akkor esak 
az utcrnsizomzat összehúzódásában lehet, ami 11ersze a véredények össze
szorí~-ásával közvetve a vérzést is csillapitja. 

A lk a lm a z ás: l. Hatékony secale-készítmények erélyes adagjai bőr
aláfecskendés .alakjában kiváló szalgálatot tesznek a szülés után beálló at'o
niás vérzések eset én, amikor is életmeatőek s ezért. miriden szülészorvos tás
kájáhan kell legyen ismert hatáserősségű bc!ec.skendésre való secalc-készít
mény·. 

2. A méh in1Joltdió_1ának tökéletesítésérc szülé-sck, abo,rtusok után, vagy 
endo·mct1·it·is miatt tellazult és megnagyobbodott méh zsugorítására, 1net
t·m·1·hagiák és ?nenorrha.g-iák .csillapítására_ is jól használható lrisebb, de nem 
túl huzamosan szedett adagokban. 

l\iinden túlerős vagy hosszú időn át :folytatott adagolás annak a veszély
nek teszi ki a tJeteget, hog-y esetleg hetek mulva üszkösödéseket -kap. 
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i\Iás szcrvek (gyomor, bél, tüdő) vérzése esetében hatástalan, tehát allml
mazása ilyenkor indokolatlan. 

Ellenjavalt a secale cornutum alkalmazása a szülés előkészí~ő, sőt a 
kitolási időszakában is, mert mint már kifejtettük, életveszedelemmel jár. 
Terheseken, akármilyen méhvérzésük is legyen, szintén nem szabad Secale 
cornutumot a.llmlmazni, mert abortust idézhet elő. 

Kés z í tm é n y e i : A <•Seeale eornutum hatóanyagai pár hónapi 
állás után elbomlanak, tehát csak f,-iss drógtól várha~nak eredínényt. 
Bizonytalan hatása miatt helyette inkább a tartósabb kivonatait használ
juk. Adagja po1•ban vagy iniusumban 0·2--1·0! g, pro die 3·0! g. 

*Extractum seealis eoruuti siecum. Dextrinnel beszárított vizes ki
vonat, mely csak porban rendelhető. Adagja 0·10-0·5! g, pro die 1:5! g. 

*Extractum seealis eoruuti aquosum snbspissum. Félsűrű vizes ki
vonat. Adagja 0·10--0·51 g, pro die 1·5! g. Bőraláfecskendésre ezt használ
ják 20%-os oldatban. 

*E::ctraetum secalis eoruuti fluidum. Ugyanannyi hatóanyago t tartal
maz, illllÜ az a.nyadrog, melynek szeszes fahéjas vízzel készült kivonata. 
Legnagyobb adagja: 1·0! g (30 csepp) pro dosi, 3·0! g pro die. 

A secale-készítmények közül csak a biolóryiailary betitráltak meo·bíz
hatóak Ilyen a Hofmann La Roche-féle Se::corni;, mely ampullákban 
tablettákban és folyadékban kapható. Tiszta hatóanya~ot tartabnazó készí~ 
mények a legjobbak. Komoly szükség esetén (atoniás vérzés) ezeket kell 
rendelm. Ilyenek: Gynergen, Secoin, Ergam, S~Msibarnin <>rgotaminitartratot 
tartal~nak, míg _Ergobasin-tartalmú készítmények az E1·gometrin, a 
Bas61-g,tn. Az eredet! drogne-hoz hasonlóan mindkét alkaloidát tartalmazza 
a Sandoz-féle Neogynergen és pedig köbcentiméterenként 0·25 mry Erao-
tamint és feleannyi Ergobasint 

0 0 

Heveny _mérgezések emberek~n elég gyakOJ'iak, merl magzatűz~sre használják. 
Rendesen a fnss dróg :forrázatát isszák meg. Ilyellimr hányás hasmenés s 'dülés 
l't' · k l' k f l ' ., ze ' a as: zavara ep~e e, a pulzussz:ám esik, a végtagokban bi:zsergé-st éreznek 
a mergez~ttek, nutJd erős m-éhös~zehúzódás0k jelentkeznek és beáll az elvetélés·. 
Olykor __ m~ nap0k mulva hólyagos üszkös-ödés támad a bőrön, ·fekélyek képződ
n~; ~orm~~. leh~~· A ~r~·ezés minden .esetbe!Il a magzat, gyakran az anya 
halalaval Jai. A mehosszehuzoda-sok nem fiziológiásak, hanem tartósak tetanuso
sak ~ a. magzat ezek alatt könnyen megfullad. Ha a méhszáj el-éggé ·ki dem tágult, 
a meh 1-s ,megrepedhet. 

Idült mérgezés a régi i'dőkben -- midőn kellő O'abonatisztító {)'épek 
hlányában az anyaro·zs a lisztbe s igy a kenyérbe is beleju'tott - járvány~'zerü
le.g pusztít.?tt._ ~-itkább~ gör,csös -alakja, az ergotismus convulsivus fejlődött 
ki, de legto-bbszor a felJegyzesekben az ergotisrnus gangmenoS'USsal találkozunk 
A roz,s:crmelö európai ,~okban igen sok áld<Jzat0t szedtek ezek a mérgezé-sek. 
Ma gyogyszeres alkalmazasa sz.okott alkalmat adhl a mórgez.ésre és öngyilkossági 
mérgez·és is el6fordul. · 

~~ét mérg~~ési for:r:nána~ hasonló kezddi tüne-tei vannak. A 'V'.égtagyo:k
ban, külonosen az UJJhegy-ekben b1z.sergés, érzéktelenség jelentkezik (innen a neve 
is ,"biz·ser-kór"), ismételve hánynak, profus ha"Srnenést kapnak' a mérgBZettek. 
Napokig, néha egy hétnél is tovább tart ez az állapot, amiUlln egysze1Te, :főleg a 
végtagok :flexoraibarn, fájdalmas CDntraetur.ák lépnek fel, amelyek -aly er6sek és 
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állandóak lehetnek, hogy ficamodásokat, állandó végtagzsugorodásokat hozhatnak 
létre. Sokszor €sz-lelhetők valódi epilepsi&s görcsrohamok, utánUk stupor és az 
emlékezet gyöngülése. Súlyos esetekben elmebajok kifejlödését is látták. Az er.g·o- Sdiel'1):fA-; 
tismus c.onvulsivus kórképe lassan, hetek, hónapok alatt fejlődik ki s vele együtt . 
j.ámak szövettani elváltozások a központi idegrendszerben. Az ergotismus convul-
sivus nem egyedtil anyaroz:smérgezés, hanem akkor lép fel, ha egyidejűen A-vitamin
h:iJá.nyt szenved a szervezet s érdekes, hogy már Tégi időben tejtermékekkel és tojás-

sal gyógyltották. 
.Az ergoNsnws gamgmen-osus esetében éppen .olyan kezdő tünetek után a 4. 

nap, de né-lm csak hetek mulva egy-egy ujjpercben, vagy a fülön, az orrhegyen 
a bizsergés erősödik, égő fájdalom keletkezik - a mérgezést ignis sacernak hiv
ták - a fell1ám helyenként hólyagokban felemelkedik, késöbb teljesen érzéstelenné 
válik. Az egész folyamat az ép szövetektöl élesen demarealódik s ·a megtámadott 
l'ész száraz üszkösödés következtében elpusztul és lehu11. Eleinte csak. ujjper<:ek1 de 
későb b végtagrészek is áldozatul esnek. Innen szátrnazik a régi cigánykál·omkodás: 
"Száradjon el a keze". A mé:rgezett-ek hónapokig elkin16dnak, gyclrran az üszkö
södés révén szerzett sepsisben, vagy kimerülésben pusztulnak eL 

A kenyérben má.r 0·5% any-u.rozs jelenléte is mérgező lehet, de mennél késöbb 
fo.gyasz-tják az aratás után, annál kisebb a veszély, mert a hatóan.yagok 
bomlékonyak. Kimutatása a kenyérben egy az anyarozsban levő vörös festékanyag, 
a sclererythrin segélyével törtánik.

1 
úgyhogy lúgos kivanatát megsavanyít-va aether

rel kirázzuk. új-abban a ti<SZta alJuüoidák alkalmazása óta orvosi __ és öngyilkossági 
mérgezések fordulnak elö. Tartós alkalmazásuk núndig -veszéllyel járhat. 4 napo-n 
át 1-1 mg Erg{)tamin subcutan. már okoz·ott gangraenát. Öngyilkos szándékból 
vett 15 mg Ergo-tamin súlyos idegrendszeri tüneteket (stupor, katatonia) és vér
keringési za-vart okozott a végtagokon, de a mérgezett fdépült. Keze:l.é.s csak tüneti, 

mert ellens:zere nincs. · 

Ugyancsak méhvérzés csillapítására szolgál a *Rhizoma hydrastis 
canadensis, melynek két hatásos alkaloidája a hyrasti?> és a hydrastinin 
a méh izomzatát összehúzódásra seTkentik s ezért az anyarozs pótszerekBnt 
használják legtöbbször készítményét, az *Extractum fluidum hydrastis-t.llr--Áfa l-7 
30-60 cseppet rendelünk, ami 1-2 g gyökérnek felel meg. Rendelhetjük -f~i?3, 
a tiszta hatóanyaget is, mint hyd>·astininurn hydrochloricurn-ot, amelyet 
syntheticusan készítenek. Adagja 0·01-0·031 g pro dosi, 0·10! g pro die. 
Porban vagy pilnlában. :Mint isochinolin származék mkona a narkotin-nak. 
Ebből állítják elő a methoxybydrastinint vagy Cotamiitt, melynek ugyan-
csak összehúozó hatása van a méhizomzatra. Sósavas sóját a cotarninum 
hyd•·ochloricunwt rendeljük 0·05---0·20! g pro dosi 0·60! g-os napi adagok-
ban vagy gyári készítményeit, a Stypticin-t vagy Okystypiin-t. 

Hasonlóan syntheticus secale-pótszer a Gravitol, amit szülés utáni vér
zés ellen subcutan adnak, más méhvér-zés ellen pedig tahlettákban 0·02--

0·04 g-ját. 
A méh összehúzódásai, ha túlzottak, igen fájdalmasak lehetnek, pl. 

menstrnatiós görcsök esetében és már ilyenkor is igyekezünk őket megszün
tetui. J\{ég fontosabb megindult vagy fenyegető abortus alkalmával a méh 
megnyugtatásáról gondoskodni. Ilyen célra legjobban megfelel a síma izmo
kat bénító papaverin. (L. op iumnáL) Kevésbbé hatásosak a Belladonna

készítmények. 
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5. Magzatűzésre használt szerek 

. A. méhmag_zat bűnös eltávolítását háromféleképpen igyekeznek végre
haJ tam. Vagy ugy, hogy a·méhizomzatot erélyes összehúzódásra késztetik 
vagy ben,ne reflexes úton nagy vérbőséget okoznak, ami ha vérzést indí~ 
meg _a mehben, el~Tetélést von maga után és végül olyan mérgekkel melyek 
a magzatot megölik. ' , 

Egyetlen olyan szert sem ismerünk, amely e hatások bármelyikét is 
~lyan adagban idézn~ elő, amely az anya életét komolyan ne vcszélyeztetné, 
ugyhogy ha a hasznalatos szerck okoznak is elvet€lést, az mindio· az anya 
súlyos mérgezésével jár együtt. · b 

.. 1.~ ~á~ emlí~ettük, ~ogy a terhes méh minden idegingerre, ami éri, 
o~;zehuzodassal val~szol, ugyhogy akár a zsigeri idegek izga~óit adjuk, ami
nok a parasympath1cns és sympathicus mímelők (pilocarpin, physostigmin, 
adrenalin, s0-mpathol stb.), akár reflexesen izgatjuk öket, a terhes méh 
IZomza~a összehúzódik. Különösen veszélyes e szempontból a drasztikus 
lwslwjtók alkalmazása a teThess€gben, mert a vastagbél izgalma és vérbőséo·e 
a geri~cvelöben ~isugárzás (irradiatio) útján áÜevödik a méhre is. Ezé~t 
ter~esseg alatt Ilye~. hashajtókat (alo.e, colocynthis, podophyllin, croton
olaJ) orvos ne rendelJen, mert ha abortus bármilyen más módon bckövet
~ezik, .".ehe;en tisztázhatja magát a bűnös szándék gyanúja alól. Ugyanez 
aU ,?~~nln es sa~1eylsavas-készítmények nagy adagaiTa, amelyek mint mag
~atuzok nagy hn·ben állanak. A dohánycsörék használatát ilyen célra már 
említettük. 

, 2. Na,gy s~ámban szalgáltat a növényvilág olyan szereket, amelyek 
n_:er~es _Illo olaJokat tarcalmaznak. Ezek mérgező adagban a méhben és a 
tobb1 kismedencebeli szervben nagy vérbőséget okoznak, ami vérzést okoz
hat ~ bur:wkban: Ilyen növényi népies abortivumok a Junipe>·us sabina, 
ThuJa o_cc.'dent~hs, Ruta graveolens, Crocus sativus, Taxus baccata. Az <>L 
petroselim .A.ptal néven van forgalomban s egyik legveszedelmCSBbb mag
zatüzö. 

3. A magzatot károsítják a phosphor ólom arsen kéneső valamm· t a 
h ; . , ' ' ' ' ' ter ~ess:g korai. szakaban a megtermékenyített petéti a Röntgen- és rádium-

sugarzas. 
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X. Az emésztőszervekre ható gyógyszerek 
r 

A) Etvágygerjesztők 

Az életért való küzdelem egyik legfDntosabb feltétele a táplálkozás, 
amelynek élettani jelentősége, hógy a szervezetet kellő mennyiségü kémiai 
energiával lássa el. A táplálék-felvétel alacsonyrendű állatokon a test felü
letén megy végbe, mely azonban a fajfejlődés folyamán mindinkább védő
szervvé alakul át, míg a felszívódá.st végW szerv benyomul a test belsejébe 
és mnésztőcsat01~nává lesz, mely azonban még_ éppúg-y külvilágot képvisel a 
magasabbrendű állat számára, mínt a viúálla.tok számára a tenger vagy 
folyó vize, amelyben él és amelyből a táplálékot felveszi. A tápcsatornában 
folyó felszívódás. leghata1masa.bh kapocs az élőlény és kömyezete között, 
mert ennek segítségével válik a külvilág energiakészlét.e_ az állUt üz;em
an_yagává. 

Az emésztőszervek Összesége: emésztőmirigyek, azok működé.sét szabá
lyozó idegek és hormonok, gyomor- és bélmozgásokat szabályozó tényezök 
mind ennek a felszívódásnak szolgálatában állallilk s annak befejezése után 
gondoskodnak a fel nem szívódott salak eltávolításáról. 

A táplálékfelvétel elengedhetetlen előfeltétele az étvágy, melynek szá
mos fokozati kiilönbsége van, de amikor teljes hiánya áll fenn - mint azt 
káros körühnények közöU látjuk - a tá plálékfelvétcl ·lehetetlenné válik. 
.Az étvágy rokon, de neni azonos az éhség érzetéve1, -me1y utóbbi a sejtek 
tápanyag szükségletének következménye, melyet a gyomorban érzünk és 
sokszor annak összehúzódásával jár együtt (éhségösszehúzódások). Az éhség 
érzete 10-15 perc múltán magától is megszűnik,- valószínűleg akkor, anú
kor az éhező sejtek, tartalékok mozgósítása fQ[ytán kielégűlést nyertek, hogy 
2-3 óra mulva újra jelentkezzék. Ez összefügg a.z emés-ztőszervek ú. n. 
periodusos működésével (Boldy'ref), ami nagyfontosságú a ~secsemökorban, 
amikor a gynmor éhségösszehúzódásai fájdalmasalt és. a csecsemő sírással 
jelzi tápanyagsztikségletét. Az éhséget a kiclégilletlen szervek állapota váltja 
ki, míg az étvágy ~ -agyi központok ingerlékenységének kifejezője, amely 
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ha kellő fokot el nem ér, a sejtek s.z;ükségleLe- legyen az :bármílyen nagy_ 
kiclégülni nem tud. Ezért lehetséges azj hogy étvágytalan 'beteg csont és 
bőrré soványodik, sőt éhen is halhat. Az étvágy központi eredetét bizonyítja, 
hogy érzékszervi ingerek: ételek látása, szag- és íz-ingerek váltják azt ld. 

~ Iíísérője rendesen a nyálmirigyek és néha a gyornormirigyek elválasz
tása (Pavlow-féle étvágynedv). Ebből az a téves hit fakadt, hogy a gyomor
elválasztás megindulása vagy megindítása azo.nos az étvágy gerjesztésével, 
holott hyperaeiditás ig'en gyakran étvágytalansággal szövődik, viszont teljes 
achylia gastricában szenvedőknek étvágya igen jó lehet. Az étvágy tehát 
az emésztőszervek állapotától messzcmenően független agyi központok inge
rületi állapota, amely valószínűleg hormonális eredetű, de közelebbi fel
tételeit nem ismerjük. Tapasztalati tény azonban, hogy vanllilk olyan anya
gok, amelyek bevéteJük után és pedig 30-45 perces lappangási idő ntán 
étvágyat kelcenck. Ezek az étvágygerjesztők kivétel nélkül keserű ízűek, 

ami megint azt a tévhitet k~ltette, hogy az étvág:yat reflexesen váltják ki, 
ingerelve a száj és a gyonlor érzőidegeit. Hogy ·nem ideges reflexről van 
szó, a.zt már a hosszú lappangási idő bizonyítja (reflexek tudvalevően 

másodpercek alatt zajlanak le), de szépen mntatják azt állatkísérletek is, 
amelyekben az étvágy kifejezője és mértéke gyanánt nyálfistulábó! Icifolyó 
nyál mennyisége szolgál. Ilyen kísérletek azt mutatták, hogy úgy amint 
már azt a régi orvosok helyesen észlelték, a keserű anyagok kb. lf2 óra ntán 
inditják meg a nyálfolyást és pedig akár á gyomor- vagy bélsipolyba adjuk 
be őket, akár parcnteralisan vissZük az állat szervezeté:be. Ezek a keserű 
anyagok tehát kétségkívül felszívádásuk után hatnak azzal, hogy valószí
nűleg a táplálékfelvételt szabályozó agyi központok ingerlékenységét fokoz
zák és ezzel megteremtik a feltételeit az emésztési folyamatnak. Közös voná
suk, a keserű íz is annak kifejezője, hogy idegelemek (a szájban .a keserű 
ízt felfogók) iránt vonzódnak, ami közös központi hatásukat is megérteti. 

Az étvágyat fokozni lehet azonban azzal is, hogy a gyomor nyálka
háTtyáját közvetlenül izgatjuk, benne _vérbőség-et keltünk és reflexesen meg
indítjuk a gyomornedvelválasztást. Ellentétben a keserű anyagokkal, így 
hatnak pl. a tömény szeszes italok, amelyek tapasztalatilag és állatkísérle
teink tanusága Szerint is a.eonnal indítják meg a nyál- és gyomorelválasz
tást. Sok helyen szokássá vált nagy étkezést megelőzően keserű pálinkák 
fogyasztása (apéritif). Véleményiinket erről az alcohol fejezetében már 
elmondtuk. 

Keserű anyagok: Ezek, illint láttuk, nem azonos hatásúak az 
ú. n. gyomornedvcsalogatókkal, aminők az aleohol, a húskivonatok, ffuz-e
rek, coffein stb., mert a hatásukra esetleg meginduló gYomornedvelválasztás 
csak másodiagas és következménye az általuk gerjesztett étvágynak 

A keserű anyagokat három csoportba szokás osztani: amara pur a, 
amara 'rnucillagúwsa és a-nw.ra arornatica, aszel'int, hogy a keserű anya
gokon kívül tar~almaznak-e nyákos, illetve Szag.as anyagokat. 

Alkalmazásuk igen sok étvágytalansággal járó betegségben nagy segít
sége az orvosnak, amikor a testi leromlást meg akarja akadályozni, ami 
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pl. a tüdőbetegség gyógyításában és számos más betegség titáni és a fel
épülést akadályozó makacs étvágytalanság esetében oly fontos. 

Különöscn előnyös olyan keserű anyag rendelése, mely az étvágyger~ 
jesz~sen kívül még a~ asszimilációs folyamatokat is előnyöSen befnlyásolja 
s azért a Iábadozók kedvelt gyógyszerei a China-kéreg és készítményei: 
*1Cortex chinae succi1·ubrae, melynck deeoctumát, illetve maceraturnát 
(15 : 150) vízzel vagy vörösborral készítjük. *Extr. chinae siccum,, adagja 
0·1-0·5 g. *Extr. chinae [!1údwn kávéskanalanként. *Tinct. chinae com
posit'a naponta 3-szo;· 20-25 csepp. *Vinum chinae étkezés előtt kis pohár
kával. 

Amara pura: *Radix gentianae (Tárncsics-gyökér) gentiopiluin a 
hatóanyaga. Porban 0·3-1·0 g vagy decoctumban (10 : 150) evőkanalan

ként Készítményei; 

*'Extr. gentianae. Sűrű vizes kivona;~. A gyökér porával aa jó pilula 
készíthető. Adag: 0·2-0·5 g. *Tinct. Gentianae. Adag: 20-30 csepp. 

•:•Herba Centaurii (Ezerjófű). Erythrea centamium füve. Teában 
használják. 

*Fol. Trifolii fibrini (Vidraelecke) készítménye: *Extr. trifolii fib~ 
?"Úti, adagja 0·2. g pi1ulába.n. 

Gentiana gyökér, herba centaurii és fol. trifolii szeszes kivonata az 
igen kedvelt "1'inct. amwm, amelynek 30 g-jához 5 g "Tinct. St,-ychnit 
lehet keverni és 1&----20 cseppjét bcvétetni. 

*Radix Taraxaci (Leonto.don taraxacum, pongyola pitypang). Taraxa
cin keserű anyago-t tartalmaz. Teáhan isszák. 

Lignum. Qu.assiae. Quassia amara és Pikraema excelsa faforgácsai. 
Maceratum vagy decoctumban (10 : 150) borospohárkávaL 

Amara mucillaginosa: *Lichen Islandicus, izlandi moha (Cetl·aria 
islandica) keményítőszerű liche~nin mellett ac. cetrm·icU1n kristályos keseTÜ 
anyagat tartalmaz. Decoctumban 10 :150 rendeljük, vagy ke,gerű anyagát 
cet1·arin néven O· l g-o-s adagban. 

Radix Columbae: Decacturnát (10 : 150) használjuk evőkanalanként. 

Amara aromatica: *Herba absinthii, !ehér üröm (Artémisia absin
thium) kristályos keserű anyaga az AbsúLthin. Illó olaja Absinthol-t tartal
maz, ami mérges. Infusuma va.gy.szeszcs maceratumát (5 : 150) evőkana

lanként rendeljük. 

''Tinct. absinthii composita: 20-30 cseppjét rendeljük. 
*Rhizoma Calami (Aeorus calamus) acorin nevü keserű anyagat és 

illó olajat taTtalmaz. Porban 0·5-1·0 g-, vagy infusumát (10 : 150) ren
deljük. 

* Cortex Condurango (Marsdenia Condmango). Készítményei: 
Vinum condurango (evőkanállal) és "Ext1·. Cond1tmngo fluidum. Adagja 
20-40 csepp. 

A fonnulae nonnales kész keserűanyag kcverékei: Species aperitivae 
és Jiixf1..Lra stmna{;hica néven rendelhetők. 
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B) G:yomoua és bélre baió gyógyszerek 

1. Emésztőnedvek 

A gyomornedv elválasztása részint vagus közvetítette idegingerek, 
részint az ú. n. gastrin hatására történik (Sta.-ling és Edkins), amely a 
gyomornyálkahártyában keletkezik sav és emésztési termékek hatására és 
valószínűleg a histaminnal azmws. A gyomornedv három enzymája a sósav 
aktiváita fehérjebontó Pepsin, a tej easeinjét kicsapó oltó és a Castle-féle 
enzyma, mely a táplálékok ismeretlen alkotóeleméből a vérképzéshez szüksé
ges anyagat készít. Ezenkívül a gyomor nyákat is termel, anúnek mennyi
sége néha igen tetemes lehet, pl. gyomorhurut es~tében. Ez a muein a gyo
mornyállmhártyának védelmet nyujt izgató anya.g.akkal szemben és a sósav 
tekin~élyes részét is meg tudja kötni. A sósav, amely a gyomormirigyek
bcn. a vér konyhasójából képződik a CO, tömeghatására (2 NaCl + E:,CO, 
= 2 E: Cl + Na,C03 ), a gyomornedvben l'észint szabad, részint kötött álla
potban foglaltatik. A sav megkötésében a mucin és a tápanyagok elemei 
szerepeinek Szabad sósav mem1yisége O· l% szakott lenni próbareggeli után, 
nagyobb étkezések után 0·3%. Legtöményebb (0· 5%), ha histamin injekció
val indLjuk meg a gyomornedvelválasztást, ami a legerősebb gyomornedv 
serkentő és arra is használjuk fel, hogy megáUapítsuk achylia esetében, 
Vajjon a gyornormirigyek 1nég egyáltalában képesek-e elválasztó működésre. 

A csökkent gyomornedve!választ<Mt (hypaciditás vagy anaciditás) ser
kenthetjük fűszerezett ételekkel, húskivonatokkal, fekecekávéval, szeszes 
italokkal, é.s ha ez nem volna kielégítő, sósav-pepsin pót.lásával segíthetünk. 
Ilyenkor persze nem tudunk annyit bevinni belőlük, amennyit a gyomor 
maga termel nagyobb étkezés közben (kb. 500 cm'n/10 HOl), de a gyomor
nedvpótlással nem is az a főcélunk, hogy az egész fehérjemcnnyiséget vele 
:inégeméssziik, hiszen gyDmornedv híján ezt elvégzi a pankreasnedv, hanem 
az, hogy a sósavhiány oko.zta ,zavarokat mcgszüntessük. A gyomorsósavnak 
ugyanis igen fontos szerepe a gyomortartalom erjedésének és a táplálékkal 
bevitt élő kórokozók elszaporodásának meggátlása, tDvábbá mint a gyomor 
kiürülésének szabályozója meggátolja mmak. hirtelen voltát, ami a vékony
bél emésztésének hátrányára volna és végül a sósav hatására képződik sec
'retin a vékonybélben, ami viszont a pankreasnedv elválasztását indítja meg. 
Ez a jelentősége, hogy a hiányzó gyomornedvet kívülről bevitt sósav-pepsin 
olda~tal pótoljuk, amikor is azonban a sósav kellő töménységéről gondos
kodnunk kell kell. (*A c. h y d,. o c h l o,., d i!. 10 g : 300 vízre = 0·3% 
HOl). 

A *Pepsint sertésgyomorból állí~ják elő. Vízbell oldódó sárgás-fehér 
por, melynek 0·1 g-ja 0·2% sósavoldatban 10 g tojásfehérjét 3 óra alatt 
kell, hogy fcloldjon. Adagja 0·1-0·5 g sósavas oldatban. 

Készítmények: *Vinum peps.ni 2% pepsint 0·2 HOl-t tartalma,z. Acidal 
pepsi·n tabletták pepsint és sósavas betaint tartalmaznak, melyből vízben 
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sósav hasad le. Az erősebb készítmény 8 csepp híg sósavnak felel ~neg. Leg
alább 3 tablettát kell feloldani :y2 borospobár vízben. 

Papain. A pep.sin ha.tásáva.l1negcgyezik egy füg_efajta, a Carica papa ja. 
nedvéből elöállított fermentum hatása, sőt azt felül is múlja. Savanyú és 
alkalikus közegben egyaránt hat, czér~ a fehérjeemésztést a bélben elősegíti. 
Adagja 0·1-0·5 g. Használják a sebészetben is fekélyek szalonnás alapjának, 
fibrines álbártyáknak eltfultetésére hintőpor alakjában vagy negyedórán
kint 5%-os oldatával megnedvesítve az álbártyát. 

Az ú. n. gyomotsavlúltengés (hyperaeiditás) oka nem az, hogy az el
választott -nedv sósav töménysége nagyobb a rendesnél, hallern az, hogy az 
elválasztott nedv nwnnyisége fokozott s így sem a mucin, sem a tápanyag· 
nem lévén elegendő a sav megkötésére, a gyomornedv szabad sósavtartalma 
fokozott. Oka lehet helytelen vagyis túlfűszeres táplálkozás, tömény szeszes 
ital, vagy lelki izgalom, de leggyakrabban a mértékteleil dohányzás. Néha 
az egyéni alkatból folyó túlingerlékenysége a gyomor érzőidegeinek, vagy 
a vagus központjának ( va.gotonia). 

Következményei a sav okozta égető ér~Zés gyomorban és nyelőcső'bec1 
(ú. n. gyomorégés), pylorus görcs okozt-a nagy fájdalmak. Yelejárója a 
gyomorfekélynek, amelynek keletkezésében is talán része van. 

Ellene a.lkaliákat szoktak adni, ami a sav közömbösítésével pillanatnyi 
enyhülést okoz, de a fokozott elvá.lasztást nem szünteti meg, sőt - lévén 
a legtöbb alkaJi, így elsősorban a leghasználatosabb natrium -bicarbonat 
gyomo_rnedv serkentő - még fokozza azt. 

Ésszerű gyógymódja a mirigyelválasztás csökkentése helyes étrenddel, 
pl. tejjel, amely erős savmegkötő is, az okok kiküszöbölésével (szigorú 
dohánytilalom s~b.) és a vagus izgaimát szüntető gyógyszerekkel (Bella
donna készítményekkel, 1h mg-os atropin tablettákkal). 

Jó szalgálatot tesznek a bism.uth-készihnények, amelyek bár a. sava t 
nem közöm-bösítik, de csökkentik a gyomornedvtermelést, valószínűleg 
azért, mert a gyomornyálkahártya túlingerlékenységét meg:szüntetik. Leg
jobban megfelel a Bismuthum. subcar-bonicum. Adagja 1-2 g poxban. 
A *Bismuthum subnitricumból a bélben nitritek keletkezhetnek baktériu
mok hatására, úg·yhogy nagyobb adagok vagy tartós alkalmazás mcthaemo
globin-képzést, sőt nagy edénytágulás miatt collapsust okozhat. 

Az alkalmk közül azok felelnek meg jól, amelyek csupán a savat kötile 
meg, de nem lúgosítják meg a gyomortartalmat és így l1em fokozzák másod
lagosan a sósav termelést. Ilye.il ú. n. potentiális lúg a *Oalciunt ca.rbonicwm 
precipita-tum (iszapolt kréta), ame1y, mivel a savkQzömbösítés után :fenn
maradó része oldhatatlan, változatlanul távozik a bélsárra.l. Ugyanilyen a 
Tt·icalciurn phosphat Oa3 (P0,) 2 • 

A sav megkötése útján alkalizálják a gyomortartalmat és ezzel ellen
hatásként újab b gyomorned velválasztást indítanak a *N atrium~ bicarbo
nicum, a *Magnesia usta, a ''Ma"onesium carhonicum hydroxydatum. Ha 
ezeket rendeljük, esak annyit adjunk, amennyi a sav közömbösítésére körül
belül elegendő, mert eltúlozva az adagot a hyperseeretiót növeljük Ezért 
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J. ó tudni hoo'v 11ao')70bb étkezés közben termelt. 600 em 3 0·3% H Cl közöm-
' Ö•' ö 

bösítéséhcz 4·0 g NaHOO, és 1·0 g MgO elegendő. 
A natriumcarbonat túlzott és tartós adagolása pl. SipjJy-gyógymód 

alakjában, súlyos alkalozist ok-ozhat, ami másodlagosan a vesét károsíthatja, 
úgyhogy uraemiá.t is észleltek. Ezenkívül súlyos gyomorhurutot is okozhat 
tartós a.lkalmazása. Nagy elterjedettségét annak köszöni, hogy hevétele 
után a hy})eraeid-, Sőt ulcusfájdalom az-onnal szünik, ami a keletkező 

co2 helyi érzéstelenítő és görcsoldó hatásával függ össze. 
Lúgos ásványvizek használata néha igen beválik. Ilyenek a Bikszádi} 

Szolyva.i, Fachingeni stb. vizek. Ezek helyett rendelhető a mesterséges 
lúgos ásványvíz készítésére Yaló *Pulv. ad. aquam alkalinosalinam for
tiorem seu mitíorem. 

A sav közömbJsítésére és egyben a gyomornyálkahártya bevonására 
alkalmasak az alumínium és a kovasavkészítmények: 

'''Aluminium hydroxydatum, mely kolloidáJisan oldódik. Alucol vagy 
II ydronal néven is kapható. 

N eutralon: Alumínium natr. siíicat és Gast,-o-Sil: Oale. silica t, Il aj
duin: Oalcium. metasilicat hydrogcl. A formulae normales hyperaciditás 
elleni . készítményei: Pulv. aperitivus alcalin1ts, Pul. alcalinus c. Bella
donna, P'u1v. alumin·ii hydroxydati. 

A p a nk,. eas hiányos elválasztását folwzni nem tudjuk, csak p ó
. tohü. Erre szolgáló készítmény ek: ''Pankreatinum: sertés és marha has
nyálmirigyéből kélizült száraz kivonat. Gyomorsavban nem oldódó tokokban 
adja ki a gyógyszerész, mert a gyomornedv a. trypsin hatását megszünteti. 
Különbözö gyári kászítményei: Pankreas liqtwid, Pankre-on, .Pankreas-
Dispert, Dipank,-in stb. . 

A cellulose emésztést végző enzymaJa embernek nincs. Ezt a bélben 
élő baktérhunok szo:kták elvégezni, ami soksZor hőséges mcthangáz képW
désével jár és meteorizmusra vezet. Ennek meg:gátlására hozták forgalomba 
a Luizym nevü készítményt, amely egy gombának ( Aspergill us oryzae) 
ccllul-oset bontó enzymá.ját tartalmazza. Ugyanezt a célt szolgálja. a haemi
eellnlaset tartalmazó Lucullin. 

2. Az emésztő szervek mozgásaira ható szerek 

a) Hánytatók és hányást g-átló gyógyszerek 

A gyomortartalom kiürítésére szolgáló védőberendezése -a szervezetnek 
a hányás, amely a nem felszívódásra való, de a gyDmol'ba került mérges 
anyagoknak vagy a gyomorlal feszülésének hatására reflexesen következjk be. 
A gyomornyálkahártyában levő ú. n. emeticosensib-ilis idegvégek in.gerülete 
a vagus közvetítésével a nyúltvelőben leyö hányóközponthoz jutva meg
indítja a hányást, mely a pylorus elzáródásával és környékének erős peris-
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talticus összehúzódásával kezdődik, miközben a gyomor felső részlete ki
tágul, a cardia. megnyílik és a megfeszülten záró hangszalag,o;k mellett 
végzett erős belégző mozgások (öklöndözések) e kitágult részbe szivattyúz
zák az egész gyomortartalmat. liiost indul meg a rekeszizom és a hasfalak 
erős összehúzódása és kinyomja a nyelőcsövön át a gyomortarta.lma.t, mi
közben a légzőizmok is hirtelen, erélyes; explozió.szerü kilégzést végeznek. 

E folyamatot "nauseá" -nak (hajóbetegségnek) nevezett állapot előzi 
meg: nyáladzás, a brochiális-mirigyek élénkebb elválasztása, undor és émely
gés, szédülés, halványság, főfájás, miközben a légzés szapora, az érverés 
könnyen elnyomható, ritkult. Gyermekeken - kik már gyomruk függélyes 
állása miatt is igen könnyen hánynak - e bevezető jeleTIBégek hiányozhat
nak, vagy igen csekély mérvüek. 

A hányóközpont nem csupán a gyomor felől jöhet ingerületbe, hanem 
közvetlenül pl. daganatok vagy vérkeringési zavar vagy reá ható mérgek 
hatására és rellexesen más szervek felől is inge~·ületbe hozható: így a garat 
izgatása, labyrinth-zavarok (p. o. tengeri betegségben), a hasüri szervek 
pl. a méh izgalma hányásra késztet; söti pszichés folyamat, p .. o. undor is 
szcrepelhet kiváltó ok gyanánt. Ilyenkor persze a hányás céltalan s azért 
meg kell .szüntctni, illetve akadályozni, aminek tág tere nyílik a viharo's 
tengeren. A hányást kiváltó reflex érzőpályái, valamint a gyomor hányó
mozgásait kiváltó ingerületek a vagusban futnak. l-Ia ezt az ideget -átmetsz
szük, vagy végződéseit kiiktatjulc (atropin), akkor hányás többé nem tnd 
létrejönni, de a hányóközpont bénítás·ával is elérhető e cél. 

J.Iáslmr viszont a gyomortartalom gyors kiürítése céljából - ha a gyo
mormosás nem vihető elég gyorsan keresztül - hányást indítunk Il!eg, 
amire olyan gyógyszereink vannak, mnelyek a gyomor említett idegvégeit 
már olyan kis töménységben izgatják, melyben a nyálkahártyát nem káro
sítják. Így hatnak a reflex-hánytatók: az emetin, hánytató borkő és dz
gálic, núg az apo11wrphin közvetlenül a hányóközpontot izgatja. 

Elősegíthctő a hányás, ha előzetesen 3--4 pohár langyos vizet itatunk 
meg, mert az üres gyomor nehezen hány s garatcsiklandozá~al is igyekszünlr 
a hinyást kiváltani. Szükség esetén háziszerekkel (szappanlé, egy kávéskanál 
konyhasó vagy mustárliszt) is előidézhető. 

Allcal11wzzuk a hánytatókat ártalmas vagy túlsok gyomortartalom el
távDlítására, esetleg a nyelőcsőben fennakadt vagy gégébc, légcsőbe jutoitt 
idegen test kiürítésére és a hányással járó váladékszaporodás folytán néha 
a légutak· álhártyái is fellazulnak és kiürülnek. Kis adag)lan köptetökül is 
has.ziláljul;;: azokat; amelyek :Q_o.sszas nauseát okoznak, amiről már szóltunk. 

E-Uenjavallalilok: Tudni kell, hogy bénító mérgekkel történt mérgeres 
esetében a hányóközpont is bénul s azéTt hánytatókkal nem érünk célt. 
Ilyenkor a gyomra~ ki kell mosni. Nem tebetjül< ki a hányással jáTó hirte
len vérnyomásvált{:-zásnak a tüdövérzésbcn, érelmeszeseO-ésben, ancurismá
ban, súlyos szívbántalmakban szenvedőket, vérzésekre hajlamos egyéneket. 
Gyomorfekély, átfúródással fenyegető bélfekélyek, teljes nyugalmat igénylő 
bél- és hasháTtyagyulladás esetén is kerülni kell a hányást. Terhes nőkön a 

298 

heves hányás elvetélést indíthat meg s elgyengült betegekre, degenerált 
szívüekre és nagyon öregekre a hányást követő collapsus lehet veszedelmes. 

''Apomorphinum hydrochloricum. S ó s a v a s a p o m o r p h i n. 
Vegyirokona a morphinnák. Szürkésfehér tükben jegecedik, felfőtt víz
zel színtelen, de a fény behatása alatt csakhamar megzöldülií oldatDt ad. 
A már sötétzöld oldatok hasznavehetetlenek 

Izgató hatása úgyszólván kizáróan a hányás centrumára irányul', úgy
hogy 0·005-0·01 g-os adagai bőr alá fecskendezve néhány perc alatt biz
tosan hánytatnak Gyomorba adva tízszer akkora adag szükséges, ami 
szépen mutatja közvetlen ül- a hányóközpontra irányilló hatását. 

A hányást rövid ideig tartó nausea előzi meg, ami, ha az adag nem 
volt elegendő nag-:y, hosszabb ideig is eltarthat. Néhány milligrammos adagai 
az apomorphinnak csak a nyálkaelválasztast szaporítják és köptető gyanánt 
alkalmazhatók. 

A lk a lm a z ás. Előnye, hogy bőr alá fecskendezve -hat, mert akkor 
is adhatjuk, midőn a nyelés lehetetlen (idegen test az oesophagnsban, hys
teria, elmebaj, nyelési képtelenséggel járú mérgezések) vagy a gyomor 
nyálkahártyaizgaimát el kell kerülnünk (gJ'lllladás, felmaródásokJ. M:ély 
bódulat esetén persze ez sem hánytat. 

A d a g j a: 0·005-0·01 g snbeután; gyermekeknek csak az 5-6. élet-
évtől kezdve adható 0·001-0·002 g. 

Dosis maximalis: 0·02! g pro dosi, 0·05! pro die. 
Köptetőnek per os 0·001~0·003 gna.ponta 4----5-ször. 
Radix ipecacuanhae. H á n y t a t ó g y ö k é r. A Braziliában termő 

Cephae!is ipecacuwnha mellékgyökere. Két alkaloidat: e>netint és cephaüint 
tartalmaz, amelyek erősen helybeli izgató és hánytató hatásúak. A jó gyökér 
legalább 2% alcaloidát tartalmaz. 

Ezek a hánytató hacást reflektorikus úton fejtik ki, a gyomor emetico
sen.sibilis idegeinek ingerléséveL Az ernetinnek a sím.aizmokat elernyesztő 
hatása is van, azért bronchusgön~söt és tenesnust is szüntet. Chemothera
piás hatásairól ott szólnnk. J\{étgező adagban hajszáledényméreg. 

Hánytatónak ritkán használjuk az ipecacuanha gyökerét, mert igen 
hosszú a nausea. Kiváló köptető hatásáról már megemlékeztünk. Infusuma 
l : 150-re egyszerre elfogyasztva, vagy 1·0 g-os pora hánytató. K-észítmé
nyei: *Pulvis Doweri (L Opiumnál), *Tinct. Ipecacuanhae: expectorans 
10--30 csepp, *Sy;·upus ipecacuanhae: ízjavító adjuváns. 

*Kalinm stibinm-tartaricum (tartams emeticus v. stibiatus) hány
tató borkő. Veszélyes volta miatt kerülendő.. Régebben adták 0·02-0·05 
g-os adagokban. Pro dosi 0·2! g, pro die 0· 5! g.· 

*Cuprum sulfuricum. Rézgálic. 1-1·5%-os vizes oldata gyors és 
biztos hányást okoz. Evőkana.lanként (gyermekeknek gyermek- v. kávés
kanállal adjuk 5 peTces időközben, míg a hányás beáll. 

Rézmérgezés Titka, mert rögtön beálló hányás védi a szervezeWt. A rosszul 
óno-zott rézedéi!-yek azonban szolgáltatnak alkalmat rézmérgezésre, ha savanyú (ece· 
te~, boikősavas, zsír.sava.s) ételeket főzünk bennük vagy ha.gyunk bennük sokáig 
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illlni Könnyebb kólikás alakja a mérgezésnek permetezett gyümölcsök, rézzel 
zöldre festett növénykonzervek élYezde után is kifejlődhet. A tünetek enyhébb le
folyás esetén kólikával kezdődnek és a hasmenésnél to1"ább nem fejlődnek. Súlyo
sabb esetek kimmítő, szünni alig akai'Ó hányással kezdődnek, urihez élénk .:fiá.jdal
mak közben hasmenés csatlakozik. A harántcsíkolt izmokat bénítja a réz s csak
hamar nagy erőtlenség, gyengeség., bénaság áll be, miközben a hőmérs€k1et nagyon 
alászáll. Collapsus tünetei között szivbénulásos halál fenyeget. Kezelés: legjobb a 
gyomormosás, tej és fehérJék. Idült rézmérgezés nincs; mindarról, amit eddig 
a ré~ rovásám htak, kiderült, hogy az öntvényekben levő ólo,m vagy arsen csinálja. 

Hányást gátló szerek: l(ülönös jelentőségük van a tengeribetegség le
küzdésében, illetve megakadályoz}sában, mely tudvalevően a labyrinth izgal~ 
mának következménye. :1íásfajta ~ nem gyomDr eredetű ~ hányás esetében 
a kiváltó okot igyekszünk megszüntetni, de amíg· az sikerül, hányáscsilla~ 
pítókkal nagy segítségére vagyunk a betegnek (pl. hyperemesis gravida~ 
rum, vagy agyi eredetű hányás esetében). 

A hányáRt vagy a vagust, vagy a hányóközpontot bénító szerekkellehet 
szÜI~tetni és legjobbak azok a készítmények, .amelyek mindkét hatásra törek
szenek. 

A központ -mcgnyugtatásáYal hat a .Natdisan, _mely trichlofisobutyl
alcoholt és coffcint tartabnaz. Kúpok és gyöngyök alakjiibm1 bozzák for
galomba. 

A t1·ich!orisobldylalcohol (tributan, chloreton, chlorbutanol) fehér kris
tályos vízsúvó por, mely a hányó központra selectiv hatást gyakorol 
és csak jóval nagyobb adagban bódítja az agykérget. Adagja: 0·3~1·0 g. 
Csecsemőknek: 0·05 g. 

Központ és periphcria kikapcsolását szolgálja a Vasano, mely campor
savas seopolamint és hyosciamint tartalmaz. Igen biztos· hatású angol készít
mény, a MuthersilZ..féle Seasick-remedy, mely camphara monobromata-t és 
atropint tartalmaz. · 

Két utóbbi szerben a camphornak az a jelentlísége, hogy a labirinth
izgalom hatását a hányóközpoJltra a camphor megszünteti. (JJiagnus.) 

J\findezeket szünni nem akaró csuklás ellen is adjuk. 

b) Epére ható gyógyszerek 

(Cholagoga) 

A felszívódás szolgálatáhan >ill az epe is, melyct. a májsejtek termel
nek és amely vagy közvetlenül ömlik a duetus colcdochuson át a vékony
bélbe, vagy az epehólyagban tárolódik, besürüsödik és így kerül min.t sötét 
színü sürü epe a bélbe. Az epehólyag a bél felől fertőzödhetik (különösen 

·· gyomorsavhiány esetén) s az így keletkezett nyálkahártyalob leggyakoribb 
oka az epekőképződésnek 

Az epe főalkotórészei az epesavak, az epefestékek és a cholesterin. Ezek 
közül az epesavak a vékonybélből ismét feiszívódva a· májsejteket epeel-vá
lasztásra ingerlik. Ha g~yakori hashajtással felszívódásukat meggátoljuk, az 
epeképző_dés is csökken, ami _a zsírfelszívódás ártalmá.ra van, ami hozzájá.rul 
a hashajtó gyógymódok (Marienbadi kúra) soványító hatásához. 
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Epevezeték elzáródása következtében az epealkotórészek a vérbe jut
nak, sárgaságot (icterust) okozva, míg az epesavak hiánya a bélben a zsírok 
felszívódását tesb lehetetlenné, mert a zsírok emulgeálását és a zsírsavak
nak oldatha vitelét ők végzik. Igen fontos, h<Jgy nem esupán a táplálék 
zsírja, hanem zsírban oldódó vitaminok sem tudl1ak epe híján felszívódni, 
úgyhogy sárgasággal kapcsolatban mindig D- és A-vitaminhiány is fennáll. 
A felszívódott epealkatrészek brad,i'áardiát okoznak és a kedélyállapotot igen 
rontják, amit már H ,)p polerates is tudott s azért nevezte el a szomorúságra 
.-aló hajlamosságot melancholiának. (llfelas cholé = fekete epe). 

a) A z e p e f e ,. t ő t l e n í t és e . .Az epével sok anyag kiválasztódha. 
tik a vérből,_ pl. a nehéz :fémek, amit arra használhatunk fel, hogy bizonyos 
gyógyszereket - elsősorban fertőtlenítő hatásúakat - az epehólyagba jut
tassnnk és ott megtelepedett élő kórokozókat elöljük Eltekintve a kőképző
dést fenntartó epehólyag és epeú~ fertőzések kezelésétől ez azért is fontos, 
mert typhusbacillusgazdák epehólyagjában telepednek meg ezek a veszedel
mes kórokozók, ami nagy veszélyt jelent a környezetre. Ilyen az epével kivá
lasztott .igen jó fertőtlenítő szerünk, a *Hexamethylentetramin, feltéve, 
hogy elég töményen jut az epébe. Különösen. az epehólyagban fejti ki jól a 
hatását, mert ott az epe savanyú lesz (pH = 5·2-6·0) s így bőven hasad le 
belőle formaldehyd. Az epeutak epéje azonban alkalikus, azért annak fertőt
lenítésére jobb a H elmita l, amely előbbinek anhydromethylencitromsavas 
vegyülete és lúgos közegben is hatásos. Ezekből napi 5 g-t adnnk per os vagy 
40%-os oldatokat intravenásan. A kolloidalis ezüstöt és cholsavas natriumot 
tartalmazó Choleval is igen hatásos epefertőtlenítő, melyből 0·2 g-ot lehet 
intravenásan adni. A methylenkék (Methylenum coe?·uleum) is hasonló célt 
szolgál. 1%-os oldatából10 cm'-t adnak intravenásan. 

Az epe útján válik ki és az epehólyagban sürűsödik a tettajodphenol
pltihalein (Jodtetragnost, Cholumbral, Jodcholin, Jodphei:La;lphtalein stb. 
Iiéven) Qtt a röntgen-sugarakat elnyelve cholecystographiára alkalmas. 
Intravenásan adják 10%-os oldatát igen lassan folyaiva be. (40 cm'-t 15-20 
perc alatt.) Ut§ na szédülés, sőt néha enyhe collapsus fejlődhet s azért a 
beteg az infusio után ne keljen mindjárt fel. Az epehólyag 12 _óra mulva 
telödik meg vEile. 

f3)Epehólyagra ható sze1'ek (Cholokinetika) . .Azepc
bólyag összehúzódása következtében tartabna a bélbe ürül és így kisebb 
kövek elt§.vozhatnak, de a hólyag kiürülése fer(őzés esetében is előnyös. Az 
epehólyag összehúzó idege a vagus, _úgyh-ogy vagusizgalom a hólyagizomzat 
görcsös összehúzódását okozza. Ha reflexesen kö okozza azt, akkor jön létre 
a rettenetes fájdalmakkal járó epekőroham, amit morphinnal, artopinnal 
kell szüntetni. 

Élettani összehúzódásait a bélnyálkahártyán képződő hormon a Chole
cystoki-nin szabályozza. Gyógyszeresen erős összchúZói az epehólyag síma~ 
illmainak a hypophysis hátsólebeny-készít.mények, melyeknek símaizom hatá
sairól már az uterinák közt s.zóltunk. 

Tápszerek közül főleg az olajoknak van erélyes hatásuk. Régen 200 cm' 
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oliva-olajat itattak a betegekkel. Igy hat a tojássárgája is. Hashajtók közül 
a ricinus-olajnak és a sulfatos vizeknek van hatásuk a hólyag izomzatára. 

A" epehólyag hurutos és lobos állapotának, tehát a kőképzés gyakori 
előfeltételének utólérlietetlen gyógytényezői Karlsbad melegforrásai, a hasz
nálatukkal kapcsolatos szigorú étrenddeL Epekőhajtó népies szer a 
.Aronffy-féle bor, melynek fő hatóanyaga a Ohelidonium majus. Ugyan
ennek a növénynek kivanatát tartalmazza a Chelísan nevü készítmény. Hasz
nálatosak még a SpecaUth epekőtea, a Species hepatica-e €s nagyszámú máj
pilula, melyek hashajtókat és illó olajokat tartalmaznak. Jó hatásuk van 
enyhén alkalizált és higított keserüvizeinimek is, ha használatnkat megfelelő 
étrenddel kapcsoljuk össze. 

Ep•hajtók . r) Epeelválasztást fokozó SZC1"Ck (Oholeretica). A 
májsejtek epeelválasztását legjobban fokozzák az epesavak, amelyeket mtuha
epe, Fel tat<ri dept<ratum alakjában (0·3-0·5 g napjában 3-szor) rendelhe
tünk, vagy Suprach.ol, Cholan1.Ín, Dechol~n nevü készítményeket használunk, 
melyek tiszta epesavas sókat tarta1maznak és intravená.s.an 5-20%-os oldat-
ban is adhatók. · 

Epehajtó szerek még a salicylsav, az atophan, némely illó olaj (men
thol, carvol J és hashajtókközüla podophyllín. 

c) Hashajtók 

Bélmozgá.sok és A bélmo.zgásokat a bél falát alkotó hosszanti és körkörös izmok végZik. 
Céljuk: 

l. a béltartalom alapos összegyúrása az emésztőnedvekkel és rnozgás
ban ta.rtása a felszívódás érdekében. Ezt végzik a körkörös izmok ütemes 
összehúzádásaL 

2. A béltartalom tovavitele, ami a peristaltikus mozgásokkal történik. 
Ebben a hosszanti izmok is részt vesznek és néha pl. fokozott vagus ingerü
let esetén Yl-1 méter hoss,zú béldarabon gördítik tova a béltartalmat, ami 
az ismert bélkorgással jár. 

<•Itét•I•i A bél ütemes mozgásait a falban elhelyezett - körkörös és hosszanti 
izmok közé ágyazott W Auerbach-féle idegfonat szabályozza, amely nagy 
önállósággal" felruházott dúcsejtekből áll, úgyhogy a központi idegrendszer- , ·J c. 

től függetlenül kö;:;vetíti a bélben lezajló reflexeket, aminők pl. a peristal- ,y#-"'t'" 
tikus mozgáook is. Az Auerbach-plexus nagy önállósága ellenére a központi vftr'u 
idegrendszer befolyása alatt is áll és pedig serkentő ingerek a vaguson át, 
gátlók a sympathicusorr keresztül jutnak el hozzá, fokozva, illetve csökkentvc 
a bélnwzgásokat. Ezek az idegek azonban nem közvetlenül a bél ütemes moz-
gására hatnak

1 
hanem az izomzat tónusára. Ennek a. tónusnak :Q-agy befolyása 

van a bél mozgásaira. Akár elernyedt, akár túlerős,_ a. mozgások gátoltak 
lesznek és ezért különböztetünk meg atoniás és spastikus székrekedést. 

Az Auerbach-plexus élettani müködésén és a bél kellő tónusos állapotán 
kivül a béhnozgások zavartalan lefolyásának további feltétele a 00,-tensio 
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egy bizonyos foka (kb. 45 nun Hg nyomás), valamint egy a bélben állandóan -""&:<tb, (q:;l-k 
keletkező vegyi anyagnak, a cholinnak ,bizonyos mennyisége, ami mint para- {ft1f:-t .. l_t:fkic1 
sympathicus-mímelő valószínüt_eg az Auerb,aeh-~lexu};: dúcsejtjeinek ingerü-
leti állapotát biztosítja. liM,"'~'""· ;f ~ft"1 fEt!Z\5 · CiíJ'.pi~ ,jf2 1 ff:& 

További feltétele a bélmozgásoknak a bél kellő teltségi állapota, me.rt 
a bélfalnak bizonyos fokú feszülése váltja ki a peristaltikus mozgásokat. 
Ezért van az, hogy nagy evők nem szenvednek székrekedésben és hogy túl
méretezett béh'endszer - ami gyermekkori táplálkozási hibákból szárma
zik ( Kestner) - oka lehet idült székrekedésnek Viszont a paristaltilms 
reflexet nemcsak a fal feszülése válthatja ki, hanem a bélnyálkahártya 
hurutos-lobos ingerületc is kóros viszonyok közt és a nyálkahártya vegyi 
ingerlése útján váltja ki a fokozott béhnozgást hashajtószereink nagyrésze. 

Míg a vékonybél egész hosszában a tápanyagok emésztésének és fel- vastagbél
szívódásának szolgálatában áll, a vastagbélben történik a gyomor- és bél- mo,gá,ok 

nedvek által felbígnlt béltartalom besürüsödése. Hogy az aránylag rövid vas-
tagbélben elég sokáig időzzön a béltartalom ahhoz, hogy ez a nagymennyi-
ségü (3-4 liter) víz fel tudjon szívódni, a proximalis colon antiperistal-
tikus mo;<gásokkal a tovahaladó béltartalmat mindig megint visszatereli a 
sphincter ileo-coecalishoz, anúg a besürüsödött béltartalom végül a vastag-
bél peristaltikája folytán a végbélhe jut, amelynek teltségi állapota, vagyis a 
bélfal feszülése az a tényező, amely rendes körülmények között reflexesen 
a székürülési reflexet kiváltja. De itt is kiválthatja a reflexet a végbél nyál
kaluÍidyáját izgató bármilyen tényező vagy ·vegyi anyag, vag'y annak lobos 
állapota, ami üres végbél mellett kínzó tcnesmusra vezet. 

.A székürülési reflex akarattal elnyomható, ami - lévén az ember tál'- Deflicati() 

saslény - igen hasznos berendezés, de helytelenül, pL álszeméremből alkal-
mazva az idült székrekedés egyik gyakori okává válik. Amikor tehát a gyer-
meket erre a gátlásra neveljük, ne felejtsük el arról gondosko.dni, hogy 
következetes szoktatással feltételes reflexet alakítsunk ki, amely a székelési 
reflexet összekapcsolja egy mindennap rendszeresen bekövetkező másik, nem . . 
reflexes cselekedettEü, aminő pl. a reggeli felkelés, vagy a reggeli eliogyasz- ~trct'tt{lCOJ? ~feK 
tása. A székrekedésnek tehát, mint az elmondottakból látni való, sokféle 
oka lehet s meg'szüntetése érdekében fontos az ok felismerése. Különösen 
azt jó tudni, hogy bélrenyheség okozza-c, avagy Spasticus székrekedéssel 
állunk-e szemben, mert a kettő étrendi enyhítése éppen ellentétes és a has-
hajtók helyes megválasztása is csak ennek ismeretében történhet. 

Hashajtóink kétféleképpen fejtik ki hatásnlmt: vagy a bélnyálkahártya 
izgatásával fokozzák reflexesen a bélmozgásokat, vagy Hkadá.lyozva a víz 
felszívódását, a béltartalom tömegét szapm'ítják, ami másodlagosan fokozza 
a peristaltikát. Különleges hatása van a mindinkább elterjedő paraffin
olajnak, amely távoltartva a bélnyálkahártyától az ingereket, a bélizomzat 
fQkozott tónusát s ezzel a·spastikus obstipatiót szünteti meg. 

A bél nyálkahártyáját izgató szereket két csoportra szaktuk osztani 
a szcrint, hogy csak a vastagbélben vagy már a vékonybélben is kifejtik-e 
hatásukat. 



Hashajtók 
javallatai Gs 

ellenjayallatai 

A hashajtók régi hatáserősség szcrinti beosztása (laxantia, pnl'gativa, 
hydragoga, drastica) elavult, mert a hatáserősség elsősorban. az ·adag· nagy
ságától függ. De azért küJön csoportban kell mégis tárgyalnunk a d1·aStiC'us 
hashajtókat, mert ezek némcsak hatáserősségben, hanem nilnőségben is 
különböznek a többiektől, ammmyiben a vastagbélben nagy mirigyelválasz
tást, vérbőséget és görcsöket okoznak, amik visceromotoros reflexek útján 
áttevőélhetnek az uterusra S ezért terhess-ég és havivérzés esetén nem szabad 
őket rendelni. 

A lk a lm a z ás. A hashajtókat leggyakrabban az egyszeri vagy i düH · 
székrekedés megszüntetésére, mérges anyagok, fertőzött béltartalom, vagy 
féregiizők alkalmazása után a bélférgek eltávolítására használjuk. Kezdődő 
gyulladásos betegségek a légutakban az agyburkokban néha enyhe hashaj
tókkal jól befolyásolhatók, amit a régi orvosok a vérbőségnek a bélre való 
levezetésével magyaráztak Az epeutak gyulladásai különösen sulfatos has
hajtókkal jól befolyásolhatók Ha ezekhez hozzávesszük, hogy a ki nem ürí
tett béltartalom milyen rossz közérzetet okoz és kezdődő betegségeket a való
ságnál sokkal súlyosruhbaknak tüntet fel, meg'értjük ugyan a régi orvostudo-
mány ismert, de nem mindig helytálló mondását: "Qui bene p1trgat, berlte ~flc{!~re~ 
sanat", de szembeállítjuk ve]e, hogy míg a bél egyszeri kiürítésére is sok-
szor jól használhatunk hashajtó helyett beöntést, az idült székrekedés eseté-
ben pedig nem egyszer az életmód, az étrend változtatásával is célt lehet 
érni. Másrészt némely orvos túlwtt félelme attól, hogy a hashajtókat úgy 
megszokja betege, hogy a nélkűl többé élni nem tud; legtöbb esetben indD
kolatlan, mert az idült székrekedésre hajlamos bél inkább azt szoh-ta meg, 
hogy tartalmát ne ürítse ld, amit éppen hashajtók rendszeres, de persze nem 
állandó alkalmazásával lehet megszüntetni. 

A hashajtóknak ellenjavallatai is vannak. A drastikumok veszedelmes 
voltáról terhesség eselén már említést tettünk. Ugyanúgy kerüljük ezek 
alkalmazását a bél vérbőségétől várható vérnyomássüllyedés miatt aggas
tyánokon, súlyosabb anaemiásokon és más okból elgyengülceken. Spastikus 
székrekedés esetében a már említett paraffin-olájtó] eltekintve az erőseb
ben ható hashajtók egymagul<ban adva fokozhatják a bél görcsös állapotát, 
ami fájdalommal szakott járni kellő székürülés nélkül. Ilyenkor a hashajtó
kat jó belladonna készítményekkel egyiitt rendelni Spastikus ileus esetében 
hashajtókat nem szabad rendelni, mcrt még fokozzák a bélgörcsöt, hanem 
ilyenkor opiu=al, belladannával előbb meg kell szüntetni . a görcsöt. 
A mütétek utáni bélhüdés (paralyticus ileus) esetében hasbajtókkal kísér
letczni -céltalan, mert azt a nervus spla11chicus közvetítette Teflexgá.tlás 
Gkozza, amit vagy úgy szüntethctünk meg, hogy a lumbalis gerincagyban 
lévő reflex központot lumbalis érzéktelenítéssci kiiktatjuk (G. A. Wagner), 
vagy hypophysis hátsólebeny-készitmények befecskendezésével hoz-zuk helyre 
a bélizomzat elernyedt tónusát. Ellenjavaitak még a hashajtók appendicitis 
vagy annak gyanúja esetén, mert a mütét halálozási aránya amerikai sta
tisztika szerint 1%-ról 10%-ra, sőt hashajtó ismételt alkalmazása után 
2[).%-ra emelkedhetik (Eichholtz). 
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1. A víz felszívódását gátló szerek 

Ha olyan sókat juttatunk a bélbe, amelyek onnan felszívódili nem tud
l1ak, akkor a bélfal mint semipermeabilis hártya szerepel és ha nem is fog 
éppen a vérből és szövetnedvekből víz beáramlani a bélbe, a bélben levő 
víz - amelyet vagy a sókkal együtt adtunk, vagy amely az emésztőnedvek
kel került a bélbc - nem tud felszívódni, hanem a béltartalmat szaporítva 
a bélfal feszülését lioveli s Így másodlagosan fokoz-za a perÍBtaltikát. A ka
tiónok közüllegTosszabbul diffundál a két vegyértékű Mg+, az anionok közül 
a SO,-. Ezért jobb hashajtó a :MgSO, (keserüsó), mint a Na,SO, (glau
bersó) és a MgSO,, mint a ]\l[gCI,. Rosszul diffundáló án.ionok még a tartrát 
és a phosphat, amiért is ezek kalium. és natrium sói is hashajtó hatásúak. 
A sulfatok osmosisos hatásukon kívül a bélfal sejtjeiben levő Oa+-iont meg
kötve hatástalanítják, ami a peristaltika fokozására vezet és ezenfelül a bél
baeteriumok hatására belőlük kevés H,S keletkezik, ami.- mint még látni 
fogjuk - a bélperistaltika hatalmas ingere. Ezért múlják tehát felül a sui
fatok a többi rosszul diffundáló só hashajtó hatását. 

Ha a bashajtó sókat híg, kb. 4%-os oldatban adjul{, amilyenek a ter
mészetes ásványvizek, akkor azok 1-2 órán belül majdnem változatlanul 
ürülnek ki és csak átmossák a belet. Ha töményen 10--15%-os oldatban itat
juk meg őket, akkor ez a tömény oldat a bélben lassankint felhígul az 
emésztőnedvek vízével és mint 3%-os sóoldat ürül ki. A hatás jóval később, 
6-8 óra mulva áll be és mivel a víz felszívódását meggátolja, vizet is von el 
a szervezettől. 

Legiukiicbb a budai keserüvizek alakjában használjuk ezeket a sókat, 
amelyek kb. egyfo,rma arányban tartalmaznak keserűsót és gianbersót és 
pedig a Hunyadi János mindkettőből kb. 2--2%-Dt, a Ferenc József 2.5 
:MgS04 ós 2·3% Na,S04-Dt tartalmruz. 

A karlsbaill Sprudel-forrás sóösszetételét utánozza a *Pulv. ad aquam 
alkaUino-sulfato salinam, mely Na,S04 (44!%), K,S04 (2%), NaCI (18%), 
N aH CO, (3()%) keveréke. Belőle l kk. pohár vízben hashajtó hatású. 5 g 
l liter meleg vízben oldva karlsbaill kúrára való. 

*Magnesinm sulfuricum cryst. Keserű só; :MgS04 • Fehér, keserű ízü 
kristályok, melyek 7 mol. kristályvizet tartalmaznak, vagyis valamivel több, 
mint fele víz, úgyhogy a kristályos sóbál 30 g-ot 300 ce. vízben oldva, 
kapunk 5% oldatot A Magnesium sulfuricum siccum víztartalma csak 30%, 
úgyhogy belőle csak 20 g-ot kell 300 ee. vízben oldani, hogy 5%-os oldatot 
kapjunk. 

*Natrium sulfuricum cryst. Glaube>·só, Na,SO,. Kesernyós ízü fehér 
kristályok, melyek 10 rnol. vizet tartalmaznak, úgyhogy víztartalmuk 55%. 
(35 g 300 cc. vízben oldva = 5.2%). A Natrium sulfu,·icum siccum víztar
talroa csak lO%. 

A l\~g+-ion hashajtó hatása érvényesül a következő sókban ós keveré
kekben: 

''Magnesium carhonicum hydroxydatum és a *Magnesium oxydatum 
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vízben rosszul oldódó sók, melyek hyperayciditásos székrekedés ellen 3~5 
g-os adagban hashajtó hatásúak, mert a gyomorbélben oldódnak. 

*Potio magnesiae citrícae effervescens: hashajtó limonádé, mely sza
bad CO,-től pezseg és 300 cc-ben 12 l'IIg- és 3 g Na-citratot tartabnaz. 

A phosplud- és tartrat-ion hashajtó hatását akarjuk elérni a követ
kező gyógyszerekkel: 

*N atrium phosphoricum cryst. és siccum: Na,HPO, lúgos vegyhatású 
só. A kristályosnak víztartalma 60%. Vízben l :6 arányban oldódik. Viz
ben 20--40 g-ját rendeljük. 

*Kalium hydrotartaricum COOK(CH.OH),.COOK. borkősavas 
kalium és a Tartams depuratos v. Cremor tartari, amelynek egyik COOH
csoportja szabad és a *Kaliumnatrio tartaricum COOK(CH.OH), COONa 
v. Tartarus natronatus v. Seignette-só 5~10 g-os adagokban rendeljük. 

*Pulvis Seidlitzerrsis effervescens (Seidlitz-por). Az egyik papir
hüvely tartalma 10 g Seignette-só és 3 g natr. bicarb., a másiké 3 g ac. 
tartaric. Ezeket külön-külön vízben oldjuk és megcukrozva összeöntjük. 

A béltartalom mcnnyiségét növelhecjül< még a most tárgyalt ionokon 
kivül növényi eredetű anyagokkal is. Ilyenek a -következők: 

* Manna. A Fraxinus ornus beszáradt nedve, mely egy 6 vegyértékű 
alcoholt, mawnit-Üit tartabnaz. E~ a bélből nem szívódik fel s ezért az ionok 
módjára vizet tart kötve. Különösen gyermekeknek· adják 5~10 g-os adag
ban felnőtt adagja 50~60 g. Készítménye a 

'*Syrupus mannatus }lem1át is tartalmaz. Gyermekeknek kávéskanalan
ként de inkább izjavitó!Í:ént használjuk. 

Duzzadó képessége rniatt adják a bakteriológiai technikából jól ismert 
tengeri algát, az Aga•·-agm·-t is hashajtóul, 2-3 evőkanálnyit leves~en. Az 
általa megkötött víz nem tud felszivódni. Más hashajtókkal keverve rs hasz
nálják. Caseara sagradával Regulin, frangulával Nm·macol, phenolphtha
leinnel Aga1'ol néven. 

Hasoilló hatást fejtenek ki s ezenkivül még a 'bél nyálkahártyáját eny
hén izgatják is a gyümölcsízek közül a Pulpa tantarindon~m, a Tamarindus 
indica gyümölcséből és a Pulpa p>·unMu>n, a szilvából készült lekvárok 
ft JJtL::s .Aotv-<'hhttc: r"..zctt~1: C~1:t. &c'(&r-tt{ >~lf 7 

2. A bélmozgásokat fokozó szerek 

a) Már a vékonybélben is ható szerek 

*Hydrargyrum chioratum mite sublimatione paratum. Kalomel. 
(Édes higany, Hg,Cl,.) , , .. 

A kalomel vízben oldhatatlan lévén, hatást csak oly mertekben feJt ki, 
amennyiben a gyomor-bél váladékaiban Hg-fehérje alakjában oldódni 
tud. Ez a kismennyiségű komplex IIg-vegyület már a nyálkahártya 
izgatásával reflexesen fokozza részint a bélmozgásokat, részint a bél
Inirigyek elválasztó működését, de felszívódva a vér felől közvetlenül is hat 
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a bél mozgató elemeire és mirigyeire, mint azt állatkísérletekből tudju}<, 
amikor is -kéneső-sók vérbe fecskendezése után mindig élénkebb bélmozgas, 
hasmenés áll be méa különben ártalmatlan adagokra is. M:érgezésben is azt 
tapasztaljuk, hogy bármily kénesővegyülettel, bármily mó.don tört.énjék is 
a mérD'ezés a hasmenés mindig korán és erős mértékben Jelentkezik. Egy
részt ~veÍ a kénesőalbuminat képződése és felszívódása lassú, másrészt 
mivel a kalomel változatlan része a hamar bekövetkező l---'2 székletéttel 
jól kiürül, nincs mit tartanunk az általános ké~eső~ér?ezést~l, b~~ a~ikm· 
azt hitték, hogy a vérhasat meg lehet vele gyogyJtam s azert Ja_:vanyok 
esetén nyakra-főre ad~ák, számos Hg-mérgezést figyeltek meg. Veseartaimat 
már egyszeri adag után is okozhat. Súlyos, sőt halálos mérgezést okozhat
nak azonban a kalomel hashajtó adagai, amikor a fölösleges kalomel nem 
ürül ki, pl. ileus esetében. 

A belekben jelenlevő kéneső-albuminatról azt hitték, hogy a bélben 
csiraölő hatást fejt ki. Béldesinficiálást azonban éppúgy, mint a többi desin
ficienstől a kalomeltől sem várhatunk; nem sikerül avval sem a dysenteria., 
sem a ty~hus kifejlődését megakadályozni, sőt még a folyamatot megrövi
díteni sem. Azotrban a bélnek alapos kiürülése a rothadási folyamatokat 
csökkenti. l\{ájpangás és az epeutak gyillladása esetében jó hatása van való
színűlea az okozott vérbőség és a mirigyelválasztások fokozása következtében. 

rr:Shajtónak ma már ritkán rendeljük, mert előnyei ~ aminők ízee
len volta és az, hogy kólikás fájdalmat nem okoz ~ nem. érik fel a mér
gezés lehetőségével járó veszélyt. 

Adagja felnőtteknek: 0·2-{)·5! pro dosi, 1·0! g pro die. Gyermekek
nek: 0·01~0·05 g. 

Utána a bélsár szürkészöld színű, mert meggáto:lja a biliverdin reduk
cióját és mert HgS keletkezik a bélben. Vele egyidőben jódvegyületeket 
ne alkalmazzunk, mert jódhigany keletkezhetik belőle, ami erős szöveti gyul
ladások okozója. 

*Hydm,.gy,-um chloratum mite vapore pa,-atum-ot beLső használatra 
rendelni nem szabad, mert igen finom eloszlása miatt heves hatású. Ez csak 
szembehintésre, sebbintésre szolgál. Csakis akkor szalgáltatja ki a gyógy
szerész, ha határozottan ezt rendelik, de beLső..használatra még ilyenkor sem. 

*Oleum Ricini. A Dél-Európában bőven termő és tenyésztett Ricinus 
com>nunisnak tarka babszemekhez hasonló magvaiból sajtolják 

A magvak az olajon kívül igen heves mérget, ricin nevii toxint tartalmaznak, 
mely részint a vérsejteket ~ugglutinálja, részint haemolizálja, a nyálkahártyákon 
gyulladást, a parenchymás szervekben elhalást okoz. 5--:--6 ricinusmag elfogyasztása 
halálos lehet. A halál 3---4 nap alatt szakott beállni gyomor-bél tünetek, véres 
ürül-ések közben erőhanyatlás és vérnyomássüllyed-és következtében. Mérgezések a 
magokkal való kuruz.slás folytán, gyermekeken pedig úgy jönnek létre, hogy a 
kertjeinkben. is disznövényként tenyésztett növény magvait megeszik. Mivel a ricin 
antigen, allergiás túlérzékeny;ség is -e-lőfordul vele szemben. 

A magok s3.j ~olása közben az egész ricin a pogácsában visszamarad 
úgy, hogy a ricinusolaj teljesen méregn1entes, színtelen, sürü és víznél nehe-
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zebb, alcohollal jól keveredő, nem csípős, de nagyon kellemetlen ízű zsíros 
olaj, amely csalmem tisztán ricinolsava:S trig'lyceridből áll. -

A belekbe érve, a pauh-r eas zsírhasító fcrmentjének hatása alatt glyce
rinre és ricinolsavra hasad, n1ely utóbbi a bélnyálkahártya izgatásával már 
a vékonybél peristaltikáját reflexesen fokozza, gyorsan leér a vastagbélbe, 
ahol a pro:ximális colon antiperistaltikáját meggátolva, a víz :felszívódását 
akadályozza s a vastagbél szintén élénkebb_peristaltikája hamar tovajuttatja 
a híg béltartalmat a végbélbe, úgyhogy az eredmény egy 2-3 óra mulva 
beálló, pépesen híg, ritkán vizes széklet lesz, melynek létrejöttét beszáradt 
bélsárrög·ök esecén még a végb)Íibe változatlanul eljutott olajrészek mecha
nilrus hatása is elősegítheti. 

A hatást sem kólika, sem bélhyperaemia nem kíséri és· talán a legmeg
bízhatóbb hashajtónak mondhatjuk, ha nem takarékoskodtunk vele. 

A d a g j a felnőtteknek: 15~60 g, azaz l-4 evőkanál, gyermekeknek 
10~15 g (1~2 gyk), esecse.mőnek l kávéskanáL A bevételkor jelentkező 
undor elkerülésére adhatjuk 5 g-os gelatincapsu1ákban (igen nagyok) vagy 
meleg tejben, levesben, syrupokban, sürü likőr és konyak közé rétegezve, 
l'ehérborban, sörben elhabarva vagy feketekávéban. 

liiivel 96% szcsszel zavarodás nélkül elegyedik, hajszeszekben csak ezt 
a zsírt lehet rendelni (4--6 g: 200). 

b) A vastagbélre ható szerek 

E csoportba tartozó növényi drágoknak közös neve anthraglycosid" 
drógok, mert glycosidákat tartalmaznak, amelyeknek agineonjai anthmcen 
(0

14
H10), vagy Anthrachinon (C,.H,O,) származékole Maguk a glycosidák 

a bélre hatástalanok, de a belőlük lehasadó agluconok, aminők pl. az emodin, 
a chrysophansav a bélmozgásokat reflexesen élénkí.tik a nyálkahártya felől. 
A glycosidák bontása a vékonybélben történik lassanként és a hatás már 
csak ,a, vastagbélen érvényesül, új abb vlzsgálatok szerint azért, mert az 
agluconok a vékonybélből felszívódnak és a vastagbélmirigyek útján kerül
nek vissza a bélbe (W. Straub). Emellett hasadási term€kei parenterálisan 
is hatnak. Ilyen célt szalgálnak a eascara sagradából készült Peristaltin és 
a sennalevelek injekciós k.észítménye, a Sennatin. Hogy azonban az aglu" 
conok nagyobbik része a vékonybélben lassan keresztülhaladva akkór fejti 
ki hatását a vastagbélre, amikor a sphincter ileocoecalison áthaladva a vas
tagbél nyálimhártyáját éri, azt szépen mutatták Magnus röntgenvizsgálatai 
macskákon, am.clyek hashajtókkal kevert bismuthpépet ettek. Az anthra
glycosidok sem a gyomor, sem a vékonybél peristaUikáját :fokozni nem tud
ják. Amint azonban belejutnak a proximalis colonba, ami bevéteJük után 
kb. 8 óra mulva következik be, akkor reflexesen székürülést okoznak, úgy
hogy már a végbélben összegyűlt rendes szilárdságú béltartalom kiürül. Ez 
az eLső hatás: A köve~kezö a.z, hogy a proximalis colon antiperistalti~:?"ja 
megszűnik, a perista.ltika fokozódik, úgyhogy 1--2 árával aVo első szekelá..:; 
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után második, híg pépes, vagy vizes székürülés következik be. Az elmondott 
hatásmód magyarázza a hosszú lappan.gási idtít, és mlvel a hatás előfelté
tele a glyeosidák fermentatív hasadása azt is, hogy néha cserben hagynak. 
Ú jabb vizsgálatok szerint, ha a glycosidákat előzetesen elhasítjuk, akkor már 
a vékony bél peristaltikáját is fokozzák (Mansfeld és Szontagh) 
ami által talán az eddiginél gyoxsabban és biztosabban ható készítményeket 
lehet majd nyerni ezekből a droguokból.. 

*Rhizoma Rhei, r e b a r b a r a g y ö k é r. A Rhetmt palmatum hámo
zott gyöktörzSe. V eresessárga, vékony fehér erezettel márványozott, sajá
tos szagú, keserüízü, a sok oxálsavas mésztől a :fogak között recseg s lúggal 
lecseppentve megpirosodik ( chrysophansav reactió). 

Hatóanyaga 4 aglycon és pedig: Rheum-e1nodin (trioxymcthyla.ntra
chinon), clwysophansav ( dio:xymethylautraehinon), rheochrysidin ( = rheum
emodin-methylaether) és a 1'héin . . Ezenfelül keserii anyagot, eser
savat és mcszet tartalmaz. Egy-két grammos adagai után nyolc-tíz 
óra mulva csekély kólika €s tenesmus kíséretében pépes székürítés követke
zik be. Az étvágyat nem zavarja, sőt amarmn-ta1ta.lma :folytán kis adagban 
mint stomachicumot rendeljük, különösen ha az étvágytalans~g székreke
déssel jár; mivel a vékonybél peristaltieáját nem fokozza, a tápanyagok fel
szívódását alig akadályozz/J,. Ezért :főleg -rosszul táplált, a.naemiás betegek, 
lábadozók, elaggottak kedvelt hashajtója. Idült székrekedés kezelésében más 
szerekkel keverten használa tos. 

A chrysophansav a vizeleth::m is megjelenik s ha az akár alkaliák egy" 
idejű alkalmazása, akár az erjedés_ következtében lúgos lesz, megpirosodik, 
miutha véres lenne: erre a lehetőségre figyelmeztetni kell a beteget. 

A p ul v Rhei adagja: 0·05~0·20 g, mint st amachicum natrium biear
bonattal, nux vomicával porokban. 

l ~2 g hashajtó porban vagy alkaliás inl'usumban. 

Kés z í tm é n y e i: *Jnfusum Rhei v. Tinct. Rlwi aquosa 10%-os 
Rheum-forrázat. Evőkanalanként óránként hashajtó, 2--3 X napjában étvá
gyat fokozó. 

*Extr. Rlwi siccum: 0·5-1·0 g hashajtó, 0·1~0·2 g stomachisnm. 
*Vinum Rhei. Stomachicnm gyomor- és bélatonia esetén étkezés előct 

egy pálinkáspohárral vagy háromszor naponta egy kávéskanállaL 
*Syrupus Rhei. Ízjavító adjuvans. ·Gyermekeknek kávés- vagy gyer

mekkanállal hashajtó. 
*Cortex Frangulae. B e n g ef ak é r e g. Közép-Európában, így el·· 

deinkben is elterjedt bokor, a Rhamnus frangula kérge, ami franguUn 
glycosidát tartalmaz, s ez cukorra és frmngulasavra hasad, ami az ernadinnal 
isomer anthracen származék. A kéreg frissen nem hashajtó, hanem hánytató 
s csak egyévi állás után lesz azzá, vagy ha 80°-Dn tartják 2--3 órán át. 
Iniusumban (l: 10) rendeljük. Adagja 2--3 evőkanál. 

Készítményei: *Ext>·. Fmngulae fluidum, adagja 1~2 kk. és 
*Extr. Frangulae siccum: 0·5~2·0 g-ja hashajtó. 
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Cortex Cascarae sagradae. S a g r a d a-k é r e g. A · kaliforniai 
Rhamnus puTshiana kérge. Hatóanyagai mnodin és chrysophM/.,Sav. KGserlí 
anyagokat is tartalmaz és kis adagban jó stomachicum, mint a rheum. 

Adagja: 0·1-0·25 g étvágygerjesztő. 0·5-1·5 g hashajtó. 
Kés z í tm é ll y e i: Exf1'. Cascarae sagradac fluidttm, adagja: 2--5 

csepp étvágyjavító más keserű tincturákkal, 20-30 csepp háromszor na
ponta hasha.jtó. Borban vagy capsula gelatinoaában, avagy a p01·ával 
k0verve tabletták alakjában rendelhető. 

Ext1·. Cascarae sagmdae siccttm. 0·02-0·05 g stomachicum, 0·10-
0·50 g laxans. 

Vi>mt?n Cascarae sagmdae, l tDkaji pohárral étkezés előtt. 
Peristaltin a eascarából előállított glycosida, mit subcután és intra

venásan 0·15 -g-os adagokban vagy belsőleg O· l g-Ds dragéekben alkal
maznak. 

*Folium Seunae indicae, se n n a -l e v e l ek. Elő-Indiában Tinevelly 
tájékán tenyésztett Cassia angttstifolia levélkéL Lapos hüvelytermését (fruc
tns v. folliculi Sennae) a nép "anyalevelek" néven használja. 

Ha~óanyaga egy könnyen -hasadó glycosida, melynek hasadási terméke 
emodin és egy igen nehezen ha"adó glycosida, melynek hashajtó hatása igen 
erős és részben felszívódás és vegyi átalakulás után a vastagbélbe válasz
tódik ki. A sennalevél egyike a legbiztosabb hashajtóknak s hatása a vastag
belet éri. .Nz. ürülést kólika és bélhyperaemia kiséri. Nagy (5-10 g) adagok 
hatása drasticus; bélgyulladás, vérzések, abortusos hajlam eseténkerüljük. 

Adagja: 1-2 g enyhe laxans, 5-10 g drasticus hatású. Iniusumban 
culmrral rendelik (10: 150-re) evőkanalánként enyhe laxans, fele egyszel'l'e 
bevéve drasticum). 

Kés z í tm é n y e i: *lnftt•um laxativum v. Inf. Sennae camp: v. 
Aqua_ laxativa viennensis. Mannás sennaforrázat. Evő- vagy gyermekkana
lanként adandó a hatás beálltáig. 

*Species laxantes St. Germaini. Bodzavirággal, foeniculummal és ka
lium-hydrotartaricummal készült tea-keverék, miből egy evőkauállal készí
tünk egy csésze fmrázatot. 

''H ydrmnel infantum. Mannás sennafol'l'ázat keveréke na.rancsszirup
pal; gyermekeknek kávéskanalanként. 

Alkatrésze még a *syrupus nwnnatu.snak és az elec'tuariurn lenitivum
nak, melyek kávés-, illetve gyermekkanalanként adandók. Senna-fözetbe 
sós hashajtót is lehet oldatni. Ilyen célt szolgál a formula normalis l n fus. 
Sen1uw c. natr. sul[u1·ic. ncvü készítménye. 

F•·ucttts v. Folliouli Sennae (anyalevelek): A Cassia Augustifalia ter
mése, melyuek 5-10 darabját pohár vízben áztatjuk és megitatjnk. Erős 
hashajtó. 

*Aloe. Különböző afrikai alaefajok (Aloe ferox, nartex, scorodosma) 
húsos leveleiből nyert tejnedv. Legjobb félesége a tüzön szárított és alvasi 
tott amQrph, sötét zöldesbarna, fénylő darabkákból álló aloe lucida; de jó 
a napon szárított, s így rnikrokristályos, zsírfényü, főtt májhoz hasonló 
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színű, kagylós darabokból álló aloe hepatica is, különösen a barbado-si, mío' 
a natali csak a bélrothadás segítségével válik hatékonnyá. " 

A különböző alaiifajak hatóanyaga az awin, amely kristályos állapot
ban alig hatékony, de a belekben könnyen átmegy amorph módosulatába 
sőt a legtöbb jó aloiiban már így is fordult elő s ez után hasadás útjá~ 
aloi!xanthint (tetraoxymethylanthrachinont) és emodint swlgáltat. A lassú 
hasadás okozza, hogy hatása annyira késői és főleg csak a vastagbeleket éri. 
Alkaliák és fémek (vas) jelenlétében hasadása gyorsabb és hatása erősebb 
amit az epe is elősegít. . ' 

.. Nem könnyen szakik hozzá a szervczet, kicsiny adagjai pilulákban 
konnyen bevehetők, hatása igen enyhe, jóformán a vastagbél normalis peris
talticáját állítja helyre, ezért a babitualis székrekedés gyógyítáaában igen 
keavelt szer. Huzamos használata mégis alhasi vérböségre, aranyeres cso
mók képződésére hajlamosít. Túlzottan (0·5-1·0 g) nagy adagjai heves 
kóhkát, nagy vérbőséget okoznak és terheseken elvetélést 

Adagja: 0·02---0·05 g naponta többször jó stomaehicUill, élénkíti az 
étvágyat és a gyomor" és bélmozgásokat 0·2--{)·3 g laxans, 0·5-1·0 g dras
ticum. 

Kés z í tm é n y e i: * Extractttm Aloes: adagai felényiek. 
*Ti netttra Aloi!s: 5-20 csepp amarum. 
*Pilulae laxantes: l. jalapánáL 
Alointt1n, sárga, vízben nehezen oldható jegeces por: 0·1-0·2 g laxans. 
Az anthraglycosidákon kívül ismerünk még hasonló vagy más vegyi 

természetü anyagokat, amelyek a vastagbélnyálkahártya izgatáaával foko1> 
zák annak mozgásait. Ilyenek a syntheticusan előállított 

Istizin egy sárga dioxyautrachinon 0·10-0·5 g adagokban elég jól 
használható, és az Isacen (Diacetyldiphenol-isatin) vízben oldhatlan por. 
Hashajtó adagja: 0·005-0·015 g. Hasonlóak az Isolax Mikrolax, Primolax 

és R':pid nevü kész~tmények. . , , , , 1g:;ff-k. 
~ Phenolphtalem. HashaJto hatasa t V amossy fedezte fel. Hatása a 

vastag·belekre irányul és rnindig enyhe, az ürülések vizesek; még l g túllé
pése sem okoz bajt, mert alig szívódik fel belőle valami' (87% a bélsárral 
kiürül) ; így ve,smzgalmat sem okoz. Fekvőbetegeken csak nagyobb adagok 
hatnak (0·5 g). Lúgoktól a széklet élénk híborszínü lesz, a vizelet alig. 
Pttrgo, külföldön Purgen néven tabletták alakjában jön forgalomba, cse
csemők és kisgyermekek számára (Baby-Purgo) 0·05 g, felnőttek számára 
0·10 g, és fekvőbetegek résziire 0·5. g phenolphthalein-tartalommal. Számta
lan hashajtókészítménJ; alkatrésze. A hivatalos *Comp>'. phenolphthaleini 
hatóanyag tartalma 0·2 g. 

*Sulfur pulveratum lotum és a rínomabb eloszlású, tehát erősebb 
hatású *Sulfur praecipitatun hashajtó hatása azon alapszik, hogy a vízben 
oldhaclan kén kis mennyisége a bélalkaliák hatására oldódik és a vastao'bél 6 

!Jacterinmok H,S-é alakítják, amely gáz már igen kis töménységben fokozza 
a bélmozgásokat (Bókay Á>·pád) és kiváleja a székelési reflexeket. Amikor 
nem kimondott székrekedés esetében lágy széket akarunk biztositani, pl. 
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haemarhoidafu csomók esetén, akkor alkalmazása ajánlatcs, mert 'kólikát és 
vérbőséget nem okoz. Adagja a sulf. praecipit.-nak 1-2 g, a sulf. p nl v. 
lotum-nak 5-6 g, 

Alkotó része a *Pulv. Liquiritiae comp.-nak (Kurella-por), mely 
sennalevél- és édesgyökér-pOTban 10% ként, 50% cukrot és kevés ol. facni
eulit tartalmaz. Ezt tartalmazza carbO medicina.lissal aa. keverve a formula 
normalis Pulvis carbo purgans készítm€nye. 

c) Drasticus hashajtók. 

Hatásmódjuk J\iint már említettük, a drastieus hashajtóhatást enyhén haták igen 

nagy adagaival is elő lehet idézni, aminthogy minden gyóg:yszcr mérgezö 
hatást is fejt ki, ha adagolását túlozzuk, mégis drasticUB hashajtóknak csak 
azokat nevezzük, amelyek rendes gyÓgJ'hatásukat azáltal fejtik ki, hogy a 
bélmozgások fokozásán kívül a bébnirigy-elválasztást fokozzák és igen erős 
vérbőséget okoznak a bélben. A hashaj iás tehát nemcsak igen gyors lesz, 
hanem nagy folyadékmennyiségek is ürülnek ki a béltartalommaL A vizes 
székek heves bélgörcsök, kólikás fájdalmak közepette ürülnek és utáunk 
tenesmus áll fenn egy ideig, mert a bélnyálkahártya vérbősége székürülési 
ingert tart fenn, amikor a béltartalom már kíürült. Akkor rendeljük őket, 
amikor a székrekedés igen makacs és enyhébb hashajtók hatástalanok, de 
szigorúan ellenjavaitak terhesség eselén és ne rendeljük őket elgyengültek
nek, aggastyánoknak stb. a collapsus veszélye miatt. 

Az egyes szerek a _következők : 
Oleum Crotonis. Kelet-Ázsiában termő kutyatejfélének, a C,-oton 

tigliumnak ·magjaiból sajtolt sötét veresés sárga, ragacsos, égető ízű zsíros 
olaj, mely a crotonolsavas triglycerid mellett szabad crotonolsavat is tar
talmaz. 

A eratonolaj erős helybeli izgató hatását, ami már a gyomorban, sőt a 
bőrbe dörzsölve is jelentkezik, a szabad crotonolsav okozza. A belekben még 
több crotonolsav szabadul fel, mely magában vagy natriumsója alakjában, 
a leghevesebb hatású drasticumok egyike. Még a has bőrébe dörzsölve, vagy 
lekötött doudenum mellett a gyomorba cseppeneve is erős bébnozgást okoz, 
ami- az izgalomnak az idegek mentén továbbterjedésével, antiperistaltica 
megszünésével és reflectoricus coloncontractiók megindulásával magya
rázható. 

Csak kivételes esetekben, igen makacs székre]redések eselén használják; 
ha más nem segített és nem gyulladtak a belek. 

Adagja: )4_1/2 csepp rieinUBolajban, levesben vagy cukorral eldör
zsöl ve. Dos.=· 0'05/pro dosi, 0'15! pro die. 

*Tubera s. radix jalapae. Mexikó erdős hegyein termő, szépvirágú 
A bélizomzat fokozott tónUBát és abból folyó székrekedést még meg

kúszó növény, az Ipomoea purga megvastagodott gyökérrésze. Borszesszel 
10% jalapagyanta vonható ki belőle. 
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Hatóanyaga egy a gyantájában foglalt savanhydrid: a convol,Uulin/ 
némely jalapafaj még e mellett jalapint. is tartalmaz. A gyomorban nem 
oldódnak ezek az anyagok, hanem a bélnedvekben, különösen az epében any
nyira feloldatnak, hogy izgató helybeli hatásukat kifejthetik. Nagy adag
ban drasticum, kis adagokban idült székrekedések ellen jól használható. 

Acla.gja: 0'2-0,5 g laxans, 0'5-2·0 g draslicum porban, pilulában. 
Resina jalapac: 4-szer oly hatásos; adagja: 0'05-0,15' g laxans, 0· 3-

0· 5 g drasticum. 
*Pilulae laxantes: 0,1 g-os pilulák; 0,05 aloekívonatot, 0,03 bengekéreg 

kivonatol, 0'01 jalapa-gyantát és a spasmus és kólika megszüntetésére 0,0025 
belladonna-kivonatot tartalmaznak és 10-20 szemenként kaphatók. 

''Fructus Colocynthidis, sár tök g y ü m ö l cs. A Kis-Ázsiában és 
Egyiptomban termő kúszótök, CitTullus colocynthis, érett, narancsnagyságú 
és alakú gyümölcseit meghámozzák, szárítjálr, kimagvazzák és a beléből egy 
extraetumot és egy tincturát készítenek, melyek használatosak. 

Hatóanyaga a colocynthin glycosida, ami vízben nehezen oldódik, de 
az epe jó oldászere és hatását elősegíti, ami már a vékonybélben kezdődik, 
de_mivel felszívódása nehezen megy, a vastagbeleket is éri. Ezért· idült szék-' 
rekedés esetén is alkalmas. - Kiválasztásakor a vesébe is eljut, s nephritist 
okozhat, s a tejben megjelenése miatt szoptató nők nem használhatják. Nagy 
adagok heves bélgyulladást oko=ak. 

*Extmcturn Colooynthid1<1n: adagja 0,02-0·05! g pro dos. porban, 
pilulában; pro die O 15! g. 

*Tinctura Colocynthidum: 5-20 csepp ~ 1! g pro dos. drasticum. 
*Podophyllinum s. Resina Podophylli. Az északamerikai Podophyllum 

peltatum gyökeréből borszcsszel · kívont és vízzel kicsapott szürkés-sárga 
laza por. 

Hatóanyaga a podophyllotoxin és a vele isomcr picropodophyllin. llfind:
kettö jegeces, vizben nehezen, savakban oldhatatlan anyag, valószínilleg 
savanhydridek. A podophyllotoxin bőr alá fecskendezve is hat (fájdalmas), 
de e mellett hányás, vesegyulladás és bénulásos tünetek is mutatkoznak. 
Heves drasticum, de kícsiny napi adagokban idült székrekedés esetén a leg
jobb szerek egyike. Hatása per os ;;sak epe jelenlétében és csak 8-10 óra 
mulva jön létre. 

Adagja: idült obstipationál 0·01-0,02 naponta; 0,03-0·05 laxans, 
0·10! g draslicum porban, pilulában; pro die 0·30! g. 

A Gummi gutti néven a festékiparban is ismert sárga-vörös gyanta 
gambogiasavat, a scamm.onium gyanta scamnwn1:nt, az elaterium elaterint, 
mindmegannyi drasticus gyantasav-anhydridekct tartalmaznak. 

-d) A belek spasmusát oldó szerek 

Olyan hashajtó, amely egymagában, a bélizomzat fokozott tónusát meg- Paraffinola.;i 

szüntetve fejt ki hashajtó hatást, a Paraifinum liqnidum. Íz és szag-
talan olajsürfu€gű folyadék ez, melyet a petraleum lepárlásakor 'nyernek. 
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Semmiféle veo:yi hatása nCm .lévén (parum affinis), a bélnyálkahártyán 
pUBzta jelenlé~ével fejti ki üdvös hatását, antikor annak túlzott ingerülele 
vagy ingerlékenysége fokozott izomtónust, tehát spasticus székrekedé_st tart 
fenn. Vékony réteggel bevonva a nyá.lkahártyát, távol tartja tőle az Ingere
ket s íg·y a gyomor- és bélspasmust oldja, amint azt állatkisérietekben Rönt
gen-vizsgálatokkal meg lehetett állapítani. (Lánczos.) Ezenkívül a M~ta:
talmat lággyá és sikarnlássá is teszi. Különös hatása, hogy a gyomor k/1/uru
lését is sietteti ellen~étben többi hashajtóinkkal, amelyek késleltetik azt s 
azért hatnak j~bban éhgyomorra . .A paraffin legjobb hatásait a spastikus 
székrekedés esetében látjuk és még a spastieUB ileUB ellen is hatásos lehet. 
Hogy idült székrekedés ellen különösen Amerikában és Angliában annyira 
elterjedt, az bizonysága annak, hogy legtöbbször a bélizomzat spasmusa és 
nem atoniája okozza azt . .Adagja: 1-2 evőkanálnyi, anlit félpohárka víz 
tetejére öntve, a vízzel együtt megitatunl:c Készítményei: Nujol, Oristolax, 
N ovolax, Opolan, Pra no l néven kaphatók. 

.A bélizomzat fokoZDit tónusát és abból folyó székrekedést még meg
szüntethetjük úgy, hogy hashaj ~ó kat görcsoldó szerekkel együtt rendelünk. 
Ezért szakták a hashajtókat belladonna-készítményekkel keverni. Ilyenek 
a Waldheim-twbletták, A1·tin, Biolax, Dialax, Laxalin stb. nevü készítmé-
n~k. . 

.A bélspasmus nemcsak székrekedést, hanem gyakran gáZDknak a bélben 
való felszaporodását, vagyis rneteorizmust okozhat, amlnek megszün~etésére 
valók a 

sz é l h a j t ó k v a g y C ann i n a t i v á k, 

amelyek különösen a gyermekorvosi gyakorlattan tesznek jó sZDlgálatot, 
amikor fájdalmas bélieszülést szüntetnek. Ezek tulajdonképpen a síma
izmok göresét oldják (spasmolytica), ha az nem túlságosan erős és az így 
magá~ól meginduló bélperistaltica a gázokat ldhajtja. 

Így hatnak a növényvilágban elterjedt illó olajok, amelyeket a növé
nyekből készített forrázatok alakjában rendelünk (2--3 kk 1-2 csésze 
víZre), míg az illó olajokból néhány cseppet eukorra cseppen tünk. Ilye
nek a 

*Flos Chamonlillae székfű virág (l\!Iarticaria charnomilla), mely a 
gyulladást gátló azulen-en és illó olajokan kívül egy görcsoldó glycosidát is 
tartalmaz (H eubner) és ezért a közismert kamillatea talán legjobb házisze
rünk a gyomor és bél fájdalmas feszülésének megszünte~éE.ére. Készítmé
nyei: *Túwt. Chamomillae (20-30 esepp), Chantollysat, Kamillosan. 

*Fol. Menthae piperitae (borsos mentha levelek) •oz. Menthae PiP· 

.és * Aqua JJfenthae pip. . . 
*Fructus Foeniculi (édes kömény) *Ol. Foenicnli és A qua Foemcult. 
*Fructus Anisi vulg. (közönséges ánizs) a Pim~inella anisnm és a 

Frnctus A nisi stellati (csillagos ánizs) az Ilieium anisatnm termése. 
*Fructus carvi (kömény) a Carum carvi gyümölcse. Illó olaja a *Ol. 

ca1·vi. 

314 

*Nux moschata (szerccsendió) a Jl.fyristica fragans magja. Készít
ménye a 

*Spiritus aromaticus, mely corianderrel, szekfűszeggel és fahéjjal 
készült szeszcs párlata. 

e) Hasmenést szüntető szerek. 

A hasmenés leggyakoribb oka a bélnyálkahártya hurutos, lobos izgalma,. 
mely reflexeseu fokozott peristaltikát és mirigyelválasztást tart fenn. E·zt 
háromféleképpen lehet szüntetni: 

l. Enyhébb esetekben bevonószereket, növényi nyákokat, illetve nyák
tartalmú növényeket rendelünk, amelyek az izgató anyagokat (rothadási 
termékeket, toxillokat) colloidalisan megkötik és a nyálkahártyát bevonva, 
azt meg is védik. Ilyenek a 

*Radix és *Folium Altheae (ziliz) az .Althea officin. gyökere és le
vele. Rendesen mint *Species Altheae-t rendeljük forrázatban. 

*Tuber Salep különböző órchis-fajok gumó ja, mely rengeteg növényi 
nyákat tartalmaz. Főzetét l :150-re 1-2 csepp opium tineturával csecsemők 
bélhurutja ellen rendelik, valamint helyileg izgató gyógyszerel<, pl. Chloral
hydrat vivőanyagáuL Kész forrázala a *Jthwillago Salep. 

*Gummi arabicum és *Mucillago gun-tmi arabici, *Limctus gu1nnwsus, 
*Mixtura gwmnosa, *Pulvis gummosus mind hasonló célt szalgálnak 

*Tragacantha Astragallus fajok mézgája. 
Mérges anyagok erélyesebb megkötésére, adsorbtiójára szolg·ál az igen 

fínam eloszlású korom, amelyet állatok véréből állítanak elő s Carbo anima
lis v. *Car bo medi(linalis néven van forgalomban. N agy előnye más adsor
benssei szemben aminők a *Bolus alba ste1'ilis (fehér agyag), vagy a ferri-

' ' hydroxyd, hogy negatív és pozitív töltésű anyagokat adsorbeál, tehát hatasa 
soka! általánosabb. Az a remény, hogy kórokozó csírák adsorb~iójával fer
tőző bélbetegségeket, aminő a dysenteria meggyógyít, nem valósult meg, de 
bélhurutok, nyári hasmenések, mindennemü gyomorrontás esetében kitünő 
hatású, úgyszintén számos gyomor útján tört-ént mérgezés hatásos ellen~ 
szere. 1-2 kávéskanálnyit kell Yz pohár vízben v. teában jól elkeverve meg
itatni erősetb hasmenés esetén napjában 2--3-szor. Számos gyári készítmé
nye van forgalomban, amelyek nélkülözhetők. Ha mérgezés esetében adjuk, 
vagy olyan gyomorrolltás esetében, amely nem jár hasmenéssel, utána vagy 
vele egyidejűen hashajtót rendelünk Ezt szalgálják a növényi szénből 
készült és hashajcókat (ként, sennát) tartalmazó Euca1·bon, Novicm·bon 
stb. készítmények, valamint az állati szénnel készült Ca1'bolax. 

Ellenkező célt szolgálja vagyis a hasmenést szünteti szénnek és cser
savnak összekapcsolása a Ta?Vnocm·ban nevű készítményben. 

A *Bolus alba sterilis csak electronegativ töltésű, tehát lúgos anyago
kat köt meg . .A smn kiszorieotta a gyógyításbóL .A bélben néha. összecsap
záélik és kemény rögöket alkotva spasmusos székrekedést okoz. 
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Bevonószel·ek 

Mt;rgek 
adsorptiója 



Alma mint 
gyóg~·szer 

2. A gyulladások fejezetében foglalkozm1k az összehúzó. (adstringcns) 
szerek hatásmódjávaL Ezek közül a bismuth-vegyiiletek csersav €s cser
sav tartalmú drógok, valamint esersavas vegyületek (Ta-nnalbin, Tan1wM 
form, Optannin, Tannigen) igen alkalmasak a hasmenés _megszüntetésére. 
Hatásmódjuk és rendelésük ott meg~lálható. 

A dysentheria gyógyításában különöscn gyermekeken igen nagy sze
repet játszik ma a reszelt nyers, félig érett alma, amelyet mint egy6düli 
táplálékot adunk a betegeknek 1-2 napon át. Ezt Heisler és Mara vezet
ték be a gyógyításba egy gyermekrneuhelyi ápolónö ajáni.atára, aki evvel 
az ihlet sugallta tettével sok-sokezer gyermek életét mentette meg. Újabban 
nyersalmával együtt viws malátakivonatot adnak (Duzár) jó eredménnyel. 
Az alma gyógyhatásában valóSzínűleg sze~'epet játszik tJelctin és csersav 
tartalma, amelyek kolloidalis kötésben vannak a Gallopect nevű készít
ményben is, amely nálunk még nem kapható. 

Alacsony hőmérséken szárított alma-dispert készítmény Aplona néven 
kapható, amelynek kk.-nyi mem1yiségét forró teában elkeverve naponta 
8-10-szer adjuk, amikor friss alma nem szerezhető be. 

3. Nagyfokú hasmenés csak ópiUlillllal és készítményeivel szüntcthetö 
meg eredményesen. A hatás lényege morphinMhatás, melyet támogatnak a 
társalkaloidák. Nagyobb adagra a hatás már a gyomorban is jelentkezik . 
s ott a sphincter antri pylorit görcsbe hozza, úgyhogy a gyomortartalom a 
fundusban marad. A bélre való hatása az opiatoknak nem tisztázott. Izolált 
bélkacsokon a símaizmok görcsös összehúzódása jön létre.· Egészséges, 
vagyis nem hasmenBses emberen a morphin és opium gyógyadagai nem 
okoznak székrekedést, amint azt pl. szívbetegeken látjuk, akik néha hete
ken át kapnak morphint. Hasmenéses bélen viszont percek alatt megszünik 
a fokozott peristaltika, a bélgÖTcs és a beimirigyek fokozott elválasztása. 
Valószínüleg itt is az opium gátl~Jl;atásáról van szó, melyet azonban a bél 
saját idegrendszeréTe (enteric systém) fejt ki és nem a központi idegrend
szerre, mert a bél gátlóidegének a splanchnicusnak átmetszése, sőt hasür
ben fekvő sympathicus dúcok kiirtása sem szünteti meg az opium hatást. 
(Magnus.) 

A készítményeket és rendelésüket már a fájdalomcsillapítók fejezeté
benláttnk'. 

f) A bél fertőtlenításéről 

Olyan csíraölő gyógyszerüuk, amellyel a bélben megtelepedett mikro' 
organismusokat el tudnánk pusztítani, nincsen. Nem lehet ugyanis a bélben 
a fertőtlenítő olyan töménységét elérni, ami ehhez elegendő volna, mert 
ezek az anyagok is felszívódnak és ha belőlük túlsokat adnánk, akkor az 
egesz szervezetet megmérgeznők. 

N'P'" """k Azért a bélben élősködő legtöbbször csak rothasztó csíráknak csupán 
számát tudjuk csökkenteni és pedig az imént tárgyalt adsorbeáló és has
hajtó szerekkel. Lehet, hogy bizonyos pathogen csírák némely illó olajjal 
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szemben érzékenyek, ha nem is ab han az értelemben, hogy elpusztulnak 
tőlük, hanem hogy további ottmaradásuk kellemetlenné válik az életfeltéte
lek megváltozása miatt. Ez a magyarázata talán annak a mindig vissiZatérő 
állításnak, hogy illó olajtartalmú drógok (Anis, Juniperus, Ol. Cajeputi) 
főleg azonban a fokha.gy·ma az Alliunt sativmn gumója kéntartalmú Hló 
olajával fertőző bélbetegségeket előnyösen befolyásol (Indiában és Kínában 
cholera ellenes népi szer év ezredek óta) és állítólagos jó hatáaát érelmesze
sedés ellen is a bélflóra megYáltoztatására veZetik vissza, mert a.véredénye
ket károsító bélro~.had.~si termékek keletkezését akadályozná meg, Bár 
mindezeknek szabatos bizonyitékát az orvostudomány még nem szolgál
tatta, nagy néptömegek ítéletilkben ritkán tévednek s azért - tekintve 
ártalmatlan voltukat - a gyógyításból száműzni őket nem volna .indokolt, 
annál is inkább, mert hiszen széles néprétegek ételeik fűszerezésére bőven 
használ~ák is, nem nagy örömére azoknak, akik az esetleges gyógyhatások
ban való részesedés nélkül csupán az igen kellemetlen szagát érzik a fok
hagymával élők lehelletében. Ennek oka az, hogy a hatóanyagat a száj 
nyálkahá1tyája rendkívül erősen megköti, úgyhogy napokon át hozzá
keveredik a k:ilégzési levegőhöz. Nagy előnyt jelent az a megisme
rés, hogy Chlorarnin (p.-toluolsulfonchloram.idnatrium} híg vizes oldatá
val öblögetve a szájat a bűzös anyag elbomlik, ami a fokhagymagyógymód 
szélesebb alapokon való kipróbálását is lehetövé teszi. Készítményei: az fu; 

és szagtalan Allisatin, melyben a hatóanyag szénen adsorbeálva foglaltatik 
· amely kötés állítólag a bélben oldódik. Használják fertőző bélbajok, emész: 

tési zavarok és Ascarisok ellen is. 
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XI. Gyulladást keltő és gátló szerek 

A gyulladás természetes védekezése a szervezetnek, midőn az, az ott 
helyben beálló hyperaerniaval s a nagy számban oda tódult s a vérpályából 
a szövetekbe is kilépő leucocyták segélyével az őt ért ártalomtól megszaba
dulni igyekszik . .Amikor a szervezet e reakciója renyhe, láv.án.atos annak 

. fokozása gyógyszerekkel, melyeket többnyire a ·bőrön alkalmazunk részint 
helybeli, részint távoli hatásokat akarván elérni velük, amire a bőrnek 
szervi funkcióinkkal fennálló reflexkapcsolatai adnak módot 

A gyógyító hatásban elsősorban a hypememia játszik szerepet-az ártal
mas anyagok elsodrásával. Az edénytágulást a fájdalominger váltja ki a 
lbőrben lefutó rövid axonreflex segítségével, mely a bőr ácceptorai, az érző
végek felől a vegetativ edénytágítókat működésbe hozza. Ezt a kapcsolatot 
az is bizonyítja, hogy ha érzéstelenítjük a bőrt, vagy a szaruhártyát, hyper
aelilla nem fejlődik .még mustárolajra sem, amíg az érzéstelenség tart. 

A hyperaernia azonban még nem gyulladás és a más úton pl. cdény
tágítók ingerlése, edényszükítők bénulása útján létrejött hypcraeiuiák 
nem mennek át gyulladásba. Hogy a gyulladás harmadik tényezője, a duz
zanat létrejöjjön, ahboz az kell, hogy a hajszáledények fala megbetegedjék 
és áterc.ssze a plasmát (izzadmányt) és leucocytakivándorlás jöjjön létre. 
Ehhez mindig gyulladást gerjesztő anyagok jelenléte szükséges, legyenek 
azok akár exogen eredetüek (gyógyszerck, idegen testek, baktériumok), akár 
endogén eredetüek ( cytotoxinok, bomlástermékek). Hogy hysteriás egyé
neken suggestiv befolyásra is lBtre jön. bőrpír, hólyag is képződik, sőt 
égési seb is, az arra mutat, hogy bizonyos körülmények között központi 
idegbefolyásra is tudnak ilyen gyulladásgerjesztő anyagok keletkezni. Úg-y 
amint a zsigeri (vege~ativ) idegek ingerlésekor a végszerveken is megfelelő 
ingeranyagok képződnek. 

A gyulladást okozó és a gyulladás helyén fehérjcszétesésbő! keletkező 
chemotacticus ingeranyagok hatása azoniban rÜár nem .marad a gyulladás 
helyére korlátozva. Ezek az anyagok mint a protoplasma bomlástermékei 
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éppen olyan idegenek a szervezetnek, mint az idegenfajú fehérjék varrv 
azok bomlástermékei, amiket parenterálisan juttatunk a szervezetbe · kö
vetkezésképpen ugyan olyan hatást fejthetnek ki mint ezek a Weiehardt 
vizsgálatai óta ismert és az úgynevezett ,1nem sp~cifikus ingertherapiára'' 
ha~znál;; ingeranyagok. ~ 

Ha izgatószereket alkalmazunk a bőne, a hatás következő fokozatai 
észlelhetők: kezdetben több-kevesebb fájdalomérzés áll be. Valarnivel ké
sőbb a bőrerek a hatás helyén és annak környezetében kitágulnak a bőr 
kipirul, hyperaemiás lesz, majd savókiszivárgás folytán duzzad. 'Ha az 
exsudatio jelentékenyebb fokot ér el, akkor a savó, amely több-kevesebb 
fehérvérsejtet is tartabnaz, az epiderrnist felemeli és hólyag képződik. 
A szerint, amint csak bőrvörösséget vagy e mellett hólyagképződést is 
okoz valamely szer: 1'Ubefaciens vagy ve8ioans hatásról szólunk. A hatás 
erőssége a szer minőségén és az alkalmazás tartamán kívül az epidermis 
vastagságától, illetve áteresztő képességétől is függ és tartós behatás esetén 
állandó gennyedéssei járó szövetelhalásra ls vezethet. 

A leírt helybeli változásoknak gyógyító hatása. egyrészt az alkalmazás 
helyére, másrészt az idegrendszer útján mélyebben fekvő kóros folyama
tokra, a keletkező ingeranyagok segícségével pedig oo egés• szervezet sejt
életére terjedhet ki. 

A bőr chraniens gyulladásai bőrizgatók alkalmazásával acutakká vál
toztathatók s mint ilyenek gyorsabban gyógyulnak (substitutiv gyulladáa). 
Savóshártyák (mellhártya, agyhártya, izüle~k) gyulladása esetén főleg a 
kezdeti időszakban s az izmqk csúws megbetegedésében a beteo- testrészt 
fedő bőrön alkabnazott eréÍyes bőrizgatás a fájdalmat enyhíti és magára 
a káros folyamatra is kedvezően hat. A kedvező eredményeket régen úgy 
magyarázták, hogy a bőr felüleces gyulladása következtében a mélyebben 
fekvő szövetek lobos vérbőzáge a felületre terelődik ( de~"ivans hatás) s így 
a mélyben collaterális anaemia folytán a gyulladás csökken. Ennek az ellen
kezője bizonyult be. Ú jabb vizsgálato,k azt mutatták, hogy felületesen hyper
aennzáló bőringerek, pl. a forró levegő is, mélyre terjedő vérbőséget tud
nak el?idézni és ez a vérbőség az, aminél fogva a bőrizgató gyógyszerek a 
beteg 1zom, mellhártya stb. gyógyulására kedvezően hatnak s az izzad
mány felszívódásának megkönnyítésével a fájdalmat is csökkentik. Tapasz
talatok és rendszeres vizsgálatok vannak arra nézve is, hogy bizonyos bőr
felületek a velük kapcsolatban levő szervek megbetegedésére túlérzékenyek 
lesznek, mégpedig azok a bőrtájékok, amelyek ugyanazon gerincvelői 
segmentumbó! kapják az érző és vegetativ beidegzésüket, rnint a megbete
g;,dett .. belső szerv (Read-féle zónák). Természetes, hogy éppen ezeken a 
llorf:luletek~,n alkalmazott ingerekkel tudunk legjobban befolyást gyako
rolni a belso szerv állapotára, vérbőségére fájdalmassáo-ára noha a bőr
terület nem is fekszik mindig közvetlenül ; beteg szerv f'iilötL 

,Itt _kell_ megemlékeznünk arról, hogy mélyben fekvő. gyulladások 
~eten neha 1gen meglepő eredményt érhetünk el ha a közeli bőrfelületre 
p1ócát *Hirudo officínális-t rakunk. melyek ott vért szívnak magukba. 
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Hogy nem eg'Ymagában a vérelvonás gyógyít, azt abból tudjuk, hogy más 
módon való vérelvonás (köpölyözés) nem azonos értékű. Lehet, hogy a piócá
ból is jut a nyírokba valamely hatásos anyag. 

A bőrizgatók az érzőidegek ingerlése útján reflexhatást gyakorolnak 
a központi idegrendszer és a szív tevékenységért, a légzésre, a vérkeringésre 

és az anyag:Eorgalomra. 
Ájult vagy bódult beteg eszméletre téríthető erős bőrizgatók segítsé

géveL Erős bő1~ngerek asphyxiás egyéneu légzést váltanak ki. 1\1:érsékelt 
bőringerek a légvételek számát szaporítják, erősebb ingerek a légzést rit
kábbá, de mélyebbé teszik. Élénk bőringerek a szívmüködést erőteljesebbé 
teszik és a mélyen fekvő ereket, főleg a splaclmicus által beidegzetteket 
szükítik, aminek következtében a vérnyomás emelkedik. Egyébként a bőr
inger alkalmazásának ereje, ideje, helye és terjedelme szerint igen bonyo
lult és eredményeiben nem könnyen áttekinthető módon befolyásolja az 
idegrendszert, a szívet és a vérkeringési viszo;nyokat; egyes érterületek 
nem is egyformán viselkednek. A bőringerek e sokoldalú hatását aknázza 
ki a fizikális therápia, mídőn hideget, meleget, sóoldatokat, szénsavat, fényt 
és elektromosságot alk<Íhnaz ·a reflex hatások kiváltására. Érthető ebből is, 
hogy a bőrizgatók, hólyaghúzók alkalmazása belső szervek gyulladása és 
kóros keringési viszonya esetén a régiek orvoslásában olykm· kiváló sikerrel 
járt. Ma sem nélkülözhetjük hatásukat; mindössze a hólyaghúzók és állandó 
gennyedést fenntartók mentek ki a divatból, miután a szervezetet áthangoló 
"omnicelluláris" hatásuk a mai ingertherápiával jobban és könnyebben, a 
betegre is kellemesebben érhető el. 

Bár a gyulladásnak, mínt láttuk, néha igen áldásos védő és gyógyító 
hatásai vannak, sokszor kárOssá válik s ilyenkor meg kell szüntetni vagy 
enyhíteni. A gyulladás keletkezésében - mint láttuk - az érző idegeknek 
nagy szerepük van, azért a gyulladás csökkentésének legjobb módja a fáj
dalom kizárása. Ezt elérhetjük a.z érzőidegvégek bénításával, aminek anti-: 
phlogistikus hatására először Spiess mutatott rá. Ugyanezt a célt szalgáJ
ják a gyulladt testrészeken alkahnazott hideg borogatások, valamint a védő 
kötések, amelyeknek célja mínden külső inger távoltartása. Mélyben vagy 
izületben zajló gyulladások kezelésében is legfontosabb a teljes nyugalomba 
helyezés és védelem külső bántalom ellen, amít rögzítő kötéssel érünk el, a 
szervezet pedig az ú. n. v-iscero-mDtoros reflexekkel: az izmok görcsös össze
húzódásával (pl. izületek körül), vagy legalább is túlingerlékenységükkel 
( défellBe) ugyanerre törekszik. Igen fontos, hogy a fájdalom központi 
bénítása is enyhíti a gyulladásokat., mint .azt a hüléses betegségek gyógyí
tása fájdalomcsillapítókkal mutatja, amiről már más helyen szóltunk. 

A gyulladás kezdeti szakában a fájdalomcsillapításon kívül igen jó 
hatással szokott lClmi a melegnek az alkalmazása. Ezt szalgálják kis fokban, 
de főleg ingerek távoltartásával hatnak a pára-kötések (Priessnitz boroga
tás), de sokkal hatásosabb az ennél jóval nagyobb, még éppen elviseilielő 
meleg alkalma!Zása, amely a létesített_activ, tehát nem pangásos vérbőséggel 
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a ~yulladt sz~vetek. fokozott oxigénellátását és savós átivódását biztosít ·a 
ann a gyulladas legJobb gyógymódja. J ' 

, Felületesen, a bőrön, nyálkahártyákon, a szem kötőhártyáján valam· t 
~ b.~;~uzamban támadt gyulladásokat az ú. n. összehúzó szerekkel eny~~ 

et Jew.. 

A) Gyulladást keltő szerek 

l. Bőrizgató állati anyagok 

b O~th~ris· s. Lytta vesicatoria. K ő r i s b o g á r. A nyári hónapok-
an kor1sfákon, orgonabokrokon tömeaesen tanyázó p; 2IL h , 

karcsú f'" .. 
1 

o ' 12- 72 cm osszu, 
'. ,enyes aranyoszo dszárnyú, nehézszagú rovar. Teste kb. 0·5%-nyi 

mennyrsegben tartalmaz egy cantharidin nevü saviactont (0 H 0 ) 1 
vízben alig l h lb . bb , " " ' ' ame y , a c? o _an JO an, zsrros olajokban igen jól oldódik. 

A canthandm rgen erős gyullasztó hatású már O· l m1'!1' o·ramJ·a h 'l 
<>oth' b"" Ah' . ' o oya
b h,. uz a o ron. .. Dlyag savÓJa cantharidin t tartalmruz bizonysáO'ul hogy 
a." .~.mon keresztu~atol, és f~lszívódhatik. Kőrisbo,gár-k~zítmények t~hát a 
h~ ron alkalm~z;a, IS mergezest okozhatnak. A felszívódott cantharidin cse-
kety mennyrsegenel fogva resorptiv tüneteket nem okoz Csak . d,. ' 
ből a vizelethe koncentrálódik okoz a vesében k"l" . .' . lill! on a verb ( l . . ' , n onosen a g omerulusok-
g~~lh~d:erulonephrrtls), de a vesemedeiÍcében és a húgyutakban is súlyos 

slóf:~ge~és: A kQr~sb?gár porának aphrodisiacus hatáSt tulajdonitanak 8 ku-
ruz anaesara ma 1s 1ly célból veszik be . ·ek k"' 
gyomor-bélhurut, acut parenchymás vese~lla~ é o~et~=·m:nye . igen ,súlyos 

~~~~h~í~!~~:u iz~~~~la fol;t~Jlb a peni~ _mereve.cÍ~: i~~het lé:~:t de aél!~~~~ 
. . " os ese e en a verrel, seJttormelékkel álhá t ' caf t k 

kal ~~l t VIZelet állandó inger mellett is csak néhány köbcent~étern :r _Y: b :IJ. 0 
• 

a~unaval. kapcs-olatos uraemiának: ves-zedelme. E:rdekes vele bYl ~. az 
szarnyasamknak · . t, el szem en a sunnek, 

. , , 1mmum_ a~a, m yek sok rovart megesz.nek baj nélkül. 
A mer,gezes kezeleseben kerülendők a méreg felszívódását ~Siettető ' 

anyag?k. Sulfatos hashajtót és nyákos bevonókat nyujthatUIJ.k D' ati zsrro: 
e:OO~enytelenek. A mérgezés tapaszoknak nagy felületen alkal ,· mrté cmmo 
Tigyazatlan (ke t .. élk"I) k" . ,mazasa ese n va..,uy _ sz yu n · u · onsbogárszedés közben is beállott már -
A vizelet alka.lizálása (magnesia, citromsavas n.atrium alkaliá.s 'infn~mó egyszer. 
gyulladlást k d " b f 1 ' so us1 ) a vese-

d
, l , . e vezoen .e o yásolja; natdum 'bicarbonat kerülendő mert a felszívó 
as· segit1 elő. ' -

~ólyag~ú:ás ~céljára· az ~mnplastntrn canthat·idatw-n használandó meO'-
felelo na.gysagu v.a~zon- vagy bőrdarabra l mm vastagon felkenve; a bőrö~ 
~osszu! tapa_d" s. aze;t ragta.paszesíkokkal kell odaerősíteni. A hólyag 6-16 
<>ra alaH feJladik kl. A tapasz hatását siettethetjük ha a bőrt el" t 
boolajozzuk H h 'l k'f ' oze esen 

1 
· , a a 0 yag _' ejlődött, a tapltszt eltávolítjuk, helyét olajjal 

emos:;u~,, a holyag, t~.rtalmat kibocsátjuk és a felhámot az irhára enyhe 
~~omokotesse~ :ogzltJük. A behámosodás gyors; de ha meztelen irhára 
ll! ra eantharrdm hat, mélyreható szövetpusztulást idézhet elő b" dessel. o gennye-
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Az ~''unguentum cantharidum, csak az állatorvosi gyakodat kedvéért. 
szercpel a gyógyszerkönyvben. 

~r. Tinetura cantha·ridis hajnövesztő szeszek és olajok rendes- alkotórésze;. 
vérbőség útján előmozdítja a hajhagymák táplálko,zását. Régebben belsőleg· 
húgyhajtónak is használták. Adagja 10~30! csepp (0· 5! g); egy napra 
90 cs! (1·5! g); veszélyes és fölösleges. 

Méhméreg. A méh ( Apis meni[ica) mérgének igen el'őS bőrizga tó, nagy 
fokú vizenyővel járó, de genyedésbe át nem csapó gyullasztó hatása köiZ~ 
ismert. E helybeli hatása mellett hirtelen felszívódása vagy nagy felületen 
alkalmazása esetén (ha gyüjtőérbe kerül vagy számos szúrás ér kiterjedt 
test.fclületct) veszedelmes fávalhatása is kifejlődhet, mi a mózgató és légző 
közpbnt bénulásával jár. Ha.tóm~yaga Zange1' és Flu-ry vizsgálatai szerint 
egy N-mcntes anyag. G_yógyításra csak újabban használják, mióta olyan 
híg linin1entumokban és kenöcsökben hozzák forgalomba, melyekből a fínom -
üvegporral feldörzsölt hámú bőrbe könnyen behatol és fájdalmat nem C1Jak 
bőrvörösséget és intracntan irigert okoz. (Forapin-lwnőcs.) ' 

2. Bőrizgató növényi anyagok 

*Euphorbium. K u t y a t e j. A marokkói Euphorbia 1·esinifera be
száradt nedve. Vízben alig, borszeszben, zsíros olajban jobban oldható .. 
Börizgató, de hólyagot nem húz; az unguentum can~-haridum alkotórésze. 

*Semen Sinapis. l\1 us t á r m a g. A Sinapis s. Brassica nig-ra egy 
milliméter átmérőjű, gömbölyű, vörösesbar:na magvai sok zsíros olajon kívül 
egy glycosidát, sinigrin-t (myronsavas kaliumot) tartalmaznak, amelyet a 
magvak 1ny1·osin nevü enzymája langyos nedves közegben cukorra, kalium
bisnlfatra és illó mnstárolajra bont el. 

Az oleunt sinapis aetlierewn vagy a helyette Gyógyszerkönyvünk IV .. 
kiadásában hivatalossá tett *allylum isosulfocyanatum (SCN.CH,.CH. 
CH,) rendkívül erős szagú folyadék, mely a fehérjét oldalából kicsapja s 
ezért igen heves maró hatású. Magában nem használjuk, csak 2%-os bor
szeszes oldatát, a *'spiritus sinapis-t külsőleg bcdörzsölésre börvörösítönek~ 
A mustármagva.k pora (farina sem,intwn si1wpis) szárazon hatástalan de· 
langyos vízben- áztatva, belőle a fentebbi erjedéses folyamat következtében 
illó mus·~árolaj képződik s- ezért így elkészítve, tüllzacskóban felkötve bőr
vörösítő borogatásra használható. Célszerűbb helyette a mustárliszttel be
hintett papirost *charta sinapisatat (Rigollot-papír) használni. Ezt is elő
zetesen langTos vízben kell megáztatni (50°-os vízben már hatástalanná 
válik az enzyma) s úgy kötni a bőrre. Csakhamar égető fájdalom és bőr
vörösség jelentkezik; :!4 óra mulva eltávolítandó, mert hólya.got húz. Helye 
a kilépő vérpigment miatt 6~8 hétig is barna, tehát arcon, nőkön a ld
vágás helyén) karokon ne alkalmazzuk. 

A mustár-fürdőt (500 g-o.t zacskóban 30 l vízre; kádat vizes ruhával 
letakarni, hogy szemet ne csípje) főleg gyermekek bronchopneumoniája és: 
elesettsége esetén alkalmazzuk a légzés és a gyatra szívmunka serkentésére~ 
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Thiosinamin (allylthiohngyany) szeszcs oldatban vagy na. salicylattal 
keverve mint Fibro~ysin 10% vizes oldatban bőr alá feeskendezve a heges 
kötőszöveti zsugorodásokat fellazítja, a m.azgást szabaddá teszi, szűkülete
ket átjárhatóvá tesz legalább ideiglenesen. Kéz- és lábsérülések, nyelőcső
szükületek hegedése esetén használják. 

''Fructus Capsici, p a p r ik a. A paprika (Capsicmn annuum) capsai
cint tartalmaz. ~~Tinct. ca.psici és spirihts capsic-i compositus alakjában hasz
nálják mint bőrvörösítőt, hajnöveszcő-szcrt. Több titkos aphrodisiacumnak 
és rheuma ellenes szereknek ("pain expcller") alkotórésze. 

Népies bőrizgatószerek a vöröshagynw, a fokhagynw, to·r-ma és az ezek
ből készült többnyire szeszes kivonatok és kenőcsök. 

*Balsamum terebinthinae. A ·:~terebinthina communis a P in us austr·iaca 
vagy ·nigra~ P. silvest·ris, délen a P. pinaster és maritiina lehántott _kérge 
helyén szivárgó vagy törzsébe vágott léken kifolyó balzsama, mcly sárga, 
mézszerü, jellemző szagú, ragadós. Allás közben benne kristályos üledék 
képződik ( gyantasavak). 

A ·.;;,teTebinthina veneta- s. Zariciriita a déltiroli és északolaszországi 
Pinus larix ba~zsama, mely friss állapotban az előbbinél hígabb, teljes be
szárad§skor is átlátszó s nem ikrásodik meg. Ugyanilyen az északamerikai 
abiesekből termelt kanadabrilzsam is. 

Mind a két balzsam terpentinolajból és ebben oldott gyantasavakból 
(abietinsav, -pimarsav) áll. l\iind a gyantasavak,. mind pedig a terpentin
of3,j izgató helyi hatásúak és antiscpticusak. A· terpentinbalzsam minden 
fajtája jól tapadó és azért tapaszak rendes alkotórészei. 

A terpentin-balzsamból vízgőzzel desztillálás és tisztítás útján készül 
az *oleum terebinthinae austriacum rectificatum, frissen színtelen, jel
lemző erős szagú olaj, mely terpenek, {C 10H16 ) keveréke. Vízzel J?-em, alco
hollal, actherrel és illó olajokkal keveredik. Oldja a zsírokat, phosphort, 
ként jódot (az utóbbit exploziószerű.en) és a gyantákat. 

A bőrről és a légutakból is felszívódik; a szervezetböl részint változat
lanul, részint páros glycur~msavak alakjában ürül ki; oxidációs termékeitől 
a vizelet ibolyaszagú. Nagy adagja a gy-omor és bél nyálkahártyáját, a vesét 
izgatja, a vérnyomásé emeli, a légzést szaporítja., izgalmat, részegséget, 
végül bódula.tot o.koz, mi a;z .opium-comához hasmüó, de nem halálos. 

A lk a lm a z ás. A terpentin-olajat főleg a légzőszerv ek lmrntos, 
tnberculoticus, genyes és ganraenás, különösen bő váladékkal járó bántal
mai esBtén használják vízgőzökkel nagy higításban belélcgeztetve. Ashtmá
soknak nem jó, rohamot vált ki. A tüdő véred6nyeit reflectorice megszü
kíti, ami a nyálkahártya zsugorodására, a váladékképződés csökkenésére 
vezet. Ugyanezen esctekben belsőleg is adják: 15-20 cseppet capsula gela
tinasában tele gyomorra. Aetherrel keverve (2~2 r.) mint Dttrand-féle szer 
használatos epekólika esetén 15~30 cseppnyi adagban, noha epehajtó 

- hatása nagyon kétséges. Coledochus peristalticat idéz elő s a beékelt epekő 
esetleg kiürül. A 10~20 csepp acther fájdalomcsillapító hatása nulla. 
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Hólyaghurut és vesemedence gyulladás ellen is használják, mert kiürülése
kor a húgyutakat desinficiálja. 

A terpentinolajból készül a kristályos *terpinum hydmtum, az utóbbi
ból a folyékony te,-pinol. Ezek már nem iílanók, nem izgatják a gyomrot 
és mindkettőt belsőleg 0·10----0·20 g-os adagokban bronchitis, pyelitis, cys
titis különböző alakjai esetén rendelik pilulában vagy capsula gelatino
siban. 

*Resi•La pini bu•·gu,;;dic~a. (Fehér szurok.) Vízzel fő
zött terpentinből az illó olaj lepárDlása után visszamaradó átlátszatlan 
gyanta. Víztartalmú, melegen gyúrva meglágyuló és ragadóssá váló tömeg, 
mi jól használható tapaszak készítéséhez. 

*C o l o p h o n i u 111. A nyers terpentin száraz le páriása után vissza
maradó s átláiszó tömeggé olvadó gyantasavakból áll. Tapaszak alkotórésze. 

Az itt tárgyaltakon kívül más, ,zsírban oldható anyagok is be tudnak 
hatolni a bőrbe, ha bedörzsöljük vagy jól záró párakötésben allmlmazzuk 
azokat és az érző idegvégek izgatásával melegérzést, sőt esetleg fájdalmat 
okoznak. Így használják bőrvörösítőnek az a l c o h o l t (pálinkákat, 
*spiritus a,-omaticu$t'), a c h l o r of o ,. m o t, a c am p h o r t (*spiritus 
camphoratust, *linim. sapanato camphoratunwt), a h a n g y as a 'l! a t (sp ir. 
formicarumot 1·2-51%)' az a-m 'ln o n i á t e~li1t. antmoniatunwt és az e c e t
s a v a t (*acetum aromaticumal): 

Ugyancsak itt említendő, mint rheumatizmus ellen gyakran használt 
népies bőrizga tó, a csalá?i (Urtica), Jnelynek bőrünkbe törő fínom szőrkép
letei egy hihe~etlenül erős, nem illó, N-mentes anyag nyomait juttatják a 
bőrbe intracu~an, amiből már 10.~00 mg égő, vis:Zkető urticariát okoz élénk 
reactioval; régen hangyasavnak tartották. A r heumás testrészt meg szoktá.k 
csapkodill fris$ csalánnal; a fonnyadt növény szőrei már nem fúródnak be 
a bőrbe. 

Újkeletű a histamin felhasználása a hyperaemizáló és áthangaló 
kúrákra a katapharesis vagy üvegporos bedörzsölés segélyével. Allandó 
árammal 1 : 10.000 hígítású oldatokat szoktak tenyérnyi bőrfelületen 
5-10 percen át bejuttatni, mire a hajszálerek tartós kitágulása következté
ben melegérzés keletkezik s a fájdalom és mozgáskorlátozottság-· csökken. 

Toxicologiai érdekességűek még a Rhus toxicodena1~on, kertjeinkben is 
gyakran tenyésztett díszcserje, mely a vele babráló kertészek kezén fájdal
mas vizenyővel járó súlyos bőrgyulladást szakott előidézni. - Ugyanilyen, 
bár enyhébb, de igen makacs kiütéseket okoz kedvelt szabanövényeink 
egyike, a PrinHÜa obconica, de csak a.rra hajlamos egYének kezén, vala~ 
rnint az Arnica nwntana .nedve, illetőleg tineturája, a if elleborus n ig er 
gyökerének és a Daphne M ezerum kérgének pora vagy kivonata, amikkel 
katonák, munkások szakták sebeiket elmérgesíteni vagy bőrgyulladásokat 
előidézni, hogy a szoJgálat alól szabaduljanak. Legsúlyosabb és igen nehezen 
gyógyuló bőrgyulladást okoz a 1n us -'t á r g·á z, amiről a harei gázoknál 
szóltullk részletesen. 
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FÜGGELÉK 

Savak és lúgok helyi hatásai 

A savak és lúgOk távolhatásait má.r az anyagcsere kapesán ismertettük. 
Itt csak helyi hatésaikról lesz szó, amely - ha töményen alkalmazzuk őket 
__ a szöveteket roncsolja. Ezt maró hatásnak is nevezzük. 1\íinden szövet
elhaláskor a sejtek szétesése közben mérges anyagok is keletkeznek, ame
lyek gyulladáskeltők, úgyhogy a marás mindig lobosadással jár együtt. A 
maró hatásoknak ma már a gyógyászatban kicsiny a szerepük. Csak akkor 
használjuk fel, amikor az eltávolí~.andó szövet oly kicsiny, -hogy nem érde
mes sebészileg beaVatkozni, vagy ott, ahová késsel nehezen férünk. Jelentő
sége e szerela1ek inkább méregtani. 

Savak. 

a) A savak helyi hatása főképpen a sejtfehérjék ellen irányul, ""''hatá' 
amelyekkel vegyületeket alkotnak. Az élő fehérjére gyalmrolt hatás a sav 
töménysége szerint lehet marás, gyúlladás -vagy zsugorodás. JJiaró hatás 
a1att az élő szövetek rög'~Ön beálló, durva kémiai és fizikai -változással járó 
elhalását értjük. Substantiában vagy tömény oldatban maró hatású a leg-
több szervetlen sav, valamint a szerves savak egy része is. Ha a sav a fehér .. 
jét megalvasztja, akkor a marás helyén szilárd pörköt okoz ( coagulatiós 
nec•·osis); ha a sav a fehérjét oldja, illetőleg a képződött csapadék a sav 
feles]egébBn oldódik, akkor az eJl1alt szövet fellágyul, e]folyósodik ( colli-
quatiós necrósis). Szilál'd pörköt okoznak a szervetlen savak közül: a sósav, 
kénsav, salétromsav, chromsav; a szerves Eavak közill a halogennel substi-
tuált zsírsavak (p. o. tricblorecetsav); továbbá a csersav, salicylsav stb. 
Colliquatiós necrosist okoz az ecetsav. Egyes s-avak (p. o. salétromsav és 
chromsav) erélyes oxidálással is elősegícik a roncsolást; tömény kénsav 
~a.ró hatása közben pedig a nagy höfejlődés hat kárDsan az élő szövetekre. 

A savak hígabb .oldatai, melyek már nem maró hatásúak, gyulladást, 
vagy ennek enyhébb, kezdeti fokát: helyi vérbőséget ég fájdalmat okoznak. 
Ez a hatás mutatkozik a megmart helyet környező szövetekben s e hatásuk 
alapján használjuk a nem maró savakat, vagy a marólmak híaabb oldatait 
bőr·i:zgatókul. Igen híg savolda~Dk összehúzó, adstringens hatá:súak épúO'y 
mint a maró fémsók híg oldatai (l. att). o ' 

Savmérgezés: A savak maró vagy -gyulladást okozó kon-centrációban bel~ 
sőleg véve, a gyomm·ban és bélben" többn.yire végzetes felmaródást, illetőleg gyul
ladást okoznak és ez kínzó, heves hányást, óriási, sokszor collapsussal járó fájdal
mat idéz elő. A hányadék a gyomorvérzés Iniatt ká.véaljszerü (savhaematin). Eset
leg perforáció is beállhat halálos peritonitis-sel, mütéti segitség reniénytelen. Halál 
olm acut szív.gyengeség is lehet, ami nrinden súlyos gyomor- és bólártalomhoz csat
lakozhat, súlyosbítva avval a vémyomássüllyedé-ssel, ami a hasi edények nagyfokú 
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vérteltségének következménye. Épígy halálo.sak lehetnek a pörkök ldöködése nyo
mám. eseHeg beálló belsü vérzések, nemkülönben a gégébe jutott sav vagy S'a:nmyú 
hányadék okozta glottisoedema is. 

Ellenszer gyanánt m~OJlesiát, mészvizet, szappanoldatot, krétát adhatunk; a 
sok vízzel való higítás is segít valamit. Gyo,ml'Ot mosni esak puha sondával, egy
sz.cne félliternél nem több vízzel, csak az első órában lehet. A felmarádások heges 
zsugorodásokkal gyógyulnak s az igy keletkező s.zűkületek a táplálkozás megnehe
zítésével inanitióra, az ellentállóképesség végzetes -esökk-enésérc- vezetnek. A szükü
letek fokoza.-tos tágítását csak 5-6 hét elteltével lehet megkezdeni; a Salzer aján
lotta korai sondá:zás (2-3. napon) esa:k ·gyermekeke:ó. volt jóercdményű, :fehiöt
teken nem; recidiva gyakori. A teljes gyógyulást e szűkületeken kívül a gyomor
és bé-lmirigyek elpusztulásáYal járó rossz emésztés, cache:xia s a kifejlődött vesebaj 
hátráltatják, :sőt előbb-utóbb halálo,sak lehetnek. 

Sa v ak h e l y i a lk a lm a z ás a. l. Marószerek. A savakat kiszorí
totta a thermacanter és a kés. Kisebb bőrnövedékekre olykor a tömény 
salétromsavat és ecetsava t, salicylsavat; fekélyes nyálkahártyákon fl azok 
túlsarjadzásain a chrorosavat; az orrban, gégéhen pedig a tejsavat szakták 

leginkább használni. 
2. Híg állapotban a savakác hűtő, összehúzó, antiseptik1es és vérzéscsilla-

pító hatásul< miatt lemosásokra, sebek, nyálkabártyák öblítésére ha;;ználják. 
A híg ecetes lemosáBoka t lázas betegeken ajánlják; ugyancsak az ecete t 

(még inkább az acet. pyrolignosumot), valamint a híg kénsavat (esetleg 
allwhollal keverve) méh- és hüvelyöblítésre használják vérzések, kankó és 

carcinoma esetén stb. 
3. Mint közömbösítő szurek a gyenge savak, főleg a házi ecet, dtromsav, 

borkősav használhaták lúgntérgezések esetén. Beadásuka~. nagyon megnehe
zíti, sőt néha lehetetlenné teszi, hogy lenyelésük annyira. fájdalmas, hogy a 
méregezettek kiköpilL ~Még legkö1myebben a ross~ul oldódó bórsavpépct 
tudjuk lenyeletni, ami három vegyért-ékével erős savmegkötő. 

a) Szerves savak 

Acidum formicicum. H a n g y as a v. HOOOH. 25%-os. A 4% hangya
savat tartalmazó spirítus fonnicarunt külsőleg mint ..._börvörösi'tö használa
tos. Erős desinficiens és konzerváló hatású. Fogyasztása ártalmas, mett 
nem ég el a szervezetben, s vesegyulladást okoz. 

* Acidum acetieum. E c e ts a v. CH,OOOII. A 95%-os co no. ecetsavat 
csak külsöleg verrucák, condylomák; naevusok, sarjak edzésére haSználják. 
Izgató güzci miíitt a gégében, torokban, orrban edzésre nem a1kaJmas-. 

·A 20%-os ~~acid. ace t. dilutunt 3--4 rész vízzel higítva, valnmint a 6% 
ecetsavat tartalmazó, a borecetnek megfelelő ~~acid acet-ic. bisdiltdnnt külső
leg lázas betegeken a bőr hüsf~ö lemosására jó. Az utóbbit gyógyecetek 
(~~acet. a1·mnatic1.tml) készítésére is használják1 amiket rheuma ellen bőrbe 
dörzsölve alkalmaznak. 

*Acidum pyrolig'llosum rectificatum, a fa száraz lepárlásakor nyert 
tisztított faccet (5'%-os), mely füstre emlékeztető szagú, erősen antisepticus, 
kozmás anyagokai is tartalmaz. Hüvely_~blHésrc, széteső rákos, bűzös sebek 
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lemosáSára rendelik, mint legolesóbb és jó antisepticumot egy.két evőkanál
lal egy liter vízre. 

Ac. trichlomceUcum (C Cl,. OOOH) szélfolyó fehér kristályok. Substan
tiában jó marószer condylomákra, sarjakra, bőrképletekre. Orrban, torok
ban is alkalmazható óvatosan; még inkább 1%-ban edző, ös-szehúzó ecsete-
lésckre. . 

* Acidum lacticum. E r j e d és i t e js a v. OH,CH.OH.COOH. Kö
rülbelül 75% tejsavao tarfalmazó sűrű folyadék. Ugyanannyi, vagy három
szoros mennyiségű vízzel higítva tuberculosisos fekélyek, sarjak, lupus
göbök, diphtheriás és croupos álhártyák edzésére használható még a gégé
ben is,' mert illanó gőzei nincsenek. 

* Acidum tartarícum. B o r k ős a v. (OH.OH),.(OOOH),. Színtelen, 
jegecos anyag. Substantiában sem mar. Csak belsőleg használják pezsgő 
porokhoz, saturatiókhoz, p. o. "pulvis ai!rophorus Seidlitziensis-hez. Aikali 
sói, mint nehezen diffundáló anyagok, enyhe hashajtók, kis adagbau húgy
hajták. 

*Acidum citricum. C i t r oms a v. [OOOH.CH,.O(OH).(OOOHj. 
OH,.OOOH + H,O]. Hűsítő italok készícésére 2-4 g a. 150-re. Vele készül
nek a *potio Riveri és a _*potio, ~Mgnesirw citricae, effervescens néven hiva
talos saturatiók. ~L. Riv;-i't!:. /.{;0:.:~ i~k·;t--t{ di'lA~~IlG l_ 

P) Szervetlen savak 

*Aeidum hydrochloricum. Sós a v. HOl. Helyileg nem használják. 
Belsőleg mint a hiányzó gyomorsósav pótlóját (l ott). 

'' Acidum nitricum. Sa l é t r om sa v. HNO,. Az <·acid. nit'Ticum 
conc. (50:%-os) és acid. nitric. [1e1nans (salétromsavas tartalmú) a bőr kisebb 
növedékeinek elpusztítására használható; az alkalmazás helyét ragasszuk 
körül tapasszal, hogy a szomszédos .szöveteket ne érje. A szövetek megsár
guinának tőle (xanthoproteincreactio). 

"Acid. nitric. dil1etum (10%-os). Kűlsőleg mint az előbbinél gyengébb 
edzőszert használják. 

*Aeidum phosphoricum. P h os p h o rsa v. II,PO,. A hivatalos készít
mény körülbelül 20'%-os orthophosphorsav-oldat. Külsőleg nem használjuk. 

* Acidum sulfuricum. IC é n sa v. H,SO,. A tömény legalább 95%-os 
helybelileg maró szernek nem használjuk. 

''Aeidum chromieum. C h r om sa v. C,-0, (anhydrid). Sötétvörös, 
könnyen elfolyósodó kri&Wlyok. IVIaróhatása egyrészt fchérjealvasztó, más
részt oxidáló ha.tásán alapul. Substantiában, ezüst kutatóra olvaszt-va, főleg 
az orrban, torokban, gégében levő fekélyek, nyálkahártya-hypertrophiák, 
kisebb álképletek edzésére használják. Chromsavoldatolmak nagy bőr- vagy 
nyálkahártyafelületen, sebeken alkahnazása veszélyes; igen gyorsan felszí
vódik s a felszívódó chrarnsav acut parenchymás neph'ritist súlyos vesevél'~ 
zéssel és dysenteriaszerű vastagbélgynlladáso okoz, sőt hirtelen kifejlődd 
súlyos eollapsussal meg is ölheti a mérgezettet. 
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Mérgezés. A chxomércekkel és cllromfestékekkel dolgozó bánya-, illetve ipari 
munkások a testfelületre és a nyálkahártyákra mkódott fínom por helybeli szövet
pusztító hatása miatt kiüt-éseket, gyógyulni nem akaró fekélyeket kapnak, melyek 
a lueticusakhoz hasonlóak. J ellernzök az orr fekély ei, ,melyek a septumot is átfúr
ják. Az igy fels2ívódott, vagy a- nyállal lenyelt clnom következtében étvágytalan
ság, hasmenés, icterus1 vesegyulladás is fejlődik s a mérgezettek vesebajos vizenyő
ben pusztulnak el legtöbbször. 

Az acut mérgezés néha házilag vill_a.ny-elemek _ töltésére való kTómsavas káli
oldatnak pálinkákkal elcserélése folytán jön létre, ~llene reducáló szereket (gallus
sa", natr. sulfit) vagy lecsapókat (tannin, ólom} kell alkalmazni, de a csapadékot 
azonnal ki kell mosni a gyom01·ból. A chrompor eBen bőr- és gummi:ruhák, respira
torok -védik a mrmkásokat_ 

b) Lúgok. 

A kalium, natrium és ammonium vízben jól oldható oxydjai és 
earbonatjai erős ?JWI"Ó mérgek; az utóbbiak, mert oldódva a hydrolysis 
folytán részben hydroxydokká alakulnak. Helybeli lmtásuk disso ~iatio
juk fokával tehát a szabad OH-ionok számával arányos, s abban a kationnak · 
szerepe nincsen, noha egyesek specifiens távolhatása (K, NH" Ba) külö
nös figyelmet érdemel. Legerősebben hatnak tehát a jól oldódó és díssociáló 
aikali hydroxydok, kevésbbé ezek carbonatjai; még gyengébben hatnak a 
földfémek oxydjai, illetve hydroxydjai, míg a földfémek vízben oldhatatlan 
carbonatjai pedíg helybelileg legfeljebb csak mechanikusan hatnak; a föld
fémeknek pedig hydrocarbonatjai oldódnak jobban (ásványvizekben így 
foglaltatnak), de ezek is teljesen ártalmatlanok. A rosszul oldható aikali 
hydrocarbonatok sem maró hatásúak. 

Hatásuk a savak közömbösítéséből, a fehérjék denaturálásából és oldá
sából és a zsírok elsza.ppanosításából tevődik össze. A megmarY szöveteket 
elfolyósítják (colliquatios necrosis), szürke pépes tömeggé alakítják, mi vér
zésektől barnássá színezödhetik, s pár nap mulva ez is száraz pörkké szá~ 
radhat, ami 2-3 hét alalt lökődik le. Maró hatásuk éppen ezért, mivel hogy 
a szövetek vízében mobón oldódva szétfolynak és szilárd pörk nem zárja el 
útjukat, mélyre hatoló, az alkalmazás helyénél háromszor akkora területre 
terjed, mély és nagy hegedésekkel nehezen gyógyul. iVIivel még a szaru
szöveteket is felduzzasztják és átjárhatóvá teszik, sőt feloldják, maró hatá
suknak a bőr sem tud ellentállni. 

Lúgmérgezés: Maró hatásukra nézve belső bevételkor lényegében a savaknál 
elmondottak érvényesek; ellenszer gyanánt tejet, :fehérj~t és enyhe hatású szeTI"eS 
savakat: &etet, citromsava.t.. bo.rkősavat nyujthatunk, {!ie legszívesebben a helybeli
leg nem izgat.ó, nyeléskor fájdalmat nem okozó 2-4 g bórsav suspensiót isszák 
meg a mérg·exettek (túlsokat ne adjunk, mert a bórsav is á1·that). Jobb progno
sist engednek a carbonatos mérgez.é.sek (mosósz6da); a lúgköoldat is r..sak akkoT 
lesz komollyá, heges szüki.iletekct okozóvá1 ha közel húzsz:'i?:alélws oldatát itták 
meg. ~ . 

Lúgok helyi alkalnwzása: 1. 1liarósze.rek ma már alig használják, ha
csak nem kígyómarás, ebmarás és elhanyagolt, rosszindulatú fekélyek ese
tén bécsi pasta vagy ecsetelések alakjában. 
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2. NyálkaoUJ.ó hatásuk folytán a nyálkahártyán pl. a gyomorban maka
csul megtapadó üvegszerű nyákat még a hydrocarbonatok híg oldatai is, 
pl. lúgos ásványvizek feloldják, mi az emésztőmirigyek váladékának keve
redését az ételpéppel s így a fermentatiót újra lehetövé teszi. Icterus és 
epekövek esetén is valószínilleg csak ez a ha~ás a gyógyrJás factora, ameny
nyiben megszünik a duodenum hurutja -s az ivókúrával bekebelezett bősé
ges víz felhigítja az epét s elősegíti kiömJését. Ugyanerre a hatásukra szá
mítva alkalmazzuk e gyógymódokat a légzDszervek, epeutak és húgyutak 
hurutja esetén. 

3. Közömbösítés céljából igen gyakran vesszük igénybe az alkaliákat 
hypcrse-cretios és erjedéses hyperacidita.s, vagy savmérgezés esetén. A gyo
morégést, contractiós fájdalmakat megszűntetik, miben talán a fejlődő 

széndioxydnak is része van, savmérgezé.s ese~ében azonban olyan savmegkö
tökkel közömbösítűnk, amelyek CO,:t nem fejlesztenek, amilyen pl. a J\!IgO 
( magnesia usta). 

a) Oxydok és hydroxydok 

''Kalium hydrooxydatnm. Ka l ium c a us t i cum. KOH. J\1eg
olvasztva és rudakba öntve (Kal. caustic. [usum in bacillis) jön fOTgalomba. 
Vízszívó, levegőn elfolyósodik és lassanként carbonáttá alakul át. Vízben, 
alcoholban hőfejliídés közben jól oldható. 

Igen erős causticum. Régen gyakran használták egyenlő mennyiségű 
marómésszel és. borszesszel frissen készült- keverékét, a pasta cau,.stica vien
nensist)_ ami különben szcr~efoly6 maró hatását úgy-ahogy a.z alkalmazás 
helyére szorítja. A 0·5-1 %-os vizes oldaiát hyperkeratosis esetén, pl. tal
pon bőrmosásra, ecsetelésre használják. 

*N atrium hydrooxydatum. L ú g k ő. NaOII. Fehér rudakban, leme
zekben van forgalomban; az öngyilkosok által régebben gyakran használt 
lúg és összetévesztés folytán sok gyermeknek lett végzete, mei~t cukorkárrak 
nézték, oldatát pedig cnkrosvíznck. Néhány év óta végre rendelettel tiltot
ták meg a háztartásokban való használatát. 

*Liquor ammoniae. (NH,OH). 10%-os vizes oldata a;z NJI,.gáznak. 
Víztiszta, átható, jellemző, fojtó bűzü folyadék. GDzci belélegezve kínzó 
köhögést, fulladozást, hangszalaggörcsöt váltanak ki, súlyos esetben utólagD
san lebenyes tüdőgyulladás fejlődik tüdővizenyővel (1. irrespirabilis gáza
kat). Bórsavpermete belélegeztetése jó hatású. Rovarcsípéskor a bőrbejutott 
sav okozta égő fájdalmakat vagy viszketést ammoniak bectörzsölése enyhíti. 
lVIint ma.rószert főleg eb- és kígyómarás es.etén használják a méreg elpusztí
tására, mcrt mélyen behatol a szövetekbe. 

*A linúnentnrn mmnoniatum. s. ·volatile (1 1'. liqtwr an111wniae + 3 r. 
ol. sesami) bődzgató; rheumá.s fájdalmak ellen kedvelt népies szer_ 

*Calcium oxydatum s. C a l c a r i a c a us t i c a s. u s t a. Égetett 
mész. CaO. Fehér, alaktalan darabokból áll; a levegő szén?avával lassankint 
calciumcarbonáttá alakul. A frissen (izzitás íiltal) készült. CaO kevés vízzel. 
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megnedvesítve porrá málik, több vízzel nagy hőfejlödés közbCn tejszerü 
folyadékot képez [Ca(OH), mésztej, oltott mész], melynek szembefröccsent 
szemernyi része a szaruhártyán maradandó foltot oko,z. 

Az oltott mész olcsó és jó szer ürülékek, pöcegödrök, falak desinficiá
lására.. 

* Aqua calcis. M.észhydToxyd telLett ,-izes olda ta 0·13-0·17% calcium 
hydroxydot tartalmaz. Kü1sőleg rnint enyhe adstringenst használják torok-· 
öblögetésr<l l evőkanállal pohár vízre, vagy ol. scsarni val a a l i n i m e n
t u nt c a l, c is néven égési vagy fagyási sebekre. 

*Ma"onesium oxydatum s. Magnesia usta. É g c t e t .t ma g n e si a. 
JJigO. Fehér, vízben alig oldbató por. Nem maró. Belsőleg skatulyaporban 
késhegyenkint rendeljük gyoma;r-hyperaciditas eset én; nagy adag ban- enyhe 
hashajtó. 

*Magnesia usta in aqua. Mg(OH) 2 : 5. r. JJigO 95 r. vízben snspen
dálva. Tejszerü :Eolyadék. Savmérgezés esetén kitünő antido tum, mert belöle 
széndioxyd nem _fejlődik, ami puffa.sztaná, esetleg megrepesztené a meg
mart gyomrot; ferrio;xychloriddal az * antidotum arsenici alkotórésze. 
Eleinte 5 percenkint, később hosszabb időközökben evőkanalankint adandó. 

fl) Carhonatok és bydrocarbonatok 

Kalium carbonicum. H am ú zs í r. K 2003 • Zsíros tapintatú, nedves 
felüle'~ű, fehér, jegeues, maró anyag. Csak külsőleg, bőrkeményedések ecse
telésére és fürdő készítésére használható. Teljes fürdőre 100-200 g. Mcs
terséges szénsava.s fürdö is kéSzíthető ebből nyers ·borkő vagy sósav hozzá
adásával. 

*Kalriunt carbonic-unt pUr-unt. Belégzésre bronchitis v. croup esetén 
16'%-os permetc alakjában rendelhető. Kénes kenőcsök, belsőleg satumtiók 
bíszítésére használják. (Polio Riveri = Kal. earbon. pnr. 6·0., acid. citric. 
eryst. 5·4 g, á qua des ci!!. 170 g.) 

''N atrium carbonicum. Sz ó d a. Na,CO,. J\Iaró, fehér hasábok, rniket 
gyerekek cukor helyett szoktak szájba venni és lcnyelní. Csak külsőleg hasz.. 
nálják; úgy mint a kal. carbonicumot. 

*N atrium hydrocarbonicum s. bicarbonicnm. So d a b i c a r b o
n i c a. N aH CO,. Fehér., apró jcgecekből álló por. Körülbelül 12 r. vízhén 
oldható. Nem maró. Túlllyomóan belsőleg használják gyomórhyperaciditas, 
acut és ehronicus gyomorhurut, chronicus bronchitis, hólyaghurut, uratos 
diathesis, icterus catarrhalis és cholelithiasis, diabeteses acidosis stb. esetén 
por alakban 2·0-3·0 g-ját, vagy a szabad szénsavat _tartalmazó alkalis 
savanyúvizek ivólillrája alakjában. 

Nevezetcsebb a lk a. l is v i z ck: meJcgek: Lipik l94 g, Vichy 4--5 g; 
hidegek: Lul"i Margit 4 g, Szolyvai 8·5 g, Giesshübli 1·2 g, Krondorfi 1·5 g, 
Bilini 3--4 g. A lk a l is-k o n y h 3: sós v i .z ek (az első- szám a na. bicar
bonawt, a második a konyhasót jelenti l liter viz ben) : meleg: Ems 2 g, l g 
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(Lipik ~~sJ.; hidegek: Sztojkai 2:4 "g;, 2·8 g; B-ikszádi 6 g, 2·· 3 g; Jiá:ln.ási 
Mária 9-4 g, 3· 3 g; ]Jfálnási Siculia 10·6 g, 3·9 g; Gleichenberg 2·5 g, 1·8 g; 
Nieder-Se!te>·s 1·2 g, 2·3 g. 

:;: Ammonium carbonicum. Sz é n sa v as amm o n i a. Atha tó a.m
mDniaszagú, :Eehér, áttetsző jegecek. Sza,goltatni való sónak használják hir
telen rossznllétek, ájulások ellen. 

B) Gyulladást gátló szerek 

Összehúzó szerek. Adstríngentia 

Az összehúzászerek a szöveteket zsugorítják és nedvtartalmukat csök
kentik, legfeltűnőbb módon gyulladt szöveteken és ennek oka a fehérjék és 
colloid anyagok iránt élénk vegyi rok.onságuk. JHindanÍaz anyagok, amelyek 
a fehérjefélékkel szilárd vegyületeket alkotnak, az élő szövetekkcl koncen
tráltabb oldatban érintkezve coagulatiós necrosist okoznak, híg oldatban 
pedig összehúzó hatásúak. A maró és az adtsringens hatás tehát csak. .foko
zatban eltérő és alapjában azonDs kémiai reakció. Csakhogy míg a maró 
hatás m<ílyrehatóbb, sok sejt pnsztulásával és erre bekövetkező regenerativ 
gyulladással jár, addig az adstTingens hatá.s csak felületes, mert a híg 
Dldatok vegyi rokonságnkat már a nyálkaMrtyák felületén található vála
dék s talán a legfelületesebb epithel albuminoid anyagain kielégítették és 
egy fínom csapadékhá,·tyát képeztek azokkal, a.mi az alatta levő szövetckct 
minrlen kémiai és :Eizika.i ingertől, hacteriumoktól, egy szóval a gyulladás
gerjesztő anyagoktól védi. 

A hatás azonban nemcsak a felületes hártyaképződésben van. Az 
összehúzó szer igen híg olda-ta a nyáll\:ahártya mélyebb szövetelemelt is 
átaljárja és azok albuminaid anyagainak állapotában múló fizikai .váíto
zást, zsugoTodást okoz, aminek következménye a szDvetek tömörülése, vér
szegénysége, a lobos izzadmány, a mirigy elválasztás és fehérjevérsejt
kivándorlás csökkenése. 

E jelenségeket a következőképpen magyarázzuk: ...:1 zsugorodást a szö
vetek eolloid állapotának múló fizikai változása okczza, ami abban áll, 
hogy most kevesebb vizet tudnak megkötni, tehát duzzadásuk csökken~ Ez 
-a 1·eakció nent i1·reversibilis, nem jár a sejtek ha.láláva.l, mint a maTÓ hatás 
s elmúltával a kolloidok vízfelvevő képessége visszatér. Az erek egyrészt a 
köTnyező zsugor-odott szövet nyomása., másrészt az érfal szöveti elemeire 
gyakorolt közvetlen hatás folytán szűkülnek meg. A csökkent savó- és lwco
-eyta-kivándorlás egyrészt az érszükület okozta él'faltömörülés következ
ménye; másrészt az endothel sejtközti hézagainak tömítésével magyaráz
iható. A Jeiválasztás csökkenésébmt része van a kivezető nyíillisok eldugul;í
sának, az érszükület folytán csökkent vérellátásnak s az érfa]ak törnörülé-
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sének, de az összehúzó szerek a mirigysejtek müködését- is közvetlen ül 
gátolják. 

.Az összehúzó szerek egyszersmind antisepticwnok is. Lecsapják, fixál~ 

ják a bakteriumokat és azok nem találnak a cserzett szövetekben kedvező 
táptalajra, de lecsapják a gyulladáskor keletkezett cytolytikus fcrmentc
ket s az elhalt sejtekből támadó gyulladásgerjesztő anyagokat is. A gyulla
dásra gyakoTolt kedvező hatásukban eni1ek jelentékeny szerepe van. 

Az összehúzó hatás, mint említettük, csak igen híg oldatok alkalmazása 
után jelentkezik. M:inél jobban növeljük a szer konccntrációját, annál rövi
debb az érszűküle~ tartama és annál erősebb a reaktiv vérbőség, míg végül 
csak az utóhbi jelentkezik gyulladás alakjában. Sőt vannak a nehéz fém
sók között erős protoplasrnamérgek is, melyek az élő protoplasmát minden · 
láthazá változása nélkül elölik, aminek következménye a sejt elhalása és a 
környezet reactiv gyulladása. E fémek sói már nem is használhatók még· 
igen híg oldatbo.n scm összehúzó szerekül ( kénesősók). 

J\finthogy a szöveteket tömörítik, minteg-y maguk előtt zárják el az 
utat a mélyebb rétegek felé, ezért hatásuk felületes, csak a velük közvetlenül 
éríntkező szövetekre szorítkozik. Az ép bőrre nem hatnak; a gyulladt, fel
lazult vagy sérült bőrre igen. Az általuk okozott rckació reversibiiitásából 
következőleg hatásuk 'lnúló .. s csak ismételt alka.lmazás•sal tehető tartóssá. 
A gyomorban és a belekben nagyrészt a táplálék fehérjéin elégítvén ki affi
nitásnkat, hatásuk jóval gyengébb. Belső alkalmazásra azért az oly szerek 
célszerüek, amelyek nehezen lévén oldhatók, vagy veg-yületeikből lassankint 
szabadulván fel, a mélyebb bélrészletekben is kifejtik hati;yukat. Az ad
stringensek bélben létrejött fehérje-vegyiiietei részben elemész~ődnek és a 
fémkationoknak kénbydrogénncl képezett oldhatatlan suifidjai a bélsárral 
távoznak, részben pedig a fehérje és sók feleslegében oldható fémalbumina
tokká lesznek és felszívódnak. Mivel ekkor már a fehérjéhez való affinitá
suk kielégíttetett, távoli összehúzó hatást nem fejthetnek ki. Ellenben fém
lmmponenseik jellemző távolhatásai létrejönnek (fénwtéTgezés). A fémek a 
szcrvezetben, főleg· a májban, vesében, izmokban, egyesek a csontokban és 
a bőrben is lerakódnak és sokáig ott tartózkodnak. Részhit az epével, részint 
a bélnedvvel ürülvén kí, a bélből újra felszívódhatnak. Egy részük a vesén 
&t is távozha~ik s veseizgalmat, vesegyulladást okozhat (kéneső, nickel, 
kobalt, uran, chrom). 

A lk a'l ma z ás uk : l. A nehéz fémek sóit részint oldatlanul, részint 
töményebb oldataikban alkalmazzuk rnarószet·ek gyanánt kisebb álképletek, 
szemölcsök, túlsarjadz-ások, trachamás göbök elpusztítására; a száraz pörk 
alatt jól sarjadzó felületet kapunk. I"egerősebben maró a zincuru clllora
tum és az argeli:-,nm nitricum, jóval enyhébbek n1ár a zincum és cuprum 
sulfurlcum és a plurnbum accticum. Általában ugyanazon :fém oldható sói 
kö.zül a chk-rid és nitrat erősebben hat, mint a suHat, acetat stb., ami az 
előbbiek savcompmiensénck erősebb vegyi aviditásával magyarázható. 
A maró hatásban a só mindkét s.lkotórésze résztvesz; A hatás felületes és az 
alkalmazás helyére korlá~ozott. Kivételt képez a zinkch!orid, mely oldódva 
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a környezetbe szétfolyik s ezért maró hatása mélyebb és oldalt is ter-
jeszkedő. . 

2, Híg oldatokban e szereket igen gyakran alkalmazzulc nyá!kahártyá. 
kon a gyulladás csökkentéséTe. Az ilyen híg oldatokkal kezelt felület, míg 
azelőtt bársonyosan duzzadó, fénylő, vérbő volt, most fénytelen, érdes, cser
zett, száraz és halavány lesz. A csapadékhii.rcya az epithel rohamos lehám
Jását megakasztja, az alatta levő epithelsejteket mil1den izgalomtól óvja, a 
zsugorodás és az érszűkület a váladékképződést csökkenti. A nyálkahúrtyák 
fertőzéses gyulladása különösen a bő gennyképződésseJ járó gonorrhoeák 
esetén e szerek gyógyító hatását nagymértékben támogatja még a.ntisepti
kus hatásuk is, úgyhogy a legmegbízhatóbb antigonorrhoicumok közé tar
toznak A gyulladás Jegakutabb kezdeti szakában nem tanácsos alkahnazá
snk, mert könnyen szövetizgalmat, gyulladást váltanak ki. 

Alkalmazásuk módja az alkalmazásuk helyétől függ. 
3. Vérzéscsillapítók is az acls~ringensek, de csak az alkalmazás helyén, 

mert a vérfehérjét megalvasztván, igen jól megtapadó vérrögöt csinál
nak. Emellett a vérző felületen a szöveteket, ereket zsugorítják s a nehe
zen csillapítható parenchymás vérzések ellen még ma is hasznos .szerek 
gyapotra, gazera itatva nyomó-kötés alakjában. 

b. Belsőleg véve valamennyi dugu!ást, obstipatiót okoz a belekben 
kífejtett összehúzó hatás útján. A bélnyálkahártya kicserződik, sikamlóssá
gát elveszti, reflexingedékenysége, _váladéka csökken, a bélsár beszárad, 
nehezen tovamozdítható. Nagy adagok után az epithel rrfegbelegedésB, el
halása következtében reaktív bélgyulladás, toxicus enteritis fejlődik. Némely 
nehéz :Eémsó irán,'t; a bélnyálkahártya nagyon érzékeny, pl. a rézsók, kéneső
sók, zinksók kicsiny adagjai is már hasmenést, kólikát okainak. Ezért obsti
pansnak csak a timsó kis adagjai s a· eseTsav és a nehezen oldható fémsók 
(bismuth-készítmények) alkahnazhatók. 

5. Hogy e szereknek összehúzó és vérzéscsiUapító távolhatásuk nern lehet, 
az a hatás _localis természetébő! következik. Hogy ennek ellenére a gyakor
latban még mindig szerepeinek a tüdővérzés és más belső vérzés esetén, 
az a helyben alkalmazáskor szemmellátható folyamatnak lí:ritika nélleül való 
általánosításán és 'régi megrögzött szokáson alapul. 

Evvel kapcsolatban meg kell azonban emlékeznünk a szerek egy cso
portjáról, amelyek külöp_ösen parenteralisarr .-adagolva az egész szervczet 
hajszáledényrendszerére tömörítő hatást · gyákorolnak, áteresztőképességű
ket ·csökkentik s ezzel hyperaemiák, gyulladások, vérzések keletkezését aka
dályozzák: tehát adstTingens távolhatást fejtenek ki a nélkül, hogy érszü
kületet és vérnyomásemelkedést okoznának. Ilyenek az oldható caldumsók 
(Ca012) s az indifferens koiwidanyagok (gelatina, vérplasma, pepton, 
oldott keményítő, kovasav). A gyulladást gátló hatás legjobban és leggyor
sabban intravenás vagy lassabban ízomba alkalmazás ntán jelentkezik sok
sz-or szembeszökö eredménnyel, de a caleium- és kovasav-therapia lassú fej
JődésseJ a gyomron át is célravezető lehe-t (J. calciumnál). 

333 

Távolható 
adstringensek 



il 
.l 

1. Nehéz fémsók 

a) Ezüstvegyületek 

*Argenturn nitricum, cryst és fusum. S a l é t r o m s a v a s c z ü s L 
L a p is i n fe rnalis. P ok ol kő ( AgNO,). Fehér, néha kissé meg
szürkült á~tetsző jcgecek, melyek vízbell (0·6 tészbcn), alcoholban (25 rész
ben) jól oldódnak, fémes, maró ízüek. Oldatai a bőrön, fchérnemün feketedő 
foltokat hagynak, amik cyankalium-oldattal eltávolíthatálL Világosságon 
redukálódik, színczüstté és megfeketedik, ezért sötét üvegben tartandó; a 
pálcikákat lenmagvak közé süllyesztik, hogy el ne törjenek. 

Az ezüstni~rat 1%-osnál töményebb oldatokban maró vagy edző, hígabh 
oldatokban összehúzó és a subEmattal egyenlő hatásértékű antisepticum._ 
~Iár l o-; 

00 
higításban elöli 4-5 perc álatt a bakteriumokat, coccusokat és 

fejlődésüket már l : 80.000 higít.ásban is gátolja. Fehérjés közegben, szö
vetBkben még erősebb hatású a sublimátnál, mi az ezüstalbuminat jobb 
dissoc~atiojával magyarázható. 

Marószerül a pálcikát használjuk nehezen gyógyuló fekélyek ei!zésére, 
kisebb vérzések csillapítására, túl.burjánzások elpusztítására. Előnye, hogy 
az ezüstchloridból és ezüstfehérjéből álló, fehér, majd megbamuló, később 
a redukált ezüsttől megfeketedő pörk szilárd, a marás felületes, jól körül
ír~ s a pörk alatti szövcteket csak enyhe .adstringens hatás éri, ami a sar
jadzást élénkíti. Enyhébb hatás elérésérc la.JJÍs mitigai1tst ( a>'gent. nitricunt 
cum ka!io nitrica l :2) használjuk. Torokban edzéskor a pálcika letörésére 
és lenyelésére gündolva, ellenszerét, a konyha.sóoldatot tartsuk kéznél. 

1\fint antiseptic11.-'1no:t' és adstringenst főleg a húgycső, hólyag, kötö
hártya gonorrhoeájának kezelésére használják és pedig J.m.:!fycsőbe, hólyagba 
1;4-Yz'/

00
; szembecsöppentésre, mint Crédé-féle becsclfSentést, újszülöttek 

szemblennorrhoeájának prophylacticuma gyanánt 1%-os oldatban alkal
mazták. E célra újabban az *argentum aceticuru telített (1%-os) oldata 
kötelező, mert így elejét lehet venni a g·ondatlanságból töményebbre készí~ 
tett pokolkő oldatokkal okozott bajoknak. A kötőhártya ecsetelésére ugyan
ily koneentrációkban használjuk, a felesleges ezüstnitratoé 1%-os NaC~ 
oldattal öblítvén le. 

*Unguentum argeuti nitrici sec. Mikulitz barna színü sebkenőcs fer
tőtlenítő és sarjadzást fokozó hatással, mely l% ezüstuitra tot, 10% peru
balzsanlot és u. annyi zinkoxydot tartalmaz. 

Igen erős oligodyn.ámiás bakteriumölő hatást fejt ki a fémezüst (leme
zek) vizes oldat,o.kban, mit az _ivóvíz sterilizálására is fel lehet használni. 
A vízben az ezüstnyomok kimutathatók. Sajnos fehérjooldatokban, a szer
vezetben ez a hatás nem érvényesül. 

Belsőleg az· ,ezüstnitratot gyomorfekély, gerincsorvadás és epilepsia 
eselén ajánlották régebben 0·01! g-os pilulákban, (pro die 0·:10!); haszna 
kétséges, nálunk nem is rendelik, csak a franciák tartanak még ki mellctte 
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tabes és ataxiák esetén; 6-8 hétnél tovább ne alkalmazzu] 
fejlöUheti;,. " 'i:, mert argyna 

Mérgezés. Az ezüst, chlórezüst és ezüstfehérje kettös EÓJ·a alakJ'a'IJ ','dik 
fel b" 'l'·~', t , an szno , sa or, nya .!.\.41iar.yak és a parenchy,más ·szervek: máJ' vese ko"t""' ·· t'b • d' fal ·

1 
. ' o ... zove e en es 

e e~~ .:~ mn, .?o s_oh~sem a seJ_tekb~n, f~om .~ckete szemesék alakjáhan lerakóflik, 
a1m1ol Icgen azt luttek. hogy 1edukalt S?.JllCZlL'it vag·)' fínom f"k"te e .. t 'd , , . - · ,,.., zusoxr,ma 
azon,b_an az.~n ~ nez~ten vagyunk, hogy az inkább ezüstsulfid. Hosszas alka.Ima.zása 
es.e~e~· ~ b.or- e~ ~yalka~~~1·ty~ szü1ke színéről külsöleg is felismerhető a1·gyria s. 
a~g_~to81tw; ol~1on.u;u.s JOll lehe, mely a. véglegesen megma-ntdó elszíncseClésc-n 
kn·iil e~eb ~m;Tal nem szokott járni. Az állapoton semmiféle eljá11ássa1 sem tu
-d,unk seg1tem es maradandó szép-séghiba lehet. 

Acut,, ~ltaláu.~s ezü~~·-m?rg?zést a :fehérjét le nem .,csapó ezüstvegyületek v-érbe 
fecskendezesm'el le,1et cl01dczm. Jellegzetes a kiizponti Tendszcr bénulá"'a me] ~ 
a hátsó végtagok bénulásával, a lég-zés dyspno~kus voltával kezdődik 8 ~n~k b~ 
n~lásá~al ~ég_ződik; _E ~n~11ett _a vémyomás és szívmunka csökken, kutyák, mae:
kak bwnchialrs nyállmk1valasztasa erősen szaporodik. . · 

Újabban oly eziistkészítményeket kerestek, melyek a fehérjével nem 
rca~álnak, általa és a konyhasó által meg nem köttetnek s ezért antisepticus 
hatasuk mélyebbre terjed, bár gyengébb antisepticumDk a jobban disso.ciáló 
ezüs::nitrátnál. A gyakorlatban, különösen a gonorrhoea kezelésében jobb 
cr~dményeket lehet velük. elérni s különös előnyük az izgató helybeli hatás 
hmuya. 

Ilyen szerves ezüstkészítmények: 
*Argentum protcinicum (80% ezü8ttartalmú fehérjevegyület). lifeg

felel a p1·otargol nevű készítménynek Sárga, hosszabb állás után sárgás
barna por, melynek oldatából az ezüstöt ,sem a fehérje sem a chioridok ki 
n~m csa.pják; ~úgy;'ső-gonorrhoea ellen 0·5-1 %-os old~ tokban, prophylaxis
bol a kozosules után 1-2 órán belül vizelés után 0·5% oldatban néhány 
percnyi benntartással, conjunctiva kezelésére 1-5% oldatban rendelik· 
kenőcsben is lehet sebeken, fekélyeken alkalmazni (3--5%). ' 

Hasonló készítmények még az Albargin, AYgoni1~, Argentamin Argy-rol. 
Argyl, I chta1·gan. ' ' 

Kolloidális ezüst készítményei; 

.. , ''~r~entum colloidale. C o ll a r g o l. Töményen vízben átlátszatlan, 
sotet-vorosbarna colloidális oldatot adó colloid ezüst és enyvek keveréke 75% 
Arg. tartalommal. Oldatait sepsis, gennyes arthritisek meninO'itis esetén 
v~rb~ fecs~endezésre ajánlják (lcucocytosis ú~ján lázat ~koz); l;gn. adagja 
O 10,; g, ,;gy n~pra. ~·2! g, 2% oldatban. A vele készült Credé-féle 15%-os 
kenocs bm·be ~orzs?lesre ketes értékű. A befecskendezéseket 1-2 nap mulva 
~e~ ~~h~t, 1smeteln1, de az oldatok mindig frissen készít.endők! EredménYes
segerol Itele~et alkotni a sepsis folyamán gyakori váTatlan fordula~o,k mia.tt 
n~g?o~ ~ehe~. Újabban orrbacseppcntésre ajánlják nátha ellen. Erre szol
galo keszltmeny az Ercérhinol. 

A 't . . 
.. rg. ~l r. c. methylenum coeruleum és az Argoch>·orn methylenkék 

eznst vegyuletek (20% Ag) barna por, sötétkék szím1el oldódik. A mély 
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antiscpsisben 1-2%, intravenisan 0·05-0·10 g 5-10 cm' vízben sepsis, 
meningitis epid., malaria, typhus, arthritis g·cnorrhoeica stb. fer~özö beteg~ 
ség esetén dicsérik. 

Gholeval ( epesavas 
ban blenorrhoea ellen; 
nála tos. 

natrinm + lOo/ocolloidezüst) %-1% 
intravenásan 1-2% oldatából 5-10 

b) ólom-sók. 

injectiók
cm3 hasz-

A vízben jól oldható ólomsók töményen ma.ró, bígan adstringens hatá

súak, a vízben rosszul oldhatók, esak adstringensek. . 
*Plnmbum aceticnm s. saccharnm Satnrm. O l o m c~ ko r. 

Pb( CH,. COO )
2
+ 3H

2
0. Színtelen kristályok. B_úgycsó~e, holyagba 

1 o/o-os, szemcseppeknek 0·5%-os oldat?an. Cornea-fckel: eset~n nem hasz
'l'uk merc a fekélyerr megtapadó olomsulf1d marado homályt okozhat. 

na J ' l l · .. l BeLsőleg rendelése teljesen indokolatlan. Ve e ~eszu az " , , _ 
*Unguentum pluntbi aceti, mely felfekvesekre, · nedvezo ekzemal,ra 

alkalmazható. - . L' k' 
*Plumbum aceticum basicum solutum .• O lom e c et.. ;'g?s em-

hatású színtelen folyadék, mely állás közben olomcarbon~t kep.zo~ese foly
tán megzavarodik 1\íaró hatású; beillőleg .so~as;m re~d~lJ~k. Ku~~oleg gyu~
ladások ellen borogatásokra, valammt kozonsegcs zuzodasok, borgyullada-
sok ellen is következő készítményeit használják: . 

*Aqtca pltcmbica. Ol om víz. (2 r:+ 98 r. aqua d';'"üll.). 
*Aqua (vegeto-mineralís) Gotclard1. Gaulard-VIZ. 2 r +5 r. 

spirit. dilut. + 93 r. aqua fcntis.) 
Jiíindkettő otthon is előállítható, ha l kanál ólomeeetet l liter vízbe 

keverünk, illetve ha még 5-6 kanál szeszt öntetünk hozzá. • . , 
*Plumbum carhonicum hydroxydatum. C e r u s s a. L u g o s s z e n

savas ólom. 2PbGO, + Pb(OII),. Vakító fehér, súlyos por, vízben 
nem oldódik. Sebeken, nedvező felületeken erő8en szárító hatású s enyhe 
adstringens. Szárícó kenöcsök (*teng. cMttssae), tapaszak (empl. certcssae} 

alkatrészét szokta képezni. 
Plnmbum oxydatum. L i t h a r g y r um. Pb O. Világ.o~sárga, sú~yos 

por, mely szintén szárító hatású. ZsírokJral főzve elszappa_no~ltJa az7ka.t es a 
zsírsavakkal az ólomt"pasz-masszát adja; e mellett glycerm 1s kelet;mzik; Az 
íryy készült ''emplastmrn diachylon a legtöbb tapasz alapanyaga. Gy~gy
s;erkönyvünk IV. kiadásában ennek bőrizgató anyagokkal: amm.onmk
gyantával, terpetinnel és colopl~oniummal összek~v~rt ~ módosítá~a ~emp.l; 
diachylon composittcm néven hiVatalos lett; a kozonseg kedveh, mmt-JO 
húzó érlelő tapasz (népies neve diákflastTOm). 

Áz egyszerű diachylon-tapa8z egyenlő súlyú sesamolaj_jal kenöcs állo.-
mányúvá alakítva és levendulával illatosítva *ungtce.nttc>;: d1~cl;·y}o~ H~b~·ae 
néven nagy szerepet játszik a hőrgyógyászatban, illlnt JO szarita ·es kozom-

bös kenőcs. 
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l 
A csersavas ólommal készül egy sötétbarna színü, tartós összehúzó 

hatást Irifejtő kenőcs, az *unguentum plUntbi tannic.i, amit vászonra kenve 
fekélyekre, deeubitusokra, renyhe sebekre szaktak alkalm3JZI1i. 

Idült ólommérgezéssal talá/.kozunk: az iparban. ólombányák és huták, ére~ 
olvasztók, serétgyárak, öntéík mrmkásainál, betüöntéíknél, betüszedőknél, ércfénye~ 
zőknél, bádogosoknál, szerelöknél, fazekasoknál, festékgyárakban killönösen a törés 
és csoma-golás körül fogla.latoskodóknál, szövetfestőknél, mázolóknál, lószőrderék
alj- és nemezposzt6-készít.ökné1, kalaposoknáL A technikai és háztartási mérgezések 
ólomtartalmú tárgyak használata-: mint ólommázas vas- és eserépedények:, festett 
játéksze:rek, vörösgummitárgyak, szövetek, kendőzöszer-ek,, rizsporok, kTémek, vagy 
tápszerek, él vezeti cikkek_ fogyasztása folytán keletkeznek, amily-enek pl. az ólom
festékes sütemény-ek, ólomcukorral deritett borok, ólommal kiöntött maloinkövek 
őrölte liszt, konzerv-ek, sajtok, melyek a staniolburkukból, szódavíz, mely a syphon
fejekből veheti magába az ólmot (agressiv szénsav). Lágy, sókban szegény forrás~ 
víz is oldhat fel ólmot a vízvezetéki . csövekből hy&roxyd alakjában, mint azt a 
dessaui töme.ges mérgez.és mutatta. 

.Az Olonmak, úgylátszik, min.den vegyülete - a suifid kivételével - fels-zi~ 
vódhatik, ha csak minimális mennyiségekben is; de áU~mdó bejutás mellett - mi~ 
vel egyike a legmakacsabb organodepositoroknak --felhalm-ozódik a szervezetben 
és azt komoly veszedelembe dönti. Általános setjméregne"k tékinthető~ amely a mi
rigysejteket, izomsejteket, vérképző szerveket, izom- és idegelemeket egyaránt meg 
tudja támadni s csak a ,mérgezett individualitásától függ, hogy egyik-másik esetben 
mely _ szervnek vagy ISzövetrendszernek a bántalma lesz súlyosabb és praeval-e.áló a 
klinikai kórképben. Jelentkezése nem csak e tekintetben lesz szeszélyes, hanem 
lefolyásában is, mely hosszabb-rövid-ebb megszakításokat mutathat fel, melyek.~ 
ben a mérgezett egész:ségesuek vagy gyógyultnak látszik. 

A ke:zdeti tünetek bi7Amyta1anok s inkább esak gyanút keltenek. A betegek 
senyves, fakó bőrszínűek (az erősen hámló száraz bőrben fínom fekete ólomsUlfid
port találtak), étvágytalan(lk, Uúsund{ll'Uk- van, hol sz.orulásban, hol hirtelen fel
lépő hasmenésekben s:z.envednek, _é:rverésük feltünöen· Titka és feszes (percenként 
60)., vörös vérsejttestec$:éjk basofilsz-emc:séket tartalmaznak s ez elég állandó 
tünet, vaJamint az iB, hogy szájukban undoritó fémízt érezn-ek, lebeletük büzös, 
a fogak nyaJm körül piszkosszürke ólomszegély rakódik le, végül a nririgyes elemek 
és vBrl<:P.pző szervek bántalma a majdnem mindig hosszabb tartJJ..mÚ mérgezések~ 
ben kifejlödö cachexia saturnina·ban jut kifejezésre,· Előbbrehaladott esetekben 
a máj elzsÍTosodik. majd cirrhosis s a.Jbuminuria mellett vesezsugorodás fejlődik, 
végül általános vizenyővel beáll _a halál. Az -egész szervezet ez elsenyvedése köz
ben különösen jellemző egyéb tünetek szaktak fellépni nem egyforma intenzitás
sal és nem is minden esetben. 

Leg-gyakoribb tünet (a.z esetek 70-80%-ában) a m-aka-cs szarulfuisal kezdődő 
6lom-col:ioa, meJy rohamokban, killönösen éjjel szakott beállani a nélkül, hogy 'sz-é~ 
keléssel járna

1 
a kö1d<öktájon leg.élénkcbb és .omian szétsugárz6 fájdalmakkal" 

Roham alatt a hasfalak refleetorice teknőszerű1eg- behúzódnak, a pulzusszám 40-re 
is lesz,áll (vag11s-izgalom),, peckelő, .a vérnyomás magas. A belekben levő cson.t
komény héh:árrö,gök sokszor kitapinthatók, a fájdalmak néha óriá.siak, nyomásra 
enyhülnek Magyarázatát egyrészt a bélsárnak az ólom okozta tartós érszűkület 
köve"lkozté-hen_ történő beszáradásával, ;másrészt a bélfal ischa.emiája, angiospas~ 
musa okozta sajátszerű túlér.zékenys·égBVel adhatjuk. :Éppen ez:ért belátható, hogy 
hashajtókkai esak ártani fogunk s hogy elsősorban ezt az edénygörcsöt és a bél
hyperaesthesiát kell megszüntetnünk s e7.t az opium- s -be11ailonna-készítmények _ 
na.gy ~Ciagjaival (0·03-0·05 g) néha amylnitrát belélegeztetésével érhetjük eL 
A _fájdalom és 'spasmus elmúltával, ha ürülés m:agát61 1-2 nap alatt be nem áil.l, 
kísérletet tehetünk olajos csörékkel, majd ricinu.sQlajjral. 
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Ritká.bba.n észlelhető (4-50%) az a.rthmlgia, .. hel~'esebben" m_yalgúL sa~ut-
. ely alatt a naP)'Obb izületek (váll, térd) kozelehe:n. lcvo 1:uomcsopm tok 

?Vl·na, m co kül. ·· ·· ·n t" · zmok moz-
. . él " ."..;:~.., 1' fáJ' dalmait kell érteni mclyek onosen az l e o 1 
1geu e~, '11J.1..1JC\U-o ' al · • · úl "t esze • _,? . fokoz.ódlJ.il.k A .mellizmok nyakizmok ilyen_ my gmJa s yos, so v -
g.asl;:tJ).OI · ' , r d "la . g " esak uar 
delmes lécrzési nehézséggel j ár hat. Meleg bo:r-ogatt:tsokra, ur o ·e: ~ .:) , -. -
kotikumDkra sz-oko:tt engedni. E mcJlett SZDkott néha jelentkezni ,1Z~lct~:aJ_da~o~ 
· • 1 .... ,.'bb a kösz·•ény által e1k€TÜlt helyeken pl. a st.erno·Clavlculans Izu-
15 ep pen -cgw . .h..a • . • .. , .. 
letbcn. Nem mlószinü, hogy ez húgysavrete,ntwval fug~ene ossz~. . ..... . 

-..!"' ·'tkább (10-20%) fordul-elő a para1ysts satumt1w.-, anu külonosen 
.cn.eg n - an · 1 1 · kül'' ös elősze 

a fel>:Ö végtagok feszítőizmftit -szokta néha igen 1urte en meg epm, on - 1 l -
retet~l a radialis-t és ulnarist. A bénu1ás az al~arról a felső, kana, o~an a c~ ta
.. , , o·zetes esetekben. a mellkasizomn. yandorol. A hbon kcd•·enc, hel} e. a 
1zonua, veo . "-~~ te . d uo·y nunt ' xt dig-itaTum · núo· a tibialis .anWnor so:tw.u.g men s mma , o 
pero~ens es .e . . torok A' haJ·litók fennálló tónusa következtében a kéznek saját
a kezen a surnna · . A 1 , t 1 · den ,a16 
szP-rii, a mgaclozó kaTmfühoió hasonló tartása fejlődik k1.. Jan a orn _mm aki · 
szinüség szerint kö_m:réki eredetű; ene n:mtat eg-yoldal~- kez~_ete, bm·, es . m~mr 
a túlsó oldali izmDk is m€igbén"?-1nak. Legelősz~~- .. a legtobb~.or használt 1zmok~~ 
· 

1 
tk ·k '

0 
, balkC-zeseknél halolel-aJ t. Kendazo -s-zerek kovetkeztébe~ az axe 

J 6 en -e.z1 , 1"_.,--:; • , .. 'k' _,_. b • uJ·' ·zom c"ak 
· k · k''eJ'Iőd;k Első a mozg·atóideg· ·végkeszuk-·en\_lli.. en asa, az l -1zmo on lS LL-· • • ·,, ''dk li k' a később veszti el ingerlékenys<Sgét., s gyo-rsan elsorvad. Fa.md1za.lasm JO ·a um- nr 

mellett elég jól szakott gyógyulni. , , . , 
.A!z. ain-ta-urosis satumina ritka tünet és ha a látó-ideg sorvadasaval JaT, vak

ságra vezet. Má-skor a szem. betegsé~~ a fennilló vesegyulladáshoz csatlakozó reti

nitis albuminnrica képében Jelentkezik. 
Végül a szeTen.c.sére c.sak ritkán, igen -elhanyagolt ·mgy nagyon sub~cut ,cse

tekben beálló encephalopathia sa.tu-r'll.liná-t említjük. A súlyo~ ~érgezettek ~n~uaata 
d Ih ál 

dili főfáJ'ás kábult""ág aluszékonyság feJlocl1k enyhe dellnumok-
kez e om· yoso , - ' ~ ' 'kbe b t 1 z-tulhat 
kal G akran. aztán súlyos ráThgÓ gö'l·csök állanak be, amt a_ e eg -~ P~_s , · 
De· re:desen eomatosus ál-lapot f-ejLődik és enyhe deliriunwk, ki:~ebb_, go~'CSok válta-

k 
' k" b kimerüléssel áll be a halál. A jóslat r0ssz, 1rezeles tuneti. 

-ozusa oz en t vf 'lll a fok ban vagy 
.A.z e.mJ_ített tünetek nem nUnden mérgezet -en s nem eg~ 01 . 

db fe
.lö'-ek A kezelésük ugyan mivel a beteg ezekre pan.aszkodik, nagyon 

sorren en J u:.u • - J " a t k '· · 's
f-ontos és sürgős de sohase feledkez-zünk el arról, hogy elso fela. a un· a mmge7..e 

' · · "- 't '1 b t · t megÓVlll s a >:zervezet-bcn 
k't felderíteni a méreg torvá.bb1 h.eJut;;..sa o a e ege , " , 

o. a t rtott ó1~wt kiküszöbölni mert enélkül .roinden beavatkoz.a~ eredmeny
::;:a 

1
:Sz .. Az ipm-i óliŰ,mmÚgezÓsek megelőz4se a.z iparhygienenek eg~ik legfon~-

bb k' d' e A mérgez-ést az ólm.os anyag lenyel.ése okozza. A vesz-ely az ::ny g 
: orló~s~~~n és a mérges por beszívásá.ban, a pis--zk~s kézzel való ~:ke-zesbeuJ 
dJ~lányzásban. rejlile Ezek ellen kell tehát egy-Ilész-t az uzemek me~elelo ~~ren:_ 

• • el , , t a munkások oktatásival küzdeni. A szervezetbe JUtott o om 
zesev , masresz k' , f 'uk ellett kénes 
k.. "b"lése céljából a beteo-eket 4--6 heti jódkáli· ur-ara. ogJ ' em 
~so, ~agy leo'alább egyszcl~ meleg fürdőket_, izza-s·ztókúrát rendelünk el, s a beteg 
~e ~:v-egöjéTől: ált.alános tápláJkozásána.k javításáról gontdoskodunk. 

c) Bismuth-sók. 

*Bismuthum subnitricum s. magisterium bismuthi. K é t s z e .r b ft
zisos salétromsavas bismuth. Bi(OH),NO,; Fehér apro kris
tályos, vízben oldha.tatlan por. Helybeli h~tása nagyreszt , mecha.mknsm~ 
ibevonó; ·seb::Eelületeken gyenge adstl·ingens es savcom ponensenek ~egfelclo 
antiseptikns hatást fejt ki. Belsőleg alkalmazva a gyo)llorban valtozatlan 
marad és az esetleg jelenlévő hámf.:::sztott nyálkahártya-l'észleteket bevonva 
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védi a vegyi ingerektől s az onnan eredő gyomorfájdalmakat csillapítja, de 
specifikus érzéstelenítő hatása, mint rég,en hitték, nincsen. A belekbe jutva 
a kénhydrogen hatása alatt bismuth-sulfid képződik belőle, mely úgy mint a 
változatlan subnitrat, hevonóan hat; emellett a ké11hydrogen megköttetvén, 
a bélmozgásoknak ezen erélyes ingere -nwgsz-·ű·nik s a bismuth-sul:fid képződé
sekor felszabaduló salétromsav enyhe -a-dstringens és antisepticus hatást fejt 
ki. Ezen körülményekből magyarázható jó hatása bélhurut esetén. A bismuth
sulfid a bélsárral távozik s azt zöldes feketére színezi. Min~ a mondottak
hól következik, rendcs körülmények között egyáltalában nem szívódik fel 
s ezért nagy adagjai is ártalmatlanok. 

Mérgezés. Ha a bélben a nyálkahártya (~p, a bismut.h·sók aDagolása veszély
t.elen. Bevont, lepedékes fekélyek, sm-ja.dzó sebfelületek sem nyújtanak alkalmat 
felszí>ó<lá.sra; de ha fl-ü:s sebfelületTe - nem granulálóTa - kerül sok bismuthsó, 
a.kkoT oldódik a bismuth és felszívódása subacut >-ag-y chronikus mé1·gezést okozhat, 
,m,cly a higanyméTgezéshez sol~ td;·intet.ben hasonl·í.t .(salivatio1 stomatitisJ enteritis 
ulcero.sa, hasmen.és, n-ephritis). A gyomo-r-bél felől ilyen felszívódás nem történ
hetilt, do az :régebben, milior még a rön.tge-ndiagno:stikában baryum helyett ezt 
használták, gyakori eset voltJ hogy a hismuthni.tTat nitTitt-é reduká.lódott.1 h-a sokáig 
időzött a belekben és a H 2S hatására lev-áló hismuthkéneg me1lől nitrát helyett 
nitrit vá.lt le és a1kalisó alakjában felszívódott. Ez pedig heves Térméreg módjára 
hat; szapora., :fonáh:Zerű érverés, szederje-sség, bódulat, ájulás, h~nyás é-s olykor 
metlme,moglobinUl'la lesznek a mérgezés tünetei. 

R e n d e l és. K ülsőleg sebekre, fekélyelne, hintőpor vagy 10%-os 
kenőcs alakjában használják. 

Belsőleg. Hypersecretio és ulcus ventricu1i esetén 3-10 g egyszerre 
fél pohár langyos vízzel, reggel üres gyomorra veendő. A gyomor röntgeri
sugaras vizsgálatában mint diagnosticai segédeszköz ma már nem 
szerepel, helyeéte az éppoly jó árnyékot adó baryum sullatot használják. 
Hasmenés ellen akár hmutos, akár fekélyesedő folyamaton alapul, 0·5-1·0 
g po,rban vagy rázókeverékben, gyakran opiatbkkal együtt 3-szor vagy több
ször napjában adható, kis gyermekeknek pedig 0·15-0·20 g rázókeverékben. 

Helyette sokszor a ~~BisnuuJhunt subsalicylic1mwt, *Bism. tannicumwt, 
*Bism. subga!licumot (Dermatol), *Bism. oxyjodogallicumot (Airol), ''Bism. 
tribrmnphenylic,mwt (Xeroform) használják ugyanolyan adagban és mó
don. A három utóbbi hintőpor és kenőcs alakjában különösen sebek és bőr
betegségek, :fekélyek kezelésében van elterjedve. 

d) Réz-sók 

''Cuprumsulfuricum. Kénsavas .ré~. Kékgálic. CuS0 •. 5II20 
(lásd a hánytatóknál is). Kristályait a trachamás kötőhártya edzésére hasz
nálják; 0·5-1%-os oldatban ganorrhoeás húgycsőbe fecskendezésre rendel
hető; 1-2%-os kenőcs alakjában bőváladékú, renyhe alszárfekélyre, lágy 
sankerra; alumennel keverve hüvelyöblítésekre fehérfolyás ellen rendelik. 

*Cuprum aluminatum. Cupr. sulfur., alumen, kalium nitricum és 
camphor összeolvasztása útján készül. A cuprum,snlfuricum helyett hasz
nálják különösen a szemészetberi. 
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e) Cink-sók. 

A rézsókkal egyforma adstringensek és antisepticumok. Távolhatásuk is 
hasonló: alulról felfelé haladó motoros bénulás! okoznak, de ennek kifejlő
dése a helybeli edző, maró és hánytató hatás miatt nem igen lehetséges. 

*Zincum sulfuricum. K é n s a v a s c i ri k. F e h é r g á l i c. 
Z.nS0

4 
+7 H 20. Színtelen, jegeces test, mCly vízben könnyen, savanyú kém

hatással oldódik; 0·3-0·5-1·0%-os o) data húgyesőbe fecskendezésre és 
szembe cseppentésre igen kedvelt szer. Főalkotórésze a champhort, chlor- · 
ammoniumot és s-á:fránt is tartalmazó *'~colly1·iunt adstringens luetum:nak, 
melyet kötőhártyahurut esetén ugyanannyi vagy kéta1myi vízzel higítva 

szaktak szembe csepegtetuL 
A IZÍncum sulfuricum helyett használhaták: a zincunt acetícUJn, zincum 

sulfo-carbolicum, zincunt sozojodo.l-icunt. 
*Zincum chiora tum. C h l o r z i nk. ZnCl,. Fehér por, mely köny

nyerr elfolyósodik. Vízben jól oldódik. Maró hatása erélyesebb és mélyebbre 
terjedő, mint a többi cinksóé, · mert pörkje szétfolyó. Kali nm ni tricummal 
készült pálcika alakjában vagy paszták alakjában használják, hogy hatása 
az alkalmazás helyére jobban korlátoztassék (past a Canquoini, pasta Lan
dolfi), 10%-os oldatát sipolyjáratokba feeskendezik, méhnyak edzésére, 
daganatok, kivarrott esonkok elpusztítására szövetközti fecskendezések alak
jában használják; Yz-1 kcm-nél többet egyszerre ne fecskendjünk liiint 
adstringens és antisepticum húgycsőbe, hüvelybe, s:zájöblítésrc, :foghúzás, 
állkapocs-műté:oek után 0·5-2 : 1000 oldatai használatosak. 

''Zincum oxydatum. C i ilkoxi d. ZnO. Fehér, vízben oldhatatlan por. 
Külsőleg hintő porban, kenőcsben, tapaszokban,_ pa,sztákban a bőrbetegségek 
kezelésében igen gyakran használják, mint jó szárító anyagot, különösen 
a nedvedző bőrbántalmak esetén. Ezek kezeléséhen - különösen, ha kötések 
számáTa hozzáférhetetlen helyen támadtak, - jó szalgálatot tesznek a cink
gelat·inák, melyck más gyógyanyagok (salicylsav, menthol) felvételére és a 
bőlTel való közlésére is alkalmasak. (Zinci oxyd., Gclat. aa 10; Glycerini, 

a quae d. a a 40). 
Hivatalos készítményei az ~unguentwn zinci oxydat·i, 5% zincum oxy

datununal és a *Oollemplastrum· zinci' oxydati, 10%-os, jól ragadó, teljesen 
közömbös, szárító hatású fehér tapasz, mit gyapotszövetre kenve i·agta.pasz
nak. használunk (Eggoplast). 

f) Alumínium-vegyületek. 

Adstringens és a.ntiparasiticus hatásuk gyengébb, mint az eddig emlí
tett fémek vegyületeié. A bélből és sebfelületekről lassan szívódnak fel és 
távolhatásuk tekintetében ártalmatlan szerek s mérgező adagjaik csak gyo
mor és bélhurutot okoznak. Ártalmatianak az alumíniumedények is. 
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*Alumen. Kalium alumínium sulfat, Timsó. KAl(S04 ) 2 

+ 1211,0. Nagy, színtelen jegecek, melyek vízben savanyú kémhatással 
oldódnak. Poralakban g,ycnge edzőszer és vérzéscsillapító. Száj- és torok
víznek 2-5·%-os, húgycsőbe fecskendezésre, szembe cseppentésre 0· 5-1 %-os 
oldatot rendelhetünk. Belsőleg 0·10-0·20 g hasmenés ellen porban vehető, 
de a gyomor emésztését rontja. 

A kihevített, kristályvizétől megfosztoU timsó, *:'alU'Jnen u.stu1n vízszívó 
hatásánál fogva substantiában erélyesebb szer. 

*Alumínium sulfuricum. Kénsav as. a l um i n i u ill. Al,( SO,), + 
18H

2
0. Ecetsavas mésszel a Burmv-oldat készítésére swlgál. :Magában 

0·5-1'% oldatban adstringens. 
Alumínium aceticum solutum s. Liquor Burowi. KörülbelüL 5% házi

sos ecetsavas aluminiumot tartalmazó, sz.íntelen, gyengén ece~es szagú .folya
dék, melynek fehér üledéke gyps. l\!Iivel nem csapja le a fehérjét, s nem 
izgató: sebeken, nyálkahártyákon igen jól használható. Borogatásra l :3, 
sehmosásra l :5, hüvelyöblítésre, vastagbélhurutnál bélmosásokr-a, húgy
csőbe fecskendezésre l :20-30 higításban. 

Alumínium acetico-tartaricum ( Alsol). Vízben jól oldható; 5%-os 
vizes olda ta *Al. acetico-tartar. solutU1n hivatalos a Buraw-oldat helye~t 
ezt -kell kiszolgáltatni. 

Alumínium hydrooxydatum. Al(OJI),. Könnyű, fehér, vízben alig 
oldható, szárító adslringens hintőpor; belsőleg hyperaciditás esetén sósavat 
k~t meg. ( Alucol.) 

*Bolus alba sterilisa ta. A r g ill a a l b a. A l u m i n i u ill s i l i c a t. 
Nagy vízszívó képassége és felületi adsorptiója révén min.t szárító és közöm
bös sebhintőport, belsőleg mint bélbacterinmok és toxinak absorbenséc 
alkalmazzák hasmenés ellen. Hyperaciditás ellen is ajánlják neutralan 

néven. 
Lenicet: szárító hintőpor nedvedző ekeernára vagy kenőcs ben. Básisos 

alumíniumacetatok keveréke. 

2. Csersav és csersavkészítmények 

*Acidum tanuicum s. Tannin. Cs e rsa v. C,.JI100, + 2H,O. 
A esersav a növényvilágban igen elterjed~, callaid természetű anyag. 

A különböző növények csersava eltérő szerkezetü, bár valamennyien a gal
lussavnak (trioxybenzoesavnak) szárlll1!zékai, ami belőlük hydrolysis útján 
lehasítható. Hatásuk lényege az, hogy a fehérjével és enyvanyagokkal, álta
lában colloidokkal, de alcaloidákkal is, nehezen oldható vegyületeket, csapa
dékokat alkotnak; ezen alapul ipari alkalmazásuk (a bőr cserz€se) és 
ads!l·ingens hatásuk is. 

A gubaesból (galla) elöállított *acid. gallotan1'ic-wn a hivatalos, mi 
vegyileg tannDglycosid. Igen könn~, sá-rgás-fehér, összehúzó ízü por, mely 
vízben, alcoholban, glycerinben jól oldódik. A vizes oldata hamar meg

penészedik. 
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Hatása 
külsöleg 

Égési sebeken 

Belső 
alkalnmzás 

Mint 
ellenméreg 

Sebekre hintve edző és kisebb vérzések csillapításira ',használható, 
m:eri a vérrel igen jó, rag'acsos thrombmt képez. Az orr, tOrok és· gége 
hurutos és fekélyes -folyamataiban egyenlő vagy kétszeres mennyiségü kö
zömbös porral keveTVe befúvásra, renyhe, bő váladékú sebeken, fekélyeken 
(decnbitus, alszárfekély) 5-10%-os kenőcsben alkalmazzák. · 

0·5-1·0%-os oldatban torok- és szemvíznek, húgycsőbe fecskendezésre 
. használható; a vascagbélhurutok kezelésébe]l a gyermekpraxisban és felnőt-

teknél is nagyon dícsérik. . 
Áldásos szerepet játszik újabba.n az égési seb kezelésében, mit a hólya

gok eltávolítása után 5% friss csersavoldattal kellleöblíteni és ezzel átitatott 
gaze-el nedves kötésbe tenni. Az első lemosás heves fájdalommal jár, de 
utána azonnal jól tapadó barna csapadékréteg képződik a savós váladékkal 
vagJT szövctnedvekkel (ha.rrnad:fokú €g_és), mi védi az érző idegeket, s így a 
fájdalom meg-szünik és megköti a fehérjékből keletkezett mérges anyagokat, 
miknek felszívódása az életet fenyegeti. Ez egyszerü eljárás óta még a test
felület harmadrészénél nagyobb felületre terjedő égések sem halálosak. 

Belsőleg főleg hasmenés ellen rendelik 0·10--0·50--1·0 g-os adagokban 
porban vagy nyákos oldatban. A gyomoremésztést rontja, mert a fehérjé
ket, sőt a peptonokat is kicsapja s a gyomornedv elvála.sztását csökkenti. 
A '!Jelekből, miután többé fehérjét le nem csapó, tehát nem adstringáló 
gallussavra és egy pentoz-cukorra hasadt, gyorsan felszívódik és ezért kívánt 
helybeli hatását csak a béltractus felső részleéén fejtheti ki. Ezért hasmenés 
csillapítására a esersav helyett a csersavtartalmú drogokat használjuk, me!t 
ezekből a COOl'SaV a bélben lassankint oldódik ki. J\'[ég· jobbak e célra azon 
csersavas vegyületek, amelyek a gyomorban nem oldódnak s ott nem hat
nak hanem csak a bélnedv alcalicitásának és részben enzyrnáinak hatása 

' folytán bomlanak el apránként csersavra és ·egyéb alko~órészeikrB. 
A felszívódott csersavnak adstringens távolhatása egy szervünkre sincs. 

A szer-vezetben részben gallussavvá alakul át, részben teljesen oxydá.lódik; 
a gallussav a vizcÍetben kénsavas ester alakjában jelenik meg, de az adstrin
gáló csersavnak abban nyoma sincs. 

A legtöbb nehéz fémmel és alcaloidával nehezen oldható vegyületeket 
alkot (morphinnal nem) s azért ezen mérgck kémiai ellenszeréül használ
ható. l\íin~hogy e csapadékok lassankint mégjs oldódnak, csak megkötés- é-s 
időnyerés céljából jók, hamai·osan eltávülítá-sukról kell gondoskodni. A gyo
mor-sós,av bontó hatásának ellensúlyozására célszerű a csersav"iral egyii.tt, 
esetleg a csersavas ( 1-2%-os) gyoillormosó folyadékhoz natriumbicarbona
tot is adni. 

a) Lassan hasadó csersa vvegyületek. 

Tannalbin. 50%-os cs c rsavas fe h é r j e. Sárgás-barna, íztelen, 
vízben oldhatatlan por. Felnőttnek 0·50-2·0 g, gyermeknek 0·30-0·50 g-os 
adagokban kitünőert bevált. A gyomorban nem oldódik; a belekben tannin 
lassan hasad le belőle,_ Hivatalos készítmény a *Tanninunt alburnin:aturn 
keratinatum. 
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Tannofonn és tannaphon (Richter) formaldehyd szabadul fel belő
lük. Újabban sebekre és a bőrgyógyításban is használják. 

Tannigen (acetyltan-nin). Nem oly megbízható, mint az előbbiek. 
Optannin, csersavas mész; Y:! g-os t.ablettákban. 

b) Csersa vas drógok. 

''Galla. G u b a cs. A Quercus infectoria levelein a gubacsdarázs szú
rása helyén fejlődő álképlet. A hivatalos kisázsiai és syrÍai, török vagy 
aleppoi gubacs mogyorónyi, szürkészöld, göcsös felületű, gömbalakú belül 
üreges, 60-70% gubacscsersavat tartalmaz. Belőle készül a *tincttwa gal
za,·urn melyet külsőleg magában vagy tinct. jadi-val aa használunk. 

Corte~ Quercus. A Quercus pedunculata és Qu. sessiflora fiatal törzsé
nek és gallyainak lehántolt kérge; 4--20% .csersavat tartalmaz. Csersavas 
fürdök készítésére és az állatgyógyászatban decoctum alakjában l : 5-10 
használják. 

*Radix ratanhiae. A Délamerikában honos Krarneria t1'iandra (legn
minosae), sötétvörös színü, kemény gyökérzete körülbelül 45% ratanhia
csersavat tartalmaz. Belsőleg decoctumban (10 : 150) 2 óránként egy evő
kanállal adható. 

Készítményei az Extt·actum 1·atanhiae és a *Tinctura ratanhiae. 
Használják még főleg a gyermekpraxisban a catechu-csersavat és a 

gumrni kinot, melyek keletázsiai fák kivonatai 40--80% csersavtartalom
maL 

*Folia uvae ursi. O r v o s i me d v es z ő ll ő l e v é l. Az Arctostaphy
los uva ursi kicsiny, vas11:ag, merev, fénylő :felületű levelei, melyekben sok 
csersav melJett egy glycosida, arbtdin van. Ez utóbbi a szervezctben cukorra 
&i hydrochin01ua hasad. Ezért vesemedence- és hólyagbántalmakban anti
septiens hatást várnak tőle. lufusumban rendelik, 10-20 g·-ot a 150--200 
VÍ!zre. 

*Folia salviae (s. offic.) folia juglandis (j. regia), rhizoma tm·rnentiUae 
(t. erecta), Zignton campechianum (haematDxylon c.) stb. csersavtar:almuk
nál fogva külsöleg és belsőleg, többnyire infusum vagy decoctmn alakjában 
{l :l ü) a nép által kedvelt, teákban használt adstl·ingeusek. · 

Csersavat úgyszólván minden növényi dróg tartalmaz; azok is, m~lyek
ről más hatású anyagaik miatt nem itt szálunk. Így pl. az alcaloidák, glyco
sidák vannak gyakran a növényekben csersavhoz kötv.e. Sok csersavat tar
talmaznak a chinakérgek és a coffeintartalmú drógok (tea, kávé, cola-dió, 
pasta guwana), melyelrnek porát vagy infu.gumát hasmenések csillapítá
·sára gyakran háziszerként is szaktuk- alkalma-zni a tannintartalmú vörös 
borokkal együtt. 

3. Nyákos és porszer.ű bevonók 

Azt a védelmet· vegyi ingerekkel szemben, amit az adficringentiák által 
ielület~sen képezett hártyaszerü fehérje-alvadék biztosít a gyulladt nyálka-
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hártyának és hámfosztott helyeknek, oly anyagokkal is elérhetjük, amelyek 
egyáltalában nem vagy coliaid állapotuknak megfelelőleg nehezen szívód
nak fel, jól megtapadnak és védőréteget képeznek az általuk bevont felüle
ten, amely alaH a nyálkahártya megnJrugszik, lobosadása és elválasztó 
müködé.Se is csökken. Ilyen már az ú. n. üvegszerű, tapadós nyák is, amit 
a hurutos nyálkahártya természetes védekezéseként kiválaszt. 

Régi tapasztalatok alapján használ:iák már e célból az olajokat, zsíro
kat, de különösen a jobban megtapadó nyákos anyagokat, illetve ezd, ~öze~ 
teit a száj, türok és emésztőcsatorna hurutos, gyulladásos állapotában. E sze
rek tulajdonságaival és rendelésüldmi a rendelésta.nban foglalkozunk. 
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XII . Elő kórokozókra ható szerek 

.A. szervezetünk felüle;én megtelepedett, vagy annak belsejébe hatoló 
élősillek elűzése v~oy megölése az orvostudomány egyik l~gfontosahb, de 
egyben legnehezebb feladata . .A. magasabbrendű élőlények életért való küz
delmének egyik csodálatra méltó mozza.nata az a harc, mely a megtáma
dott szervezet és a kórokozó között folyik és amelynek folyamán a szervezet 

. számos, de még nem elegendően ismert védekező berendezésével vagy a 

. kórokozó egyik hacalmas fegyverét: toxinját igyekszik ártalmatlanná tenni 
vagy más módon próbálja azt meglasztani életlehetőségétől. A szervezetnek 
e védekezését utánozni vagy kivál~ani a passzív és aktív irnmunizálás fel
adata, amelynek módjait később fogjuk megismerni. Élő kórokozók okozta 
betegségek gyógyszeres leküzdése, az Eltrlich által megalapított .chemo
therapia törekvése olyan gyógyszer alkalmazása, amely a kórokozó iránt·i . 
különleges vonzódása folytán őt elpusztítja vagy legalább is szapo1·odását 
meggátolja a nélkül, hogy a gazda állat életfontos szerveit megmérgczné, 
tehát életét vagy egészségét veszévyeztetné. Tekintve, hogy a virusok kivéte
lével a kórokozók maguk is hasonló sejtekből állanak mint a megtámadott 
szervezet, a feladat rendkívül nehéz és csak kevés esetben, elsősorban az 
állati parasiták okozta betegségekben (malaria, lues, febris recurrens) sike
rül, nevezetesen ott, ahol a kórokozó valamely gyógyszerrel szemben. külön
legesen érzékeny. Legtöbb esetben, amikor fertőző betegséget gyógyszerrel 
meg tudunk gyógyítani, nem a kórokozót öljük meg, amire tulajdoilképpen 
törekszünk, hanem a szervezet védekező berendezésének fokozásával vagy 
:más, eddig ismeretlen módon akadályozzuk· meg azt, hogy a szervezetben 
elszaporodhasson, illetve veszedelmes hatásait a szervekre k:ifejthessc. Még 
a test feliiietén lévő sebek fertőtlenítése is legtöbb esetben igen nehéz fel
ada.t, mert a helybelileg alkalmazott gyógyszer ama tömé11ysége, mely a 
kórokozót, pl. gennykeltő coccusokat .biztosan elöli, a sebben hatáscalanná 
válik, mert a szövetek és szövetnedvek vegyi anyagai megkötik s eiterelik 
a kórokozótóL Ha pedig töménységét annyira fokozzuk, hogy a csírákat 
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megöljük vele, akkor a gazdaállat sejtjeit is annyira bántalmazzuk, hogy 
lehetetlenné tesszük a sebgyógyulást A szervezet:en belül ez a 11ehézség 
persze még fokozottabban érvényesül, me rt a vér, a szövetnedvek és a- sejtek 
fehérjéi és lipoidanyagai mind eiterelik a g';rÓgyszert a kórokozótól, úgy
hogy aru1a.k elölése csak egész-en ritka szerenesés esetben következik be, 
amik~n· a gyógyszer úgyszólván csak a kórokozó iránt bír vonzódiEsal vagy 
annak valamely mércgérzékeny alkotóelemére hat. A nehézséget még az is 
növeli, hogy az idegsejtek fíncm szerkezetük foly--tán gyógyszerekkel szem
ben rninden más sejtnél érzékenyebbek, úgyh-ogy ha el is tudnók érni a kór
okozókat elölő töménységet) az a gazdaállat súlyos mérgezésével járna. 

Éppen azért" amikor valamely fertőző betegséget gyógySzerrel meg
gyógyítunk vagy kísérletes fertőzés esetében a kórokozóknak .a vérbői való 
eltűnését állapítjuk meg, sokszor nem is a csírák közv-etlen elöléséről van 
szó - mint azt némelyek gondolják - hanem arról, hogy a gyógyszer 
olyan változást okoz a szervezetben, amely a kórokozót iiletfeltételeitől vagy 
legalább is a szcrvcket bánZalmazó képességétől megfosztja .. A .fertőző csí
rák ártalmas hatásainak feltételeit és módját túlkeviissé ismerjük ahhoz, 
hogy a chemothcrapiás szerek hatásmódját megértsük. Éppen a kutató
munka érdekében nem árt erre rámutatni, mert annak rnindig akadálya., 
ha okozati vágyunkat téves tanokkal- és álmagyaráza.tokkal elcsittítjuk. 
Fontos ezzel kapcsolatban tudnunk, hogy chemotherapifur gyógyszereink 
legtöbbje közvetlenül a kór.okozókkal szemben vagy teljesen hatástalanok, 
vagy mint a legújabb Chemotherapiás gyógyszereink a sul:Eanilsav származé
kok (Dmnagk) helyi alkalmazásban több mint ezerszeres töménység·ben ölik 
csak el a kórokozókat mint amilyen töménységben meggyógyítják a fert-Öző 
bc~cgséget, úgy hogy ha az exact természettudomány útját el nem akarjuk_ 
hagyni, akkor azt kell mondanunk, hogy ezeknek az igen értékes gyógysze
reknek chemotherapiás hatásmódját nem ismerjük még, mert a fertőző 

betegségek gyógyításához_ és a kórokozók elpusztításához szükséges meny
nyiségek eg~szen más nagyságrendűek Hogy a kórokozók közvetlen pru;z
títását ezek a szerek milyen érdekes módon végzik, arról könyvünk elején · 
az általános gyógyszerhatástanban már megemlékeztün1c 

A chemotherapiás gyógyszerek használliaZóságát az ú. n. chemothwra
piás index dön':ti el,. ami _a legkisebb gyógyító adag ( d.asis cura ti va minim.a) 
és az éppen még el tűrt adag ( dosis tolerata) vagy némelyek szerint 
a dosis letalis minirna viszonya. l\/[ennél közelebb áll e két adag egy
máshoz, annál nagyobb a vele járó életveszedelem, a szer értéke __ tehát 
annál kisebb. Az imént említett sulfanil-származékok chemotherapiás 
indexe pl. fer'"-LÖzött egereken vagy a salvarsané nyulak luesével szemben 
l :50, ami e szerek jelen~őségét a gyógyászatban indokolja. 

A különböző élősdi betegségek therapiúja a kórokozó természete és 
megtelepedése szerint külön bözD lesz s azért a gyógyszereket is alkalmazá
suk módja és célja szerint különböző csoportokban tárgyaljnk, 

Előrebocsátjuk azokat a gyógyszereket, amelyek általában kórokozó 
élőlények elölésére alkalmasak s mint ilyenek részint fertűző betegségek 
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megelőzésében, részint á sebkezelésben. játszanak szerepe t. Ezek az ú. n. fer
tőtlenítő szerek. J\íajd a test felületén bőrön és bélben megtelepedett kór
okoJ'>ók elleni szereket, tehát a bőrélősdiele ellen hatókat és a féregűzöket 
ismertetjük s végül a szar-osabb értelemben vett chemothe1·apiát, vagyis a 
szervezet beLsejében megtelepedett kórokozók okozta fettözö betegségek 
gyógyszm·eit és azok speeifikuB gyógyító és védő szereit beszéljük meg, 

A) Fertőtlenítő szerek 

A rothadás megakadályozására már legrégibb időben használtak vegyi 
szereket, pL kénnel való füstölés!, de hogy ezekkel rothadást okozó élő
lényeket pusztítanak el, az csaknem olyan újkelettl, mint Semnwlweiss 
felfedezése a fertőző betegségek ke1etkez.éséről, amely a fertőtlenítés alap-· 
jait vetette meg az orvosi tudományban. Ennek nyomán a ro~hasztó és 
kórokozó csírák elpusztítása a gya.koTlati orvostudomány egyik legfőbb 
követelménye lett részint azért, hogy ilyen élő csírákat a szervezettől 
távolta.r~sunk (asepsis), részi~lt ha azok már a szervBzcttel vonatk-ozásba 
lépé.ek, hogy elpnEztítsuk vagy szaporodásukat gátoljuk , 
- A cs-írák távoltartása a szervezettöl részben fizikai úton, pl. hőhatas
sal történik, anllnek legnagyobb szerepe a sebészi desinfectióban és a hygiene 
szolgálatáhan van, amikor eszközöket, tárgyakat, kötszereket, ágynemü~ket 
stb. stb. áramló vagy magasfes•zültségü gőzben vagy száraz melegben csira
mentesítünk részben pL a kezek fertőtlenítésére vegyi szereket haszruílunk 
Ilyen vegyi 'szcrekkel való csíramentesítés nagy szercpet játsa;ik fertőzött 
sebek, tes~-Ürök és nyálkahártyák kezelésében, me1y célra persze esak o~yan 
szerekct használunk amelyek a szövetekre kevéssé mérgezők. 

Végül fontos, bá.r korlátolt szerepük van a fert-Őtlenítő szereknek ételele 
konzet-válásában, arnikor azokat magas hőnek kitemli nem akarjuk (vita
minok megóvása) és m§s fizikai eljárás, pl. magas osmosisos nyomás létesí-
tése tömény só- vagy cukoroldattal egymagában nem elegendő. . 

A vegyi szerek csíraölő hat&-;módja igen különböző. Egyik CSopoTtjuk 
az ú. n. közvetlen oxydáló szerek e képességüket annak kösz-önhetik, hogy 
molekulájukból oxigén hasad le

1 
amely tudvaleYÖen sza bad dá válásának 

piHanatában (in statu nasrccndi) ·mint atomos vagy aktív oxigén (O) ellen
tétbell a levegő .molelrulás oxigénjével (02 ) igen erDs vonzódást tanúsít 
szerve-S anyagok iránt s azok C és -H atomjaival egyesülve elégeti - elron
es:J>lja őket. Ilyenek a hydrogenperoxyd, a h"-aliwn chloricum, a kaliunt 
hypennangan. A fertőtlenítők egy másik csoportja az indirekt oxydalók, 
aminők a chlor és jód a vízből szabadítják fel a,z oxigént, mcly persze 
éppúgy viselkedik szerves anyagokkal szemben, mint azt a.z imént elmon
dottuk 

Közvetlen vegyi hatás útján erős fertőtlenítő hatást fejtenek Id egyes 
ionok, aminők a· H+ és OH-, tehát savak és lugok, va] amint bizonyos 
fémelmek ionjai, eLsősorban a Hg+, mely a lipoid-oldható sublirnat (HgCl,) 
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alakjában egyik leghatásosabb fertőtlenítőnk. Újabb vizsgálatok szerint 
hatásának lényege az, hogy a sejt protoplasma kén\'együletelvel egyesülve 
azoknak életfontosságú szerepét a H-átvitelben meggátolja. 

Végül igen nagy száma van a szerves vegyületeknek, pl. formaldehyd, 
phenolok, kresolok, salicylsav, illó olajok és fes~ékek már aránylag kis 
töménységben .mérgezik a fertőző csírákat azáltal, hogy felületükön adsor~ 
beálódva vagy beléjük hatolva a sejt:Bk_ colloidális egyensúlyát a proto~ 

plasma fehérje illetve lipoidanyagainak megváltoztatásával megbontják. 
Jobban ismerjük a suHanilsav-származékok csíraölő hatásának módját, 
amely K uhn és munkatársainak vizsgálata szerint a bak~eriumok és coccu
sok nélkülözhetetlen alkotóelemét a p-aminobenzoesavat a sejtből kiszorít
ják és annak helyére lépnek, rrúg a salicylsav Iva1wvics vizsgálatai és fel
tevése szerint a mikroorganismusokat egy másik nélkülözhetetlen anyagtól 
a panthothensavcól fosztja meg, megakadályozva annak képződését a bak
teriumsejtben. 

Az egyes szereket a következőkben legfontosabb alkalmazáslilinak meg
felelő csoportosításban ismertetjük. 

l. Fertőtlenítők a közegészségügy s;wlgálatában 

Ozon (0,). Egy atom oxigén lehasadása által erősen csíraölő, amit 
ozonizáló készülékek segítségével ivóvíz csíramentesítéSére használnak. 

*Formaldehydum solutum F o r m a l i n s. F o r m o l, színtelen, 
H 

szúrószagú légutaka~ izgat-Ó fo r ma· l d e h y d-gáz H-c( 35%-os vize·s o . 
oldata., melyet vízzel 8-10"szeresére higítva használnak fertőzött tárgyak 
lemosásha, fehérnemű beáztatására. Szappanos víz jobbau oldja, s így 
készül a *Liquor formaldehydi saponatus v. Lysofo>-m, mely közismert házi 
fertőtlenítő szer. 

A formaldehyd csíraölő képessége igen erős és a:zon alapszik, hogy 
fehérjével oldhatatlan vegyületet alkotva a sejteket elöli, 1'/00 oldata az 
anthraxspórákat is elpusztí~ja. Helybelileg erősen izgat, koncéntráltan mar. 
Töményebb vízes oldata a nyá1'mhártyákat fájdalmas és gyulladásos izga
lomba hozza. Erélyes beecsetelésl·e, amit különösen lábizzadásnál alkal
maznak, a_ bőrön szaffiszerű réteg keletkezik, amely késöbb lemezekben le
vonható. A gyomorban és bélben erős gyulladást, véres hányást, hasmenést, 
majd bódulatot, eomát, anuriát és gyengülő pulzussal halált okoz. Ellene 
arit1no.rvium aceticwrn-olda.~ot lehet adni evőkanalanként (a hivatalos 
15%-osat ugyananyi vízzel higítva), ami hexamethylentetraminná köti meg 
a formaldehydet; fehérjék is megkötik. Hangyasavvá oxidál va és rés~ben 
változatlanul távozik a vizeletteL 

A formaldehyd könnyen polymerizálódik oldhatatlan paraformal

dehyddé CH, <g=~;:;> O, melyből hevítésre formaldehyd-gáz kelet-

348 

kezik, amelyet helyiségek, bútorDk, ruhák fer~ötlenítésére használunk. Gon
doskodni kell arról, hogy a helyiség levegője vízgőzzel telítve legyen, mert 
a formaldehyd csak víz jelenlétében fejti ki csíraölő hatását. A gáz fej
lesztésére szalgáJ a *Comprimata Paraformaldehydi 

Igen kényelmes, minden készüléket nélkülözhetövé tesz aZ úgynevezett 
autan-eljárás. Az autan egy fehér por, amelyet a fertőtlenícés színhelyén 
megfelelő vízzel kellleönteni (a közelebbi adatok a csomagokhoz mellékelve 
vannak), rnire heves hőfejlődés mellett vizes formaldehyd-gőzök képződ
nek. Az autan ugyanis baryumsuperoxyd és paraformaldehyd keveréke, 
melynek megnedvesítésekor a superoxyd hevcsen oxidálja a formaldehyd 
egy részét; a keletkező hő swlgál a víz és a még meglevő formaldehyd el
párologtatására. Ugyanezt érhetjük el, ha kalium hypermanganieum olda
tát formalinnal keverjük. 

A fertőJenités befejeztével a fölösleges formaldehydet ammoniak
gőziikkel hexamethylentetraminná alakítjuk át. 

Chlor. Cl,. 
'l'ö_mény sósav és mangansuperoxyd, vagy konyhasó, mangansuper

oxyd és tömény kénsav keverésekor vagy calcium hypochlorosumból vala
mely sav (sósav, kénsav vagy ecetsav) hozzáadásakor keletkeru zöldes szinű, 
erősen maró és desinficiáló hatású gáz. Hatása elsősorban azon alapul, 
hogy vízzel érintkezve am1ak hydrogenjével sósavvá egyesül és oxigént sza
badít fel, tehát indirecte oxidál; emellett a képződő sósav is mar és dcsin
ficiáL A szerves anyagokat "ch]orozza' ', vagyis azok molekulájába egy 
vagy több H helyébe belép; valósdnű, hogy roncsoló és desinficiáló hatá-
sában ez a tényező is szerepel, a rothadás büz_ös termékcit pedig vegyileg át~ 
alakítván szagialanít. Belélegezve erősen összeffiarja a légutaka t; de a távol
hatás elmarad, mert a chlor nem szívódik fel vál,ozatlanul, hanem NaCl 
és ciliorozott szerves vegyületek alakjában. 

A· chlorgáz főleg helyiségek és bennük lévő tárgyak desinficiálására 
szolgál, de tudnunk kell, hogy mindennemű szövctet .elroncsol, úgy hogy 
csak ott használjuk, ahol ettől nem kell tartani, pl. iskolahelyiségekben. 
3° j 00 chlor + levegoőkevcrékbcn már csaknem minden baktérium sp órástul 
elpusztul. .A chlor fejlesztésére has~nált keveréket a szaba közepén vagy 
több pJntjá.n magasan a padló felett helyezile el, mert a clllorgáz a levegő
nél nehezebb és így lesüllyed. Egy 30 köbméteres szaba fertőllenítésére 
elegendő gáz fejlődik a következő keverékből: 7·5 g baruakő, 10 g konyhasó, 
20 g 50%-os kénsav. liiinthogy a chlor hatását csak víz jelenlétében fejti ki, 
a hclyiség'et előzőleg vízgőzzel kell telí~eni. A chlor háti:ányai, hogy a helyi
Bégben lévő tárgyakat sZínteleníti, rongálja, hogy mérges s hogy súlyossága 
rniatt nem oszlik· el egyenletcsen a helyiségben. Ez utóbbi oknál fogva a, 
desinficiáló hatása sem mindig kielégítő. 

A chlorgáz 0·5%-os vi.zes oldata, az *a.qua chlorata, hosszas állás köz
ben, főleg ha világosság éri, hatását veszti, amennyiben a chlor sósav-vá. ala
kul át. Sötét üvegben tar~and.ó. A chlor szerepéről a sebkezelésben később 
szó)unk. 
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'Veszélyei 

Calcium hypochlorosum s. ''Calcaria chlorata. Oh l o r mé sz. 
Ca(OOZ)" CaCl, és Ca(OH), keveréke. Szürkésfehér, chlorszagú, vízsz:ívó 
por, mely vízben több-kevesebb maradék hátrahagyása m-ellctt lúgos kem
hatással oldódik. Antiseptieus és adslringens hatású. Gyenge savak (már 
a levegőben levő CO, is) chiort fejlesztenek belőle. Sebmosásra, száj- és 
torokvíznek 1-2%-os, húgycsőbe fecskeni!ezve 0·5-0·1%-os oldatban ren
delik. Vízzel 5 X -ösre higítva a chlonnésztejet nyerjük, amely ürülék ek és 
köpe~ fertőtlenítésére igen hatásos. Fertőzött helyiségek ,kimeszelésére is 
használják. 

Hydroxyg-en néven fertőtlenítő !ú go t hoztak forgal~mba, me}y l %-~s 
NaGH-oldatban 8% natr. hypochlorosumot tartalmaz s 1gy egyesiti maga
ban az OH és a Clfertőtlenítő hatását. Százszoros·hig_ításban fa- és férn
tárgyak stb. fertőtlenítésére való. 

* Acidum carbolicum. P h e n o L O a r b o ls a v. C,II,(OH). 
A kőszénkátrányból előállitott ú. n. nyers carboisav (acid. car b olie. 

crudtMn} túlnyomóan kresolokat tartalmaz, barnavörös sűrü folya.dél\, 
amelYet csak ürülékek, á.rnyékszékek, pöcegödrök desinficiálására haszn§lnak 
mag~ban, vagy gypss.zel, szénporral, oltott mésszel keverve. A Vegytiszta 
phenol (*acidttrn carholicum pu1·um crystallisatum) is ebből készül; fehér, 
jegeces, jellemző szagú anyag, mely állás közben elfolyósodik és meg--vörö
södik. 100 rész kristályos carbol.savból 10 rész vízzel készül az "acidumt ca,·
bolicum liquefactum. A gyógyszerész ebből készíti a használatos carbol
oldatokat, mikor is figyelembe veszi, hogy l· l g· acid. carhoL liq11efact. 1·0 g 
acid. carhoL cryst.-nak felel meg. 

A phenol hidegen 2.0 rész vízben oldható, alcoholban, aethcrben, glyc~
rinben zsírokban jól oldódili. Az aC"id];L1n carbolicum, carholsav ellevezes 
tulajd~nképpen helytelen: a phenol csak annyiban ha.sonlít a savakhoz, 
hogy basisokkal phenolatokat (CJI,ONa) alkot. . ', . . 

A phenol 5%-os oldatban fehérje-alvasztó, 3%-os oldat 1s meg Izgat.Ja 
a szöveteket; tömény állapotban erősen maró hatású; a bőrt IS megmarJa, 
még inkább a nyálkahártyákat. A marás nem fájdalmas, mert a ~he':ol az 
érzőidegeket bénítja még a marás környezetében is. A 2%-os es h1gabb 
phenololdatok ugyan már nem marnar, dc az élő protoplasmára. g-,yak~rolt 
hatás következtében carholsavas nedves kötések hosszas alkalma.zas.a mellett 
a SZÖVetek elhalnak az érzéstelenség következtében gyulladásmen~es lleCrO
sis a carbol-gangr~ena fejlődik ki. E,zért nem használjuk ma már sebek 
va~y nyálkabártyák fertőtlenítésére, holott Lisfer idejétől az ~sepsis be-, 
vezetéséig úgyszólvái{ az egyetlen ha.sználatos sebészi an~iseptlcun1 volt, 
amelynek híg vizes oldataival még a műtő~erem levegőjét is permetezték, 
ami a sebészeket mérgezés veszélyének tette ki. _Csíraölő képcssé~e gyenge. 

A hacteriurnak vegetatív alakjait csak a 2%-os phenololdat öli el; 
az arrthrax-spórák még az 5%-os oldatban is csak órák mulva pusztulnak eL 
PöceO'ödrök köpet és fehérnemű fertőtlenítésére még szokták használni, de 
azt ~ jobb 'és kevésbbé bűzös szereldmi végezhetjük. Bőrgyógyá.szok :parasi
ták és viszketés ellen használják 1-2%-os oldatban. 
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l\fint m.arószert kis bőrnövedékek eltávolítására, aranyeres csomók el-·, 
roncsolására használják mint *Ac. carbolícwn liquefacttmwt vagy an~1ak 
10-20%-os glyceril1cs oldatát. 

A Phenol mint illó anyag a bőrön át és belégzés útján is fclszívódha
tik; nyálkahál'tyákról, sebfelületekről igen gyorsan jn t a szervezetbc, ahol 
egy része hydrochin01má (p-dihydroxybenzol) és pyrocatechinné ( o-di
hydroxybcnzol) élenyül. Ezen dihydroxybenzolok, valamint a változatlan 
phenol a.ctherkénsavak és páros glykmonsavak alakjában a vizelettel ürül
nek ki. A carhol-vizelet frissen zöldessárga, állás közben megbarnul, sőt 
megfeketedik a dioxybenzolok élen)iilési és bomlási termékeitől, különiiscn 
lúgos közegben (a vizelet ammoniás erjedésekor). 

Carbolmérgezés ma már igen ritka, mert ·alig van forg·alomban. Azelűtt ön
gyilkosok használták és összetévesztésböl eredtek. Nyálkahártyákon súlyos és 
mélyTeható felmaródás keletke-zik, ami ha a gyo,mrot éri, azonnali shockot okoz
hat. A felszívódott ,méreg a központi idegrendszert támadja meg. Kezdeti szesz
mérgezé.shez hasonló részegség után delirium, remegés, görcsök, végül kóma

1 
erős 

höcsökkenés jellemzik a mérgezést. Kezelés: Chemiai antidotum a cukormész, 
mert a illésszel a pheuol oldhatlan vegyületet képez; még eredményesebb az állati 
szén a_dagolása, ami adsorptió útján köti meg a phenolt. Parafinolajat adhatunk 
nagy adagban mi.nt hashajtót, amely a phenolt meg is köti. A mérgezés korai 
szakában gyo;mrot mo.sunk. Suifatakat is szoktak adni, hogy phenolkéru;av kép
zödéost evvel elösegítsék. 

A sebüregckböl, börröl felszívódott carboi éppen ily súlyos mérgezést okoz
hat a gyomorfelmaródás tüneteinek teljes elmaradásával. 

A "Sebkötések által okozott subacut mé1·gez6s főfájásban., nyugtalanságban, 
émclygésbeu, folytonos öklörrdöz-ésben és hányásban nyilatkozik~ meg, a betegek 
elgyengülnek, fá.mak, remegnek, bömérsékük alászáll. Ilyenkor- .a kötés gyorsan 
eltávolítand'ó. 

A carholhoz hasonlóan ,viselkedn.ek a többi phenolok is (illóolajok stearap
tenjei is pl.); ha felszívódtak, ugyanoJyan mér.gezést okoznak, de egy:i,k sem any
nyiTa e:rös méreg, mint a carboi maga. Elleru;zerül Illillldig legjobb a cukormész 
(aqua calcis saccharata\ az .állati sú~n és sulfatok. 

Kresol-készítmények. 

A phenolnak mszabbul oldható, nehezebben fel.szívódó és így kevésbbé 
veszed6lmes, de helyben erös~bb desinficiáló hatású pótszerei. l\iérgezö ha
tásuk éppen olyan,_ mint a p henu! é és ha már fel.szívódtak, nem is mondha
tók gyengébb mérgcknek. A metakresol leggyengébb, a parakresol legerő
sebb méreghatású. 

*Kresolum crudum. A három ismner ( ortho- me ta- és para-) kresol 
(C,H4 QH,. OH) keveréke. A kőszénkátrányból készül és annak egyéb 
alkotórészeit is tartalmazza. Sárga, olajszerű, sajátos szagú folyadék, mely 
vízben rosszul oldódik, ezé:r~ oldódásá.t különböző anyagok, főleg szappan 
hozzátételével segítik elő, hogy értékes desinficiáló hatása kiaknázható 
legyen. A három kresol közül a hasadó gombákra legerősebben hat a meta
kresol, legerősebben az orthokresol. 

Belőle készülnek : 
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Ételnemüel( 
megóvása 

Féreg:irtá.s 

Trikresol. A három kresolt tiszta állapotban tartalmazza, vízben elég 
jól oldódik. l %cos oldatban sebészeti antisepticum. , · 

K 1·esolum purum liquidum. Tisz~a, kristályos orthokresol vrzzel el
folyósítva. Úgy használják, rnint az előbbit. 

LiquM kresoli saponatus. Lysol. Kresolum crudur;r (50o/<:) + s_apo 
kalinus. · ürülékek desinficiálására 5-10%-os, a sebkezeiBBben kezm,o~r~ 
2-3%-os, műszerekre 3-5%-as oldat s.~o~gál. fl Jr.;esot-s;m~pan ~ seoeszecr 
műszereket az ínstrumentarius és a muto kezet Sika.mlossa t~1; a ~em 
desztillált ~ízzel készült oldatok zavaros, átlátszatlan vol~a pedrg anuyrban 
hátrányos hogy elfedi a tálban a müszereket a szem elől. , . 

J{reoÍin. Barna, sűrű folyadék; desztillált vízben is zavarosan o;~odik; 
10% kresólt tartalmaz, gyantaszappanok segé}y.~vel ~ldva. Ne;n ~llando 
összetételű 8 ezért nem megh>zhacó. Úgy hasznalJ ak, mmt az elobbrt; leg-

jobb a Pearson-féle. - .. k 
Az itt emlitett kresolszappanokról azt állitják, hogy nem mergewe ; 

sok szomorú példa az ellenkezőt )Jizonyítja. , . . 
Solveol. Neutralis kresotinsavas natriumszappanol~at:. Seb,eszetl antr

septicum. 2%-os oldata használlmtó se~mo~sra; ~~vel!.'~:r~acwra. 
Calcittm kresoliwm (nyerskresol -r meszleJ aa). Urulekek, falak fer-

tőtlenítésére ajánlják. 
Saprol. Körülbelül 40% nyerskresolt tartalmazó kőolaj: árnyékszékek 

desinficiálására való. ~ 
Ha a kr·esolokban a benzolgyűrű egy H-jét halogenekkel helyettes;t-

jük, i~en erős desinficienseket ka~1~1k, melyek még ne .. hezebbm~ oldhatol{, 
s ez nagy akadálya alkalmazhatosag,ulmak. Leghasznalat;>sab~ a ehlor
nwta~kresol, aminek oldata phobrol neven Ismeretes; e~ mar l;a Dld~t~an 
is egy perc alatt elpusztítja a staphylococcusokat, de nehezen oldhatosaga 

Iniatt alig mérges. . _ . . 
Ételek meaóvására ha.szn:§.latos vegyí szerek közül legnrkább a sahcyl: 

savat a bórsR;'at és a benz-o€savas natriuniot has~nálják. A szt:ban fo:~~ 
k. ' · ' k me'y. ekkel főlerr háztm·tásokban befőttek peneszesedesec 1s rnenny1sege , j_ -. o · . , . . . ~ 

akarják meggátolni, mérgezést nem okoznak, de ha tm·tosan .. k1s :nen::-y1se~ 
rrek is kerülnek a szervezetbe - érzékeny egyéneken - mergczes tune~e1 
léphetnek fel (bórsavtól pl. erős lesoványodás, salicylsavtól. ~-yomor-, bel
hurut néha bőrkiütések), azért közill ük közforgalomba kenilo kvnzer;ek
ben ~sak a benzn8savas natr_iumot engedély~.;zi a törvén?r, _amel~ meg a 
salicylsavnál is kevésbbé mérgező és ~]ve~, 56 ~0-Gn s1:bhma\ mar .enyhe 
mBledtésselel is távolítható elfoo-yasztas elott. ÚJabban Ilyen celra N'pagan 
és N ipasol néven a p-oxybenzae:av estereinek keverékét _ haszná1~ák., ~ .. 

J/érgek irtása ugyancsak közegészségügyi feladat. Ezt a celt szolg~lo 
vegyi anyagok közül leghasznála::Os~abb a cy~nl;yd:·oge~, an;elynek ~hatás
módjáról és veszedelmes voltáról mar a belso legzes feJ;zeteben, ~oltun~. 
Cyankaliumból fejlesztik sav scgí~ségévc~. A ;ele ·való fere~telenl::s hato
sáoi enoedélyhez kötött. Ugyanilyen célt szalgal a Oyklon-gazkeverek, mely 
chlortartalma miaÜ erősen izgatja a légutakat, ami figyelmeztet a vesze-
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delemrc. A T-gáz aethylenoxydot tartalmaz, melyack féregölő hatása, de 
veszélyessége is kisebb a cyannál. A ké1tessqv gőzök és a kéndioxyd ugyan
csak féregölő hatásúak és ilyen célra is használják, éppúgy mint boros
hordók fertőtlenítésére. 

2. Sebek; nyálkahártyák és testürök fertötlenítése 

Mint már a bevezetésben említettük, a kórokozó csírák clölése ott, ahol 
élő szövctekkel szomszédosak, nehéz feladata a gyógyításnak. Az élő szövet
nek megvan az a képessége, hogy védekezzék az élő csír~k támadásával 
szemben. és amikor azokat a sebgyógyulás érdekében el akarjuk ölni, vagy 
szaporodásukat gátolni, ne tegyük az~ olyan erélyesen ható és Dlyan tömé
nyen alkalmazott szerekkel, amelyek a szöveteknek ezt a természetes véde
kezését megakadályozzák. Azért a fertőzött sebek kezelésére használjmrk 
inkább olyan szereket, amelyek csupán a kórokozók szaporodását gátolják, 
de ennek fejében a szöveteket kímélik, mer~ a. tapasztalat azt mutatja, hogy 
még a legerősebb fertőtlenítőszerrel is csak kivételes esctbe11_ tudjuk a kór
okozókat valóban elpusztítani (aminek okát már láttuk) és aszövetek bán
talmazása a ter1mészetes gyógyulás nagy akadálya. Különö.Sen fontos ezt 
szem előtt tartani friss sebek cllátásakor, amikor legtöbb esetben felesleges 
erélyes fcrtőtlenítőkkel, pl. jódtincturával bántalmazni a szöveteket, merc 
a vér megalvadása közben olyan anyagok keletkeznek, amelyek a gennykelt-6 
csírákitt elpusztítják (Gruber). Azért sokkal helyesebb a későbbi gyógyu
lás érdekében friss sebeket €s környezetüket langyos vízzel és szappannal. 
jól megmosni és steril köt~s ala~t a vér megalvadásának szabad folyást · 
engedni, hog:y a szervezet leghatásosabb védekezését meg ne hiusítsuk. 

A már fertőzött sebek és szövetek kezelésére a következő vegyi szercket 
használjuk: 

'''Liquor Hydrogenil hyperoxydati concentratus. (Perhydrol, Peroxy
geno/J H, O, 30 súly-%-Ds vizes oldata, mely rninden állati és növényi sejt
ben ·és szövetnedvben jelenlevő katalase ha~ására r{;ha.mnsan, erős ·pezsgés 
közben vízre és oxigénre bomlik. A keletkező oxig'én a szerves anyagokat 
erélyesen roncsolja, ezért fertőtlenít, szagta.lanít és hígítatlanill maró 
hatású. Pigmenteket is elroncsalja a felszabaduló oxigén, azért a haj szín
telenítésére is használják. 

:B'ertőtlenítő hatása a sub1irna.:éva.l egyenrangú s igen nagy előnye, 
hogy a pezsgés a sebek mélyén a szövethézagokban, sebtasakokban meggyülö 
váladékot, gennyet, szövettörmeléket felszínre bozva a sebeket tisztítja is. 
Tízszeres higításbmr, tehát 3%-os oldatát használjuk, melynek minden köb
centiméteréből 10 cc O szabadul fel. Testűrökben alkalma.zva, ha az oxigén 
eltávozásá1t megakadályozzuk, szövetemphysemát s ha a véráramba jut, gáz
embolust okozhat. 

Hydrogen hyperoxydafum-ot ha rendelünk, a gyógyszerész má.r ilyen 
tízszeres higítású, tehát 3 suly-%-os oldatot szalgáltat ki. Ug-yanilyen erős-
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Dakiuoldat és 
alkalmazása 

, Készítése 

ségü a "'':'Liqu.or Hydrogenii-hy1Jeroxydati mercalis, mely kissé savanyított, 
hogy ta.rtósabb legyen. Száj- és toroköblögetésre ebből te.szünk evőkanál
nyit pohár vízbe. Állandóan nem jó használni, mert idült gégehurutot 
okozhat. 

Hugya~J,lY'Jd"k~szült kristályos vegyiilete jól adagolható tabletták alak
jában, H y per~ Őxen, Oxoson, Oriizan néven kapható s ha belőlük l tab
lettát 100 cc vízben oldunk, kb. 0·3%-os H,O, oldatot nyerünk. Ilyen tö
ménységben hüvelyöblítésre is használják. :Uiás szilá.rd vegyületei: 

''li'Iagnesium hyperoxydatum medícinale 15% et 25% .1\!IgO, és l\Igü 
keveréke, melyből sav hatására H,O, válik szabaddá és a gyomor fertőt
lenítésére használják. Gyári készítményeinek neve: ~"'fagnozon, j_liag-noxyd,_ 
Magnesiwn-Perhydml. 

Zink-perhydol (ZnO,) vízben oldhatatlan por, kenőcsben rendeljük 
fekélyekre. Ektogan néven is kapható. 

Natrium perbarat v. (Pe>·syl) natrium metaborat (NaBO,) és H,O, 
vegyülete. 

Chlor (Cl,). Semmelweis új korszakot jelentő felfedezésének bizonyí
tása. során a szülönőt segítő kezek fertötlénítésére chlóros vizet

1 
a 0·5%-os 

töménységben szabad chlorgázt tartalmazó '-'Aqua chloraía-t rendelte. Lister, 
aki a nagy magyar lángelme művét, a sebészetben alkalmazta és tovafejlcsz
tette, helyette a carbol-t használta s így a chlor mint sebészeti fertőtlenítő· 
feledésbe ment, mígnem az- elBő-világháború alatt a franciák kiváló sebész
tudósa, Carrel újból :fel nem hívta :reá a figyelmet, felismerve

1 
hogy a 

chlor híg vizes o)data, ha hosszasabban érintkezik fertőzött sebekkel, a leg
hacásosa.bb és legideálisabb sebfertőtlenítő, mert olyan higitásban. amelyben· 
a szöveteket még nem bántalmazza, a sebeket fertőző esírákat ~ég a Ser
cegő üszög: kórokozóit is - elpusztítja. Erre a. célra Dakin angol vegyész 
oldatot készített, melyből kis mennyiségü Chlor szabadul fel és ezzel a. 
Dalcin-oldattal kell a fertőzött sebeket állandóan éjjel-nappal öntözni, úgy 
hogy a j;:özismert Katzentsein-klisma módjára a kötés alá vezetett üvegcső
ből cseppenként engedjük az oldatot a sebekre. Az első világháború alatt 
Eiselsbe1·g bécsi sebésszel egyik tábori kórházban végzett vizsgálataink mu
tatták, hogy ilymódon a sercegő üszöggel fertőzött sebek 24---48 óra alatt 
csíramentesekké válnak és rövidesen begyógyulnak. A Dakin-oldat készítési 
módja az, hogy 10 l dest. vízben 200 g chlormeszet (*Calcaria chlmata) és 
140 g Nat. carbonatot oldunk és az oldatot használatkor bórsavval közöm
bösítjük úgy, hogy kis részle~.ét ismert töménységlí bórsav~oldattal meg
titráljuk (phenolphthalein indicatorral) és ebből kiszámítjuk az egész 
mennyiség közömbösítéséhez szükséges bórsav mennyiségét. A közömbös 
vegyhatású oldat hypochloritokat tartalmaz, amelyekből a sebekben éppen 
az a minimális chlor szabadul fel, ami a szövetekre árt.a.lmatlan

1 
de a kór

okozó csírákat megfosztja életlehetőségüktőL 
Az eljárást a sebészet túlságosan körülményesnek tartotta és helyette 

mindenféle más clllortartalmú készítményekkel próbálkozott, amelyek 
- a szövetek nagy érzékeny.$égét tekin-tve - persze meg sem közelítik az 
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eredeti eljárást
1 

amelynek megalkotói hosszas kísérletek és tapasztalato}~ 

t , "nlották azt holott ők is tudták, hogy clllortartalmú oldatokat egy-u an aJa 1 , ~ • 
1 

f " 1 , " 
,"hb módon is lehet készíteni. Igy tehát a Chlor mmt, se J ertot emto 

szeru b l .. .. · .. .. bö' ' 
eaint letünőben van mer~ egy egyszeri titrálással egy e mtott Kozom_ SI-

m " ' ' kk 'll lk tési eljárás oly teljesítmény, amelyre az orvosok meg a or sem va. ~ oz-
nak szívesen, ha. attól sok-sok, egyébként hónapokig gennyedő seb _gyogyu

lása várható. 
A Dakin-oldatot kisebb láb- vagy kézsebek kezelésében úgy is használ

hatjnl<, hogy a sebeket naponta többször 1-1 órán át áztatjuk lavórban. 
3.-iás clllortartalmú fertötlení~ő szer a C h l o 1· am 1- n (para-tol·uol

S1J,lfonchloramidnatrí-mn) 

CH, 
l 

o 
l Cl o,s-N<Na 

amelyből savak hatására chlor hasad le. 0·25-0·5% oldatait hasz
nálják sebkezelésben, szájöblítésre (a lehelet fokhagyma szagát meg
szünteti!) és fekélyek kezelésére 1-5'%-os kenőcsöt vagy 10%-os 
hintőport {takunnnal) használhatunk. Miamin és Chlorozon néven is 
kapható. Helyette használható a nálunk hivatalos *0 h l o,. o g e n ium 
(bensolsulfonchloramidnatrium) 1 mely mint Contprimata chlm·ogen.ii ren
delhető. Gyári készítmény: Neamagno/néven kapható. 

A lfiagnosterin kézfertőtlcnítésre való kenőcs, mely magnesiumhypo
ehloritet (Mg(OC!],) tartalmaz. 

Jód és Jodoform 

J od um J,. Szürkés-fekete, fémfényű lemezalakú kristályokból álló 
a.nyag1 amely már közönséges hőmérséken is pá.Tolog, melegítve pedig ibolya
színű, fojtószagú gőzökeo bocsát. Vízben nehezen, jódkalium oldatában jól 
oldható (Lugol-oldat). A jód feloldására degendő, ha vele egyenlő mennyl
ségü jódkalium van az oldatban, de többnyire ötször, tízszer annyit hasz
nálnak. .AlcohDlhan, aetherben, glycerinben 'barna színnel, chlor.oformban 
ibolyaszínnel oldódik. 

A jód helyi hatása hasonló vegyi folyamatokon alapul, mint a chloré, 
vagyis jódhydrogensav és actív oxygen képződésén és a kórokozó sejtjeit, 
valamint a szöveteket alkotó szerves vegyületek jódozásán. Ezért erős hac
terieid és antiparasiticus hatású1 de egyben az ember szöveteit is erősen 
megtámadja, úgyhogy _nyálkahártyákon

1 
savós hártyákon

1 
sebfelületeken 

erősen maró és gyullasztó hatású. Az ép bőrön oldatainak ismételt vagy 
tartós alkalmazásakor mélyre terjedő hypera.emiát1 leuco:ctosist, sőt utólagos 
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Hat-ásai lehámlással járó gyulladást okoz. A vérkcl'ingés és nedvforgalom ezen 
élénkülése lerakódások, izzadmán-~·ck felszívódásáva.l, szövetszaporulatok 
eloszlásával jár. 1\íint illóa~i~yag a ~bőr mélyebb rétegeibe hatol és a képző
dött jódalkali, valamint szerves jódwgyületek alakjában fel is szívódik, 
további sorsa és hatása ezen vegyületekével azonos. A jódgőzök belélegzésc 
vagy a jód belső bevétele súlyos maró mérgezést okoz. Nagymennyiségű 
jódoldatnak sebüregekbD, hideg tályogokba, hydrokelébc fecskendezé-se a 
jód felszívódása folytán mérgezésre vezethet, __ 1nelynek lő tünete a jódDt ki
választó szcrvek erős gyulladása. 

{vA<~ b~ 
Amióta GrOssich a mütéti terület bőrének fertőtlenítésére jód szeszcs 

oldatát ajánlotta, a jóá;l~nctura v. ''S .o l u t i o j o d i sp i,. i t u os a a 
világ legeltorjed~Bbb antisepticuma1 mellyel a száraz bőrt egyszerűen be
esetelve csiramentessé tesszük. Szabad jód tartalma 6·5%, mclybc, hogy 
a szeszben jobban oldódjék, 2·59'o jódkaliumot is tesznek. 

A fertőzött sebeket is jódtincturával szakták ecsetellü, ami - mint 
már említettük - a sebgyógyulást szövetroncsoló hatása miatt hátráltatja., 
amiben a töményszesrnek is van szerepe. 

Allmlmaw' A tinctura jodit szalonnás alapú renyhe fekélyek vagy a méh nyálka-
hárt;yrájának edzésére sonda~ avagy Braun~fecske:tidö scgítségével, mint 
a.ntiepizoont pedig herpes tonsurans, pityriasis versicalor stb. esetén ecse
telésre llJlsználják. A 10-20-50%-os glycerines vagy Lugol-oldat főleg 
luetilms és tuherculocicu.s fekélyek edzésére sz.olgál. 

Összetapasztó gyulladás előidézésére hydrckelezsákba, cysták üregébe 
l %-os Lugol-oldatot szokás fecskendezni. 

Bőrizgató, derivans célból pleuritis, izületi gyulladás, mirigyduzzana
tok stb. esctén a beteg testrész fölött a jódat tinctura vagy kenőes -alakjá
ban alkalmazzák, míg erős hámJással járó bőrgyulladást nem okoz. A fog
hús ecsetelésére a tinctura jodi, tinct. gallarummal vagy tinct. myrrhaevel 
aa használható, ugyanígy Iagyásí daganatokra, túltengett mirigyekre is. 

Belsőleg terhesek csillapíthatatlan hányása ellen pár cseppjét cukron 
vag;y: borban, syrupban ajánlják; ugyancsak kezdődő nátha, meghülés 
ellen (1-2 cs. Y2 pohár vízben). 

*Unguentum Kalü jodati cum jodo l'% szabad jódat és 10% jód
kaliumot tartalmazó kenőcs, mely fekélyeken mint antisepticum, bőrön 
mint resorbealó kenőcs használatos. Kis :mennyiségü, tartósan felszívódó 
jód veszélyes voltára (Jodbasedow) már rámutattunk 

Jodvasogen. 6% jódot tartalmazó folyékony ~síradék. Úgy használják, 
mint a hivatalos jódkenőcsöt. 

Jothion. Dijodpropylalcohol. 80% jódot tartalmazó sárga, olajos folya
dék. AlcDbolban', olajban oldható, vízben alig. Lues, scrophulosis, arterio
sclerosis ésetén, ha belsőleg nem tűri a jódalkaliáka-t a beteg, bedörzsölő kúra 
alakjában hasZnálják. Adagja O·G-2·0 g va.gy magában, vagy hogy a bőrt 
ne izgassa, 2-5 rész közömbös kenőcs-alapanyaggal keverve. Utána a jód 
a vizeletben kimutatható. 
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Jodoformium CHJ,. 
Citromsárga, lemezalalüi kristályokból álló, igen átható, kellemetlen 

szagú anyag, mely vízben oldhatatlan, alcoholban, ae~herben, zsírokban és· 
illó olajokban oldható. 

Hatása lényegében jódha.tás, amennyiben a napfény, továbbá. a seb
felületeken jclenlev{í bacteriumok és azok productumainak, a sebváladék 
bomlási termékeinek hatása alatt jód hasad le belőle. A genny jelenléte 
elősegíti c folyamatot azzal, hogy annak zsírja a jodofonnot oldja. Szerve
zeten kívül a jodoformnak fertOtlenítő hatása nincs, mert nem viilik le 
belöle jód, úgyhogy jodoformoS' kötszereket éppúgy csíramentesít€ni kell, 
mint más kötszert. Sebeken és fekélyeken alkalmazva a belőle apránl<ént 
lehasadó jód oxigént szabadít fel, amely fertőtlenít és a keletkezett kis 
mennyiségü JH enyhe adstringens, tehát YáladékcsökkentO szárító hatást is 
fejt ki és a sarjadzást és behámosadást is élénkíti. Előnye egyéb antiseptj
cumok fölött

1 
hogy mint nehezen oldható anyag sokáig megmarad alka1ma

zása helyén és a jód fokozatos leválása következtében a szövetckct nem 
bántalmazza. 

A lk a lm a z ás. Külsőleg mütéti sebekre, mindennemü, de főleg 
luetiku.s és tuberculoticus fekélyekre, égési sebekre hint{ípor (jodoformium 
pulveratum), vagy 5-2Cl%-os kenőcs, vagy collodium alakjában~ használ
ják. Kellemetlen szagának elfedésére' poTához egy átmetszett tonca~bab 
(mely errmarint t<trtalmaz), vagy cumarin (0·5 g 20 g jodoformt"z), jado
forrnos kenőcsökhöz pedig bals. peruvianum, vagy ol. mentha.c piperita.e 
adható. A jodoform olykor bőrgyulladást okoz. 

A jodoform 10%-os, sterilizált olajos vagy glycerines suspensióját 
tályogok üregébe, gennyes izületekbe fec.skendezik. A felszívódás veszélye 
iniatt 10 g: jodoformnál többet ne fecskendezzünk be. 

''Jod.oform-gaze, tela jodoformio Í11\pracgnata 10%cos. 
B c ls ő l e g a j odoform antisyphiliticum 0·05-0·15 g-os adagokban 

obdueált pilulában, capsulában~ Alkalmazásának első időszakában gyak
rabban és sokkal nagyobb adagokban rcndelték, mint ma. 

Mérgezés. Nagyobb mennyiségü jodüfonn :felszívódása sebfelületröl, tályog
üregből ·--agy a bélből mérgezést o-ko.z, ami egyrészt a jodo:form hatásában, 
másrószt a :felszabadult jód által okozott jodismusban nyilvánul. A jodo:form-mér
gezés tünetei hol erős }!s~vehicus izgalomban.-' néha dühÖ:'lgéslJen, hol mély bódu

-latban,o-.comában jelentkeznek. Szédülés, szapom pulsus és lég:r,és, izgatottság ko.
moly figyelmct é1'demlő bevezető tünetek. Icterus gyakDTi. Halálos csetekben a 
máj., a szív és egyéb szenek na.gy:fokú zsíros elfajulását kon:statálták. Altalában a 
mérgezés sok tekintetben hasonló a cl1Joroform-méJ_.gez.éshez, de a jodo:foTm las
sabban jut be, de VÍ8zont nohezebben is üríttetik ki s hat-ása ezért tartós és a 
gyaluan beálló szívbénuJás miatt veszedelmesebb. Fenyegető előjelekre a kötést 
azonnal el kell tá.volítani s a seben tapadó jod.o:formot olajos vagy aetheres gya
pottal jól le kell mosni; egy-ébként a tünetek szerint jánmk el. 

Jódtartalmú antiseptieus hat.ású vegyület. a Jodoxychinolinsulfosav, 
mely már 1892-ben Loretin néven mint jodoform pótszer szerepelt, de csak
hamar hatástalannak bizonyult. Nem rége'\?-"~pecifikus hatását ismerték 
meg a dysenteria egy :fajtáját okozó amocha ellen és Y a t 1· e n néven hoz-
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Pótszerek 

Felszívódás 

ták forgalomba és amoebadysenteria és más amoeba-:Eertőzés ellen ·_használják 
0·25 g-os adagokban belsőleg mint ehemotherapiás szert, néha emetin-nBl 

·kombinálva. 
A j odoform pótszereinek célja az volna, hogy szagtalan vagy kevésbbé 

ibűzös anyagokkal helyettesítsük. Pájdalom, egyik sem éd cl a jodo:Eorm 
kitűnő hatásait. Részint jódtartalmúakat használnak B célra, amelyekből 
azonban nem hasad le a jód, részint Ei-vegyületeket. Ezek részint mint 
adsorbensck' szerepelnek, részint cgé-2z moleculájuk mint olyan, e11yhe fer
tiítlCIÍítő hatást fejt ki. Ilyenek: 

Jodolum (tetrajodpyrrol). Sárga, lassan megszürkülö szagtalan por. 
Oldódik úgy, 1nint a jodofm:-m. Úgy használják, mint a jodoformot. 

A1·istol (Dithymoldijodid). Barna, szagtalan por. 
Viaform (Jod-chlm·-oxychinolin). 
Isoform (Parajodanisol) állatlúsérletekben teljes jodoform hatású- . 

nak mutatlmzott. 
A Bismuth vegyületek közül használatosak a jódat is tartalmazó 
''Bismuthum oxyjodgallicum ( Ai,-ol) szagtalan, oldhatatlan por, 

továbbá 
*Bismuthum subg-allicum (Derma tol), 
*Bismuthum tribromphenylicum (Xeroform). 
Hasonló sebhintő porok Dennasept, Denna,forin, Desofo·n-n néven is 

kaphatók. 
Legújab b tapasztalatok szcrint a si. l fam i d ok mint sebhintőporok 

jó szolgálatokat tesznek, mert töményen a már vázolt módon megfosztják a 
kórokozókat egyik életfeltételüktől, anélkül, hogy a szöveceket bántalmaznák 

Kéneső. H ydrargyrum 

A kéneső-vegyületek helybeli hatásá1wk mil1ösége és erőssége vízben 
oldhatóságuktól és disso.ciálódásuktól függ. A jól oldható és erősen ·dissociáló 
anorganicus vegyületek maró és m-ég nagy hígításokban is erélyesen desin
ficiáló hatásúak. Az oldbatatlan sóknak helyi hazásuk csak annyiban van, 
amennyiben alkalmazásuk helyén oldható vegyiiletekké alakulnak s a maró 
hatM; ezeknél az oldódás lassú végbemenetele folytán csak helybeli izgató 
hatássá csökken; végül a fémes kéneső maga az alkahnruzás helyén hatástalan. 

A felszívódás módját tekintve, más a kéneső és más a kénesővegyületek 
viselkedése. A kéneső, ha fínoman eloszlott állapotban (mereurius extinctus) 
dörzsölik a bőrre mint az a lues kezelésében szokásos, bejut a verejték és 

' . f l ' ' Iaggyumirigyek kivezető csöveibe és om1an, tehát az ép bőrről IB e szrvo-
dik. Ezen kívül páráinak belehelése útján is felllzívódik, mint a kénesőpor
ral telitett kötények és zacskóknak a testen viselése esctén történik és _mint 
az ipari Ifiérgezések nagy száma és a kuruzslás céljából végzett kénesöfüs
tölések végzefessége mutatja .. A maró kénesősók, amelyek a bőrt megtámad
ják, különösen a 1osü·ban is oldható sublimat a bőrről szintén felszívódhat
nak, mire példa a sublimatfürdők mérgező hatása. 
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A íclszívódott kéneső sokáig tartózkOdik a szetye:zetben. föleo· a 'lná.j
ban, a csontokban, a vesékben lerakódik fe-hérjcvegyület alakjábm~. 

l\iínt általános sejtmércg nagyOll sokoldalú hatást gyakorol a szerve
zctrc. Nagyobb adag ban, illelve töménységben a sejtek oxidáló ·.tevékeny.:. 
ségét és életképességét csökkenti, végül azokat el is öli. Érdekes, hogy mini
mális adagjai ezzel szemben .a. sejt életére -és táplálkozására, különösen a 
1Jé1·képzésre ke-dvező hatást gyakorolnak. Az a,nyagcseTére is ilyen kis ada
gok előnyös hatást fejtenek ki, mert Hg-kúrák közben gyakran látnak 
jelentékeny súlygya.ra1)0dást, zsírhalmozódást, hasonlóan mint az arsen 
gyógyadagjai u~án. Nagyobb adagok fokozott fehérje,.szétesést okoznak épp
úgy, mint az arserr s itt is eltünik a máj glyeogenjc, a vé1'ben tejsav halmo
zódik, pat-cnchimás szet'Vek elzsírosodnak, mind megan,nyi jele az oxigén
hiánynak, amit a kéneső sejtl€gzésre való bénító ha~ásával okoz. Végül a máj
sejtek ·necrobiosiBa és zsírral való mcgrakódása és:.'.:lelhető, bár nem oly nagy 
mértékben, mint arsenmérgezésbcn, míg a vörösvérsejtek pusztulása ki
:Eejezettebb, s végül lesoványodás közben súlyos anaemia és cache:xia fejlő
dik, különösen elhúzódó idült mérgezések esetén, amikor, mint lá~ni fogjuk, 
az agymmüködés zavart vDlta is bekövezkczik. Hirtelen vérbe jutott na~y 
adag oldható kéneső-vegyület gyorsan beálló vérnyomássüllyedést és sziv
bénulást okoz. 

A kéilesőt a nyálmirigyek és a vesék, nagyobb mértékben a b€lmiri
gyek és az epével a máj választja ki lassacskán; a bélbe kiválasztott vagy 
a nyállal odajutott kéneső onnan ismét felszívódik s ez késlelteti végleges 
kiürülését. Egy kevés kéneső a bőrön át és a tejjel is ürül ki. A kiválasztó 
sze1·vekbeTtJ a bél- és vesehámban a szájnyálkahártya nyák- és nyálmirigyei
.nek epitheljében felhalmozódik és megmérgezi azokat, minek következménye 
-e sejtek elhalása, s a környezetben rea-ctiv gyulladás a maga súlyos követ
kezményeivel (·bélgyulladás, hasmenés, dysenteriás fekélyek a vastagbélben, 
parenchymás vesegyulladás, stomatitis). 

Az oldható kénesősók kitünő csíraölő képességgel bírnak és pedig már 
Dlyan kis töménységben, amelyben a fehérjét még nem csapják le. A Hg
ionnak ez a képessége Fildes vizsgálatai szerint a kén iránti vonzódásán 
alapszik, lekötve életfontos sejtanyagok, pl. cystein v. glutatbóon SH 
-csoportját. Ha pl. sublimattai mérgezett bacteriumok környezetébe ilyen 
kéntartalmú vegyületeket juttatunk, a Hg-hatás megszünik s ez a reversi
bilit.ás bizonysága annak, hogy az SR-csoport inaktivitása a kéncső :egyetlen 
kimutatható hatása, melyet a csírákra gyakorol. 

Töményebb oldatban a Hg+ fehérjével oldhatlan vegyületet alkot s ezért 
maró hatást fejt ki és kis bőrnövedékek eltávolítására is használják jól 
oldható sóit. 

Az oldható Hg,sókat főképpen sebészi célokra használjuk és pedig 
vagy a sebészi kéz fertőtlenítésére vagy fertőzött sebek kezelésére. Leg
hatásosabb e célokra a jól dissociáló és ezenfelül lipoid oldható, tehát a sej
telobe könnyen behatoló 
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Sublima t 
alkalmazása 

'''Hydrargyrum bichloratum corrosivum. Su b l im a· t, M: e r c u r i
c h l o r i d. H g Cl,. 

Apró, fehér jegecek hideg vízben, a!c~holban, actherben és glyccrinben 
oldhatók. Vizes ol data savanyú kémhatású; hosszas állás közben, különösen 
fény beha.tására oxychlorid képződése közben kicsapódik. A kútvízben levő 
mész és maguesium earbonat is kicsapja. Konyhasó jelenléte c kicsapódá
sokat megakadályozza. 

A mercurichlorid töményebb oldalai (még az 1%-os is) maró hatá
súak, a bőrt is edzik: zsírokhan jól oldódik és így behatol az ép bőrbe is. 
A kórokozó csírák fejlődését még l : 300.000 hígításban is gátolja; l : 5.000 
higítá:sban pedig a spórákat is elöli s ezért megbízha~ó és .á.ltalánosan hasz
nált sebészi antisepticum, melyet 1°/00-es oldatban a műtő kezének fertőt
lenítésére használ, miután a zsírréteget szappa.nnal, alcohollal vagy aéther
rel eltávolította. Kisebb sebek fercőtlcnítéséTe alkalmas 1°/00-es oldatban 
sehmosás, öblítés alakjában és jó swlgálato.t tesznek a sublimattai impracg .. 
nált kötszerek: *tela hydmrgyro bichlomta Í11tjJ>'egnata s. gaze c1t1n snbli
mato; nagy sebek vagy sebűrök (pl. uterus) sublimattai való kezelése, ki
öblítése halálos veszedelemmel jár, mer~ igen könnyen felszívódik~ még ha 
gondoskodunk is a sublimatoldat elfolyásáróL Az üregekben, sebfelületen 
képződő· kéneső alburninatok, kénesőtartalmú véralvadékok visszamaradnak 
s utólag felszívódva általános mérgezést okozhatnak. Ilyen célra legfeljebb 
l : 5.000 hígításban szabad alkalmazni. Fémeszközök fertőtlenítésére nem 
lehet használni, mert foncsorozza. awkat, amiáltal hamar elromlanak. 

A mereurichlmid-oldatokat konyhasó hozzáadásával készítjük. Ilyen
kol' ugyanis nat.riumchloromeTcurat (Na,HgCl,) képződik, amelynek fc
ihérje-alvasztó, tehát maró és izgató hatása lényegesen gyengébb, mint a. 
mercuriehloridé, anélkül, hogy a használt higításban csíraölő hatása szá
mottevően csökkent volna és hosszabb ideig eltartható o:xychloridos vagy 
kútvizekhcn földfémes kicsapódás nélkül. . 

Ilyen oldatok készítésére szolgáló "e y Z i n d r i h y d,. a r g y,. i b i
c h l o r a t i c o r r os i v i a magyar g;yógyszerkönyv előírása szerint 0· 5 
és l g If gC~2-0t és ugyanannyi N a.Cl-t tartalmaznak és eosinna l vannak 
meg::Eestve. 

A sebkezelésben, de még inkább fémeszközök fertőtlenítésérc a sublima t 
helyett gyakran használják a közömbös vagy alkalicus közegben nem -ioni
zált *h y d>·. ey anatum ot (Hg[CN],) és a 11ehez~hben bomló hydr. 
oxycyanatmnot (Hg[CN], +H gO), 1°/00 oldatban, mely utóbbi lúgos 
vegyhatással uldódik vízben. Egyik scm foncsorazza a fémtárgyakat, ezért 
Ill!liszerek sterilen tartására és .0·2-0·5°./00 oldatban hól;vagmosásra. is hasz
nálhatók, a sebeket is kevésbbé izgatják. A velük készült pasztillák kékek. 

A vízben oldhatatlan Hg-vegyi\letek közvetlen hatásL kifejteni nem 
tudnak, de szövetekkel és szövetnedvekkel érintkezve fehérje-vegyületek 
képződnek, amelyek apránként Hg-ionokat választanak le, úgyhogy tartós 
és enyhe hatást fejtenek ki helyi fertőzések ellen, megakadályozva a kór
okOiZÓ csírák elsza.porodását anélkül, hogy a Szövete]} v-édekezését gátolnák. 
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--Ezért kenöcsök alakjában kezdődő gennyedések (furullkulus, árpa) mcg
szűntetésére kiiúnű szalgálatokat tesznek és némelyill<ct (pl. a ealomelt) 
sebhintőpornak is hasznáíhatjuk. 

*Hydrargyrum chioratum mite s. C a l o m e L M e r c u r o c h l o
Ti d. HgCl. 

Vízben teljesen oldha~a.t-lan sárgásfehér por, amelynek éppell ezéTt 
- mint láttuk - mérgező hatása alig van. Kü1sö használatra, pl. szr:mbc 
hlntésre a fínom eloszlású * H-ydrarg-ynJm. chlorabnn 1níte va porc parahtm 
készítményt használjuk. 33%-os kenőcs kitünő lues-prophylactícwn, amely 
a lehető fertőzés utáni 3---4 órán belül is még megvéd a fertőzéstől. l\lint 
hintőport a sz-emészetben használják a cunjunctiva fertőtlenítésére és 
phlyctaena eset€n, valamint lueses fekélyeken. Chemothcrapiás szérepéről 
később lesz szó. A formula normális Calom.el ophtalmicum-a rendelhető 
hintöpornalc 

''Hydrargyrum oxydatum flavum. S á r g a k é n e s ő o x y d. 
Me r c u r i o x y d. H gO. Sublimat oldatából NaOH-a.l csa.pják ki. (Yia 
humide paratum.) A durvább hydragyrum oxy da tum ruhrum helyett 
használandó. :Mint izgató és antisepticus kenőes fekélyekrc, -induratiókra 
5-10%, kezdődő furunkulusokra 1-2%-os kenőcsöt alkalmazunk, a. sze
mészethen oszlatónak cornealis homály, szemhéjszéli gyulladások, árpa ese
tén 0· 5-1% töménység bel~ írható fel, amiből kásaszemnyit vagy kis boJ?só
nyit dörzsöltetünk he naponta. A form. norm. Ungu. ophtalmicwn flavwn 
készítménye 11%-os töményf}égü. 

''Hydrargyrum biehloratum ammaniatum s. M e r c u r i us p r a e
c i p i t a t us ~l bus. Hg(NH,)CZ. Suhlima.toldatból ammaniával csapó
dik ki. Vízben oldhatatlan, fehér po.r. Úgy hasm1álják, mint az előhljit. 

'''Hydrargyrum bijodatum rubrum. M e r c u r i j o d i d. V ö r ö s 
kénes ő j o d i d. HgJ2. Sötétvörös, vízben nem

1 
alcoholban olcll1a.tó por. 

Kenőcsben rendeljük, mint a sárga mcrcurioxydot. , 
Ifydrargyrum jodatum flavum . . Me r c u r o j o d i d. Sár g a kén

j o d i d. Hg,J,. Úgy használható, mint az előbbi. 
Hyd,-argy>·um sulfurah<m 1·ubrum HgS. (Cinober.) 

Vízben oldhatatlan, vöröszínü por. Hintö]:>Or;ban vagy l %-os ken(ícsben 
használják a. bőrgyógyászatban gombás betegségek _ellen. A régi Deco-ct. 
Zittmanni fortius-ban szerepelt. 

A kénesőről mint a lues gyógyszerér()l a chcmothcrapiába.n lesz szó. 

Kénesömérgezések a legacutabb alakba-n a maró sublimat bevétele után 
jelentkeznek. Bő alkalmat nyújt erre a sublimat-pasztillák könnyelmű rendelése, 
összetévesztése; öngyilkosok is gyakran használják. Dyen esetekben elsösorban él, 

,só 1na-ró hatásával van dolgunk, ami ,már a szájban és torokban fellépő éget.ö érzés
heu, de azonnal ehhez csatlakozó nagy gyomoTfájdalmal{ban és hányásban nyilat
kozik meg. Ezen - a helybeli _maró hatásból levezethető - tünetek késöbb helyet 
adnak az acut általános kéne.sőmérgezés tüneteinek. 

Aeu-t általános kénesőmérgezés fejlődik minden esetben, midőn nagyobb men.r
nyiségű kéneső jutott bármi módon - akár az emésztőcsatorna teljes megkerülé
sével - a szervezetbe. Okot szolgáltathat reá a .sublimaton kívül a.z össze-s kénesö
sók bevétele (a _.gyomor-ban, belekben is oldhatatlan suliid kivételével). Igen súlyos,, 
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sokszor néhány órán belül szívbGnulással végződő méJ-gez&sekct- okoznak a kumzs
Iók által végzett k&nesőfüstölésck. Orvosi mérgezések is fordultak elő sublin,ato..s 
fürdök (rüh elleri, lues ellen) -és méhöblítések aJkalmával. -.A_ sublimat zsírbau 
oldhatásliga lehetövé teszi még az ép bőrön is áthatolását, sebüregek!Jől, gyomo~
ból pedig az azok felületén keletkezett., megtapadó, tellát ki sem mosható Eg
fehérje csapadék szivódik fel, miutún a fehérje fölöslegében Tassanként feloldódott. 

A mérgezés kliítikai képét a kéneső elim:inatiós hatásai: a bél-, száj- Js vese
gyulla-dás domínálják. Legelöbb a bél, különösen -a va-stagbél betegszik meg: erős 
bélkOl'gás és kólikás fájdalmak között isrrlétlödő, sokszor kínos t8i~esmus által 
kíséit bé-lürülések következnek be, melyek eleinte bal'llák, illgan ·pépesek, aztitán 
viz,esck, véres vastagbélnyálkával, elhalt nyá~ahártyacafatokkal, vérl'el, gennyel 
kevertek és kiállhatatlan büzűek. Hogy főleg a vastagbél van megtá.madva, annak 
magyaTázata az, hogy itt ürül ki a legtöbb kéneső és legélénkebb a rotharláJs, a 
ba.kte-riumok okozta szövetszétesés, mellyel szemben a kéneső e.sökkentette a szö
vetek ellen:áJlóképességét. Csakhamar a stoma,tis is jelentkezik: az ínyhús, a nyelv 
és a l)QfanyálkaháTtya duzzadt, fellágyu1t, rajta a zápfogak lenyomatai láthatók) 
a fogak fájdalmasak, mozgathatók, ki is hullanak. A mérgezett nyála csorog, undo
rító fémízt érez a Bzájában, melyböl er-ös bűz áramlik ki. Ez már a megindult 
szétesési fo1ya.matoktól, az epithel elhalásától szái·mazik s "csakhamar a foghús 
szabad szélein, ott, ahol a fogak között bo,mló ételmaradékokról könnyen terjed
het át a szétes&s a nyálkahártyára, vagy ahol az mechaniC.us insultusoknak van 
kitéve, p. o. a pofákon t:örött fogak mellett, a ny-elvcsapon, ínyvitorlákorr -szürkés 
lepedékkel fedett, alávájt szélű, kerekded fekélyek keletkezneJs s a nyelést, t:iplál
kozást csaknem lehetetlenné teszik. Ugyancsak a mérgezés m:ásodik-harma:dik nap
ján jelentkezik a nepivrasis a csatomaháill e1fajulásával, vesetáji fájdalmakka-l 
s a vizelet csökkenéséveL A vesében a legsúlyosabban a csavarOdó és az egyenes 
csatornák hámja szenvcQ; a vizelet fehérje-tartalmú, nagyon concentrált, üledéke 
tele van zsíros és hyalin-hengerekkel, a beteget a teljes anuria, az umemia veszélye 
fenyegeti. BoncoJáskor a vesében sajátszerű mészlemk6dtissa-l találkozunk __ ú,gy, 
hogy az ilyen vese a kés alatt recseg. Ez nee1·obioticrts folyamatnak tekinthető: 

előbb tönkremennek a hámsejtek, s azután megtelödnek phosjhorsavas és szén
savas mésszel. A halál 5-14 nap alatt szokott agyi tünetek: izgatottság, enyhébb 
görcsök és aluszékonyság váltakozása közben collapsussal bekövetkezni. A súly'os 
eseteket a rohamos szívgyöngülés és erőhanyatlás jellemzi. 

Kezelésében igen fontos a méreg megkötése vagy eltávolítása alapos, ismé
telt kimosfusával a gyomornak carbo mcdicinalis:sal. 'l'öbb tojás fehérjét kevés víz. 
zel felverünk és megitatjuk Zanggcr szerint így 1 g sublimatot lehet méregtel-e· 
níteni. Az állati szén kávéskanalankénti adagolásával is l.ehet a sublimat felszívó
dását mcgakaqá-Jyozni. Legfontosabb anuria esetén a diuresis megindítása. Rin
geres infusióbau 20%-os szőlöcukrot adunk: naponta 50-100 cc-t_ Gondot fordit· 
sunk a beteg természetes, esetleg mesterség-es táplálására, súlyos vizveszteségének 
pótlására. A szájgyulladást antisepticus szájvizekkel, a bélgyulladást bevon.ókkal, 
ópiummal és gyakori bélmosássa.l kezeljük. 

A syphilisnek kéncsővel való gyógykezeléoo nyomán tám~Jdt méTgezések ren
desen enyhébb jellegüek; s a kéneső abbanhagyására a tünetek hamar elmarad
nak: de helyes gyógyszerelés ,mellett ezek ·is e1kerülhetők. 

I d ii Z t 1n é r g e z és a kénesővel hivatásszerűleg foglalkozók között fordul 
elő, a,minök a bánya és hutamunkások, foncsorozók, tükör-,

1 
hőmél'Ö- és légsúly

mérökészítök. Jellemző türretek a rszürke vizenyős bőr, anaemia,
1 

lesová.uyorlás, étcl
undor~ellett az erethisrMts ·rnercurialis, melynek egyik tünete a t1·em-or mercu-rialis. 
A psychés izgalom egy sajátságos neme ez, amely növekedett ing-erlékenységben, 
búskomorság-ban, álmatlanságban, föfájásban nyilatkozik meg. Kitünő munl-.ások, 
ha nézik öket, képtelenek az izgatottság ,miatt dolgozni; nyugodt emberek minden 
csekélységre elvesztik ·ön uralmukat stb. A tremor késöbb jelentkezik bizonyos 
izomcsoportok szünet nélkül való görcsös rángatódzásával, remegésével, ami gyak-

xau a száj izmaibau kezdődik. A betegek e mia.tt munkaképteloncl>.:, mcrt a Tente
g-és különös eTövel éppen az intcudá.lt mozgások közben jelentkezik, írásuk pl. jel
lemzöeu remegős és kúsza. Súlyos es-etben a mérgezettek sem· enni, sem jámi, sőt 
feküdill se,m tudnak, mert egé-sz testükre kitexjedő remegés és rángatódzás fekhelyük
ről is kiveti öket. A halál kimerülés, avagy súlyos cerebralis tünetek mellett szokoit 
bekövetkCz:nL Elle~ elsősorban. az említett ipaxüzemekben szigorú prophyla.cticus 
intézkedés-ek teendők; a kifejlett betegséggel szemben a káro.s foglalkozásnak 
legalább időleges beszüntetését, mezei munkával való feleserélését, meleg kénes 
fürdőket, kénes ásvány-vizek Hatását, natriumthiosulp-hatot, tejkúrát, bő táplálko
zást rendelünk. 

A nehéz fémek ionjai közül csíraölő képességük miatt emíltendök itt 
még az ezüst (Ag), a 1·éz (Ou) €s a cink (Z n), amelyeket awn
ban sebek kezelésében ma már ritkán használunk. Inkább nyálkahártyák 
fertőtlenítésére, elEősorba.n a húgyeSő gonorrhoea kezelésében alkaltnazzuk 
öket, amikor is sóiknak híg oldatai a gyulladt nyálkahártya gyógyulását 
összehúzó hatásnknál fogva is elősegítik. Ezekről a gyulladások fejezetében 
már megemlékeztünk. 

Sebkezelésben a cinket és az Arg. nitric·unwt használják mint *:'Ungu. 
m·genti nitrici séc. Jtlikulitz-et, mcly 1% ezüstnitratot, 10% perubalzsamot 
tarta1mazó cinkkenőcs. _ 

Jancsó és J ancsóné alapvecő felfedezésének köszönhetjük a fertőtlenítő 
szerek új csoportját, amely nagy reményekre jog·osít. Ök 1935-ben a Guani
din, Diamin és Diamidin származékok hatalmas chemotherapiás hatá-sát 
írták le, aminek nyomán az ezekkel rokon invertszappanok kitünő bakterio
statikus hatását ismerték fel (Knlmt). Ezek közül a 8-18 C-lánccal bíró 
invertszappanok a leghatásosabbaknak bizonyultak. Ilyen az all<yl
dimethyl-benzyl-ammonium chloridok keveréke, a Zephirol, amely 
a szöveteket kevéssé bántalmazza, fehérjék alig kötik meg, úgy hogy seb
fertőtlenícőnek is igen jól használható 0·1-0·5%-os oldatban, toyábbá 
hüvelyöhlítésrc, parasitás bőrbetegségek ellen és sebészi müszerek fertőt~ 
lenítésére. 

12 0-láncos alkyl invertszappanok keveréke a Desogen, melynek szintéu 
kitünő csíraölő képessége van. Szerkezetét egy ilyen nagyhatású vegyület
nek itt mutatjuk be: 

0 12H" OH, 
>N+< cz-

O"II" OII,O,H" 

If. Sta·ub vizsgálatai szerint ezek a gu.wrtid1:nek és invertszappanok a 
kórokozók lég·zési folyalllittát blockírozzák. 

Szerves festékek 

Részint sebek, de inkább nyálkabártyák és testürök fertőtlenítésére 
szalgálnak a sz e'·t v es _fes t ék e .k, melyek közül egyik-másik chemOi
therapiás ha.tású is. Ezeket az ú. n. vita~festékeket vegyiszel'kezetüknek 
meg·felelően 3 csoportba osztjuk: 
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l. Triphenylmethanfestékek, amelyek mcthan származékok: a 
mcthan H-atomja.i közül 3 phenylgrökkel van helyettesítve: 

H 

~-b-~ 
'=/ol'=/~ 

l 

/ 

1'-úpheny lmetha·n 

Ilyenek pl. a gentia11aibolya és a brillia·nszöld, melynek esíraölő l\:€pes
sége a phenolét 40.000-szeresen felülmúlja. Jelentőségük nem nagy, mert 
fehérjék erősen csökkentik hatásukat. Az ú. n. "g1·eijswaldi festéklceverék" 
ilyeneket tartalmaz. Hátránya, hogy az élő szöveteket izgatja. 

2. Aeridin származékok közül két fertőtlenítőszert használunk és 
pedig a Trypaflavint és a RivanoU. 

. OAO 
H,N-, }ff_· -NH, 

/ 
. -CH3 Cl-

Trypaflavin Rivanol 

Nagy előnyük, hogy vérsavó és sz.övctneclvck nem csökkentik, hanem 
fokozzák csíraölő képességüket, azé1t sebek és nyálkaitártrák fertőtlení

tésére P/ 00-11%-os töménységben igen jól bevá.lnak. Szövetizgalmat nem 
olmznak. Száj- Bs garatöblögetésrB ha<sználják vagy a Panflavintablett-ák szo
pogatásával igyekszünk a száj és ga-rat csíráit pusztítani A ,sz.öveteket sár-
gáru .festik. l\1:érgezö hatásuk igen csekély. 'J.1rypafla_vinból 0·5 g is· adható 
intraven~san sepsis esetében. Néha veseizgaJmat okoz. 

J(észítmén-yek: Trypaflavin, Acrigonin, Akriflavin, Eriflavin néven 
kapha.tók. SebfertőtlenHésrc 1'/," hólyagöblítésre 0·25"/cc oldatban. Bőrön 
2%-os kenőcsben használjuk. 

Rivanol: 5%-os (isotoniás) glucose oldatbarr oldjuk: 0·05-2% tömény
ségben gennres szövetekbe fecskendezik, hólya.göblítésre l %-os oldatot 
használnak. Scpsisben l 0/ 00-es oldatból 50 kcm intravenásan adható. 

3. Azofestékek: 0-N~N-ONH, Ezek között néhány 

JO chemotherapiás szer van (TYipanVörös, Tripankék, Gennani.n), mclyek
ről később lesz SZÓ. Itt esak 8, sclwrlachVÖfÖS-l'Ől emlékezünk meg, amelynek 
acetylált származéka P ellidol néven van forgalon1ban. · Csíraölő hatásán 
kívül a hámosadást sietteti, azért rosszul g·yógyuló fekélyeken 1~2%-os 
kenőcsben használják jó eredménnyel. 
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Illó olajok fertőtlenítő hatása 

Fertőzött sebek kezelésében újabhan kiterjedten_ alkalrríazzák a nö
vényvilág'ban igen elterjedt illó olajokat, amelyek nemcsak mint szagosító 
anyagok, hanem mint gyógyszerek már az ókorban használatosak voltak. 
Az illó olajok ~ melyek vegyileg egészen különböznek a növények zsíros 
olajaitól és csak némely fizikai tulajdonságban has.cmlítanak hozzájuk -
legnagyobbrészt benzol-származékok s íg~r a phenolokhoz állanp.k közeL 
r .. egtöbbször ké~ alkotórészből állanak: a folyékony eleoptcnekből és bennük 
oldott de hideo·ben kristályosan kiváló stearoptenekből, amiirenek pl. a 
mentl~ol, a thy1~wl _és a catnphor. Tiszta szénhydrog,eneknek, a terpenek
nek üxidációs termékei ezek s mint ilyenek, phenols7..erü tulajdonságok
kal hírnak Ilyen terpen p. o. a ]Jenthen., mely víz felvétele által átalakul 
Mentlwllá. 

CH, 
l 

CH 

/ " H,C CH, 

l 
H,C CH 

,;.::::-''" 

c 
l 

CH 

/ " H 3C Cfl, 

Menthen 

+HOH 
_ _:_ ---~ 

CH3 

l 
CH 

/ " H,C CH, 
l l 
l l 

H"~ tHOH 

" / CH 
l 

CH 

/ " H3C CH3 

Menthol 

A ~crpenek további oxidációs tennékei még' erélyesebb csíraölő képes
ség:ekkel bírnak, mint pl. a camphor és más szerves peroxydok, aminő pl. 
az {tscaridol. 

CH, 
l 
c 

----~------- ! ·-------.. 

H,C C= O 

H,C-C-CH, · 
l < - ' 

H,C ! CH, 
- ~- i--· ----

c 
l 

H 

ca,mplwr 

CH3 

/i"'
HsC Oli 

l !l 
H,C O i 

''/ l 
CH 

/ ' H,C CH, 

Asc.ctridol 

Csaknem valaml~llllyinek megvan az a képessége, hogy kórokozó ~ 
főképpen gennykeltő csír.ákat elpusztít:son és míg némelyek pl. az ol. there-
benthinae szövetizgalmat, hosszabban alkalmazva gennyes gyulladást okoz
nak, mások éppen csak olyan enyhe izgató hatást fejtenek ki, mely a szö-
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veteket védekezésre serkenti és a sej L-képzést is si ettetv e a sebgyógyulást 
előmozdítja. Ezeket használjuk mint ú. n. sebolajakat fertőzÖtt sebek keze
lésére. J ó összetétel ü a fonn/ala no'rmalis készítménye .az O l e 11. 1n a d v u l
n e r a, mely ol. CaryophylU, ol. Eucalyp#, camplwr, nwnthol me} !Ett _:ey:Cs 
jódat és ol. jecoris Morrhuae-t tartalmaz. 

Az egyes szerek a következők: 

*Thymolum. CH 3 

l 

O-OH 
CH 

/ -, 
- CH3 CH, 

Methyl-p-isopTOpylphenol, melyet synthetieusan is előállítanak 
A thynws vu!ga1·is (kakukfü) illó olajának stearoptenje. Színtelen, 

nagy kris~ályokból álló, jellemző szagú anyag. Vízbe-n csak l : 1000, aleohol
ban, glyeerinben jól oldható. 1°/00-es oldatban jó antisepticum és a szövete
ket, nyállmhártyákat nem bántalmazza. Fertőtlenítő hatásán kívül desado
ráL Szájvizek kedvelt alkotórésze, valamint gennyes tályogok, testűrök kimo
sáSára használják. :&'iérgező hatása csak igen nagy adagokban van, de tartós 
használata p. o. szájvízben Edens szerint thyreotoxicosist okozhat Belsőleg 
bélparasiták ellen és gyomorbéldesinficiensnek 1-5 g"ot rendelhetünk eap
sulában. Bélférgek, különösen anehylostoma vagy taenia ellen 4-6 g-ot is 
rendelnek. Ilyenkor szédülés, émelygés, hányás, kólika, a.lbuminuria is jelent
kezhetnek. Egy 6 g után észlelt haláleset óvatosságra int. 

A thymus vulgaris kivonacát (Extraet. fluidum 'l'hymi) 10-15 csep
pes adagokban pertussis cHen adják jó eredménnyel. 

*Camphora. Erjedést és rothadást g·átló hatása régóta ismeretes; 
champhorral összerázott vizelet napokig eltartható. Renyhe gyógyulású 
sGbeken, fekélyeken gyógyító hatását nemcsak antiseptieus voltának, hanem 
helybeli vérbőséget ·okozó, jzgató hatásának köszöni, ami ·a sarja.dzást, há
mosodást elösegí~i. Kámfor-nyák.a.lakjában vásznDn deeubitusokra, lábszál~
fekélyeln-e ma is sikerrel alkalmazzák. Szeszben szappanokkal együtt oldva, 
bőrvörösítő bedönzsölésekre igen kedvelik rheuma ellen. 

*lVIentholum. Az oleum menthae piperitae stearoptenje. Hosszú 
fehér tűkben kristályosodik A bőrre dörzsölve hűs iirzést kelt, mert a 
hidegérző idegeket izgatja s kellemes könnyebbülést okoz :fejfájás .és ideg
zsábák esetén. 

Ilyen célra. Ji igm in kúp alakjában használják A viszketést nagyon 
jól csillapítja, ha a kenőcshöz - mit ekzema ellen rendelünk - kevés 
mentholt teszünk Sok mentholtól fáznak a betegek. Jó erjedésgátló; seb
olajok, szájvizek, fogporok alkatrésze már azért ís, mert illata iis hütő íze 
kellemes. Mlnt gyenge izgató is szerepeL 

366 

Illó olajo~ módjára használjuk még a sebkezelésbw főleg fekélyek, 
decubitus eseten a '•'Balsanzum .. pertwianumot, a J.liikulitz kenöcs eo';yik 
alkotórészét, melyről a bőrélősdiek ellen ható szerek közt lesz szó ö 

. Az illó olajok közül kiváló antiseptieus tulajdonsáauk Iniatt használ
Ják a f?gászatban az ;;.'ol. cinnamomit, *ol. caryophyllatunwt &s az *:'ol. 
euealyp!'-t vagy az eucalyptol-t sz~vas fogak kitisztított üregének, a gyök
csatornanak stb. anüscptwus kezelesére. 

>)f 

·;c .;(' 

Itt kell megemlékeznünk mint fertőtlenítő szerről a salicylsavról, 
melynek kitűnő csíraölő képességét 'megnehezíti hogy vízben igen rosszul 
oldódik (l :540). " ' 

*Acid. salicylieum (Orthooxybenzoesav) fehér kristályos por. 
ljoo·CS VIzes oldata IS fertőtlenítő hatású. Különösen kenőcsben (1-5%) 
hamfosztott helyeken, fekélyeken, aknék ellen jól használható. A salicylos 
tapaszak bőrkeményedések (tyúkszem) fellágyításira S«olgá!nak mert a 
salicy1s~"';ak_ csíraölő hatásán kívül hámoldó, ú. n. kemtolytic<ts I~atása is 
va~. Keszltmenyek: Empl. saponat<trn salicylat<tm és "Collempl. saponatwn 
sal1c~latum 5_ és _10% saliey1savat tartalmazó tyúkszemtapaszok. 

"Pasta Zinc, sa~,cylata: 2% salicylsav tartalo.mmal szőrtüszőgyulladá.s 
ellen. 

*Spú·it<ts salicylat<tsf 2% salieylsavat tartalma,z_ Vízzel hio·ítva kitünő 
toroköblögető, bőrön viszketést csillapít és fertőtlenít. o 

*Acid. b~nzoic~m- synthet. seu e resina. Benzoesav (C
6
H,. COOH). 

A benzoe-gyantábol sublimatio útján készült acid. benzaimon e resina 
(tyo-re~. benzoiis) gye~gén fahéjszagú,_ :fehér anyag, ezt kívánja gyógyszer
konJ.rvunk; a syntheticus úton készült sav szagtalan. 

Pora, belélcgezve, köhögésre ingerel. I-fideo· vízben a.lio· alcoholba.n jól 
ol"dható. Antisep_tieus hat~sa nem jelentékeny~ A szervez:tben g ly eo collal 
parosul s m1nt hippursav Jelenik meg a vizeletben. 

.. Köptető excitaus és gyenge antipyreticus hatása alapján leainkább 
oreg emberek pneumonia c.atarrhalisa esetén rendelik per os -cap~uláb,an 
0-10-;-0·3s g-os adagokban. ~ebekre ~ntve huzamos alkalmazá~ után enyhe 
mar~, h~tast feJt h Oldatalt a:z antLSepsísben nem használják Szájvizek 
alko ,.or esze. -

*Nat?·iwnt benzoicum. A benzoesav jól oldható sója amely lliom- és 
izületi csúz esetén a salieylsavas natrium helvett rcndelheÍő 1 0'-os ada.o·ok-
b JI

• J b ö 

an. 1 Imt konzerváló Szert használják a háztartásban. 
*Resorcin. Me t a d i h d r o x y b e n z o l C,H,(OH),. 
Színtelen, idővel megvörösödő, kissé phenol-szazú maró-édeses ízil 

kristályos anyag. Vízben, alcoholban jól oldódik. Hatása olyan, mint ~ 
phenolé; kevésbbé mérgezö. Könnyen _oxidálódik és így erősen redukál. 

Substantiában marószer fekélyekre; 5-10%-os kenöcsben, linimcn
tumban mint a.ntipara.siticum és bőrizgató használatos: utána erős hámlás 
indul meg új felhámképződésseL A kozmetikáJban használják 11 csúnya 
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Phenol
származékok 



.a.rcbőr eltávolítására nagy óvatosságg_al; szakértelem híján ártani is lehet 
vele. 

Hólyagmos&s,ra 3-'6%-os, gonorrhoeánál 0·5-:L%-os oldatban ked
velt szer. 

Belsőleg sarcina vontriculi €s más erjcdéses gyomor- és bélbántalmak 
esetén adható capsula amylaceában. Legnagyobb adagjai 0·05-0·10! g pro 
dosi, 0·5! g pro die. A- gyermekek cholerinj~nél még csecsemőkorban is 
rendelbető csersavas főzetben sósavyal 0·05---0·10-0·20 g a 80-100 g 
vízre. 

Nyálkahártyák és a szem kötőhártyájának fertőtlenítésérc használato
sak a bórsav és natrium sója, míg a chlorsa.vas kalium-ot és a kalium 
permanganat-ot inkább a száj és garat fertőtlenítésére használjuk. 

*Acidum boricum s. boracicum. Bórsav. B(OH),. Fehér, 
gyöngyházfényű, lemezes -kristályokból álló, összehúzó-édeskés ízü anyag, 
mely 25 r. viliben oldható. Igen gyenge sav; antisepticus hatása újabh vizs
gálatok szerint azon alapszik, hogy a bakterimnak szaporodásához nélkü
lözhetetlc;n B,-vitaminnal (mely tudvalevően a pyridin.;sorozat egyik phenol
alcoholja), bórsavas komplcxnmot alkot és ezáltal a szaporodást meggátolja. 
(JJföller, Huhn.) Még substantiában sem maró. 3-4%-os vizes oldata nlint 
helybelileg nem izgató és felszívódva is kevéssé mérges antisepticum, érzé
keny nyálka.hárt~yák (p. o. orr, eonjunctiva stb.) és savós i.j_regek, valaniint 
a hólyag, a gyomor, a méh öblítésére használlia tó; porát gégébe, orrba, fülbe 
befúvá.sra, kenőcs alakjában a bőrön, sebeken .használj_ák. Az *:'un.guen.tum, 
acidi bm·ici 5!%-os, a *bórsavas vaselüt (vaselinum c. acido borico) 10%-os. 
A hórsavból belsőleg 0·5 g adbató többször napjában porban vagy oldat
ban sacrina ventriculi esetén. Nagy _mennyiségben vagy hosSlZÚ időn át al-_ 
kalmazva gyomor-bélbm'Utot okoz s ez4rt tápszerek konzerválására sem ezt, 
sem sóit n.Cm sza! ba d használni. 

*N atrium boricum s. B o r a x. Na,B,O, + 10ll,O. Fehér, jegeces 
anyag, mely 17 r. vízben lúgos kémhatással oldódik. Úgy hat. és· úgy hasz
nálják, mint a bórsavat. Száj- és garatőblítésre jó, enyhe antlsepticum. 
Azonkívül mint diureticnm és uratoldó 0·5-1·0 g-os adag·okban többször 
napjában adbató. Soványító kúrákra ugyanily adag·okban rendelik; ez 
utóbbi hatásának magyarázata egyrészt az, hogy g:yomor-bélhurutot okoiZ s 
igy a táplálék kihasználását· rontja, másrészt az~ hogy a tápanyagok, fúleg 

,a zsír elégését fokozza. 
'''Kalium chloricum. Ohiorsavas kalium (HOZO,). Fehér, 

lemez-, vagy táblaalakú kristályokból álló, gyengén sós ízü, 16 r. vízben 
oldható anyag. Száraz állapotban szerves anyagokkal összedörzsölve azokat 
hevesen, robbanás kíséretében oxidálja; azért ily porkeveréket (p .. o. kal. 
chloric. + ilaccharum) rendelni nem szabad. A eblarsavas kalium hakte
riumok és oxydáhiJis a.nyilgok jelenlétében oxygent alig ad ·le s ezért fertőt
lenítő értéke nem nagyobb mint .a konyha.sóé. Főleg toroköblögetésre hasz-
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·~ ~ . feL a. veszéllyel mely különösen _gyerme-
nálják, de gyenge _hatas~- ~~~nt~~ le szakták nyeÚ:li annál is inkább, mert 
keket fenyeget, a.lnk az o b oge 0 l . 'd 't"k Skatulvaporban I'en-

'c • , l 1 TteJenül- syn1ppa lS e es11 . - J •• • 

Dlda~alL~-:- lgle.~ 1~ Jlmu" ~éo· mcrt ütésre felrobban és nem egyszer oss,ze lS 
clehu vetlms mnnJ:c :s bJ ~ 

1 1 
k , · Lea 

tévesztették pl. Ka~·lsbadi sóval ami halálos mérg·ezesne r vo t o ozoJa. ~-
'obb vol11a egészen mellőzni. . . . . . 
J R. d l , '"'o"leo' a kénesőkúrák idején a starnatülS mercunahs en e es. ,. o b " ' 1 Jo' , , , , , , T'k 2-3%-os oldat an szaJvlznec mecrelőzescre es kezelesere ha-szna. Ja . ~ , "d- '"lery 

~ · '···bl't' 1 'áró tisztasJo:11ak es az egy1 CJU o l ta' oa' t nao'vrészt a 0'"\'akon sza] O 1.-esse J ~ . . 'b 1a · v 'b-J "'·' • S ~l "· és garat eO'ye 
elrendelt focrkefélésnek tulajdon-íthatJuk~ oo~'lla ' ~ ~za~ ~ " d .O'olfrsát 
fertőzéses b~ánta]mainál kevésh:bé megblzhato ha:,asu. . e so -~ a'='~ o· ,; 
amely régebben főként cystitis és diphteria eseten drvatozoü, meroez() 
yolta miatt jobb mellőzni. 

. , , . a vörösvérsejteket elronc.solja, ]iérgezés. A chlorsavas ka.hum vcrm.er-e.g' . . - . --. , bb d, sát 
, , "b l l ozDdnak fel mfarrtusokat-. azok ilte.gnag,J o o a ' 

mo:yek a lep ben, maJ an :tam. 'st k' . haema~lobint m-ethaemoglobinná 
I okozott epeképző"dést, ese.~leg lc~eru o oAzval' 1~1 ~ao·y "a vér o~io-énvivő" képessé-

(N.. ' " t- liatoknál nem) 1a :fl- , ", ~ 
v~ltoztat~a. , oven~evo ú · ás és -a s~ív hirtelen gye-ngülése következtében, vagy 
genc-k csokkenese. s Igy fullad , ' se "tstromákból képződött hyalin-henge
elhúzóűó esetekben a v_esecsatom~akk .. vertkeJ t'ben állhat be De halált okozhat-

kel ld gul' anuna és uraem1a ure z e · 
rok . e u asa, .... k által eldugult kis arteriák okozta szövete1ha1ások, iniarc
nak még a stromarego ·~ . l e r-észe a ·szervezetben KCl-á reduká
tusok és azok kö~etkezmeny~Oo/c\ KCál~~ t:nul távo.zik a vizeletteL Mérgezásek 
lódik; _nagy?bb res.~e ~80~ . o cl~orkoá~~t kes:erűsóval, karlsbadi sóval, a torok
többnync tevedésbal medne~ · a . .. l ál hirtelen pár óm ·alatt is be
öblöo-ctőket á:~ványvizekkel tevesztik .. o~s~e .... nko\. l aJb lásná1' csak a vérváltozást 
' ~ ' . o· ség tünetei közott ilye or onco . 
állhat acut sziYgyenoe ~ " . 'n, 'dik a mérgezés s ekkorra a ·eyanos1s, 

áll t 'uk, gy 24-48 ormg 18 e mzo · ~ 
ko n stat la J ' va ~ , má. ~ 1, d zzad·á:s a has puffadása é.s nagy érze-
icterus, infarctusok, v:erzé-sek, J· es ,8P u 

1 
'b. · anuria uraemia is ki-

k , ha'u~a's ha",menés nagyioku haemog o murm, ' enys-ege, ~·· , ~ ' 
fejlődn-ek. 

*Kalium hypermanganicum J{j)i;;~,. . 'l oldhat é (l· 20) jegecos 
Sötét ibolyaszínű, fémfényű, VIZ ~n J~ , t 'ku"zbe~ m~no·anoxy-

1 k k" en ad at OX10'en ' lll o ~ 
anyag. Szerves any.a.go (Ua on~y ~ f h, ;,üt megbarnítják A barna 
dold<á redukálódik, amelyek a ~ori; es a, e eme . 

foltok ecettel, eitromsavval eltavohthat,ok. maró hí" oldatokban erélyes 
A kalium hypermaugamcum tomenyen ; ol .. l , ó hatású is 

kül.. .. " d sodor á ló sZel" egyutta ossze mz . . 
desinficiens és . onosen JO . e . l . .. t' ek omély' ébe nem hatol,- r-észint, 

~ . t t~bbi Dlmál foO'va llllVe a szove 
Reszm ez u o_ , . o , 'd'l I "'f !"l tesebb rétegeinek igen könnyen 
mer~ oxygenJet mar a sebvala e r e~ e u e 
, d' d . f' "]' hatása felületes. Artalmatlan szer. 
a ta Ja, es1n lCla 0 · · . . . ~ ·' f"l a · á· orr és méh 

R e n d e I és. lllint desmfwlens es dcsodo. r.ans o e~ a sz5a,(l' . ld tb n . 
, " .. " d'kl l ·r,' "olyamatmban 0·1-0· !o-os o a a o'YUlladasos buz-os vam e ra Jaro 1 ~ 1' ó marta seb 

~·' , , ' r il ·oldatban veszett kutya vagy merges ngy ~ 
obhtesre, ugJ an yen .. .. . h ,, -b fecskendezésekre -szo1ga1. 
1nosásá.Pa és a seb korul mtrapa.rellC ymas e . ld tb n 

. , O 25'/ es lan~os VlZBS o a a 
H ' "'ycso"·- és hólvaO'-D'Onorrho-ea eseten · oo- · t:> J ub ,, c o ~ ., 

befecskendezésre, mosásra hasznalJak 
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J_3elsö~eg min_t a ph?sphor, cya·n s néJnely alcaloida (morp!J-in, atropin) 
t•egy_t, anttdot.'lt-m.at (Kassa, Antal), gyol?lormosás 0·25-0·5°/00 - -'éS ital 
alakJaban félpoharanként 0·2-0·5%-os oldatban rendeljük. Az említett 
mérgeket ártalmatlan vegyületekké oxidálja, ha még a gyomorban találja 
azokat. 

FOGGEbÉK 

'''Kreosotum. 
A bükkfakátrány descillatiós tm·méke (kreosotum fagi). Frissen szín

telen, idővel megsárguló, sűrü~ jellemző füstös szaO'Ú folyadék. Keveréke 
különböző phenoloknak, főleg kresolnak (C,H,. OH . OCH, . CH,) és 
guaJacolnak (C,H,. OCH,. OH), mely utóbbi minteryy 60-80%-át teszi ki 
tehát lényegében hatása evvel egyezik. Vízben zava;osan (l: 120), alcohol: 
ban jól oldható. Maró, desinficiáló . és érzéstelenítő hatású · távolhatása is 
olyan, núnt a phenolé, de nem oly mérgező. ' 

Sebészeli antisepticumnak ma nem használjuk. A fogászatban tisztán 
vagy ol. caryphyllorummal mint antisepticumot és fájdalomcsilla.pító szcrt 
fogüregbe gyapottal alkalmazzák. . 

Be~őleg pilulában vagy olajos oldatban és emuisióban 0·05-0·15 g-ig 
emel~edő adagban 3-sznr napjálban egészen 1·5! g-ig pro die tüdőtuber
culosLS esetér; már régóta igen kiterjedten használják. Bár alig' képzelhető, 
hogy a szakasos adagokkal a szervezetben oly kreosotconcentratio volna 
elérhető, mely a tuberculosis-bacillusok elpusztít-ására szükséges mécis 
tapasz;alat szerint szokszor jól hat a folymatra; ha a beteg gyomr~ türi 

0

az 
orvo"':agot, akkor az étvágy, a táplálkozás javul és így ·gyarapodik az erő
beh allapot. A tüdőn keresztül is csak nyomokban távozik s a pheno
lok m~djára kénsavas és glycuronsavas esterek alakjában űrül ki a vizelet
tel, ~t _szagos~~ és zöldessárgára fest mérgezés esetén. A nyákelválasztást 
~zapontJa., a kapetet fellazítja, a sorvasztó lázakat csökkenti mert ·mint 
általában a phenolok, bódítani tudja a höközpontot. Ha emé~zcési zavart 
okoz - ami g!.akran tör;énik -, jobb azonnal felhagyni vele. A légutak 

. nem tuberculocrcus hurutJa ellen is használják. 
Guajacolum. P y·ro ca t e c hin m o nome th y l ae th e r (C II 

OH. OCH,.) · ' ,. 

. A kreosotb,ól á:lítják ~lő, melyben mintegy 80% van. Szaga olyan, 
nnn; ~ kreosote, fnssen sz1nteJcn, idővel sárga vagy vörös lesz. Vizben 
kevesse, alcoholban, "-SÍrokban jól oldlrató. Sötét üveo>ben rendelendő. 

Többnyire pilulában vagy oleum jecorisban oldva rendelik, adagja 
0·05--0·15 g hárolllilzor na.pjában. 

, Eliír;ye a kreosot felett, melynek fő hatóanyaga, hogy sokkal meghíz
hat?bb tíszc~flágú készítmény. Fő indicatiója ugyancsak a tuberculosis kez
deti szaka, eppo~y. in~atag alapon. Alkahnazzák bőrre ecsetelve (2--4 cm') 
v~~ su~cutan IDJectiO (0·5--1 cm') alakjában is. Az utóbbi eljárás nem 
ajanlhato, mert a beteget a tályogképződés és a. gyors felszívódáBsal járó 
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túlerős távolhatás veszélyének tesszük ki. Rohamos hőcsökkenésre, sőt col
lapsusra is volt már több példa. 

A kreosot és gua.jacol számos származkim közül, amelyeket tuberculosis 
e'setén rendelhetünk, a következők érdemelnek említést. Előnyük, hogy 
íztelenek, szagtalanak és a gyomrot nem izgatják, mert mint. esterek, esak 
a belekben hasadnak és e lassú hasadás és felszívódás miatt sokkal kevésbbé 

mérgezőek. 
Kreosot1an carbonic1un s. K1'eos0tal. Olajos folyadék. Adagja ea.psu-

lában 1-3 g; kávéskanalanként is rendelhetjük étkezés közben. Elég jól 
tűrik a betegek, noha gyenge füstös szaga crn1ek is van. 

"Guajacolum ca>·bo>>icum (s. D1wtal). Csaknem íztelen, szagtalan, jege
ces fehér anyag. Vízben nem oldódik. Adagja 0·2-0·5 g porban,-tö~bször 
naponta. Dos. max. 1·0! g pro dosi, 5·0! g pro die. 

.:~ Kaliunt sulfoguajacolicwm. ]'ehér, kristályos por, kesernyés sósízű, 
vízben jól oldódik. l\legfelel a thiocol nevü készítményfick; adagja l g 

kétszcr-hárolllilzor napjában. 
"Sympus kalii sulfoguaja-colici. Narancs-szörppel készűlt, 5o/o kalium 

sulfoguajacolicrunot tartalmazó szer. Kávéskanalanként kell szedni naponta 
3-5-ször. Helyet~esíti a "Si1·olina nevű készítményt és mindazt a ook 
hasonló összetételű drága specialitást, amikkel a piac el van árasztva. 

Guajacolum valeria·nicum s. Geosot. Olajos folyadék. Adagja capsuiá-

ban 0·2 g. 
Guajacetin (g:uajaeol-natriumacetat). Adagja 0· 5 g. 
Guajacolum campharatum s. Guacamphol. Főleg tuberkuloticusok 

éjjeli izazdása ellen. Adagja 0·2----1·0 g. 

B) Bőrélősdíek ellen ható szerek. Antiepizoa 

A parasitás béh,betegségeket részint állatokJ részint növények okozzák. 
Az állati bőrparasiták közül főleg a rühatka ( Acarus scabiei) és a tetvek 
(Pediculus capitis, vestinwnti és Phthirius inguinalis) érdemelnek e helyen 
említést. A tetveknek rendkívül fontos szer~pük van a typhus exanthema
ticus és a Ie bris recurrens terjesztésében; azért a tetvek gyökeres kiirtásával 
védekezhetünk legbiztosabban ezen járványok ellen. A tetüirtás, tetűtlení
tés egész rendszerré fejlődött ki, amelyben a ruhaneműeknek száraz hővel 
vagy gőzzel, a bőrneműeknek kéndioxyddal való fertőtlenítése, az emberek
nek szappanos fürdetése, szörzetük lenyírása játsszák a főszerepet. Keveset 
érnek azok a különhözö szagos a.nya.gok, amelyeknek a ruházatra hintését 
vagy kenését ajánlották a tetvek elriasztása céljából. 

A növényi bőrparasi ták fontosabbjai fonálgombák: ezek okozzák a 
dermatomycosisoknak vagy phyc<Jparasitás bőrbajoknak különböző alakjait, 
minők a favus, a Trichoph-yták (T,._ v. herpes tonsurwns, Tr. tonsurans 
capillitii, Tr. ekzematosa "'narginata stb.), a Pityriasis t 1m·sicolor és mások .. 
Hasadó gombák, tehát baktcriumok szerepeinek a s-ykosis, az acne vul.gm'iil 

·stb. a.etilogiájában. 
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Scabics 
kezelése 

Nellékhatások 

Az anticpizoonok rendeltet-ése -és hatása elsősorban az, hogy, a bőrpara
sitákat megöljék. A bőrbajok nagyrészében a parasiták a bőr ·felületéhez 
oly közel tartózkodnal<, hogy a gyógyszerek egyszerűen fölkenve elég köz
vetlenül érintkezhetnek velük. Nem így áll a dolog scabies esetében. Az 
2 carus a felhámba kanyargós csatornát fúr s annak végében helyezkedik el; 
itt rakja le a nőstény petéit és a gyógyszer e csatoTnák mélyébe egyköny
n-ven el nem jut. Ez esetben tehát fel kell tárnunk az acarus rejtekhelyeit; ezt 
egJTészt úgy érjük cl:_ hogy a hám ot fellazít] uk) másrészt, hogy azt dörzsö
lés se l eltávolítjuk. Ez utóbbi célból jó á. gyógyszerhez hor~soló hatású port 
(p. o. nyer's krétaport) keverni és azt erélyesen, esetleg darócszövettcl 
vagy keményszörü ecsettel bedörzsölni. 

A hám fellazítására szaigál az cgyszer'Ű melegfürdő is. De ha,tásosabbak 
a hámot oldó- keratolyticu.s anyagok, aminők a káliszappan és a kénalkaliák. 
Ezek a rühatkákat is elpusztítják s azért kúrákra magukban is használ
hatók. E szerek további rendeltetése idült bőrbajok esetében abban áll, 
hogy a beteg epidermis eltávolításával új, egészséges hámréteg kép~Zésére 
serkentik a bőrt, tehát egyúttal ke1·atoplastícus anyagok is. 

De a bőr regenerációjának élénldtésére a beteg felhám eltávolítása 
1~itkán elegendő. Azért különösen a chronicus bőrbajok kezelésében nagy
jelentős-égűek a helybeli izgatószerelL E csoport főképviselői a chrysarobi1t 
és pyrogallol, melyek nemcsak a parasitákra, hanem a kóro,s folyamatra 
magára is hatnak. Sőt leggyakrabban éppen olyan bőrbetegségek ellen 
használják őket, amelyek nem is parasitás eredetűek (p. o. chromcus 
ekzema) psDriasiS')) mert a chronicus lobot acuttá alakítják át, amely mel
lett a gyógyulási hajlain jobb. 

Az antiepizoonok külörrben majdnem kivétel nélkül izgatják a bőrt s 
így sokszor igen kellemetlen, erős bőrgyulladást okoznak olyankor is, Inikor 
csak antiparasitás hatásukat kívánjuk érvényesíteni, p. o. rühellenes kúrák 
esetén. Azért a szernek, illetőleg concentratiójának megválasztása különö
sen fontos érzékeny, vékonybőrű egyéneken már :fennálló acut gyulladás, 
vag'}' a bőr sérülései (p. o. vakirási sebek) esetén. 

Az antiepizoonok kivétel nélkül helybeli hatásra szánt szerek. Egy 
részük felszívódás útján súlyos mérgezést okozhat. Legyen ez szemünk 
előtt különösen oly esetekben, lllikor nagy bőrfelöleteken, avagy védőhám
tól helvenként me"'fosztott területeken (felvakarások) kell azokat alkal-

" " 
maznunk. 

1. Balzsarnok 

*Balsamum peruvianum. A Közép-Amerika San-Salvador állaiTIJi
ban honos fa (lfiyroxylon Perei>·ae, Legurninosae) kérgének balzsama. 
Ba.rnavörös, sűrűn folyó, de nem ragadós} állás közben be nem száradó; 
savanyú kémhatású, vaniliaszagú) csípős) keserű fzü anyag. Alkotórészel 
fahéjsavas és benzoiisavas benzylester, fahéjsavas fahéjester (styracin) 
szabad fahéjsav és gyanták. 
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Erélyesen antiparasiticus, antisepti<:us és helyben enyhén izgató hatású. 
Nagyrészt a vizelettel ürül ki és nephútist olwzha.t; azér~ nagyobb bőrfelü
leten huzamos alkalmazása nen1 veszélytelen. 

R e n d e l é s. A beteg bőrrészletre magában vagy töményszesszel, . 
olajjal, zsírral keverve ecseteTjük fel. A balzsam alkalmazását enyhe kali 
szappanos kúra előzheti meg. A peTubalzsamnaJi: előnye biztos parasitaölő 
és enyhe helybeli izga~ó hatása. j hátránya a drágasága. 

Alkalmazzák továbbá renyhén gyógyuló és bűzös fekélyekre, fertőzött, 
roncsolt sebekre, háborús és baleseti sérülésekre töményen. Belélegezt-etik 
bő és bűzös váladékkal járó bronchitis esetén. Rossz szagú kenőcsökhöz szag
javítónak l : 20 arányban; hajhullás ellen 2~5%-os kenőcs vagy hajszesz 
alakjában használják. Belsőleg a gyomor, bél, vese és hólyag desinfeetiója 
céljából, ritkábban tüdőüszök, bronchitis putrida eeetén rendelik; adagja 
5----15 csepp emulsióban, pilulában, ca.psula gelatinosaban. 

Balsam:um vitae li offmanni s. 1nixt1J/Ni oleoso-balsanúna, perubalzsam
nak és több illó olajnak olda ta SIJiri~us aro.maticusba11; bőrvörösítő. 

A perubalzsnm egyik hatóanyagának a benzylbenzoatnak és pltthal
savas dimethylestentek keveréke parafinolajban oldva Novascabin néven 
mint rühellenes szer van foTgalomban. Kétszeri bedörzsölés után fürdőt 
vétetűnk. Hatását dícsérik. 

Balsarnum styracis St y r a x (s. storax) l i q u i d us. Liquidam
ban orientalis kisázsiai fa kicsorgatott vagy kifőzött ba.lzsa.ma.. A nyers 
balzsamot benzolban oldják, megszűrik és bepárolják Az így tisztított 
styrax barnás-fekete, sűrűn folyó, ragadós, a perubalZsamhoz hasonló, de 
kevésbbé kellemes, kissé kozmás szagú anyag. Alkotórészei fahéjsavas 
fahéjestm· (s·ty>·acin), styTol, metasty•·ol. Úgy használják, lllint a perubal
rzsamot. Készít-ménye a 

Lini1nentunL styracis (l r. styrax +l r. ol. sesami). Rüh cHen hasz
nálják. 

*Balsamum tolutuanum a Jfymxylon toluife>'um délamerikai fa meg
szilárdult balzsama, n1it szeszben oldva ma csupán pilulák, taNetták be
vonására ha~zná.lnak a gyógyszerészetben. 

2. Kátrányok 

Részint fa, részint kőszén száraz lepárlási termékei, melyek számos 
aromás szénhydrogent és phenol-származékot tartalmaznak (lcreosot xylol 

- ' ' totuol, naphthaUn benzol_ stb.) s ezért .antiscpticus és -antjpa-rasiticus hatá-
súak) de amellett izg'almat, hosszabb 2-lkalmazás esetén bőrgyulladást is okoz
hatnak. Nagy felületen, különösen ha az sebes, felszívódhatnak s akkor 
veseizgalom támad fehérjevizeléssel. 

*Pix Fagi s. liquida s. Ol. P agi empy,·eumaticum. Bükkfak á t
r á n y. A Fagus s:ilvatica fájának száraz-desztilláeiós terméke. Ba.rna
feke~e, sűrűn ·folyó, sajátos szagú anyag, vízben csak kis része oldódik sa-
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va.nyú kémhatássaL Főalkotórészei ecetsav, xylol, toluol és számos phenol
természetű vegyület, nevezetesenkresol és guajacol (illetve k1·eoiot) s Bzek
nek köszöni parasita-ölő és antisepticus hatását. A bőrgyógyászatban kiter
jedten használt szer, főleg chreniens börbajokban, mint substitu~iv lohot 
okozó szert 10-20%-os higításban kezdjük alkahnazni és egészen a tiszta 
kátrány alkalmazásáig lehet emelkedni. Sötét zöldessárga vizelet, fehérje
vizelés vagy gyomorbéltünetek jelentkezések9r abbahagyandó. A viszketés! 
2-5%-os kenöcs vagy kátrány-alcoholos mosások jól csilla.píeják. Belsőleg 
ma nem használják. 

*Pix Juniperi oxycedri s. ol. cadinum, a Juniperus oxycedrus kát
ránya és az oleunt •·usci, a Betula alba (fehér nyirfa) kátránya kellemesebb 
szagúak és kevésbbé izgatóak; úgy használják őket, mint az előbbit. 

C ado geZ. A Pix J unipe•·i oxycedri szakaszos lepárlása útján készülő kát
rán;ytermék, mclynek gyenge sza.g_a, világos sárgás-barna színe van és a bőrt 
nem, vagy alig izgatja. Tisztán,_ valamint 33 és 66%-os . kenőcs vagy ko
csonya alakjábm1 trrbnookban jön forgalomba .. 

*Pix Betulae s. Ol. rusei s. Ol. Betulae empy>·e~trnaticum. Nyi>·ía
kátrány. 

Ol. Lithantracis. K ö s z é nk á t r á n y terméke. ]'eke te, olajos 
anyag, 10%-Ds kenöcsben használják Készítménye a Liquor ca.·bonis 
detergens, tinct. Quillajaeval készül és ekzema ellen használják. 

*Ammonium sulfoichthiolicum v. Ichthyol. Tirolban, Seefeld környé
kén található ;,itumenes kőzetek száraz desztill&lása útján nyert kéntartalmú 
iehthyoZ-olajat töménykénsavval ichthyolsulfosavvá alakítják át. Ennek 
ammoniumsója a hivatalos ichthyol. Hasonló módon készül az ichthyol
sulfosav ezüstsója, az ichthargan. 

Az ichthyol sűrű, fekete, sajátságos kozmás, petróleumos szagú folya
dék. Vízben, alcoholban, zsíros olajokban jól oldódik. Külsőlcg kcnőes 
alakjában (l : 10-20) a bőrgyógyításhan kírerjedten használt szer acnék, 
prurigo, psoriasis, ekzema, fagyások, égések, sőt erysipelas ellen is. 
1-5%-os vizes oldata a hüvely öblítésére és gyulladások ellen (izületek) 
bomgatások:ra használlmtó. Ichthyolos tamponok endometritis eselén a 
hüvely desinficiálására, a méhszáj kisebesedésének begyógyítására jól hasz
nálhatók, de a baj komolyabb helyi kezclését nem teszik nélkülözhetiívé. 
Belső használatra is ajánlják rheumatismus, anaemia, gennyes brnnchiti
sek, bőrbajok esetén, de kellemetlen felböfögéseket okoz; vesegyulladás is 
lehetséges. Adagja capsulában, piluláhan 0·10---0·20 g. Az ép bőrről is 
felszívódik. 

Az ichthyol pótszereiként használható kéSzitmények a Thiol és a Thi
ge1wl, melyek szag·talanok. 10-40%-os glycerines oldat-at v. kenöcsöt a bőr
gyágyászok használják. Hatóanyaguk "thioelaidin sul:fosavas natrium 

Parasil:'ís bőrbajok ellen jól használható a ]i itigal ( dymethyldlyphe
nylendiSu!f!d), amely a vil'lZketést is csökkenti. 

* 
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''Naphthalinum (C"H,). Fehér, kö1myű, gyöngyfényű, pikkelyes, 
átható szagú anyag. Főleg a szDvei:félék, bútorok ibehintésére használják 
molyok ellen. Belsőleg 0·2--0·3 g-os adagokban giliszták, férgek, erjedéses 
hasmenés ellen rendelik huzamosabban a vizelet ellenőrzése mellett. 

*Naphtholum. C,0H,-OH. A 1taphthol vegyi tekintetben úgy viszony
lik a naphthalinhoz, mint a phenol a benzolhoz. A két isomer na.phtlwl közül 
orvosi célokra a [3-?utphth-ol használandó, a mérgez9bb a -naphthol nem. 
A P-naphthol fehér, krislályos, idővel kissé meg-vörösödő, gyengén phenol
szagú por. Hideg vízben nehezen, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban 
jól oldlw.tó. 

Substantiában sebeken maró, higítva izgató, antisepticus és antip;;}ra
siticus hatású. Nagy bőrfelületen vagy hámfosz~ott helyeken alkalmazva 
vesegyulladás!, fehérje- és vérvizelést okozhat (a vizelet fehérjére vizsgá
landó). Használják a kátrány helyett scabies, ekzema, psoriasis, herpes 
tonsuraus stb. esetén 2--10%-os .borszes= oldatban vagy ken.öcsben. 

Petraleum •·ectificatum. A közönséges petroleumct parasiták (fejtetűk) 
ellen has,ználják, mint házi szert; tüzveszélyes, bűzös, a bőrt erősen 

izgatja; könnyen felszívódik és vesegyulladást okozhat. 
.. Néhány érdekes •·edukáló szer antiparasitás hatása abból áll, hogy a 

kornyezet oxygenjét elvonva az élőkórokozókat megfosztják életelemülüől 
s emellett a bőrben izgahnat keltve chronilrus folyamatokat fellobbantva 
gyógyulásnkat előmozdítják. Ilyenek: 

*Pyrogallol s. acidum pyrogallicum. 

OII 
l 

A-OH 

lJ-oH 
l~ 2, 3-Tlioxybenzo-1 

míg a vele isomer l, 3, 5-Tr:ioxybenzol a Phloroglucin melynek szárma-
zékaival a féregűzőszerek között :fogunk találkozni. ' 

Köm1yű, fehér, kristályos anyag, mely vízben, alcoholban, aetherben 
jól oldható. Oldott állapotban, főleg lúgos közegben, igen gyorsan oxidáló
dik barnaszínű huminanyagokká, miközben környezetéből von el oxigént. 
Ezen az erélyes, redukción alapul antiparasiticus hatása, melyct főleg a 
lupus és a ]Jsotiasis kezelésében használunk :Eel. Hosszasabban hasz1iálva 
bőrgyulladást is okozhat. A bőrön és a fehérneműn barna foltokat hagy. 
Nagy bőrfelületről felszívódva haJálas mérgezést okozott már nem egyszer; 
.a vörösvérsejteket oldja és a .haemo.glo.bint methaemoglobinná alakítja. 
Tünetek: hányás, hasmenés; a vizelet a huminanyagoktól és esetleg a vér
festék~öl -sötétszínü; rázóhideg, methaemog,lobinaemia, ikterus, collapsus, 
a.nuria, uraemia; 5 g-nál többet egyszerre s-ohase alkalmazzu11k és azt se 
nagy felülecen. H as z n ál j á k: üszkös fekélyeken hintőpornak; idült bőr
bajok, főleg psoriasis, lupus vulgaris ellen 5-10%-os kenöcsben. Haj
festőszerek alkotórésze szakott lenni. 
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Thallium 

Lenigallal triacetylpyrogallol, melyből a bőrön lassanként válik 
szabaddá a pyrogallol, hatása tehát enyhébb. Hintőpornak ·v. ~5%-os 
kenöcsben használják. Az Eugallol pyrogallolmonoacetat. 

Chrysarobin. A.z And,'ra a1·aroba nevű indiai fa advaiban található 
,,goa"-por tisztítása útján nyerik a chrysa.robint) mely antrachinon 
származékok keveréke. KönnyÜ1 sárgás, jegeeos por, mely vízben .alig, bor
szeszben, aetherben, chloroformban €s zsírokban jól oldható. Lúgos közeg
ben gyorsan oxidálódik chrysophansa;vvá. ~íint redukálóanyag a pyro.
gallolhoz hasonlóan, dc erősebben hat. A bőrt és fehérneműt iholyaszínűre 
vagy vörösbarnára festi. Felszívódás esetén a vérsejteket oldja, haemoglo
binuriát, vesegyulladást okoz. 0·5-5%-os kenöcsben, linimentumban, 101/é-os 
collodium vagy chlorofo.rmos oldathan herpes tons., ek!zema marginatnm, 
pityriasis ellen, de főleg psoriasis esetén használják. Vigyázzunk, hogy a 
szer a corrjunctivára ne jusson,_ mert súlyos szemgyulladást okoz szaru
hártyafekéllyeL; az arcon ne haszná] juk. Túlérzékenység vele ·szemben 
gyakori. 

A chrysarobin redukáló hatását még felülmúlja a Cygnolin ( dioxy
antrachiuon) nevu Synthetikus készítmény. 

Anthrarobin. Alizarin-derivatum. A két előbbi szerhez hasonlóan, 
tehát redukálóan hat. Hatásának erőssége tekintetében a pyrogallol és a 
chrysarobin közö~t van. 10%-os kenőcsben használják psoriasis ellen. 

Némely parasitás bőrbetegség gyógyulásának előfeltétele, hogy a hajak 
kihulljanak Ezt a célt szolgálja a ThalUum acoticum, amelynek belső be
vétele után állatokon az egész szőrzet, emberen a hajak kihullanak, miért is 
erre a célra adják-mikrosporiasis és trichophytiasis ellene 5-10 éves gyer
mekeknek testsúJ~r kg-ként ( -008 g-ot egyetlen egyszer, amitől n-éhá11y heti 
latentiával kihullanak a hajak. Felnőttön ellenjavalt. Mérgezések a világ
irodalom tanúsága szerint elég gyakoriak s köztuk szép számmal halálosak 
is, ami nem nrindig túladagolás következménye, hanem az is lehet oka, hogy 
a rendes gyógyadag iránt némelyek, így a felnőttek túlérzékenyek. Külö

~ nösen fontos, hogy megismételni az adagot még ha az hatástalan volt is, 
3 hónapnál előbb nem szabad, mert a thallium a szcrvezetbcrr halmozódik. 
A rnérgezés tünetei: vérszegénység, vesegyulladás

1 
fájdalmas neuritisek Bs

bénulások. Orvosi mérgczésen kívül Szerepel mint gyilkossági méreg, vala
mint összetévesztés folytán, mert egerek elpusztítására ha;sználják a ház
tartásban. ( Ze!iopasta.) Régen ph thisis ellen is adták. 

3. Kén. Sulfur 

A természethen vullrános vidékeken előforduló kén, mely megolvasztva 
és rudak ba öntve ( sulfur crudum vn bacillis) jön forgalomba. Ezt porítva 
nyerjük, a *s 1tl fu 1· p u. Z v e r a t u m .o t, mely kevés ólmot, rezet és selent 
tartalmaz. Ammaniával tisztítva lesz belőle a *sulfur pulveratum 
lotum és szállasztás útján a kénvirág (sulfur sublimatum). Legfínomabh 
eloszlású és vegyileg tiszta ként nyeriink úgy, hogy oldható kénvegyűletek 
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(polysulfid.ok) -vizes oldatából sósavval kicsapjuk a ként. Így késziil a 
''Sulf ur praecipitatum (!ac sulfuris kéntej). J'vfaga a kén - köimJTŰ 
sárga por_:________ vízben oldha~atlan s így hatni csak annyi fog belőle, mnennyi a 
levegő és a szö"-etncdvek hatására oldható Ycgyülctekké alakuL Ez pedig 
elsősorban attól függ, hogy milyen fínom az eloszlása (dispersitása). Ezért 
leghatásosabb a sulfur praecipitatum, sokkal gyengébb ennél a sulfur pulve
ratum. A kén alcoholban és ae-therbcn is csak kevéssé, zsíros és illó olajok
ban jobban, -Ezénkénegben legjobban-oldható. Az alkaliákiml főzve vizben 
oldható polysulfidoklcá, illetve sulfyhydratokki alakul át. l\ieggyujtva 
kékes lánggal kéndioxyddá (80 2 ) ég el. Fojtó szagú gáz, mi vízzel kénes
sav-vá (acid. sulfurosum-má (H2803 }' egyesül, ami kön11yen 'kénsa.n-á 

(II,S04) oxidálódik: SO, +IlO JI= SO,<~H- II 2= SO,; SO,+ HOJI = 

= 112so •. 
A kén<;lioxyd, illetőleg a kénessav mint redukáló anyag és mint sav 

helyben maró ·és desinficiáló hatású. Ként égetnek a horoshordók, helyisé
gek desinficiálására -is (ablak, ajtó nyílásai tömítendők, az esetleg kifrecs
csenő égő kén tűzveszélye elleu a padló homokkal vastagon és 1·5 ni körben 
takarandó, a ként befogadó vasedény alá téglát tegyünk). Vízgőzök jelen
léte előnyös; a falak, tárgyak feliilete nedves kell hogy legyen. A ·kénezés 
desinficiáló hatás·a csak 12--24 órai behatás után ki elégítő; tűzveszélyes 
voltán kívül hátránya, hogy a kéndioxyd a festett tárgyakat -és szöveteket 
elszínéeleníti. JYiindezekért szövetbútorok, ruhák fertőtlenítésére inkább 
használjunk formalint; ellenben szobák, fa- és vasbútorok dezinficiálására, 
férgek (poloskák, tetvek) kiirtására nem versenyezhet vele a formalia. 
A k<índioxyd a légutakat izgatja, sőt felmarja; 0·04'/00 térfogat a legfelsőbb 
elviselhető határa. Kénessavval konzerYált ételek és italok pedig bő vagy 
huzamosa,hb fogyasztás melletc fejfájást, gyo;morbélhurutot, bél- .és vesevér
zést idézhetnek elő. 

A kén maga oldhatatlansága folytán pharmacologiai tekintetben ha
tástalan s csak annyihan válik lassm1kint hatásossá, amennyiben a bőr zsi
radékában oldódik és belőle kénallmli, illetőleg kénhydrogen képződik, 
aminek lehetősége sok szerves a11yaggal való érintkezésre ki van mutatva 
már testhömérsék mellett is. A kénaikali képződését elősegítendő a kenő
csökben rendesen kalisza.pannal írjuk fel, de a tisztán kénes kenöcsök hasz
nálata mellett is fejlődik a bőrben kénhydrogen, mit szaga árul el. A ke
letkezett H,S a levegőn részheu sulfitté és sulfáttá alakul, amelyek viszont 
a kénhydrogen hatására kollodia1i8' kénné alakulnak .é,s ez mint vízben old
ható és igen fínom eloszlású kén fej ti ki hatását. A kénes ásványvizekben 
is a kén nagy része ilyen kolloida1iSI módozatokban van jelen. 

A ké~ alkotórésze lévén a fehérje molelmlának, nélkülözhetetlen a sejt
életben. Ujabb vizsgálatok szerint a sejtlégzésben van fontos szerepe, még 
pedig olyan vegyületek formájában, melyek könnyen oxidálódnak és rcdu
kálódnak, s a sejt-protoplasrnában a haemoglobinéhoz hasonló szerepet ját
szanak. Egy ilyen glutaminsavas cystin- illeWleg eystin vegyület a Hop-
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kins által izmokból nyert glutathion. A kén eme fontos szeropének jelentő
séget tulajdonítanak a kén és kénes fürdök alteráló hatásában is. 

Belső bevétel esctén a kén a gyomron változatlannl halad át s a bélben 
részint redukáló bélbakteriumok, részint a bél nyálkahártyájában lévő bizo
nyos fehérjék redukáló hatása folytán kénhydrogenné lesz, amelynek has
hajtóhatásáról már szóltunk. A bevett kénnek persze csak kis részéből lesz 
a bélben kénhydrogen és -pedig annál nagyobb részéből, minél fínomabban 
eloszlott állapotban jutott oda a kén. Azért a kéntej erősebb hashajtó, mint 
a kevésbbé fínom eloszlású kén por. 

A bélben keletkezett kénhydrogennek csak ige11 kis része &!ZÍvÓdik fel, 
mert a bélnyálkahártya gázokat nem bocsát á c. A felszívódott H ,S a tüdőn 
és bőrön át ürül ki, szaporítván a nyákelválasztást és az izzadást (jótékony 
hatás légcsőhurutak és bőrbajok esetén), de ürül ki kén avesén és tejmiri
gyeken át is, úgyhogy ha szoptató anyákat kénnel kezelnek, csecsemöje has"" 
menést kaphat. Nagy része a szervezetben kénsavvá -élenyül s mint ilyen a 
yizelet~el ürül ki, melyben a szervesBn kötött kén is megszaporodik. 

Kénes fürdökből a kén a bőrön át fel tud szívódni és éppúgy kimutat
ható a vizeletben, mint belső bevétele után. A felszívódott kismennyiségű 
kénnek a hatása az ú. n. nem specifikus ingerthm'apiának felel meg, úgy
hogy ntég fürdőkúrák ntán is fellépnek az ú. n. góc•·eakciók azt követő fáj
dalQmenyhülésscl. Még kifejezettebb ez a hatás, ha a kén l %-os olajos 
oldatát befecskendezzük. Ilyenkor nemcsak beteg gócok feUobbanását, 
hanem általános reakciót is észlelhetünk lázrohammaL Az ilyen nem speci
films ingertherapia gyógyhatását más helyen már ismertettük. A kénnek 
ilyen irányú hatását bizonyítja., hogy a kénesfürdök látogatói olyan beteg
ségekben szcnvcdnek, amelyek tapasztalatilag éppen ilyen ingertherapiára 
mutatnak javulást, aminők a különböző idegfájdabnak és ízületi gyulladá
sok. A felszívódott kén egy része a vérben mint H,S és Na,S kering s mint 
ilyen fémekkel oldhatatlan vegyületeket alkot. Ez a magyarázata a kénes 
fürdök kedvező hatisának. idült kéneső- és ólommérgezés esetén. A kén
hydrogcn mérgező hatásait a belső légzés fejezetében ismertettük. 

A kén helyi hatlisa a bőrön erősen antiparasiticus, úgyhogy ha lehetövé 
tesszük hogy a felhám mélyebb rétegeibe eljusson, egyik leghatásosabb 
rühelle~1es gjógyszerünk. Leghatásosabb all{ali vegyületei alakjában, ami
nők a calcium és kaliunt sulfu•·atum. Ezeknek parasitaellenes hatásukon 
kívül keratolyticus hatásuk is van, úgy hogy pl. a CaS..ot. tartalmazó 
Vlemingkx-oldatnak mélybe terjedő hatása is van. l\!lint a felhámot, úgy a 
szőrt. is feloldják a kénalkaliák s ezért pl. a Calcium sulftwatum szőrtelenítő 
kenöcsök alkotórésze. A hatás módja az, hogy a sulfidek a szaruképletek 
cystinjét vízben olahatóvá alakítják . 

R e n d e I és : l. · Kiilsőleg a *sulfur pulveratunwt és *pulvemtum 
loturnot és a ~~suljU?· praec·ipitatnnwt a bőrgyógyításban ooabies, favus, acne, 
psoriasis, herpes tonsurans, pyodermák esetén 10%-os kenőcs, borszeszes 
rázókeverék, szappan alakjában alkalmazzák, mindenkor aikalival (sapo 
kalinussal, kalium v. natrium carbonattal) együ:t. 
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Kénes fürdöket főképpen rheumás izom és ízületi megbetegedések 
esetén, neuralgia, ischias, valamint luescs eredetű izületi bántalmak ellen 
rendelik az imént kifejtettek alapján rnint a nem specifikus ingertherapia 
kiméletes módját. 

2. Belsőleg a ként mint enyhe hashajtót chronikus s·zékrekedés, főleg 
öregek renyhe bélmüködése csetén használják porban, pilulában vagy 
clcctuariumbaJ1, amiről már megemlékeztünl~. A sullur praecipitatum 
adagja 1·0-2·0 g, a sulfur sublim. lotum-é 3·0-8·0 g. Köptető célra 0·5 
g-os adagokban többször napjában rendelik; hatást a tüdőu át kiválasztott 
kén.hydrogen fejt ki. 

3. ParenteraUsa-n mint 'az ingertherapia eszközét olajjal készült 
I%cós oldatának 1-10 cm'-ét izomba fecskendezzük Éppen olyan alteráló, 
protoplasma aktiváló hatást fejt ki, mint az idegen fehérjék és különösen 
chronicus izületi bán~almak, rheumás arthritisek, izomfájdalmak és zsug,o· 
rodások ellen jól hat. Kicsiny 1-2 cm3 adagok csaknem reakció néll{ül 
adhaták és épp oly eredményesek, mint a ,lokális fájdalmat, sokszor magas 
lázat kiváltó 4-10 em'-es injekciók. A befecskendezéseket több heti idő
köz ben szakták adni. 

Készítmények: <·Uuguwium sulfuratum ként (15%), káliszappant 
(30%), pix junipcri-t (10%) és krétát tartalmaz. 

Unguentum contra scabimn (form. norm.) ként és kal. carbon.-t tar
tabnaz. 

Mitigal olajos folyadék ( dimethyldiphenylendisulfid), me! y mélybe 
hatoló igen jó rühellenes szer. 

Kalium sulfuratum pm balnea s. hepar sulf uris .. ( Kalium polysu!fid.) 
Káli-kénmtáj. Barna, idővel- megzöldülő, kénhydrogenszagú, vízben lúgos 
'<egyhatással oldódó alaktalan darabok. Mesterséges kénes fiirdők készítésére 
50--150 g-ot kell a fürdő vizében feloldani és hozzá 15-20 g ké'\savat 
önteni; fakádat használjunk. Felesleges, sőt veszedelmes a H 28 belélegzése 
miatt, mitől a fürdőzöt szellőzéssel vagy a kád vizes lepedővel letakarásá
val óvjnk. Belsőleg nem használjuk. 

Calcium sulfuratum. Különböző calcium-snlfidok keveréke. Fehér, 
vagy sárgás por. A keratin-tartalmú börnövedékeket: szőrt, körmöt lágy 
masszává oldja, miközben a bőre is könnyen felmarja. Szőrtelenítő paszták, 
borotváló porok (rasol) és mesterséges kénes fürdlik készítésére használják. 

Ugyanilyen célt szolgál a Barium, S1Ü.furatmn. 
Saltdio Vlendnckx s. belgica, sol. calcii oxysttlfurati. Calcium-polysul

fidok (főleg pentasulfid) sörszínű vizes olda ta. Scabies, psoriasis ellen ecse
telésre használják vagy egy posztódarabka segélyével bedörzsölik a bőrbe, 
aztán egy félóra mulva szappannal lemossák. E gyors antiscabinsus kúrák 
hátránya, hogy a bőrt a calciumsulfid még így is gyakran kifckélyesíti. 

A kénalkaliá7c erős mm·6 szerek és úgy ha-tnak :1 szövctckre, mint a lúgok. 
B<e\,évc gyomorfelmar6<lást okozrutk, amit súlyosbít a belőlük fejlödö k6nhydrogen, 
mcly a sériilt gyomorb61 felszívódik. Ilyell halálos mér,ge:Zések azáltal fordultak 
elő, hogy bary1vm s-ulfat Röntgen~contrast ~yag helyett baryum sulfidet vettek be. 
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A kénes ásványvizek a ként aikali és földfémek polysulfidjainak kol
laidélis módosulatában, továbbá earbonylsulfid (COS) és H,S alakjában tar
talmazzák. 'röbbnyire hévvizck. Pürdö- és ivókúra alakjában idült izom- és 
ízületi csúz, izzadrná.nyok, idült fémmérgezés, bőrbajok, lues cse~én használ
haták eredménnyel. Az ily fürdőkúrák által élénkített nedvkeringés és fém
kiválasztás n1ellett erélyesebb kénesőkezelést is jól tűr a beteg. 

Nevezetes kénes hévforrásaink ?- budapesti, egy vízrétegből táplált 
Császár és Lukácsfiirdő (50-60° C), a Margitszigeti (45°) és Széchenyi
fürdő (71°). A többi budapesti források inkább földes és raélioactiv hév
vizek: Gellért-fürdő (50'), Rndas-fürdő (42°), Rác-fürdő (44°). Ilyen érté
kes, kéngazdag fürdőil1k még a Pécs melletti I-I arkány (63°) és Sikonda 
(60°), továbbá elveszített pompás világfürdőink: Trencsén-Teplic, Pöstyén, 
H erkule-sfü.rdő. Ilyenek még a Bécs melletti Bade·n, a nén1etországi Land
eck, AadtMt és a híres pyronei fürdök. Hid.cg kénes fo-rrásaink Szabránc 
~s Balf. · 

C) féregíizőszerek. AnfhdminHca 

Az ember beleiben élősködő férgek cest:odák ·és ?iematodák. A. cestodák 
közül a Taonia solium, a TaMZia mediocarnella:ta v. sagi-nata és a Bothrio· 
cophalu-s la-irts, a nernatodák közül pedig az ..... 4.sca1·is ltLtnbricoides, az Ox,ytwú 
venni·c·ularis és az Anchylostoma duodenale érdemelnek említést. 

l\'lás szerek alkalmasak a ccstodák és mások a nernatodák elhajtására, 
de az ugyanazon csoportba tartozó férgek sem viselkednek egyeDlőerr egy
egy :Eéregűző~szerrel szemben. A gránát-kéreggel könnyebben elhajtható a 
Bothriocepha.lus, mint a Taenia saginata, s ez utóbbinál is nehezebben á 
Tacnia solium: a nema.todák közül az AscariSok ellen santonint használunk ' 
míg az ugyanazon esDportha tartozó Oxyuris és Anchylostoma ellen jobban 
beválik a széntetmchlorid. 

A sL.~er tehát elsősorhan a szer helyes megválasztásától függ. Ehhez 
pedig szükséges, hogy előzetesen a bélsár vizsgálata útján a féreg kiürülő 
r~s.z~inek (prDglot~isok),. petéil~~k jelenlétéből megállapítsuk, hog;T melyik 
belfereggel van dolgunk: Botlmocephalusnak csak petéi ÜTÜlnek; taeÍliat 
proglottisai áTulják el. 

Bélf~rgek Tészint nyers vagy kevéssé főtt étellel, pl. trágyázott ·zöld· 
séggel vagy ivóvízzel kerülnek az ember gyomrába, részint annak lárvái a . 
bőrön keresztülfúrva magukat (Anchilostoma, Necator america.nus) a vérbe 
ju~nak, a tüdőben fennakadnak s onnm .. 1. hörgökön, légcsövön és. garaton át 
kerülnek a bélhe, melynck nyálkaháTtyáján mégtapadnak },.z Oxyuris ver
micuaris-sa.l való fertözés gyakran mosdószerekkel törülközővel történik 

. ' ' 
mert ez a féreg a vastagbélben él és a nőstény a petéit előszeretettel rakja 
le az anus körül, a gáton, ahol azok nagy viszketé.st okoznak s vakaródzás 
közben a köröm ali kerülnek. A fertőződés c módjait. ismerni a védekezés 
szempontjából fDntos. A fertőzöttség felismerése szempontjából viszont 
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tudni kell, hogy bélférgek nemcsak béltüneteket) illetve tápláltsági zavaro
kat okoznak, - azz.al, hogy a bélben a táplálék egyrészét nlagukhoz ragad~ 
ják és nllnt a bélnyálkahártya vérswpói, súlyos anaemiát is okozhatnak -
hanem vándorútjukon a. szervezetben; mint pl. az Anchilostoma, tüdőgyulla~ 
dást v. súlyos hörghurutot is hozhatnak létre. Ugyancsak tüdőgyulladást 
okozhat a legelterjedtebb emberi bélféreg, az Ascaris lwnbr·icoides (orsó
giliszta); melynek lárvája főzelékfélékkel kerül ugyan a gyomorba., de ott 
még nem marad meg, hanem a jejunum falán átfúródva, a vérárammal a 
t.ü0-őbe kerül, ott gilisztává fejlődik és az alvelolusokból a tracheán át a spu
tumba s azzal a bélbe jnt, ahol már mint kifejlett élősködő folytatja életét. A 
bélférgek elJeni védekezés a közegészségügy egyik fontos feladatasezt a célt 
szolgálja. a húsok szakértői vizsgálata vágóhídon és vásárcsarnokokban, ami 
a féregveszedelmet nagy fokban enyhítette, viszont az újabban lábrakapott 
nyerstáplálék - tudományosan egyáltalábau nem indokolt - túlzott 
fogyasztása a trágyázott zöldfőzelékek útján azt igen megsokszorozta. Ez 
annál inkább sajnálatos, mert a héJben megtelepedett férgek elpusztítása 
(venm~cid-hatás), ill6tve eliízése (vennifug-hatás) nem mindlg könny-Ll és 
sohasem veszélytelen, mert az anthelmi11tikák nemcsak a bélféregrc, hanem 
a gaidha is mérgesek s felszívódva súlyos - nem ritkán halálos mérgezést 
okozhatnak .. A féregűzés titka az, hogy a bélben ha~ásos töménységet érjünk 
el, de a szer Ielszívódását idejében, sokszor a féregűzővel egyszerre alkal
mazott hashajtóval megakadályozzuk Újabban a féregölő, illetve :féregűző 
szerck használhatóságát bélfé.reggel fertőzött kutyákon és n1acskákon állapít
ják meg, épúgy mint a chemotherapiás szerekét fertőzött. egereken. A leg
használatosabb féregölő szereink, aminők pl. a Filmaran vagy az A.scaridol, 
chemotherapiás indexe l: 10 és l: ~O körül mozog. A szerek· veszélyességét 
növeli a velük egyidejilleg fogyasztott szeszesital, mert alkohol a szerek fel
szívódását sietteti. Ugyancsak nagy ve&Z€delmet jelent zsíros étBlek, pl. tej 
fogyasztása, mert. a féregölő szerek mind zsírban jól oldódnak s· így azokkal 
egyiitt felszívódnak Ezért nem helyes ,-icinus-olajat adni hashajtóként s 
annak· ellenére, hogy ilymódon megvakulással járó filixsav-mérgezések is 
előfordultak már, ezt a hashajtót féregűző kúrákkal kapcsolatban "továbbra 
is rendelik, h-olott más hashajtó, pl. keserűsó senna-főzettel, kalomel, gyer
mekeken pulv. LiquiTitiae comp. époly biztos hatást fejt kL 

Tekintettel arra,. hogy a féregellenes szernek lehető nagy töménysDg·e 
a bélben bllitosítja a sikert, a béltartalom kiürítésót és az előző napi kopla
lást régebben igen Iontosnak tartották. Ámde mióta a régieknél hatásosabb, 
de egyben veszedelmesebb új szerek birtokában vagyunk, az a tapasztalat, 
hogy a kopJaltatás fokozza a szerek veszélyességét és a béltartalom előzetes 
kiürítése a szerek felszívódását gyorsítja, úgyhogy ma már ez a féregiizésre 
való előkészítés, főleg az éheztetés, idejét mnlta és föntosabbnak bizonyult 
az idejében végzett alapos hashajtás a féregűző szer beadása után. · 

Számos bélféreg elüzése egészen ártalmatlan módszm:'ekkel is sikerül. 
Régi és jól bevált háziszer a nyers sárgaréPaJ aminek ma már magyarázatát 
is tudjuk adni. Kiderült ugyanis, hogy a bélférgekkel való fertőzést igen 
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előmo,zdítja a szcr•mzet A-vitamin szegénysége és hogy m~r megtelepedett 
bélférgek eltávozása. is bekövetkezik A-vitaminban vagy provitaniinban dús 
táplálé]<;ra, azt az állattenyésztöknek az a tapasztalata is igazolja, hogy 
juhok gyomormételye egycsapásra megszűnik az első tavaszi legeltetésre, 
amikor ngyanis az állatok vitamin-gazdag táplálékra térnek át. Emberen 
is a táplálék meg·változtatása sOkszor egymagában elég a féreg elűzéséhez. 

:Thfás ártalmatlan módja a féregű-zésnek nyers fokhagyma, vagy nagy
mennyiségű tökmag (Semen Oucttrbita.e peponis) fogyasztása., ami sok 
esetben a komolyabb hatású szereket fölöslegessé teheti. A vastagbélben élő 
oxyuris konyhasós vagy I-okhagymás, avagy ecetes beöntésekkel nem egyszer 
sikeresen elűzhctö. Csak ha ezek az eljár,ások eredménytele11ek, határozzuk 
el magunkat a féregűző szerek a1kalmaZásá.r~, mindig mérleg,elve, hogy a 
bélféreg okoz-e o1yan betegségi tüneteket, amelyek szükségessé teszik a 
beavatkozást. Igen gyakTan féreg és gazda egészen- jól megvannak egym-á.s
sal, amikor is kár ezt a symbio.Zist megzavarni Különösen áll ez rosszul táp
lált vagy más okból elgyengült öregekre és rosszul táplált s éppen a bélfé
reg miatt elgyengült gyermekeket is helyesebb előbb feltáplálni, megerősí
teni, főképpen vitaminhiány esetén annak pótlásáról gondoskodni. 

1. Galandférgek vagy Cestodák elleni szerek 

A galand v. -szalagférgekkel való fertözés borsókás hús által történik, 
és pedig a Taenia soleum disznóhússal a Taenia saginata (v. mediocanel
lata) marhahússal, a Dibotrwcephalus latus (Taenia lata) halak húsával 

kerül a gyomorba. 
Ezek ellen a férgek ellen ható gyógynövények az Aspidium Filix n1as 

gyöktörzse, a Kusso-virág és Karoala hatásos phloroglucin.-szárnillzékÜkat 
tartalmaznak, míg a gránátkéreg pelletierincket tartalmaz, amelyel;: göre.<;j
okozó mérgek és a piperidin származékai. 

CH, 
H,C0 CH, 

H,C CH. CH,. CH,. CHO 
NH 

Pelletierin. 

*Cortex Punicae granati. G r á n á tk é r e g·. A Punica granatum 
(myrtaceae) ágainak és gyökerének 1~3 mm vastag kérgc. A gyökér kérgét 
értékesebbnek tartják; a gyógyszertárban évente felújítandó, mert idővel 
hatását veszti. Frissen sajátos kellemetlen szaga van. Hatóanyagai a pelle
tierin, 'néthyZ.. és isopellet-iel"in nevü, folyékony, illó alkaloidák, melyek a 
benne levő sok (22%) csersavhoz vannak kötve. A csersavas pelletierin víz
ben alig Dldható s így a bélben fixáltatván, alig szívódik fel. Fe1szívódva 
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ideg- és izomntéreg: :fokozza a reflex w ingerlékenységet, göTcsöke~, bódulat üt, 
bénulást és látiisi zavarokat okoz. 

R e n d e l és. A kéregből macerato-decoctumot rendelünk felnőttnek 
30-60 g-ot 600 vízre, gyermekelmek 15 g-ot 200 vízre és az elegyet 10-12 
órán át hidegen macerálta.tjuk, azután fele térfogatra befőzetjük. A készít
mény undorító ízű, kö1myen hányást okoz,_ 3--4 óra 1nulva se1111át vagy kalo

meit adjunk. 
~:·Extractunt punicae granati. Sűi'Ü kivonat; adagja 8-0~10·0 g 

pilulákban a kéreg porával, vagy capsula gelatinosában; gyeTmeknek felé
nyi, vagy ko.r szerint kevesebb adag kell. 

Pelletierinum tannicunt és pell. sulfuri~um adagjai pilulában, capsulá
ban 0·3-0·8 g; ritkán rendelik; nem pótolja a drogo!, jeléül annak, hogy 
abban ezenkívül még más, a hatásban számbajövő anya.gDk is vannak (p. o. 

illó zsírsavak). Drwp&o,,;- {i(i»-M«< 
''Rhizoma Filicis maris. P á fr á n y g y ök é r. Aspidum s. Polypo

dium Filix 1nas. Közé p-Európa erdőiben előforduló haraszt ősszel gyüjtött 
gyöktöTzsc. Csak friss, metszési lapján zöldszínű, nedvdús és sajátos szagú 
gyöktörzs használható; a régi, barna, száraz- és szagtalan áru ha.tás~alan. 
Tartalmaz egy sötétzöld zsíros olajat és több rokontm·mészetü N-mentes 
sava t: filixsavat és fí7nwront. EtZek vajsavnak és isovaj savnak vegyületei 
phlorogluci:nnal (1. 3. 5. trioxybenzol), mclyeknek alapanyaga az Aspidinol, 

'Y'í'r""Yt::f' 'f~ar~N""rc-b),00""" 
/t(b.w>pi<lí~ 

(CH,), 
l 

Ho-o-OH 
H,C,-C- . 

i! 
" o 

Aspidinol 

ami hatástalan filicinsav vajsav estere. K€t aspidinol esterszerü kapcso
lata útján keletkezik az igen hatásos Albaspidin. A g·yöktörzsben előforduló 
filixsav 3 és a filmaran 4 Aspidinol-magot tartalmaz. Nagy zavarti kelt, hogy 
az egyik vegyi gyár ugyancsak filmaran nevet adta egyik készítményének, 
amely a hatóanyagokat olajos ·oldatban ta.rcalmazza. Ez a filmaran tehát 
nem azonos ·a gyöktörzs egyik hatóanyagáva1, amelyet J{ taft állított elő és 
amelynek szerkezetét imént ismertettük. E~k a phloroglucin-szármaúkok 
erős méTgek nemcsak a férgekre, melye1mek síma izmait megbénítják, miál
tal képtelenek lesznek szívószájul<kal a bélfalra tapadni, tehát, elüzhetők -
hanem az emberre is. Helybeli hatás gyulladáskeltő, úgyhogy gyomor
bélhurutot okozhatnak mérgező adagban. Felszívódva a hatás, a központi 
idegrendszerre irányul. Gyermekeken görcsöket oköz, feh1őttön nagy izga
lom, hányás és látási zavar következhet be. Régebben többször észleltek meg
valrnlást (neuritis optica-), ami azonban már évtizedek óta nem fordult elO. 
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A szervezetben a magas molekulájú hatóanyagok csak lassan hasadnak el 
hatástalan vegyületekké, úgyhogy halmozódás veszélye áll fenn .. Hatástalan 
kúra csetén megismételni csak néhány hét mulva szabad. Az idegrendszeren 
kívül a májat is megtámadhatj a, sárgaságot okozhat és veseártalmat is. 

R e n d c l és. Igen 1negbízható, talán a legjobb szer ta.eniák és mtchy
lostO'Jníasis esctén zöldszínü, sürün folyó ''~extTactum Filicis nw-ris aethe
reum., minek főtömegét zöldes zsírOs anyag teszi telítetlen zsírsavakkal, mik
nek szintéh' része van a hatásban: ádagja felnötteknek caps. g·elai:.inosában 
6·0-8·0 g, 10 g-on :felül soha; gyermeknek electuariumban 2·0---4·0 g, Utána 
2-3 órával kalomel\, seJmát és keserűsót rendeljünk hashajtóul, biztosan 
ható adagban. Elgyengülteknek, a1koholis~á.lrnak, gTaviditás, szív- és máj
betegség eseién nem rendeljük. 

Flores Kusso s. Koso. K us so,- v i r á g ok. A B rayera anthelmintica 
v. I-Iage·nia abyssinica verheuyes női virá.gai. A régi, elsárgult virágok hatás
talanole Hatóanyaguk a kris~ályos, sárga, íztelen, ví,zben oldhatatlan kus
.sein 'v. kosotoxin, mely vegyi és hatástani tekintetben rokO.na a filixsavnak, 
ugyancsak Vajsavas phloroglucin-vegJlÜlet. 

Rendel-és: A virágokat electuariumban felnöttnek 15-20 g-os, 
g'J··ermekeknek 10 g;-os adagban rendelik. A bevétele kevesebb. kelemetlen
séget okoz, mint a grán:ítkéreg decoctumáé. Nem rnérgezD ;-enyhe hashajtó 
hatása is van, ha friss-. 

Kussein·um c·rystalisatn:;n adagja porban 1-2 g. Igen drága. 
*Kamala depuratum. A Mallotus phinippinensis v. Rottlem tincio·ria 

gyümölcBeit borí~ó mirigyekből és szörökből álló téglavörös, szagtalan és 
íztelen po,r. A szőrökct és a hamisítás céljából belékevert téglaport szitálás,. 
isza,polás által távolítják el. Az így nyert *Kamala dep1<ratunt használandó. 
Hatóanyaga 1·ottlerin., ez is phlor.oglucin~származék. Alig mérgező és nem 
kellemetlen szer, s ezért a gjrennekpraxisba.n kedvelt. Enyhén hashajtó 
ha~ású is, de azért erre ne bí"Zzuk ma.gunkat. "_ 

A karnala a d a g j a porban, vajaskenyérre hintve, electuar-iumban 
vagy rázó-keyorékben 8·0-12·0 g, gyermeknek :felényi. 

Semen Cucurbitae peponis. A friss, hámozott és összezúzott tök
m a g v ak 40-60 g'-j Ü cukorral készült pasta alakjában a nép féregűző 
szer gyanánt használja. Íze kellemes: gyermekek is szívcsen veszik be; hatá
sát dícsérik·. Hatóanyagát nem ismerjük. 

Ilyen népies szerek még a vöröshagymaJ fokhagyma., mustár, salá~ák 
vagy forrázatole formájában. 

2. Fonalférgek vagy Nernatodák elleni szerek 

Flores Cinae. C i n a v i r á g ok. A Turkesz~.ánban honos Artemisia 
1íta?•itinta ki nem nyílOtt virágai -egy 6ajátságos, kellemetlen szagú illó olajat 
és eg:y hatásos anyagot: santoni:nt tartalmaznak. A flores cinao condit ae 
(gilisztacukor) használata elavult, de a nép még ma is kedveli. 
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Az ebbe a csoportba tartozó Oxyw·is vennicularis elüzés>e aránylag 
könnyü feladat s mivel főleg a vastag- és végbélben tanyázik s a nőstény a 
petéi~ az anus körül rakja le, elűzése legtöbbször beöntésekkel sikerül 00 
pedig 3%-os kon'yhasóoldatta1, fokhagyma maceratummal, szappanos vagy 
ecetes beöntéssel. E gyógymód támogatására belsőleg rendelünk alurninium 
.acetobenzoicum.-ot, amely Oxynwrs néven van forgalomban. Igen dícsérik 
oxyuris ellenes hatását egy resorcin-száTmazékn.ak, mely Lubisan néven kap
ható, melyet 3 napon át rendelünk reggel éhgyomorra és bevétele után 3 
órával hashajtót adunk. A kúrát négy hét mulva megismételjük, a vissza
maradt petékből származó feüőzés most már végleges leküzdésére. Nehe
zebb az Ascaris l1<mbricoides-től való megszabadítása a szervezetnek, amely
nek petéi zöldségfélékkel.kerülnek az ember gyomrába és minekutána amint 
már elmondtuk, a véren át a tüdőbe jutnak s ott kifejlődnek, onnan a köpet
tel kerülnek vissza a bélbe. Néha oly tömegesen tanyáznak a bélben, hogy 
,összecsapzódnak és obturatios ileust okoznak. Ez llkkor történik, amikor 
hireelen elöljük őket széntetracbloriddal vagy tetraebloraethylennel, miért 
is ezeket ascarisok ellen nem szerecjük használni, ha.11em inkább a santonint· 
vagy az Ol. Chenopodi~t. 

A *santonin naphtalin~származék, a santoninsavnak lactonja; szín
telen, kristályos anyag, amely zsíros olajokban jól, de vízben és aleoholban 
.alig oldható, ezért nehezen szívódik fel, s legnagyobb része a. bélsárral 
kiürül. Megbízható szerünk asearisok ellen; ugyan nem öli meg, de nyugta
lanítja őket, úgyhogy a lefelé terjedő szer elől mind alsóbb bélrészletekbe 
menekülnek, vagy éppen görcsbe ejti öket úgy, hog:y nem tudnak a peris
taltica tovasodródó hatásának ellentállni, ami a vascagbélbe kergeti öket, 
honnan.hashajtóval könnyen eltávolíthatók (vermifug-hatás). E mellett 
Bzól az, hogy a hashajtóval kiürített tölllBg élő férgekből áll. 

A santonin agyi görcsokozó méreg. Enyhe mérgezések már mérsékelt 
medicinális adagok után is gyakoriak. Ilyenkor a tünetek: hányás, szédülés, 
ízlés, szagl§si és látási hallucinatiók; gyakori az eleinte ibolya-, majd sárga
.színlátás, ami az ideghártyának eleinte az ibolya iránt túlérzékenységével, 
később kifáradásával magyarázható, minek következtében a complementaer 
sárga szín erősebben percipiáltatik. Súlyos esetekben aphasia, e1onicus 
görcsrahamok jelentkeznek az agykéreg izgalma következtében, a halál 
·eomában, nagy hősüllyedéssel, a légző-centrum bénulása folytán áll be. 
A bevett santonin oxyda.:iós terméke, a santogeniu a vizelettel ürül ki, 
mely ilyenkor zöldessárga színű, lúgok hozzáadására pedig megvörösödik 

R e n d e l és. A santonint többnyire reggel éhg)'omorra, esetleg este 
lefekvés elő ct vetetjük be, mikor a sárgalátás legkevésbbé zavar. Utólag has
llajtó szükséges. A santonin egyes adagja gyermekeknek (10 éven aluli) 
0·02-0·04 g, felnötteknek 0·05--0·10! g· pro die 0·30! g porban. 
*Comprúnata Santonini 0·025 g-ot tartalmaznak. Ricinusolajban oldva 
'is rendelik, ami nem J;:ationalis; kevés ricinus nem távolítja el a :férgeket, 
:Sem a mérget idején; nagyobb adag pedig távozik a benne oldott santonin
nal együtt, mielőtt még hatni tudna kellőleg a gilisztákra. 
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Herba Tanaceti vulgaris (compositae). llférgezö hatású illó olajat 
tartalmaz. Egyes vidékeken a nép ascarisok- ellen használja. Az oleum iana
ceti acthereum 1-4 cseppes adagban elaeosaccharmn alakjáball használ
ható. 11J......30 csepp mérgző; enteritist és görcsöket okoz. 

*Oleum Chenopodii. Amerikában honos Chenapadium antheiminti
eum-ból vízgőzökkel lepárolt illó olaj, melynek hatóanyaga az Llscaridol_. 
melyből 60%-ot tartalmaz, mi a férgek izmait eleinte izgatja, gÖl'esbe ejti,. 
azután bénítja. Nagym1 hatásos, de veszélyes szer, amelyet igen pontos elő~ 
írás szerint kell használni. Gyermekelmek annyi cseppet adunk, ahány éves, 
gelatintokocskában és az egész adagot eg·yszerre adjuk, nehogy a keletkező, 
vérbőség az utóbb adott olaj felszívódását siettetve, mérgezést okozzon; fel
nőttnek ellenben 3 X 8 cseppet adunk 1:......1 órás időközben. Két órával 
később erélyes hashajtás. Anchylostoma ellen az adagokat meg·kétszerezzük, 
ami persze a mérgezés veszélyét növeli. Rendelés vagy az Oleunt Chenopodii- · 
alakjában történik, va.gy a tiszta hatóanyagat az Ascaridol-t rendeljük és 
pedig félakkora adagban. (20 csepp olaj = 0·5 g Ascaridol.) 

A mérgező hatás íülzúgással, süketséggel kezdődik, izomgyengeség,_ 
atax.h fejlődik, majd görcsök lépnek fel és ~avarok a légzésben: :i\l[ájsorva
dás, vér- és fehérjevizelés ·scm ·ritkák. 

Ascarisok ellen igen hatásosnak mondják a Hexylresorál~olt. 0·2 _g-os 
adagokban éhgyomorra. 

A horogférgek közill legveszedelmesebb nálunk az Anchylostoma duo
denale, amely főleg bányában, téglagyárakban dolgozókan lép fel. Lárvája 
a bőrön keresztül jnt a szervezetbe s a tüdőn át a bélbe, ahol mint veszedel
mes vérszopó perniciosa szerü vérszegénységet okoz. Leg·ha~ásosabb és arány
lag csekély veszéllyel járó gyógyszere a C a r b O n B U ?n t e h· a G h l O

r a t um (CC!, széntetrachlorid), melyet gelatintokban rendel ünk. Adagja 
felnőttnek 2--3 g, gyermeknek 0·5~1 g. Utána 1~2 óra mulva hashajtót 
adunlr. 

l\férgező hatása hasonló a chloroforméhoz: szívre és májra irányul. A 
mérgezé.st elősegíti alkohol élvezetc úgy, mint zsírok, pl. tej egyidejű 
fogyasztása. A májban a glycogen meg-fogy, elzsírosodás következik be. Néha 
görcsök lépnek fel, melyek Ca-befecskendezésre szünnek. Az alkalmazá·s 
előtt célszerű 3 napig fehérje- és zsírszegény szénhydrátdús táplálékot ren-::. 
delni, caleiuma-t adni és vegytiszta készítményt használni, amilyen SeTetin 
néven kapható. A hashajtás alapos legyen és csak a bél kiürítése után 
engedjük meg az evést. Amerikai statisztika szerint a mérgczés gyakorisága 
ilyenkor l: 50.000. Hál'Oill hé~en belül megismételni a kúrát nem szabad. 

Kevésbbé mérgező hatású szer a T e t r a c h l o 1· a e t h y l e 'n, mely
nek hatásosságát anchylostomiasis ellen igen dícsérik. Adagja 4·0 g. Nagyobb 
adag narkótikus hatá.sú. Oxicyd néven hozták forgalomba. 

Anchylosioma és .A.scaris ellen hatásos szer a T h y m o l is, melyrő1 
már megemlékeztünk mint fertőtlenítő szerről. Belső adagja 2 óránként 
1~2 g. Napjában 4-18 g. utána hashajtói adnnk. 
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D) Protozoonok okozta betegségek cbemolherapíája 

1. A Malária gyógyszerei 

Az állati egysejtilek (protozoa) Sporozoák csoportjába tartozik a 
P l as m, o d itt m 1n a l a 1· i a e, mely emberen kínos lázrohamokban nyil
vánuló betegséget okoz, amely minden emberi betegség közül a legtöbb áldo
zatot szedi, ameúnyiben a földke_ .. ·ekségen é1ő emberek több milü egyhar
mada szenved benne és évente kétmillió haiá!os áldozatot követel. Leküz
dése - a közgészségügy e fontos feladata - azóta vált lehetségessé, amióta 
Laveran felfedezte a ~ialaria parasi~át és ismeretessé vált, hogy azt egy 
szúnyogféleség, az A1wphdes oltja be az ember vérébc. Ez a kórokozó 
ugyanis kettős életet él: ivari úton szaporodik arszúnyog testében, hasadás 
útján az ember vérében, illetve szerveiben. Életfolyása - melynek ismerete 
a ma.láriagyógyítá~ és megelőzés szempontjából egyaránt fontos -- a. 
következő: 

Az A-nopheles csípésekm' beoltja az ember vérébe a SpoTozoitákat (1), 
amelyek mint látni fogjuk, a szúnyog testében végbemenő ivari fejlődés 
folyamán keletkeztek. Ezek maggal bírü kis orsóalakú sejtek, amelyek bele
furakodnak a_vörösvérsejtekbe, ott amöhaszerü alako~ öltenek, Giemsa-festés
sel láthatóvá tehetök és biztosítják a l\-ialaria diagnosisát. Lassan úgy meg
nőnek, hogy kitöltik az egész vérsejtet. Ilyenkor Malaria jJlasnwdium (2) 
a nevük, pigment-szemcséket alkotnak (Malaria pigment). A plasmodium 
a vérsejtben oozlásnak indul, magja 15-25 részre hasad, melynek mind
egyikét kevés plasma veszi körüL Az így ivartalanul, hasadás (sizogonia 
vagy merogonia) útján keletkezett Bizonták v. Me,-ozoiták (3) rnegrepesztve 
a vörösvérsejtet, kirajzanak a vérplasntába és a l,ázrohamot okozzák. Csak
hamar épúgy mint a sporozoiták (l) ők is belejutnak a vörösvérsejtekbe, 
ahol az ivartalan szaporodásuk megismétlődik. Ilymódon természetesen a 
parasiták rendkívül elszaporodnak a vérben és mhrel ez a folJ.ama.t,_ mint 
láctuk, vérsejtek elpusztulásával jár együtt, tehát minden újabb malar:iás 
roham vérveszteséget okoz. 

Az ivaTtalan szaporodás a különböző parasitafajtákon különbözö -hosz
szú ideig tart s azért megkülönböztetünk a lázrohamok gyakorisága szerint 
három- vagy négynapos maláriát (l\L tertiana és quartana), míg a mindcn
napos (quotidiana) valószínűleg két vagy több különböző fajtának vál
takozó sizogoniájától jön <1étr.e. Ezeken kívlll meakülönböztet.ünk eO'v mala-

"' "'"' ria-fajtát, a tróptlSi malariát_, amely mind közül a legrosszabh indulatú és 
amelynek szaporodási 'ideje igen válto-zó, legtöbbször tartós lázat, sokszor 
eszméletleméget, kómás állapotot okoz. 

A sizonták (3) arra is képesek, hogy hosSzú időre megszüntes-sék sza.
porodásukat, nyugalomban maradva meghúzódjanak valamelyik szcrvben 
(lépben, &ontvelőben), hogy egyszerre valamilyen behatás (lelki izgalom, 
át.fázás, nehéz testi ~unka) nyugalmukból felrázza öket és a látszólag gyó-
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gyult maláriát néha évek mulva ismét fellobbantsik (malaria recidiva). 
A sizontáknak ezt a nyugvó alakját E-alaknak hívják. 

A sizogoma gyakori ismétlődése közben előfordul, hogy a sizonták (3) 
ivari alakokká him és nőstény ga;metákká (4) és (5) változnak ( gametozy
táknak is nev~zik őket), amelyelmek rendeltetése, hogy a szúnyogban ivari 
életet éljenek. Az emberi szervezetben ez a módja a szaporodásnak lehe~et
len, úgyhogy a hímgameták (4) ott csakhamar el is pusztulnak. Ha azon
ban az a.nopheles olyankor csípi meg a nlaláriás embert, amikor vérében 
]llÍndkét nembeli gameta van, akkor a szúnyogban megtörténik a meg
termékenyítés, ami igen hasonló a magasabb szervezeteken végbemenöhöz. 
A hímgameták (4) 1llÍndegyikéből ugyanis oszlás útján 4----6 nciktogameta 
(6) keletkezik, amelyek fonalalakúak, élénken mozognak s igen hasonlóak 
az ondószálakhoz és a nőstény gametából (5) időközben molcrogametává 
(7) fejlődött petesze1·ű sejtbe befurakodva abban sejtoszlást indítanak 
meg, amelynek terméke a zygota (8). J\'Iozgékony kis sejt ez, mely átván
do.rol a szúnyog gyomor-epitheljén és annak izomrétegében gömbalakú 
cystát képez, amelyben hasadás által töménytelen spo,·ozoita (l) keleekezik 
s a cysta megrepedése után ezek a szúnyog nyálmirigyén át, mint láttuk, 
belekerülnek az emberi vérbe, ahol ivartalan szaporodásuk újból kezdődik. 

A maláriaparasitáknak ez életfolyásából világos, hogy a betegséget 
kiirtani vagy az azt terjesztéi Anopheles pusztít-ásával lehe~séges - aminek 
különböző módja a közegé&ZSégügy feladata - vagy az emberben kell a 
gametákat elölni, hogy az Anopheles az ember vére áLal ne fertőződhessék. 
Így tehát a maláriás ember gyógyítása nem csupán az egyénnek, hanem a 
köznek is javára válik.· 

E~t a célt szolgáló gyógyszerelt a következők: 
a) Chimn. A cllinakéreg (Cm-tex Chinae) malária-ellenes hatásának 

felismerése évszázadokkal megelőzte hatásmódjának ismeretét. Cinchana
fajok nevüket annak köszönik, hogy Linné Cinchon Anna perui spanyol 
aJkirálynérói nevezte cl őket, aki a XVII. században e fák kérgének hatását 
az akkor már igen elterjedt. malária ellen sikerrel használta éS ajánlotta. 
Onnan Európába jezsuiták hozták át és terjesztették, ezért sokáig jezsuita
pornak is nevezték. Laveran, a Malaria parasita felfedezője feli.smerce a 
chinakéreg főhatóanyagának, a cllininnek pusztító hatását a malária kór- -
okozóra, ami mint késöbb Binz vizsgálataiból kiderült, más protozoonok 
ellen is irányul~ mert vele szemben mint általános protoplasma méreggel 
S'Zemben minden egysejtü lény, így pl. az ember fehérvérsejtjei is nagy érzé-
kenységet tanusítanak. "' 

A chinia malária-ellenes hat.ása valódi chemotherapiás hatás, mert 
elpusztítja a vérben ke,-ingő (de nem a vérsejtekbe zárt) sizontálcat, sőt a 
tertiana és quart.ana gametáit is, míg a trDpusi malária ga.metái ellen 
hatástalan, sizonHit pedig csak igen nagy adagban öli meg. Abból a körül
ményből, hogy a vérben keringő· sizontákat képes csak a ~hinin megö~ni 
köve~kezik, hogy legjobb á chinint akkor a vérbe juttatni, amikor a sizont.ák 
a vörö~svérsejtekből kirajzanak, vagyis a lázroham irlején. Ezért a várható 
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lázroham előtt 1-2 órával adják a ehinin 1·0-1·5 g-os adagját. újabban 
ezt .az adagot a nap folyamán 3---5 részletre aprózzák fel. Per os adva a 
chinint, annak vérbeli töménysége 24 órán át állandó marad, amit a gyó
gyításra előnyösebbnek mondanak, mintha i.ntravenás alkalmazással hirtc
len magas chininszintet hozunk lé~re a vérben, de már 8 óra mulva alig 
találjuk nyomai t benne. 

Némely vidéken chinh1 helyett ma is inkább a ehinakéreg készítm~
nyeit rendelik .m'alaria ellen és pedig azért, mert a kéreg többi a.lkaloidája 
Chiniclin, Cinchonin, Hydrochinin stb. szintén hatásos mérgei a parasiták
nak, sőt a H yd,·oehininnek különös erős hatást tulajdonítanak a tertiana 
esetében. Ilyen összalkaloidát tartalmazó készítmény pl. az· Extractum 
Chinae frigide pamtum. A Totaqtlina nevű készítmény az alkaloidák 
70%-át tartalmazza. A chiua.kéreg készítményeit egyébként a keserü
anyagok között, a chlninsókat pedig a lázellenes szerek közott soroltuk fel. 

A malaria gyógyítása céljából a láz megszünése után még legalább 
5-7 napig kell folytctni a kiírát a recidiva meggátlására és azután 2-3, 
majd 5 napos szűnetekkel megszakítva 3--3 napig adunk napi 1·0 g chininc 
heteken át. 

A chirun már erosebb gyógyadagai után is néh:> kellemetlen mallék
hatásokat okozhat,· a~inők: fülzúgás, szédülés, fejfájás. 10 g dünin súlyos 
központi bénulást okoz. Az egyéni érzékenység igen különböző. Halálos 
adagját_ felnőttön 10-15 g-ra, gyermeken 2 g-ra tehetjük. Ilyen heveny 
chininmérgezések ritkák, mert korai mérgezési tünetek a további adagolás 
megszűntetésére intenek. Gyakoribb veszedelem okoeója az, hogy a chinin 
ha,lnwzódhatik ·a szervezetben. ami súlyos idegrendsz-eri és vérkeringési 
zavarokat idézhet elő. Ilyenek chininsüketség és vakság, amelyek szeren
csérc legtöbbször múlóak, chininrészegség, majd központ-i bénulás. A szív
működés. rnvara (systoles kontraktura, ingerképzési zavarok) collapsusra 
vezethet. Igen érdekes, hogy a chininmérgezett vitaminhiány tüneteit is 
mutatja, úgylá_tszik azért, mert a szervezet vitaminszükséglete mebl11Ő. Jel
lemzők a skorbuthoz hasonló tünetek és a farkasvakság. 

Nem ri:ka a ~hinin-idiosynkrasia allergiás túlérzékenység képében, 
ami sükszor csak bőrtünetekben nyilvánul, de a tropusi malária kezelése 
közben súlyos haemolysis képében szokott jelentkezni, amihez gyakran 
halálos anuria társul, mert a vérsejtek váza a húgycsa.tornácskákat eltöme
szeli. A kiürülő haemüglobin a vkeletct sötétre színezi (Schwarzwasser
.fieber). Ez a veszedelem és az a körülmény, hogy a chinhl a tropusi malá
riát_ meggyógyítani nem tudja, indokolttá tette, hD-gy új maiária-ellenes 
szerek után kut~ssanak, ami sikerrel is járt. 

b) Atebrin. Aeridin származék, mely chininhez hasonlóan a sillou
tákat pusztítja az ember vérében s nagy jelentősége abban van, .hogy a 
chinin túlérzékenység imént említett eseteiben annak kitűnő helyettesítője. 
Helyi izgató hatása miatt teli gyornona vétetjük be. Szépséghibája, hogy 
a bőrt és nyálkahártyákat shgára színezi, úgyhogy sárgaságot utánoz. 
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Hatása a~ chininénál erősebb. Adagja: 3-swr napjában O· l g. Öt napnál 
tovább egyhuzamban ne rendeljük. 

c) Plasmochin. Syntheticus készítmény ez is, amely a methoxy
chinolin származéka. Nag:r jelentősége, hogy a gametálmt és nem a siz-an
tákat öli el az emberi vérben úgy, hogy nem annyira a malária gyógyításá
iban bír jelentőséggel, mint inkább a malária elleni küzdelemben, mert mint 

· láttuk, az Anopheles csak addig terjesztője a maláriának, amíg az ember 
vérében élő gameták foglaltanak. Ezen túlmenően. a Plasmochin valószínü
leg a malária parasita nyugvó .alakjait, Hz ú. n. E-módosulatát is elpusz
títja s ezzel elejét veszi a recidivának. 

Rendelés: 5 napon át napjában 3-szor 0·02 g tiszcán vagy chininnel 
együtt, úgy hogy 0'3 g chininhez 0·01 g plasmochint adnnk. Ilyen készít
mény a Ohirwplasrnin. 

A plasmochinnak vannak kellemetlen mellékhatásai, különöscn ha 
gyógyadagját túllépjük. Ilyenkor a szív ütemzavarain kívül gyomor- és 
bélgörcs-ök lépnek fel, methaemoglnbin képződik és cyanosis. 

A plasmochinnak újab b vegyi rokona a Oert1ma ( dialkylamínooxy
chinolinaminobutan), a gameták mérge. 

2. A lues gyógyszerei. (Antiluetica) 

A lues (syphilis) kórokozóját a SpiTochaeta pallidat Schaurlin· fedezte 
fel, melynek chcmotherapiás leküzdésére hárQm fegyverünk van: A lues 
legrégibb gyógyszere a kénes_ő, tová.bb.á a bisntuth és a szerves arsenvegyü·
letek. 

a) A kéneső lu es-ellenes szerepe: A középkor orvosai kénesőfüstö
lésekkel a lues oly drasztikus m;ódszerét alkalmazták, hogy súlyos, sőt 
halálos mérgezések"napirenden voltak úgy, hogy a kénesőt az orvosok 
egyrésze, az anthnercurialisták harcos csoPortja teljesen száműzte" 
a gyógyításbóL Később enyhébb adagolásban megült elfoglalta. méltó helyét 
a lues gyógyításában, melynck igazi értékét csak alqtor ismerték fel, ami
kor a betegség gyógyítását a lVassermann-féle reakció negatívvá válása 
biwnyította. Hogy ez a hatás abban áll-e, hogy a kéneső közvetlenül a kór
okozót pusztítja-e el a lueses szervezetben vagy olyan változást okoz benne, 
amely a spirochaetát káros tevékenységében meggátolja s ezzel életfeltéte
leitől megfosztja, vitás kérdés és valószínű, hogy közvetlen chemotherapiás 
hatás,a mellett ~ s.zervczetre gyakorolt ú. n. staticus hatása is érvényesül. 

A kéneső hatásmódját illetően tudnunk kell, hogy éppúgy, mint azt 
az arserrvegyületek esetében látni fügjuk, a kéneső szerves komplex vegyü
letei a hatásosak ~zemben az egyszerű szervetlen vegyületekkeL Ezért leg
jobb chemotherapiás hatást akkor érünk el, ha vízben oldhatatlan kéneső
vegyületet, pl. calomelt vagy magát a fémkénesőt visszük a szervezetbe s 
oozel lehetövé tesszük, hogy fehérjével és lipoidokkal komplex vegyületeket 
alkotva jusson cl a kórokozókhoz és a megtámadott szövethez. 
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Éppeu ezért alkalmazása lues elhm vag-y kerrökúra alakjában történik 
vagy vízben oldhatatlan Hg-vegyületek OlajOs vagy paraffinos, suspensióit 
fecskendezzük izomba. 

A kenő vagy inunctiós kúráho;Z az ú. n. szürke kenőcsöt: *U n
fl u e ~n t tt m h y d 1· a r g y 'i' i seu c i n e r e u nt-ot ha,S'Zl1áljuk, mely 30% 
fémkénesőt tartalmaz igen finom szemcsés elos·zlásban. Ebből 3 g-ot -szokás 
bőrbe dörzsöltetni, úgy hogy a verejtékmirigyek kivezető csöveibe is be
kerüljön a Hg, ahonnan az közvetlenül fel tud szívódni. E célból 20 percig 
'Szokás azt eldörzsöltetni, minden nap egy másik testrészen. 5 nap után 
szünnapot tartunk, amikor fürdőt vesz a beteg. 5-6 ilyen turnusból áll 
egy kenőkúra. 

· A kenőkúra alatt a kéneső egyrésze a bőrről párologva a tüdők útján is 
felszívódik. Ezért a betegek helyette inkább kénesőkenőcsös vászondarab
kákat ú. n. Hg-kötényt hordanak a mellükön, amelyről testrnelegén párolgó 
kénesőgőz belégzés útján szívódik fel és kifejti antilueses hatását. 

Befecskendezésre va.gy a *Hydrargyrum salicylicum me
-d ic in a l e 10%-os paraffin- vagy sesamolajos suspensiójából fooskende
züuk 5 naponként 0·5-1·0 cc.-t a farizmok közé vagy *Calomel 30%-os 
paraffinos suspensióját használjuk e célra. 

A régen szokáshan voU sublimatkezelés (0·01 g HgCZ, bőr alá fecs
kendezése) vagy vízben oldhatatlan Eg-vegyületek per os rendelése kevésbbé 
hatá.5)os, mert .nem biztosít állandó és egyenletes Hg-szintet a vérben. 

b) Bismuth-vegyületek. Levariiti 1921-ben fedezte fel a bismuth 
ehemotherapiás hatását nyulak kísérletes luese ellen. Nagy előnye a Hg. 
val szemben, hogy gyógyító adagja sokkal távolabb van a rnérgező
től, sőt a chemotherapiás indexe (l :50) még a salvarsanénál is előnyö
sebb (1: 20-1: 30). Ez magyaráa:za mai nagy elterjedtségét a syphilis 
gyógyításában. Gyógyhatása nem oly s~embeötlő a betegség korai szaká
ban, mint a lues késői megnyilvánulásaival szemben (kiütés, papulák; gum
mák, aortitis luetica), melyek gyorsan visszafejlődilek hatására. A gyógy
hatás magához a bismuth-ionhoz kötött és valószínűleg közvetleu a 
spirochaeták ellen irányul, mert bismutb.-tal kezelt állatok lueses szöveté
vel a fertőzés nem vihető át más állatra. Vízben oldhatatlan vegyületeit 
l'endeljük olajos suspensióban mindig intramuscularisan. A hismuth egy
szeri adagja felnőttön 0.05 g. Az oldhatatlau vegyületekből 0·1-0·2 g-ot 
szokás adni hetenként. Vízben oldódó vegyüleeeit nem szaktuk rendelni, 
mert gyors felszívódás következtében kellemetlen mellékhatásokat okoz, me
!yek közt legkellemetlenebb a polyneuritis. 

Egyébként az izomba fecskendezett oldhatatlan készitmények ritkán 
okoznak mérgezést, hacsak nem egyéni túlérzékenység esetén. Gyakori kel
lemetlenség az általános bőrg-yulladás. A mérgezés tünetei: foghús meg
sziirkülése és gyulladása, a fog nyakán Ierakódó barnásfekete bismuth
szegély a kiváló bismuthsulfidtól, amí nehezen múlik el. Súlyos esetekben 
.a mérgezés igen hasonl~ a Hg-mérg.ezéshez: nyála.dz&s, stomatitis, vastagbél
hurut és fekélyek hasmenésekkel, vesegyulladás, mely azonban jóindulatú 
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és a szer elhagyása után a többi tünettel együtt elmulik. Intraverrás alkal-
mazástól tartózkodjunk, mert veszéllyel jár. . 

A bismuthot legtöbbször váltakozva használják kéneső és salvarsan 
kúráklml.. Ohemotherapiás hatása mellett kétségtelenül fokozza a ·szerve
zet v€dekez{í készségét is. 

Készitmények: *Bismuthum subsalicylicum (C,H,(OH) 
OOOBiO) vízben oldbatatlan fehér ]_lor. 10%-os scsam-olajjal készült emul
siója a luesgyógyítást szolgáló Hu,spensio b·ism. sa.l1~cyl. pro in.j. int-ramusc. 
( 10%) in vitr. (Form. norm.) 

Biz ol, N eobizol, Bisnwgenol néven is rendelhető. 
Trepol kal.-natr.-bismuthtartarat 64% Bi.-tartalommal volt az a ké

szítmény, mellyel Levadii" a Bi lues-ellenes hatását felfedezte, ami a lues
gyógyítás új korszakát nyitot~a meg. 

Lipoidoldható bismuthkészítmények Medobis, Pentabi, Lipobi, Elubis, 
Erc-obis stb. névell' vannak :forgalomban. 

/OH 
c) Szerves arserrvegyületek Az arsencssav O = As- OH chemo-

'-..UH 
therapiás hatását trypanosoma betegségekkel szemben Laveran és MeSnü fe
dezték fel 1902-ben. Ez az egyszerű As-vegyület azonban, mivei az arsent 
ionizált állapotban tartalmaz-za, túlságos mérgező volta miatt nem bizonyult 
alkalmasnak a további gyógykísérletekre. A további próbálkozások e téren 
ama tapasztalatokon épültek fel, hogy fémek szerves komplex vegyüleeel 
a szervezetben egészen másképpen oszlanak meg, mint az egyszerű ionizált 
.fémvegyületek, mert más sejtek és szervek iránt vonzódnak, tehát egészen 
más hatásokat is fejtenek ki. Az első szerves As-vegyület, amelyet chemo
therapiás kísérletekhez használtak, a k ak o d y ls a v ( dimethylarsensav) 

/OH 
volt, O= As-CH, aniely Franciaországban soká szerepelt a tuberculosis és 

'.,_CH 3 

iues gyógyszereként Ámde para.sitotropiája gyengének bizonyult és hasonló 
eredményűek voltak a különböző aliphás arsenchlorid és arsensav származé
kokkal megejtett vizsgálatok is. 

Az aliphás arsen-vegyűleteknél sokkal hatékonyabbaknak bizonyultak 
az aromás arsin, arsin-chlorid és arsinsavszármazékok. Ezek közül a:z 
Atoxyl-t jó eredménnyel alkalmazta kísérletes trypanüsomiasis ellen Tlw
rnas Arrgliában és Uhlenhutl} Németországban és Koch Róbe..t szép ered
ményeket látott tőle Afrikában álomkór ellen. Ámde ez a komplex arsen
veg:yület is még túlságosan mérgezőnek bizonyult. A2. anorganicus: arsen
vegyületekhez hasonló mérgezést ugyan netp. okoz, ellenben gyakran 
észleltek .utána bénulásoka t, spasmust és at.axiát, látási és hallási zavart, sőt 
a látóideg sorvadásán alapuló teljes megvakulást is. Úgylátszik, hogy mint 
komplex aTsen-vegyületnek atZ ionizált arsen-vegyületektől el~Brő electiv 
lokalizációja van és ö maga vagy a belöle képződő méreg a paTasitálton kívül 
főleg a központi idegrendszert támadja meg és nem a capillárisokat és bél
epithelt. Ezzel a vegyiilettel kezdte meg Ehrlich vizsgálatait és trypanoso-
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más egereken teljes gyógyulást is ér~ el, azonban a gyógyitó adag a mérgezö 
adaghoz igen közel állt. 

Ehrlich ·az atO.A'"Yl texicitását úgy ,_igyekezett gyengíteni, hogy a mole
kula amino-csoportjfrba savmaradékokat helyettesített és így nyerte a 
p-acetam.i1W-phenylarsensavas natrúunot vagy arsacetin·t. 

Pa.m-aminophenylarsinsava.s N atriu-1n · 
Atoxyl 

H-N-00-0H, 
l -

o / 

l ONa 
O=As<OH 

.Aoetyl-.Atoxyl 
Arsacetill 

Eh>·lich elgondolásiit az új molekula igazolni Játszott, amennyiben az 
arsacetin chemotherapiás indexe ha nem is kifogástalannak, ~e mégis jobb
nak mutatkozott az atoxyléniíl. Ehrlich az atoxyllal és arsacetinnel végzett 
vizsgálatai kapcsán azt a fontos megfigyelést tette, hogy e vegyületek in 
vitro trypanosomákra csaknem hatástalanok. l\fivel ezekben az arsen mint 
5 vegy~rtékü elem szerepelt és ismeretes volt régebbi kísérlct~kből, hogy a 
3 vegyértékű arsen in vitro is elöli a trypanosomákat, az vDit a :feltevése, 
hogy fenti vegyületek hatásosságukat annak köszönik, hogy a szervezetben 
redukáló dnak, melynek ka.pcsán a moleknlában szereplő öt vegyértékű arserr 
három vegyértékű lesz. Ez arra késztette Ehrlichet, hogy Dl~y a11 komplex 
vegyűleteket állítson elő, amelyekben már eleve az As hárrm vegyértékkel 
szerep~l és e kísérletek folyamán jutott el ahhoz a vegyiilethez, amely a 
kísérletes trypanosowiasissal szemben minden eddig elért eredményt felül
mult, mert sikerült egyetlen adagjával az állatok vérében hemzsegő kór~ 
okozókat onnan-eltüntetni és öket a biztos haláltól megmenteni. Ez az új 
vegyület, mely megvalósítani látszott a chemotherapia vágyálmát a "theraw 
pia ster-il'i.sans magna(( -t, a Sa l v a rsa n v. dioxydia11tinoarse·1tobenzoi 
volt. 

A trypanosomák és spirochaeták közeli rokonsága valószínűvé tette, 
hogy az új vegyület hasonló gyógyhatást fejt ki spiro,chKta betegségekkel 
szemben is, a.mi. a kísérletesen nyulakra átoltott -luessel szemban helytálló
nak is bizonyult. Utóbbi esetben a gyógyító adag az elt.űrt adagnak csak 
J./

60 
része volt -és nyulak lueses .:fe~élyeit a mérgező adag J./7~1/10 

részével sikerült meggyógyítani. A salvarsannak e kitűnő chemotherapiás 
hatásával ellentétben áll, hogy a kórokozókat in vitro alig bántalmazta. 
Ezt azzal magyarázzák, hogy nem ő maga, hanem a szervczetben keletkezett 
valamely oxidációs terméke az, anri a parasitatr-op hatást kifejti, amit 
tároDgat az, hogy valóban egyik oxidációs terméke, az arsinoxyd a spiro-
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ch8tákra igen mérgező. Ennek kimutatása a szervezetben azonban még· 
nem sikerült és hatásosságáról a szervezetben sem tudunk seinmit, -úgy 
hogy egyelőre a salvarsanhatásnak e magyarázatát csak mint mnnka
hypothesist tekinthetjük. A salvarsan vízben oldhatatlan és csak alkaliák 
hozzáadására oldódó v_egyület lévén, alkalmazásának nehézségei voltak, 
amik Ehrlichet arra késztették, hogy szerkezetén·ek változtatásával vízben 
oldható vegyületeket nyerje11. Ez a methap. sulfasav-gyök bevezetésével 
sikerült is. Így nyertük a vízben oldódó N e o s a l v a r s a n t, mely a sal
varsan helyébe lépett. 

Ehrlich elgondolása, hogy· az As csak mint 3 vegyértékű elem fejti ki 
előnyös ehemotherapiás hatását, tévesnek bizonyult, mcrt egyfelől azt 
láttuk, hogy a salvarsan bár 3 v. é. arsen-vegyület, a kórokozókra közvet
lenül hatástalan, másefelől újabban igen hatásos antiluetieumokat sil<erült 
előállítani, amelyek 5 v. é. arsent ·tartalmaznak. Ezek közül nagy jelentő
ségű a p.-oxy-m-acetylamino-phe1Vylarsinsav, mely Sp i r o c i d, nálunk 
P a ll i c i d néven kapható és előnye, hogy ellentétben az eredeti vegyüle
tekkel, per os is kifejti hatását, ami főleg csecsemők veleszületett luesének 
gyógyításában bír jelentőséggel. A másik 5 v. é.-ű arserrvegyület a Phm1yl
glicinamid arsillsavas na trium vagy T r y p a r sa-m i d, amely úgy látszik, 
lipoidoldhatóságánál fogva az agyszövetbe is be tud hatolni s így a lues 
késői következményei: a tabes és paralysis ellen is hatásosabbnak mutatlm: 
zik, mint a többi arsenkészítrnény. 

A.ehemdth_erapia e ha~ásos eszközeinek vegyi szerkezetét a következők
ben mntatjuk be: 

OH Oli 
l l H,N-o o-NH, 
l l 

A.s==A.s 
Dioxy-d•iamino"arse?wbcnzol 

SalVarsan 
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OH H . 
l l 

o-N-CO-CH, 

l 
O =AS<OH 

OH 

p-oxy-1n-Acetyl-am,ino. 
Phenylarrsinsav 

Spiroeid v. Pallicid 

OH 
l 

OH 
l. H,N-o o-NH-CH,-SO,Na 

l l 
AS==AS 

Neosa1varsan 

H-N-CH,-CO--NH, 
l o 
l 

O =AS< OH 
O Na 

P h eny l g ly cin-amid-arsin-sa.va.s 
Natri;wm 

'I'ryparsamid 

OH 
l H,N-o 
l 

AS=O 
Arsinoxyd 

A neosalvarsan, mely a salvarsant már teljesen kiszorította a gyó
gyításból, kissé szüTkés citromsárga, vízben sBinleges kémha~ással _kit~
nően oldódó por. A készítmény nem teljes egészében a fen~! malelmla
ból áll hanem változó mennyiségben tartalmaz különbözö organicus és 
ano;rg~nicus sókat. Éppen ezért pontos As és S tertalmal nem követelhe
tünk a készítménytől, de viszont magszabhatjuk, hogy csak olyan készít
mény kifogástalan, melynek As tartalma 19·5%-nál nem kisebb, kéntar
talma pedig nem haladja meg a 10%-ot. A vegyület fentebb emlitett változó 
ősszetétele valamint az összes arseuobenzol-készítmények ismert bomlékDny-' . sága és az ezzel járó veszedelmek megkívánják, hogy a forgalomba kerülö 
praeperatumok szigorúan ellenöriztessenek. Hazánkban az eBenőrzés a 
kémiai vizsgálaton kívíil a mindenkor forgalomba hozandó készítmény 
toxieJtásának és hatékonyságának állatkísérletes megállapítására is ki

terjed. 
A salvarsan-készítmények meglepő és értékes sajátsága, hogy gyakran 

már egyszeri alkalmazásuk is gyors és kedvező befolyást gyakorol a syphili
ses folyamatokra, ami távolról sem jelenti azt, hogy egyszeri adagolása ele
gendő a betegség meggyógyítására. 

A primaer fekély a salvarsan hatása alatt gyorsan behámosodik, de az 
indura.tio már nem tűnik el oly gyorsan. Arra is van néhány példa az ir.o
dalomban, hogy kénesilkárával kombinált korai salvarsankezelés gyökeres 
gyógyulásra vezetett, de ezek ritka., szerenesés esetek. 

Gyorsan javulnak salvarsa.nra a másodiagos bőr- és nyálkalrártya 
eruptiók is. Kitünőerr reagálnak a kezelésre a harmadlagos elváltozások. 
Gummák, ha már szétestek és kifekélyesedtek is; salvarsan-kezelésre feJ
tünő gyorsan gyógyulnak. Ugyancsak meglepő eredményeket értek el e 
szerrel a csont és csonthártya syphilises-betegségeiben. Különösen indicált
nak tartják 'á salvarsant az ú. n. lues. roaligna esetén. Ezzel szemben teljestm 
hatástalan a salvarsan a syphilires alapon már kifejlődött paralysis vagy 
tabes gyógyításában, úgyhogy ilyen esetekben a malaria oltással megindí
tott intermittáló lázgyógymód nélkülözhetetlen. 

Igen szép sikereket érnek el végül az arserrkészítményekkel syphilises 
szembetegségekben és újszülö~tek veleszületett syphilisében. 

Mindezekből látható, hogy a salvarsan a syphilises alapon álló leg
kül&nböző kórfolyamatokra jól hat, azokat sokszor meglep8 gyorsan meg
állítja, de az is kétségtelen, hogy e szerek a. luest egymagukban meggyó~ 
gyítani nem tudják, hanem bismuth- és kénesőkészítményekkel végzett 
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Neosalvarsan 

Gyógyhatások 

Kezelés 
m6dja 



Mérgezés 

Gyógysze>·iilló 
spirochiiták 

kezeléssel kell azok hatását kiegészíteni. Legjobb ézt úgy vége~ni, hogy köz
ve;!enül a 6 hetes neosalvarsan kezelés befejeztével megkezdjük a bismuth
kúrát vagy a kéneső-kenéseket. Gyógyulás legtöbbször csak egy éven át 
következetcsen keresztül vitt kezelés által érhető el, mely idő alatt kb. 
30 ncosalvarsan befee~kendezésre van szükség. Jó betekintést enged a 
gyógyulási folyamatba a Wassennann-féle reakció, mely a fertőzés utáni 
6. héten szokv~t jelentkezni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a betegség 
első szakában a salvarsan-késaltmények tűntetik el leggyorsabban ezt a 
tünetet, míg a tertiar lues esetében a bismnsth-készítményeké az elsőbbség. 
A secundar szakban arsen és bismnth egyenértékűek (Eichholtz). 

A komplex arsen-vegyületek hatásmódja még vitás és valószínűleg 
nem egységes. Némelyek a kórokozóra közve~lenül kifejtett hatását egészert
elvetik és a szervezet védekező erejének fokozásával magyarázzák hatásDs
ságát, mások viszont azt állítják, hogy részint maga a salvarsan, részint a 
szervezetben belőle képződő oxidációs terméke, az arsinoxyd a kórokozó
kat bántainiazza és pedig hasonlóan a Jlg-ionll<Dz, a sejtek SJJ-csoportjaival 
alkotna vegyiiletet s ezáltal az ú. n. redox folyamatokban foncos szerepet 
vivő vegyületeket, amillők a cystin: cystein és glutathion inaktiválná. 
Maga Eh..Zich nem vallotta azt, hogy a hatás egyedül abban állna, hogy a 
szer a spirochaetákat elpusztíija, hanem feltette, hogy a:bban jelentékeny 
szerepe van a tönkrement spirochaeták és széteső lueticns szövetek fehérjéi 
által termelt immunanyagoknak, -mclyeknek képződésére valóban serkentő
leg hat a salvarsan. 

~Mérgezés. Nem teljesen tiszia, részben oxydalt termékeket tartalmaz& 
készítmény befecskendezése közben jelentkezhetnek már súlyos tünetek, 
amelyek angionmu·otikus tünetcsoport néven ismertek A bőrben fellépö 
edénytágulással és vizenyővel kezdődve, kollapsu.sig fokozódhat <lZ edény
bénulás, amelyben a szívizom bénulása is részt vesz. Az első tünetek jelent;.. 
k<;zésekor azonnal be kell szüntetni a befecskendezést és 25%-os szőlőcukrot 
kell adni intravenásan. 

Az adag túllépése vagy allergiás túlérzékenység következtében fellép
hetnek kórtünetek (viszketés, erythema), melyeknek leg•úlyosabb kimene
tele a dermatitis exfoliativa géncralisata. Néha a máj válik salvarsan
érzékennyé, aminek első jele a sárgaság, melynek felléptekor a kezelést meg 
kell szünte~ni, ha nem akarjuk -a beteget a májsorvadás halá~og. veszedel
mébe sodorni és a májártalmat cukor és insulinnal igyekszünk ffiegSzüntetni~ 

Annak. ellenére, hogy mint láttuk, az a.rsenvegyületek nem egészen 
veszély-telen gyógyreerek, mégsem szabad túl kicsiny, hatástalan adagokkal 
kísérletezni, 1nert megeshetik, hogy ezzel örökre megfos~tjuk a beteget a 
-salvarsankészítmények áldásos ·gyógyhátásától. :i11:á.r- bizanyos szBrves festé-
kekkel (fuehsin, trypán-vörös stb.) végzett trypanosoma-kísérletek mutat
tá.k, hogy ha ezek: nem elég töméliyek ahhoz, -hogy a trypanoso-mákat meg
öljék akkor ezek immunisokká válhatnak úgy, hogy ily módon pl. fnchsin
álló törzsek keletkezhetnek, amelyek fuchsinnal' többé nem ölhetök el. 
Ugyanez lehets~gcs spirochli~iik esetében .a.z arsenvegyületekkel szemben, ami 
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helytelenül végzett salvaPsa.nltezelés sikertelenségét megmagyarázza. Ilyen
kor kár arserrvegyületeket tovább erőltetni, hanem jobb áttémi a Hg és 
B i-kezelésre. 

A lk a lm a z á s: l. Lues kezelésében felnőttnek neosalvarsant adunk 
intravenásarr, kezdetben 0·3-0·4, majd 0·4----0·6 g-ot eleinte ö~ödnapoukint, 
majd hetenkint 1-1 befecskendezést 6-10 héten át. Gyermekek és csecse
mők luesét inkább a per os hatékony Spiroeid v. PaUacid nevű készítmény
nyel kezeljük. 

2. A lues késői ú. n. metalueses jelenségei ellen a tabes és paralysis 
gyógykezelésében a T;·yparsamid-ot rendeljük 1·5-3·0 g-os adagokban 
intravcnás.a.n. 

3. Egyéb protozoon-betegségek közül neosalvarsannal gyógyítjuk a fram
bösmt és a febris •·ecu;-rens-t, valamint a patkányharapás nyomán fellépő 
.SodokU-t. Tüdőgangraena esetében napi 0·15-0·3 g· intravenáBan jó hatásw 
sal szakott lenni. 

4. Angina P lant-Vinc en tit helyileg kezelünk neosalvarsa1mal eesetelést 
végezve va.gy hintőpornak használva. 

Kés z í tm é n y ek: *Arsenobensolnm solubile in ampullis (N eosal
varsan, Revival, Vitat·san). Vízben jól oldódik. Oldat semleges kéml1atásíi. 
Légmentes ampullákban po.ralakú készítmény, melyet Aqua hidestillata 
.sterilisben kell frissen oldani és lehetőleg azonnal befecskendezni. Adag,: 
()'15-0·60 g. 

l'IIyosalvarsan (salvarsan-dimethansnlfosavasnatrium). Oldat a ke
vésbbé gyorsan romlik Adagolása hasonló, mint a neosalvarsané. 

Spiroeid v. Pallicid (Stovarsol, Arsoral) per os hatékony antilueti
;;um, mely 0·01-0·25 g-os ta:blettikban kapható. Natriumsója Solvarein, 
JJyanarsa-n néven van forgalomban; (Vegyi szerkezctüket l. fent.) 

Tryparsamid vízben oldható vegyület, melynek szerkezetét és alkal
mazását már ismertettük. Adagja: f5-3·0 g intravenásan. 

• 
* *~ . 

Bár nem szigorúan a chcmotherapiába tartozik, mégis a lues ellenes 
gyógyszerek között -kell megemlíteni a jódalkaliák gyógyhat§.sá~ a lues tcr
tHir szaká;ban. B!ir ezeknek gyulladásos folyamatokra, szövetszaporulatokra 
általában van hatásuk, leginkább szembetűnő a jódkalium hatása lueses 
.alapon fejlődött gynlladásokra, mirigyduzzanatokra és gnmmákra. A lueses 
folyamatok gyógyulási hajlama jódkaliumra oly szembetűnő és annyival 
<ilénkebb egyéb hasonló megjelenésű, de más okból létrejött elváLozásoké
nál, hogy a jódos therapia hatásából (ex juvante) sokmar jogosan követ-" 
keztelhetünk a folyamat lueses természetére. Bár ezek szerint a jódnak 
hatása syphilises folyamatokra specificusnak mondható, mégis általában 
nem tekintik a jódot a syphilis aetiologiás, hanem csak symptomás gyógy
szerének. Ilyen célra nagy adagokat (3-5 g pro die) rendelünk. Joclismu.s 
meggátlására mészsókat adunk. 
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3. Egyéb protozoon betegségek gyógyszerei 

Különösen atropusokon előforduló flagelhta- és amöba-betegségek ellen 
ismerünk még· néhány hatásos chemotherapiá-; gyógyszert. Ezek közül elsö
sorban az arsenhez vegyileg és hatástaliilag közeláHó Antimon vegyü
leteiről szálunk. A hánytacó ,borkősavnak ebemotherapiás hatását Plimmer 
és ThoniSon fedezték fel és a kaliumantímonyltartaraJiot eWször bílharziosis 
ellen alkalmazta Christopherson sikerrel, timennyiben ezt az addig gyógyít-
hata:tlan trópusi betegséget vele meggyógyította. Ez a 3 ·v. értékü antírnont 
tartalma,zó vegyület azonban igen mérgezőnek bizonyult. Haladást jelen
tett a F~din nevü készítmény, amelyben az antimon pyrokatechindisulfo
savhoz van kö~ve, ami mérgező hatásait enyhítette. Ezek a vegyületek- ~ 
bánycató borkiísav és a Fuadin ma nélkülözhetetlenek a trópusi betegségek 
leküzdésében, így a már említett bilharziosis, valamint a leishmaniasis 
ellen, úgyszintén trypanos-oma betegségek közül az álomkórság és szám os 
állatbetegségben jár Sikerrel alkalmazásuk. 

Ujabbau a kevésbbé mérgező 5 vegyértékű antimánt használják fel che
motherapiás célokra és pedig salvarsanszerü kötésben (H. Schmidt}. Ilyen 
a N eostibosan (p.-arninophenyl-stibinsavas-diaethylarnin), mely kala-azar, 
valamint leishmwniosis ellen igen jól bevált. Chemothera.piás indexe l: 50. 
Ezek ellen az igen veszedelmes betegségek ellen még jónak bizonyult a 
Salustibosan is, mely a Stibium hexonsavas vegyülete. Az antimon-készít
mények chemotherapiás hatása csak parenteralis alkalmazással érhető eL 
Túladagolás vagy túlérzékenység eoo~én capiHar méreg volta érvényesül, 
arserrhez baoonló mérgezést okozva. Néha májártalom lép fel sárgasággal 
és nagy adagok szívizomgyengeséget, sőt bénulást okozhatnak. 

Ugyancsak a tropusokon előforduló amöbadysente~·ia ellen leghatáso
sabb chemotherapeuticumnak bizon~yu1t az e m. e t i 1t, mellyel mint .az ipe
cacuanha gyökér hatóanyagával már megismerkedtünk. A trópusi dysen
tel!ia ellen parenceralisan kell adni, mert a vér felől fejti ki hatását a bélfal 
mélyebb rétegeibell megtelepedett amöbá.rá,- amelyet in vitr-o már 5 millió
szoros hígításban _elöl s így valódi chemotherapeutieum. 

Alkalmaz:ása nem egészen veszélytelen, amennyiben arscnhcz és anti
monhoz hasonló capillar..: és májméreg. 

E1netinum hydrrochlor·ic-umot rendelünk intravenás vagy intramus:cu
laris. befecskendezésre. Napj. 2 X 0·02-0·05! g-ot 3-5 napon át. Dos max. 
pro die: 0·15! g. Sikertelenség ese~ébcn 10 napnál korábban a kúrát meg
ismételni nem szabad. 

A trypanosoma betegségek közül emberre néZve legveszedelmesebb az-_ 
afrikai álmnkót, amely ha nem kezelik, halállal végződik. Okozója a Try
panosonta gambiense, amely légycsípés által kerül az ember szervezetébe~ -
Ennek. a betegségnek életmentő g_,yógyszere a G e 1·1n a n i n v. Bayer 205 r 

mely a betegség korai szakában, intiravená-San befeeskendezve biztos ha
tású és emellett a mérgezés veszélye csekély, mert chemothcrapiás indexe· 
l : 80. Adagja 1·0 g, amit 2 ua.ponkinc fe~skendezünk be 2 héten át. A ger-
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maninna.k igen különös védő hatása is van, amennyiben befecskendezése 
3-6 hónapig megvédi az embert a betegségtől, amit azzal magyaráznak, 
hogy igen soká marad meg a vérpályában. Nálunk pemphigus és dermatitis 
herpetiiarmis ellen rendelik. 

E) Nővényi élősdíek okozta betegségek 
chemotherapiája 

L Hydrocupreinek, arany, antileprol 

Bacteriurnok és virusok okozta betegségek cbemotherapiás befolyá
solása aránytalanul nehezebb feladatnak bizonyult, mint a .protozoonok 
ellelii küzdelem, mert ezeknek méregérzékenysége úgylátszik közelebb áll 
a gazdaállatéhoz. 

Az első sikeres lépés e téren - mely a már-már hnkadó reménység
nek új tápot ado~t - Margenroth nevéhez fűződik, aki megkísérelte a 
chiainnek vegyiszerkezetén változtatásokat tenni, hogy ezzel parasitotro
piája ne csak a malaria1 hanem más kórokozó ellen is hatásossá vá1jon. 
A ~hiliinről tudjuk, hogy az a cllinakéreg egyik hatástalan alcaloidájának, 
a cuprein-nak származéka és pedig 1nethylcuprei-n. Kiderült e vizsgálatok
ból, hogy a chinin parasita ellenes hatása rendkívül fokozódik, ha a methyl
gyökö~ más alcoholgyökkel helyettesítjük és ha a chinin vinylcooportjába 
2 hydrogent viszünk. Az így nyert új vegyületek strepto- és staphylococcu
sokkal szemben rendkívül hatásosairnak bizonyultak, -úgyhogy ·a chini11 
eziTányú hatásait meSze felülmúlták :Míg ugyanis a meth-ylcupreín, vagyis 
a chinin l : 1000-4000 higításban öli el 24 óra alatt a coceusokat, az új 
vegyületek hatás1ossága a következő_ volt: 

Methylhyd,·oc1lprein (H ydrochinin) 
.ii.thylhydrocuprein ( Optochín) 
Isoamylhydrocuprein ( Encupin) 
Isobui'hylhydmcuprein (V uzin) 

l : 4000~6000 
l : 2000-8000 

1 : 20000-40000 
l : 40000-80000 

E vizsgálatok legn<agyobb eredménye az volt,_ hogy az Optochin, mely 
streptococcusokkal szemben nem .bizonyult nagyon hatásosnak, rendkívül 
erős hatást fejtett ki pneunwcoccusokkal szemben és azokat már l: 300000-
400000 hígításban megölte. Igen érdekes, hogy a szervczetcn kívül mutaf
korzó hatása az Optochinnak a Szervezetben is érvényesült, úgyhügy a pneu
moeoccusok által okozott pneumonia haHsára meggyógyul, ami a chemo
therapiának első sikere volt növényi parasita -okozta betegség ellm1. Sajnos 
nagy sikerei mellett különösen gyermekek pneummuaJa ellen 
bizonyult hatásos.nak - egy nagy veszedelmet is rejtett magában, mert 
nagy vonzódást tanusított a. látóideg iránt) úgyhogy néhány esetben meg
vakulást okozott, ami további belső adagolásának gátat vetett. De ma is 
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igen jó szolgálatot tesz a szem pneumacoccus fer~özése esetén és hatásüs 
gyógyszere az ulcus serpcns corneae-nek. A másik két hydroCuprei:t+ az 
Eucupin és Vuzin jó sebfertőtlenítők s mint ilyenek, a sebészetben haszná
latosak 

:n.fás ba.ctcriumos fertözés és virusbetegség ellen használt gyógyszerek 
közül említést érdemelnek az aranyvegyületek, amelyeket különösen a 
tüdőtuberculosis korai szakában hatásosnak mondal1'ak, míg: régebben fenn
álló mao'as lázzal járó esetekben veszedelmesek Néha jó eredményeket lát
nak izrueti gynlladésok és lappangó fertőzések esetén, de az eredmények 
igen bizonytalanok s jobban hasonlítanak az ú. n. nem specificus inger-" 
therapiához, mint chemotherapiás hatásokhoz. . 

A leO'inkább használatos veg·yülete az aranynak a Nat'riumaurothw
sulfat, m~ly Sanocrin és Aurobin néven van forgalomban, llfás chemo
therapiás célokat szolgáló készitmények a Solganal és Solganal B, oleosum, 
a Lopion Triphal Allachrisinc szel'Ves aranyvegyületek 

A le~ra hacásos gyógyszerének mondják különböző Hydnoca1·pus 'fajok 
olaját az oleunt Chaulmoograe v. ol. Gy1Wcardiae-t. Zsíros olaj ez, mely
nek hatásossága a zsírsavhoz kötött. A chaulmoograsav estereinek keveréke 
Antilepral néVen van :forgalomban. Az eredmények még nem tekinthetök 
át, dc úgylátszik következetes gyógykezeléssei sok esetben gyógyulást lehet 
elérni. 

2. A sulfamidok 

A fertőző betegségek gyógyításának új korszaka nyilt, amikor Domagk 
Iúsérletei streptoeocensokkal fertőzött egereken felderítették, hogy a már 
mintegy 2 évtized óta ipari célokra használt vegyület, a 4-sulfonamíd-2'-4'
diaminoazobenzol a Proutosil csodálatos chemotherapiás hatást fejt ki, 
amennyiben a fertőzött állatok véréből a kórokozókat eltünteti és a biztos 
haláltól öket megmenti. Csakhamar a klinikai észlelés megerősítette a kísér
letes eredméliycket.. Főleg streptococcus- és meningoc-o>Ccusfertözés ellen 
bizonyult hatásosnak ez az új gyóg-yszer és súlyos orbáncban, streptococcns
angi~ában vagy meningitisben szenv~dök százainak szinte csodával határos 
gyors gyógyulása arra vallott, hogy a cllernatherapia immár elértB végcél
ját: a fertöző betegségek oki gyógyitásá.t. 

Az új vegyület a Pmnt'osil 1·ubrum és vízben oldható származéka a 
Frontosil solubíle vörös festékek, malyeknek vegyi szerkezete a következő: 

H,N-0-N = N-0-SO,NH, 

OH,COHN-('O"' -N= N-o- SO,NH, 
NaO,S-VI /! -SO,Na . 

Frontosil solubile 
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Alapvegyületük az 1845 óta ~meretes sulfa·nilsav 

illetve annak amidja, a sul:fani1savamid vagy röviden sullanilamid 

If,N-0-so,NH, 13ft!{-,, !G~rb(P&(.,"j 
K-"~~-""~) .. ~-Cz .. :f:c.. ~,.,:/(<. 6'€;~(;;,1J ~'::- ';;<~&-1 &..-éw~té. u;v:t v'"'~~ ~iV~_y:,ri; (A. 9,;zA:f--új2'5fV ->;-ri.V+, 
N"gy haladást je~ntett, amikar francia szerzők (TréfoueztNitt'.Fés A h•'"~-- D" 1..,e;;- • ,. • .- . hordozola 

Bov et) megálla.pítotiá ·, ~llügy a Proutosli molekulanak tulaJ donkeppem 
hatásos része ez a sulfanilantid, amely színtelen is lévén, az eredeti vegyü-
leteket csakhamar ki is szorította a használa t ból és nál unk p - a m i •n o-

be n z o ls u l fa 1n i d, Deseptyl, Ambesid, Nigma, Sanamid stb, néven van 
forgalomban. F.?v~rncAw +!G2F 

Ámde az :új gyógyszer inkább csak streptococcus és mcningococcus- úi suJfanil-

f .. ' l származékok betegségek ellen bízanyult hatásosnak és pneumoeoccus- ·ertozesse , neve-
zetcsen pneumoniávai, valamint más fertőző .betegséggel szemben az 
eredmények kevésbbé voltak biztatóak, úgyhogy csakhamar megindult a 
kntató munka abban a• irányban, hogy újabh hasonló szerkezetü vegyüle-
tek előállításával az eredmények kiterjeszthetők legyenek. Ily módon a 
vegyületek százait állították elő, melyek közül ma mintegy 25 szerepel 
gyógyszerként. Ezeket közös néven sulfonamidolcnak, nálunk sulfam>idok-
nak nevezik, Altalában a helyettesítés 2 főtípus szerint történik, éspedig 
v-agy az aminonitrogenen s az így nyert vegyületeket k-özös megegyezés sze-
rint N' származékoknak nev@zük ( ily~nek pl. a proutosil solubile) vagy az 
N 1-cl jelölt sulfonamid-nitrogencn: 

A gyógyítás szempontjából a legfontosabb további lépés az volt, hogy angol 
szerzőknek (Ewins, Phillips, Whitby) sikerült az N1-snbstitnálás által a 
sulfapiridint előállítani, amely a pneumonia legsúlyosabb eseteit is 
néhány nap alaa meggyógyítja. Az új vegyület Sulfapyridin, ~~I. és B. 693, 
Dagénan,· Eubasln, Ron.in, Eggopyridin néven v-an forgalomban vegyi szer
kezetc ez: 

H,N-0-SO,NII-0 
N 

Su-lfapkidin 

A pneumococcuson kívül erős hatása van a meningococcus és gonococcus 
okozta betegségek ellen, mely utóbbi hatás a gorrorrhoea kezelésében való
ságos forradalmat jelentett és azt a reményt keltette, hogy ettől az ig·en, 
elterjedt nemibetegségtől hamarosan meg fogja szabadítani az emberiséget: 
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A kezdeti vérmes remények azonban nem voltak indokoltak,- mert úgy lát
szik, a gonococcusok nem pusztulnak el, csak activitásuk csOkken annyira,. 
hogy a kezelés közben a beteg tünetmentes lesz, ami azonban azzal a veszély
lyel jár, hogy "gyógyszerálló" törzsek keletkeznek, melyek többé nem be
folyásolhatók ezekkel a szerekkel. 

A sulfapyriclin-nel egyenértékű, annál talán kevésbbé mérgező módo.
sulata a pyridin-gyűrűne/{ a thia:zollal vagy rnethylthiazollal való helyette
sítése útján ji\n létre. Ilyenek a Sulfathwzol és Cibazol nevü készítmények, 
rrúg a metbylthiazol-szármfuZék Ultmseptil néven szerepel. 

Ezek, valamint egy további substituált származékcsoport különösen a: 
húgyutak fertőtlenítésében tesznek jó szolgálatokat. Ilyenek az Uliron, Nea
Uliron és Uliron C, illetve Diseptal A, B és C nevü készitmények. Az uliron
nal azonos magyar készítmény az Electyl. 

H,N-0-SO,NH-0-SO,N(CH,), 

Eleaty l 

A gyermekgyakorlatban különösen bélfertőzések ellen igen dícsérik a SUlfa
guanidi-n-t. 

H,N-0'\ -SO,NH-C-NH, 
- ll 

NH 
Sulfaguanii!An 

Az újab b szerek közül ki kell emelni még a Ma1·{anil-t, mely különösen 
a sercegőüszög fertözés ellen bizonyult hatásosnak nemcsak mint chemo
therapeuticum, hanem helyi alkahnazásban is. Vegyi szerkezete: 

J 
<~l H,N~o-SO,NH, 

Az új vegyületek közlil nagyobb jelentőségűnek bizonyultak még kitünő 
ehemotherapiás hatásuk miatt az Albucid, egy acet.ylalt származék, mcly 
trachoma ellen is hatásosnak mutatkozil< 
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H,N-0-SO,NH-COCH, 

1{1-acetyl-sulfanilMnid 
Albucid 

valamint az I,. g a nt i d: 

If,N~o"'-SONH-COCH =C< CH, 
~ CH, 

N'-dimethylacroyl-sulfanilamid és 'mint legújabb, állítólag mindegyilmél 
jobb hatású szer az I r g af e n: 

H,N-O-so,. NHC0-0-CH, 

'cH, 
Irgafen 

Immár 8 éves klinikai tapasztalat mutatja, hogy Dornagk felfedezése a fer
tőző betegségek gyógyításának útján mérfi\ldkövet jelentett és hogy renge
teg ma már a száma azoknak, akiket ezekkel a gyógyszerekkel az életnek 
meg lehetett menteni. A szerek kezdetben mutatkozó specificitása nem bizo
nyult egészen Szigorúná:k, de azér~ a Proutosil inkább a strepto- és meningo
coccus, a sulfapyridinek Bs sulfathiazolok a pneumococcusok, míg az Uliron
esDport tagj ai a gonococcusok okozta betegségeket befolyásolnák ,e!őnyösen. 

A hatás módja még nem tisztázott. Nagy töménységben kifejtett hac
terieid hatásuk módját már az általános részben ismertettük. Úgylátszik, 
hogy a esirák szaporodásához nélkülözhetetlen anyagot, a p-aminobenzoe
s~vat szorítják ki a protoplasmából és mint: vele rokon veg-yületek helyébe 
lepnek, ami a esirák szaporodását megállítaná. Hogy a szervezetben sze
replő töménység ehhez nem elegendő s még kevésbbé a esirák elöléséhez 
az világos, úgyhogy a kórokozókat károsító hatáson kívül fel kell tételezn/ 
hogy a szervezetre oly hatást fejtenek ki, mely a kórokozó és szervezet 
közölti harcot az utób'bi javára billenti. Hogy ez a l).atás miben áU azt 
egyelőre nem tudjuk. ' 

AJz alkalmazás módját illetően fontos, hogy nem annyira az egyszeri 
nagy adag az, ami a gyógyulást biztooítja, hanem áz adagolás állandós.áua 
úgyhogy még éjjelre sem szabad aZt megszakítani. Persze az adagolásnak 0~ 
a folyamatos volta mérgezés veszélyével is jár, mert bár a sulfamidok chemo
therapiás indexe igen előnyös, azért mégsem méregtelenek, mint azt a világ
irodalomban már ismertetett igen nagyszámú, ki\ztük sok halálos méraezés . - ~ 
mutatJa. Eppen ezért nem helyeselhető az a visszaélés ami e szerekkel tőrté-
nik, amikor boldQg-boldogtalan minden kezdődő 11áth~ vagy torokfájás esc
tén grammos adagokban szeeli és másoknak is hozzáértés nélkül ajánlja őket. 
A sulfamidok elsősorban veszedelemes vénnérgek, mert methaemoalobin
képzők, úgyhogy minden komolyabb bevezető tünet nélkül a haem;o>]obin 
olymérvü átalakniása következhet be, ami már . életveszedelemmct jár. 
MethaemoglobinWJ. kívül sulfmethaemoglobin és verdohaemochromogen kép
ződik; porphyria és methaemalbllllliin-képződés egészítik ki a képet. 

A vérfesték elbomlását elősegíti mindaz, ami H,S-képződésre ad alkal
mat a bélben, tehát fokozott fehérjerothadás, valamint kéntartalmú gyógy-
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Hatásmód 

Alkalmazás 
és vissza· 
élések 

Mérgezés 



Adagolás 

szerek, pl. keserűsó bevétele, ami ilyenkor szigorúan tilos. A mérgezés súlyos 
cyimosissal és a bőr sajátos zöldes elszíneződésével jár együtt. · · 

De nem csak közvetlenül a vérre, hanem a vérképző szer·vek1·e is irá
nyul mérgező hatásuk: súlyos aplasticus anaemia fejlődik s az anaemiát 
növelheti a vörösvérsejtek haemolysises pusztulása. A fehérvérsejtképzés 
zavara megnyilvánulhat hyperleukocytosisban, de leukopeniában is. Legve
szedelmesebb, nem egészen ritka következmény az agra.nulocytosis és ·a 

thrombopeniás purpura. A mérgezés legtöbb esetben lázzal és nagy elesect
séggel jár. Nem ri:-ka a májártalom sárgasággal s hosszas túladagolás máj
sorvadást is okoihat. Allergiás túlérzékenység is előroduL Ilyenkor bőrkiüté
sek, skarlátszeríi exanthema és súlyos esetben általános dermatitis exfolia
tiva is fejlődhet A mcthaemoglobin-képződés ellen methylenkéket S:>ioktak 
adni, Súlyosabb mérgezés esetén vértransfusiót kell végezni. Egyik kellemet
len mellékhatása különösen a sulfapridínelmek, hogy vesekőképződésre 
teremtenek hajlamoss-ágat. 

ÁlCalános utasításokat adni az adl.lgolás-ra nézve nem igen leJ:letséges. 
A per os adagolásra szánt tabletták 0·4-0·5 g-osak: A tapasztalat az, hogy 
a kerelés kezdetén nagy adagokat, napjában 3 X 2-3 tablettát kell adni 
és a javnlás beállta ntán ís még na.pokig napi 2-3 tablettát a visszaesés 
meggá~lására. A parenteralis_ adagolás·ra szánt készítményele legjava 10%-{)s 
töménységben készül. Ezekből 2-5 cc-t szoktnnk befecskend'ez.ni. Némely 
ember gyomra nem jól tíiri a sulfamidokat, ilyenkor végbél útján kúpban 

rendeljük. 
A forntula 1Wnnalis készítményei: C om. p r i 1n és Su p p os i t. 

B e n z o ls u l fa nt i d i néven rendelhetők. 

. 3. Penészgombák a chemotherapia szolgálatában 

Penészgombák 
mérgei 

A bakéeriologusok régi tapasztalata, hogy közös táptalajon fejlődő tör-
zsek egymás fejlődését gátolják. Még erősebb az a hatás, amit bizonyos 
penészg·ombák fejtenek ki baktériumtelepekre. Nem volt kétséges, hogy az 
alacsonJ'Jendü szerveze~_~;anyagcseretermékeinek hatásával állunl~ sz-embe~f11Ih).aJ&'q 
és Ü)23-ban R. FaZck!ilB.~ikerült jS; ]l:~m,iftatnia, hogy a Spara,ssts 1·mnosa ptt4u::t..~.,"., 
nevü penészgomba olyan vegyi ~~k'Q;6t1ermel, ameJy saját sejtjeire ártal-
ma~lan, inás penészgombákra azonban :felette mé1·gcs. Ezt az aDyagat meJy 
vegyileg 2-oxy-{4-methoxy-6-methyle»benzoesavas methylester, Sparass~l-
nak nevezte el. 1Nyilván az életért való küzdelem esetéYel ál1unk ·szem-
ben, arnelvben ezek az alacsonyrendűek is már mérgeket használnak, hogy · 
vetélytárs~ilmt kiirtsák. Hogy ez a jelenség nem egyedülálló, azt a további 
vizsaálatok igazolták és ma már a növénykórtanban pl. káros baktériumok 
pus;tításá.ra penészgom báka.t használunk. HÓgy ez az emberi pathologiában ,. 
is lehetséges, azt Flem-.ing-nek köszönjük, aki azt a nagyjelentőségű felfede--+f·W~~ 
zést tette 1929-ben; hogy penészgombák termelte anyagok ember- és állat
betegségeket ukozó csírákat is el tudnak ölni. A P enieilliton notatu.m. nevíi 
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p€;nészgom.ba táptalajá.ban··olyan anyagot talált p. o., mely staphylöcoecnst 
strept000ccust, gonococcust, meningocoecust és diphtheria bacillust elpus~ 
títja, viszont más kórokozó csírákra, aminők a cholera vibrio a pl'<Jteus vagy 
colibacillus hatástalan. Ö ezt az anyagat Penicillin-nek nevezte e1. Kevéssel 
utóbb más ilyen baktericid penészgomba-termékeket is találtak, melyek 
közül egyik a N otatin, ug:yancsak a PenicHlium notatum anyagcsereterméke 
bizonyult leghatásosabbnak, amennyiben kórokozókat már l: 1.000,000.000 
higításban elpusztít, de sajnos, magára a gazdára is igen mérgez.ő, úgyhogy 
inkább csak mint sebfertőtlenítő jöhet szóba. Ugyanez áll két másik ilyen 
anyagra, amelyeket a bacillus brevis termel, a Granticidin ·és Tyrocidi-nra, 
amelyek úgylátszik igen alkalmasak fertőzött sebek helyi kezelésére. 

Egyelőre csak a Penicillin az, amely csekély mérgező hatása mellett 
rendkívi.il erős csíraölőképességgel bír s a vele tett tapasztalatok) ha még 
nem is elegendők ahhoz, hogy vég·1eges ítéletet alkothassunk, kétségtelenül 
mucatják, hogy új út nyílott, amelyen haladva, a chem,otherapiának az , 
eddigieknél is na"yobb sikerei lesznek elérhetők c;.,~ E et .;It' fei~<M<01 ""~ C~'·t'lf«~,~pe«ik Aif'~~r 

o · ·"" w-e t5~, zze;, t'tlluj"l>r 1:1i'ú. 
Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy magasabbrendű allat s-zöve- Penieilljn 

teire és önálló sejtjeire a Penicillin alig fejt ki hatást. Emberi fehérvérsej- h'"'" •• 
tekre pl. l: 500, szövettenyészetek fibroblastjainak szaporodására l: 6000 
töménységben még hatástalan. Ezzel szemben kórokozó csírák közül a gono
coccusoknak szapo;rodását l: 2,000.000,- meningococcus, b. anthracis, staph. 
anreus és tetanusba.cillusét l: 1,000.000 higításban megállítja. Fertőzött 
egereken is igen kedvező eredményeket láttak. A gyógyító hatáshoz az-szük- alkalmazása 

séges, hogy tartósan aDjuk napokon át, hogy a peniciJlin vérbeli töménysé-
gét állandó szinten tartsille Ha így járnak el, vagyis 3-4 napon át 3 órán-
ként 0·5-1·0 mg Penicillin! .adtak, akkor az összes fertőzött állatok élet-
ben maradtak, rníg' a nem kezelt állatek kivétel nélkül elpusztultak. Embe-
reken is oly súlyos fertőzés esetén, arnikor sem a sulfamidok, sem a sebészi 
beavatkozás nem használt, in~.ravenásan adott penicillin több esetben élet-
mentő volt. A penicillin a bélből is felszívódik, de ruhrel savval szemben 
igen érzékeny, úgyhogy a gy0:mornedv elbontja, csepegő klysmákhoz keve-
rik hozzá és így juttatják a vérbe. Eddigi gyakorlat szcrint 3 órás időközök-
ben O· l g-ot kevernek a beáramló folyadékhoz, vagy súlyos esetben az első 
5 órában óránként 0·2 g-ot is adnak, hogy az állapot javulásával csökkent-
sék az adagot. 3-4 nap alatt 3-5. g-ot lehet adni eddigi tapasztalat szerlnt 
veszély nélkül. Sajnos, ezeknek az új anyagoknak vegyi szcrkezetét még 
nem derítették fel. A Penicillin Ba sójának valószínű tapasztalati képlete 
024 Hs2 Ü10 N 2 Ba. A Notatin pedig valószínűleg egy fla.vopro:tein. Egyelőre 
tehát ezeknek az értékes anyagoknak synthet.icus előállítása még nem lehetsé-
ges, úgyhogy azokat- persze korláto-lt mcnnyiség'ben - a gombák szolgál-
ta.tják. Remélhetőleg a vegyészek előrehaladó munká:ia hamarosan JehctŐvé 
fogja tenni e gyógyszerek korlátlan előállftását, amivel majd új lehetősé-
gek nyílnak a fertőző betegségek elleni küzdelemben. 
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Bacterium-' 
toúnok 

3Iérges 
aminok 

F) A fertőző betegségek specifikus védő 
és gyógyitó szerei · 

Írta: Dr. Fenyvessy Béla egyet. nyilv. r. tanár. 

L Oltóanyagok és vérsavók 

A kórokozó bacteriumok a fertöző betegségeket, azok különböző tüne
teit, esetleg a fertőzött egyén halálát nem csak a szervezetben való jelenlé
tük és szapoxodásuk, hanem mérgm:ő anyagok termelése által idézik elő. 
Ezen baderiumrnérgek pathologiai szerepének megvilágítására elég, ha a 
diphtheria vagy a fertözéses tetanus példájára utalunk. Ezen betegségek 
mieroorganismUBai rendszerint csak a fertözés kapujában tartózkodnak 
(diphtheriánál a torokban, tetanusnál a sérülés helyén), a szervezet· belse
jébe tehát nem hatolnak és így nyilvánvaló, hogy a diphtheriás szív- és 
izombénulást, vagy a tetanusos görcsöltet. azon mérgeknek kell tulaj doníta
nuuk, melyek az illető bacteriumok megtelepedésének helyén képzödtek és 
onnan felszívódtak. Ily mérgczö anyagokat- a ibacteriumok nemcsak akkor 
termelnek, ha az élő emberi vagy állati szervezetben tartózkodnak, hanem 
akkor is, Inikor me.stcrséges tápláló-talajokon tenyésztik öket. Így pl., ha a 
diphtheriabacillusok culturájárrak bacteriummentes szíirletét tengerimalac 
bőre alá fecskendezzük, akkor rövid idő mulva az injectio helyén terjedelmes 
infiltratum, majd szövetelhalás jön létre, az állat lázas lesz, majd hőmérséke 
a normális alá süllycd, a &zívmüködés gyengül, a végtagok megbénulnak s 
végül az álla~ szívbénulás következtében elhal Ugyanezen jelenségek mutat
koznak élő diphtheriabacillusokkal fertőzött állatokon és az emberi diphtheria' 
kórképében is hasonló tünetekkel találkozunk._ A tetm1usbaeillusok sz(írt 
culturájával beoltott állUtoh: haso,nló görcsök között pusztulnak el, mint- az 
élő tctanusbaeilluookkal inficiált állat vagy ember. 

Mint e példák mutatják, a bacteriumok bizonyos vegyi anyagai, élct
működésük bizonyos termékei a szervezetben specificus pathogen hatást :fej
tenek ki. A pathogen bacteriumok ezen specificus mérgeit tox-i11..-oknak nevez
zük és élesen elkülönítjük a fehérjék rothadásakor keletkez.ö-nitrogen-tar
talmú basisos szcrves vegyületektől, aminők p. o. romlott ételekben, vala
mint az embm·i és állati hullákhan található aminok (methyl-, dimethyl-, 
trimethylamin), diaminok (putrescin, cadaverin) és. alcalaidák ( cholin, 
neurin, ptomato-atropin, ptomato-musca.rin stb.). E rothadási basisoknak 
a pathDgen bacteriumok specificus hat§sában, a fertöző betegségek létrejöt
tében szerepük nincsen s a valódi toxinoktól abban is különböznek, hogy 
nem ,:antigen{C-ek (L alább); mindezért c helyen bennünket tovább nem 
érdekelnek. 

A diphtheria- és tetanustoxin az illető hacteriumo.kat környező f-olya
dékban szabadon, oldott állapotban található ; a bacteriumok tehát. ezeket 
testükből kiválasztják. Az ilyeneket 11evezzük szarosabb édelemben vett 
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toxinoknak vagy exotoxinok-nak. Vannak azOTibarr olyan pathogen hacteriu
rnak is, amelyek életükben valódi toxinokat nem választanak ki, hanem mér
gező hatású anyaguk testük belsejében foglaltatik s onnan csak aldmr sza
badul ki, ha a bacteriumok maguk elpusztulnak, feloldódnak, ami régi, 
elhaló culturákban öuként, a fertőzött emberben vagy állatban pedig a vér 
és szövetek bacteriumölő védőanyagainak hatására következik be. Az ilyen 
mérgekct endotoxinoknak nevezzük. Ilyenek a typhus, a cholera, a pestis 
stb. bacteriumainak mérgei. 

A toxinak vegyi természetét biztosan nem ismerjük. Tudásunk szerint 
nitrogentartalmú colloidok. V alószínü, hogy az exotoxinok nem febérj ék, 
mig az endotoxinok fehérjék. A toxinak 70° C feletti hőmérséken, vagy erős 
savak és lúgok hatására elpusztulnak. 37° C-on hosszabb állás közben és 
különösen formalin hozzáadására egy sajátságos változást szem,ednek, ami 
abban áll, hogy mérgező hatásukat elveszítik, de immunizáló képességüket 
megtartjálc A toxinak ezen módosulatait toxoidoknak (Ehr!ich) vagy ana
toxinairnak (Ramon) nevezzük és a mérgezés veszélye nélkül hasznáThatjuk 
emberek és állatok védőoltására elsősorban diphtheria ellen (l. alább). 

A toxinak a legtöbb ismert méregnél erősebb hatásúak. Hatásuk, mint 
már említettük, a megfelelő f~rtőzö betegségre, illetve bacteriumra jellemző 
helyi és általános, szöveti és functionalis elváltozásokban nyilvánul. Jel
lemző a toxinokra, hogy hatásuk sohasem jelentkezik közvetlenül a méreg 
beadása után, hanem c&ak rövidebb-hosszabb incnbatio: lappangási idő 
elteltével. 

A toxinoknak egyik)egfolltosabb tulajdonsága, am~ynek alapján a.z 
összes, ,,vegyileg jól definiált mérgektől'' (Ehrlich) elkülöníthetök az, hogy 
fokozatosan növekedő adagjaik beoltása által a mérgcző hatásuk iránt ere
detileg érzékeny állatokban az irnmuwitasnalf."egy sajátságos alakja hozható 
létre, amellyel a közönséges mérgek (p. o. arsen, morphin) elleni immuni
tásnál nem találkozunk Bs ami abban áll, hogy az im1nu1tis állat vagy ember 
szervezetében, 1tevezetesen annak vét·savójában oly anyagok je<lennek nwg, 
11tclyek az irnmwnitast létesítő tOx_i~nnal egyesülni s azt ártalmatlanná tenni 
képesek. Ezen védőhatású anyagokat antitoxinoknak, vagy általánosabb 
lcifejezéSSBl anti-anyagoknak, ellena1tyagoknak, im.mu1t-a1tyagoknak •nevez

. z·ük. Hangsúlyozandó; hogy az antitoxin affinitása, közömbösítő hatása tisz
tára specificus, vagyis kizárólag csak azon toxin ellen ir:inyul, amellyel az 
állat immunizálása történt; p. o. az oly állat, amely a diphteriatDxin ellen 
immunis, tetanus-toxin iránt époly fogékony, mint fajtájabeli bármely más 
állat. Ugyancsak hangsúlyozandó, hogy az antitoxin csak a toxint közömbö·
sí~-i, a bacteriumot - mely az illető mérget ter~cli - nem, vagy legalább 
nem szükségképpen pusztítja el. 

Az immunitás Jn-OSt vázolt alakját, mely úgy jön létre, hogy valainely 
állatot a toxin fokozatosan emelkedő adagjaival kezelünk, activ imrnunitas
nak neveZzük~ mert ezen esetben az állat szervezete maga, active termeli az 
·ellenmérget. Ha ac~ive· immunis állat vérét vesszük és savóját egy más 
.állatba fecskendezzük, akkor ez az utóbbi állat szintén iinmunissá lesz azon, 
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és pedig csakis azon toxinnal szembelll amellyel az első állato-t kezeltük Az. 
immunitasnak ezen utóbbi alakját passiv immunitasnak nevezzlik. Az-_immu
nis állat vérsavójával nemcsak óvni tudunk állatokat és embereket egy 
később bejutá toxin hatása ellen, de meg is tudjuk őket gyógyítani egy mál' 
előzetesen történt intoxicatio) illetőleg infectio folytán ki:fejlődött betegsé-

- gükből. Ezen alapul az antitoxicus imnJ-UJJ..Savók prophylax·isos és the1·apiáS
alkahnazása. 

Toxint termelő 
növények 
és állatok 

Antigenek 

Agglutininek 

Racteriolysi
nek és 

elemei 

].Iindaz, amit az eddigiekben a bacterirunok toxinjairól és az ezek- elleni 
immunitásról mondtunk, lényegében énrényes bizonyos magasabbrendű növé
nyek mérgehe is. Ilyenek a RicinHs co1mnunis magvaiban lévő ricin, a Ora
ton tigl-ium, magvaiban lévő crotin, és az Abrus praecaUlorius magvaiban (a 
jequirity-mag;vakban) lévő abrin. Mind a három anyag hatása hasonló s 
egyrészt abban áll, hogy alkalmazásuk helyén erős gylllladást okoznak .I\Iá~>
részt abban, hogy a vörösvérsejteket ÖS3Zecsomósítják, agglutinálják }. amit 
rendszerint a vérsejtek oldódása (haemolysis) kísér. Ezen mérgek ellen 
activ és passiv im1nunitas (vérsavó-gyógymód). éppúgy létcsíthe~ö, min-t a 
bacteriumok toxinjai ellen. Ugyanez érvényes bizonyos állati származású 
mérgekre, p. o. a más helyen tárgyalandó kígyómérgckrc. Ellenben a hac
teriutnak ervdot:oxinjai ellen antitoxinos immunitást létrehozni. eddig 'Jtc.ín 
sikeriilt. 

A bacteriumos és a növényi eredetű toxinokon kívül egyéb anyagoknak 
is megvan az a képességük, hogy az élő s-zervezete~ immunanyagoknak ter
melésére serkentik. Az ilyen anyag.okat közös névvel antigeneknek nevez
zük. Tehát a toxinokon kívül vannak níás antigenek is és nekik megfelelő" 
velük specificusaú reagáló immunanyagok 

Ha typhusbacillusokkal bwltott állat vagy typhus abdominalisban 
szenvedő ember vérsavóját eze11 bacillus culturájához keverjük, akkor a bac
teriumok megszünnek mozognr és kisebb-nagyobb csomókba tapadnak ösz-
sze. Ez a. jelenség az aggltdinatio, az itt szereplő immunanyag az aggltLti
win. A pestisbacillusokkal, a choleravibriókkal beoltott állatok vérsavója 
szintén agglutinálja a meg.felelő baeteriumokat. M agglutinatio jelensége 
magában nem jelenti sem a bacillusok halálát, sem mérgeik közömbösítésétr. 
tehát az agglutinin a szervezetet nem védi meg a bacteriumolt ellen. Gyak·or
la.ti fontossága főleg abban áll, hogy a fertőző betegségek egyik diagnosti
cai módszerének képezi alapját ( G1·ubm·-Vidal-féle reactio typhumáll. · 

A typhus- és pestisbacillussal, a eholeravibrióval beoltott állat friss 
vérsavójában ezen bacteriumok azonban nem·csak agglutinálódnak, hanem 
fel is oldódnak ·és el is pusztulnak. Ezt a jelenségec bacte.·iolysisnek, az itt 
szereplő immunanyagokat bac'teriolysineknek vagy bacte-ricid immunanya
goknak nevezzük. A bacteriülyticus sav ó 56° -ra hevítve, már egy Yz óra 
alatt, közönséges hömérséken megfelelőerr hosszabb idő mulva hatiffltalanná 
lesz. honbau a baeteriolysin ilyenkor nem pusztul el egészen; ha bármely 
normalis .állat friss, magában nem hacterieid savójából ·egy keveset hozzá
adunk a hevített immnusavóhoz, akkor az ismét visszanyeri bacterid hatását .. 
Ebből éa számos "millitermészetíi kísérletb8l következik, hogy a bacteriolysis. 
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kéC anyag együttes hat}sának eredménye. Az egyik an~rag mm<::en friss, 
normali.<:; savónak alkotórésze és labilis természetű: eit i1evezzük c01nple
mentu'ln1Utk (Ehrl.ich), vagy al-e~-innek (Bordet) ). a másik az immunizálás
kor képzödik és thermostabilís: ez a tulajdonképpeni bacteriolytictts immun
anyag, melyet Ehrlich mnboce1Jtor-nak, Bordet "substance sensibilisa.trice"
nak nevez. Bacteriumölő hatáf_"a kisebb mért6kbcn a normális, nem immuni
zált állatok és eniberek vérének is van, miként azt Fodor állapította meg 
először. 

Az immunizált állat vérében keringő bac~eriolysineknek kétségtelenül 
fontos szerepük van az állat tényleges immunitásában olymódon, hogy egy 
esetleges fertőzés alkalmával a szer-vezethe jutó bacteriumokat megölile Két
ségtelen azonban, hogy a \Térben keringó lysinrJt nem egyedüli okai a typhus, 
cholera stb. elleni inununitasnak. Ezt bizonyítja már az a körülmény is, 
hogy immunizálás ( ol~ás) után bizonyos idő mulva ismét eltűnnek a hacte
riolysinek az állat véréből, de az állat azért még hoso;;;zabb ideig immunis 
maradhat. Az immunitásban tehát a vér baeteriolysinjein kívül más ténye
zőnek is kell szeropelnie; ez a. m3.sik fontOs tényező: az élő szövetck ellen
állóképessége, a szöveti iTnn·w,nitas. Erre még később visszatérünk. Itt laly
tatjuk az immlJilanyagok tárgyalását. 

Ha valamely állat bőr~ alá nem baktcriumot, hanem pl. egy ideg,en 
állabfaj" vörösvérsejtjeit fecskendezzük be,. akkor bizonyos idő mulva· az így 
kezelt állat vérsavója az oltásra használt idegen vérsejtekkel keverve, azokat 
agglutinálja és oldja, tehát a bacterium-agglutininekkel analog haentagglu
tinint és a ibacteriolysinekkel analog lwemoly&int tartalmaz. 

Az immuna.nyag.ok egy további faja képzDdik akkm~, ha valamely állat 
bőre alá egy idegen állatfajból származó fehérje oldatát fecskendezzük (p. 
o. nyúl bőre alá emberi vérsavát vagy tojáslehérjét). Ha. az így kezelt állat 
vérsavóját az illető idegen fehérje oldatával keverjük, akkor csapadék, prae
cipitatum áll elő; az emberi fehérjével .oltott állat savója cs2.kis emberi 
fehérjére, a tojásfehérjével kezelt állat savója csakis tojásfehérjére ható 
praecipitint tartalmaz. A praecipitineknek csak diagnosticai jelentőségük 
van, nevezetesen a törvénysz:éld orvostan és az élelmio;;;zervizsgálat terén, 
amennYiben e reactio segélyével embervért állatvértöl, egyik állatfaj húsát· 
a másikétól (pl. lóhÚBt marhahústáll meg lehet különböztetni. 

Végül megemlítjük, hogy sikerült állatokban különbö~ö enzymák beol
tása útján ellen-enzymák képzését kiváltani, vagyis oly vérsavót előállítani, 
mely az illető eueyma hatását aka.dályozza. 

A fentebbiekben a fcrtő.zö betegségek elleni immunita.s okai gyaná11t a 
vérsavóball, illetőleg- a vérplasmában jelenlevő immunanyagokat., neveze~e
sen az -antitoxinokat és a bacteriolysineket ismertük meg. Az immunitas 
ezen alakjainál tehát a szervezet sejtjeinek a hacteriurnak és mérgeik eli.eni 
küzdelemben közvetlen szerepük _nines, csak kö·zvetett, amennyiben ők ter
melik az immunanyagokat, amelyek a;zután a sejteket elhagyva, azoktól füg
getlenül, extracellularisan reag.álnak a 'toxinokkal, ilLetve bacteriumokkaL 

Ezzel a tisztá11 "humoralis" felfogással eleinte merev ellentétben állott 

409 

Szöveti 
iwmuntiáS-

Pra.ecipitiuek 

Phagocyták 
szerepe 



Opsoninok 

.Szövetek 
immunizálása 

Immunizálás 
módjai 

a Metschnikof[-féle elmélet, mely szerint a szervezet védelmi eszközei ·a bac
teriumokkal szemben a phagocyták, melyek a pathogen microorganismuso
kat felfalják és megemésztik. A phag;ocytosis nagy jelentősége a szerve.zet 
védekezésében kétségtelen. A bakteriumok phagocytálásának munkáját a 
szervezetnek egyfelől mozgó sejtjei (lenk9cyták) végzik, másfelől helyhez 
kötöttek (a máj Knpffer-féle sejtjei, a lép, a nyirokmirigyek, a CS'Ontvelő 
reticulum és endothelsejtjei stb.). A humoralis és a phagocytosis-elmélet 
mai ismereteilik szerint nincs többé ellentétben egymással, hanem kölcsö
nösen kiegészítik egymást. Immun-anyagoknak és phagocytáknak egyaránt 
fontos szerepük van a szervezet védekezésében. A különböző fertőző beteg
ségekben, hol az egyik, hol a másik lép jobban előtérbe. E két elmélet közt 
az összekötő kapcsot az opsoninok (Wright) és a velük rokon, sőt talán 
azonos badt'criotrop immnnanyagok (Nenfeld) képviselik. Az opsoninokat 
vag'y bacteriotrop immunanyagokat tartalmazó sa.vó a bac~eriumokat egy
maga meg nem öli, de azokat oly módon változtatja meg, hogy könnyen 
áldozatul esnek a phagocytáknak Ilyen phagocytosist elősegítő anyagok 
normális állatok és emberek savójában is vannak, biz.onyos bacteriumokkal 
való activ immunizáláskor megszaporodnak és az illető állat savój.ival más 
állatra vagy emberre átrnházhatók. ~ 

Végül néhány szót a fentemlített szöveti immunitásróL Vannak esetek, 
amikor immlu1itás fennáll, de sem immun-anyagokat sem pha.gocytosist 
kimutatni nem tudunk. Így pl. ha házinyúl egyik szen:ének szaruhártyáját 
himlővirussal fereőzik, súlyos keratitis fejlődik ki, amelynek gyógyulása 
után ezen a corneán a himlővírus többé nem fog, míg az állat másik eor
neája .f.ogélmny marad. Ezen esetben a beoltott cornea súivete lett immu
':issá és pedig csakis ez: lokális, szöveti immunitással állunk szemben. 
Ujabb időben különösen Besredka hangoztatja azon szövetek lokális immu
nizálásának fontosság·át, amelyek a fertőzés kapuját alkotják. ő a lépfene 
esetében a bőr, a typhus és vérhas esetében a. bélnyálkahártya immnnizálá
sát tűzte ki tehát célul, amelynek elérésére sajátos eljárásokat dolgozott ki; 
pl. typhus és vérhas ellen az enterovacciná.t, staphyloooccus és streptDcoc
c?s fert~és eyen ~~ antivírust (a mikTobá.k_ régi kimerült bouillon-tenyésze
tenek szurletet) aJanlotta. Hogy ezek az eljárások mennyü·e hatásosak ma 
még vitás, de magának a s.zöveti immunitásnak létezésével úo'y elméleti ~int 
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gya cor atr szempontból számolnunk kell. 

Ezek után áttérünk az immunitástan gyakorlati a.Umlmazásának, még 
pedig először az activ, majd a passiv immunizálás módszereinek ismerteté
sére. Az immunizálás eme két módjhól általánosságban csak a következőket 
jeg-yezzük meg. Az activ immunizáláskor az immunitás esak napok mulva 
jelentkezik és maximumát esak 10-14 nap mnlva, sőt még későbben szokta 
elérni, de hatása tartós, hónapokig, sőt ével~ig fennáll. Azt,az aggodalmat, 
hogy az oltást követő első napokhan az eg'}Ténben fokozott fogékonyság állna 
fenn a fertőzés iránt (negativ phasis), az újabb vizsgálatok nyomán alap
talannak kell mondanunk. A passiv in1munitas a serum befecskendezése, 
illetve felszívódása után az<Jnnal beáll, de Y'szont hamambb (3--4 hét 
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mnlva) megsz~nik. Az activ immunizálást, minthogy a kórokozó anyaggal 
történik, annak mérgező hatásához képest többé-kevésbbé súlyos helyi €s 
általános tün<Otek követik. Nagyobb veszély elkerülése miatt a védőoltásra 
használandó bakteriumokat és toxinokat előbb ártalmatlanokká kell ten
nünk, ami többféleképpen történhetik. A virul<'>lls élő esírákat 60° C körüli 
hőmérsékleten elöljük (pl. a typhus, cholera, strepto-, sta.phylococcus-vaccina 
esetében), vagy élő, de szelidített (avirnlens) tenyészeteiket használjuk (pl. 
a Pasteur-féle lépfene-vaccina, vagy a Calmctte-féle tuberculosis oltóanyag 
esetében.) Toxinokat, pl. diphtheria-texint antitoxinjnl<kal való közönibö
sítés vagy anatox.inná való átalakítás útján méregtelenítünk. A passiv immu
nizálás, vagyis a serumbefecskendezés rendszerint nem jár reaetióval; a 
serumbetegségről a diphtheria serumtherapiájának tárgyalásakor fogunk 

szólani. 

2. Activ immunitás létesítése. Oltás. Inoculatio, vaccin:atio 

Himlőoltás. Felfedezője J enne r, angol orvos, ki 1796-ban végezte első 
<Jlcásait embereken. Oltóanyaga a tehénhimlő hólyagjának tartalma volt . 
A tehénhimlő (variola vaccina) a valóságos, emberi himlőnek enyhe alakja. 
A tehénhimlő virusa emberen valóságos himlőt nem idéz elő, csak a beoltás 
helyén fejlődik az ismert hólyag. Ennek ellenére a beoltott egyén a valósá
gos himlő ellen immunissá válile Az imm.unitas tartama hosszú; átlag tíz 
évre bcsülik. Himlőbeteget oltással gyógyítani nem lehet. A himlőoltás védő 
hatását legjobban bizonyítja az, hogy ott, ahol a himlőoltá~ és újraoltás 
.általánosan kötelező, a himlő esak ritkán, szórványos behurcolt esctek alak
jiban fordul elő és járványokat nem okoz. Hazánkban a himlőoltási köte
lezettség az 1876: XIV. és az 1887: XXII. tc-ben gyökerezik. Az utóbbi 
törvény éTleimében a gyermekek egyéves korukon ·belül beoltandók és 12 
éves koruk előtt újraoltandók Az oltás rendszerint a felkar bőrén oltó
gerellyel ejtett karcolások útján ~örténik. A hegképződés elkerülése végett 
bőr alá vagy intrakután is adható. Az oltóanyagat többféle módon készítik. 
A termelésre leg~.öbbször borjakat használnak (va.ccina.), de használható a 
házinyúl is (l.apina). Nálunk leginkább az ú. n. retrovaccinát használják, 
mely úgy készül, hogy tehénhimlőnyirokkal beoltott ember oltási hólyagjá
nak tartalmát időnkint Y'sszaoltj3k borjakra. A kifejlődött hólyagokat lelm
parják, glycerinnel eldörzsölik, üllepítik és a tisztáját üvegcsövekbc tiiltik. 
Az oltóanyag termelése belügyminiszteri engedélyhez van kötve. 

Veszettség elleni oltás. Felfedezője Pasteur. A veszettség. (lyssa, 
Tabies) kórokozója szürhető viTus, amely jelen van a veszett állatok nyálában 
·és központi idegrendszeTébcn. A'l ember fertőzését legtöbbször veszett kutya 
(ritkábban maeBka) marása okozza. A lappangási idő 20 és 60 nap között 
-szokott ingado-zni. Ezt az időt kell az aktív immunizálás-ra felhasználni. 
Azért fontos, hogy a védőoltást a marás után mielöbb megkezdjük és· minél 
gyorsabban l3efejezzük. Az oltóanyag a ve,.-;zettség vírusával beoHott házi-
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nyúl gerincvcleje, amelynek virulentiáját nyúlról-nvúlra való átaltással 
állandóvá teszik. Pasteur a nyúlgerincvelőt szárított~~ hogy ha.tását gyen
~'Ítsc, · s az oltist a legtovább szárított, tehát leggyengébb virussal kezdvet 
f~kozat<Jsan h~ladt ~z 1-3 napos virusig. Hőgyes úgy r~ódosította az eljá
rast, hogy fn.ss gennevelő l: 10.000 arányban hígított konyhasós emuhiú
jának 1-3 kern-ével kezdte az oltást és fokozatosan 1: 200 hígílásig emelt& 
az adagot. A budapesti Pastem-intézetben a legutóbbi időkig ezt az eljárást 
követték, még pedig nagyon jó eredmérn1yel. A vesz~ttállat-marta cO'yén-ek 
halálozási aránya, ha védőoltásban része.sül~ek, kb. 0-1-0·3%, mí;. nem 
oltott egyéneké 16-20% volt. lVIivel ez a~z oltóanyag épúgy, mint az eredeti 
Pasteur-féle, gyorsan romlik, a védőoltásra szoruló egyéneknek Budapestre
kellett feljönniök a Pasteur-intézetbe. Legújabban sikerült a veszcttséo
elleni oltóanyagat ca1~bolsav hozzáadásával tartóssá tenni, úgyhogy ma má; 
a védőoltás a vidéken is bárhol elvégezhető. Az oltóanyag az Országos Köz
egész:$égügyi intézet001, vag'Y annak újvidéki és ungv·ári állomásától igényel
hető részletes használati utasítással. 

Az emberek fertőzésének veszélyét legbi,;tosabban a kutyák vcszettséo·c 
elleni intézkedéSBkkel lehet megszüut&tni. E részben sokat várunk az eb:k 
rendszeres védőoltásától, ami hazánkban kötelezővé tétetBtt. 

Tuberculinum. A Kochcféle régi tuberculin (1'V = tuberculinu>n 
vetus) úgy készül, hogy a tuberculosis bacillusainak glycerincs bouillon
tenyészctét vízfürdőn besűritik az eredeti térfogat egy tizedére. A meo·,ozürt 
süru, barnás folyadék jön forgalomba. A tubereulin tehát a bacillusok mér: 
gének vizes-glycerines oldata. · 

A sok egyéb tuberculin-készítmény, pl. az .,alhumose-mentes:'' tubercu
lin (Koch-féle, Bcranek-féle, Rosenbach-féle), . a Mtteh-féle "partigen" -ek 
stb. ISmertetését speciális művekre kell bíznunk. 

, . A tubercuwn-thcmpia, amelyet Koch Róbm't alapvető kísérletei nye
man 1891-bcn nagy reményekkel kezdtek alkalmazni betegeken, nem hozta 
meg a várt eredményeket, sőt sok esetben veszedelmesnek bizonyult. Azért 
csakhamar majdnem mindenütt felhagycak vele. Azóta az állati és emberi 
tuberculosis tana mind bacteriologiai, mind immunitastani irányban nazy 
haladást tett és a tuberculintherapia irányelvei is_..:_ sok, gondos tanulmá;y 
után - tisztábban állnak előttünk, úgyhogy ma nézetünk az, hogy lehet 
bizonyos, arra alkalmas esetel<ben tuberculinnal veszély nélkül jó eredménye
ket elérni. Azonban a tuberculin-kúra indicaliainak megállapítása és a keze
lés végrehajtása nagy gondot és speciális tanullllányt igényel. 

Nagy jelentősége van a· tuberculinnak a rejteU tuberculosis diagnosi
sában úgy az emberorvosi, mint az állatorvosi gy~korlatban. Oly adagok, 
melyek egészséges emberekre hatástalanok, tuberclilosis:sal fertőzött egyéne
ken - az alkalmazás módja szerint - heves helyi és általános, vagy csak 
helyi reakciói váltanak ki. A tuberculosissal fertőzött egyénnek ezen "" 
egészségestől eltérő viselkedését, a tuberculinnal szemben tanusított f~lm
zott érzékenységét Pirquet nyomán aUergiának nevezzük. Subcutan injectio 
eset én a helyi reactio (körülír! lob) mellett a láz és a lappangó giimős gócok -, 
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fellobbanása bizonyítja a tuberculosis fennfoxgá.sát. Erre a próbára a Tégi 
tuberculin néhány tizcdmilligTammját lehet használni, de ezt a próbát az 
általános reactio ves,zélye rniatt cs·ak kivételesen alkalmazzuk. Ez a yeszély 
teljesen elesik a Pirqtwt-féle wtanreactioná!, amelyet szintén a J{och-féle 
tuberculinnal végeznek úgy, hogy az a.llmr feszítő oldalára helyezett csep
pen keresztül lándzsa Hegíts€gével egy kis szúrt sebet ejtenek. A po.sitiv 
reactio jele az oltás helyén fellépő enyhe gyulladás, illetve papula. ügyan
·ezcn célra használható a Maro-féle percután és a _Mantoux-féle intracidán 
tubereulin-próba .. A Gabnettc-féle ophta!moreactio egy glyeerinmentes tuber
culin-praeparatU:mnak szembecseppentésében áll. Positiv esetben többé
kevésbbé súlyos kötőhártyagyuladás áll be, mely veszélyessé is válhatik. 
.Ezért emberen nem, csak állatokon végzik. 

Védőoltás tuberculosis ellen. A tuberculosis elleni aktív immunizálás 
terén végzett kutatások eredményeképpen az az elv kristályosodott ki, hogy 
igazán számottevő védőhatást csakis élő tbc. bacillusokkal való oltásoktól 
remélbetünk E végből természetcsen csak avirulens bacillusok használha
ták Ca!rnctte-nak és Guérin-nck évek hossz-iÍ során epét tarta!Jnazó táptala
jon való tenyésztés útján sikerült eg')' bovin-typl1BU tbc.-törzset virulentiá
jától csaknem teljesen megfosztaniok. Ezt a törzset, amel;yet röviden B. C. 
G.-nek (bacille Calmette-Guérin) neveznek, használják fel védőoltásokra, 
még peclig csecsemőknek, minél hamarabb megszüle~ésük után, szájon- át 
anyatejjel keverve adják. A B. C. G.-vel végzett kísérletekTől szóló első köz
lések óriási feltűnést és nagy reménykedés! váltottak ki. Ma tal'tózlwdób
baknak kell lennünk a kérdés megítélésében. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy a B. C. G., helyes elkészítés és alkalmazás mellett bajt nem okoz. 
A lübecki szerenesétlenség, melynek során sok csecsemő esett. az oltások 
áldozatául, nem írható a B. C. G. rovására, mert gondatlanságból eredő 
.elcserélés folytán virulens tbC. tenyészetet adtak a csecsemöknelL Az ügy 
rendkívüli fontossága mindenesetre megérdemli a további alapos tanul-:
mányokat, aminőkkel lmzánkban főleg Tomesik foglalkozott. Az általános 
<Jrvosi gyakorlatnak még nem adható át a B. C. G. 

A cholera elleni védőoltóanyag choleravibriokból készül, úgy, hogy 
a huszonnégyórás agartenyészetet sterilis physiologiás konyhasóoldattal 
lemossák, a bacterium-emulsiót 1 órán át 54° C-ra hevítve megölik, végill 
konzerválás céljából 0·5·% carhollal keverile l cm3 oltóanyagban körülbelül 
4 milligr. bakteriumtest szakott lenni. Az oltást legalább kétszer kell vé
gezni 5-7 napi időközben. Utána helyi és általános reakció szokott követ
kezni, ami a befecskendezés helyének lobos duzzadásával, hőemelkedéssel, 
ritkábbarr hasmenéssei jár; de mindez rendszerint 24 órán belül elmúlik. 
Az első világháborúban a cholcraelleni oltások megbecsülhetetlen szalgá
latot tettek. A katonaság általános beoltásának köszönhetjük jórészt 
- egyéb hygienicus óvintézkedések 1nellett -, hogy a cholera nagyobb 
pusztításokat nem okozott. Az oltások védőhatása kb. egy fél évig tart. 

A typhus elleni védőoltásokat a háborúban a badsereg körében 
szintén általánosan alkalmazzák Eredménylik szintén ké-~ségte.len, ~ és ez 
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egyfelől a typhusmegbetegedések, másfelől a halálozások arányának csök
kenáséhen nyilvánul. A typhus-oltóanyag typhusbacillusokból a clíolera
oltóanyaghoz haso;nló módon készül. Az elölés 60' C-on történik. Az oltást 
szintén kétszer, de jobb, ha háromszor végzik. A reakciók rendesen erő
sebbek, mint a choleraoltás után. A typhusoltás védőh>1tását kb. l évre 
becsülik, de valószínű, hogy tovább is tarthat. 

A többszöri oltás helyett eg)•szeri oltással remélik ugyanazt az ered
ményt elérni oly módon, hogy a fagyasztás útján elölt és feltár't bakteriu
mokat tartalmazó folyadékból az antigent tímsóval kicsapják és a csapadé
kot ko11yhasóoldatban elosztva fecskendezik bőr alá. Az így készült mktár
ból ( depotból) lassan, dc állandóan szívódik fel az antigen. Így készül az 
Orsz. Közegészségügyi Int-ézet typhus-oltóanyaga, hasonlóan, mint a 
dyphtheria anatoxin-praccipitatum (l. alább). 

Kevert vaccinrík. Rendkívüli helyzetekben, pl. hruború idején szükség 
lehet arra, hogy ugyanazon embereket többféle fertőző betegség ellen része
sítsük védőoltásban. Ez külön-külön végrehajtva körülményes és hosszadal
mas volna. liliután kiderült, hogy többféle bakterium egyült Ileoltva nem 
zavarja egymás immunizáló hatá,sát~ a -mondott esetekben jól használhaták 
a kevert vaccinák. Ilyen pl. a tet1·a-vaccina, amely typhus, paratyphus A, 
paratyphus B és cholera vibriót taxtabnaz. 

A vérhas (dysenteria) elleni védőoltóanyag főleg a Kruse-typusii 
dysenteriabacillusból készül. Az oltási reakciók igen erősek, azért általáno
sau nem használják. Japánhan tett régibb tapasztalatok kedvezőek voltak. 
(A vérhas elleni serumról alább szálunk.) Újabban a reakció enyhítésére 
immunserummal kezelt oltóanyagat ( <kysbakta) ajáulanak. 

A pestis elleni védőoltásokkal (II affkine) Indiában elég jó eredmé

nyeket értek el. 
Vaccinatherapia. Az eddig felsorolt oltóanyagokat rendszerint 

prophylactice, a betegségek megelőzésére használják. De elvben eleve is fel 
volt tehető, hogy vaccinálással, va.gyis aktív immunitás létrehozásával gyó
gyító hatásokat is hihet e)érni. A tuberculintherapia, ,első balsikerei után 
Wright volt az, aki a vaccinatherapiának újabb lendületet adott. Jóllellee az 
ő opsonintheoriája eredeti alakjában nem tartható fenn és technikáját is 
csak kevesen követik már, kétségtelen, hogy a vaccinatberapia fejlődésében 
Wright-nek jelentékeny érdeme van. Specificus vaccinákkal igen sok fer
tőző betegség gyógyításában próbálkeztak; legtöbb sikerrel a staphylo
coccus, streptoéoccUB és gonococcus infekciókban. Az oltóanyagok _staphylo-, -
strepto-, illetve gonococcusok elölt kultúrái (staphylo-, strepto-, gonovaccina, 
az U:cóbbiaknak egy fajtája az arthigo;t}. Nincs biztosan eldöntve, vajjon 
mindezen vaccinák hatásában mcnnyi része van az alkabnazott bakterium 
specificitásának, mert idegen bakterinmokkal, sőt nem specificus fehérjék
kel (deuteroarbumosc, tej) szintén lehet hasonló hatásokat elérni (lá& 
therapia, ingertherapia, hetero-proteintherapia). De a specificus vaccinák 
fölénye kétségtelen. Bizonyítja ezt az is, hogy a legjobb eredményeket 
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magának a beteg egyénnek szervezetéböl kitenyésztett bakteriumt-örzszsel 
( autovaccina) lehet elérni. 

Keve1·t autovacci.niikat jó sikerrel használhatunk pl. a légutak hurutos 
betegeségei és asthma bronchiale eseteiben, amikm· is az illető beteg torkából 
vagy köpetéből kitenyésztett összes bmedumokat (pneuma-, staphylo-, 
streptocaccusokat, influenzabacillusokat stb.) egyesítjük a vaccinában. 

A diphtheria és a scarlatina elleni aktív immunizálásról a diphtheria
ellenes vérsavó, illetve a .streptococcus-serum tárgyalásakor szólunk. 

3. Passiv immunitas. Serumtherapia 

Diphtheriaellenes vérsavó. S e r u rn a n t i d i p h t h e r i t i cum. 
Felfedezésének és általában a serumtherapia megalapozrusának érdeme 
Behring és Roux nevéhez fűződik. E sermnot oly lovakból nyerik, melyeket 
előzetesen diphtheriatoxin ellen immunizáltak virulens diphtheriabacillu
sok szürt bonillontenyészetének bőr alá fecskendezése útján. Az első injek
ciót igen kis adaggal adják. Ha az ezt követő reakció (láz, ros8znllét) 
ebnúlt, óvatosan növekedő adagokkal folytatják a kezelést mindaddig mí~ 
az állat igen nagy toxin-adagokat is reakció nélkül elvisel. Ez 2-3 hóna~ 
mulva szakott bekövetkezni. Állatveszteségek elkerülése céljából ajánlatos 
a serumtermeléshez is úgy, mint a gyermekek védőoltásához (l. alább) 
toxin helyett anatexint használni. Az utolsó befecskendezés után tizednapra 
a ló vena jugularisából 4-6 ·liter vért boesátanak ki. A steril henger
üvegekbe bocsáCütt vért sötét, hűvös helyen 2-3 napig állni hagyják s a 
felgyülemlő savát sterilen lefejtik. · 

A diphtheriaellénes vérsavó nem bocsátható addig forgalomba, míg 
hatásának erejét, "értékét'' meg nem állapítot ták. A diphtheriaellenes vér
savó értékét, vagyis toxinközömbös1tő hatásának erejét állatkísérlettel álla
pítják meg és immunitási egységekben (I. E.) vagy antitoxin egységekben' 
(A. E.) fejezik ki. (Norma! toxinDldat 0·1 cern-e megöl egy 250 g tengeri
malacot; normal-antitoxin O· l cern-e véd l ccm toxinoldat ellen· - immu
nitási egységnek ezen norma! antitoxinoldat l ccm-ét vették.) lVIinthogy a 
toxin ereje váltOzékony, ellenben az antitoxin beszárítva és légmentesen 
elzárva igen sokáig változatlan marad, a gyakorlatban egy-egy új diph
theria serum értékét nem egy standard-toxinnal, hanem egy standard 
diphtheria serummal való összehasonlítás útján állapítják meg. Ilyen stan
dard-serumot nemzetközi megállapodás értelmében a frankfurti scrum
kntató intézet készít. 

A diphtheriaellenes vérsavó készítését, értékét és forgalombahozatalát, 
mint _mindenütt, nálunk is az állam szigorúan ellenőrzi. 1Iazánkban is ké
szítenek (Phylaxia-serurnterrrí~Jő intézet) ily serumot, azonban számos kül
földi gyártmány is van náhmk forgalomban. 

A diphtheriaellenes vérsavó hivatalos gyógyszer, melyet a gyógyszer
tárak, ideéntve a házi és kézi gyógyszertárakat is, legalá:bb három üvegcsé-
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vel, romlatlan állapotban tartani kötelesek. A diptheriaellenes vérsavó 
világossárga, átlátszó, szagtalan, esetleg a konzerválás eéljából hozzáadott 
phenol vagy eresol szagával bíró folyadék. A felrázáskor a fenekéről fel
szálló csapadék nem muta:t romlásra; ha Cll en ben a folyadék nyugodt 
álláskor is zavaros, még inkább pedig, ha az üve-g felnyitásakor rothadási 
bűzt érzünk, a készítmény romlott és elvetendő. A savó azonban idővel 
magától is veszít hatásából s azért évenként felújítandó akkor is, ha külső
leg a romlás jelei nem is ismerhetök fel. Ezért az üvegcséken a serum elő
állítójának nevén és az immunitási egységek számán kívül' a készítésideje is 
fel van jegyezve. Általában 500, 1000, 2000, 3000, 4000, sőt még több 
immunitási egységet tartalmazó üvegcséket ho'Zllak forgalomba. Igen erős 
savók készítését tette lehetilvé az eredeti savóknak különböző eljárásokkal 
történi\ besürítése. (Magas értékü ú. n. koncentrált vérsavókban 10.000-
20.000 és több I. E.) Az üvegcsékben foglalt savó térfogata rendszerint 
2-5, legfeljebb 10 cm'-nyi. 

A lk a lm a z ás. A diphtheriellenes vérsa,vót egy11észt prophylacti
cus, mésrészt therapeuticus eélra használják. 

Prophylactice oltjuk azon egészséges egyéneket, akiket a fertőzés ve
szélye fenyeget. A vérsavó befecskendezé-se természete..-;en nem teszi feles
legesekké az egészséges egyének védelmére szolgáló egyéh intézkedéseket 
(izolálás, fertőtlenítés stb.). 

A prophylacticus oltásra kisebb adagokat, de iegalább 500~1000 I. E.-t 
használunk. Az injekció védő hatása 3-4 hétnél tovább nem terjed. 

A diphtheriaellenes vérsavós-(lyÓgymód hatásos volta iránt nincs két
ség. Az alkalmazás sikerét az egyes esetek leolyása éH évek hosszú sorára 
és az egész világra kiterjedő gondos ·statisz~ikák egyaránt bizonyítják. 
A gyógyító elj§.rás sikere az eset súlyasságán kívül két körülménytől 'függ: 
l. hogy az antitoxin alkalmazása lehetOleg jókor, 2. hogy kellő nagy meny
nyiségben történjék. Alapos gyanú esetén a bacteriolo,giai· diagnosis be.
vá.rása nélkül is a1kalmazható a savó. Az adag nagysága a beteg korához 
és a betegség súlyosságához igazodik, dc könn-yít torokdiphtheriában scm 
célszcrü 3-4000 I. E.-nél kevesebbet befecskendezni; súlyosabb esetekben, 
főleg gégediphteria eset-én 10-20, sőt 30 ezer egységet adjunk. 

Az injekció hatása rendszerint már 24 órán belül mutatkozik és pedig 
a hel)'i és általános tünetekben egyaránt. Az álhártylik növekedése meg
szünik, demarcálódnak és. le is vál11ak; a láz csökken, a közérzés, puJsus 
javul. Feltítnő a javulás a gége- és légcsődiphtheria es,etén is; a stenoticus 
tünetek enyhülnek, az álhártyák meglazulnak és ldlöketnek Intubált és 
tracheotomizált esetek gyógyulási eredményei is jók. Ha 24 óra mulva 
javulás_ nem mutatkoznék, az injekció ugyanoly, vagy nagyobb antitoxin
adagg·al megismételhető. 

A diphtheriaellenes vérsavát azelőtt többnyire bőr ali fecskendezték 
a kulcsesonta1atti tájo-n, vagy a mel1kas oldalán. J\ia inkább az intramuseu'
laris (fari=okba) fecskendczést kedvelik az orvosok. 

A diphtheriaellenes vérsavó alkalmazása rendszerint semmi veszéllyel 
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vagy kellemetleliséggel nem jár. Olykor, különösen nag:fobb serummennyi
ségek befecskendezése Után serumbetegség jelentkezik, amelynek leggyako
ribb tünete urticara- vagy vörhenyszerü bőrkiütés, melyhez súlyosabb eset
ben az izületek és nyirokmirigy ek duzzanata, múló oedema és >l'iláz csatla
kozik. A tünetek csak az injekciót követő 10-14 nap mulva mutatkoz~ak 
Bs rendszerint rövid idő alatt önkéút elmúlnak. A ser;nmbetegség magának 
a lóyérsavónak hatása és az antitoxin jelenlétével semmi összefüo'&tésben 
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nmesen. Eppúgy előidézheti az alább felsOl"olt immnnsavók bármelyike, 
mmt a közönséges lósavó is. Gyakrabban tapasztalható a serumbetegség 
Dlyan egyéneknél, akiket már egyízben serummal kezeltek. A "reinjiciál~ak 
sernmbetegsége" némíleg eltér a most vázolt képtől: a fentebb leírt tünetek 
hamarabb másrészt súlyosabb alakban állnak be. Egyik példája ez azon 
érdekes jelenségnek, melyet túlságos érzékenységnek vagy anaphylaxisnak 
~ev;zünk. A lósavó ~lső injekciója következtében az illető egyén túlságosan 
erze~en~,. ar;a~h~l~x1ás lett lósavó idegenfajtájú fehérjéje iránt, mégpedig 
csak1s lofeherJe 1rant. Ha a második injekció nem lósavóval hanem pl. 
ma~hasa~óv~.l történi!{:. a serumbetegség nem áll be. A serumbeÍegség ismer
tetese utan lS nyomatekkal hangoztatjnk, hogy a diphtheria serumos keze
lése nem veszélyes eljárás. Ha be is következik a serumbeteaséa lefolyása 
-az esetek túlnyomó részében egészen enyhe; a súlyos, vagy ép~e;~ly esetek, 
~melyekben a halál kétségtelenül a serumnak volt tulajdonítható a serum
Injekciók óriási száma dacára elenyészően ritkák. ·Érthető azo~1ban awn 
orvosok álláspontja, kík a prophylaxiás oltásokkal szívesebben takarékos
kodnak és a sernmot a megbetegedés esetére tartjálc fenn. Mindenesetre 
előnyben részesítend6k az erős, tehát kís térfogatban sok I. E.-t tareal
mazó savók, amelyek csekély Serunnnennyiség befecskendez€sét engedik 
meg. A fent említett, mestcrségesen besürűsített savók e tekíntetben is elő
nyösek. ~:hérjetartalmuk aránylag csekély, niert csak a savó globulinja 
van ?e~nnk ~ hozzá adsorbeáll antitoxinnal; a hatásos globulin-fractio kí
esapodasa ntan fentmaradó hatástalan albuminfmctiót elvetik. 

Ha ,már egyszer serunnnal kezelt egyént kell ismét oltanunk az 
m1aphyláxis veszélyét úgy előzhetjük meg, hogy most nem fecskende~zük 
be az eg~z serumadagot egyszerre, hanem először csak egy- kis rész Ú 
(pl. ef?' fel kcm-t), a többit pedig 2-3 órai várakozás után. Az előrebocsá
tott lns adag. megszünteti az anapylaxiás érzékenységet ( desensibilizálás). 
Az a.napylax1s veszélyének elkerülése végett ajánlották még azt is hoay á 
:pro~hylacticus o}tás ~éljár~ a lósavó h~lyett más állatból (pl. 'birká'ból) 
nymt, mrmunsavot adJnnk es a rendszermt sokkal nagyobb I. A.-tartamú 
losavot a therapia számára tartsnk fenn. 

Diphtheria-elleni aktív védőoltás. liiint láttuk, a vérsavó praeventiv 
alka1mazás§nak hátrányá, hogy védőhatása gyorsan múló. Tartós ered
.n~ény rs~k aktív immunizálástól várható. Ennek akadálya volt, hogy a 
d1p~thel'la toxin rendkív~ erős mél'ieg. Ezt a nehézséget már Beh-ring úgy 
kerulte meg, hogy a toxmt antitoxinnal keverve használta. Ezen éljárást 
11agy arányokhan Amerikában próbálták ki,· majd különböző módosítások-
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kal (pl. a toxin és antitoxinösszekeverésekor képződő csapa.dék = 1'. A.. P. 
felhasználásával) az egész világon elterjedt. Ma már azonban eZBket az 
eljárásokat úgyszólván teljesen· kiszorította az anatoxin, ami_ nenl egyéb, 
mint olyan toxin, amely formalinnal való kezelés folytán mérges hatását 
teljesen elvesztette, de immnnizáló hatását megtartotta. A toxinmérgezés 
veszélye az anatoxin-oltás mellett teljesen elesik, holott a toxin-antitoxin 
keverékekkel - bár e-sak elvétve - halálos mérgezések is történtek, vagy 
azért, mert a toxin nem vOlt eléggé közömbösítve, vagy azért, mert a közöm
bős keverék utólagos dissociatiója következtében a toxin ismét szaba.ddá 
vált. Az anatoxinnál az oltási reakciók is enyhék; leülönösen kis gyerme
keknél, míg nagyobbaknál erőcsebbek Az anatoxin oldatából a hatósos 
anyagot timsóval ki lehet csapni. Ezt a csapadékot (anatoxin praecipita
tum) használják ma általánosan a gyermekek védőoltására. Ebből egyszeri· 
oltás elegendő, holott az eredeti anatoxinnal három ízben kellett oltani. 
Az oltás védőhatása igen jó. Hazánkban a diphtheria-megbetegedések és 
halálesetek számát a be nem oltottakhoz képest 90%-kal sikerült leszorí
tani. Nálunk 1938 óta kötelező a gyermekek védőoltása diphtheria ellen és 
pedig _2 ízben: 2 éves és 6 éves korukban. Az anatoxin-praecipitatumot a1z 
Orsz. Közegészségügyi Intézet készíti. 

Tetanus-serum. A tetanus leginkább mint trágyázott földdel, utca
porral szennyezett sérülések, Sebek végzetes szövődménye- ismeretes. 
A tetanus-sermnot tetanus-toxinnal (a Nieolaier-féle bacillus bonilloa
tenyészetének szűrletével) immunizált lovakból nyerik. 

A tetanus-sermnot prophylacticus és therapiás célra használják. Védő 
hatása jó, gyógyitó hatása már kifejlődött tetanus esetén bizonytalan. 
Enl)ek oka a toxin sajátos felszívódási viszonyaiban rejlile lXIint ugyanis 
M eye r H. és Ransom kimutatták, a bőr alá vagy venába fecskendezett 
tetanus-toxin csakhamar eltűnik a szövetnedvből, illetve a vérből; az ide
gekbe tér be és a tengelyionál. mentén vándorol a központi idegrendszer 
dúesejtjeihez, melyekre hatását kifejti. Az antitoxin ellenben a vérpályán 
halad és az idegekbe nem jut be. A venába vagy bőr alá. fecskendezett anti
toxin csak addig közömbösítheti a toxint, míg az nem lépett be az idegekbe, 
ezért tőle védelmet csak akkor várhatunk, ha az infectio megtörténte előtt, 
vagy rögtön utána juttatjuk a szervezetbe. De sajátos felszívódási útjában 
is meg lehet esetleg fogni a toxint, ha az antitoxin t ·az infectio helyéhez 
legközelebb eső valamely nagyobb idegtörzsbe vagy a gerincesatomába 
fccskcndezziik. 

A tetanus-semm-therapiában ezen két utóbbi eljárással tényleg jobb 
sikereket értek el, mint a bőr alá fecskendezéssel. A beteg egyénnek 15-25 
ezer immunitási egységet tartalmazó serumadagot fecskendeznek g_erinc
CBatornájába, subduralisan lumbális vagy cystema punctio alakjában. Ha 
szükséges, a subdm~alis injekciót többSzör is megismétlik. A 1betegség veszé~ -
!yes természete indokolja az erélyes beavatkozást, amely mellett tüneti 
kezelés is alkahnazandó (narcoticnmok: morphin, chioral állandó so port 
okozó nagy adagjai val). . 
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Ami a tetanus prophylaxisát illeti, ma már általános elv, hog·y minden 
tetanusfertőzésre gyanus esetet azonnal serummal kell kezelni. Az adag 
ilyenkor 2500 immunitasi egység, melyet bőr alá vagy izomba fecsken
deznek. 

Dysenteriaserum. Leginkább polyvalens, Krnse- és Flexner-typusú 
dysenteriabacillus ellen iTányuló serumokat készítenek és gyógyító hatá
sukat általában dícsérik. 

Streptococcus-serumok. A streptococcusok ellen immunizált állato]> 
vérsavója a streptococcusok pha.gocytosisát elősegíti; védő és gyógyító 
hatása tehát bacteriotropinokon vagy immunopsoninokon alapul. A strepto
coccusok válfajainak ismerete még bacteriologiai tekintetben sincs egészen 
tisztázva és a sermntherapia terén is még haladást remélhetünlc J elenleg 
a streptococcus-serumok előállítása különböző elvek alapján történik, 
aszerint amint az előállítók a kiilönböző kóresetekben talált és biQ;Qnyos 
morphologiai és biologiai eltéréseket mutató streptococcus-törzseket azono~ 
saknak vagy kiilönböző alfajokhoz tartozóknak tekintik. Az első felfogás 
alapján állók a serumot szolgáltató állat immunizálására egy bizonJ:os 
streptococcus-törzset használnak, az utóbbi nézet illvei lehetőleg sok külön
böző streptococcus-törzs ellen immunizálják az állatot. Így nyerik az ú. n. 
polyvalens serumoka t. Föhidica.tióik: streptococcus-sepSis, erysipelas, 
phlegmone, streptococcus angina, stb. A gyógyeredményeket nagyon k:ülön
bözően ítélik meg. A sulfamidok hatásáról a streptococcll'S ferWzésekre 
a chcmotherapiáról szóló fejezeliinkben szálunk. 

Külön hely illeti meg a ~treptococcus-serumok közt a scartatina-seru
mot. Régebben is voltak lúvei annak a felfogásna.k, hogy a scarlatinát 
streptococcus·ok okozzák. Ezen az ulapon állott .~ioser is, amikorsearlatina
serumát készítette, úgy, hogy lovakat scarlatinás gyermekek véréből ki
tenyésztett streptocoeeus törzsekkel immnnizált. A Moser-savóval elért 
gyógyeredmények hol igen jók, hol elégtelenek voltak. Újabban a betegség 
streptoeöccusos aetilogiája erős támasztékot nyert a Dick-házaspár v~gá
lataiban. Szerintük a scarlatina okozója egy kiilönleges, haemolytikns és 
toxi11képző streptococcus-faj. Köriilbelül e szerzőkkel egyidőben sikerült 
Dochez-nek egy speciális streptococcusc.faj felliasználásával és egJT külön
leges immmüzáló eljárással oly Serumüt. elöállíta.nia) amelynek gyógyító 
hatása scarlatina súlyos eseteiben mÍ!1den eddigi eljárást felülmúl. A 
D_ochez-serum, amelynek megfelelőt nálunk is készít a Phylaxia-gyár, meg
.lepőerr gyorsan és kedvezően befolyásolja a sca.rla.tina toxikus tüneteit; 
jóllehet a komplikációk ellen nem 'Oly biztosan véd, gyógyszerkincsünknek 
lényeges gazdagodását jelenti. 

A SCal'latina ellmü preventiv oltásokat részint streptococcuso.kból ké
sziilt vaccinával, részint a Dick-f€le toxinnal végzik. Nálunk újabban az 
utóbbi módszerrcl folynak nagyarányú kísérletek. Az er€dmé11yek biztaták, 
de távolról sem olyan jók, mint a diphtheria elleni védőoltásokéi. 

Pneumoccus-serumok. A tüdőgyulladás serumtherapiájával kielégítő 
eredményeket nem. sikerüH' elérni, azóta .sem

1 
amióta. a pneumacoccus-fajon 
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belül több (kezdetben négy, újabban kb. 30) különböző typust tudunk mcg
küiönböztetni és a lobaris pneumoniát előidáző I. és IL typus ellen ú. n. 
typus-specifikus serumokat állítanak elő. Szerencsére a· sulfamid-szár
mazékokkal (ultraseptyl, sulfapyridiu) a tüdőgyulladás gyógyításának 
kérdése jórészt megoldottnak tekinthető. 

Meningococcus-serum. A meningitis cerebrospinalis epidemica serum
therapiája főleg, Fle:JJner és J ochmann vizsgálatain ala1ml. Szerintük a 
meninaococcus-serum bactericid, bacteriottop és antitoxicus hatású. A_ se
rum h~tása mindig intralumbális alkalmazás mellett, úgy járványok alkal
mával mi;t endemiás esetekben -gyakl"an igen jó, olykor nem kielégítő. 
A sik~rtelensé" okát abban keresték, hogy a meningococcusoknak is tiibb
féle serDlogiai t'ypusaik vannak és amelyik serum az egyik ellen jó, a másikra 
esetleg nemhat. Ezért rátértek a többféle törzs ellen készített (polyvalens) 
serumokra. iliindezeket felülmúlják azorrban a sulfanylamid-készítmények. 

Tuberculosis-serumok. A Mm-nw>·ek-serummal egyes szerzők a tüdő
vész kezdeti stádiumában és sebészeli tuberculosis eseteiben jó eredményc
keo értek el, mások tagadják értékét Általánossá kezd vcá!ui a nézet, hogy 
a tbc. sernmctherapiája kilátástalan. 

Anthrax-serum. A Sobentheirn-, a Sclavo- és a Detre-féle serumut 
állati és emberi anthrax ellen is használják. Az eredmények hol kedvezők, 
hol nem. 

Pestis-serum. Indiában ne.gy arányol\ban végzett oltások a serum· 
nak prophylacticus értékét igazolták 

Reconvalescens serumok. Allati serumdk helyett, különösen olyan 
íbeteO'sé[)'ekben amelJrek oka ismeretlen vagy nem tenyészthető ki, mind 
~o' 'k' • gyakrabban használják az illető !betegségből felgyógyult egyene versavo-

ját részint gyógyítás, de főleg praevenlio céljára. Legjobban beválc ezek 
közüi a kanyaró prophylaxisa reconvalescens savóval, amit Degkwitz javas
latára ma már nagyon kiterjedten és igen jó eredménye! használnak. A siker 
előfeltétele hogy a kanyarós beteg környezetében levő gyermek a védö
savát a fe~tőzés után minél gy-orsabiban megkapja. Il.'{enkor a betegség ki
törése ellen még meg lehet ·éédenl, későbben nem. Gyógyító hatása tehát a.z 
ilyen savónak nincsen. A kiterjedt használatnak akadálya, hogy ilyen 
recanvalescens savát kapni (tehát gyermektől vért szerezni) nagyobb meny
nyiség')len nem lehet. Némileg pótolni lehet feluőtt, egészséges emberek (pl. 
szülők) vérével, mivel ezek a gyermekkorukban kiállatt kanyarójuk követ
keztében általában immunisaknak tekinthetők. 

. Egyéb betegségek közül, amelyeknél reconvalescens-serumot használ~ 
nak, megemlíthetjük a scarlatinát és a poliomyelitist (Heine---:Medin-féle 
betegséget) . 
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Xlll. Méregtani kiegészítés 

Mérgezés ételekkel 

A romlott ételekkel történő mérgezésekben a rothadási basisok (pto
mainok) semmi szerepet sem játszanak, vagy csak igen keveset. Többnyire 
akkor keletkeznek azok, mik0r már az ételt hfu0s és undorító volta miatt 
senki sem eszi meg. Eteleink pedig már rendesen mérgezöek, mikor még 
a rothadás alig észrevehető. Ez a tapasztalat azt a hitet kelti bennünk, 
hogy az ételmérgezések okát kutatva, nem annyira a fehérje bomlástermé
keire, mint inkább a jelenlevő bakterinmok által . termelt toxinokra kell 
gondolnunk, amelyek a betegen levágott állatokban már benne voltak 
vagy pedig tisztátlan kezelés következtében az eredetileg kifogástalan táp
anyagainkat fertőzték meg. E~ek között a legveszedelmesebbnek bizonyul
tak a bacillus botulinus, bacillus enteritidis, továbbá a paratyphus, az 
oedema malignum, a haernm·rhagicus septichaemia bacillusai és coueusai és 
gyakran pathogenné változott coli fajok. 

. Ezek előrebocsátása után foglalkozunk e mérgezésekkel főleg gyakor
lati Szempontból, inkább az ételfajták szerint csoportosítva azokat, mint 
aetiologiai, vagy tüneti néziípontokból. 

I. Hurkamérgezés. (B o t u I ism us vagy a I I a n t iasi s.) Cél
szerütlenül készített (főként májas és véres) hurkafélék (nagy víztarta
lom, tisztátalan belek, felületes füstölés) és konzervek gyakran adnak okot 
súlyos és tömeges mérgezésekre, melyeknek halálozási Százaléka régen 
40%-ra, de még ma is 20-25%-ra tehető ... A!Z elnevezés nem egészen helyes, 
mert egyéb húsfélék is, mirit sonka, fiistölt vagy pácolt halak, rákok, stb., 
sőt növényi tápszerek (bab) konzerveinek fogyasztása, után is beállhat ilyen 
mérgezés. A tünetek 12-48 óra mnlva jelentkeznek főfájással, szédülés
sel, hányással és hasmenéssel, ami teljesen ki is maradhat, de choleriform 
jelleget is ölthet, amit azonban a későbbi stádiumban makacs, alig leküzd
hető szorulás swkott felváltani (bélbénulás). Az érverá• 1-2 napig sza
pora, gyenge, később kihagyó, lassú, alig tapintható; szívhangok gyengék 
s már kezdettől fog'Va nagyfokú az elesettség ép sensorium mellett. A hő-
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mérsék inkább subnormalis; ha láz volna, úgy az kevert infBcjóra (para
typhus) vagy a gyulla.dást okozó rothadási mérgek jelenlétére mutat. Jel
lemző a bőr és a garat szárazsága; a nyelés, a beszéd nehézkessége, a pupilla 
tágassága és az alkalmazkodás bénulása, a szemhéj bénasága (ptosis). 
Súlyos esetekben a halál a 4---10. napon áll be a bulbaris pai·alysis tünetei 
és teljes apathia és sopor közben. Jellemző a gyógyulás igen lassú menete; 
a bénulásos tüne~ek (látászavar, nehéz nyelés, izomgyengeség) még könnyü 
esetekben is 5-6 hétig fennállanak. 

A botulismust egy ,)toxigen saprophJta:", a Van Ennengem.-féle bac. 
botulinus, illetve ezen teljesen anaerob élősdinek igen hatásos ektotox·i·nja 

okozza. 
Az észlelhető pupillalágulat, alkalmazkodási bénulás, garat- és bor

szárazság alapján régente a hurkamérgezés okozójának a Schmidt által 
romlott halhúsban talált ptomato-atropint tartották. De a két méreg táma
dáspontja is más: az atropin az idegvégződéseket támadja meg és súlyos 
és makacs' utóbajokat nem okoz, a botulismus-toxin pedig a közpon tokat, 
melyekben gyorsan kifejlődő anatomiai elváltozásokat hoz létre ( oculomoto
ri us, vagus magvaiban; a gerincvelő meUsö szürke szarvaiban). A lassú 
gyógyulás, a bénnlások hosszas fennállása kétségtelenül a súlyos központi 
elváltozásoknak tudhaták be, amelyeknek gyógyulására hosszú idő kell. 

A kezelés tüneti; a méreg eltávolítására 12--48 óra mulva reményünk 
nem lehet. Egy antiseruma is van, de nem sokat értek el vele, mert főleg 
csak profilactice vagy a baj kezdetén használ, a már fixált toxint nem 
tudja. a sejtekről leválasztani az antitoxin. 

Fötörekvésünk a szigDrÚ prophylaxisra irányul: idegen, gyanus ízű 
hurka- és kolbászkészítményeket ne fogyasszunk, a héjnk alatt gázbuboré
kokat tartabnazó, metszési felületükön szürkés (zöldes), kenőcsszcrü savany
kás és kesernyés, avas ízű hurkafélék meg éppen veszedebnesek. A toxin 
60°-ot is kiáll €s csak 80°-nál semmisül meg. Ne vásároljunk felpuffadt 
tartályú konzerveket, avagy olyanokat, rnelyeken két forrasztás látható 
(ezek romlástól puffadtak voltak, megfúrva azolmt, a gázokat kieresztették, 
újra sterilizálták (!) és újra forrasztották őket). 

Sok esetben sem az íz, sem a szag el"nein árulja a hac. batulinus jelen
létét és magyorányi darabka már elegendő a baj létrehozására. 

II. Húsmérgezés. Frissen levágott állat húsától is néha tömegesen 
betegszenek meg az emberek. A betegség vagy a typhusos formában vagy . 
a septicus ente1'itis és.dysente1'ia alakjában jelentkezile E megbetegedéseket 
nem lehet egyszerűen csak romlott húsnak tulajdonítani. Rothadásnak indult 
húst gyaln·an fogyasztanak az emberek minden baj nélkül (haut goűt-s 
vad hús, cigányok döglakomájaJ; úgy látszik a bélnek erős ellentállóképes
sége van a rothadás termékeivel szcmb:en. Van E·nnenge1n több mint 117 
epidemia között (6000-nél több mcgbctegedéssel) csak 9 olyat taláH, ame
lyekben a levágott állat egészségi állapota ismeretlen volt, ellenben 103 
epidemiában a levágott állatnak septichaemiája, enteritise stb. volt. Hogy 
a hús rOmlott, az csak 5 esetben volt megjegyezve. 
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A typhu.sos-húsmérgezás 4--6 napos incubatio után általános rosszul
léttel, lázzal, hasmenéssei kezdődik és a typhuséhoz hasonló lázmenettel 
2--4 hét alatt folyik le. A typhustól megkülönböztetni szórvá11yos eseteket 
nem is lehetne, de a- megbetegedés rendesen tömegesen jelentkezik és oka 
a beteg állat húsában kiderítiletö : typhusa pedig a marhának nincsen. 
Gyikran észlelhető kísérőjelenségek a pupillatágulat, nyelési nehézségek, 
látási zavarok. 

Az enteritises vagy dys01deriás alakja a húsmérgezésnek az étel elfo
gyasztása után 2---6 óra mulva áll he heves cholerás tünetekkel, nagy elesett
séggel és láz nélkül; súlyossága rendesen arányban áll ruz elfogyasztott hús 
mennyiségével. Ezt a mérgezést a parathypus-csoport bacteriumai, külö-

. nösen a bac. énte•·itidis, parathypus A és B; továbbá a marhascpsist okozó 
st?·eptococcusok toxinjai idézik elő s a tapasztalat szerint a főzés a mérget 
már el nem pusztítja, csak a mikroorganismnsokat. Hogy <~Zek mellett a 
pathogenné vált coli-fajoknak is lehet része.hasonló megbetegedések létre
hozásában, az igen valószínű. Amidőn a betegséget bizonyDsan nem beteg 
állat húsa okozta, a kérdéses ártalmas húst colival vagy proteusokkal fer
tőzöttnek találták (tisztátalan kezelés, eltartás). Leginl<ább a scpsisben 
és enteritisben elpusztult állatok veszedelmesek, ha ú. n. "szükségvágatás" 
alá kerülnek (tehenek puerpemlis láza, borjak köldöksepsise). Az említett 
élősillek a vérben S'Zaporo,dnak el és az evvel bőven megtelt izmokban még 
a levágás után is tovább ·szaporodnak. 

A legutóbbi -évtizedekben pontos észlelés alá került microbás-élelmiszer
mérgezések bacteriologiai vizsgálatából az derül ki, hogy kisebb . számmal 
sz.erepel a beteg állatok húsa; legtöbbször a fertőzés a feldolgozáskor kerül 
a húsba (darálógép, hurkatöltő, piszkos tőke), vagy ami szintén eléggé 
gyakori, hogy bacillushordo,zó állatok vagy emberek inficiálták a h(tst, vagy 
egyéb élelmiszereket. A fertőzést főképpen parátyphus B, s csak igen rit
kán a b. enteritidis okozza. 

· A prophylaxisról egészségügyi törvényeink gondoskodnak, de azok 
kivitele még a vidéken nagyon sok kívánni Valót hagy hátra. · 

A kezelésben legfontosabb a gyomor és a belek kimosása; egyebekben 
tünetileg járunk el. Halálozás sokkal kisebb százalékú, mint a botulismusé 
(1-2%). A gyógyulás könnyű esetekben pár nap alatt bekövetkezik, súlyo
sakban hetekig elhúzódó a makacs bénulásos jelenségek miatt. 

III. Halmérgezés. A halak infectiónak, a balhús romlásnak épúgy 
ki van téve, mint a marhahús és így sziri.tén okozhat mérgezést. Különöscn 
a rosszul ·készített haUrnnzervek okozói sok mérgezésnek, s Oroszországban 
a Volga vidékén nagybőjt idején fordultak elő sokszor ijesztő epidemiák. 

A mérgezés természetesen az előbbihez hasonló lehet. Általában meg
különböztetik egy paralyticus és egy clwlemszeríi formáját Az előbbi a 
veszedelmesebb: a tünetek 1-5 óra mulva szédüléssel, cpigastralis fájdal
makkal, torokszárazsággal kezdődnek; a pupilla tágulat, látási zavarok, nye
lési képtelenség észlelhetök; míg hányás, hasmenés teljesen hiányozhatnak. 
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Végül aJZ izmok curara.szerü bénulása mellett, nagy légzési nehézségek közt 
megbénul a légzés úgyszólván tiszta sensorium mellett. 

E mérgezés tehát nagyon hasonlít a botulismushoz, de lefolyásában 
attól lényegesen kiilönbözik: a tünetek ugyanis rövid idő alatt beállm1ak, 
s a gyógyulás 5-6 nap alatt teljes lehet, s nem maradnak vissza hetekig 
tartó bénulások. Okozói szintén ismeretlen toxinak vagy ptomainok. Schmidt 
egy orosZ(lrszági mérgezés aJkabuával a .romlott halakból egy atropinhatású 
ptonwint kapott, ami sokkal erősebb volt a növényi atropinnáL 

.A. halmérgezés choleraszeril formáját, mit legtöbbször a balhúson utólag 
megtelepedő rothadási bacteriumoknak tulajdoníthatunk, kevésbbé veszedel
mesnek lehet tartanunk (v. ö. "mérgező halak"-kal). 

IV. Csigákkal, kagylókkal, osztrigákkal is gyakran fordulnak elő 
súlyos, sőt halálos mérgezések, melyek a legtöbbször olyan példányok 
által idéztetnek elő, amelyek sze1myczett vízben éltek. .A. bacteriumokat 
ugyan nem szeillk magnkba az egészséges kagylók, de typhus és paratyphus 
hordozák lehetnek. Megvan továbbá az a képességük, hogy mérges anyago
kat fel tudnak magukba venni és azokat testükben felhalmOI'Zák. Így volt 
ez p. o. á híres wilhelmshaven-i esetben is, hol egy dokkba került hajó 
testéről leszedett 1nyWns ednúfsek (osztrigák) tömeges mérgezést okoztak 
Kiderült, hogy a hajó sokáig állott a szennyezett vízű medencében. Ez 
esetekben ( 19) a mérgezés paralyticw; alakja jelentkezett: eleinte psychlcus 
és motorieus nyugtalanság, repülés.-ér~és, bizsergés a kézen, lábo;n, Szédülés, 
szorongó étzés, merev és tág pupillák, dadogás voltak észlelhetők, aztán. 
hirtelen összeestek a mérgezettek, heves hányás, ililomgyengeség lepte meg 
oket, s a végtagok zsibbadása, izzadás, kihűlés érzése közt Ileállt 1%,-5 
óra mulva a halál (4 eset) . .A. mérges kagylókból Brieger egy basiens toxint 
(mytilotoxin) isolált, de nem valószínű, hogy minden esetben ez a ható
anyag. Fontos az, hogy a mérges kagylók és osztrigák ismét ártalmatla
nokká válnak, ha pár napig tiszta és gyakran felfrissített vizben tartjuk
őket. 

Nyáron igen sok a beteg osztriga; az ilyenek teste tejszerűen fehér, 
májnk szürkés színű és megnagyobbodott. Ezeket, hogy szép zöld színiivé 
t<>gyék, rézacetát oldatha rakják, ettől azo,nban nem sötétzöld, hanem illzöld 
színüvé lesznek. 

.A. mérgezés néha gastro-enteritiens formában, néha a legenyhébb 
exanthemás alakban jelentkezik. . . 

V. Mérgezés tejtermékekkel. Itt látjuk legszebb példáját annak, 
hogy az előrehaladt 'rothadás magában még nem okoz mérgezést, hiszen túl
érett sajtjaink baj nélkül élvezhetők . .A. tejjel és így a tejtermékekkel tör
ténő mérgezésekért is bacteriumok - a legtöbször coli-fajok - tehetök 
felelőssé. Fejés alatt, a tej kezelése alatt számtalan alkalom van arra., hogy 
az bélsárral, s egyéb váladékokkal inficiáltassék. E bakteriumok fejlődnek 
aztán továJbb a tejben, a vaniliafagylaltban, a habtejszínben, a sajtokban 
s teszik a.wkat mérgezökké toxinjaik által. V aughan a_ michigani tömegmér
gezést okozó sajtból isoilllt egy mérges anyagot, a twotoxicont. 
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.A. tünetek főleg gastroenteritiknsak, néha kifejezetten choleraszerűek, 
súlyos collapsussal és néha halállal. .A. vaniliafagylalt- és krénnnérgezések 
különösen gyakoriak és számos vizsgálat tárgyát képezték Kiderült hogy 
ismert mérgek (arsen, réz az edényegből) soha sincsenek jelen s a ~anilia 
maga csak annyiból tehető felelőssé, hogy mint redukáló any~g bizonyos, 
a tejszínben már jelenlevő anaerob élősillek fejlődését segíti elő. E toxin
termelő élősillek nemcsak a tejtermelőnél, hanem később az árusítóimáJ is 
juthatnak a tejbe (tisztátalan edényzet, jégszekrény). Vanghan az ilyen 
tejből is megkapta lúgos oldatból aeth:errel a tyrotoxicont (la.wtoni eset) . 

Gombarn ergezések 

.A. gombamérgezések leggyakoribb oka nem a mérges gomba, hanem 
a romlott gomba, mit szennyezett talajról, vizenyős helyről szedtek, fülledt 
helyen tartottak; va.gy az egy napról másnapra eltett .gombás ételek, melyek 
általában nagyon könnyen bomlásnak indulnak. .A.z ily mérgezések meg
egyezuek ·a romlott ételek által okoZ(ltt gastro-enteritisekkel és ritkán ölte
nek komolyabb jelleget. .A. valóban mérges gombák azonban halálos mérge
zést is okozhatnak, melynek tünetei közül - bár ritkán - a gastro-enterilis 
egészen hiányozhatik is. 

A mérges gombákat megismerni, az ehetöktől biztosan megkülönböztBtni 
csak a helyi gombaflóra ismerete alapján lehet. Közös ismertetöjeleik nin
csenek, rovarok,_· csigák egyformán keresik fel a mérgeseket és neillmérge
seket; -van édes, jóízű mérges gomba és van csípős ehető g·Omba is; törési 
felülete kevés mérges gombának kékül meg, de viszont ehetöké is elszíne
oodhetik (oxidáció), s a gombák forrázatába vetett ezüstkanál nem a mér
ges anyagoktól, hanem kéntartalmúaktól és oxydáló anyagoktól feketedik 
meg, amilyenek az ehető gombákban is vannak . .A. prophylaxis szempontjá
ból tehát a legjobb, ha vidékünkön magunk gyűjtjük a gombát, vagy leg
alább a j1-issen vásároltat magunk vizsgáljuk át egyenként. Idegen vidéken 
csak a.bsolut biztósan felismeri; gombát szedjünk. Szárított gombát vagy 
gombaport sohase vásároljunk, hacsak nem teljesen megbízható személytől, 
mert ennek darabjait már felismerni nem lehet. Így vagyunk a gomba
konzervekkel is, noha sóban-ecetben a gombák mérge is soksZ(lr elpusztul. 

.A. nevezetesebb mérges gomháink a következők: 
l. Arnanita muscaria. A l é g y ö l ő g a l ó c a, augusztus és szep

lemberben fenyveseinkben gyakori. Kalapja ziuóberpiros, a gunya marad
ványaitól fehéren pettyezett, 20 cm átmérőjűvé is megnő. Lemezei, tönkj e, 
húsa hófehér; kellemes, friss illóízű . .A.z ehető .Anwnita caesarea-val (császár
galóca) téveszthető össze, melynek kalapja éppoly nagy, de narancsvörös, 
síma, nem pettyes; lemezei és tönkj e nem fehérek, hanem citro.msárgák. 
·Egész fiatalon azonban ez is fehér gunyában_ van, s mikor kibújik, az a 
tetején itt-ott visszamarad, s az összetévesztés ilyenkor könnycll megesik. 
.A. gomba mérge két alcaloida: a 11wscari!t és egy atropinhatású basis, amS 
túLsúlyban van és a mérgezést rendesen ez uralja. 
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A tünetek hamar- beállanak: az a1·c duzzadt, piros vag:/- cyanoticus; 
a pupillák tágak, érverés kicsiny, szapora, a mérgezett szédül, támolJrog, 
izgatottsága a deliriumig fokozódik, görcsöket is kap, végül mély öntudat
lanság áll be és ebben észrevétlenül a halál. Hányás és hasmenés csak ritkán 
jelentkezik, bár a has felfúvódása jellegzetes. A halál 6 óra-2-3 nap 
alatt köszönt he, de legtöbbször meggyógyul a mérgezett. Ez tehát, amint 
látjuk, éppen nem muscarinmérgezés, sőt-inkább egy atropinszerü méreg 
jelenlé~.ére vall. Van azonban eset re~, hogy a muscarinhatás a túlnyomó, 
s ilyenko.r nyáladzás, izzadás, hasmenés és ritkult szívverés, sőt szÍVlnegállás 
lesznek a tünetek.· Északázsiai népek bódító él vezeti szer gyanánt fogyasz-
tották, amíg a pálinkát meg nem 'ismerték. · 

Kezelésében fő a gyomor és belek kiürítése. Az izgabni starnumban 
ne nynjtsnnk bóditókat, mik később a collapsnst növelik. Ez ellen a 2--5 
mgr-os strychnin-injecti-ókat ajánlják. 

Ehhez hasonló mérgezést okoz az Anwnita pa nt herina (párdne-g·alóca), 
mely szürke kalapfelületén fehérpettyes. 

2. Amanita bulbosa s. phalloides. G nm ó s vagy g y i l ko s g a -
l ó e a. A legmérgesebb gombák, melyből egy példány megölbet egy embert. 
Igen gyakori erdei és mezei gomba, júlinstál szeptemberig nő. Kalapja 
10-15 cm-es fehér, fénytelen vagy citromsárgás vagy zöldesfehér. Lemezei, 
gyapjas gyürüje, tönl<je fehér, s ez ntóbbi lent egy nagyobb gumóban vég
"ődik. össze~éveszt'.k a finom csiperkegolllbával (champignon), melyhez 
alakra hasonlít, bár ennek tönkje nem gumós, lemezéi fiatalon halváüy __ ".hús
színüek, később esokoládébamák, kalapfelülete fényes sárgásfehér vagy 
odatapadó bama selymes szálaktól kissé barnás, illata igen kellemes. Bimbó 
korában mindkcttő g.unyában ül, B a lemezek színe ni.ég alig -különböztet
hető meg; ilyenkor könnyü az ősszetéveszté~. --

A mé1'gezési tünetek csak 10-20 óra mnlva kezdődnek heves hányás
sal és hasmenéssel. Az erőhanyatlás igen nagy, apathia, cyanosis, collapsus 
fejlődik, s a halál súlyos esctekben á 2-3. napon beáll. A sensorium többe 
nyire nem marad tisifa1 hanem-sopor és stupor által zavart, de az öntudat
lanság azért nem teljes. Némely esetben a mérge.zés tetőfokán görcsöle 
trismus, contra.cturák, convulsiók, kényszermozgások, Tiyelési zavarok jelent
keznek: a mérgezett metszö felkiáltásokat hallat, aztán mély comában éri 
a halál. E jelek egy heves, központilag ható méregre mutatnak A biztosan 
diagnostizált esctek %-a halálos. 

A boncoláskor a gyomor és a bél nyálkahártyája halvány, follicnlusok, 
duzzadtak. Gyér vérzések láthatók a- pleurán, a tüdökben, .a bélmucosán. 
Érdekes és jellemző lehet a .máj óriási elzsírosodása, nemkülönben a veséké 
és izmoké, amit már a harmadik napon jelentkezD májt~ji érzékenység és 
májmegnagyobbodás Sejtetni engedett; icterus ritka. Szöveti elváltozásokat 
még az agyban is talál-Lak. · 
. Kobert a szárított gombákból egy toxalbumint isolált, a phalli1u, mi 
1gen erős vérsejtoldó, de alcohol és főzés clbontja. Ez tehát. nem lehet a főtt 
gombák mérgező anyaga; a vérsejtoldódfis tünetei sem észlelhetők. Újabban 
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Abel és Ford e hacmalysin mellett az amanitatoJoi»i izolálták a gombákból 
aminek esekély mennyisége is már heves sejtméregnek bizonyult és kiter~ 
jedt zsíros elfajulást okozott. Ez a toxin erős scjtméreg, hőtálló, ~észtő 
fermentumok nem bontják el, s ez okozza a fent leírt tüneteket. 

A kezelés már a tünetek késői jelentkezése rniatt is jóformán kilátás 
nélküli. Hánytatás, gyomormosás, ricinus azért még 10-12 óra mulva is 
indokoltak; ellenszerrel nem rendelkezünk; digitalissal, cukorinfusiókk81, 
o;x:ygenbelégzéssel a szív ·erejét igyekszünk fenntartani; strychnininjectió
kat is ajánlották 

3. Lactariák. T e j c l ő g om b á k. (L. volernna, velle1·ea, to,-,ninosa stb.) 
E gombák .sárgák, tőlcsércsek, esípös, maró fehér tej esepeg ki belőlük sér
tésük nyomán felületükön. A hasonló alakú, kedvelt Lactat·ia deliciasa 
(fenyőalja., rizike) tejnedve sárga, nem csíp Bs meg&:értése nyomán hamar 
megzöldiil. -41" 

A tünezek azonnal kezdődnek heves gyomor- és bélfájilalmakkal, s a 
mércg nagyrésze a hányással, hasmenéssei kiürül. Delíriumok, tris1nus, col
lapsus azért néha észlelhetők; de a mérgczettek rendesen meggyógyulnak. 

4. Russulák. B ó d í t ó k v. g a l am b i e á k. Sz ép fényes és színes 
kalapfelületü, fehérlemezü gombák, melyeknek némely faja (Rnssula <Íyano
tica, kék galambica) ehető. A többiek mérges volta tekintetében is nagy 
~avar uralkodik; néhol büntetlenül eszik őket. Legártalmasabb a R. em,etica, 
piros kalappal, csípős ízzel. 

Tünetek: 14 óra mnlva, jelentkező szédülés, igen fájdalmas hányás·, 
hasmenés, collapsus. Halálos eseteket is jeleznek. 

5. Boletusok. T i n ó r ú g om b á k. A jó ehető tinórú (B. edulis, 
úrigomba, vargánya, medvegomba, hirib, Swinpilz) mellétt több mérges 
közülük (B. satanas, luridus, pachyptts), melyeknek tönkje nem fehér vagy 
sárga, hanem pirosas, - némelyikük megtörve igen hamar kék lesz; nagy, 
tömött, alul csöves kalapjuk felülete sötét vagy világosbarna. 

A tünet'ek nehezen csillapodó hányással hamar kezdődnek, rnihez ki
merítő, néha nyákcafatos, véres hasmenés csa~lakozilr. Az erőhanyatlás nagy, 
a mérgezés ri tká.n halálos. · 

6. Helvella esculenta. E h e t ő r e d ős g om b a. Sokáig a gyanus 
gombák közé sorozták, mert érthetetlen volt, hogy miért ehető sokszo,r bün
tetlenül, máskor meg halálos mérgezéselmt okoz. ~fa tudjuk, hogy c finom 
ízű gomba egy heves vérsejtoldó mérget, helvellasavat és egy ismeretlen 
központi idegmérget tarta1maz, ami a friss gombák első forrázatába átmegy, 
s ezt el kell önteni. Két hónaPi szárítás vagy ecetbe, sóba rakás után is 
elpusztul a méreg. 

A tünetek állatOknál lényegileg a vérsejtek pusztulásának következ
ményei. Levertséggel, hányással kezdődnek; icterus 6-10 óra alatt kiicj
lődik, 24 óra mulva haemoglobin-vizelés áll be. A hányás tart, az iccerus 
súlyosodik, a vizeletkiválasztás elakad, a vér górcső alatt tele van árnyék
testekkel s nagy erőhanyatlás, cyanosis és teljes hénnlás közben 2-3 nap 
alatt bekövetkezilr a halál. De gyakoribb a gyors gyógyulás. 
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Emberben azonban a gomhás étel lényegileg központi tüneteket okoz: 
heves· delíriumok, eonvulsiók, izommerevedések, kiáltozások közneu áll be 
a halál. Icterus ugyan van, de a vizelet a véralkatrészektől mi11dig mentes, 
anuria nincs. 

Valószínű, hogy a helvellasav az ember vérét nem támadja meg oly 
hevesen s egy még ismeretlen központi mét·eg hatása jut túlsúlyra. 

A helvelták könnyen összetévesztiletök a ]iorchella esculentával, a 
kucsmagombával, sőt a piacon ez utóbbiak sokszor helvellákkal keverve árul
tatnak. Ezért a vásárolt kucsmagombákat is jó lesz csak forrázás és kisaj
tolás után élvezni. llfindkét gomba kalapja gidres-gödrös, vereses vagy 
saepia-barna tekervényekből álló, de a kuesmagombáé keskeny kúpalakú, a 
redősgombáé nagyobb lapos gömbalakú. 

Riikábban adnak alkahnat mérgezésre a H yplwlonw fasoiculare, kén
gomba és a SclerodeTma vulgare, a hamis szarvasgomba, amit drága ko.n
z.ervekben, porokban nem egyszer találtak már meg. Egyik sem veszedelmes. 

Kígyómarás 

A mérges kígyók Európában elég ritkák és marásuk ritkán halálos. 
Á fórró égöv alatt azonban nagyon elterjedtek és sok emberáldozatot köve
telnek. Kelet-Indiában évente több mint 20.000 embert pusztítanak el, míg 
a tigris csak 700-800-at. 

A mérges kigyók feje a nyakhoz képest erősen kiszélesedett, mert két
oldalt a pofákban, a rágóizmok között vagy alatt van elhelyezve méreg
mirigyük, mely nem készíti, hanem esak kiválasztja a mérget a kígyó vér
serumábóL .Á. serum mag·ában iS m"érges és vére- a kígyó maráBához hasonló 
tüneteket lehet előidézni. Sőt a nem mérgeseknek ismert kigyók is csak 
azért mmidhaiók ilyeneknek, mert mirigyeik satnyák és. méregfogaik nin
csenek; serum uk azonban ezeknek is mérges, söt parotisuk váladéka, tehát 
nyáluk is az. 

A méreg a mirigy acinusaiban és kiveZető csöveiben gyűlili: meg, ame
lyek egyesülve, a két méregfoggá alakult szemfog csatornájába vezetnek: 
E fogak zárt szájüregben a fe!Bő állkapocs nyálkahártyaredői közé vissza
hajlanak, mint a zsebkés a nyelébe, d.e szájtátáskor kiegyenesednek s hara
páskor mélyen a lágyrészekbe hatolnak, miközben a rágóizmok_a mirigy 
tartahnát a fog csatomáján át a sebbe fecskendezik. A kitörött fog helyébe · 
hamarosan új nő. 

E méregfogak alkotása sze~int két csoportba QSZtják a mérges kígyó~ 
kat, úgymint proteroglyphák, cs a t o r n á sf o g ú ak és solenoglyphák, 
es ö v es fo g ú ak osztályába .. A csöves fog csatamája nem a fog hegyén, 
hanem a fog mellső oldalán nyílik, hogy harapáskor el ne törnödjék Ide 
tartoznak a mi viperáink is. A proteroglyphák méregfogának mellső oldalán 
egy vályús2erű esatorna szolgál a méreg levezetésére. 

A kígyó marása veszedelmesebb nagy szárazság idején (töményebb), 
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vagy ha már régen nem harapott (felgyúlt a méreg), ha edénydús lágy 
részbe kapott (gyors féLszívódás). Ami viperáink csak önvédelemből harap
ják meg az embert, de a forró égöv alatt vannak támadó karakterű kí
gyók is. 

Nevezetesebb 'mérges kígyók Ázsi á b a n: a N aja tripudians, szem
üveges kíg'yó, Co b ra-nak is nevezik a Sundaszigeteken; Am e r ik á h a n a 
csörgő kígyók: Crotal'ltS du1·iss1ts és 01·otalu,s horridus, az előbbi Észak-, az 
utóbbi Dél-AmeTiká]Jan, marásuk sokszor halálos; Afrik á b a n: Vipem 
cerastes, &Za.rvas vipera, a Clotho -arientans, puffogó vipera, mely ugrálva 
támad, a N aja haj e, a régiek "aspis" -at kleopatra kígyója, különösen Egyip
tomban gyakori; A us z t r á l i á b a n az Elapidák. 

E u r ó p á b a n három viperafélét, tehát csak csövesfogúakat ismerünk. 
Legelterjedtebb az északi zónáig a Vipera v. P elias berus, a keresztes vipera. 
Nevét a fejetetején látható, domborúságukkal egymást érintő két sötét fél
körtől kapta, melyek egy szt. Andráskeresztet ntáno10nak. Ritkán hosszabb 
60-70 cm-nél, izmos, rövid fm;kban végződő, világos barna'szürke testén 
egy széles, sötét, ~ik-cakOS rajzolat fut végig,, oldalán fekete pontok láthat:.ók, 
a szemei közt fekvő széles pikkelypajzsok közé apró pikkelyek vannak be
ékelve, a puplllája nem kerek, hanem függélyeserr hasított. A cifra hátáról, 
fején a keresztről, karcsú nyakán ülő széles fejéről, izmos farkáról kö1111yen -
felismerhető. A hegyvidékeken egy hársanyfekete válfaja találliató, a Pelias 
pre!der, a dalmát hegyekben pedig a szíliéről rézkígyónak nevezett Vipem 
chersea. 

Vipera aspis vagy Vipem Redii ha,zája Dél-Franciaormág, Spanyol- és 
Olaszország és a déli Svájc; de Dalmáciában, Boszniában is előfordul, sőt 
Szlavoniából is jelezték · 

Vipet·a arnnwdytes, h o .m ok i v i p e r a a Közé p tenger országaiban, 
különösen Dalmáciában, Görögornzágban és a Bánátban, kűlönösen Orsova 
környékén van elterjedve. l m-Te is megnő s az orrán levő, kis pikkelyekkel 
fedett 3-5 mm-nyi szarvacskáról könnyen felismerhető. Teste izmos, olyan 
tarka; lllint a keresztes vi pe ráé. 

E három kigyó fogai 3-5 mm-esek, egy harapáshoz O· l g, utóbbiak 
0·15 g méTget ürítenek Marásuk ritkán halálos (Z--4%); többnyire csak 
gyermekek vagy gyengeszívmüködésü aggok pusztulnak bele. De a harapás 
helyétől sok függ: egy kígyó bűvölő, kit a nyelvén, egy teThes asszony, kit a 
lábán lévő ércsomóján harapott meg a kígyó, pár óra alatt meghaltak. 

A lcígyómé1·eg frissen tiszta, sárga, átlátszó, viseosus folyadék, melynek 
enyhe fehérjeszaga van. Könnyen romlik és büdös lesz. Vacuumban átlátszó, 
felpatcogzó lemezekben szárad és így éveken át is (16 év!) megtartja mér
gező erejét. Egy proteolytieus fermentet t<trtalmaz, aminek a mérgező hatá
sához semmi köze sincs, hanem a zsákmány ern-észt-ésében van csak szerepe. 
Fő alkotórészei egy 60-70°-nál alvadó fehérje (globulin vagy albumin) és 
egy meg nem alvadó alb'll./t!Wse vagy pepton. Oxydálószerekkel szemben min
den kígyóméreg igen érzékeny és elpusztul. - Hővel szemben különböző
kép viselkedik az egyes- fajok mér:ge: míg a proterDglyphák mérge még a 

429 



főzést is kiállja (albumose), addig a viperidák mérge 80-85°-nál ártalmat
lan lesz (globulin). Aleohol a kígyóméreg hatóanyagát kiesapja; a csapa
dék vízben oldódik és újra éppoly hatásos. 

Az egyes kígyók mérge nem egyforma össze~ételü, amJt a fentieken 
kívül a hatás karaktere is bizonyít. l\iíg· a cobraméreg általános bénítással 
(légzés) gyorsan öl, minden fájdalmas helyi tünet nélkül, addig a eratalidák 
és viperafélék mérgc a tulajdonképpen veszedelmes távolhatás mellctt igen 
fájdalmas és szembeötlő helybeli tüneteket is okoz. - Ehisa!ix és Bertrand 
a viperaméregből egy helyben eTŐS gyulladást okozó toxalbumint, az céhid
nase-t isolálták, ami hevítésseJ ártalmatlanná volt tehető és emellett egy 
általános bénító hatású to.Xalbumint, echid1totoxint is kaptak, ami a főzést 
is kiállotta. - Ehrlich intézetében Iieys a eobra.méregből egy lecithidet iso
lált, mit haematoxin-nak nevezett s ami a haemDlysist okozza. - Végül 
Faust a cobraméregből egy fcliérjementes, nitrogent nem tartalmazó anya
got tudott isolálni, amit ophiotoxin-nak nevezett el, s amivel intravenás 
adagolás után (subcutan nem!) ugyanoly bénuJási tünetek idézhetilk elő,~ 

mint a cobraméreggel. Faust szerint az ophiotoxin a fehérjeanyagokkal 
sószerü vagy esterszerű összeköt~etésben van a co-braméregben. 

A kígyóméreg változatla.nul ürül ki szervezetünkből a vizelettel a bél
mirigyek útján és egyéb váladékainkkaL Erre vall, hogy megmart szoptató 
nők csecsemői is elpusztulnak. Legtöbb méreg a gyomor és bélmirigyek által 
ürítteteik ki, ami talán a kezelésben is indokolttá tenné a gyomor -és bél
mosásokat. 

A kígyómarásról egységes klinikai képet adni nem lehet. A távolható 
méreg bénító hat-ású a _&zívre, az érmozgató apparátusra, a légzőközpontra 
és sok esetben az izmokra is. Görcsök csak ritkán észlelhetők. A helyben
ható 1néreg ige~ erős serosus:haenwyrhagictts beszűrődést okoz, ami a hara
pás helyén heves fájdalom közben gyorsan kifejlődő duzzanatban, szederjes
lilás elszínesedésben jelentkezik. A_ duzzanat gyorsan terjed felfelé, az egész 
végtagra, sőt a törzsfélre is. A duzzadt testrészen nagykiterjedésű bőralatti 
vérzések észlelhet-ök, sőt a bélben, a szívbi.lrokban, a mell- és hasüreg'ben, 
vesében is történnek vérzések. Ezek a hajszáledények maximális tágulásából 
és vérkiszivárgásból magyarázhatók, ami a viperaméregnek béka mescnte
riumára ecsetelésekor szemünk előtt azonnal észlelhető. - Némely kígyó
méreg ( cobra) haemolyticus hatású is és haemoglobinmiát okoz. 

A duzzadt végiag feszülése nagy kínokat okoz, de nem genyed. A fel
hám véres savóval telt hólyagokhan felemeltetik, de sem ezek felmetszése, 
sem a deszkakemény szövetekbe tett bemetszések nem könnyí~nek a bete
gen. A nagyobb kígyók (csörgőkígyó) marása után nedves üszkösödés is 
állhat be, s a hús bűzös Tothadás közben leviilik a csontokról. E helybeli 
elváltozások még a mi viperáink marása esetén is elég ·-internivek, nehezen 
múlnak el és a fájdalmak, sőt a beszűTődéses tünetek is gyakran ki-kiújul
nak. A veszedelem azonban soha e-helybeli jelenségekben, hanem aszív-és 
a légzés bénulásában van. 

KígY ó ma r ás ke z e l és é b e n a legfontOsabb szerepet a méreg;'· 
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:télszívódásának megakadályozása vagy lassítása játssza. Ezt a harapás fölö~t 
azonnal elhelyezett ligatUJ·ával érjük el, ami 2-3· óra hosszat maTadhat a 
végtagon, ekkor néhány percre meglazítjuk, hogy a szövetek kerino·ése 
helyreállján és azután újra alkalmazzuk Kétóránként ismételve ez eljá 1~ást 
elérjük azt, hogy a méreg .csak apránként jut a központokhoz és szívhez' 
mikre nagy adagban halálos volna. - E mellett célszerű a haüLpás sebét 
késsel tágítani, a feltárt sebet maró ammoniákkal, chlormésszel, lúggal, tüzes 
vassal kiégetni. A seb kiszívása a szívóra veszélyes! (hámfosztott felületek 
a szájban). Ezt köpöllyel, Bier-haranggal végezzük, vagy magával a már 
úgyis megharapott-al végcztessük. Braziliában szép eredményt értek el a 
3-4% kalium permanganatnak a harapás helyén sűrfm végzett intra
parenchymás befecskendezésével ( LacM·da). l%. chrol11Sav is, &% chlor
mészoldat is tönkreteszi helyben a mérget, ha elég frissen alkalmazzák. 

A bénulásos távoltünetek ellen legáltalánosabban az .alcoholt dícsérik 
erős adagokban; emellett coffein t, kámfort tetracort cardiazol t aethm·t 

' ' ' ' ' digitalist, lobelint-is adagolhatunk, dícsérik a strychnin-be:Eecskendezé.seket is. 
A kígyómarás i1y súlyos megbetegedés lévén, a prophylaxis érdekében 

kívánatos a mérges kígyók minden igyekezettel való pusztítása. Sok helyen 
jutalmakat fizetnek a hatóságok a beszolgáltatott kígyófejekért. A kígyó
marás ellen az inununizálás is sikeres lehet. e körül Calmette szerzett külö
nös érdemeket magának. Immunizálásra active. imrlluniSsá tett állatok seru
mát vag:y mérges klgyók vérsermnát lehet használni, de chlórmésszel gyen
gített kígyóméreggel is végeznek ·activ innnunizáló oltásokat. Érdcl;:es, 
~ogy egy. kígyóméreggel immunizált állat im1nunis a többi kígyó mérgévél 
szemben lS. 

Egyéb mérges állatok 

l. Bufo vulgaris. A közönséges varangy bőrmirigyei egy tapadós, 
habzó mérges váladékot választanak el főleg a béka bántalmazásakor. 
Ennek mérges- volta egy szívméregre vezethető vissZa, m_elyet Fa·ust 
·állított elő és "bufotalin/'~nak nevezett, amínek a szívre teljesen digi
taliss.zerü hatása van . .A bu:Eotalin erős helybeli izgató hatású is, mint 
ahogy a digitalis anyagok is azok. Békák szívét 0·5 mg bnfotalin systole
ban megállítja, nem immunisak tehát, csak a varangy szíve ellentállóbb, 
s ezért az szívkísérletekre nem is alkalmas. 

2. Salamandra maculosa. A foltos salamandra is egy tejfelsz~rű 
mérges nedvet vála.sz;t kl: bőrmirigyei segítSégéveL Ebből legelöbh Zalesky, 
később Faust egy organicus basist tudott kristályosa.n isolá.Ini, amit saman
darin-nak nevezett el. Ez gŰrcsokozó méreg .és heves eonvulsiok

1 
sőt a békán 

tetanus után bénítja a nyúlt velDt, különösen a légzőközpontot. Faust még 
egy 6--:S-szorta. gyengébb, de azonos hatású alcaloidot is talált a váladék
ban: a samandad!l,int. 

E két basis feltalálása állati váladékban bizonyítja, hogy alcoloidákat 
nemcsak a növényi, hanem az állati organismus is tud termelni. 
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3. Triton cristatus. A tarajos gőte hátán levő bőrmirig:yek tejfel
szerű váladéka is mérges, ami helyben izgató s a békasrivet systoleban állítja 
meg; hasonló hatású tehát a bufotalinhoz. · 

4. Mérgező halak. E helyen azokról a halakról szólunk, amelyek 
saját elválasztott mérgük átoltása által lehetnek ártalmasak. 

Mumena helena (a Földközi- és a tropikus tengerekben). A közönsé
ges mnraena a szájpadlásán levő nyálkahártya-tasakjából csepegteti a mér
get erős fogai nyomán a sebbe. Halálesetrőf nem tudunk, csak súlyos seb
zésekrőL A mérget sem ismerjük közelebbről; állatkísérletek hiányzanak. 

A tüskés uszonyúaknál a méregmirigy az uszonyok töv-ében, a . tüskék 
alatt van elhelyezve és az ezekre gyakorolt nyomásra tartalma a tüskék 
csatornáján vagy vájniatán át nyomul az ezek által okozott sehbe. Ilyen, 
csupán védelemre berendezett mércgszervei vannak a Cynanceia brachio
nak (szemölcsös bűvészhal), a P lotosus lineatusnak, a Thalassophryne re ti
cula-ta és maculosanak a forró égövi tengerekben; a Tracltinus draconak, 
sárkányhalnak az Északi-tengerben és még'több tengeri halnak. A sebzés 
igen erős helyi izgalommal, néha üszkösödéssen jár, emellett convulsiók, 
szívgyengeség és néha collapsus fejlődhetnek 

5. lVIérges halaknak bizonyos szerveik, többnyire nemi szerveik, 
ikráik mérgesek, különösen ivarzás idején, melyek eltávolítása után hfumk 
élvezhecő. Ilyen p. o. a BaTb1is fluviatiiis (rózsás márna), mely a cholera 
nostrashoz hasonló tüneteket okoz: a Cyprinus caTpio (ponty), a Thynnus 
vulga!"is (thunhal), Esox lucius (csuka), a Totrodmwk fajai (négyfogú 
halak) stb. Ez utóbbiaknak néhány, japáni tengerekben élő válfaja sokswr 
halálos mérgezést okoz. Főleg a petefészkük mérges (a herék és a máj 
kevésbbé), s Takahashi és I no ko ezekből isoJálták a fugumérgct, amiből 
viszont Taltara egy kristályos testet, a tetradaruint és a tetrodonsavat' állí
totta elő: lllindkettő általános bénulást okoz. A fuguméreg gyorsan bénítJa 
a mozgató idegvégződéseket, a légző- és érmozgató központokat. 1885-
1892-ig Japánban 933 ilyen mérgezés fordult elő 73% halálozással (681 
eset). 

Más halak spermájából is állítottak elő a fuguméreghez hasonlóan ható, 
de sokkal gyengébb mérgeket. 

Végül a Mure1tidák vagy angolnák vérében is egy to:xalbumin van; a 
Mosso által előállított ichtyotoxin, amitől már a nyers vérserum is égető 
íZű. Emberen hányást, hasmenést, cyanosist, légzési nehézségeket okoz; 
0·02 cm' pro kg már megöl egy kutyát (intravenásan) · izom- és szív
gyengeség, convulsiók és respiratiós bénulás tünetei· között. Ugyanilyen 
mérges hatású a Petromyzon fluviatilis és rnarinus (orsóhal vagy angolna) 
seruma és a közönséges thunhalé. 

6. lVIérges rovarok. A már más helyen tárgyalt kőrisbogáron kívül 
lllinket csak néhány enrópai mérges rovar érdekel. A Scorpio europeus, 
mely Dél-Európában, hzánk déli részén is előfordul, a legkellemetlenebb 
ezek között, de ez csak helybeli izgalmat, fájdalmas, erős duzzadás!, okoz, a 
forróégöviek marása halálos is lehet. A méreg ismeretlen. A százlábúak 
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közül néhány kellemetlen helyi tüneteket okozó seolopendra él Európában, 
de Indiában, Chinában élnek óriási, állítólag embert. is ölő százlábú~. 
A m.éh- és da>"ázsfé!éknek mérgét Langm· behatóan tanulmányozta. A ható
anyag vízben oldl1ató, alcoholban nem; 2 órai forralás sem teszi hatásta
lanná; a hangyasavtól, aminek azonban- a hatáshoz semmi köze, savanyú 
vegyhatású) keserű ízű, aromás szag-ú. Langer fehérjementesen kapta meg 
a hatóanyagat és egy -alkaloidm,ak tartja j :PluTy újab b vizsgálatai szerint 
a nagyon erős, izgató' hatóanyag egy savanhydrid, mi a cantharidinre emlé
keztet. 

A méhméreg heves gyulladást és fájdalmat okoz a befecskendezés he
lyén szövetnecrosissa.l. A -bőrön -hatástalan; vérbe fecskendezve kutyákon 
már néhány miligramm clonicus görcsöket és légzési bénulást okoz s oldja 
a vérsejtcket. Bonwláskor feltűnik a sok haemorrhagia; 

Ez a méreg tehát rendkívül hatásos és csak az a szerencse, _hogy az 
állat oly elenyéswen keveset olt 'he szúrásával. De a tapasztalat meg
mutatta, hogy méhrajok állatot (lovat!), embert is halálosan összeszurkál
hatnak. Ilyenkor rázóhideg, ájulás, aluszékonyság deliriumokkal észlelhe
tők, sőt vannak az irodalomban ritka esetek feljegyezve, midőn egyetlen 
méh szúrása is ( mindig a fejen) igen rövid idő alatt halálos volt (való
színűleg ha kis venába került a méreg). 

A 1néz is lehet mérges, ha főleg mérges virágokról hordja azt a méh. 
Xenophon állítása a trapezunti m~zröl, mitől az ö görög katonái vad deli
riumokat kaptak, lehetségesnek bizonyult. 

A pókfélélc közt is vannak mérgesek. A tropusokon embert ölő mérgű 
pókok is élnek (Lathrodcctes mactans). A mi pókjaink mérge csak bőr
gyulladást idéz Blő, mert tőrjük nem elég erős arra, hogy bőrünket át. 
szúrja, pedig a keresztes pók mérge vérbe juttatva igen erős méreg .. Még 
a déleurópai ta;ra1~telliik csípése is csak erősebb duzzadást, fájdalmat okoz, 
de általános tüneteket sohasem; a veszedelmességéről elterjedt állítások 
{'.Sak legendák. A pókméreg, "arachnolysin u vérbe fecskendezve oldja a 
vörösvérsejteket, intravascularis véralvadást idéz elő fulladási gör0sökkel, 
bénítja aszívet és a központi idegrendszert (Kobert). 

Mindeme mérgek, mint toxalbuminok legjobban a feltárt harapásnak 
kalium :permanganatD-s vagy chiorvízes kimosásával tehetök ártalmatlanná, 
de a mi mérges rovaraink csípése egyszerű borogatásra, ammeniával be
dörzsölésre is eléggé enyhüL Az esetleges távoltünetek ellen csak tünetileg 
lehet eljárni. 

Baryum=mérgezés 

A baryumvegyületek, a teljesen oldhatatlan baryumsul:l'at kivételével, 
mind rendkívül mérgczők. Ne feÍedjük, hogy a vízben oldhatatlan baryum 
carbonat is feloldódik a gyomor sósavjábm1. Maró hatása csak a baryum
oxydnak, illetve hydro;xydnak, meg' a keratinoldó bar:yumsulfidnak van. 
A főveszedelem a baryum távolhatásában van, aminek lényege az, J1ogy a 
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kénsavas sókat mindenütt elbontja, a kénsavgyököt kicsapja és ez ártal
mára van a pro.toplasmának. Emellett szól a.z is, -hogy natriumSulfat be
fecskendezés életmentő lehet, mert a sulfat-ion kiesést pótolja és helyre
állítja az ionok egye!1Súlyát. Arról, hogy a képződött fínom baryumsulfat 
hajszáledényeket tömne el és ez okozná a bajt, szó sem lehet. 

A mérgezés ma már nem ritka, mert a baryumsókat a gazdaságban 
permetezésre, patkányirtásra, az iparban súlyosítisTa s a zöldlángú tűzi
játékok készítésére, és végül a Riintgen-diagnostikában is használják (old
hatatlan sulfatját), s ez az eljárás a só elvétése, szennyezettsége révén 
nem egyszer okozott már halálos mérgezést. A használható baryumsulfát 
kávéskanálnyi próbája híg sósavval felfőzve és megszűrve olyan tiszta 
szüredéket ad, ami k~nsavtól vagy kénsavas só oldatától meg. nem zavaro
dik: - vagyis oldható barytsót nem tartalmaz. 

A békák a baryumtól typikus görcsös állapotba esnek, amire teljes 
bénaság következik s 0·03 g-tól már elpUBztulnak. Emlősökö11 csak intra
venis adagolás után látunk azonnal jelentkező, viharos convulsiókat, mik
hez később bő. székelés és vizelés .Csatlakozik; míg a bőr alá :fecskendezés 
után ~-1 perc múlva csupán igerr er8s hasmenés, nyáladzás észlelhető 

fokozódó erőhanyatlás mellett, s enyhe rángó görcsök csak á halál előtt 

jelentkeznek. A hasmenés a bél síma izomelemeinek görcsös összehúzódá
sára vezethető vissza, s még at1·opinozás után is fennáll: tehát dircet izom
hatás. Az érfalak síma izmait is összehúzza, s vérnyomásemelkedést okoz 
pulsusritkulással. A szívizo;mzatra digitalisszerűen hat, később kamraauto
matiát, extrasystolet, majd bénulást okoz. Az emberen kimerítő hányás és 
hasmenés mellett a rootoros bénulás tünetei nyomulnak előtérbe: a mérge
zettnek még a beszéd is nehezéTc esik, az öntudat mindhalálig teljesen 
ép, ami pulsusgyengülés és dyspnoe közt általános izombénasággal köszönt 
be; 1-2 g már halálos lehet. 

Kezelése gyomoriDDsásból s kénsavas natrium vérbe fecskendéséb(H és 
itatásából áll; egyebekben tüneti. 

Sóskasav-mérgezés 

Az ipaTban és háztartásban sűrűn használt sóskasavval és annak sava
nyú vagy. akár közömbiis sóival (réztisztító paszták és vizek, tinta- és 
rozsdafolttisztító szerek, festékek, kék tinta) gyakran fordulnak elő mér
gezések. Berlinben az öngyilkosok ka.ptak reá különösen. l\!Iagával a sóská
val is mérgeződtek már meg - habár enyhén ~ juhok és gyermekek. 
Citromsav és borkősav helyett néha tévedésből pezsgőporokba keverik és 
megisszák 

A hatás lényege az, hogy az oxalsav a caXciumot mindenütt kicsapja., 
megköt.i és ez nagy zavart okoz a sejtéletben, sőt. az érzékeny idegsejtekben 
igen gyorsan pusztulásra ·vezet. 1-2.% ehlorcalciumoldat óvatos vérbe, 
fecskendése életmentő lehet. N cm azért, mintha a sóskasa vat a vérben meg-
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kötné ~ (mert az már egyesült a sejtek és a vér Ca-al) -, hanem, mert 
a sejtek elvont Ca-át pótolja és így helyreállítja azokban a normális ion
egyensúly t. 

A tülletek sokfélék, mcrt a protopla.smazavar, mit a calcium kiesése 
okoz, általános. A szabad sav és savanyú só "ínw~ó hatása is elég erélyes s a 
kezdeti tünetek hasonlítanak egy ásványsavmérgezéshez. Alkalilúgok csak 
e helybeli hatást szüuetik meg, de nem akadályozzák a sav felszívódását s 
a vcszcdeh11es távolhatás kifejlődését. A szív azonnal gyengül, rosszul mű
ködik és a halál oka is rendesen szívbénulás, mi néha 5-20 perc alatt be
áll! Ideges tünetek: az arcrángások, rángó görcsök, izomremegés, zsibon
gás, helyenként érzéstelenség, psychicus zavarok, öutudatzavar lehetnek. 
E mellett viszkető bőrkiütések, vesetáji fájdalmak, fehérjevizelés, a vizelet 
rohamosan kevesbedik, esetleg teljesen cl is akad, ami uraemiára vezet. 
E tüneteket egyrészt a bőrben, másrészt a vesében kicsapódó s a húgycsa
tornákat ese~leg etljesen cldugaszoló sóskasavas mészkristályok okozzálc 
Boncoláskor szinte recseg a vese a kés alatt s a kristályos törmelék szabad 
szemmel is látható. A sóskasav egyáltalán- nem vagy csak alig- oxidálódik 
a szervezetbeiL 

Kezelés: Cukormész1 krétapor vagy mészvíz nyujtand ó azonnal. Gy o,., 
marmosáshoz is ezeket használjuk. Vérbefecskendésre 6 g N aC! + 2 g 
Ca012 1000 g vízben való oldatát használjuk s 50 kern-ként sűrűn adagol
juk. Az anuriát klinikailag kezeljük. 

A fluorsav és sói éppen ilyen lefolyású mérgezést okoznak már 
néhány g-rammos adagban, mert a fluor is kicsapja a sejtek és szövetned
vek calciumát. A savat az üvegiparban maratásra, sóit pedig rovarirtó 
szereleben szakták használni. Az idején alkalmazot.c Ca-infusio itt is élet
mentő lehet. 

A mérgezésekröl általában 

A rnérgezés oly betegség, mit a szervezetbe kívülről bejutá vagy reá
jutó vegyi agensek idéznek elő. A méregtan kizárólag ezen exogen eredetű 
toxicasisokkal foglalkozik, míg az endogen eredetűeket ( toxinhatás, autoin
toxiciltio) a kórtan tárgyalja. 

Eredetüket tekintve lehetnek: l. gyilkosságiak; 2. öngyilkosságiak; 
3. háztartásiak vagy gazdaságia-k (ételmérgezések, anyagok elvétése), me
lyekhez igen közel állnak a 4. technikai rnérgezések, 27>11Z iparcikkek követ
keztében a közönség körében előforduló mérgezések, míg az 5. ipa-1·i ?nérge
zések az ipari cikkek gyártásával foglalkozók munkaközben szerzett meg
betegedései; végül a 6. 'lnedici,nális mérgezések is elég szép számot tesznek. 
Lefolyásukat tekintve, lehetnek acutak és ch,·onicusok, e kettő közé illesz
kednek az :ítmenetet képező subae1d esetek. 

Gyakoriságukat nehéz megítélni: mert az állam a mérgezésekről külön 
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statisztikát nem vezet. Hat év alatt hazai kórházainkban kezelés alatt állott 
(Vámossy).'' esetek e táblázatban feltüntetett módon oszlottak meg 

Megtudjuk ebből, hogy a mi népünknek ez időkben leggyakoribb 

veseedeime volt a lúg, cselédeink kedvelt öngyilkossági mérge, amit rriin-

kis a szatócs és amit otthon pohárban, den gyermeknek kiszolgáltatott 
bögrében, sörösüvegben szokás a teknő peremén vagy a konyhaszéken tar-
taní, hogy :mmnal kéznél legyen, s ahol-azt sok szomjas vagy torkos gyer-
mek szerencsétlenségére megtalálta már. 

·~ 0·· 

3& ~,!! Esetek s z á ma ~i; 
Méreg neve 

.~ .. . ..9~ .. - ,u ~ 

~-~ 1900 1901 1902 1903 1904 !905 'Z ';Q ~ 

"':'ó 

"' 
.:- ~ :c· 

Lúg ok 283 257 350 341 415 375 264 2 285 327 14·3 

Alc.ohol (acut) 205 191 583 199 208 212 17 1308 31 2·2 

Phosphor 85 75 103 91 93 90 91 ' 628 152 24· 2 

Maró savak 42 26 29 36 20 40 56 260 04 24·8 

Kénes ö 9 9 17 33 26 21 28 143 43 30·0 

Sz-éno-xydgáz ll 10 14 21 15 9 8 77 ll 14-3 

Nadragulya, beléndek, ,maszlag 6 5 8 10 3 19 12 63 2 3·2 

Gmilbák 2 7 4 15 9 6 13 56 6 10·8 

Rézgálic 8 7 6 12 8 9 4 54 7 13·0 

Morfin. 4 5 5 ;) 9 . ll 4 43 7 16 3 

Karbolsav 5 4 2 6 4 4 l 2 G 4 15·4 

Ar sen 3 7 3 3 2 3 3 24 9 37-5 

Kolbászmér-gezés 4 7 l 12 l 8·3 

Széndioxyd l 5 3 2 ll 3 27·2 

Cyán l 3 l l l 2 g 2 22· 2 

Külörrf<llék 
107 6 5·6 

Természetes, hogy az alcohol szerepel a második helyen, s harmadik 
helyen a phosphor állott a phosphortilalom előtti években a gyufaoldatot 
ivó öngyilkosok révén. Svédország, Norvégország és Dánia a phosphoros 
gyufa gyártásának betiltásával egyszerre nullára tudták leszorítani a phos
phormérgezések számát. Ez következett be nálunk is a sárgaphosphor

tilalom óta. 
Negyedik helyet a maró savak, ötödiket a kénesővegyületek foglalják 

el; a kénesömérgezés a sublírnat használatának rohamos terjedésével az 
utolsó években ijesztő mértékben szaporodott. 

Ezen régebbi (1900-1905) országos mérgezési statisztiliával érdemes 
összehasonlítani a budapesti Szent Rólrns,kórház I. belosztályának újabb 
(1923-1929) statisztikáját (Balázs Gyula dr.), amelyben csak a főváTos 
és közvetlen kö'l;'nyékének női .heveny mérgezési esetei szerepelnek. E sta
tisztikai kimutatásban azonban a heveny alcohobnérgezések és a romlott 

* Az újabb évek statisztikáját nem tudtuk ö:sszeállitaui, mert 1914 óta a hábo·· 
rus munkatorlódás. és papirhiány miatt kórházaink nem adtak ki évkönyveket; még a 

a székesfővá-rosialt se;m. 
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ételektől ~zármazó rosszullét-ek (g astrit-is) fel v: éve nincsenek. Érdekes, hogy 
a cyan ekkor még mennyire nem s:Zerepelt. Csak ritkán cyanoztak és gon

dosabban végezték. 

Mérgezés neme Eset Meghalt 0/o 
Lúg 1682 322 19·2 

Gáz (Dlágító és Co) 822 34 4·15 

Aspirin 743 4 0·54 

Ismeretlen 224 43 19·2 

Veronál , 206 :n 15·0 

L um inál 183 10 5·49 

Sublimát 182 55 30·2 

Morphin 177 18 10·6 

Kálium hypermangana.t 131 l 0·76 

Chinin 108 "0 0 

Ar sen 78 5 fj·4 

Sósav 63 14 22·8 

Gomba 44 4 11·2 

.Atropin 39 0 0 

M-edinál 23 5 22·0 

Különfélék 360 ll 3·27 

Összesen: 506 5 558 no 

Itt is a lúg áll az első helyen. Utána a világítógáz és szémnonoxyd-, 
harmadik helyen az aspirin-mérgezés, mely azelőtt teljesen ismeretlen volt. 
Feltünően szaporodott az allatószerek (veronai, lnminal) által okozott mér
gezések, a morphin- és subEmatmérgezések száma is. 

Á lúgmérgezések szaporodása végre az illetékes hatóságok figyeimét is 
felkeltette s 1925-ben megjelent az első lúgrendelet, mely a,zonban célját 
tévesztette, mert azt hivén, hogy az á.rusítást korlátozó rendelkezésekkel 
csak az ipar számára tudja a lúgkő ha.sználacát lehetövé tenni, felemelte 
annak koncentratioját 128 Beaumais fokra. Az emberek mégis hozzájutot
tak és töményebb lúgot ittak, ami növeltea halálozási százalékot. 

Á hatóságok tévedésülmt belátván, 1928-ban újabb, szigorított lúgren
deletet adtak ki, melynek lényege az, hogy 5io/o·Oll felüli lúgot hüliin enge
dély alapján csak az kaphat, ak1 bizonyítani tudja, hogy azt szappanfőzés 
céljára használja fel s legalább 10 kg szappanfőzésre alkabnas zsiradékkal · 
rendelkezik. E rendelet hatása alatt a lúgmérgezésck száma. valóban 

éSökkent. 
Mig nálu:tik tehát még mindig a lúg áll első helyen, addig a tölJbi 

népeknél más a mérgek divatja, mit rendesell az _öngyilkosok irányítanak. 
Így Angliá!ban a kénsa.v, Ber-linben a sóskasav és sói, _Franciaországban a 
széngáz a leggyakrabban használt mérgek, míg, Kelet-Indiában a mérges 
lúgyók döntik el a számok vcrsenyét, évenként több mint 20,000 ember-

áldozatot követelve, 
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A budapesti- mentők 15 évi (1929-1943) statisztikája_ az előfordult 
mérgezésekről azt mutatja, hogy újabban már nálunk sem a lúg vezet: 

Világító gáz és szénoxyd 4706 

Altaták (emelkedőben) 4019 

Aeet. ac. salycil. 2640 

, Lúg é.s lúgpótló (utolsó 3 évben_ felére csökkent) 2144 
Morphium 1051 

Hypermangán . 842 
Savak . 547 

Oxálsav (utolsó 10 évben) 500 

Chinin 383 

Arsen . 355 

Sublima t (csökkenőben) 328 

Cocain (csökkenőben) 34 

Ismeretlen (nem volt megállapítható) 9600 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet Ipareg·é.szségügyi Osztályán az 
1943. évben gyógykezelt ipari mérgezettek száma mérgezés és foglalkozás 

szerint. ·~ 
.;.> ,-.,;~ 

Akkumnlá torgyártó 
Festékgyártó 

Gumiragasztó . 

Kerámiai munkás 

J\fázoló és fényező 

Nyomdász 

Növényvédelmiszergyártó 

22 
5 

3 
l 

2 

Ólomolvasztó, szegecselő, vágó 14 

Robbanóanyaggyártó munkás 
Szifonjavító 3 
Tűzoltószergyártó 

üvegtechnikus 
V egytisz~,ító 

Összesen: 50 

6 

2 

6 2 

16 

4 

5 

75 

25 75 

~ ~":? 
ö ~:' 
t$ .[';\) 6 ..q·'<'~ 

l 

l 

2 

Az összesen 160 esetből látható, hogy az ipari munkát gondos orvosi 
· ellenőrzés és irányítás mellett végzik. 
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Mi kelti fel a mé>·gezés gyanúját? Gyanút fogunk, ha valaki valamely 
étel elfogyasztása után hirtelen nagyon rosszul lesz. Gyanúnk megerősÖ' 
dik, ha ugyanazon étel-italtól egyszerre többen betegednek meg hasonló 
tünetek között; ha a kérdéses ételtől maeska, kutya is megbetegszik. Sok
szor a mérgezés egészen nyilvánvaló; a mérgezett bevallja, vagy mellette 
feltaláljuk a méreg maradékát pohárban, kanálban, üvegcsében, porhüvely
ben, miket gondosan meg kell őrizni, még ha üresek is: 

A mérgezés felismerése nem nehéz, ha a méreg maradékát még fellel
jük, vagy a hányadékban megtalálj uk .. Ezért az első hányadék megőrzé.se 
rendkívül fontos. 

Ha a hányadékot lúgosnak találjuk, biztosan lúgmérgezézsel van dol
gunk. Viszont az erősen savanyú hányadék, ami pl. luétaporral, szóda,bicar
bonával felpezseg, savmérgezés mellett szól. 

Az ecetsav, alcohol, carbol, kreosot, kátrányok, illó olajok, esetleg a 
nicotin, anilin, .nitrobenzol szaga is elárulja a mé1·gezést. A hányadék, a 
benne levő ételmaradék színe rézgálictól kékes, .zöldes, pikrinsavtól, salétrom
savtól sárga, chro!llvegyületektől sárga-barna lehet; ilyenek a !á Cha tó fel
marádások is. Az eset súlyosságára mutat vagy a folyamat előhaladottságát 
jelzi, ha a hányadék vérrel kevert és az a képződött sav- vagy alkalihaema
tintól kávéaljszerű. 

A fehér mosdótálban vékony rétegben úszkáltatott hányadékban sok
szor találunk gyanús növényi magvakat, p. o. beléndek, maszlag, nadragulya, 
kikirics, büTökmagvakat, go.mbamaradékokat, kőrisbogár aranyzöld tör
melékét, még föl nem oldódott por vagy szemecskés mérget, p. o. arzénes 
savat vagy fehér arzénikumot, sárga vagy vörös arzénikt;tmot, chromsárgá
nak, schweinfnrti iZÖ!dnek, egyéb festékeknek nyomait, gyufafejeket stb. 

A hányadék tehát fontos bizonyíték é.s azt el kell tenni a vizsgálat cél
jaira; még azt a ruhát is, amit lehány! a mérgezett vagy amivel a száját 
kitörölték. Sokszor sikerült már a méreg kimutatása bünperek esetén padló
forgácsokból, felásott földből, mibe a hányadék beivádott (nicotint a 
Bocarmé-pörben így mntatta ki StrMs). A vizelet é.s bélsár is lJ agyjelentő
ségűek lehetnek. 

Ilyen objectív támpontok hiányában diagnosisunkat a tünetekre 
alapítjuk 

l. Ha a :beteg ismételten hány, s óriási fájdalmai vannak, eszmélele 
€p, esetleg csak rövid ájulásokkal megszakított, erős- maró méregre gondo
lunk, jelesen sa vra, lúgra; amit a nyelven, ajkon, a garatban látható pör
kök, gyulladások is elárulnak, melyek savmarás esetén tömörek, szárazak, 
néha jellegző színüek, lúgmarás esetén frissen lágyak, sikamlósak, oedemá
sak. 2. Ha a hányás minden látható felmaródás nélkül is tartós, s hozzá 
hamar heves kólika és hasmené.s csatlakozik ( choleriform-esetek), valószínű, 
hogy valami protoplasma méreggel (arJZén), vagy marófémsóval (kéneső, 
réz, ólom) van dolgunk; az eszmélet ilyenkor is ép vagy csak alig fátyo
lozott; ·gyengeség, rootoriens bénulás fennállhatnak A hányás el is marad-
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hat va.gy alig jelentkezik, de a kínzó hasmenések, ájulásos kólikák, Yéres 
szék a szembeötlők a gyulladást okozó anyag·ok esetén ( di'asticumok, kőris
bogár). 3. Ha a gyomor- és béltünetek háttérbe szarulnak az ideges jelen
ségek mellett (görcsök, izgalom vagy bódulat), akkor idegméregre gondol
hatunk,_ s valami jellegző hatása révén arra is irányítást nyerhetünk, hogy 
melyikre gondoljunk. 

Az idegmérgek után is észlelhetüulc hányást és hasmenést is, sőt ez 
utóbbi egyes mérgeknél heves is lehet (nicotin, baryum), de a központi 
idegrendszerbeli tünetek dominálnak. A tetaniens görcsök gerincagJ7i görcs
okozóra (strychnin-esoport), a spontán beálló rángógörcsök agyi g·örcs
okozóra (aconitin, -cocain), a motoricus bénulások curaraszerű méregre vagy 
központi bénítóra (CO), a heves deliriumok az atropinra, reflexhiányos 
narcosis a központi bódítókra (morphin, altatók) mutatnak; míg a fulla
dásos tünetcsoport vérméregre, cyanra vagy a légzőközpont gyors bénítóira 
cng~ed követkeZtetni. Előtérben álló eirculatiós zavarOk, pulsusarythmia vagy 
gyengeség, collapsus szívmérgekre vagy edénybénítékra irányítja figyel
münket ( digitalis, ni tritek). 

Egyes tünetok még közelebb hozhatnak a méreg megállapításához. 1gy 
a szűk pupilla coma mellett mor]Jhinra; hasmenés, nyáladzás mellctt pilo
carpinra, muscarinra mutat; fájdalmas izomc.ontracturák, üszkösödések 
anyarozsmérgezésre; trigeminuszsábák aConitinra; sárgalátás, ibolyalátás 
santaniura; typicus reflex-tetanus strychninrc; látászavarok, tág pupilla, 
bőrpír, szapora pulsus, garatszárazság az atropin-csoportra utainak. 

A mérgezésekkel néha összetévesz<hetők hirtelen beálló káros tünetek, 
mint pl. az epilepsia nem reagáló tág pupilláva.l, heves clonicus-tmücus 
görcsökkel, tüdővizenyővel; --de ezt rendesen aura előzi meg, igen hirtelen 
köszönt be, nem ismétlődik, s utána fáradtságot, stuport leszámítva, rendes 
az állapot. A fertőzeses tetanus lassú kifejlődésű és órákkal, esetleg egy 
nappal masseter görcs előzi meg. A tetania, hy.stcriás cont-ractu-rák, 
ecclantpsia) u~ramnia maguk is intoxicatiók, híven utáno,zzák_ a görDsokozó 
mérgeket, de a beteg ismert állapotából fejlődve, nem jönnek meglepetés
szerűen és felismerhetők. Elmebetegek psychicus izgalma tartósságánál 
és jelleg'Zetességénél :fogva és az egyéb kísérő tünetek alapján vagy hiányá.n 
elkülöníthető az :intoxicatiós izgalmaktóL Agyvérzéses beszéd- és ér~elem
zavart, motoricus -bénulá:st a hirtelen- bekövetkezés, .az utóbbiakat még a 
féloldaliság is jellemzi és választja el -a mérgezésektől. 

Sokszor kerülünk .oly helyzdbe, hogy 11Ünden előzmény ismerete és 
minden felvilágosítás nélkül egy cóntában fekvő emberről kell véleli1ényt 
alkotnunk. Tárgyun~ szempontjából ilyenkor figyelembe veendő, hogy a 
carbol, paraldehyd és alcohol-comát a leheHet szagáról, a szénoxydosat a 
nyálkahártyák rózsaszínű voltáról, a morphin-eomát a gombostilfejnyi pupil
láról tudjuk felismemi (míg a diabeticus- coma acetonszagával árulja el 
magát). 

A diagnosis gyors felállítása azonban néha lehetetlen. Ilyenkor ne 
vesztegessük az időt, hanem azonnal fogjunk a legszükségesebbnek látszó 
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teendőkhöz. Eljárásunkat mereven felállítható szabályok nem irányítják, 
hanem :főleg a beteg állap.o ta és a lehetőségek szabják meg. 

Első feladatlilik a m6rget gyo1·san eltávoUtan!Í. Ezt alapos gyomor
mosással végezhetjük el a legtökéletesebben, esetleg míndjárt a mosáshoz 
ellenszert haszmHunk. Erősen maró sav- és lúgmérgezés esetén e kitűnő 
beavatkozás <Jsak az első órában teljesíthető veszedelem nélkül, ekkor is 
csak pul1a sondával, kevés vízzel (200-300 g) óvatosan vég,ecndő az áti'ú
ródás veszélye nriatt. Vannak mérgek (arzén, morphin), melyeknél a gyo
mormosás még 5---------10 óra mulva is, sőt ismételten is indokolt, mert a méreg' 
h.osszú ideig időzhet a gyo.morban (morphin elzárja a pylorust; arzénrészecs
kék oldatlan ul bújnak meg a nyálkahártyaredökben J. 

Jegyezzűk meg, hogy Jllél'gezés esetén a gyomormosás indokolatlan el
mulasztása mühiba számbá megy a bíróság előtt. 

A mosás megejthetéséig hánytassuk meg a mérgezettet, ha még nem 
mélyen bódult. üres gyomorral nehéz hányni: ezért először is egy-két pohár 
lang-yos vizet, esetleg olajos vagy szappanos vizet itatmlli a mérgezettel, 
azután garatját addig ingereljük, amíg: hányni kezd és azt ki nem 8..dja. 
Sok víz itatása higítás és így a helybeli maróhatás mcgszüntetése céljából 
magában is helyénvaló eljárás, de Jneglontolandó, hogy resm1)tiv hatású 
mérgek oldódását, bélbesodrását, :felszívódását a sok víz elősegíti, s így azzal 
árthatunk is, ha eltávolításáról rögtönösen nem gondoskodunk. 

A garatcsiklandás helyett chemiai szercket is alkalmazhatunk. Ilyenek: 

Az l% apomorphin be:fecskendezése, s az 1% cuprum sul[1~.,1·icwn1 evő
kanalanként adagolása 2-3 perces időközben, míg a hányás be nem áll. 
Ételmaradékot, mérges növényirészeket, ha lehet előbb hánvcatóval távolít
sunk el, hogy a gyomormosó csövet cl ne dugjál~. I-Iányáss~l sohasem ürül 
ki a gyomor idealisan: a nyálkahártyaredők között, éTde-s hámfösztott felü
leteken maradhatnak vissza ott megbújt vagy megtapadt méregrészecskék, 
amíket csak a gyomormosás áramló vize szabadít fel onnan. ·Ezért a 
hánytatók a gyomormosást sohasem pótolhatják, sőt annyiból veszedelme
sek, hogy úgy a környezetet, illint a könnyelmű orvost könnyen abba a tév
hithe ringatj.ák, hogy a bekövetkezett hányással mindent megtettek a méreg 
eltávolítása és a beteg érdekében. 

Sok esetben azonban éppen az á ,feladatunk, hog'y a beteg kimerítő és 
hiábavaló hányását csillapítsuk. Ha halljuk, hogy már ismételten hányt, 
emellett éppen tudjuk, hogy szája, nyelőcsöve, gyomra össze van marva. 
b~on?' nem :fogjuk !Zaklatni hánytatókkaL De az egyedüli megnyugtató é~ 
mmdig szelídebb eljárásról: a gyomormosás alkalmazásáról ilyenkor is csak 
ritka_ ~ivétBllel fogunk lemondani. A rettenetes gyomorfájdahnakat a gyo
mo.rtáJ~·a alkalmazott könnyü jeges ruhákkal, a kínzó hányásingert egy-egy 
korty Jégbehütött tejjel, gyenge citromlével igyekszünk megszüntetni. 

A méreg felismerése után fontos kötelességünk alkalmas ellenszert 
chemiai a1ttidotunwt nyujtani. llfa azonban sokkal kevesebbet várunk ettől 
az eljárástól, mint a gyDmar alapos kiürítésétőL Az ellenszeTek, amelyek-
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nek fó'kelléke, hogy Ök maguk ne legyenek ártalmasak vagy maróak, három N 

féleképpen hatnak: 
l. Közömbösítik a méJ·get, eltompítják maró tulajdonságát. Így p. o. 

savmérgezés-ek es-etén jó ellenszerek lesznek a szappanlé, cukros mészvíz, 
közben sok tej, szükség esetén krétapor, falróllekapart mész; a szádabicar
bona nem · cél.szcrü, mcrt a savak sok szénsavgázt fejlesztenek belőle, ami 
az összemart gyomrot feszíti. Legjobb a gyógyszertárból beszerezhető égetett 
magnesia vízzel fölkeverve. 

A carbol- és sóskasavmérgezettel csak cukros meszet itassurrk. 
Lúgmérgezésben természetszerű ellenszerek a savak, de csakis az enyhe 

hatásúak és nagyon higítva. A házi ecet vízzel higítva, -Citromlé, híg borkő
sav j de legszívesebben nyeli le a mérgezett a vízben elkavart bórsavport, 
aminek helybeli izgató hatása nincsen és három vegyértékével sok Júgot 
tud közömbösíteni. Már magában a.z is sokat használ, ha aZonnal sok vizet 
itatunk, ami a savat vagy lúgot felhigítja. 

2. Az ellenszerek másik csoportja a méreggel oldhatatlan vagy csak 
nehezen oldódó csapadékot, ad, miáltal a méreg felszívódását meglassítja. 
Így például a marósavakkal és marófémsókkal, milyenek a sublimat, a kék
gálic, ólomsók stb., a fehérjetartahnú oldatok, mint a felhabart tojásfehérje 
olda ta, a tej, csapadékot adnak; csapadékot ad velük a szappanoldat is. 
Altalában a tej, a fehérjeoldat, meg a nyálkás salep vagy mályvagyökér
főzet, híg keményítőfőzet, a tiszta asztali olaj a marómérgek esetén mindig 
jó hatású, mert a felmart részeket egy időre védűen bevonja. Ezeket a mér- · 
gezettek is szívesen nyelik Jó lecsapója a vesoodehnes növényi mérgeknek, 
alca1oidáknak, glycosÍdálrnak a esersav, vagy az erősen csersavas fekete
kávé, tea. 

3. A harmaclik csoportba tartozó ellenszerek oxyda1ó tennészetíick, 
melyek a mérget szétroncsolják, hatástalanná teszik. Ilyerr a· phosphornak 
két ellenszere: a sárga terpentin ,és a permanganEa vas kali um, melyek azt 
ártalmatlan phosphoJCsavvá oxydálják. Az utóbbi kiváló jó hatású lehetne 
cyanmérgezéaben is, de ahhoz rendesen már későn érkezünk. Jó továbbá 
morphinnal, conilunel s még néhány Dövényi méreggel történt mérgezésben 
és végül jó a kigyómarta seb kimosására, intraparenchymás körülfecsken
désére is. 

újabban jó méregteleníiő eljárást ismerünk az adsorbensek alkahruizá
sában, melyek között kétségtelenül első helyen áll a mindenfajta méreggel 
szemben: crystalloidokkal és colloidokka~ to:>ánokka~ sőt a bacteriumokkal 
szemben is nagy adsorptiós képességgel bíró carbo 1nedicinalis, míg mel
lette a sokszorta gyengébb bolus, csak electropositiv mérgeket (alcaloidok, 
glycosidok), a friss, kocsonyás vashyd•·oxyd (antidot. arsenici) csak 
elektronegaéívokat tud megkötni. Vízben bőven iszapolt, 1-2 evőkanál 
szénnel (esetleg már gyomrot is ezzel mosllatunk), pl. strychnint, snbli
matot, toxinokat Dly erősen megköthetünk, hogy azoknak semmi távolhatása 
sem jelentkezik. l\iégsem szabad azonban magunkat teljesen erre h:ízni, 
rnert a bélhuzam hosszú útján, 10-12 óra alatt a méreg megkötése mégis 
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l 
l meglaznlhat: ezért hashajtókkal kell siettetnünk a szén kijutását, mire leg

alkalmasabbak a felszívódást gátló sulfatok lesznek. Célszerű még arról is 
gondoskodni) hogy a.z orvosi szén minél előbb jusson el a méreghez, hogy 
pl. azt tovahaladásában pylorus-spasmus vagy duodenalis-spasmus fel ne
tartóztassa. Ezt legjobban 25-50 csepp kámforszesznek vagy 0·05-0·10 g 
papaverinnek, eseJ€g Y:z-1 mg atropinnek egyidejű al!mlmazásával érjük 
el (a papaverint bőr alá is adhatjuk). Tápanyagok, colloid-bevonók, más 
gyógyszerek, ellenszerek egyidejű beadása nem eélszerü, mert ezek lefog_
lalják a maguk számára az orvosi szérr adsorptiós erejét és kevesebb marad 
a méreg számára, másfelől a nyujtott gyógyszer is hatástalan marad. Az 
orvosi szénnek egy orvos mentötáskájából, sőt intelligens családok házi 
patikájáJból sem szabad már hiányoznia. 

Ezek az elJ.enszerek természetesen csak akkor fejthetik ki hatásukat, 
ha a méreggel közvetlenül érintkezhetnek A már felszívódott méreg ellen 
semmit se használnak; alkalmazásuk tehát az első órákban megokolt, bár 
például arsensav és phosphordara:bkák néha több óra hosszat is megtapad
nak a gyomornyálkahártyán. 

Az ellenszer adagolása és a gyomor Iciürítése többször fölválthatja egy
mást, de ne feledkezzünk meg a belekbe esetleg átjutott méreg eltávolításá
ról sem (ricinus, senna, sós hashajtók). 

A felszívódott méregnek a vérrel· együtt érvágás útján eltávolítása 
nagyon kevés reménnyel ·-kecsegtet, mert a mérgek a vérből igen gyorsan 
eltünnek, s vagy a kiválasztá'--szervekre~ vagy a megtámadott szervek sejt
jéibe kerülnek. 

Továbbiakban a mérgezettek kezelése a tünetekhez igazodik: az életet 
fenyegető, a gyógyulást zavaró, a szenvedést okozó jelenségeket megszün
tetni törekszünk E téren nagy szerepet játazanak az ú. n. antagonisták. 

Osillapítókkal, bódítókkal esinján bánjunk, mert az izgalmi szakra 
következő bénulás-os szak veszedelmét növelhetik. Aranyszabály az is, hogy 
reflexnélküli öntudatlanoknak ne töltögcssünk ellenszereket a szájába, mert 
le nem nyelik, csak aspirálják j az ilyen mérgezetteket injekciókkal vagy 
csőrékkel kell kezelni. 

Ne feledjük, hogy bőrizgatás útján (chemiai, physicai vagy mechanicai 
úton) jelentékeny hatást tudunk gyakorolni reflectoricus úton a lég:zésre, 
szívre és vérkeringésre Bs hogy a tartós comában fekvő mérgezettet véde
nünk kell a kihülés ellen (vigyázat! könnyen: kap égési sérüléBeket a mele
gítőtégláktól), gondoskodnunk kell hólyagjának, végbelének garatváladéká
nak kiürítéséről és vízveszteségének pótlásáról (csepegő esőre). 

·- A tüneti kezelés továJbbi folyamán sem szabad elhanyagoini a szervezet 
méregtelenítésének fontos feladatát. A mérgcket kiválasztó szervek (vesék, 
bél, izzads.ágmirigyek) inüködését fokDzÓ eljárásokat indítunk meg. Külö
nösen a jó diures1:s fenntartása fontoB: amit langyos hypodermoklysisekkel, 
konyhasóoldatos csőrékkel érhetünk ei legjobban; így mintagy átöblítjük 
a szervezetet, s a vérnyomást is normális foko;U tartjuk. A nehéz fémek és 
sok alcaloida leginkább a gyomor- és béhnirigyek által választatik ki; ezért 
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az ismételt gyomormosásokra, ma.gas bélnwsásokra soksz-or okvetlen szükség 
van ( morphimnérgezés) . 

Prognosist mindig óvatosan állítsunk fel. A halálos adag bekebelezése 
még nem nyújt biztosan rossz kórjóslatot .Fontos, hogy mennyi ideje Yolt 
annak a felszívódásra, jól oldbató <ís diffundáló-e, elég hamar állott-e be 
hányás, hasmenés,, moshatunk-e még eredményesen gyomrot 1 A bőr alá 
juttatott mérgek rosszabb kórjóslatot adnak, mert nem tudják felszívódá
sukat megakadályozni. Excitatiók, delíriumok, görcsök nem oly veszedel
mesek, mint az elesettség, bénuláoos jelenségek és szívgyengeség. Halál sok
szor későn, az előrehaladó gyógyulás idején is beállhat Utóbajokra, acei-
dentalis megbetegedésekre igen _kedvező a talaj. . 

" Fl)t.\.II{Jb\.~ . • " ~ • " 
A korjóSlat sokszor "quo ad vttam" JO lehet, de "quo ad valtÍttdrne1n 

rossz. Íg'Y a marómérgek után heges szükületek, az- emésztő_mirigyek elpusz
tulása; parenchymérgek után májcirrhosis, Vesezsugorodás; idegmérgek 
után állandó bénulások rumadhatnak vissza. 

Mérgezés esetén követendő eljárás és a mérgek kimuta. 
tásának főbb elvei 

'rörvényszéki kémiai vizsgálatot mindenkor csakis a szakértőknek indo
kolt gyanúokai alapján a kir. ügyészségnél tett feljelentésre, csakis a bíró~ 
ság rendelhet el. A gyanúokok indokolására az eset összes táTgyi és szcmélyi 
körülményei figyelembe veeildők, Dsszegyüjtendők. Egyes fontos és nél
külözhetetlen adat beszerzését maga az 1887-iki 78.879. sz. rendelet is elő
írja 47. §-ában, rnig a 48-51. §-ai a vizsgálatra felküldendo hullarészek 
csomagolásáról intézkednek. A felküldendő -szervek mennyisége 1897-ben 
a 45.333. sz. min. rendeletben módosíttatott a következőképpen: 

1. Az oesophagus alsó és a jejunum középsií részén kettősen leköttBt
vén, átvágandó és kiemelve külsö vizsgálat után a gyomor a kis ívvel pár
huzamosan, tiszta edény fölött (mosdó) fehnetszendő, úgyszintén a nyelő
cső és a jejunum is, s nyálkahártyájuk kórhonctanilag- leírat,ik. Ezután 
üveg, vagy porcellánedénybe helyeztetnek, mely L számmal jelölendő. 

Ugyanide jön a tartalom ·is, miután mennyisége, össZeállása, összetételeJ 
színe, szag·a és vegyi kémhatása jegyzőkönyvhe vétetett. 

A tm·talomban talált gyanús anyagok (jegecek, szemcsék, növényi rész
letek) a lehetőség szerint összegyűjtendők és· külön üvegbe helyezendöle 

A nyálkahártya leöblítésére használt mosóvíz a II. ·Számú külün 
edénybe jön. 

2. A belek bonctani külsií vizsgálata után a jejunumbóll méter, a vas
tagbélből :Y"_3;4 méternyi az előbbi módon kiemelve és felmetszve, tartal
mukkal együtt a III. sz. edény be helyezend ők, míg a mosóvíz a II. sz. 
edénybe öntendő. 

3. A májból legalább 600 gr, a lépbiíl, szívből, tüdőből egyenként leg
alább 100 g és egy egész vese a IV. sz. edénybe gyűjtendő. 
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4. A hólyagban levő húgy gondosan az V. sz. edénybe bocsájtandó. 
5. A vérből legalább 30 g a VI. sz. edénybe gyüjtendő. 
Beszerzendiík ezenfelül: 
6. A még meglevő gyanús étel vagy ital maradéka. 
7. A hányadék vagy az evvel érintkezésbe jött tárgyak. 
8. Exhmnálás esetén a fémkoporsónak (fakoporsó esetén csak ha festve 

volt), minden abban levő ruhának, szemfedőnek, művirágnak, fémtárgyak
nak egy-egy darabkája. (Hogy nem ezekből ivódott-e arnén a hullába?) 

9. Ha a koporsó szétesett, az alatta és közvetlen fölötte levő földréte
gekből, s a sírtól 5 m-nyire levő földből 2-2 kg-nyi mennyiség. (A temetők 
földje arzéntartalmú lehet s az onnan a csapadék és talajvízzel a hnllába 
juthat.) 

A 49. §. szerint a hullarészek fertőtlenítésére erős szereket nem szabad 
hasznáilli (chlormész, vasgálic, karbol, Sublimat, fémsók). 

Az 50. § szerint borszeszbe is csak akkor szabad azokat helyezni, ha 
növényi vagJ' cyanmércgrc van gyanú (az ásványos méreg vizsgálatát meg
előző chloros' roncsoláskor a borszesz felrobban!) és nincs kilátás a vegyi 
vizsgálat haladék nélküli foganat<;sítására. De ilyenkor a borszeszből magá
ból egy félliternyit külön edénybe mellékelni kell. 

51. §. A hullarészek tökéletesen tiszta, vastag s tükéletesen záró üveg
vagy porcellándugóval ellátott üveg- vagy porcellánedényekbe helyezendők, 
a folyadékok új parafadng·ós fehér üvegpalackokba. 

A dugaszok nedves állati hólyaggal, e fölött papírral szarosan beköten
dők és keree,ztkötéssel ellátarrdák E kötések a vizsgálóbíró és az orvoSDk 
pecsétjével zárandók le (fekete pecsétviaszt használni! - a színesek ólom
és más fémtarta.lmúak). l\íinden üveg címlapján a boncolt neve, elhalálozási 
ideje, a boncolás napja, az edény tartalma s a hivatalos jegyzék szerinti 
sorszám rajta legyen. 

Az edények fűrészpor vagy fagyapot közé, erős, élein eresztékesen 
összetartott, új deszkából készült faládá ba csomag-olandók, minek fedele csa
varokkal zárandó le, s az egész egy bádogládába helyezendő el, úgy, hogy 
ne lötyögjön. Ezt le kell forrasztani és ha 5 kg-nál nehezebb, léchevederek
kel kell kívülről védeni. 

Ily .ládák edényekkel felszerelve mincl<:m törvényszéken készletben tar
tatnak. 

Késői exhum&lás esetén, ha máT 1-1 1j2 év mulva a belszervek meg 
._,sem különböztethetők, csak a test megfelelő részei tájáról veszünk_ ki egy

egy részletet, signálva, p. o.: szövettörmelék a máj tájékáróL K€t~három 
év multán már úgyszólván csak a ·csontok és a haj állanak rendelkezésünkre. 
E.kkor csak néhány csig-olyát, a kopDnyát, tibiát, combcsonto,t, karcsontot 
és a hajat csomagoljuk Arzénre még eTedményes lehet a vizsgálat. 

A kémiai vizsgálatot az ,,országos bírósági vegyész" végzi Budapesten. 
E vizsgálat menete rövid elvekben a következő: 

A csomag gondos és jegyzőkönyv szerinti felbontogatása után makro
skopos és mikroskop.:.;s elővizsgálat, s az öss.zes pö1·ös akták szakértelemmel 
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való áttanulmányozása, s a bíróság kérdései adják meg a vizsgálat irányát. 
Az anyag egy része Ph vagy l)t-e) ellenőrző próbákra meg.Ch~zendö.- A szá
mításba jövő mérgek négy mcthodikai osztályba sorozhatők kimutatásukat 
illetőleg; I. savanyú oldatból lepárolható illómé1-gek; II. el nem illanó, 
szerves oldószereikkel kivonható organikus mérgek; III. fémmérgek; IV .. 
ezen osztályokba nem sorozható és külön lci1nutatást igénylő mérgek ( chlor
káli, lúgok, savak stb.). 

Az illóntérgek az egyszerü Liebig-hűtő segítségével nyert párlat _első, 
középső vagy a legnehezebben párolgók az utolsó részletébe mennek által 
és abban jellemző próbáikkal kimutathatók, sokszor szaguk is elárulja őket. 

Külön methodust használnak a phosphor kimutatására (Mitscherlich). 
A tágas lombikba tett, vízzel kellően higított és megsavanyított hullm·észek 
forraltatnak A gőzök elvezetésére szolgáló üvegcső hűtőcsövön megy keresz
lill, amely alatt ezüstnátrátos szedőedény áll a párlat felfogására. A víz
gőzökkel a phosphorgőz is felszáll, s a vízgőzök lecsapódása helyén, tehát 
végül állandóan a hűtőben villódzik, mi sötét szabában jól észlelhető. Egy 
gyufafej fél órán át villóiLzik Borszesz, aether, kénhydrogen, széndioxid 
stb. megakadályozzák azt (negatív katalyzátorok), de ha ezek átpárolog
tak, jelentkezik Ha villódzást nem látuul< is, a szedőedényben képződött 
fekete phosphor-ezüst csapadék elárulja a méreg jelenJétét a Dusard-készü
lékben: cinkkel kénsavból hydrogent fejlesztve s ezt meggyujtva, annak 
s'zíntelen lángja zöld magvú lesz, ha hozzá phosphorhyd1~-ogen keveredik. 
A készülék azonos a Marsh-apparatnssal ebbe mossuk bele a nyert phos
phorezüst-csapadékot. A hydrogen fejlődése pillanatában minden phosphor
vegyületet redukál, a phosplwrsavat kávévc, s a színphosphorral PH,-gázzá 
egyesül, mi a láng magját zöldre festi. 

A nem illó orgwnikus mérgeket a felaprított hullarészekből savanyú 
vizes alcohollal vm1juk ki, s e kivanatot a zsírtól, gyantáktól, festék- és 
gummiszerü anyagoktól, végül az a.lcoholt.ól is megtisztítva, először sava
nyúan, azután lúgosan organikus oldószerekkel ismételten kirázásnak vetjük 
alá. Stass-Otto szerint e célra aethert, sQkszor actheres chloroformot has"_ 
nálunk Dmggendo>'ff előbb benzol t, utána aethert, végül chloroformot alkal
maz. A gyanták, savak, glyeosidá.k, igen gyenge basisok már a savanyú 
kivona~ból kirázhatók, míg az erősebb basrisok, alcaloidák esak lúgos közeg
ből mennek át az organicus o]dószerbe, 1nolynek elpárolog-tatása után vissza
maradnak a méregrinyagok, s azokkal vegyi és physiológiai reactiók ejthe
tök meg. A morphin utolsónak marad, mert a használt káli~ vagy natronlúg, 
fölösleg-ében ·oldódik és az aether rossz oldószcre. A morphint ammaniával 
választjuk le és amy lalcohollal vagy forró chloroformmal rázzuk h 

A fémmérgek rendes analyticai úton mutathatók ká, de előbb fel kell 
őket szabadítani organicus kötéseikből, s a nagy tömegű szerveket el kell 
roncsolni. Ezt Babo~Freseni1{S ajánlatára úgy végezzük, hogy egy tágas 
porcellántálba mil1den 100 g felaprított szervre legalább 100 g 1·08 fjs. 
vegytiszta) arzénmentes sósavat öntünk és ennek minden 100 g-jára 6 g 
kaliumchloratot keverünk az clegyhez,_ vízfürdőre tesszük és alágyujtunk 
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Bizonyos hőfolmál a chiorat hatására szabad chlorgáz fejlődik a sósavból 
és ez az organicus részeket szétroncsolja., oxydálja, a fémeket chloridokká 
alakítja, A chlorfejlődés megszüntével elűzzük a chiort teljesen (míg a Jak
muspapírt- 2 perc alatt sem színteleníti el), megszűrjük az elegy et, s a szüre
dékben kezdetét veheti a rendes kémiai analízis az osztályreagensekkeL ]\:lin
den fém a szüredékben keresendő, csak az eZüst és a bar~yum marad chlorid, 
illetve sulfat alakjában a csapadékban (és az ólom mint ólomchlorid, ha 
nagyon s-ok volt). ~ 

Az arsen kimutatására külön eljárás szolgál a liiarsh-féle készülék fel
használásávaL Ez. egy gádejlesztő palackból áll, melybe dnplafuratú dugó n 
a fenékig vezető, csapos tölcsér és egy csak a dugón átérő gázelvezető cső 
nyílile .A gáz hmeu egy chlorcalciummal vagy gyapottaf töltött csövön 
halad át, hogy szárazon érkezzék a nehezen olvadó káliüvcgcsőbe, aminek 
vízszintesen futó -része egy vagy két helyen vékonyra van húzva, vége pedig 
függélyesen felfelé hajlított kihúzott hegyben végződik, melyen kicsiny 
nyíláson keresztül áramlik ki a gáz. A hydl'ogengázt arzénmentes cinkkel 
arzénmentes kénsavból fejlesztjük, s miután az a készülékből minden leve
gőt kiszorított, a kálieső hegyén meggyujtjuk és a kálicsövet vékony~a ki
húzott részlete előtt egy allmlmas lámpával melegítjük. Ha egy félórán 
belül sem rakódik le arzéntükör a cső vékony részletében, akkor kémszerein
ket arzénmenteseknek tekinthetjük Most az idegen fémekcől, organikus 
anyagoktól, kéntől, nitrátoktól, chloridoktól teljeBen megtisztított, arzénl'e 
vizsgálandó oldatot kénsav segítségével bernollsuk a palackba a hosszúszárú 
csapos tölcséren át. A fejlődő hyd1·ogen minden arzénvegyületet színarzénné 
reducál, amivel aztán arzé.nhydrogengázzá ( AsH3 ) egyesül. Ez most a 
hydrogenhez keveredve távozik, a kálicső izzó részében elemeire bnmlik s a 
színarzén fémfényű barnás-feket'e tükö1· alakjában a cső vékonyra kihúzott 
hideg részén lecsapódik. Hasonló tül<röt csak az antimon ad, de az nem 
fémfényű, hanem bársony-fekete és natrium hypochlorosumban nem oldó
dik, mint az arzén. Ha igen sok wz arzén s nem marad nrind vissza a tükör~ 
ben, még a kálicső hegyén égő lángot is megfesti, s annak magja kék, 
köpenye :fakószürke lesz., s a magváig belé taTtott hideg po;rcellánlemezen 
fémfényü, barnás-fekete arzénfoltQkat csinál. 

Az eljárás ·rendkávül érzékeny, s 0·01 mg arzén már ·szép tükröt ad, 
de 0·001 mg~ot is ki 1ehet mutatni. lVIivel arzén úgyszólván mindenütt van, 
még a normális szervekben is, a vizsgálatot csak nagy körültekintéssel Sza
bad megejteni éscsak mü1den kétely kirekesztésévellehet pocitív eredmé
nyűnek elfogadni. 
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XIV. Rendeléstan 

Általános tudnivalók 

l. Ki írhat receptet? Gyógyszertárak. Gyógyszerek 
kiszolgáltatása 

Receptet csakis olyan orms írhat, aki az Orvosi Kamara tagja; a 
gyóg-yszert_ elkészíteni és kiszolgáltatni- a gyógyszertárak kizárólag·os joga, 
drogueriákban szigorúan tilos az. - A drogueriák adogDlt szereket, gyógy
szerkülönlegességeket egyáltalárr nem szolgáltathatnak ki a fogyasztóközön
ségnek, erős hatású szereket csak a törvényszerinti 1nennyiségben és módon, 
mérgeket csak hatósági engedély ellenében. 

A gyógyszertá1' közegészségügyi intézmény, melynek felállítása belügy
mhliszteri engedélyhez :van kötve.·- Egy anyagy ágytár kaphat engedélyt 
a körzetéhe eső valamely időlegesen nagyobb forgalmú helyen fiókgyógy
szertár felállítására (p. o. fürdöhelyeken J. A nyilvános gyógytáraktól na
gyon távoleső helyeken gyakorló w·vosok kaphatnak kézi gyógyszertár tar
tására jDgosítványt, míg egJ'"ű's- iparvállalatok, uradalmak, egyetemek stb. 
saját szükségletük ellátására ház·i gyógyszertárTa kaphatnak engedélyt, ezek 
azorrban nem nyilvános gyógyszertárak és gyógyszereket más orvos rende
letére, illetve oly személyek részére, kik nem tartoznak az engedélyezés 
körébe, csupán életveszélyes esetekben jogosultak1 kiszolgáltatni. 

A gyógyszertárak állami felügyelet alatt állanak és bizonyos kiváltBá
gokat élveznek Így p. o. gyógyszere-k kiszolgáltatására egyedül jogosítot
tak, azok árát, elkészítését a hivatalos taksa szerint szám.íthatják, közelük
ben új gyógy"iár csak a népesedés szaporodása arányában engedélyezhető. 
Viszont szigorú követelményeket is. támaszt -velük szemben az állam. Így 
p. o. megkövet~li a személyzet tudományos képzettségét; gyógyszertárat csak 
arra jog.osult okleveles gyógyszerész vezethet; ki a nem okleveles segédek 
munkájáért felelős; gyakornokok keresztes szert tartalmazó rendelvé
nyeket csak felüg-yelet mellett csinálhatnak meg. A gyógyszerkönyv
ben hivatalo;s szereket tartoznak állandóan készenlétben: tartani, azokat .a 
gyógys-zerkönyv szerint megvizsgálni. A gyógyszerkönyv előírása (formula 
officina.lis) szerint készítendő orvnsszereket maguk tar~oznának elkészíteni, 
-dc ha munkamegtakm~tásihól nagyüzemek-hűl szerzik is be, meg kell hogy 
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vizsgáljá~ értékére és viselik a felelösséget azonos és megfelelő voltukért. 
A nem hivatalos szerek valamely külföldi pharniacopoea szerintiek leuyenek 
és általában mindig legjobb minö.ségüek. Az egy t-tel jelzett-szerek "'a töb
biektől elkülönítve, a tí -tel jelzectek pedig erős fal ú, kulecsal elzárt külön 
szekrényben tartassanak. A megkívánt helyiségeket (officina laboratórium 
pince, padlás), azok kellő- berendezéSét. és felszerelését is elŐírja az állam~ 
l\Iegköveteli a nappali és éjjeli folytonos szolgálatot, kihágásnak minősíti, 
ha okleveles kezelő nélkül hag-yják a g-yógytárat; megkívánja, hogy veszély 
esetén szegényeknek hitelbe is kiszolgáltassák a gyógyszert (ennek sziik:skgét 
az orvos kell hogy jelezze) és hiteleztet az Országos Betegápolási Alap ter
hére is. A gyógyszerész a besze;rz.ett gyógyszerekről, azok foo'yasztásáról a 

' t . 'l k 
5 

' vegze t vizsga ato ról és mmlkákról pontos feljegyzést vezet (munkakönyv): 
Engedélyezett kész gyógyszer-specialitásokat tarthat raktáron, de kézi 
eladásban (recipe nélkül v. másolt receptre) csak keresztes jel nélküli 
gyógyszerel~et, illetve ilyen Szereket nem tartalmazó különlegességeket szal
gáltathat kí. 

Mindezen követelmények megtartását az állam egy évben legalább 
egy~er _a megyei tisztifőo~os vagy városokban a tisztiorv Ds által megejtett 
patikavizsgálattal ellenőrzi. 

Tilos a gyógyszerésznek az orvos rendelésére megjegyzéseket tenni. a 
hozzáfordulókat orv()Si tanáccsal ellátni, nekik gyógyszereket ajánlani.·_ 
ezt a törvény kuruzslásnak minősíti. - A recepten esetleg előforduló t'éve
,dést azonban é-szrevenni, és ha veszedelmes vagy absurd, kijavítani a 'készí.:. 
tésnél elkerülni és erről - ha lehetséges - a rendelő orvost értesíteni 
tartozik. 

A gyógyszerek kíszolgáltatására vonatkozólag a Magyar Gyógyszerkönyv 
"~!talán~? sza:bályok" eím alatt rendelkezik, melyek közül e helyen csak a 
kovetkezo, máshol szóba nem kerülöket említjük: 

Keresztes szereket tartalmazó gyógyszereket csak orvosi vagy állat
orvosi rendelésre szolgáltathat ki a gyógyszerész, a többi szereket ellenben 

· szabadon árusíthatja. 
Kétkeresztes s"€reket por alakban tilos osztatlanul rendelni, illetőleg 

kíszolgáltatni. 
. Tilos az oly rendeléseket elkészíteni, melyekből az orvossal fennáiló 

titkos egyetértésre lehetne következtetni, p. o. "secundum mea.m praescrip
tionem" stb. 

Recipe-másoJatok alapján tifos gyógyszert kiszolgáltatni, ha az keresz
-, tes szert is tartalmaz. 

Az a rendelés, mely kétkeresztes szert tartalmaz gyógyszertárral bíró 
hel?ség,ek lakosai számára csak 48 órán belül, oly hely~ken lakók részére, hol 
gyogytar nmcsen, csak néhány napon belül készíthető el és szolgáltatha~ó ki. 

Rendeléseket ismételten ellrészíteni, ha kétkeresztes szert is tartalmaz' 
nak, csak .akkor szabad, ha a rendelő orvos azt ,;repetat·ur" jelzéssel újabb 
kel~tt~l, és aláhásával ellátta. Tilos minden esetben az oly rendelés~k újra 
elkeszltése1 melyekre az -orvos :ráírta: ,~ne repetatur". 
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Ha az orvos a rendelésen nem jelzi határozottan, hogy núlyen tömény
ségii szer vétessék, akkor mindig a hígabbat kell kiszolgáltatni. .Ra pedig 
pontos megjelölés nélkül oly gyógyszert rendel az orvos, amely kevésbbé 
tiszta és tiszta állapotban is hivatalos, mindig ez utóbbi S'Lolgáltatandó ki. 

Az egyenlő mennyiségii dextrinnel kevert kivonatokból a rendelt meny
nyiség kétszerese, a kétannyi dextrinnel kevertekből annak háro=orosa. 
mérendő és szolgáltatandó ki. 

A recipe 

Az orvos írott rendelete a gyógyszer elkészítésére és használa:ára vonat
kozólag, mit a gyógyszerészhez és közvetve betegéhez intéz. A recipe tör
vény elő ct is bizonyító erejű okmány; mint ilyennek, feltétlenül tintával 
vagy tintaceruzával olvashatóan íroctnak és félre nem érthetőnek kell len
nie. Rogy a tévedéseket magunk elkerüljük, ne adjuk ki kezünkből addig, 
míg egyszer nyugodtan újra át nem olvastuk 

A recipét minden más írástól mentes és elég nagy· papírszeletnek csu
pán az egyik oldalára kell írni. Ra a papír egyik oldalán valami írás van, 
azt húzzuk át kercsztvonással, hogy érvénytelen. Ra a másik oldalra is írunk 
valamit, mindkét oldal alsó szélére írjuk reá: "verte!" Igen célszerűek a:z 
oly papírszelvények, melyeknek fejlécére a rendelkező o)'vos neve és lakása 
oda van nyomtatva. Kábítószereket csakis ilyen fejléces recept-papírDn sza
bad rendelni és fel kell awn tüntetni a beteg nevét, foglalkozását és lakásáL 
Leghelyesebben egy papírra csak egy receptet írunk; ha azonban több ren
delvényt írunk reá, akkor az egyes rendclvények között némi tá.volságot 
hagyva, azokat :j:l: jellel is igyekszünk egymástól jól elválasrz;t;ani. 

A Tecipe nyelve latin, részint régi hagyo,mány, részint a nemJZetközi 
megértés és használhatóság miatt; de meg azért is, hogy a közönségestöl 
eltérő legyen, hogy az arra nem hivatottak meg ne értsék és a jogtalan 
receptírás kalandjaiba egykönnyen ne boesátko~hassanak. A betegnek is 
szóló használati utasítás azonbarr a befug nyelvén szóljon. 

A szerek mennyiségét lehetőleg sú/;y szerinf, a grammrendszer alapján 
írjuk elő. Kivételesen folyadékokat cseppekben is· ro érethetünk le; közöm
bös szerekből pedig néha laikus módon egy csipetnyit, ma1·éknyit, keveset, 
tenyérnyit, vagy valam(\ly célra "éppen elegendőt" vétethetünk (pugillus, 
manipulus, fasciculus, pauxillum, magnitudine vola.e manus, quantum 
satis). 

A súlymennyiségek minden e~etben - de legaláb'b a hatóanyagokéi -
betűvel ímndók ki. Ne használjuk a szakatlan hel!Jt'O-, deka- és deeigra>nm
jelzéseket, melyek rövidítve félreértésre is adhatnak alkalmat. A fél
grammnak "gramww semis" vagy "centig1·. quinquaginta" formájában 
kiírása egyaránt használatos. 

Ha többféle szerből azonos mennyiség szükséges, akkor ezen szereket 
egymásután sorakoztatjuk és esak az utolsó után írjuk ki a súlymennyisé
get, elébe téve az "aa~" ( avrx = u triusque) jelzést, ami azt jelenti, hogy 
mindenik fent leírt anyagból ugyanannyi veendő. Sz-CJkásos még végül az 
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vrvosság összes mennyiségét feltüntetni s ez esetben rendesen eo'y közömbö 
a~yag (pl. P?.r vagy oldószer), vagy egy ízjavító mennyiségét" kiegészítés~ 
kepen rendelJl.lk. Pl. 
R p. 

Feni lactici 
Calcii lactici 

aa. gr. decem 

Sacch. albi pulv. 
ad. gr, quadra-ginia 

Mfp. D. ad seat. 
S. Napj. 3-szor l kávéskanállaL 

Rp. 
In:fus. rad. Ipecacuanllae 

e ctgr. viginti · 

l. a. p. ad colat. 
gr. nonaginia 

N atrii bicarb. 
gr. semis 

Liquor. ammon. anis. 
gtt. x. 

Syr. simpl. 
aa- gr. centum 

MDS. 2 óránként l kávéskanállaL 

, ~z a rendelési rnód különösen az olcsó gyógyszerrendelés szempontjá
?ol úgy&lemreméltó, amennyiben a gyógyszerész magasabb munkadíjat, 
Illetve n~gyobb üveg árát számíthatja fel, amin:. az összmeimyiség csak pár 
ctg-mal lS meghaladja a súly határt. 

A recipén alkalmazott •·övidítések szokás szerintiek legyenek, de soha 
értelemzavaróak avagy félreérthetők. 

A szokásos rövidítések a következők: 

aa = anatica quantitas, egyenlő meny
nyiség 

c.= cum. 
otgr. = centigramm 
oolat. = colatura sv!r)J!fc 
oono. cont. = concide, contund,e 
ooncentr. = conccntratus 
oonsp. = consperge ?".d.tv-d {;;el 
ooqu. = coque vagy coqU:atur f?J-z) 
cort. = cortex 
D. = detur, dentur yagy da 
deo. = decoctum f~~.u{ 
dent. tal. dos. = dentur tales deses 
dig. = digera 
dil. = .dilutus 
di~p. = dispensa vagy dispensentur 
dW. =divide 
dW. in. dos. aequ. = divide in doses 

aequalea 
ext1·. = eA-tra.ctum J.' ~t--

t l
. - UfY. 

ex . s. tnt. = extende super Iinteum 
f. = fiat vagy fiant 
fial. = fiolam 
flM. = .flores 
fol. = ·folia 
frud. = frnctus 
0'1', = gramroa v. grammata 

gtt = guttam v. guttas 
inf. = infusum v. infunde 
lag. = lagenam rJ,u:L, ("d~Í/1./{_ 
l. a. = lege artis 
M. = misce vagy miscea.:utur 
mac. = macera 
magn. = magnitudine 
MD. = misce, U e tur 

_ Mfp. = misce fiat puivis 
mlgr, = milligramma v. millig1'ammata 
ne repet. = ne ,repetatur 
No. = numero 
OJ'ig. = originalem 
pulv. = pulvis 
_P· p. = pro paupere 
pil. = pilulae 
qu, s. = quantum satis 
R. v. Rp. = recipe 
rad. = radix 
rhi.z. = rhizoma 
1·eit. = reiteretur 
rep. = repetatur 
S. = signa ~- signetur 
sacc. = saccuius 
sca.t. = scatula 
su.bt. ·= subtilis 
s. sig. ven. = sub sigillo veneni 
in v[t1'. gutt. = in vitro guttatario stb. 
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A rendelt gyógyszerek nevének rövidítésére nagyon ügyeljünk, inkább 
ne rövidítsünk. Értelemzavaró példák: 

Ka. chlor. 

Hydr. ohlor. 

l chi-oricum KCl0 3 

chloratum KOl 

l hyilms chlorali 
Hg. chlorMi (HgCl) 

~ s·ulfuriowm 
Baryi. su-lf. { S11·lfuratum t t-

l hydrasti.n 
Ilydrast. hydrochlor. hydrastinin 

Az oly rövidítéseknek pedig, amelyek ~a teljes nevet csak egy-két betű
vel kurtítják meg, igazán nincs értelme j p. o. Ou pr. sulfurw., M orphtn. 

1nuriatic. 
A recipe alkotórészei a következők: 
1. Datum és invocatio. Az előbbi a papírszelet jobb felső sarkára írott 

hely- és időjelzés. Az utóbbi régerr mysticus jegy volt, ami földöntúli hatal
makhoz fohászkodást jelentett. -Ilyenék voltak "a-eu", 1/J = Jupiter jegye, 
JD. = juvante Deo, JJ juvante Jesu;- ma "Rp." betűket írjuk a rendel
vény fölé balról, ami azt jelenti "recipe" =végy (készletedből). 

2. Pra,csct"iptio -(előírás) a tulajdonképpeni rendelet, ami a gyógysze
résznek szál. Első része utasítás a szerek milyenségére és menny1ségére, 
másik része a gyógyszer-alakra, az adagelosztásra nézve fejezi ki akaratun-
kat. P. o. Mfp. et dív. in dos. aequ. No. X;- Mf. massa, pill. e qua fonn. 
pii. No. L. et consp. pulv., Liqui1·.; D ont. tales dos. No. X.;- D. ad. seat.; 
- MD. in vitro guttaJtorio. 

3. Signatum (jelzés) tartabuazza a szer használati utasítását a beteg 
számára, tehát anyanyelvén szóljon. Ez sohase legyen felületes vagy félre
ér ehető. Közömbös szerek esetén lehet csak utalás szóbeli rendeletünkre 
("rendelet sze1·int"), de keresztes szereket is tartalmazó gyógyszereken ezt 
a felületes jelzést a gyógyszerkönyv egyenesen éltiltja. A nem bevenni való 
szereket "külsőleg" jelzésBel kell ellátni és az ily folyadékorvosságokat a 
gyógyszerész nem hengeres, hanem hatszögletcs üvegben, rózsaszínű címké
vel szalgáltatja ki és minden esetben ráírja a tar~.ályra "külsőleg". Erős 
hatásil szerekre méregj~lzést (fekete alapon koponya) is tétethetünk, je
lezve1 hogy ,,Bub sigillo veneni" ,· megjegyezzük, hogy ez sokakat elriaszt a 
gyógyszer használatától. Ha pedig a szert csak az orvos fogja allmlmazni, 
akkor ezt így jelezzük: "az orvos ke.zéhezu, s hogy rendelőszobánk más sze
reivel össze _p_e tévesszük: "sua nomine" jelzéssellátjuk el és a- beteg nevét 
if? ráiratjuk. Ez esetben a gyógyszerész vagy a teljes receptet másolja a cím
kére, vagy egyszerű oldatok esetén ráü·ja, p. o. 1% morphiJwldat, 1°/00 

atropinoldat. 
A signaturát a gyógyszerész a készítés dátumával és aláírásával köte

les el!á t ni. 
4. Subscriptio rendesen a dátumból és az orvos olvasható, s a törvény

hatóságnál bejelentett és a gyógyszertáraknak másolatban megküldött név
aláírás§ból áll. Ez alatt még tehetünk a subscriptioban az expeditióra vonat
k·ozó mégjegyzéseket (esetleg rövidítve)) p. o .. "expedietur elegan ter", 

· · J" · H " t t " b"--'' st t1"m 1" "exped1e~ur s1mp Iciter 1 "pro paupere , "ne repe a ur , " Iti , n ,a . , 
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"?ericul~m. in mara!". Utóbbit két jelzés esetén a gyógyszerész azonnal 
.felretesz1 nnndeu munkáját és a sürgösnek- jelzett rendelvényt készíti el. 

·Végül igen célszerű- 'bár nem szokás -, hogy a recipét a beteg nevé
vel és lakáscímével lássuk- el. Kábítószerek rendelése esetén ez kötelező, sőt 
még a beteg korát és foglalkozását is fel kell tüntetni a recepUm. Így a 
recipéket össze nem cserélik, s ha a gyógyszerész utólag is veszi észre, hogy 
tévedett, tudja, hová kell szaladnia, -hogy a bajt megakadályozza. Ugyan
csak fontos azt is kiírni,_ hogy gyermek számára írtuk-e a receptet: ha "téve
désből p. o. 0·01 g-os morphinadagokat -írunk gyermeknek, a gyógyszerész 
azt hívén felnő~tnck szól, nyugodtan kiadja az orvosságot; de ha látja.

1 

"négyéves gyenneknek", a tévedést észrevenni taitozik és a receptet vissza
juttatja az orvoshoz. 

A recipe szerkesztésében a következőket tartjuk szem előtt: leg
először a főhatóanyagot írjuk fel (basis), még pedig előbb az erősebben 
ható szert, azután a gyengébbeket j következőleg a hatást támoga~.ó- vagy 
más, de kívánatos hatásúakat ( adjuvans), azután a közömbös anyagot, Hmi 
csak a gyógyszer oldására, burkolására, tömegének növelésére, s így az ada
gok elosztás§nak megkönnyítésére szolgál- ( consNt1wns, ntenstruum v. vehi
culU?n) és végül írjuk az esetleg szük.séges :íz- vagy szagjaví~ót (cortigen.s 
saporis vel odo-ris). A szcrek neve gellitivusban, a: súlymennyiségek accUsa
tivnsban állanak. Az infusmnok és decacturnak előírásában a súlymennyi
ség ablativusban áll és azt jelzi, hogy mennyi szerből készüljön az; a víz 
mennyisége pedig több-es genitivusban jelzi, hogy hány grammnyi szüredék 
legyen végül az orvosság: JJ,p. ,,Inf. Tad. Ipecac. e granuna semis, lege artis 
parati ad colatw·am, gramAnatum 150" - magyarul: "végy ipecac. gyökér 
fél grammjának a mesterség szabályai szer:int készített forrázatából 150 g 
szüredékre valót". Ezek rendelésekor a práescriptiót rendszerint az infu
snm vagy decoctum felírásával kezdjük, s azután írjuk belé a benne fel
oldandó hatószereket, adjuvansokat. 

1z- és szagjavítókat csak szükség szeTint alkalmazzunk. Elég nagy
tömegű és ostyában veendő, vagy vízben nem oldódó, tehát íztelen porok
hoz, lenyelendő pilulákhoz, comprimatákhoz nem ~'ossz ízű oldatokhoz feles
leges az ízjavító. Drága aromás szörpöket ne írjunk-~ a már a.romával bíró 
orvosságokhoz, nl. liqu. ammon:iae anisatus jelenléte esetén, vagy egy fahéj
fözethez, mentha-vize.s orvossághoz már csak a syrupus simplex aZ észszerü.. 
A e.orrigensek megválasztMa is fontos: pirosszínű szörpök színe csak sava
nyú közegben érvényesül szépen, lúgos folyadékokban piszkosbarnák lesz
nek; ezekhez narancs-, liquiritia- vagy kávés.zörp való. 

Ha valamely szerből a nwximalis adagot túllépő mennyiséget rende
Jünk, akkor ennek súlymennyisége után kézjegyet kell tennünk, jelezve, horyy 
ez a túllépés nem tévedés és feleWsségűnk tndatá;ban történik. Különbcn° a 
§'YÓgyszerész a szert nem szalgáltatja ki vagy csökkenti az adagot a meg
engedettre. 

Ha az orvosság az orvo.s önállóan ·megszcrkesztett Tcceptje S.Zerint ké
szül, akkor az ily recipe "fornt'lÜa magistralis"-na.k neveztetik. A gyógyszer-
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könyvünkben azonhan néhány keresettebb vagy különös kéSzítésmódú gyógy
szerleeverék előírása már megvan és a recepterr elég csak az 0,rvosság hiva
talos nevét felírni, a gyógyszerész a gyógyszerkönyv fonnula officinalis-a 
szerint elkészített gyógyszert fogja kiszolgáltatni. (P. o. · aqua laxativa 
Viennensis, syr. hypophosphitus.) Nagyobb forgalmú kórházak a sűrün hasz
nált orvosságokat a saját formula nosocmnialis-uk szerint kívánják és a 
betegpénztáraknak, országos betegápulási alapnak is megvannak a maga 
formula 1wrrnales-ei, amelyek szerint a rendelés egyszerűbb és olcsóbb S 
mclyek hivatalos árjegyzését minden taksaváltozáskor átdolgozzák és avval 
együtt hivatalosan is közzéteszik, s amely receptformulák nemesalt a köz
alapok terhéreJ a szegénybetegek részére, hanem bárki más számára is fel
ü·hatók. 

Szilárd gyógyszeralakok 

Species. (Teák) 

Apró részekre törött és vagdalt ( contunde, caneide) növényi részek 
keveréke, néba bizonyos sóoldatokkal is átitatva és kiszárítva. Pontatlan 
adagolási móa, ezért erőshatású szereket (belladonna, digitalis) nem sza, 
bad így rendelni. Előnye, hogy olcsó, mert nyersanyagokból áll, egyszerűen 
expediálják és az on;osságot, H teát otthon a beteg maga készíti el. Ren
desen egy tetézett evőkanálnyit szokás rendelni egy csésze teára (250-
300 g). Szóval ntasüiuk a beteget, hogy az italt áztatás, pállítás, forrázás 
vagy főzés útján készítse-e el és hogy azt mikoT és hogyan fogyassza el; 
~ recipén csak azt jelezzük, hogy mmmyit vegyen egy -esésze vízre. 

Így szalcis rendelni a nyálkás teát adó altlwea-gyökereket és leveleket, 
a carragahen-algát, a lichen isla1ulicus zuzmohát, a mályva-leveleket, a 
vc-rbascunt-virágot, az édeskés ízü grament (trici'tum repens rhizomája = 
tarackgyőkéT), a liquit-itiát; a keserű fűveket és gyökereket (l. keserii anya
g'okat) és az aromás gyógynövényeket (hársfa.virá.g, bodzavirág, fodormenta, 
zsálya·, kömény, foeniculum). - Persze csak ritkán eg-ymagukban, hanem 
többnyire többet összekeverve. - Adagjnkat úgy számítjnk, hogy 5-10 g 
(egy tetőzött evőkanál) teavagdalékból készüljön egy csésze tea, mi egy
szerre vagy egy napon belül elfogyasztandó. 

Ízjavításról vagy úgy g<mdoskodunk, hogy a teát otthon megcukroz
ta.tjuk, vagy a teába édes gyökeret, aromá,g anyagokat kevertetünk szüksé
gcs mcnnyiségben (20-30%). 

Aromás specieseket könnyü vászonzacskóba tömve, szárazon -felmele
gítve, külsőleg is s-zok'~ák száraz, rneleg kötések alakjában alkalmazni (fo
menta sicca, sacculi 1ned;icati). A nyálkás növényekből pedig (korpa, 
mályva, althaea, Jenmagliszt) meleg vízbe áztatott hm·ogatásokat ( cata
plasma) szaktak használni vagy lág'yítóhatású fürdőket készíttetnek velük. 
Ugyanígy használják a mustárlisztet is tüllzacskókban bőrvörösítöne~. 
Újabban már a kautschukanyaggal itatáspapírra rag·asztott milst_árliszt, a 
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Rigalot-féle mustárpapír a kedveltebb. Végül vannak még füstölésTa szol
gáló teakeverékek (species ad suffiendum, ad fumigationem), melyek aro
más gyanták, kérgek, növények keverékei, s belőlük egy késhegynyit, kávés
kanálnyit izzó szénre szokás hinteni; a füstjét néha belégzik (asthmások). 

Hivatalosak: 

Sp. Althaeae: fol. Althaeae 500, rad. Alth. 250, rad. _Liqu. 200, flor. Malvae 50 g. 
Sp. ama.ricantes: herb. Absynthü, herb. Centaurii, aa 20·0, flav. co rt. Aurant. her b. 

Trifolii, rad. Calruni, Tad. Gentianae aa 100, eart. Cirtnam. 25 g. 
Sp. antiasthmaticae ad funvi,gationem: f_ol. Hyosciami, fol. Belladonnae, fol. Datu

me aa 125, ka. nitrat 25 g-jának 150 g vízzel készült oldatával bepermetezve s megszá
rítva. 25 g-os csomagokban és lh g cigarettákban. 

Sp. diureticae: Scilia sicc, foL Sennae aa 30 g, baccae Junip .. , rad. Ononid., rhiz. 
Gmmin., herb. Equiseti aa .60 g hm·b. Leonuri 120 g. 

Sp. laxantes: fol. Sennae sine resina 500, k. hydrotart. 100. fr. Foenic. 100, fl. 
Sambuci 300 g. 

Rp. 
Rad. V alerianae 

gr. viginti 
Herb. Melissae 
Flor. Sambuci 

Pélaák: 

Rp. 

aa; gr. decem 

Coneide f. spec. 
DS. Egy evőkanálnyit l lit. -viz re. 

R p. 
Spec. diuret, 

gr. ducenta 
DS. Egy evőkanállal egy csésze vízre. 

Pulvis 

Olibaill 
Ben.zoes 
Suecini 

aa, gr. decmn., 

Flor. Lavand. 
gr. &uo 

Contunde :f. spec. ad. fumig. 
DS. Késhegynyit izzó parázsra hin· 

tení. 

:M:ivel gyógyanyagaink túlnyomó része porítva kerül forgalomba, ebben a 
formában tehát a legtöbb szert igen célszerűen és ha adagokra nem osztat
juk, olcsón is lehet rendelni. :Még folyadékok (olaj, illóolaj) is rendelhe
tők porban, ha 2-6-szaros mennyiségű száraz porml jól eldör:zJsöljük őket. 
A be nem szárítható (zsíros) vagy vízszív<Í hivatalos növényi kivonataink 
mind ugyanannyi vagy kétszereH súlymennyiségű dextrinnel készíttetnek 
Száraz porokká (a belladonna, emmabis ind., colocynthis, hyosciamus, nux 
vomica, scilla, secale comutum kivonatai). A porítás foka lehet durva (p. 
g•·ossus), fínom (p. subtilis) és igen finom (p. subtilissimus v. alcoholisa
tus); mindig ez utóbbit szalgáltatja ki a gyógyszerész, ha a durvábbat élő 
nem írjulc. Némely anyag igen ·nehezen (carragahen, lichen, nux vomica), 
vagy csak bizonyos müfogással porítható: p. o. a kámfor borszcsszel meg-
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ncdvesítve, -colocynthis guminyákkal átitatva és megszárítva könnyen porrá 
dörzsölhetők. 

Természetes, hogy dörzsölésre robbanó (k. chloricum), meggyulladó 
(phosphor), avagy erősen vízszívó és el:folyósodó anyagokat (zinc. chiorat; 
calc. chlorat.) nem lehet porban rendelnj, valamint maró, erősen izgató 
helybeli hatásúakat sem (ch! oral). 

Külső használaim a po.rokat· osztatlanul írjuk fel és dobozba, üvegbe 
vagy papírzacskóba tétetjük (D. ad scatulam, in vitTo, in saecula). Rclii 
deltetésük szerint lehetnek ezek hintőporok, befújni való porok, fogporok 
stb. és lehetnek egy anyagból, mint p. o. a sebhintő jodoformpor, szembe
szórt calomel, tiszta rízspor

1 
lycopodium: de gyakran poxkeverékek ezek, 

melyekben egy chemiai agens van valami közömbÖS' porral felhígítva. Ezt 
a constituenst mindig az alkalmazás helye és a por rendeltetése szcrint vá
lasztjuk meg. Így p. o. izzadó felületeken a vízben oldhatlan, teljesen közöm
bös talcuvwt használjuk, mely egy magnesiumsilicatból álló fehér kőnek 
fínomra őrölt, igen könnyű és zsíros tapintatú· pora (p. o. a 10% acid. sali
cylicum cum talco lábizzadás ellen) ; vagy a zsírtartalmánál fogva vízzel át 
nem nedvesíthető, össze nem csomósodó lycopodiunwt használjuk. - Ez a 
mérsékelt és hidegebb égalj alatt termő, földön kúszó LyOOjJodium elava
tum-nak felálló kalászkáiból fáradságosan kirázagatott csirszemeséje, ami 
drága, de a legjobb hintőpor p. o. a esccsemők ápolására. Kéntejsá;rga, igen 
fínom, zsíros tapintatú por, amit gyakran hamisítanak keményítővel, ilyen
kor vízzel csirízes J esz s világosabb színű; vagy hímporokka.l, különösen 
fenyő-polle'WrtelJ· az ilyen áru eldör:Zsölve terpentinszagú, összecsomósodik és 
bőrizgató hatású. 

Izzadásnak nem arnwim kitett helyeken és az arcon is jól használhat
juk a keményítőt, melynek legfínomabbja a rízskeményítő, legdurvábbja a 
burgonyakeményítő. A finom, szárruz keményítő apró szemcséi befedik a 
felhámhiányokat, sebeket, pórusokat és azok váladékát magukba szíva, szá
razon tartják a bőrt vagy sebfelületcG. - Antisepticus, aCistringens anya
gokkal keverik a bőrgyógyításban, festékkel és illatosító anyagokkal a koz' 
metikában. 

A keményítőt, sőt: a lisztet, vagy más kemén'yítőt €s növényi nyálmt 
tartalmazó gyökereket és herbákat (aJthaea, salep), nyákos főzetek készí
tésére is szokás használni,. melyek jó vivőanyagai a .csípős helybeli hatású 
orvosságoknak (chlo;ralhydrat) és igen jó fájdalomcsillapító bevonók maró
mérgezésekbeli és gyomor- és bélgyulladások esetén. Találkozunk még a 
keményítővel a capsnlláknál és a pastálmál. 

Belső használatm a nem erős hatású szereket éppen így rendelhetjük 
osztatlanul, a betegre blliva az adagolást. Legjobb mérték a csapott kávés
kanál. ami növényi porokból körülbelül 2·5 g-ot, sókból 4-5 gcot teszen ki; 
a késheggyel mérés igen bizonytalan. Egy kerek evőkéshegy növényi por 
kb. 1·5 g; áBványos a.nyagokból 2-3 g. 

E rendelési mód olesósága ne csábítsan azonban akkor, amikor a szer 
erősebb hatásamiatt poncos adagolásra van szükség. Ilyenkor osztott pm·okat 
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rendelünk, amiket a beteg; egy kanálka vízben vagy ostyába burkolva vesz 
be. l g-nál nagyobb és 0· 5 g-nál kisebb adagokat ne írjunk: nagyobb tömC'gŰ 
porokat nehéz bevenni, kisebb tömegű adagokat pedig nehéz egyenlelesen 
elosztani. Ha a hatászerek mennyiség;e csekély, akkor ahhoz -annyi közöm
bös anyagat kell rendelni, hogy egy adag Jegalább 0·3 g legyen, mert csak 
így tudja a gyógyszerész p. o. a 0·10 g morphint meglehetős pontossággal 
tíz egyenlő 0·01 g-os adagra széto,sztani. E célra legtöbbször "Jládcukrot, a 
vízszívó anyagokhoz tejcukrot vagy deA"trint, a csípős hatásúalilloz pulvis 
gnmmosust (amylnm, liquiritia, gnmmi arabicum és cukorpor keveréke) 
szokás használni. Ha a porokat ostyában vagy capsuiában veszik be vagy 
azok ízetlen ck, legalább is nem rosszízűek: ízjavításról felesleges gondos
kodni, de tömegszaporítás:sal, ha kell, ilyenkor is a cu-krot fogjuk válasz
tani, mint a legolesóbbat. 

• A poT-Tecipék sze,-kesztésekor mindig előbb a hatékonyabb anyaget 
írjuk fel, azután a gyengébbeket, végül a constituens~. A mennyiségek fel
írásakor határozzuk -cl, mennyit adunk egy adagra, s ezt szorozzuk a fel
irandó adagok számával: osztatlan porolmáJ 20-100-al, osztottalmái min
dig csak 10-20-al. 

Az adageloszlást helyesebben dividálás (elosztás) útján végeztet
jük: m;;isce fiat pulvis et divide in doses aequales no. X; de szokás a dis
pensatiós mód szerint is rendelni; amidön a recipén csak az egy adagra 
való mennyiségeket írjuk fel és így folytatjuk: dispen/la (v. dentm·) tales 
doses ·>w. X. 

Az adagokat - ha másként nem rendeljük - papírtokba, az illanó 
vagy vízszívó porokat viaszos papírba (charta cemta) rejti a gyógyszerész 
és tolóskatnlyában, a szegénypraxisban papírzaeskóban expediálja. De ren
delhetjük a )Jorokat capS1tla anuylaceaban is a jobbmódúak számára. 

Hivatalosak: 

(Az officina számáxa minden szHárd gyógyanyagot f'"mqm po-ralakban tartanak 
készenlétben.) 

l. P. ad aqua:rn alkalilno-sali-'JUJ/In f.()rUorem. Erősebb aJkalikus"sós ásványvíz ~észí
tésére való só, melyuek egy adagja 5 g. Na Cl+14 g. NaHC03 és ez.t 1Y2 l. sz.énsavas 
vízben kell oldani és hidegen tartani. 

2. P. fui; aqu.a-m allwUno-salinarn 11titio1·em. Gyengébb alkalikus-sós ás.-ványvíz készí
tésére való só, melynek egy adagja 2·5 g NaCI+6 g. NaHCO"'; -olGani mint az előbbit. 

3. P. ad aqua-1n alkalino-sulfato-salinam. Alkalikus sulfatos-sós ásványvíz. késúté
sé-re való só, melynek egy adagja 2·5 g na. shlfatot, 0·1 g ka. sulfatot; 0·9 g na. clllori
dot és 1·8 g na. hydrocarb.-ot tartalmaz, ;mit 1 l közönséges vízben kell oldani és me:Le
gen éhgyomorra 200----,---~00 g-ként meginni (ka.dsbadi kúra). 

4. P. aspergi-n-is infantum. Gyermekhintöpor. 10 g bazisos bismuthgallat, 90 .g 
ba.zisos magn. carb. &s 900 g talclllll fínom keveréke, 100 g adagokban tartják. 

5. ·;·P. Barbami.di 29% diaethylbarbitursavb61 és 71% amidazophenböl álló kcve-
rék. 

6. P. den-tifridens albus. Menthával illatosított ca. carb. + magn. carb. + nn,. 
hyt'lrocarb. + irisgyöké1·böl álló í0gpor. 
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7. P. dentifriaiens niger. Mentháva1 illatosított c:trbo med., sapo 'med. és, na. hydro
carb.-ból álló fekete, habzó fogpor. 

8. P. gummosus: 1-1 r. amy1u.m és Liquiritia, 2-2 r. gummi arab. és cukorpor. 
9. P. LiquirUiae compositus (köznyelven kurella -por): l r. mosott kénvirág, 2 r. 

Liquiritia, 2 r. Se-nna, 5 r. e1eosacch. Foeniculi (enyhe hashajtó l kk.). 
10. P. Doveri: l r. Ipecacuanlia, l r. Opium és 8 r. cukoT keveréke (l% morph. 

tartalmú). 
ll. P. SeidÜtzensis effer1Jescens: (a kék hüvelyben) ka. natrio-tart. 10 g., na. 

hydrocarb. 3 g; (fehér hüvelyben) ac. tart. 3 g külön felold-va, megcukrozva és össze
iintvo pezsgés közben fogyasztandó el (enyhe hashajtó). 

Rp. 

Rp. 

Ferri laet. 
gr. tria 

Cale. phosph. 
Calc. laetici 

aa. gr. viginti 

Sacch. laetis 
gr. quadraginta 

Mfp. D. ad seatulam 

Példák: 

Rp. 

S. Háromszor napjúban egy csapott 
kávéskanállaL 

1imph. hydrochlor. 
egr. decem 

Ver(mali 
gr. quinq-ue 

Mfp. et div. in dos. 
aequ. No X. 

DS. Álmatlanság ooetén 1 port 
(dividáló mód). 

Rp. 

Capsula 

Ac. salicyl. 
gr. qwinque 

Tal-ci veneti 
gr. centum 

Mfp. Det. in seatula 
S. _Lábizzadús ellen hintllpor. 

MOI1Jh. hydrochlor. 
egr. unum 

Verorrali 
g'f'. semis 

Mfp. 
D. tales dos. No. X. 
DS. morph. (0·01) veronal (0· 5) porok 

(dispen.sáló inód). 

Már a porolmái szó volt arról, hogy azok capsula amylaceaban rendel
hetők. Ezek ostyából préselt két homorú koraugból állanak, melyelmek szű
kebb felét a porral megtöltjük s a másikat pedig doboz módjára reányom
juk Alkalmas kézi formával egyszerre 10 adag tölthető és készíthető. 
A megnedvesíte:tt peremmel ellátott és összeragasztandó ú. n. 1,nedves'' 
ostyatoknak használata tilos. 

Nagyon elterjedtek még a 6X6 cm nagy ostyalapok (hostiae) rossz 
ízű porok bevételére: Vízbe mártva megpuhul, egy evőkanáira vagy tiszta 
tenyorünkre kiterítve a por~ reátöltjük, becsomagoljuk s egy korty vízzel 
lenyeletjük. 

Folyékony anyagok befogadására felül nyitott, tojás- vagy gömba!JJ.kú 
gelatincapsulák szolgálnak, melyek megtöltetvén, egy kis gelatiniedő rá-
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olvasztás§. vallezárhatók (caps. operculatae). Ilyenek a 0·5----1·0 g-os santal
capsulák vagy a 3-5 g-os adagú nagy ricinuscapsulák. Félfolyékony 
anyagok (filix mas extractum) egymásba tolható gelatinbengerecskékben 
is expediálhaták; collodiummal ezek is leragaszthatók, s akkor híg folya
déko.k számára is alkalmasak. 

Ha gyógyszerünket a gyomornedv befolyásától meg akarjuk védeni, 
akkor hasonlóan kezelhető keTatincapsulákat vagy formaldehyddal lcemé
nyített gelatinból álló gltdoidcapsulákat írunk elő. 

Tabletták és pilulák hasonló célból való Ilevonására a borszeszben 
oldott sella!dmt is alkalmazzák, ami csak az alkalikus belekben oldódik le 
és teszi lehetövé a szer felszívódását ( alkalisolvens" v. "enterosolvens" ké
szítmény ek). 

Rp. 

Rp. 

Olei Santali 
gr. semis 

in caps. gelat. opercul. 
dentur tales dos. No. XX. 

S. Háromszor naponta 2 szemet. 

.Amidazoph. 
Chinini sulf. 

aa c:tg. triginta 

Dent. tales dos. in 
eaps. amyl. No. X. 
S. Három Caps. napj. 

Rp. 

Rp . 

Pilula 

Extr. Filic-i-s maris: aeth. 
Extr. Punicae granati 

aa gr. quatuor 

Div. in dos. aequ. No. XVI. 

et. disp. in eaps. -glutoideis 
S. R-eggel éhonll-a l "1h óra alatt 

beszed ni. 

Aethylmorph. hydrchl. 
ag. iluo 

Pulv. Barba.midi 
gr. semis 

D. tal. dos. in caps. 
amyl. No. X 

S. Fájdalomcsillapító porok. 

Száraz és részben félsűrű anyagok is - ha azok egyszeri adagja a 
0·01-0·05 g-ot, illetve a 0·10-0·20 g-ot meg nem haladja - célszerűen 
rendelhetők granulában vagy pilulába.n. Az adagelosztás igen pontö·s, a 
gyógyszer jól eltarthat ó, bevétele kényelmes, könnyíi; és huzamos használat 
mellett ez a legolcsóbb pontos rendelési mód. 

Szcreplő anyagok: a ható-, alakító- és kötőanyag, melyek keverékéből 
vélmny hengerecskék sodortatnak, ezt_ a pilulagép rovátkái 25-50 egyenlő 
részecskére vágják, s az egyes részecskék két lapos fakarong között golyóc·s
kákká alakíttatnak 

A granulák legfeljebb 0·05 g súlyú golyócskák, melyeknek alap
anyaga nádcukor vagy tejcukor, kötőanyaga gummiarabieum és víz v~.gy 
syrupus simplex. Ilyen formába'\ csak igen kicsiny adagú, tehát erősen 
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ható szereket lehet rendelni (p. o. arSBnt, alcabdokat), amelyek kevés ,-íz
ben feloldva részletekben kevertetnek a száraz granula masszáboz. A fenti 

· mód~n alakított grallulák egy napig száradnak, s esetleg még cukorral újra 
dragHozva (bevonva) vagy tejcukorpor-bau expediáltatnak. 

A pilulák 0·10-0·20 g súlyú golyóeskák, melyekben a hatóanyag
nak rendesen csak fél adagja foglaltatik, hogy az adagot íassúbb fokozat
ban emelhcssük. l\1aga a hatóanyag csak ritkán ad egyszersmind jó. pilula
massát is, ezért a legtöbbször pilulamarmát adó anyagokkal kell azokat ele
gyíteni, amelyek lehetnek teljesen közömbösck (cukor, agyag + mucilago), 
de lehetnek esetleg adjuváló hatásúak is ( extractumok + növényi porok). 

A pilulamassa megválasztása a hatóanyag kémiai ~s- fizikai tulajdon
s~g~itól fog f~ggeni~ Száraz anyagokhoz ragacsos tulajdo;nságú félfolyékony 
kotőanyagot, folyadekokhoz azt magnkba jól felvevő számz porokat rende
lü~k kell~ ~ö~anya~gal; hygr,oscopicus anyagokhoz (salmiak, chlorcalcium) 
erosen szan tó massakat (agyag, a.lthaea.), szerves massákkal el bomló anya~ 
gakhoz (kal. hypermang., ezüstnitrat, sublimat) szervetlen alakító- és kötő
szert rendelünk (bolus + víz). 

Jó pilnlamassát szolgáltatnak: 

l. Legjobb pilula-kötőanyag ez idő szerint az 'euzym-mentes tisztitott sörélesztél 
(Faex medioinalis j, ami por vagy sü1ií massa alakjában használatos. Kitűnél tula ·" 
do:n.sága, ho~ a legkülönbözőbb ö.sszetételü pilulák kész-ítéséhez egyaránt alkalm~. 
~ po_rt gl~"eennnel; ~ s_ürű -~~.t ~isztán gyúratjuk össze a pilula anyagaivaL Az ilyen 
p1lulak .meg hosszu állas ut-an. 1s konnyen esnek szét a vízben. 

2. Növényi porok saját félsű1ií extractumailckal egyenlő rászben hiO' kivonatok
kai!. :Uég ~gyszer annyi részben keverve. A leggyakrabban használjuk a "'uqudd'itia, a 
g~ntta:na es a tara;cacwm porát és extradumát; e két utóbbi keserű anyagai adjmans
kent lS hatnak, mmt stomaehiumok. 

A hig €s félsűrü extraetumokho.z hasonlóan viselkednek a méz, syntpak éS 
lek'üárolc. 

A száraz extractumok néhá.ny csepp vízzel vagy borszesszel eldörzsölve ugvan-
esak jó kötőanyagokat szolgáltatnak. ' ~ 

~ ~~r~ hatólli!lyag növekvő mennyiségével. arányban csökkentjük a massához 
veendo nov-enYJ- po·rt: esetleg egészen el i.s hagyjuk. -

3. Az althaea-gyökér pom nagy nyáktartalmánál fogva kevés vizzel erősen kötő 
anya~ot ad, s ha sokat adunk a pilulához, egyrészt nehezen formálható szívós massát 
kapunk, másrészt oly kökeménnyé szár-ad az, hogy a béleretornában sem old;ódik fe-l. 
::>e ha k~vé~. u;vmmi arabicum-mal vagy <>ukorral, vagy az amylumból, tragacantl1ából 
es glyeen~hol all6 'lllltgventwn glycerinivel keverjük, igen jó pi1ulamassát nyerünk ami 
hygroscopiCus anyagokhoz is nagyon jó, s a gyomorban -könnyen feloldódik. ' 

4. Gtlmmi ambicum és cu-kor egyenl{) mennyiségű sz.á.raz porral keverve egy kevés 
ilÍzzel kemény, de a gyomorban jól ()}dhat6 pilulamassá.t ad. Kevés glyeerinnel lág~rí-
tani lehet. · 

.. 5. Ugy.a.n.csak kemény massát ad a tmgacantha is, melynek sok -vizet felvevő és 
er?se.~ rag~wt~ tulajdonsága előnyös a sós pilnlam-assákho·z. A nyújtás alkalmával 
szettoredezo plluhunassá.k egy kev.és tragacootha hozzákeverésével megjavíthatók. 
Ugyam.csak. korrigálhaták vele a túllágy massák is. 

. 6. _Fehér_ vagy vör08 agyag (bolus armena alba et rubra) pár esepp gumminyák· 
kal JÓ es telJ-esen közömbös massáJt ad, ami kiilönösen alkalmas. szerves- mass-ákka.l el
bo1ml~ anyagok rendelésére (kénes{)- és ezüstkészítmények, cocain, aconitin, jódká.li). 
Kemenysége glycerinnel csökkenthető. 
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7. sOpo ?nedicin-alis gyantákka1, gummircsin.ákkal, növén;i porokkal és számz 
kivonatokkal jó .massát ad, amit kevés vízzel kell k-észíteni, mert könnyen túllágy 
leszen. 

8. Balzsa.m.olc, aethericus kioon-atok esak úgy alakíthatók jól, ha felerészben vagy 
harmadrészben sárga 'l}iasszal és egyenlő részben növényi ponal vagy amylummal 
keveTtetnek. Még több viasz: kell (háromszoros-négyszeres) az aethericus olajokhoz 
(kreosothoz és guajacolhoz): 

9. K:I·eosot és olajok előzetesen emulgeálva adnak jó massát. 
10. Chinill-sók a illegfelelő híg savakkal -vivőszer nélkül is kis pilulákká alakít

hatók, azonban a massa gyorsan szára& s így gyakorlott, gyors munkát igényel. 

Ha az orvos a jó pilulamas~iik k~szít~sébe~ nem gyakorlott, akkor csak 
előírja az alkalmasnak ítélt anyagot, de az abból szükséges mennyiségek 
vételét a jártasabb gyógyszerészre bízza; így: pulve1·is et extracti Liquiritiae 
quantum satis, ut fiwnt pil1tlae No. L., vagy: pulv. md. Althaeae, sacch. albi 
qu. s. ut. f. cu1n guttü nonnulü aquae dest. pil. 1w. C. 

Hogy a kész pilulák friss állapotban egymáshoz ne tapadjanak, számz, 
fínom porral szoktuk őket behinteni: conspeTgentu,- pulvere Liquil·iti<w, 
- saccha1·o,- talco stb. A jobbmódúpraxisban bevonathatjuk a pilulákat 
ezüst- vagy aranyfüsttel, cukorral: obducantu,- foliü argenti s. obducantu>· 
cum saccharo. Ha a pilula kellemetlen szagú (kreosot) vagy éppen oxidá
lódó, bomló anyagokat tartalmaz, (arg. nHr.), akkor a bevonás elkerülhe
tetlen. A szegénypraxisban erre a tolui balzsam vagy collodiU?n a legalkal
masabb. Ha pedig azt akarjuk, hogy a pilula a gyomorban ne oldódjék, 
hanem csak a belek alkaliás közegében váljanak szabaddá hatóanyagai, 
akkor a "formulae normales" -ben leírt és használt "a.lkalisolvens" eljárást 
írjuk elő ( obduc. c. gummi lacca sec. F. N.). 

A 0·2-0·5 g súlyú nagy golyócskák már bolusok-nak neveztetnek. 
Ezek nagyobb adagú gyógyszerek rendelésére alkahnasak, p. o. filix mas. 
számára. 

A pilulák rendelésekor meggondolandó, hogy elkészítésük sok időt 

igényel, hogy tömörségüle miatt lassan oldódnak és hatásuk is lassú kifejlő
désü, - tehát gyors beavatkozás szüksége esetén nem célszerüek. Azt is 
tndnnnk kell, hogy vannak egyének, kik pilulát lenyelni nem tudnak, de 
gyakran sikerül az nekik, ha egy falat k<myérrel együtt tesznek erre kísér
letet. Gyermeknek pilula egyáltalán nem való, mert szétrágja. 

Hiva.ta-losa:Jc: 

1. Pü. ferri caTbonid: 1 r. ka. carb., l r. cukor és 2 .r. j.egeces ferrosulfátból 
mézzel gyúrt és tolnibalzsammal bevont 0·2 g súlyú pilulák, melyek cserebomlás után 
0·05 g vascarhonatot tartalmaznak. (Blaud-féle pilulák.) 

2. Pil. ferr·i jod-ati: frissen készített ferrojodidból, liquiritia és althaea-gyökér 
po.rábó.J. méziZel gyúrt 0·2 g: súlyú pilulák, melyek toluibalzsa;mmal va:nriak bevonva és 
0·05 g ferrojodidot tmi-alma:unak. (Blancard-féle p:ilulák) . 

3. Pil. Kreosoti 0·2 g-os lahdacsok, me1yek 0·05 g kreosotot tartalmaZnak. 
4. Pil. laxantes: 0·019 g sa po med.-t és jalapagyantát, 0·03 g benge ki vonatot és 

0·05 .g aloe'kivonatot és 0·002-5 g helladonna kivanatot tartalmazó pilulák. 
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Rp. 

Rp. 

Ac. arsenicasi 
ogr. ileoem 

Sacch. lactis . 
gr. qu.at~I·OT 

Gummi arab. 
gr. unu-m 

Syr. simpl. et glycer. 
qu. s. ut .. f. granulae N o. C. 
DS. Há,romszor naponta étkezQs

kor 2 s-zemet. 

Ferri protoxalati 
Ol'. qw!nque 

Extr . .Aloes 
gr. semis ----Pulv. et extr. Gentianae 

qu. s. Ut. f. pil. No. L. 
Corup. p. Liquiritiae 

Padálc: 

Rp. 

Rp. 

DS. Háromszo-r naponta 2 szemet. 

A:rg, nitr. 
egr. quinqu.aginta 

Argillae albae qu. s. 
ut. f. pil. cum aqua 
dest. et. glycerino N o. L. 
Obduc. fol. arg, --
D. in vitro flavo 
S. Reggel és este l· s:remet. 

Ba:ls. Copaivae 
gt, decem 

Ce:rae fla vae 
gr. qui1~qu.e 

Pulv. Cubebamm 
gr. quindecim 

Mf. bo li N o. L. 

Consp. p.· Cinnamami 
DR Háromszor naponta 3 szemet. 

Comprimaták, tabletták, pasztillák 

A gyógyszerészi technika haladásával a száraz porok rendelésének egy 
UJ alakja fejlődött ki, s ez a comprimatumban vagy tablettában rendelés. 
Úgyszólván mindez száraz anyag, növényi por alkalmas gépek segítségével 
tetszésszerinti lapos formába préselhető, miközben a gép megfelelő exaet 
keverés útán az adagolást is pontosan elvégzi. Ily alakban az anyagok jól 
eltarthatók, s kis üvegc.sövekben, dobozokban könnyen hordozhaták és egy 
kQrty vízzel minden ostyába burkolás nélkül bevehetők. A nehezen oldódó 
anyagok azonban az erős nyomás alatt oly kemény tablettákká lesznek, 
hogy szétesés nélkül távoznak a bélsárraL Szélesésüket vízzel duzzadó 
anyagok ( amylum) vagy gázfejlesztő anyagok hozzákeverésével biztosítjuk 
(bicarbonatok +savak, esetleg csak a gyomarsavra bízzuk). 

Sokszor nem bevételre hanem scbmosó oldat'olc, injectiók rögtönös elké
sítésére szalgálnak az orv()S kézi gyógytárában és megkönnyítik gyakorlatát. 
Ilyenek p. o. a hivatalos 0·5 és 1·0 gcos cylind>·i hydr. bichlorati, melyek 
konyhasóval és eosinnal készülnek. 

. Tökéletesebb formájukban többnyire a gyáripar termékei, de ma már 
m1nden gyógyszertárban meg tudják csinálni, mert a kézi tablettázó gép 
tartását rendelet írja elő. 

Lehet pastillákat készíteni egyszerühben a régi módszer szerint is. 
A gyógyanyaghoz válami kötőanyagat kever a gyógyszerész elegendő meny-
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nyiségben (legtöbbször cukrot borszcsszel vagy kevés tragacanthanyákkal 
megnedvesítve), aztán tésztává gyúrja, egyenlő vastagra kinyújtja egy 
ismert :felületű üveglapra, s éles szélű formával annyi pastillát vág ki 
belőle, amennyi rendelve van. Ilymódon készülnek a kézi forgalomban ked
velt szalmiak-szeletkék, mentha-rotulák, t>·ochiscusok, gilisztacsokoládé
tabulák, míg az ú. n. tabe1·naculák vagy turbinulák pyramis- vagy sátor
alakú, cukorból és tojáshabból készült habcukrok, amilyen alakban santo
nint szoktak forgalomha hozni gyermekek számára. 

Hi1Jatalosa7c: 

l. CyU1~dri Hydr. bichl. co-r.: sublima.t és konyhasó egyenlő mcnnyiségéből sajto
lás útján készülnek 0· 5 -és 1·0 .g-osak, s eoSillnal rózsa·színre festettek. 

2. Cylindri Hydrar. ey an: konyha~óv.a.l é:s na. hydrocarbonattal készült 2 g-os 
kék hengerek, melyek l g HgCN-t tartailmaznak 

3. Camp. a-ntimchitica: ergos-terinum irradiatumot tartalmazó, forgalomba hoza· 
talra engedélyezett készítmények bontatlan csomagolásban. 

4. ComzJ. Barbd.midi.: 0·40 g súlyúak (0·116 g diaethylbw·bit-ursav + 0·284 g 
amidazophen). 

5. Comp. nitro g ly cerini: 0·20 g~os, tejcukorból és kakaóporból készült tabletták, 
melyek fél mg nitroglyeerint tm'talmaz,nak. 

6, Comp. Parafm·maldehydi: l g súlyú kereskedésbeli tabletták, melyek legalább 
90% formaldehydet fejlesszenek. 

7. Comp. Phenamiihi: 0·5 g phenamidot (0·25 g anridazophen + 0·25 g pheno
cllin.ol) tartalmazó tablettálc 

8. Comp. Phenolphtaleini: 0·2 g-os tabletták, nie-lyek mvátkoltak és pontosan 
k-etté i-s törhetök. 

9. Camp. Santonini: eukroz.ott kakaópastából készült 0·025 g-:os pastillák. 
10. Camp. Stropkan-tini: 0·0005 g strophantin. G· t tartalmazó 0·20 g-os t-abletták. 
ll. Comp. Tlwobromini jodati: s:remenként 0·10 g kal. jodat., 0·01 g natrium 

hydrocarbonat, 0·04 g tejcukor és 0·25 g theobT.onrlnból egyszerű .syrup, destilláJ.t víz 
és higított szesszel készült, 0·4 g súlyú pastillák.-

12. Comp. Thyreoideae: LeöltJ egészséges sza-rvasmarhák ból, sertésekbéíl vagy 
juhokból hevenyéhen kifejtett, kötőszö-vetét-ől gorrdosan megtisztított és zsírtalanított: 
vacuumban kiszárított pajzsmh1gy fínom porából egyenkint 0·10,- 0·30, illetve 0·5 g-t 
tartalmazó pastillák. 

Lágy gyógyszeralakok 

Electuarium (Linctus) 

Gyengébb hatású gyógyszerek, különösen növényi részek, melyek pon
tosabb adaaolást ·nem kívánnak gyümölesízek, kocsonyás szörpök, gyógy
mézek alakjában is rendeliretök belsőleg. A forma főleg gyermekeknek 
kedves, de hosszabb időre nem való, romlékony. Legjobb annyit felírni, 
amennyit egyszerre bevesz a beteg. Otthon is könnyen elkészíthecők. 

Leggyakoribb alapanyaga a méz, a szörpök, szilvaíz (pulpa pnuwmm), 
tamarindaíz (p. tanta>"indMum), a bo.dzalekvár (,·oob sa,nbuci), az elec
tuarium aroma ti cum; hashajtókhoz az elect. lenitivum; húgyhajtákhoz a 
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roa b j1miperi. Szörpökbe egyenlő vagy félannyi növényi port; mézbe, ízekbe 
%-'/, résznyit kevertetünk A felírandó mennyiség rendesen 20--50 g; 
egyszerre vagy kétszerre elfogyasztandó vagy kávéskanalanként -kell venni, 
de két napnál tovább ne tartson. 

Elect'ltM-iurn lenitivum (pulp-a prunorum 100 g; p tama:rind., roob sambuci aa 50 g; 
mel. dep. 70 g; fol. sennae., kal. hydrortart. aa 15 g'). 

Rp. 
Chinini tanuici 

gr. unum et sernis 

Melis rosati 
gt, decem 

Mf. elect. 
DS .. 3-4 éves gyennek váltóláza 

ellen a roham előtt 4 órával 
az egészet elfogyasz-tani. 

Péld-ák: 

Rp. 
Kamalae dep. 

gr. octo 

Pulpae Tamarind. 
gr. triginta 

1ff. elect. 
DS. G éves gyermeknek galand

fWeg ellen éhomra az egészet 
elfogyasztani. 

Unguentum 

A kenöcsök a gyógyszereknek a bőrön, ritkábban a sebeken, nyálka
hártyákon való alkalmazására szolgálnak. Alapanyaguk zsír vagy iZSÍI'nemű 
anyag s ehhez kevertetnek a hatóanyagok, melyek lehetnek szilárdak, fél
folyékonyak vagy folyékonyak, oldhatóak vagy oldhatatlanok. 

A ~'SÍrok glycerinnek és egyéb alcoholoknak ( ceryl-, myricyl-, cetyl
alcohol, cholesterin) zsírsavas (főleg stearin-, palmítin- és oleinsavas) 
estereL Fizikai sajátságaik és gyógyszeres használatuk alapján a zsírok~ 

hoz sorolhatók, de vegyi tekíntetben tőlük távol állanak a nagy széntar
talmú paraffinok és ezek keveréke, a vaselin. 

A különböző olvadási fokkal bíró •sírok keverésével tetszésszerinti 
halmazállapotú késiítmények nyerhetők . .Az avasodás folytán a zsírokban 
szabad, illó zsírsavak keletkeznek, miáltal a készí~mény rosszszagúvá és izgató 
helyi hatásúvá válik. A glycerin-zsíroknál kevésbbé bomlékonyabbak a ma-

-. gasabb alcoholok zsírsavas esterei, p. ü. a lanolin, cetaceum; míg a vaselint, 
illetve a paraffin! alkotó szénhydrogenek egyáltalán nem bomlanak. A zsí
rok nem oldódnak vízben és az oleum ricini kívételével hideg alcoholban 
sem. Oldódnak az ismeretes organicus oldószereki:Jen. J\'[aguk oldják az illó
olajokat, a camphort, a jódat, a phosphort stb. Vízzel eldörzsölve emul
gensek jelenlétében fejetet adnak. A lanolint vízfeJvevőképessége vizes olda
tok befogadására is aikabuassá teszi. 
· Glyc_erinzsírok. *Ole'Um arnygdalarnrn. Többnyire a keserű mandolá
ból (mert az édeset a cukrászat és a háztartások használják el) préselt olaj, 
világos-sárga, hígan folyó, ami mellett emuJgens fchérjeanyag, az em1t1sin 
és az arnygdaUn glycosida is foglaltatik még a magvakban. 

*Oleunt sesa1ni, a Sesamum indicum magvaiból és az 

464 

Oleunt olivaTu'ln, az Olea europea· gyümölcseiből préselt sáriTa olaj me
lyekct belsőleg' 100-200 g-os adagban epekövek elhajtására klvsma ~lak-
j ában pedig' hashajtó célra is használnak. ' ·· 

''Oiewn mparnm mffinatnm (repceolaj) a fentebbieknél olcsóbb itt
honi jóízű növényi olaj, melynél azonban még jobb az Oleum H elianÚti a 
napraforgóolaj; kifogástalan zsírpótló étolajunk ' 

* Oleum .. lini. A Linum usitatissimum magvaiból préselt, sárga, hal
szagú zsíros olaj, levegőn állva beszárad. A ki préselt lenmagvak pogácsája. 
(placenta s. farina seill. !ini) kalaplasmák készítésére szaigáL 

"Olenm wuri )JTBSSttJn. A Laurus nobilis friss magvaiból préselt zöld
színű, babérszagú, lágy kenőcsálJományú zsiradék. Gsak az ungneutum aro
maticum készítéséhez használják. 

*Olenm s. b1dymm cacao. A theabrama eacao mag:vaiból melcgen pré
selt, szilárd, jószagú zsír, mely 30-35°-nál olvad, de szobahőmérséken (25°) 
már megszilárdul. Ezért kiválóan alkabnas testüregekbe bevezetésre szánt, 
merev gyógys.zeralakok kés;zítésére, amelyek bent elolvadnak és így szabadul 
fel a beléjük kevert gyógyszer. Főleg tehát snppositoriumok, bacillusok ké
szítésére ha...=álják. 

"Axnngia porci s. adeps stúll1ls. A sertés hájából kiolvasztott lágy zsír. 
ülvadási hőfoka 45----50°. Az avasodás meggátlására néha l% benzoesavat 
adnak hozzá (*Adeps ruillns benzoat1<s s. ax1<ngia benzoata). 

*Sebnm. Juh- vagy marhafaggyú. Olvadáspontja 50°; az avasodás 
meggátlására salicylsavat kevernek hozzá. ("Scbtmt salicylat1l>n.} 

Egyvegyértékű magasabb alkoholok zsírsavas esterei: *Gera (viasz). 
A méh (Apis mellifica) által termelt zsírnemű anyag, amiből a sejtes 
"lépét" építi fel s ebből a méz kipergetése után állítják elő megolvasz
tás és vízbecsorgatás útján. Vegyileg ceryl- és myricil-alcohol pal
mitin- és cerotinsavas-estereiből áll. Nem avasodik. Szilárd; olvadáspontja 
63-65°; ezért kenőcsök, tapaszok, rudacskák \ cereolij, ceratumok szilárdi
tására használják. 

*Cetaceum. A cethal (Physeter macrocephalus) koponyájút fedő bőr 

alatt a kötőszövet üregeiben óriási tömegckben folyékülly állapotban lévő, 
az álla.t halála után a cetolajból kijegecedő fehér gyöngyfényű, 47°-nál 
olvadó zsiradék, mely főleg palmitinsavas cctylosterből áll. 

81 
, * Adeps lanae. A gyapjú zsírja a faggyúmirigyek glyeerinzsírján kívül 
a lehámló hámsejtek bomlásából képz<'ídő cholesterin és isocholesterin este
reiből áll. Ezeket a gyapjúmosóvízből a glycerinzsírok elszappanosítása és 
eltávolítása útján igyekeznek szabadabnazott eljárással előállítani. Ha a 
vízmentes; szinte viaszszerü gyapjúzsü·ba 2.0% vizet gyúrnak, kapják a 
"wn.olin" nevü gyári készítményt, majd még több (25%) vízzel a már csak 
7ti% vízmentes gyapjúzsírt tartalmazó *adeps lanae hydrosust, mely sárgás
fehér, gyapjúsza.gú, ken?csszerű anyag. Igen á.llandó

1 
nehezen szappanosít

ható és nem avasodó zsiradék, mely még egyenlő súly-ú vizzel keverhetö s 
ezért nyálkahártyákon is jó tapad. 
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Igen jó kenőcs-alapanyag', mely savak, maró-sók, lúgos anyagok és álta-
lában vizes oldatok befogadására is alkalmas. · 

Paraffinek: *Pamffin. A petroteum lepárolásakor visszamaradó, igen 
magas fonáspontú szénhydrogenek tömegéből nyerik a folyékony és szilárd 
paraffint (*pamf. liquidum et solidum) és a *vaselint (''vaselinum flavum 
és album), · 

A p. liquidumot indifferens oldószerül, a p. solidumot szilárd kenőcs
alapanyagul használjuk. A vaselin közömbös legyen: ezt azért hangsúlyozza 
a gyógyszerkönyv, mert az árubeli vasClin, főleg a fehér, gyakra~ sav~nyú 
vegyhatású, gyakran pet.róleummal is szennyezett s ezért a bőrt izgatja. A 
paraffin és vaselin előnye a valódi zsírok felett, hogy egyáltalában nem 
avasodik. 

Kozmetikai célból, sebészi míitét vagy kóros folyamat következtében 
besüppedt testfelületek normalis körvonalaiunk helyreállítására néha meg
olvasztott paraffint fecskendeznek a kóros terület bőre alá s ott megfclelően 
alakított formában megszilárdulni hagyják. . 

*G/;ycerin (C,H,[OH]s). A ~~;sírokból, azoknak elszappanosítása által 
lúgokkal főzés vagy túlhevített vizgőz alkalmazása mellett készül s a kiváló 
zsírsavak vagy kisózott szappanok alatt helyet foglaló vizes oldatból nyer
hető. Színtelen, víznél súlyosabb, syrupsüríiségü, édes ízű folyadék, mely 
vízzel és alcohollal jól keveredik. A vízmentes glyéerin környezetéből (leve
gőből és a vele érintkező élő szövetekből) erélyesen von el vizet. A bőrhám 
szarurétegébe beivódik, felduzzasztja, ezáltnl a bőrt puhává, sikarnlássá 
teszi, de hosszas vagy gyakori alkalmazás után ki ·is szárítja. Vízszívó hatá
Bán alapul helybeli izgató hatása is, melynél fogva sebeken alkalmazva, fáj
dalmat okoz; belsőleg, de különösen a végbélben glycerinkúp vagy beöntés 
alakjában székelési ingert vált ki és hashajtó hatású. A véráramba jutva a 
vörösvérsejteket feloldja. · Nagyobb mennyiségben (25~50 g) izületekbe, 
<JSOntüregekbe fecskendezve (p. o. jodofotinglycerin alakjában) haemoglo
binuriát is okozhat. 

A kenőcsöket a bőrre kenve vagy ibedörzsölve alkalmazzák, erősebb . 
helybeli izgalom e.setén- pedig csak vászonra kenve · és . kötéssel rögzítve; 
ugyanígy járunk el, ha sebeket kezelünk kenőccseL 

A kenőcsöktől meglúvánjuk, hogy azok összeállása a disznózsír és a 
faggyú consistentiája között legyen, azaz jól k>úillető, de azért a test hőmér
sékleténél ellillem olvadó legyen. Az ennél hígabb állományú folyékony varyy 
sürü kocsonyás zsíros orvosságok keneteknek l i n im. e n! u nt ok-nak :e
veztetnek, arnilyenek p. D. a *Un amnúmÚtt1.tm (l r. arnronnia és 3 r. sesam
olaj), a *lin. saponato campharatum (50 g sapo durus 70 g vízzel.és 820 g 
szcsszel készült oldatában 25 g kámfort, 25 g ammoniát, 5 g levendula- és 
5 g rozma:rinolajat oldaiiak, aztán 1000 g-ra szesszel kiegés·zítve, 50 €s 
100 g-Ds üvegekbe szíirik). 

A kenöcsö·k alapanyagául- haS"ználha.tjuk á disznÓzsíft, a lanoliilt és a 
vaselint magában is, s ez esetben egyszerű alapar~;yagunk van. összetett 
kenőcsalapanyagot többféle állományú növényi vagy álllati zsiradék, avagy 
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zsírnemű anyag összeolvasztása útján nyerhe tünk. A szilá.rd ·zsír mennyi
ségének növelésével a kenőcs állománya mindinkább szilárdul. 

Jó összetett kenőcsalapanyagot szaigáHatnak: 
"Ung. simplex: 40 g ceresinből, 60 g cholcsterines vasetinből és 400 g 

feh. vaselinből álló nem avasodó keverék. 
''Ung. emoliens: 50 g vízmentes vaselin. cholestercból és 375 g fehér 

vaselinből 75 g vízzel összeolvasztott keverélt geraniumolajjal illa.tosítva. 
''Ung. glycerini: 2 g tragantmézga-porból 10 g szcsszel és 98 g glyce

rümel gözfürdön készült kenőcs. · 

"Ung. diachylon Hebme: 100 g ólo)1ltapasz, 90 g sárga vasetin és 10 g 
glycerin elegye levendulaolajjal illatosítva. 

*Ung. adipis lanae: 100 g vízmentes gyapjúzsír 25 g sesamolaj és 25 g 
víz keveréke. 

Csináltathatjuk a kenöcsöt az alapanyagok helyes megválasztásával és 
sok közömbös szárító hatású por belekeverésével (amylum, zinkoxyd) tészta
összeállásúvá\s, ami már b~ nem dörzsölhető,_ hanem ruhára kenve, fedö
kötéSsel rögw;ítendö a.beteg helyen. E,zek a p a~ t á k, melyek a bőrgyógyá
szatban használatosak. Ezt a formát szaktuk az étetőszerek alkalmazására 
is használni, s készítésében esetleg a zsírt -teljesen mellőzzük is, s. a nagyobb 
tömegű marászert kevés borszcsszel vagy glycerinnel frissen gyuratjnk 
pasztává, melyhez szükség esetén lisztet és vizet is keverhetünk. 

Mé" ggilárdabbak a c e,. a t" 1n n ak nevezett zsírkeverékek, melyek 
merev f~rmwba öntve, a kicserepesedett bőr, p. o. ajkak bedörzsölésére, zsí
rozására szalgálnak (ajakír). 

A bőrön legkönnyebben az állati és növény zsiradékok hatolnak keresz
tül, míg a nem valódi zsírok ( vaselin, paraffin) nem szívódnak fel, de tar
tósan fedik a bőrt. Ezért, ha az a célunk, hogy az emésztőcsatorna megkí- -
mélésével gyógyszereket juttassunk a kenőccsel a szervezetbe (kéneső, jód, 
salicylesterek, guajacol, néha alkaloidák rendeltetnek így), akkor állati 
vagy növényi zsiradékokball írjuk azokat fel; míg ha a. -kenőcs hatóanyagai 
a bőr vagy a sebek kezelésére, fedésére szánvák, akkor a nem igazi zsírokat 
használjuk. Ez utóbbiaknak megvan az az előnyük, hogy egyáltalán nem 
avasodnak, s így nagyobb mennyiségben is felírhatók; míg a valódi zsiradé
kokból romlékonyságnk míatt csak 1~2 napra való kenőcsöt rendeljünk 
Hatóanyagok vizes oldatainak felvételére legalkalmasabb a lanolin, ami 
ugyanannyi súlyú vizet fel tud venni magába anélkül, hogy kenőcsállomá
nyát elveszítené. 

A kenöcs rendelésekor a hígítást, tehát a hatóanyagok -és a constituens 
zsiradék mennyíségeit pontosan meg kell adnunk; összekeverésüket telje
sen a gyógyszerészre bízZuk, jelezve: "Misce fiat unguentUni". A nagyobb 
mennyiségű hatóanyagat (p. o. zinkoxydot )' fínom por alakjában fDgják a 
megolvadt alapanyaghoz keverni, míg a kis mennyíségben felírtakat ~ ha 
lehet, oldatban ~ eiőbb a constituens egy kis részletével fogják egyenletc
sen elkeverni és ezt dörzsölik össze az egész masszával. A jó kenőc.sben sza-
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bad szemmel látható folyadékcseppeknek vagy kitapintható szemcséknek 
lenni nem szabad. 

A kenöcsök adagolása rendesen igen pontatlan. Sokszor csak azt iratjuk 
reá., hogy "kenőcs" és a kezelendő bőr- vagy sehfelületre "késhát'vastagon" 
rendeljük, vagy a rheumás végtagra "bedörzsölendőa-nek signáljuk. l\iég- a 
hatékony kenőcsöknél is megelégszünk a "babnyi, borsóny,i, ke·nde1·magnyi 
bedörzsöle,ndö" jelzésekkel, de jó) ha ~zen mmmyiségeket először az· orvos 
megmutatja a betegnek. llfég jobb ~ de kis adagolmái nem kivihető ~ az 
egyszerre elhasznála11dó mennyiséget lernéretui és adagokra osztva expediál
tatui a kenőcsöt, mint a· bedörzsöléssei végzett kénesős kúrák es8tén szokásos. 

A felírandó mennyiség a cél és a kezelendő terület nagyság·a szeriut 
10 és 100 g köit váltako~ik. 

Egyes gyárak forgalomha hoznak teljesen inilifferens kenőcs.alap
anyagokat, melyek nem avasodnak, a bőrbe teljesen bedörzsölhetők és 
igen sok gyógyszeres anyaggal keverhetöle Ezek közül a vasagen ( oxygeni
zált vaselin) igen jól keresztülmegy a bőrön; az eucerin ( c.holesterines vase
lin) lllintegy [i%-nyi mennyiségben állati zsiradékból származó cholesterine
ket és oxycholesterineket tartalmaz és háromannyi v~et tud_ felvenni; a 
stea1-inszappanok (rnollin, ebaga, c1·ernc) fellágyítják a fclhámot, úgyhogy 
az a gyógyszereket, sőt magát az egész bedörzsölt kenöcsöt is beissza, fel
szívja, emellett az ilyen kenőcsök-nem zsíroznak, s eddig különösen a koz
metikában játszottak jelentékeny_ Szerepet; az 1vng. caseini, ami vaselin és 
concentrált alcali·casein-oldat keveréke, a bőrre dörzsölve elasticns hártyává 
szárad és tartósan fed rninden kötés és a. fehérnemü bezsírozása nélkül. 
Ugyanezt a célt szalgálják a modern bőrgyógyászathan kedvelt gelatiruik, 
melyek tégelyestől 50°-Ú lfízbe téve, folyósak és ecsettel fclkenhetők lesznek 
és a bőrön szilárd védőréteget alkotnak. Jó alapanyagat ad a gelatina, víz és 
glycerin egyenlő keveréke is. 

Hivatal.(J.S gyógy.szeJ'es kcnőcsök: 

Ung. acidi bol"ici: 5 g bór.sav].JOr és 95 g egyszerű kenöcs = 5%. 
Ung_ Argenti 1J<it1'ici :UilNüi-tz: l sr. ezüstnitrát, 3 :sr. víz, 86 sr. zinkkenöcs és 

10 sr. perubalzsam elegye ( frissen készítendő). 
Ung. canthar-id-atwm: 40 g köris:bogár, 80 g sesamolajjal és 30 g viasszal összc

olva-gztm és 10 g euphorbium-gyanta és 40 g terpentin keverékével e,Jegyítve, közelítő
leg 20%-os. 

Ung. c.m·'I.M.Sae: 75 g ólomtapa.sz, 275 g fehér va.scli.m. és 150 g bázi-s-os ólomcarbo
na;t.por = 30%-o.s. 

Ung. hydmrgyri: 300 g kénesőt 60 g -vízmentes lanolinnal apró J.·észletekben eldÖl'
zsölnek, azután 640 'g' ung. simpL-el jól eldörzsöljük.. 

Ung. kaUi jod-ati cum, joilo: 5 g jódkáJi és 5 g víz oldatában 0· 5 g jód ot oldanak 
fel és ezt 40 g egyszerű kenőc-esel elke-vcrik = jódra 1 %-os. 11:indig frisse-n készítendő. 

Ung. plwnbi tannici: l g csersav és 2 g basi-sos ólomecetoldat pép-je 17 g egysz-erű 
kenöcsben = 10%-os. 

Ung. stearini: 35 g ceta,ce.um, 125 g stearin me-golva.s2.tott elegyé.t 800 g forró 
destillált vizbe szűril( és 30 g destillált vízben oldott 10 g kalium<'..B"::bonatüt keverg~b~.s 
közben hozzá.öntenek, a pezEgés meg,szűnte után 200 g glyceTinnc1 "kihűlésig keverik és 
5 csepp geraniumolajjal illatositják 
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Ung. su-lfuxatum: 50 g sárga viasz, 300 g sárga vaselin és 300 g nyers káliszap
pan mego-lvasztott elegyéhez 150 g szállasztott kénpmt és 100 g e-alciumc.arbonatot szi
té.lnak és a kil1illt elegyhez 100 g ol. cadinumot ke>ernek. 15% ként és 10% kátrányt 
tartalmaz. 

Ung. züwi oxyd-ati: 50 g sárga Yiasz, 700 g sárga vaselin és 200 g vízmentes 
gyapjúzsír megolvasz_tott és me.gszűrt elegyébe 50 g zinkoxydot szitáJnak = 10%. 

Vaselinu-m cu-m aci-do bori co: -goa g olvasztott sirga vasclllibe 100 g bórsav port 
szitálnak. 

Rp. 

R p. 

R p. 

Rp. 

Példái~: 

UILg. Hy'dra.rg. 
gr. tria 

Den.tur taLes doses in chart. cerat. 
No. XX. 

S. Rendelet szerint napouta egyet 
bedörzsölni. (Lue.s.) 

Rp. 
Naphtali 
Resoreini 

aa gr. quinque 

Sulf. pulver. 
Sapon. kal 
V aselini 

a-a g1·. trigrinta 

M. f. ung. 
DS. Erős hámlasztó kenöcs; .kéishát

Yastagoill alkalmazni. 

Naphtalini 
Zinci oxyd. 
Amyli pulv .. 

aa gr, dece1n 

V aselini 
gr. viginti 

M. :f. pasta 
DS. Vásmma kenve 

felkötni. 

Zinei chlorati 
gr. q'l.dnque 

Farinae lini 
gr. ileoem 

M. f. cum glyceri:no past-a 
DS. Ké-shátvasta.gon felkenve, maró 

pasta. 

R p. 

Rp. 

ltydraJ.·g. oxyd, fla-..-ri 
ae·ntgt·. viginti 

Ung. emol. 
gr. qui·n4eaim 

-M. f. ung. 
DC. Este-reggel kendermagnyi a 

szemhéjra dö1·zsölendö. 

OrthÜformi 
Bism. subgall. 

aa gr. duo 

Un,g. plumbi tanu. 
gt. qu-adraginta 

M. f. ung. 
DS. Gaz.e-ou késhát-vastagon felkenve 

alkalmazni. (Fájdalmas, elhanya
golt fe}>:ély.ekre, deeubitus-okra.) 

Cetacei 
Cerae a1bae 

aa gr, sex 

Olei amygd. 
gr. tria 

Solvelaci ealoTe et admisee tinct. 
eoccio-nel. qu. s. ut fiat ceratum. 
DS. Ajakir. 

Zinci Dxyd. 
Am y li 

aa g_r. trig.i-nta 

Olei sesami 
gt. quailmginta 

M. f. ung. 
DS. Gyermekkenöcs. 
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Rp. 
Bism. subnitr. 

gT. centum. 
Talci veneti 
Lanolini 

aa gr. sexaginta 

Cctaooi 
Glyeerini 

M gr. t'l'iginta 

So-l ut. eosini rubr. l: 5000) 
gtts viginti 

M. f. pasta cuticolor (bőmzinü 
cosmeticus-arcpaBzta). 

Rp. 

Sapones 

Mentholi 
gr . .semis ---Zinci oxyd. 

B'ism. subgalL 
04 gr. quinque 

Gelatinae 
Glyeerini 
Aquae dest. 

aa g1'. triginta 

M. leni calore fiat gelatilla 

DS. Melegep.- felkenni és gyapottal 
fedni. Viszkető chronicus ecz.emára. 

_A zsíradékok lúgokkal főzve "elszappanosodnakH, azaz egy molekula 
víz felvétele mellett glycerinre és iZSÍrsavakra hasadnak, s ez utóbbiak a 
jelenlevő lúgokkal rögtőn egyesülve, szappanokat adnak. Kellő besűrítés n tán 
e szappanok vizes oldatnkból kisózhatók és a sóoldat tetejéről összegyüjthe
tők. - A káliszappanok !ágyak, kenhe~ők; a natronszappanok szilárdak, 
melegen formálhatók. - Rendesen fölös lúgot tartalmaznak, bár. maguk is 
vizes oldatban dissociálva lúgos vegyhatásúak (különös erősen a káliszap
panok), oldják a zsírokats mint keratolyticus anyagok duzzasztják és rész
ben eltávolítják a felhám szarurécegét. Eúrt a bőr tisztítására igen alkal
masok és a kozme·oikáhan is nagy szercpet játszanak. A gyógyszereknek a 
bőrbe hatolását is elősegítik s ezért kenőcsökbe kev~rve vagy a kenőcs bectör
zsölése előtt alkalmazva is gyakran használjuk őket. Különösebb rendelést 
nem kívánnak meg, az egyszerűbb szappanok többfélesége (oldatban is), 
valamint a legszükségesebb gyógyszappanok is minden gyógytárbau és dro
gériában kaphatók. 

Hivatail-os ak: 

a) Nátronszappan>Ok: 

Sapo dmAw, dd:sznózsírral készül. 
Sapo vMdioinaliS, &e:SJainola.jjal készül. 
Bpiritus saponatus, natronlúggal 'kiészült ricinusszappannak levendulaszagú 5% 

sz.eszes oldata. 

h) Kálisz.appanok: 

Sapo ]m.linus vmwJis, barna kenöcsszerü, erö.sen lúg-os; zsírhulladékokból készül. 
Köznyelven ;,kenőszappan'' ; régebben, amikor még nagyobbrészt a ehlorophylltarlalmú 
p:álma.olajból készült, zöldesbarna s.zíne volt s ezért _"zölüszappannak" is nevezték. Az 
ember gyógyításában c~ 8:kkor szabad használni, ha az· onos kifejezetteu· ezt (venalis) 
hja elő·. 

Sapo 7:-a-li'lllll!s, sárgásfehér Jágyszappan, mely .sesamolajjal készül. 
Spiritus saponis kali-1ui, tisztított-sesamolajból készült káliszappannak levendula

szagú, eirea 20% s:zeszes oldata. 

470 

Emplastra 

Szobahömérséken szilárd, de gyúrva alakítható, meleg'ben 1neglágyuló 
és kenhető, egyenletes tömegű keverékek, szövetre kenve s a bőrre ragasztva 
alkalmazcatnak. 

Alkocórészeit melegen olvasztva összekeverik (legelőbb a legnehezebben 
olvadó anyagot), sa poros- anyagokat szitálva elegyítik hozzá; az illó anya
gokat csak kellő lebülés ntáu. A langyosra kihűlt tömeget kevés vízzel vagy 
folyós paraffin segélyével rudaeskál<ba sodorják ki és, ezeket chalia cera
tába göngyölve tartják raktáron. 

Régi szokás szerint megkülönböz~-etünk valódi és nem valódi tapasza
kat. A valódiak zsíroknak ólomoxyddal kdetkezett el;-z;appanosítfJ-'<i termé
kei és tl~lajdonkép ólomszappanole Ez az ólmntapasz igen jó közömbös, a 
bőrt nem izgató alapanyag, de rosszul tapad meg a bőrön. Ragadósabbá 
hozzáolvasztott gyantákkal·teszik (ólrnosgyamtatapaszok). A nern valódi 
tapaszak zsíroknak gyan~ákkal i,ragy újabban rag·adós kautschuk-anyaggal 
összeolvasztása útján készülnek ( gyw1it'atapaszok, collemplastTu11wk). 

A gyarrtatapaszok jól ragadnak, de izgatják a bőrt. Nem Úg)' .a 
ka,jtsch1dc- vagy guttapercha-tapaszok, melyek kitűnően tapadnak 'és mégis 
közömbösek. Az előbbiek ma ki~árólag gyárakban készülnek s alapanyaguk 
benzinben old<Jtt vízmentes gyapjúzsír, hegedügyanta és parakau~schuk 

keveréke. Az utóbbiak ben7..olban vagy toluolban oldo,tt guttaperchával 
bekent selyemszalagok 

Rendelhetjük a tapaszt magában grammszámra rudacskákban (nem ol
csóbb). Ez esetben a betegnek kell otthon amelegben meglágyított tapaszt 
vászonra lelkenni és így a használatra előkészíteni. .De rendelhetjük mind
járt vászonra kiken ve is, megadván annak kívánt nagyságát: "extende supe'r 
l~nteo de magnitudt,ine volae m:~nuS" vagy "-GB'JYt~rnet?~orurn. ·12 X 8". A 
kikent tapaszt vékony tüllréteggel borítják be, hogy össze ne ragadjon, s 
aJZtán .. összegöngyöl ve expediálják 

A tapaszolt egyrészt min.t ledő- és védőszerek, másTészt mint Iixál·ó 
kötések alkalmazhatók, de helybeli tartós gyógyszerhatást is el lehet érni 
velüle Mivel a párolgást megakadályozzák, alattuk a felhámsejtek saját 
vizükben megduzzadnak és a velük érintkező gyógyanyagokat könnyebben 
eresztik át. Ezeket 10-15%-nyi arányban keverhetjük a tapaszak anya
gába. Eltávolításuk könnyű; az erősen ragadókat olajjal, benzinnel, aether
re1, terpen~innel kell leválasztani a :bő'rről. 

Hi'Va.talosak: 

Empl. dia.chylon (ólomta.pasz): disznózsiTból ·és: finomított repceo}ajhól (sesam
olajból) ólomoxyddoal készül. 

Em.pl. diachylon com p.: velencei terpentinben és töm-ényszeszben_ ·Oldott- ammoniak:
mézgagyantaport. megolv:as:ztott, .egyszerű ólomtap&S"szal kevernek és megolvaszto~t sáxga 
viaszban oldott hegedűgyantát adnak hozz-á. 
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Empl. hydrargyr·i: lanolinnal eldörzsölt, 20% kénesőt tartalmaZó ólomtapa-sz. 
Empl. sapon-a-twn s. sa,ponato.carmphoratum: 50 g kámforo-laj, TO g sa);lo medic., 

130 g viasz és 750 g ólo,mta.pasz keveréke. 
Em Pl. saponatmn sa.licylatum: 5% salicylsavat ta1.ialmazó szappantapasZ. 
Em.pl. canthm'i.datum: 50 g körisbog.áJ.1)or, 50 g terpentin, 25 g se.._"-amolaj és 200 g 

sárga viasz keveréke. 
A kemskedelemben kapható kaucsu1.-tapaszok közül a IV. Gyógyszerkönyv a köwt

k-<Y,l;őket tartatja készletbeu: 
Collemplastrum hydra:rgy!·i: 20% higanyLtartalmaz. (.t\.z empl. hydr.-ral azon'()s.) 
Collmnplastnmn saponato·salicylatum: 5% szappanpor mellett 5%, illetőleg 10% 

salicylsavat tartalmaz. (Az empl. _sap. sa1icyl.-al azonos.) 
Collemplastnmn ~?:Üwi oxy d a ti: 10% zinko:xydot tartal,maz. 
Ezen ,g;yógyszcrcs tapaszokon kívül a gyárak (Beyers'dorf, Eggcr) még sokféle 

gyógyszerrel készült tapaszt hoznak forgalomba. 

R p. 
Empl. Carrthar. 
super linteo ext. de 
magnit. eentmtr. 10X8 

Oblege cha.Tta cerata et 
convol-ve 

DS. Hólyaghúzó tapasz. 
Rendelet szeTfut. 

Példá~: 

R p. 
Empl. Hydr. 
Empl. sapon. eamph. 

aa gr. quinque 

Ac. salicyl. 
gr. wnwm 

Misce, malaxatur in empl. aequabile 
DS. Tell'yérnyi vászonra meleg·en 

felkenve alkalma-zandó. 

A tapaszak helyettesítője lehet egyes esetekben az angoltapasz: tafo
tára felkent halenyv vagy ugyanavval bekent átlátszó finom halhólyag
hártya. Jól alkalmazható közvetlenül a bőrre vagy sebeken vékony réteg 
gyapotra kenve a hivatalos collodium (trinitrocellulose aetheres-borszeszes 
oldata), ami 2%-nyi ricinusolajjal keverve elpárolgás után nem merev, 
hanem hajlékony, átlátszó, levegőt és vizet rekesztő hártyát hagy hátra a 
bekent helyen. A fihnogen (nitrocellnlose acetonhan oldva) ; a traumaticin 
(l T. guttapercha 6 r. chloroformlian oldva) rugalmas hártyát hagynak 
hátra. 

Suppositoriumok 

Testhőmérsékletnél megolvadó, közömbös, zsírnemü anyagok segítségé
vel készült gyógyszeralakok a végbélhe szánt, 2-4 cm hosszú, kúpalakú 
suppositoriumok, a hüvelybe szánt golyók és legömbölyített hengerek (g la
buli vagy cyliindri vaginales) és a húgy csőbe, sipolyokba vezetendő cereolu
sok, bacillusok. Alapanyaguk tiszta vagy más zsiradékokkal is elegyített 
cacaovaj, gelatinás glycerin vagy stearin szappan, melyek a test hőmérsék
le~én .megolvadnak. l\1:ai időkben a caca.uvaj pótlására diaethylenglyool 
származékok (Postona.l) és hydrogenizált növényi olajok igen elterjedtek. 

Az alapanyag terffiészete szerint va.::,o:y kéY.zel alalútják, vagy formákba 
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préselik, ,;agy öntik őket. Kézzel alakításkor kevés olajat adunk a cacaovaj
hoz s hogy ne tapadjon a kezünkhöz és az alappoz amin dolgozunlr, amy
lUlll.lillll hintjük be. A préselés történhet úgy, hogy megfelelő vastag rudat 
préselünk ki és azt felvagdal va a darabkák egyik végét kézzel alakítjuk 
kúp alakúvá, vagy pedig kész kúpokat sajtoló prést használmuc, mellyel 
egyszerre több kúp készíthető. Az öntéssei készült kúpokra viaszpapiros 
vagy staniol hüvelyeket használunk vagy olajjal kikent kész formákat. 

A masszakészítéskor a hatóanyaget előbb valamely közömbös porral 
(keményítő) vagy alkalmas folyadékkal eldörzsöljük, illetve oldjuk s csak 
azután keverjük az alapanyaghoz. Üreges végbélkúpokat (supp. cava), mc
lyek falának elolvadása után az· üregbe zárt szer egyszerre koncentráltan 
éri a nyálkahártyát, - csak határozott orvosi rendeleire szabad kiadni. 

A végbélkúpok 1!1-egszokott hosszúsága 3-4 centiméter, alapjának át
mérője l centill?-éter, súlya pedig 2-3 gramm. Egy~egy hüvelygolyó súlya 
rendszerint 3-5 gramm. A leg·ömbölyített végü hüvelyhenger hossza 4 cm, 
átmérője 1·2------1·4 cm. A páleikák vastagsága 2--5 mlliméter, hosszúsága 
5-7 cm. 

A végbélkúpok leghelyesebben székelés vagy irriga:tio után vezetendők 
be a jól megmosott (esetleg gannniujjal ellátott), bezsírozott mutatóujj 
segltségével a belső sphincter fölé. Nem várjuk be a székelést az éppen ezt 
cé;tzó glycerinkúpok vagy a naponta többször szükségcs kúpok alkalmazása 
es etén. 

A vaginalis gwbulusokat legcélszerűbb este ágybacn alkalmazni. mert 
elolvadt tartalmuk ilyenkor legkevésbbé folyik ki. Ezt megakadályozandó, 
egy laza tampont is alkalmazhatunk; fent járó betegeknek azt jól fel is 
szorítjuk. 

A sipolyokba vezetett cereolusokat a kötés rögzíti; a húgycsőbe dugot
tak még fekvő helyzetben is csak jól feltett va.~takötéssel tarthatók bent 
ideig~óráig, s csak a húgycs-ö elülső részét é'rik. Katheter segítségével azon
ban hátra, sőt a hólyagnyakba is bctolhatók. 

1. Suppositoria glyoerini, mclyek 2-3 g ,glycmint, kevés· stearinszappant és fölös 
szódát tartalmaznak. 

2. Supposito'f'i,a haemorrhoida-lia, 0·10 g bismuth. oxyjodga•llatot, 0·10 g zinkoxy
do.t, 0·01 g re-soil·cint és 0·03 g perubalzsamot tartalmazó kúpok. 

Rp. 
Cocaini hydToc.hl. 
Morph. hydrochl. 

aa egr. 'tiginti 

Sol. .A!drenalini 
gr. unum 

Lanolini qu. s. ut fiant-cum 
butyro cacao supp. No. X. 

DS. Vizelési inger, hólyag- vagy 
prostatafájdalmak ellen nap
jában kettőt. 

Rp. 
Extr. opii puh·. 

egr. viginti
Bism, tanuici 

g1·. quinque. -----Butyri caca'o qu s. ut f. supp. 
No. X. 

DS. TenúSimus, végbólhurut esetén 
naponta 2-3-at. 
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Folyékony gyógyszeralakok 

Solutiók és mixturák. 

Solutio egy anyagnak egyféle folyadékban való oldata. Ez a legegy
szerűbb és legolcsóbb folyékony gyógysz'1ralak, amit főleg a külső haszná
laéban szaktunk alkalmazni ( colluto,.f~;'"'gargarisma, sebmosó folyadék, 
injectiók). Belsőleg solutiót magában ~sak nem rosszízű anyagokkal és így 

· is csupán a szegénypraxisban írunk fel: rendesen azonban nem egy·, hanem 
több anyagat oldatunk fel és ízjavítás céljából szö~ökkel, arDmás folyadé
kokkal kevertetjük azt össze. Az így előállított folyadélwrvosság<Jkat nevez
zük n~ixtu1·áknak. 

A külső használatra való solutiók a célnak megfelelőleg igen külön
böző mennyiségben íródnak fel, s az ad;i.golást magunk végezzük vagy a 
betegre bízzuk, mert a leg~Dbbször a'Z nem is fontos. 

Lotiók, irrigatiók (mosások, öblítések) céljára mindig legalább egy 
liternyi solutiót v. mixturát írunk fel, esetleg otthon is elkészíttethetjük 
felforralt vízzel. A hólyag, a végbél, a méh és hüvely és a sebek irrigálására 
alkalmas irrigatorokat használunk, melyeknek magasabbra vagy alacso
nyabbra állításával a kiömlő folyadék nyomását<, illetve sebességét szabá
lyDZhatjnk. Kisebb quanturnak fecskendezésére dugattyús fecskendőket is 
használhatunk. A hólyagot bevezetett katheteren át irrigáljuk ki, miután 
előbb a vizeletet kibocsátoituk. 

Rp. 

R p. 

Példá'k: 

Hydrarg. cyan. 
gr. senLis 

Sol. natrii clU.or. phys. 
1cgr. iluo 

Mf.· sol. 
DS. Hólyagmosásm. 

Liqu. Hydrogenii hyperoxyd. conc. 
gr. quinqooginta 

Aquae de.st. 
gr. qui1igenta, 

MD. in vitro flavo. 
S. Toroköhlítésre· tonsillitis, diph

theria., fekélyek esetén. 

R p. 

Rp. 

Ac. boriCi pulv. 
gr. triginta. 

Det. ad seatula;m. 
S. 1 liter forralt '\:Ízben oldani. 
Hófyagmosá!s:ra, swmöblítésre, fülbe-

fecskend-ésre v; gargarizm.ának. 

Zihci sulfocarb. 
Cupri sulf. 

aa gr. semis ----Aquae dest. 
gr. duoenta 

Mf. sol 
DS. Húgyesőöblítésre vizelés után 

(gononhoea). 

Ide tartoznak a különböző tápláló csiirék is, melyeket a bélsár kiürítése 
( irrigatio) után szaktunk dugattyús fecskendővel, langyos melegen a vég
béibe fecskendezni. Ilyenek készíthetök 1-2 tDjássárgájával, tejjel, vagdalt
húskivonatokkal, peptonokkal, esecleg kevés szőlőcukorral, sóval. 150-250 
cm3-nél nagyobb quantumok a végbélt mechanice kiürítésre ingerlik. Eről
tetés ellen (tenesmus) mérgezés vagy gyulladás, fekélyek esetén ugyanilyen. 
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kistömegű csőréket rendelünk egr kanállm liszttel, keményítővel, 10--,-20 
csepp opiumtincturával. 

Injectiones subcutaneae. Gyógyszerel< gyorsabb felszívódását, erő
sebb hatását célozva, -azok tiszta steril oldatait l cm3 űrtartalmú Pmvnz
fecslcendő segélyével bőr alá szoktuk fecskendezni. Ugyancsak így járunk 
el, ha a beteg·nek bármi okból nem lehet belsőleg beadni az orvosságot. 
Ily célra egyszerű solutiólcat írunk felfőtt destillált vízzel készíttetve 

' esetleg megfiltráltatva. Ilyen vagy éppen előírás szerinti steril oldatokat 
a gyógyszerész csak a Ph. H. szerint megvizsgált és lúgmentesnek talált 
sterilezett üvegben szolgáltath:at ki. Szövetizgató, maró hatású anyag·ok 
bőralá nem fecskendezhetők. Ahány percentes az oldat, annyi centi
gramm hatóanyag esik egy Pravaz-fecskendőre. Az oldatok frissen készí
tendők, megtört átlátszóságú, üledékes folyadékok megszíirve sem hasz
nálhatók. Mivel az injectiót helyesen csak az orvos végezheti, az üveget 
használati utasítás helyett csak az oldat nevével signáljuk és "az orvos 
~ezéhez" adatjnk. Igen célszeríiek a kis, üvegampullákba forrasztott, 
JÓl adagolt és sterilizált injectio-adagok, melyek éppen egy fecskendőre 
valót tartalmaznak. Az ampulla nyakát megreszel ve és kendőben letörve, 
a tűn keresztül szívju.k fel tartalmát a fecskendőbe. 

Rp. 
1\forphini hydrochlorici 

otg1·. decem 

Aquae ste.rili~tae 
gr. decem 

Mfs. DS.. l% moYphin oldat. 
Az o'I'YOS kezéhez. 

Rp. 
Tonoca.ini 13ec. Richter 
ampullas d:e ·gr. 'WniJ 

Nr. V. 
S. T:onocain. Az orvos kezéhez. 

'újabban gyűjtőérhe is szoktak gyógyszereket fecskendezni. Így a beteg 
semmi szövetizgalmat sem érez. Csakis- tökéletes oldatok, a vért meg nem 
alvaszZD és avval ki nem csapódó anyagok adhatók így, három-négyszerte 
kisebb adagokban mint bőr alá. A befecskendezésnek a legg'ondosabh asep
sissel, jódtincturával beecsetelt folton kell történnie. 

A bevételre szánt· solutiók és mixturák mindig ·tíz adag mennyisé
gében írandók fel és kanalanként rendelhetők a szükség ""erint 2--3 órán
ként vagy 3-5-ször naponként. A felnő·t>tek evőkaruillal, a. gyermekek gyer
mekkaná.lla.l, az egy éven alÚliak kávéskanállal veszik be az orvosságot. 
Mivel egy evőkanál átlag 15 g, tehát felnőttek mixturáihoz 150 g vizet, 
a gyermekekéhez 100 g-ot (a gyermekkanál 10 g-os), a csecsemőkéhez 80 
gcot (egy kávéskanál 7---8 g) fogunk felírni, amrben a hatóanyagok fel
oldatnak és a syrupot 7~10%-nyi mennyiségben kevertetjük hozzá. Ízlep
lezés céljából vivőauyagul aromás vizeket, forrázatQkat írha;tnuk fel (a qua 
menthae pip.,. aqua cinnamomi, aqua foeniculi stb.); - csípős, a nyálka
hártyát izgató szerek helybeli hatásának ellensúlyozására több szörppel 
sűrítjük a mixturát vagy nyákos, keményitős főzetekben rendeljük azokat. 
}fixturákban egymás hatását lerontó vagy egymást! kicsapó anyagok ne 
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rendeltessenek (PL Papaverin és Luminal, Liquor ferri albuninati és Syr. 
hypophosph. com p. együtt rendelése). Különösén veszedehnes vízben rosz
szul oldbató alcaloidok sóinak lúgos anyagokkal együttrendelése, mert ez 
utóbbi elbontja az alcaloidsót, az erős hatású és nagyon rosszul oldbató 
alcaloid ki=pódik, leülepszik és míg a mixtura felső része hatástalanná 
válik, az üveg fenekériíl bevételre kerülő adagok mérgező erősségűek 
lehetnek. 

A folyadékorvosságok ízjavít?tsára rendesen a nádcukrot (saccha
rum album) használjuk, még pedig sűrű oldatok, ú. n. szörpök alakjában. 

Ilyenek: A *·'sy r u p us sim p l e x, a nádcukor koncentrált _ 60!%-os 
vizes olda.ta; a legközönségesebb ízjavító folyékony gyógyszerekhez (100--
150 g folyadék édesítésére 10~20 g syrup). 

Egyéb syrupok. Egyszerűen ízesítük~_ illetve sza.gosítók lényeges gyógy
szertani hatás nélkül: 

•X'S y r. A u r a n t i i, *sy r. c i n Ii am o m i, *sy r. o i t r i, *sy r. 
C o ff e a e, *sy r. L i q u i r i t i a e; *sy r. l\I e n t h a e p i p e r i t a e, 
*sy r. C e r aS' o r um, *sy r. R u b i i d e a c i a két utóbbi csak savanyú 
kémhatású gyógyszerekhez. 

Gyógyszertanilag hat-ásos anyagokat tartaln1aznak s csak megfelelő 
célra magukban vagy ac;l.juvansokként használandák: *sy r. fe r r i 
j od a t i, ":'sy r. h y p o p h os p ho ros us co mp., ~~sy r. ka l i i s ul
f o g u a j a c o l i c i, *"sy r. ma n ll a t us; :i:•s y r. n i a e o d i i, *sy r~ 
R h ei. 

~rl Ízjavításra has>;nálható még kivételes esetekben a *Saccharinum. 

~ , , .. , p,H.<%g>NH Benzoesa.v-sulfimid; Zuckerin. Hideg vízben 
c.. -Ft<'ilJeij ")" l *'~p::U<: . ' 
li"i"· by NZU12>f:,fPS Igen rosszul, melegben jól oldbató, rendkívül édes anyag; a ~nádcukornál 

· körülbelül 550-szer édesebb, míg a na. bicarbonattal készült rögtönoldódó 
tabletták már csak 100-szor édesebbek. Gyengén antiseptikus hatású; mér
gező hatása nincs, a szervezetből a vesén át változa.t.lanul ürül ki. Használ
ható a culmr és syrupok helyett, mint ízjavító; előnye, hogy a kés:z.ítmények 
tartósságát növeli. _A diabetikusok étrendjében a cukor helyett használják. 
Egy csésze kávé vagy tea édesítésére 0·02.--0·05 g saccharin elegendő. A. 
cukrot, mint tápanyagat természetesen nem pótolhatja:. A saceharinhoz ha-

o sonló módo~ használható jól oldható natrium sója, a krystalosc és a dulciAt 
L#~~i!+cvf"- (p-phenetd"fcm·bamid). 

Lúgos mixtnrákhoz piros szörpöket ne rendeljüuk, mert piszkos barna 
és zavaros keverékeket kapunk. Ellenben savanyú vegyhatás mellett igen 
szépen jut érvényre piros színük. Ha már aromás a keverék, egyszerű ször
pöt használjunk. 

A köniwen bomló jód- és brómsók mixturáinak édesítésére csak syrnpus 
simplexet vagy még helyesebben glycerint, saccharint hásználjunk; 

Ritkán vízben oldhatatlan anyagokat is rendelünk mixturában bevé
telre (mixtura agitan<W). E><ek természetesen az ada.g kiöntése előtt jól 
összerázandók, mit ne felejtsünk az üvegen feltüTLő módon jeleztetni. 
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Hi'Vat_alosak: 

Mi-xtu-ra chloralo·bromafa: 100 g-t tartalmazó üvegekben 1·0 g dextrines beléndek
lcv.élkivonat, 10-10 g bró:mkáli &s chlo-ralhydrat menthás >:Ízben ús naranesszirupban 
oldva és édes gyökérkivonattal, fűszeres festvénnyel és 2 ese-pp clorofOTmmal összeráz~a. 

Liquor i:tmm·oniae anisatus, 20 ,g ammonia, 3 g áni.zsolaj, 77 g eone szeszben vtiló 
oldata. Erősen lúgos és ánizsszagú folyadék. 

Liquor ferri alb. sa-cclutmt'u-s 0·3% ferro vas·at albuminat alakjában tartalmaz. 
Liquor ferr-i oxychlomti 3·5% vasat, illetöle.g 5% ferrioxydot tartalmazó vörös

haTna tiszta fo.Jyadék. 
Liq~w-r fonnaldehydi sapmwtus 15% Iormaldehydct taTtalmazó le-vendulasz-agú 

lúgos folyadiélc . 
Li-quo·r hydrogen.Ai hyperoxydati con ce-nt. (Peroxygen.ol); 2·9~31 súlyszázalék 

(100 térf. %) H 20 2-t tartalmazzon. JI..Ekor az orYOS a sz.okásos 3 s. % (10 térf. %) 
oldatot ·rentlel, azt ebből frissen kell készíteni 9-annyi dest. vízzel. 

Liquor kresoU sapona.t~1s, vörösbaT'lla átlátszó f.olyadék1 TÍzz.el Tagy sz.esszel 
elegyítve nem le.sz za.va1·os. 

R p. 

PéldúJJ: 

Diuretini 
gr. quinque 

Aquae Menthae pip. 
gr. centmn et quinqu.aginta 

Syr. simplicis 
gr. quindeci-m 

MDS. 2 óránkint l evőkanállaL 

Húgyha.jtó. 

Rp. 
Cholo.ra1i hydr. 

gr. duo 

Aquae dest. 
Syr. cort. Aurant. 

a.a, g1·. viginti 

MDS. Felét este bevenni. Altató. 

Külön említést érdmnelnek az olyan miXturák, melyek két egymást 
kémiailagbontó · anyagat: egy carbonatot és egy sava t tartalmaznak, még 
pedig olyan arányban, hogy a sav a lúgot túitelíti. Ha az ily mixturák 
úgy készülnek, hogy az anyagok kevcré.se pillanatában erős€n bedugaszol
tatnak s ezáltal a felszabadult széndioxydgáz elillanását megakadályozzuk, 
úgy h~gy az absorbeálva benne 1narad, akkor sat·uratiók-nak neveztetnek. 
Dugójukat zsineggel jól le kell kötni és behütve kell eltartani. Célunk 
velük ho2'v a s-ek szahs.d szénsavat is bejuttassuk a gyomorba. ...~ 
egysz~ri elfogyasztásra szánt saturatiók e:'lim.on'd.da solt·cns). ezt a célt jól 
szolgálják, a kanalanként szedendő 4~pot:io Riveri helyett azonban (5 g: kal
cinmearbonat, 5·1 g citromsav 170 g vízben)- jobb, ha szódavizet, szénsav
dús Bsvánvvizcket rendelün.k. Elegendő, ha csak a earbonat mennyiségét 
adjuk mei, a sava t pedig· úgy írjuk fel, hogy "quantunt satis ad saí·twatio
nem ". A lúgos oldatot cukorral is szoká.s édesíteni a. sav hozzáadása előtt. 
Az ú. n. pezsgő-porokból otthon házilag is készíthetök sa:tln:atiók, mint pél
dául a *Seidlitz-porból, melynek kék papirhüvelyében 10 g kalium-natrio
tartarieum és 3 g· natr: hydrocarbona~., fehér hüvelyében pedig 3 g· ac. tar
taricum foglaltatik, Ínelyek külön _pohárban oldandók, s összeöntve élénk 
'pezsgés közben kell az egész€t meginni. J\:Iár a gyóg;yszertárban készített 
hivataks saturatio a magnesium carhonátból és citromsavból cukorral ké-
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szült *potio magnesiae citricae ff . , . . ll· • " séo'ürik e e1 vescens . . Has saturabokra nincs is szük-• . . 

.. Guttae,, cseppek: tulajdonképpen solutiók varyy mixturák 10-40 , . 
osszmennyrse()'ben mcl reket c . - o g-nyr 
hogy különbö~ő f.;lyadé~ok és ol~:!:kben adagol";nk. 1'ekintetbe veendő, 
e~)'m'"t'll .. l .. b" k . cseppJel faJsnlyuk cohaesióJ'nk szerint 
o U,;) o ru on ozne mmt azt l~bb' h' ' c:&"(lztn,;,.!~l~ f-:Cei:IJ4-l?fr' az a a r Ivatalos cseppszámtábla :!llutatja. 

Cseppszám tábla. 

A M. Gyk. IV. kiadása, illetve l gramm= l ~sepp= 
Hagcrs Handb. d. Ph. P. szerint csepp gramm 

Acidum carbalicum liquefactun 36 0028 
Acidum hydrochloricum · dilutum 20 0·050 
Aether 
Amylium nitrnsum 

84 0·012 

Aqua amygdalarum 
67 0·015 

Aqua destillata 
33 0033 

Chloraforminin 
20 0·050 

Liquor acidns HaÍle;i 
53 0·019 

Liquor ammaniatus ani~at~18 
52 0·019 

Olenm menthae piperítae . 
54 0·019 

Oleum Rosae . . 
51 0·020 

Oleum Sinapis . 
50 0020 

Solutio arsenicalis. F~wÍeri 
44 0·023 

Spirítus actherens 
20 0050 

Spirítus concentratu~ · · 
70 0·014 

Spirítus dilutus 
61 0017 

~inctura npii cro~at~. 
55 0018 

T~ncturae spiritu conce~tr.at~ p~ra.ta~ 
45 0·022 
60 0·017 

Tmccurae spiritu diluto paratae 60 0·017 
Tmctura V alerianae aetherea . 63 0·016 

· A táblázat a cseppeknek egy ramm t ki " • • • 
súlyát mutatja, ha a l5ó hőmérsé~l t" fol~. J~o ',zan;at es az egyes csepp 
átmérőjü, kereknyílású cseppentő e":"! 

0 
Y\ d fuggelyes helyzetü, 3 mm 

megállapodás.) = 0 sza a on csepeg le. (Nemzetközi 

Külsőleg, föle~ a szemészetbc f"! · '• • 
nek ily formában aotropl'nt 'l . ':'• . u gyogyltásban, fogászatban rendel-

. p1 oearpmt cseri t dst · • . 
cumokat és a. szemen eo'y' h k.'h n ,, a rmgenseket es antrsepti-

. o egyesre 1 úzott ' ik ,. ' ·· 
g;m=i-knpakkíll ellátott cseppentő üvegesőv'e! :~:almveg;n osszenyomható 
veve teszik a fog va~' fül' .. 'b azzak, vagy gyapotra 

· ·~.r urege e. . 
Belsőleg a keserü gyomares k k · • l' 

reket szokás ~se ppekben rendelni e:\ .'vete ev el, rend;sen erőshatású sze-
beteg kezébe. Az ízjavítá t ' er t Is.az?k ne;n valoka nem intelligens 

- _s az orvossag kicsiny terfogata csak úgy engedi 
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meg, hogy azt cukorra cseppentve, vagy egJ; Imnálnyi kávészirupbÍm méz
ben, borban, likőrben vétetjük be. ' · 

Szeszes .kivonatokat vizes oldatokkal ne keverjünk, mert zavaros üle
dékes folyadékokat nyerünk, ami még veszedelmesebb lehet az utolB:ó 'csep
pek bevétele alkalmával, mint a kicsapódó kanalas mixturák. 

A fenti cseppszámtábla alapján vizes oldatok l g-ja 20 cseppet teszen, 
tehát egy csepp átlag 0·05 g súlyú. A eseppek nagysága azonbaa a csep
pentőüveg szélétől és nyílásától, a fDlyadék fajsúlyától és különösen felületi 
:feszültségétöl függ, úgyhogy a fenti átlagot pontos adagolás szüksége esetén 
nem vehetjük irányadóul. Például a vízben wbsorbeált illóolajok annyira 
megváltoztatják a víz felületi feszültségét, hogy míg l g víz 20 esepp, 
addig l g keserümandnlavíz 33 cseppet ad ki. A cseppszámtábla szerint 
2%-os oldatok esetén egy csepp vizes oldatbau 0·001 g hatóanyag, egy csepp 
szeszes tineturában átlag 0·00036 g, egy csepp actheres tineturában átlag 
0·0003 g hatóanyag foglaltatik. 

Célszerüen rendelhetjük a cseppeket üvcgdugós, csőrös cseppentőüve
gekben, melyekből a dugó billonyos állása mellect szabályos cseppek hulla
nak ki, annak elfordítása mellett pedig az üveg zárva van ( vitrum gutta

tori um). 

Hivatalosak: 

Oollyrium adstringens luteuni. 1·25 g cinksulfat, 0-:5 g· chlommmonium és O.~ ;; 
k:Já.núor 200 g vízben és 2-0 g bo;J_·szeszben oldva, s·áfrá1lllill festvE(. Szemeseppek. 

Tinctwt&irn.kat, fluti4emtract1!mlainkM cseppekben szaktuk rendelni. 

Rp. 
Tine t. N u cis vom. 

gr. duo 

Tinc~rae 
Tinct. Chinae camp. 

aa gr. decem 

I\IDS. Jritkezés eléitt 1;2 órával 
30 cseppet. 1.ltvágyjavító. 

PéZif;á'lt: 

R p. 

Emulsiók 

Sol. arsen. FowleTi 
Tinet. amaras 

aa gr. quinque 

:nms. 3-szor naponta 5 cseppet 
emelkedlöleg 50 cseppig. Cahexia, 
bőrbántalmak, ált. gyengeség ese
tén. Sub sigillo ven. l 

A tejhez hasonló :f.ulya:dék-orvosságok, melyeknek alapa11yaga csak víz 
lehet, amiben egy vízben oldhatatlan anyag: az_ emulgendum, egy -vízben 
oldható mnulgens, rendesen egy vizben oldható ( dispergálódó) CDlloid 
segítségével van fínomul elosztott állapotban felfüggesztve. Ez a forma 
tehát vízben nem oldódó gyógyszerel< folyadék alakban rendelésére szo)gál, 
amilyenek: a. zsíros olajok (melyek esetleg erősebb hatású, vízben oldhatat
lan anyagokat oldva tartalmazhatnak, p. o. phosphort), illóolajok stearop
tenjei (kámfor), balzsamok, gyanták, mézga-gya.nták. Az utóbbiak-mint 
már nevük ís mutatja - mézgát (gummit) is tartamaznak rendesen ele
gendő mennyiségben arra, hogy a vízzel eldörzsölésükkor a bennük foglalt 
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oldh~~atlan emulgendun;ot: a gyantát az emuisioba hozza. Nem kell tehát 
hozzaJuk emulgehst adni, éppúgy nincs szükség arra néhány zsíros ma anál 
p. o. a m.andulánál sem~ amiben az olajon kívül eg'Y emulgens fehérjem;'yag' 
az cmulswn rs foglnltatlk. Az ilyen, csupán vfuzel eldörzsöléssel készülő feje: 
tet en_wlsw ve1·anak nevezik, szemben az emulgens hozzáadásával készülö 
mnulsw spure~val; a kettő között azo;nban _lényegben különQség nines. 
.. , A hasz~alato~ emulgens anyagok emulgeálóképességük viszonyába 
allítva egymassal, a köv~tkezők '. 1 tojáS sáTgája = 1 g tragacantha = 10 g 
gumt1n~ a1abtcu1n/ az utobb1 adJa a legszebb tejfehér emulsiókat A O'Ummi 

arabi~umból. illóolaj.okhoz ugyanannyit, zsírokhoz, gyantákhoz .ba.lz~amok
hoz ~elannyit. k:ll venni;, a másik két anyagból a fenti arány ~zerint meg
fel~l~ m~~ny,IBeget, de ra. is bízhatjuk ezt a gyógyszerészre ("quantum 
sa~rs )· llü:'tan az emuigendum az emulgenssel fínom por alakban döms
cseszeben ooszekevertetett, folytonos dörzsölés közben cseppenként vizet 
a~u~k ~ozzá, mitől eleinte tésztaszerű, majd, nyúlós ragacs-os tDmeg lesz, 
v:gul l~~s~letckben 8-10-annyi vfuzel feleresztjük és kész a tejszerü folya
dek. Kozombos syr.upok, méz emelik a fejet tartóssáO'át savanyú szörpo""k 
s k l' l ' b ., ö ' ' a~a , ugo { es, . or~~esz, sot ~l~~gyob:b mennyiségben sók is megbontják .azt. 
A balzsamok, . gy an ca~ _emulswr 2-3 nap alatt maguktól is meg bomlanak. 

. ~-ogy. feJetet lnvanunk, azt a recipén "misce fiat emulsio" jelzéssel 
feJezzuk h 

Hi.vatalosa'k: 

Envnlsio a-m.ygdaln_ta: cuki'ozott, szűxt édes manc1ulatej. 

Emulsio oleosa: 4 g édes ma.ndulruo-laj, 2 g gummiarabicum 100 g vízben emul
geálv-a Bs 4 g syTuppal édesítv-e. 

Syrupus <Mnygdal"n"'s.· e'des • k ·· dul"b' 
eukorral édesítve.) 

' "" es eseru man a ol készült "BmulsiO ugyanannyi 

Rp. 
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Példá"'k: 

Ba1s. Copaivae 
gr. viginti 

Gummi arab. qu. sat. ut fiat 
emulsio cum 

Aqu. Merithae pip. 
gr. centum et quinquaginta 

Syrup. Men.th. pip. 
gr. 11iginti 

li,IDS. Háro-;;;; naponta 1 evö
kawillal, Gonorrhoea

1 
c.ys

titis. 

Rp, 

01. Plwspho-rati 
g'l', duó 

Oiei A.mygd. dulc. 
gr. viginti 

GummiÍ. arab. 
g'i'. dec.em 

Aqu. de.st. 
{/r. ducenta 

SJ"-up. simpl. 
gr. quindeoim 

Mf. emulsio 
DS. N ap onta 3 gyermekkanállal 

8-10 ét'esnek hiány'os csont
fejlődés esetén. 

Folyékony kivonatok 

Apróra vágott vagy porított nyers gyógyanyagDkból megfelelő oldó'
szerekkel kivonatok készíthetők, melyek a hatóanyagokat a sok fölösleges 
drogrésztől megszabadítva, könyebben felszívódó formában koncentráltab
ban tartalmazzák. 

Többféle módon készíthetünk kivorratot a nyers drogokból, amelyeket 
azután megszüne expediáltatunk A papiros fínom likacsain a legtöbb ki- peruld;r,; 
vonat neiU megy át, ezért, meg hogy apró, suspendált hatékony részecskéket 
az orvosság·ból ki ne zárjunk, hegyes vászo.nzacskón szokás a.zi melegen át-
szürrii (cola), ami kissé megtört átlátszóságú szüredéket szalgáltat 
( colatnra). 

lVIaceratum, ázalék: a drogo t vízzel, borral vagy szcsszel leönt ve, 
szabahőmérséklet mellett (15-20° C) 2-24 óráig áztatjuk, közben gyak
ran felkeverjük Így rendelhetők leghelyesebben a digitalis levélkivonatok, 
az aromás keserűanyagok és minden olyan drog, amelynek hatóanyaga el
illan vagy elbomlik magasabb hőmérsékleten. Sokszor előzi meg helyesen 
a maceralio a felfőzést (macerato-decoctnrn) nehezen átjárható szövetü ke
mény drogDk ese~én, amelyek a főzés félórai tartama alatt sem áznának jól 
át és nem bncsátanák ki összes ha~óanyagaikat ( Punica granatum). Nagy 
előnye e formának a 8zegénypraxisban, hogy otthon is elkészíttelhetjük 
-olcsó teakeverékben írva fel a nyers drogokat; természetesen ez csak nem 
erős hatású anyagokra nézve ajánlatos. 

Digestnm, pálladék: áztatás 30-40' C mellett befödött ·edényben 
gyakori felkeverés mellett. A hőfoko,t nem is szükséges kitenllünk, elegendő 
ha azt írjuk, "digera per horasa vagy )}stent in loco tcpido in vaso bene 
clauso per horas" . __ F1élóra.i pállítássa.l készülnek a zilizgyökér és lenmag 
fő zetek. 

Példil'k: 

R p. 
C01·t. Ch:in3.Je suec.ir. 

gj', vlg&nti qu41nque 

Cort. fruct-. Aurant. 
gr. quinqUe 

H-erbae Absynthli 
IIerbae Cardui Bened. 

a-a gr. tria 
Vini albi fort. 

rJr. qv.rilngenta 

Dig. p. hor. 24; dein cola et a.dde 
Eleosaech. c.itri 

gr. deeem 

1IDS. Ebéd előtt 1 tokaji po
hárral. 

:31 Gyógysr.el-tan 

R p. 
Fol. Digit. prnp. 

gr. unu1n 

Aqu. dest. 
gr. wntu-m et quinquaginta 

Macera per horas tres 
saepius agitando 
dein cola et adde 
Kali nitrici 

gr. quilnque 

Syrup. cort. Aurant. 
gr,_ qu-inde aim 

MDS. 2 óránkint 1 evőkanállaL 
Ineompenzá.lt szívbaj eS€tén. 
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J\!(aceratio részben dio·estio útján készülnek a l'ávataZ.os tincturák, 
gyógyborok és,gyógyecetek,

0

melyek közüla hatásosabbakinind 1:10 arány
ban készülnek, a többiek részint ugyanígy, részint 2 : 10 arányban. 

Infusum. forrázat. A kellően felaprított drogo t hideg lepárolt vízzel 
leöntve forrÓ vÍJzgőzbe helyezett poreclián vagy ónedényben 5- percig hevít
jük több ízben felkeverve <is csak kihűlés után szürjük. Kivételt képez az 
ipe~acnanha <is digitalis forrázat, melyeknek porát esak 50-~0°-0S vízbe 
szórjuk több ízbenc felkeverjük és félóra mulva szürjük. Az rpecacuanha 
forrázatot papiroson, a digitalis forrázatot muszlin szöveten szürjük. 

A rendes a.rány 10 :200-ra; csupán a>: erősen hatékony ipecacuanhá
ból és digitalisból rendelünk l g-ot a 150 vízre. Adjuvans ~nyagokkal, 
syrupokkal az illiusumokból is mixturákat készítünk az ott emlitett szabá
lyok szerint. A rendesen felírt tíz adagnak 2---3 na p alatt el kell fogyni, 
mert kiilönösen nyári időben e kivonatok hamar elrmulanak. 

Hi'l)atalosa"k: 

lnf. laxativwrn: 10% sennainfusum mannával édesítve. 
lnf. RheL· 10% :rheum-fo:rrázat, mi még édesít.Bsre szm11l. 

Inf. rad. IpBcacuanha.e 
e gr. semis 

1. a. p. a;d eolat. 
Aqu. dest. 

gr. 100 

Liqu. ammoniae anis. 
gr. d-uo 

Piildá'k: 

"'- Rp. 
Ini. fol. Digit. pur. 

e g'r. una 
l .. a. p. cu.m aqu. dest. 70(1 ad cola t. 

gr. oentu-rn et quAmquaginta 

Theobr. na. salic. 
gr. quinqúe 

Cod-eini hydr-o~rici 
Syr. Menthae cl'iSpae 

gr. quindeoim 
ctgr. 'l)iginti 

Syr. simplicis 
gr. viginti 

MDS-:--sóránként l gyermek· 
kanállal 10-12 éves gyer-
mek izgatott köhögéssel járó 
bronehitise esetén. 

MDS. 2 óránként l evőkanállaJ.. 
Circulatiós zavarral jiró ar
telio.se1ero:sis v. vitium ese· 
té-n f-e-lnőttekn-ek. 

Decoctum, főzet. Nem aromás és nehezen átjárható szövetü, h~á:ló 
hatóanyagú d.r(lgok ·kivonására alkalmas gyó~ys~er~.lak. H1deg destrUalt 
vízzel leöntve a kellően felaprított d.rogot, forro vrzgozbe helyezett por~el
lán vagy ónedényben fél óráig hevítjük, több ízben .felkever;,e ... A szabaly
szerüen elkészített .chinin kéregfőzetet forrón és pap1roson szurJ~. A k~n
durango főzetet csak teljes kihűlés után szűrjük meg. A colatmahoz adJU
vansok fujavítc)c jönnek a mixturák szabályai szerint. A decoctumok rendes 
arányd 10 :200-ra, de az erősen karcoló quillajából, s a nagyon sűrü nyá
kat adó althaeából <Jsak 4-5 g-ot, a salepből meg éppen esak l g-ot fogm'}< 
a 150 vízre felírni mert 1 r. az 50 r. vízZel főzve kihüléskor már koesonyat 
ad. Igen kemény ~övényi részeket is jó előbb feláztatni, azután felfőzni 
(macemto-decoctum). A decoctumok is hamar elromlanak. 
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Olcsó gyógyszerrendelés 

Az orvos először is azt gondolja jól meg, hogy írjon-e receptet? 
- van-e ana szükség? -'- Ha valaha, úgy most - általános szegénységünk
ben - kell a takarékosságat szem előtt tartanunk: természetesen nem a 
gyógyulás rovására. Gjrógyszert tehát csak akkor rendeljünk, ha therapiai 
szükség indicálja: ami nem mindíg azonos a szer pharmacologiai jelentő
ségével, mert lehet valakinek akkor is szűksége orvosságra, ha attól az 
orvos semmi komoly hatást sem vár. Különösen áll ez a gyógyíthatatlan 
betegekkel, a hypochonderekkel, - avagy a csekély intelligenciájú betegek
kel szemben, akik a gyógyszerrendelésben látják az orvos tudásának és 
ténykedésének koronáját.. A gyógyszerTendelés szükségességét, sőt sokszor 
milyenségét is az orvos tehát nemcsak tudásának segítségével fogja meg·
ítélni, hanem müvészetével, emberismeretével is, amellyel betegének egyé
niségél rövid idő alatt meg kell állapítania. 

A gyógyszerrendelésben _:__ még a legkomolyabb esetekben is - min
dig arra kell törckednünk, hogy a váTható haszon- a-1~ányban álljon -az érte 
hozott gazdasági áldozattal. Ez ellen kécfélekép véthetünk: l. ha felesle-· 
gesen, tehát ininden várható haszon nélkül írunk receptet, 2. ha olyan ren
delvényt írunk, amí hatástalan vagy a benne foglalt szerek hatástalansága 
vag·y az adagok csekély volta miatt, vagy n1ert alkotórészei egymás hatását 
kémiai úton vagy ellentétes hatások folytán megsemmisítik. 

·IJ.'ipikus példák a kémiai vagy fizikai összeférhetetlenségre a savak -és 
Júgok (sókká lesznek) ; a csersav vagy csersavas készítmények és alcaloidák, 
nehéz fémsók (kicsapódnak, a vas tintává lesz,), a konyhasónak, chioridok
nak ezüst és ólmnsókkal (fehér csapadék), a sulfátoknak ólommal, calcium
mal, baryummal ( oldhatlan csapadék), a>: oxydabilis anyagoknak hyper
oxydokkal, ehlorral, jóddal (tönkre oxidálódnak J együttrendelése; nem 
oldható anyagoknak, nem keveredő folya.déko,knak célszerűtlen rázókeye
rékben _rendelése; - ae theres vagy szcszes tincturáknak v:izes- oldatokkal 
összekeverése, mi általa szeszoldotta zsírok, festékek, alcalaidák kicsapód
nak és leüllepednek 

A hatástani összeférhetetlenségekre gyógyszertani tudásunk kell, hogy 
megtanítson. 

i\fiudkét hibát legbiztosabban akkor kerülhetjiil< el, ha egyszerű g·yógy
szereket rendelünk és nem írunk kompllkált 'recepteket, s egyidejűleg sem 
vétetünk többléle gyógyszert. Ez az olcsó rendelésnek is egyile alapszabályar 
amit azonban még sem fogunk mereven követni, mert akkor lemondanánk 
aZl egyes gyógyszer ek egymást kiegészítő, sőt elősegítő hatás§.ról is (cocain
adrenalin, scopolamin-morphium synergismus, upium + bismuth, codein + 
köptetők stb.), amit pedig a cél érdekében kiaknázni köcelességünk. 

Véthetünk a célszerű takarékosság ellen a gyógyszer 1nennyisé.gének 
helytelen előí1'ásával, pl. ha toroköblítésre, hólyagmosásra csak 150-300 g 
folyadékDt írunk fel. Viszont a másik szélsőségbe sem szabad esnünk, hogy 
pl. az ismétlés expedíciós költségeit megkíméljük, 2-3 napra való infu-
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sum helyett kétannyival látjuk el a betegec, s az orvosság megromlik 
(nyáron), vagy megszűnvén szüksége: a beteg nyakán marad. Ez'utóbbi 
ellen állandó formájú, eltartható gyógyszerek esctén (tincturák, száraz 
porok, labdacsak) még van mentség, ha "suo nomine'' is signáltatjuk azo
kat, mert így eltéve alkalomadtán később is használhatók. Rendesen azon
ban csak a használati utasítás szakott a tartályokra felírva lenni s 1-2 
hét mulva már senki sem emlékszik reá, hogy mílyen porok és milyen adag
ban vannak a papírhüvelyekben. 

Takarékoskodhatnnk még általában a gyógyszer formájának meg
választásában és az egyszerü expedició előírásával; ez utóbbi a betegpénz
tári és közalapok terhére írott orvosságoknál kötelező külön előírás 
nélkül is. 

Legolcsóbb rendelési forma, ha csak a nyers anyagat írjuk fel receptre 
és omwn készíttetjül< el belőle az orvosságot. Így készíttethetünk teakeve
rékekből infusumokat, decoctumokat, maceratiókat, kristályos anyagokból 
oldatokat pontos ·vagy kevésbbé pontos előírás szerint. Így készülnek otthon 
a sebmosó, hólyagmosó, szemborogató, toroköblögető oldatok (pl. 30 g bor
savból egy liter steril- (a~az· felfőtt) vízzel pontosan, avagy pl. eg:y kis kés
hegynyi ka. permanganabból l liter vízre kevésbbé póntosan). Még helye
sebb, ha az esetenként feloldandó mennyiséget porhüvelyekben, 5_:10 
adagban írjuk fel és ezekből szükség szerint készíttetünk házilag orvosságot, 
pL 5 gcos jódkáli porokból (hábo;rús szükség alatt nem rendelhető) egy 
.adagból egy 150 gMos orvosságos üvegben 10 g culmrral vizes oldatot, mit 
kanalanként 3-4 nap alatt fogyaszt el a beteg. Vagy pl. 5 g ka. perman
ganatot 150 g vízben oldva rendelünk és ebből l evőkanállal tesz a beteg 
l liter felfőtt vÍZ)'e, hogy hólyagmosásra alkalmas oldatát otthon elkészít
hesse és langyqsra melegítve, katheterét kifözve várja vele orvosát. Termé
szetes, hogy mindig a ezer, a beteg intelligenciája. és otthoni körülményei 
fogják meghatározni, hogy mit bízhatunk reá, mit nem. 

Az egyéb gyógyszerfonnák megválaszcásában - eltekintve a mindig 
uralkodó pharmacodynamicai szempontoktól - az fog bennünket vezetni, 
hogy hosszú vagy rövid időre lesz-e szükség az orvosságra., kell-e, hogy a' 
beteg magánál hordja s hogy mílyen formában jut Jegolcsóbban hozzá! 

A gyógyszeralakok elkészítésének hivatalosan megállapított munkadíja 
van, ami a gyógyszer árában elég lényeges sze'repet játszik, éppen ezért azok 
felől kell, hogy az orvos tájékozott legyen. A mnnkálatok díjának újabb 
megállapítása folyamatban van. Tájékozásul szolgáljon, hogy ezidőszerint 
egy gyÓgJiszernek összekeverése, eldörzsölése vagy Oldása 96 fillérhe kerül. 
Főzet, :forrázat, tapasz és kenőcs készítése, vagy 10 adagig elosztása lep~ny
kék, tabletták készítése 20 darabig, porok elosztása 20 adagig 192 fillér. 
Lwbdacsok 100 szemíg, bolusok, végbélkúpok, pálcikák, méhgolyók, l cm3 

ampulák készítése 10 darabig, valamint a sterilezés díja 256 fillér. Ahol ezek 
a munkadíjak nem számíthatók, a gyógyszer kiszolgáltat<ísáért 64 fillért 
jo.gosult a gyógyszerész felszánútani. 

Amínt ebből láthatjnk, legolcsóbbak a mixturák, solutiók és osztatlan 
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poro~ vagy teá:k és leg .. drágáhb.ak .. a pilulák, végbélkúpok,_ampullák. De.-Jia· 
.a betegnek heteken, honapolwn at kell" szednie orvosságot esetleg· 1 'bb. 
f l 

"] l'b ' . ' . o cso orma .. esz a p1 u a ~n _valo r;ndelés, mert így 50 adag orvossághoz jut. és 
nem tiZhez vagy legfelJebb huszhoz s ezenfelül könnyen hurcolja macrával 
és vehe~i be napi munkája közben. <=> 

Olcsó rendelés a cseppek előírása, de erősen ható szerek cseppekben 
nem valami po;ntosan adagolhaták és bizonyára csak megbízható kezekbe 
valók. Látszólag megdrágítja e,zt a rendelést a csepegtető üvegek elterjedt, 
dc nem okvetlen szükséges használata; igaz, hogy huzamosan, többféle 
cseppek számára is használható, ha van .egy ilyen üveg a háznál.') A vit
rum adlatum" jelzésű recepten az üveg v. tégely árát felszámítani nem 
szabad, csak annak mosási díját. 

Oldószernek lehetőleg csak vizet használjunk és ne szeszt, tincturákat 
vagy emulsiókat. 

Fontos tudnivaló a folyadék-orvosságok, kenöcsök rendelésekor, hogy 
a~ azokhoz felszámítható edényzet nagyságát a felírt orvosságok összsúlya 
adja meg, tekintet nélkül a kész orvosság térfogatára. Tehát ha pl. 10 g 
senegát rendelünk 200 g vízre és még esetleg 0·2 g eodeint, 2 g liqu. ammon. 
anis.-t tétetünk bele, a gyógyszerész már nem 200 g-os üveget fog ehhez kí
adní és feLszámítani - noha abban is elférne -, hanem a következő nagy
ságot, a 300 g-os üveget. Így az o,rvosság drágul. Ajánlatos a betegpénz
tárak utasítása szerint a feloldandó hatóanyagok felírása után a dest. víz
nek súlyát ilyképpeú adni meg: aquae dest. ad g 150 vagy 200, amí azt 
jelenti, hogy az összsúly egészíttessék ki pontosan ennyire. 

Olcsóság szempontjából megfontolás tárgya lehet, hogy haszm.áljunlc-e 
édesítő t a kanalas orvosság ízjavításáTa vagy- nem? A betegpénztárak fel~ 
nőttek számára nem engedik meg azt. Igaz, hogy a valóban rosszízű mixtU~ 
rákat (cbínin, jódkáli, antipyrin stb.) 10-15 g syruppal sem lehet job
bakká tenni, viszont a tűrhető: savanyú, sós vagy karcoló íző orvosságok 
ízjavítása pedig igazán nem fontos; - de azért mégis sokszor rá fogunk 
szorulni a syrupokra, ~ccharinra vagy glycerinre. Felnöttek mixturájá
hoz 7!%-nál (10 : 150), gyermekekéhez 10%-nál (10 : 100) több syrup 
nem szükséges. Legolcsóbb a syr. symplex (10 g 7 filL), amível mindig 
megelégedhetünk, különösen ha az orvosság már aromás anyago t (pl. ánizst) 
tartalmaz. Az illatos szörpök közüllegdrágább a menthaszörp (18 fill.), leg
olcs&bbak a lúgos míxturához is jó narancsszörp (12 f) s a. csak savanyká
sokhozvaló málnaszörp (8 fill.), míg azadjuvans szörpök drágasága nem áll 
arányban hatásukkal. A saccharin 0·025-0·05 g-jával jól meg lehet egy 
míxtnrát édesíteni. 

1) Csodálatos, hogy közö:nségünk az o.:rvossá,gos ÜYegek és kenőes-tégelyek vissza-
szolgáltatásában mily hanyag.- Nincsen ház, hol legalább 10-20 orvnssá.gos üveg ne 
hány6-dhék, -núg eltörik, szeméthe kerül, vagy az üveg-házaló potom pénzért el nem 
viszi. Pedig a mai drága világban indok<llt volna ez a takaré-kosság, amitől az o:rszág 
impo·rtszámlája is könnycbbednék. E Mren az orvosok a 'közönség"et kitanítani hiva

tottak. 
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A porok akkor a legolcsóbbak, ha osztatlanul skatulyában rendeljük. 
De az 11dagolást nem núndig bízhatjuk a betegre, mcrt bizony a "kés
heo'vnyi" a csapott" vavy jJláne te~ézett kávéskanál" na!ryo;Ll különböző 

öo.l ' " ö )) ....., 

mennyiségeket foglalhatnak magukban. Hatásosabb szerek esetén tehát a 
takarékossággal szembe lép az egészségi érdek és t t -es szerek osztatlan por 
alakjában kiszolgáltatását tiltják is az "általállDs szabályok", sőt szerintünk 
t -es szerek esetén sem tanácsos az. _ 

A skatulyapm·ok ízjavítására gyakran túl sok cukrot, ánizst, édes kö
ményt vagy pláne eleosaecharumot szaktak használni és ezzel megdrágít
ják. Pedig legtöbbször teljesen mellőzhetők (pl. a nem oldódó mész és mag
nesium, bismuth, vagy a nem rossz ízü sókeverékhez, _ vagy pedig a 
rhebarbara + nux vmnicás_ porokhoz, mikor úgy sem használ csak az ostya. 
Ügyeljünk arra is, hog7 hygroscopicns porokat (karlsbadi só) - különösen 
faluhelyen nedvesebb lakásokban - ne tartsunk papírdobozbal). vagy zacs
kóban, hanem jól zárható széles szájú üvegben, mert elfolyósodnak, vagy 
keményen összeállókká és nehezen oldódókká lesznek. Tehát olcsóságból 
papímacskóba is tétethetjük, de a porokat jobb lesz mindig kartondoboz
ban rendelni, mert ha a zacskó kilyukad s a por kihull vagy beszennyező
dik, több kára van belőle a betegnek. 

Az osztoflt porok rendelését szakták az orvosok a legtöbbször avval meg'
drág·ítani, hogy akár van reá szükség, akár nincs, cukrot kevertetn~k belé. 
Szabály leg7en, hogy porhoz cukrot csak akkor adunk, ha a rendelt ható
allya'g oly kevés, hogy tömegszaporítás nélkül nem osztható szét egyenletesen; 
e célbóllegalább 0,3 g-osoknak kelllenni a poroknak, tehát 10 por rendelése
kor 3 g-nak az összmennyiségnek Az osztDit poroknak legjobb ízleplezője az 
ostya; a nem rossz ízű porok pedig' (aspirin), vagy az oldhatatlanok, tehát 
íztelenek (phenacetin) egy korty vízzelminden kellemetlenség néll{ül burko
latl~n is be vehetük; ostyát nyelni nem tudó gyermekeknek pedig a rossz ízű 
porok házilag kávészirnpban, lekvárokban adhaták be. Linctusok, e!ectuariu
nwk rendelése általában drága f:s otthon házilag a száraz porokból egy kis 
gondossággal elkészíthetők.l\1:egdrág;ítja a rendelést drb-kBnt 2 f-rel, ha ostya
tokokba tétetjük a port, még inkább ha gelatin, lmratin tokokat használnnk. 
Ha okvetlen meg akarjuk óvni a szert a gyomornedv hontó hatásától, vagy 
fordítva a gyomrot a gyógyszer hatásától, rendeljünk inkább ú. n. "alkali
solvens" készítményeket (a "1\.fedichemia"' gyár "entersol,uens" néven ho2l 
forgalomba ilyeneket), melyek csak a belekben oldódnak és olcsóbbak, mint 
a drága- és sokszor megbízhata~-lan keratin vagy g'lutoid capsulák. 

A porokat helyettesítő kitűnő gyóg7szeralak újabban a comprirhaták 
vagy a tabletták és hozzá hasonlók, ha jól vannak készítve és nem töredez
nek, mállanak, viszont már a g·yomorba.n széthullanak vagy feloldódnak. 
J ó tablettákat ma már minden jobb gyógyszertár tud készíteni, mégpedig 
a maga által ellenőrzött anyagból és ezeknek ára sem magasabb, mint a 
gyárak, nagykereskedők által szá!Wottaké. Rendesen azonban ezek látják cl 
a gyógyszertárakat acid. acetylo-salicy'licumos, phenolphthaleines stb. tab
lettákkal a megszakott adagolásban, s így a tablettarendelésben úgy az 
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orvos egyéni rendelésének lehetősége, mint a gyógyszerész egyéni felelös
ségének garanciája megszünik. 

Az ilyen lezá,-t csomagolású tablettákért és különlegességek tarta/,.. 
máért a kiszolgáltató gyógysze>·tá•· nuí•· csak annyiban felelős, ha annak 
1'0Jnlottsága, szen·nyezése kívüLTől is szmnmeL látható ( za.varos, üledékes 71 

e/folyósodott, repedt, megsé•·ült, felnyitott); a felelősséget érte a készítő 

vagy forgalo;mbahozó cég, vagy ha külföldi, itthoni engedményese viseli. 
A tablettával versenyezni hivatott a pi!u!ák ősi gyógyszerfomiája. De 

mivel 0·20 g-nál több anyagoc nem foglalhat magába - bár e szabálytól el 
is térhetünk a 0·5-1 g-os bolusokkal-, csak kisebb adagok rendelésére lesz · 
alkalmas. Ki\lönösen hosszabb tartamú gyógyszerelés esetén előnyösek, jól 
készítve elég pontos adagolásúak, hosszú ideig eltarthatók. A kötöany!fg, a 
conspergálópor árkülönbsége az egységes munkadíjak óta nem játszik szere
pet, de a bevonás, dragirozás igen; ezt azonban minden esetben elhagy-
hatjnk. - · 

A kertöcs általában drága gyógyszera.lak, s mégis pazarul bánnak vele 
az orvosok, rendesen feles mennyiségben írják, nagy része megmarad és 
mivel el nem ta1·~ható, beszárad vagy megromlik. 

Igaz, hogy 5-10 g kenőcs munkadíja ugyanannyi, mint 100 g-é, de 
ennek kihasználása kedvéért mégis pazarlás pl. 20-30 g szemkenöcsöt fel
írni, mikor előreláthatólag 5-10 g is elég a gyóg;yulásíg, vagy oly lassan 
fogy, hogy felét már avasadottan eldobhatjuk. Alig játszik szerepet az alap, 
anyag ára, csak ha nagytömeg'Ü. Legolcsóbb alapanyag a nyáron is jól elálló 
vaselinum flavum (10 g 8·2 fill.) és az axungia (10 g 10·6 fill.), utóbbi 
hamar avasodik s melegben felhígul; drágább a lanolin (10 g 12 fill.), a!Z 
ung. zinci oxyd. (10 g 14·8 fill.), az ung. simplex és tmg. diachywn (10 g 
20 fill.). Legdrágább az ung. emoUiens (10 g 26 fill.) és ung. glyce>·ini 
(10 g 41 fill.). A nem hivatalos alapanyagok (eneerin, Tesorbin, nng. stea
rini, vasogen) még drágábbak. 

Olcsóbb lesz a kenőcs, ha bele sok száraz közömbös por kerül, mert 
ilyenkor a zsírmennyiség felére csökken, pláne ha pastává süríttetilc (Va-a 
zsír); de csak bolussal vag7 amylummal, esetleg zinkoxyddal; a bismuth
nitrat már .drága. A kenöcsök szilárdítására legolcsóbb a faggyú; - a 
cacaova.j, viaBz és eetfagg'yú már drágák. , A háborús viszonyok miatt alig 
kaphatók. 

Az olajok közül legolcsóbb a lenolaj és legdrágább a mandulaolaj; e 
helyett vagy a sesamola.j helyett rnindig írhatunk jó hazai napraforgóolajat 
(ol. Helianthi). 

Ügyeljünk arra, hogy az alapanyaggal a kcnőesöt a szándékolt. súlyára 
pontosankiegészítsük (ad -), ne pedig kerekszámban vegyük a zsiradékat 
10-30-100-ra az ingredientiákon felül. Illatosításra olcsó anyag a benzoe 
tinctura vagy a rozmarinolaj. 

Kénesős kú1·ákban a pontos adagolástól takaréko-sságból ne térjünk el; 
húsz drb. 3 gramos adag elosztással viaszpapírtokokk8J együtt ugyanannyi, 
mint 100 g kenőcs osztatlanul. 

487 



A kenöcsök, linimentnmok megfontolás nélküli reildelésével vétenek 
legtöbs"Zör a takarékosság ellen, mert olyap. anyagokat is rendelnek így, 
amik nem jutnak a Mrön keresztül (morphin kenőcsök) és olyankor is tesz
nek ilyen rendelést, mikor az orv-os se vár attól semmi komoly eredményt. 

Tapaszak készítése rudakhan - mit ottheiL kenetünk fel vászonra -
ugyanannyi, mintha felkenetjük vászoma, csak baj van vele otthon. 

A végbélkúpok, bougiek, baiusok -készítése drága, mert elég magas a 
munkadíj. 

A gyógyszer helyes kiválasztáBa nemcsak a gyógyeredmény szempont
jából, hanem takarékosság érdekében is igen fontos. A kettő tulajdonképpen 
egyet jelent, mert. a haszontalan orvosszer, bármily olcsó is, - paza:rláS. 
Ezért .szereink megválQgatásában elsősorban pharmacologiai és therapiai 
elvek vezessenek. . 

Az észszerűen olcsó rendelés szempontjából kerülnünk kell minden oly 
szer rendelését, amelynek a cél érdekében kívánatos hatása felől sem kísér
leti, sem klinikai vagy tapasztalati alapon nem lehetünk eléggé meg
győződve, kétségtelennek csak az experimentalis pharmacologia vagy 
kórtan és a klinika által bebiwnyított hatásokat fogadhatjuk el. Van
nak szereink, m:elyelmek hatása a kísérleti vizsgálat számára még hozzá
férhetetlen, de a hetegeken nagyszámú és erős kritikával tett megfigye
lések s az elért gyógyeredmények elfogadhatóvá teszik azt, amit sokszor 
utóbb a kísérleti tudomány is igazol ( chinin- és arsen-hatás malariáhan). 
Az ilyen, csupán tapasztalati alapon állított gyógyszerhatást azonhan min
dig erős kritikával kell fogadnunk és nem sza'had a "post hoc, ergo propter 
hoc;H könnyelmű elvét követve tévutakra jutnunk. SaJnos, gyógyszereink 
j·órésze ez alapon vÍvQtt ki helyet magának a gyakorló orvosok megszokásá
ban, ri.honnan lassan és nehezen niegy a gyomirtás. Néha igazolja még az 
ily kétes hatású szerek rendelését az a sajni\latos körülmény, hogy egyelőre 
jobhat nem tudunk nyujtani, de túlságosan ragaszkodni hozzájuk és egé
szen ezekre bízni magunkat!, néha súlyos :mulasztásokra vezet. 

Miután így a pharmacologiai és therapiai érték fontosságát az olcsó
sággal szemben kiemeltük, az egyeillő hatásértékű szerek közül kiválogat
hatjuk az olcsóbhat. Nem könnyü feladat, de orvosi kötelesség hetegeinkkel 
szemben .. Ehhez ismerni kell jól a szerek . pharmacologiai hatásértékét és 
ismerni kell legaláhh a fontosab h gyógyszerel< árát, ami iránt nem igen
sw)l:tak orvosaink érdeklődni. Pl. a kitünő phenacetint (l g 2·8 fill.) kez.. 
élik elhanyagoini az orvosok, hogy helyette lactophenvnt, citrophent ren
deljenek, nem is sejtve, hogy ezen újmódi szerekben a lázcsökkentő alkat
rész azonos a phenacetinéval, esa;lillogy ecetsav-gyök helyett az egyikben 
tejsav, a másikban citromsav van: de persze jóval drágábbak. Épp így 
vagyunk a theobt·on,vnum natr. salwyl.-al (10 g 52 fill.), melynél a vele 
awnos Diuretin nem ér többet, de árban jóval magasahh. Sajnos, ma nem 
válogathatunk és sokszor azt kell rendelnünk, amije van a g-yógyszerész-
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nek. Így lehec, hogy a drágább theophyllinre szorulunk, mert ezt még syn
theticnsan elő tudják állítani és bizony megesik, hogy theabramin helyett 
a drágább Dinrelint kell rendelnünk, mert ez mint védett nevü szer, még 
kapható. Nem rochetünk végig a gyógyszerárszabványon, de jó tudni a:a 
orvo~nak, hogy legolcsóhh a coffeinunt pumm s hogy a drága kettős sók 
ehMI csak 50%-ot tartalmaznak (de csak ezek rendelhetők oldatban); -
hogy a chininsulfat drágább árhan, mint a bisulfat, de chiruntartalomra 
egyárúak; -hogy a legbiztosabb és legolcsóbb hypnoticum a chloralhydrat, 
olcsó a prkraldehyd is, míg a tiibhick altató adagja jóval drágább; - a 
jódkáli olcsóbb, mint a jódmat,·ium s hogy senega főzetet a hazai 1"11il. 
saponariae 4 : 150 decacturna teljesen jól ·helyettesítheti; - hogy a leg
drágább gyógyszer a hydmstis canadensis (fluid extr. 10 g 563 fill.),
amint a hivatalos extr. fluid secalis corn. (10 g G'i jjll.) teljesen pótol, söt 
e hazai drog hivatalos félsürü kivonatának 10%-os oldala az oly drága, 
különböZő nevek alatt árult ergOtinakat is kielégítően pótolja. 

A gyógyszerkülönlegességek ma már nem tarto:Znak a legdrágább 
orvosságok közé, sőt gyakran olcsóbbak mint a magistraliter rendelt g:y-,-ógy
szerek. Rendelésül< sok esetben indokolt, amikor pl. új gyógyanyagot tar
talmaznak vagy olyan injectiós készitmények, amelyelmek adagolása és 
sterilizálása gyári üzemben jobhan van biztosítva és olcsóhhan is eszközöl
hető, mint -a gyógyszertá.rban. Annak ellenére, hogy a gyári üzem termé
szetszerűen nagyban jóval olcsóbban tud termelni, mint a gyógyszertár kjs 
üzeme, a különlegességek mégis drágákJ arninek oka az, hogy ilyen szerek 
forgalomba hozatala nagy hírverést igényel, aminek költségeit végül .a beteg 
fizeti meg. 

A gyógyszerkülönlegességek orvosilag nem indokolt nagy áradatának 
igyekezett gátat emeini egészségügyi kormányzatunk ama' bölcs intézkedé
sével, hogy 1940-ben az ú. n. szabványos véwyminták (fonnulae nonnales J 
számát 97-ről 259-re emelte s ezzel lehetövé tette, hogy a gyakorlóorvos a 
legjobban bevált és elterjedt gyógyszerkombinatiókat a gyógyszerkülön
legességekoél lényegesen olcsóbban rendelhesse anélkül, hogy a magistrali
ter rendelés, vagyis a receptírás terhét és az adagolással járó felelősséget 
kénytelen. volna viselni. A gyógyszerrendelésnek ez a Jegolcsóbb módja úgy 
történik, hogy az orvos a vénymintáknak csup~n címét írja fel és a ndosim" 
Szót, valamint a használati·utasítást, sa gyógyszerész a címben jelzett vény· 
minta szerinti gyógyszert szalgáltatja ki, illetve készíti el, ha annak frissen 
való készítése kötelező. Minden orvos tulajdonában lévő - a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület által kiadott - kis könyvecske tartalmazza az erre 
vonatkozó tudnivalókat. 

Meg kell végül emlékeznünk·a sokszor nélkülözhetetlen ásvá:nyvízkú,·ák
ról. Híres hazai vizein1r, néhányat kivéve (így a hndapesti kénes és földes 
hévvizeket, keserüvizeinket, Parádot,_ Balatonfürede-t, Hévvizet, Harkányt, 
Hajduszoboszlót, Balf ot és a visszahírt Felvidék és Észak-Erdély pompás 
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A kenőcsök, linimentumok megfontolás nélküli rendelésével vétenek 
lcgtöbször a takarékosság ellen, mert olyan anyagokat is rendeln€k így, 
amik nem jutnak a bőrön keresztül (morphin kenőcsök) és olyankor is tesz
nek ilyen r€ndelést, mikor az orvos se vár attól semmi komoly eredményt. 

Tapaswk készítése rudakban - mit otthon kenetünk fel vászonra -
ugyanannyi, mintha fellmnetjük vászöm·a, csak baj van vele otthon. 

A végbélkúpok, bougiek, bolusok készítése dráO'a mert elég mauas ·a 
munka.díj. , o ' o 

A gyógyszer helyes kiválasztása nemcsak a gyógyeredmény szempont
jából, hanem talmrékosság érdekében is igen fontós. A kettő tulajdonképpen 
egyet jelent., mert a haszontalan orvosszer, bármily olcsó is, - pazarláS. 
Ezért szereink megválogatásában elsősorban pharmacologiai és therapiai 
elvek vezessenek. . 

Az észszerűen olcsó rendelés szempontjából kerülnünk kell minden oly 
szer rendelését, amelynek a cél érdekében kívánatos hatása felől sem kísér
leti, sem klinikai vagy tapasztalati alapon nem lehetünk eléggé meg
g-yőződve, kétségtelennek csak az experimentalis pharmitcologia vagy 
kórtan és a klinika által bebizonyított hatásokat fogadhatjuk eL Van
nak szereink, m:elyelmek hatása a kísérleti vizsgálat számára még hozzá
férhetetlen, de a betegeken nagyszámú és erős kritikával tett megfigye
lések s az elért gyógyeredmények elfog·adbatóvá teszik ·azt, amit sokszor 
utóbb a kísérleti tudomány is igazol ( chinin- és arsen-hatás malariában). 
Az ilyen, csupán tapasztalati alapon állított gyóg-yszerhatást a~onban min
dig erős kritikával kell fogadnunk és nem szabad a "post hoc, ergo propter 
ho!!" könnyelmű elvét követve tévutakra jutnunk. Sajnos, gyógyszereink 
jórésze ez alapon vívo,tt ki helyet magának a gyakorló orvosok megszokásá
ban, ahonnan lassan és nehezen niegy a gyomirtás. Néha igazolja még az 
ily kétes hatású szerek rendelését az a sajn~latos körülmény, hogy egyelőre 
jobbat nem tudnnk nyujtani, de túlságosan ragaszkodni hozzájuk és egé
szen ezekre bízni magunkat, néha súlyos mulasztásokra vezet. 

Miutá.n így a pharmacologiai és therapi~ érték fontosságát az olcsó
sággal szemben kiemeltük, az egyenlő hatásértékű szerek közül kiválogat
hatjuk az olcsóbbat. Nem könnyű feladat, de orvosi kötelesség betegeinkkel 
szemben .. Ehhez ismerni kell jól a szerek . pharmacologiai hatásértékét és 
ismerni kell legalább a fontosabb gyógyszerek árát, ami iránt nem igen
szoktak orvosainlr érdeklődni. PL a kitűnő phenaoetint (1 g 2·8 fill.) kez
dik elhanyagoini az orvosok, hogy helyette lactophenmt, citrophent ren.. 
deljenek, nem is sejtve, hogy ezen újmódi szerekben a lázcsökkentő alkat
rész azonos a phenacetinéval, Csakhogy ecetsav-gyök helyett az egyikben 
tejsav, a másikban citromsav van: de persze jóval drágábbak. Épp így 
vagyunk a theob•·mnvnU1n natr. salicyl.-al (10 g 52 fill.), melynél a vele 
azonos Diuretin nem ér többet, de árban jóval magasabb. Sajnos, ma nem 
válogathatunk és sokszor azt kell rendelnünk, amije van a gyógyszerész-
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nek. Így lehet, hog-y a drágább theophyllinre szorulunk, mert ezt még s0·n
theticusan elő tudják állítani és bizony megesik, hogy theabramin helyett 
a drágább Dinrelint kell rendelnünk, mert ez mint védett nevű szcr. még 
kapható. Nem mehetünk végig a gyógyszerá.rszabványon, de jó tucÍni az 
orvqsnak, hogy legolcsóbb a coffeinunt punJ.:m s hogy a drága kettős sók 
ebből csak 50%-ot tartalmaznak (de csak ezek rendelhetők oldatban) ; -
hogy a chininsulfat drágább árban, mint a bisulfat, de chinintartalomra 
egyárúak; -hogy a legbiztosabb és legülcsóbb hypnoticum a chloralhydra.t, 
·~!csó a paraldehyd is, míg a többiek altató adagja jóval drágább; - a 
JódkáZi olcsóbb, mint a jódmatriunt s hogy senega főzetet a hazai rOO. 
saponaTiae 4 : 150 decacturna teljesen jól -helyettesítheti; - hogy a leg
drágább gyógyszer a hydmstis canadensis (fluid extr. 10 g 563 fill.),
amint a hivatalos extr. fluid secalis corn. (10 g G'i iill.) teljesen pótol, sőt 
e hazai drog hivatalos félsűrű kivonatának 10%-os oldala az oly drága, 
kűlönböZő nevek alatt árult ergótinokat is kielégítöml pótolja. 

A gyógyszerkülönlegességek ma már nem tartoznak a legdrágább 
orvosságok közé, sőt gyakran olcsóbbak mint a magistraliter rendelt gyágy
szerek Rendelésük sok esetben indokolt, amikor pl. új gyógyanyagot tar-

, talmaznak vag)7 olyan injectiós készítmények, amelyeknek adagolása és 
sterilizáláSa gyári üzemben jobban van biztosítva és o;lcsóbban is eszközöl
hető, mint ·-a gyógyszertárban. Annak ellenére, hogy a gyári üzem termé
szetszerűen nagyban jóval olcsóbban tud termelni, mint a gyógyszertár lös 
üzeme,. a különlegességek mégis drágák, aminek {lka az, hogy ilyen szerek 
forgalomba hozatala nagy hírverést igényel, aminek költségeit végül a beteg 
fizeti meg. 

A gyógyszerkülönlegességek orvosilag nem indDkolt nagy áradatának 
igyekezett gátat emelni egészségügyi kormányzatunk ama bölcs intézked"é
sével, hogy 1940-ben az ú. n. szabványos vényminták (formulae rw,·rnales) 
számát 97-ről 259-re emelte s ezzé! lehetövé tette, bogy a gyakorlóorvos a 
legjobban bevált és elterjedt gyóg-yszerkombinatiókat a gyógyszerkülön
legességeknél lényegesen olcsóbban rendelllesse anélkül, hogy a magistrali
ter rendelés, vagyi& a receptírás terhét és az adagolással járó felelösséget 
kénytelen_ volna viselni . .A gyógyszerrendelésnek ez a legolcsóbb módja úgy 
történik, hogy az orvos a vénymintálu1ak csupán címét írJ· a fel és a -dosim"' . ,, 
Szót, valamint a használati-utasítást, sa gyógyszerész a címben jelzett vény
miuta szerinti gyógyszert szolgáltatja ki, illetve készíti el, ha· annak frissen 
való készítése kötelező. Minden orvos tulajdonában lévő - a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület által kiadott - kis könyvecske tartalmazza az erre 
vonatkozó tudnivalókat. 

Meg kell végül emlékeznünk·a soksw.r nélkülözhetetlen ásványvízkúrák
ról. Híres hazai vizeink, néhányat kivéve (így a budapestj kénes és földc>-s 
hév-vizeket, keserűvitzeinket, Parádot,_ Balatonfürede-t, Hévvizet, Harkányt, 
Hajduszoboszlót, Balfot és a visszatért Felvidék és Észak-Erdély pompás 
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sós és savanyúvizeit), ma idegen területeken feküsznek, s behozataluk igen 
drága. Ezért nem segíthetünk magunkon máskép, mint mesterséges ásvány
vizek házi eWállításával. Erre szolgáh1ak a palikában készült sókeverékek, 
melyek egy l Yz literes üveg szénsavas üdítővízben (Harmat, Kristály 
stb.) oldandák fel és hidegen és jól ledugaszolva mindvégig kellemesek, s 
hatástani szempontból jól pótolják a természeteseket. Ily ásványvíztípuso
kat utánzó három sókeverék gyógyszerkönyvünkben hivatalos is és a ,,for
Inulae normales'' -ek között is szerepelnek. 
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Aachen 380 
Abradil 2·62 
.Absinthii herba 294 
Abs~nthin 294 ,661 
Absmthol 294-
Acetanilid 74. 108 
Acetphenetidi~ 108 
Acetum aromatie:um 324 
Acethylcholin 12L, 166 
Acetylen 44 
Aeidolpep.sin 295 
Acidosis 104 
Acidosis, kompen·zált 230 
Acid. aceticum 326 · 
Acid. acetylosalicylicum 75, 

106 
Acid. arsenicosum 226 
Acid. boTicum 368 
Acid. campharicum 97, 120 
Acid. carbolic. 350 
Acid. cetraricum 294 
Acid. chramicum 327 
Acid. citricum 327 
Acid·. űiaethylbarbitmi-

cum 67 
Acid. fOiwicicmn 326 
Acidum gluconicum 236 
Acid. hydrochloTieum 327 
Acid. laetieum 327 
Acid. nicotinicum 187, 249 
Acid. nitTic. 32.7 
Acid. phenylacthylbarbituri-

cum 68, 168 
Acid. phosphoric. 236., 32·7 
Acid. pyrolignosum 326 
Acid. ·salicylicum 104, 367 
Acid. tannic. 341 
Acid. tricllloraceticum 327 
Aciphen 75 
Acocantherin 162 
Acoin 140, 141 
Aconitin 133, 142 

TARGYMUTATÖ 

Aconitin-készítmények 143 
Aerifiavin 364 · 
Acrigonin 3G4 
Adalin 67 
Adapta 254 
Addison-kór 219 
Adcp.s lanae 465 
Adleps suiilus 465 
Ademlln 249 
Adigan 159 
Adonidin 1_62 
Adonis vcmalis herba J 62 
Adrenalin 129, 135, 169,197 
Adrenalin a.rteriosc1crosis 

130 
Adrcnalinmérgezés 131 
Adrenalon 131 
Adrenergiás idegek 112 
Adstringentia 331 
A. E. C.-keverék 44 
Aethan-származékok 63 
Aethanol 52 
Aether 34, ·40 
Aethcr bromatus 4 7 
Aethylalcohol 52 
Aethylbromid 47 
Acthylchlorid 47 
Aetl1ylchloTid 132 
Aethylen 44 
Aethylium 141 
Aethylmorphinum hydro-

chloricum 84 
Aethyluretha.n 67 
Agar-agar 306 t\.ei\oÍA~f{~ 
Agaricill 120 

1 

Agaral 306 
Agglutillinek 408 
Agranulocytosis 183 
Agrostemma-sapotoxin 199 
Agurin 278 
Agykéregizgatók 91 

.Airol 358 ~.qk/..- /r(;;f 
Akrolutin 284 
Aktedron 95, 170 
Aktoprotin 110 
Alapanyagforgalom 214 
Albargin 110, 335 
.Albastidin 383 
Albucid 402 
Albumasek 254 
Alcohol-epilepsia 59 
.Alcüholmérgezé$ 58 
Aleoholpara1ysis 59 
~-lieuionat 254 
Algocratin 75 
Alj o·dan 262 
Al kali· tartalék 230 
Alkalosis, kompenzált 230 
Alma mint gyúgyszer 316 
Aloe-készítm-ények 311 
Allergiás shock 25 
}JJisatin 317 
AlHum sathum 317 
Allochrisine 400 
Allylum isnsulfocyanatum 

322 
Altatászerek 60 
Althaeae fol. és radix. 315 
Althaeae radix 109 
Alucol 297 
.Alumin. hydroxyd. 297 
-.Aluminiumvegyületek 340, 

341 
Alypin 140, 141 
Amanita bulbosa s. phalloi-

des 426 
.Amanita musearia 128, 425 
Arnanita pautherina 42G 
Amara aromatica 294 
Amara pura 294 
Ambesid 401 
Amidazophen 110, 183 
Amidazophenum 74, 108 
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,~!;,v,b(1"13'f6, 
Amidopyrin 108 Areeolinum hydrobromicurn 
P-aminobenwesav 249 123 
Aminobenzoicum 141 Argentmu acetíc. 334 
Ammoniagáz 205 Argentamin 335 
Ammonium carbonic. 331 Arg. colloidale 110, 335 
Ammonium chioratum 236 Argentum nitric. 334 
Ammonium jod.a.tum 2{)2 Argent. proteinic. 335 
Ammonium sulfoichthioli- ~ Argochrom 335 

cum 374 Argonill 335 
Ammonium-sók (köptetők) Argyl 335 

197 Argyrol 335 
Amylenhydrat 66 Arythmia perpetua 149 
AmylnitTit 167 ATistol 358 
Anaemia 174 Arnica montana 324 
Anaemia pernieio·sa 181 Arsacetin 393 
Anaesthe-sin 140, 141 Arsamon 226 
Anaesthetiea. dolorosa 1 ±2 Arsen 223 
Analeptica 87 Arsenes ásványvizek 227 
Analgesia 30 Arsenevők 20 
Anaigetic.a 47 Arsenhyd,rogen 187 
Anamirta coecuius 90 Arsenl1ydrogengáz 186 
Auertan 283 Arsen lues ellen 392 
Aneurin 24 7 "Arsenmegszokás" 225 
.Androfort 283 Ar.senmérgezés 227 
Androsteron 283 Arsenoben·solum 397 
Angelieae radix 279 Arsenophagok 225 
.Angoltapasz 472 Arsen-vegyületek 176 
Anhalonium Lewini 71 .Arsicodyle 226 
Anilin 187 Arsinoxyd 395 

Arsoton:in 226 
Anilinmérgezés 108 Artin 314 
Anilinszármazékok 7 4, l O 7 Aqua calcis 330 
.Anisi vulg. fruct. 314 Aqua chlorata 349 
Anodyna 72 
.Anopheles 387 Aqua Goulardi 336 

Aqua laxativa Tienneusis 
Autagonismusok 21, 22 310 
Antephysan 240 A 
Anthelmintica 380 qua plumbica 336 
Anthrax-serum 42.0 Ascaridol 365, 386 

Antl
'ann' 16 ~ Ascorbinsav 2·50, 252. 

- A$-piilinol 383 
.Antiaphrodysiacum 71 A.spirin 75, 106 
Antidotum arsellici 330 Aspirinkészítm&nyek 107 
.Antiepizoa· 371 Assimilatiók 21_3. 22.0 
Antifebrin 74, 108 A. S. tabi. 106 · 
Antigenek 408 hrfj{;;.~~t f.ttJ!t, Asthma nervosuru s. brDn· 
Antilepral 400 1 chiale 200 
Antiluetica 390 Asthmolysin 206 
Antimon 398 A. T. 10. 240 
Anrtipyrin 74, 107 Atebrin 389 
.Antipyretikák 74 Atophan 75., 302 
AntithyroidiTI Moebius 220 Atoxyl 392 
Anyarozs 287 Atripho·s 166 
.Anyagc...•::.e-re-mérleg 213 Atropa bellatdonna.115 
Anyagforgalom 213 Atropinmérgezés 118 
Aolan 110 Atrapinum sulfuricum 119 
Apiol 291 Aurobin 400 
Aplona 316 Antaneljárás 349 
Apnoe 192 A vertin 45 
Apomorphin 299 A-vitamin 242 
Apothyrin 220 )...:xerophthol 242 
Arachnolysin 433 Axon 29 
Aranyvegyületek 400 Axungia porci 465 t Eftfí 
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Azofest-ék~k 364 
Azophenum 7 4, 107 
~<\.zophenum salicylicum 7 4, 

106 
Ál-fájdalmi reflexek 73 
ÁTonffy-féle bor 302 

Bactcriolysinek 408 
Baden 380 
Balf 380 
Hals. peruvianum $'12 
Bals. styraeis 373 
Bals. terebenthinae 323 
Bals. tolutuanum 373 
BarbarrUdi pulv. és compr. 

75 
Barbitursav származélwk 67 
Bariunllllérgezé.-s 433 
Barium sulfuratum 379 
Dawrec.eptorok 165 
Basedow-kór 132 
BaseTgin 289 
Basis bóélítók 45 
Bathmotrop hatás 144 
B. O. G. 413 
Belladonna kész'itményck 

ne 
Belladonnae fol. 115 
Belső légzés 208 
Benerva 248 
Bengueliment 106 
Bell'Zedrin 95, 170., 171 
Benzoesav és sói 367 
Benzol 183 
Beri-beri 241, 2·47 
Betabion 248 
Betaxin 248 
Biamin 248 
Bikszádi-víz 197, 297, 331 
Bilini víz 330 
Billroth kever-ék 44 
Biocitill 255 
Biolax 314 &!~eti' c:,l/.t,~ll<'!.k i:.@'; 
Bi-omalz 255 
Bismogenol 392 
Bismuth-készítm-ények 290 
Bismuth Iues ellen 391 
Bismuth-mérgezés 339 
Bismuth-sók 338 ' 
Bis,mutum subnitric. és 

subcarhonic 296 
Bitestin 283 
Bi'ZOl 392 
Bizser-kór 289 
Boletusok 427 
Bolus alba 315 
Borax 235, 368 
Borneol 70 
Borny-val 71 
Borszesz 52 i3t"t'6 /;:of 
Brcuer-Hering reflex Ú2 
Brilliáns zöld 364 

Brómaceton 208 
Brombenzyleyanid 208 
Bromidia 66, 70 
BTomopan 69 
BTomural 67 
Bróm vegyületek 68-69 
Brómvegyületek, szer-vesek 

70 $.!\4.L-Üt ~ 
Bufo vulgaris- 431 
Bulboc.a.pnin 71 
Butyrum eacao 94, 465 
B-vitamin 182 
B-vitamin csoport 247 
Bz·vitamin 248 
Be-vitamin 2·49 
Ex-csoport 249 

Cacao habok 94 
Cacetysol 107 
Cadegel 374 
Calami rhizoma 294 
Calcaria chlorata 350 
Calcium 197, 258 
Calcium a vérmegalvadás

ban 184 
Calcium carbonic. precipitat. 

235, 296 
Calcium chioratum 236 
Calcium hypochlm·os 350 
Caldum készitmények 259 
Calcium oxydatum 329 
Calcium pantothenat 2·49 
Calcium phanodorm 68 
Calcium-Sando·z 259 
Calciums6k 75 
Calcium suifumtum 379 
Cal .ci ven 259 
Calcosül 259 
Calome1 361 
Campechianum lignum 343 
Camphor 324 
Camphor készitmények 96 
Camphora 95, 191, 366 
Campclon 182 
Canna.binol 71 
Ca:nnabis indica 71 
Can~on-féle vészreakció 130 
Cant:lri-s s. lytta vesicatoria 

321 
Cantharidin 321 
Caphas-ein 254 
Capsici frudus 323 
Capsula 458 
Carbarnidum bromaethyl

aeeticum 67 
Carbámidum bromiso-

valerianicum 67 
Carbo medicinalis 315 
Carbolax 315 
Carbolmérgezés 351 
Ca-rboneum tetrachloratum 
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CardiaZol 171, 191 
Cru.'diazol görcsök 96 
Carminativák 314 
Carnin 253 
Carvi fruct. és Ol. 314 
Carvol 302 
Caseill készitmények 253 
Ca.seon 254 
Caseosan· higany 110 
Ca.scarae sagradae cortex 

310 
Castle-fermentum 182, 295 
Cansit 75 
Cebion 252 
Genovis 248 
Centaurii herba 294 
Centedrill 95., 170 
Cephaelin 299 
Cephalein 198 
Cera 465 Cé.r-utt'"..t."\ ~fr 
Cerebralis elhízás 215 
Cerluna 390 
C.erussa 336 
Cesol 123 
Cestodá.k 382 
Ceta.ceum 465 
Cevita 252 
Chamolysat 314 
Chamomilla.c flos 314 
Charta sinapisata 322 
Chelidmlium ma.jus 302 
Cllelisan 302 
Ch.emiai hőszabályozás 98 
Chemoreceptorok 192 
Chemotherapia 345 
Chemotherápiás index 16, 

346 
Cllinakéreg készítményei 294 
Ohlnidin 101, 164, 165 
Chinin 75, 101, 110, J.64, 

286 
Chillill idiosynkrasia 187 
Chinin malária ellen 388 
Chillin mint roboráns 219 
Chinin sók 103 
Chinopl:lsmin 390 
Chinuitrin 287 
Chlor 204, 349, 354 
Clll((racetophenon 208 
ChloJ.11lamyd 66 
Chloralhydrat 65., 164 
Chloralose 66 
Chloramin 317, 355 
Chlorbutanol 300 
Chioreton 66, 300 
Chlórmész 350 
Chlorpicrin 206 
Chlorszénoxid 205 
Chioraform 34, 39, 324 
Chi-oragenium 355 
Chlorozon 355 
Cholagoga 300 

Cholamin 302 
Cholecystokinin 301 
Cholera elleni védőoltáR 413 
Cholcretica 302 
Choleval 110, 301, 336 
Cholin és származékai 120 
Cholinergiás idegek 112 
Cholinesterasc 112 
Cholokinetika 301 
Cholumbra.l 301 
Christola.x 314 
Chronotrap hatás 144 
ChrysaTobin 3'7ü 
Chrysophans-av 309 
Giankalium 209 
Cihalgin 75, 108 
Cibazol 402 
Cinae flores 384 
Cinehona calisaya és 

·suceirubra 101 
einehonidin 101 
Cinchonin 101 
Cicutoxin 90 
Cink 363 
Cinksók 340 
Cireulatio h.aematoenteritica 

12 
Cireulatio ha.ematogastrica 

12 
Citarin 277 
Citrin 252 
Citropllen 74, 108 
Clark I. és II. 208 
Claviceps purpurea 287 
Coagucit 184 

- Coagulen 184 
Cocain 134 
Cocain·mérgezP..s 137 
Cocainuru hydroehloricum 

139 
Cocainuru novum 140., 141 
Codein 83, 200 
Codoonal 67 
Coffea arabica 93 
Coffein 91, 163, 171, 191, ZW, 
Coffein készitmények 93 ' 
Colchicin 75 
Colchicin készitmények 76 
Collapsus 166 
C-ollargo1 335 
Colliphormon 240 
Collodium 4 72 
Colocynthidis· fructus 313 
Co1ocynthin 313 
Golophonium 324 
Columba.e raélix 294 
Compr. antirachitiea 244 
Compr. antistrumiea 260 

- Comprimaták 462 
Conchinirr -101 
Condurango cortex 294 
Coniin 114 
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Convallaria maialis 162 
Coranrin. 171, 191 
COTbasil131, 170 
C~tiam)'Ttin 91 
Coronilla scorpioides és 

varia 102 
COTtenyl 2-19 
Corticos_teron 219 
C01tigen 219 
Cortiron 219 
Corydalis cava 71 
Cotarnin 290 
Credé·cseppek 334 
Crocus- sativus 291 
Cucurbitae peponis semen 

384 
Cumulatio 14 
Cupnim sulfuricum 299 
Cura1·a 113 
CUTarin. 113 
Curin 113 
C-vitamin 250 
C-vitamin készítmén.iek-252 
Cyanhydrogen 209, 352 
Cycloform 140 
Cyclon 352 
Cyclop1·opan 4(_ 
Cygnolill 376 
Cyren B 284 
Cytisin 127 
Cytochrom 177 
Cytoehrom-oxydase 193 
Csalán 324 
Császárfürdő 380 
Cseppszámtábla 478 
Csersav készítmények 341 
Csigamér_gezés 424 
Csillapítószerek 68 
Csirahonnonok 282 
Csirarnirigyek 2_81 
Csukamáj olaj 24_5 

Dagenan 401 
Dakin-oldat 354 lJ:Cit--JBi?' 
Daphne mezereum 324 
Datura strammonium 115 
Decholill 302 j)~v&J }':,J&') 
Decoctum 482 
Dehydrocorticosteron 219 
Delirium tremens GO 
Demaltose 255 
Depyr_in 106. 
Dermaforin 358 
Dermasept 358 
Dermatol 358 
Deseptyl 401 
Desoform 358 
Desagen 363 
Desoxysteron 219 
DevitŰl 244 
Diabetes insipidu-s 239 
Diaethylstilböstrol 284 
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Dialax 314 
Dibenzoyldisulfid 133 
Dicadid 200 
Digalen 159 
Digestum 481 
DigiclaJ:in 159 
Digifalill 159 
Digilanid 147, 159 
Digipuratum 159 
Digitalis készítméRyek 159 
Digitalis lanata 147 
Digitalis mérgezés 160 
Digitalis purpUTea 146 
Digitalysatum 159 
Digitoxiu 146 
Dihydrotachysterin 240 
Dijodtyrosin 217, 220 
Dilumin 107 
Dimethylxanthinok 91 
a-dinitro-phenol 219 
Dionin 84, 200 
Dio:x:ypurin 91 
DipankTill 297 
Diphos,gen 206 
Diphteria-oltá.s 417 
Diphtheria-savó 415 
Diplosal 107 
Disnptal 402 
Dissimilatiók 213, 215 
Dithyrin 220 
Diuretica 270 
Diuretin 278 
Doca 219 
Dolantin 86 
Dolmex 75 
Domatrill 119 
Domopon 83 
Doryl 121, 166 
Dosis letalis 16 
Dosis refracta 17 
Dosis subletalis 16 
Dosis therapeutica cmati\·a 

16 
Dosis tolerata 16 
Dosis totalis 17 
Dosis toxica 16 
Dromotrop hatás 144 
Dulcin 255, 476 
Durand-.szer 323 
D-vitaminok 243 
Dynarsan 39'7 
Dysenteria serum 419 

Ebaga 468 
Eehujin 162 
Edénykrizisek 166 
Eggopy1'i9in 401 
Ektogan 354 
Elarson-tabletták 226 
Elastanon 95 
Elaterium 313 
Electuarium 463 

Electyl 40~ 
Elektrargol 110 
Eliminatio 13 
Elixír. acidum Hallerí 236 
Elővese 2-72 
Eiubis 392 
Elytiran 218 
Emetill 198, 201, 299 
Emetin .rnint chemo.thera-

peuticum 398 
Emo·ilin 309 
Emplastra 471 
Ernpiastrum diachylon 330 
Emsi víz 197, 330 
Emulsiók 479 
Eudojodin 262 
Endotoxinok ·407 
Ephedrin 170, 1in, 201l%\ 
Ephedrinum hydrochloncum ID .. 
Epherit 131, 170 
Ephetonin 131, 1 '70 
Ephynal 246 · 
Epilepsia kezelése 69

1
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Epinephrin 12-9 
Epitheltestek 240 
Equiseti herba 279 
Ercérhinol 197, 335 
E1-cobis 392 
Erepton 254 
Ergarn 289 
Ergobasin 132, 287 
Ergometrin 132, 28 7 
Ergosterin irradiatum 244 
Ergot 287 
Ergotamin 132 , 287lG1r 
Ergotismus convulsivus 289 
Ergotismus gangráenosus 

289 
Erg-otoxin 132, 287 
Eriflavin 364 
Erugon 283 
Erytluolum tetranitricum 

168 
Erythropillcin 133, 162 
E1ythroxylon coca 134 
E.serin 121 
Esmodil 121, 166 
Eubasin 401 
Euca.in B. 140 
Eucalypti 360 
Eucarbon 315 
Eucasill 254 
Eucerin 468 
Buchininum 103 
Eucodal 200 
Eucupiu 400 
Eumydrin 119 
Euphorbium 322 
Euphyllin 279 
Eupnne 192 

Eutorwn 16G 
Ev.ion 246 
Evipan. 46 
E-vitamin 246 
Excitantia 87 
Exl1epar 182 
EA-pectorantia 195 
Extracturu carnis Liebig 253 
Extractunt maltis 255 
Ezüst 363 
Ezüstkolloidok 110 
Ezüstmérgezés 335 
Etvágygnrjesztők 292 

Fachingeni víz 197, 29í 
Fáj dalomcsillapít6k 72 
Fehérjék 253 
Fehérvérsejtek 183 
Felszívódás 7 ~(lj~~ ::~1 
Fel-tauri 302 
Fercupar 180 
Ferenc .József forrás 305 
Ferractiv 180 
Ferratin 177 
Ferri-sók (szerves) 180 
Ferrobromlecithin 255 
Fenocodyle 226 
Ferrocuprin 180 
Ferro-vegyületek (szervet-

len_ek) 179 
Ferrum sesquichloratum 185 
Fertőtlenítő t>z-erek 34 7 
Fertőzés ellenes vitamin 243 
Féregűzők 380 
Fibrin 184 
Fibrinagen 184 
Fibrolysin 323 
Filicis maris rhizoma 383 
Filixsav 383 
Filmaran 383 
Filmagen 472 
Fluorsav 204 
Fluo.rsav mérgezés 435 
Foeniculi fruct, ol. és aqua 

314 
Fokha.gyma 317; S9'z. JZ.S 1 

Fonálférgek 38~ ' 
Forapin kenőcs 32-2 
Fo1~malin 348 
F-ormaldehydum solutum 

348 
Formu1a magistralis 453 
Formula nosocomialis 454 
Formula normalis 454 1 158

1 

Fmmula officinalis 454 
Fowler-oldat 226 
Frangula,e corlex 309 
Frangulin 309 
Fructus s. bacc.a.e juniperi 

279 
Fuadin 398 
F-vitamin 246 

Galandff'érgck 382 
Galla 343 . 
Gallopect 316 
Gastro-Sil 297 
Gaultheria procumbens 106 
Gátló központok 31 
Gáznarkózis 41 
Gelatilla 185 
Gellért fürdö 380 6'd"'0 'fd•i, 
Genitalis elhízás 215 
Genot:rpusos alkat 19 
Gentiana ibolya 364 
Gentiauae radix 294 
Gemlanill 398 
Gero·san 106 
Giesshübli víz 330 
Gitalin 146 
G-itoxin 146 
Glanduantin 285 
Glandubolin 2-84 
Glanducorpill 284 
Glanduitrill 239, 286 
Glandula thyreoidea 215 
Glaubersó 305 
Gleichenbergi ·víz 331 
Gloma 255 
Glucoven 259 
Glycerill 466 
Glyccrin zsírok 464 
Glycophyllin 279 
G1ykokoll 114 
Gombamérgezés 425 
Gonadotrop hormon 285 
Gócreakció 109 
Görcsokozó mérgek 90 
Gra,micidjn 405 
Granulák 459 
Granulocitagen 183 
Granulocyták 183 
Gravit·ol 290 
"Greifswaldi fes.ték-

kcverék' ' 364 
Guajacol-készítmények 199 
Guajacolum és- készítményei 

370, 371 
Guanidin 114 ,3C.3, • 
Guarana pulverata 94 
Gummiambicum 315 1 -?..6'fi

1
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Gummi gutti 313 
.Gumós galóca 426 
Guttae 478 
Gyn-ergen 289 
Gynophysin 287 
Gyno-rmon 284 
Gyps-ophylla paniculata 199 
Gyermekágyi láz 56 
Gyermektápliszt-ek 255 
Gyilkos galóca 426 
Gyógytápszm:ek 253 
Gyógyszertárak 448 
Gyomortetania 231 
Gyulladás 318 
é.~iiqj l'ftf 

Haematogen 177 
Haematoporphyrin 187 
Haemolysis 186 
Haemopoletinek 175 
Jiajduin _297 lf~~.3t1q;3.I:; 1 "HaláJharmat" 207 
Halhantigén 25 
Halicitau 243 
IIalmérgezés 42-3 
Halmozódás 1-1: 
liaptenek 25 
Harcigázok 205 
Harkány 380 
Harmin 71 
Hasadás 12 
Hashajtók 302 K~<ii"<•tts 3{!;-
Hasis- 71 
Hámvédő vitamin 2-42 
H-einz-testek 187 
Helleborein 162-
Helleborus niger 324 
Hell-eborus niger és viridis 

162 

Helmitol 280, 301 
Helvclla csculenta 186., 427 
Helv-ellasav 427 
Hemeralopia 243 
Heparin 185 
Herba maté 94 
Herkulesfür~dő 380 
Heroin 84, 200 
Hexamethylentetramin 2~01 

301 
Hexyl resorcinal 386 
Himlőoltás 411 
Hirutli:in 186 
Hirudo officinalis 186, 319 
Histamin lOE, 288, 324 
Histidin 288 
Hoffmanp.-csepek 41 
HQgival 2-84 
Homatropinuru hydro-

bromicum 119 
Hordenzym 255 
Hordomalt 255 
Hovaletta 71-
Rugyany 277 
Hugyany 5Zármazékok 64 
Humulen 71 
Humulus lupu1u-s 71 
Hunyadi János :forrás 305 
HuTkamérgezés 421 
Húsmérgezés 422 
Húgyhajták 270 
H-vit~min 246 
Hydmrgyr. bichlomt. 

amrnoniat 361 
Hydrargyr. biclllorat. 

corrosiv. 360 
Hydrargyr. bijodat. rubr. 

361 
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Hydrargyr. chioratum mite 
361 

Hydrarg. cyanatum és 
oxycyanatum 360 

Hydrargyr. jodat flav. 361 
Hydrarg. oxydat. flav. 361 
Hydmstin 290 
Hydrastinin 290 
Hyd'rastis canadensis 

rhizoma 290 1 4-fr.'{ 
Hydrochiniu 399 · 
Hydrocupreinek 399 
Hydromel illfantum 310 
Hydronal 297 
Hydropy:rin 75, 107 
Hydroxygen 350 
Hyoscyami fol. 116 
Hyoscyamiu-Atropin.-

esoport 115 
Hyoscyamus készítmények 

119 
Hyoseyamus niger 116 
Hyperaeiditás 296 
Hyperchromasia 187 
Hyperal 354 
H:,yperpn_oe ::w2 
Hypert·onia 166 
Hypertoniás oldatok 26·:1 
Hyprrotiea 60 
Hypoehloraeroia 256 
Hypophysaer elhízás 215 
Hypophysis hátsólebeny 

239, 286, 301 
Hypophysis me11sölc-beny 

239 
Hypotoniás oldatok 264 

Ichthargan 335 
Iehtlüol 374 
leoral 170., 171 
Idiosynk.rasia 19, 24 
Infusum 482 (~e.urtM &_;f. 
In:fwmm carnis salitum 253 
Inhalatiós narkózis 34 
Injectiones subcutineac 475 
Illó olajok S65 
Immunitás 20, 407 
IngertheTápia 109 
Inosit 253 
lioh-ophatás 144 
Insufficientia cm·dis 150 
Insulin 236 
Intm:iod 262 
Im,.er't szappanok 363 
Ipecaeuanhae radix 198, 299 
Irgafen 403 
Ir~gamid 403 
IrrespirabiEs -gázok 203 
Irrig-atio 474 
Isace-n 311 
Isofo-rm 358 
IsohyClria 228 

496 

Isolax 311 
Isotonia 264 
Istizin '311 
Istop,YJ--in 106 
3"t>:bt!n:i.ttc/uy 1Zli 
Jalapae radix 3~2 _, "'c 
J eeorol 246 '3"-W1ó_.c 3p;.) 
Jemalt 246 
Jód 110, 260 
Jódbasecl'ow 5 
J odeholin 262, 301-
Jodipin 262 
J ódleeithin 255 
Jód lues ellen 397 
J ódmérgezés 262 
J odoformium -357 
J odoform pótszerek 358 
Jodolum 358 
J odothyrin. 216 
J odphenolphtha:lein 262, 301 
Jodrenin 262 
J odtetragnost 262, 30 l 
J odthyreoglobulin 216 
Jódtinetura 262 
Joduro 355 
J odvasag-en 356 
J othion 356 
Juglandis fol. 343 
J unipems ·sabina. 291 

Kagylómérgézés 424 
Kakodylsav 226., 392 
Kalium aceticuru solutum 

276 
Kalium earbonicum 330 
Kalium chloTicum 187, 369 
Kalium hydrotartaric. 306 
Kalium hydro:xydatum 329 
Kalium hypermanganic. 369 
KaL jod·atum 166, 262 
Kalium jodatum (köptetéí) 

197 
Kaliumnatrio tartaric. 306 
Kalium nitric. 277 
Kalium-sók 164 
Kalium stibium-ta.rtaricum 

299 
Kalkojódlecithin. 255 
Kalmopyrin 75, 107 
Kalomel mint hashajtó 306 
Kalomel (húgyhajtó) 278 
Karnala Clepuratum 384 
Kamillosan 314 
Karan 247 
Karil 75 !Qvk&tkz_ ~ 
Karisbadi vize-k 302 

1 

Kera.tomalacia 242 
Keserű anyagok 293 
Kevert nal'kózis 44 
Kéjgáz 41 
Kéksav !209 ,.t11.251 

Kén 110, 316 

Kéndio:xyd 204, 377 
Kénes .ásv_ányvizek 380 
Kénes fürdők 378 
Kéneső 358 
Kéneső lues ellen 390 
Kéneső-mérgezés 361 
Kéneső vegyületek mint 

húgyhajták 277 
Ké:nhydrogen 211 
Ki,gyómarás 428 
Kígyóméreg 186 
Kiválasztás 13 
Kola dió és készítményei 94 
Kombetin 161 
Kongóvörös '185 
Konyhasó 256 
Konyha-sós á-sványvizek 257 . -
Korsakow-kór 59 qltt~~!L 1X~ 
Köptetök 195 --
Körisbogár 321 
Köszvény 75 
Kmtschmc1· reflex 37 
Krcatin 253 
Kreatinin 253 
Kreolin 352 
Kresol készítmények 35 
Kreosot-vegyületek 199 
Kreosotum fagi 370 
Krondorfi víz 330 
Krystallose 476 
Kufekelisz.t 255 
Kmella-por 312 
Kussein 384 
Kusso flmes 384 
Killsö légzés- 194 
K-vitamin 184, 246 

Lae sulfuris 377 
Lactariák 427 
:ü.tctoflavin 247, 249 
Lactophenin. 74., 108 
Lanadarill 159 
Lanadigin 147 C..A\m-,~v;;.- .J0

1
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Landeck 380 
Lanolin 465 
Lapis infer;nalis 334 
Lauru.s eamphora 95 
Laxalin 314 
Látóbíbor 243 
Lázkeltő gyógyszerek 109 l , _ ... ..., 
Lecithin 255 Ldur,.f?k ftt>-11.306, 
Lenigallal 376 --. 
Lentin 121, 166 
:Leukoeyták 183 
Leukopenia 183 
Levatol 106 
,,Lewisit" 207 
Légz.ési tetania 231 
Légyölő-galóca 425 
Lichen Isiandiens 294 
Limosal _106 
Linetus 463 

Linetus gu,mmoslli! 315 
Linim. ammaniatum 324 
Linim. ammoniat. -s. volatile 

329 
Linim. calcis 330 
Linim. saponato campho-

ratum 324 
Lipiki Víz 330 
Lipobi 392 
Lipolysin 218 
Lipojodin 262 
Lipotropia 48 
J.~iquem.in_ 186 
Liquil'iciae ra:dix 199 
Liquoid-Roc.he 186 
Liquor acidus Halieri 236 
Liquor ammoniae 329 
Liquor anodynu:s Hoff-

manni 41 
Liquor carboni:s detergens 

374 . 
Liquor Holiandicu-s 133 
Liquor hydrogenii hyper

oxydati 353 
Lithm~g-yrUm 336 
Lithium ca..rbonicum 234, 

277 
Lithium citricuru 277 
Lobelin 97, 171 
Locke-oldat 268 
Lopion 400 

Lost" 207 
Lotio 474 
Lucullin 297 
Luhisan 385 
Lúgmé1·gezés 328 
Lugol-oldat 262 13$1P

1 
Lúgok gyógyhat..o\.sai 233 
Luhi 1fa•·git forrás 330 
Luisym 297 
Lukács fürdö 380 · 
Lumbális anaest-hesia 135 
Luminal 68 
Luteinizáló hormon 285 
Luteoantin 285 
Luteogan 2-84 
Lutocrescin 285 
Lymphocyták 183 
Lysoform 348 
Ly-sol 352 
Lysurat 277 

,.)\L és B. 693'' 401 
Maee1·atum 481 
Magnesia usta 296 
Magnesiuru 259 
Magnesiuru ca.rhonic. 

hydroxyd 296 
:Magnesiwn hyperoxidatum 

354 
Magnc.sium narkosis 46 

32 Gyógyszertan 

Maguesium- oxydaturu s.. ·Mikrolax 311 
us.a. 330 Mirbán-olaj 109 

Magnesium perhydrol 354 Mitigal 374, 379 
Maguesium-sók 305 l\futura 474 
Magnesmm .sulfat 104. Mixtma chloralobromata Gli 
Magnopyrin 107 Mixtura gummooa 315 
Magnosterill 20-7, 355 Mixiura sto.maclüca 294 
Magnoxyd 354 M-ollin 468 
Magnozon 354 Monocyták 184 
Malál'ia plasmodium 387 Morbus Biermeri 181 
Maltiron 254 Morchella esculenta 428 
Maltosit 255 Morphin 76 
Maltum 255 Morphi:n csoport 76 
Manetol 184 Morphin mérgezé.s 84 
Mangan 180 Morphin pótszerek 84 
Manna 306 Muscarin 128 
Mannit 30G r1::r~ '?K,"l-lf,séMucillago ,gummi arabici 
Marfanil 402 315 
Margitszigeti fürdö 380 Mustárgá.z 207, 324 
Májtherápia 181 Myelofo1·m 141 
Málná.si Mária és SicUlia Myelotrop honnon 21 í,1tt;.,.1f51.., 

:fon·ás 331 . Myo:fort 166 
Málnási vizek 197 MyokoP.1hin 161 
Medinal 67 Myosalvarsan 397 
MBid,obis 392 Myoston 166 
Megoszlll-si hányados 49 
Mellékpajzsmirigy 240 Naphthalinum 375 
Mellékvesekéreg 21'9 Naphtho]um 375 
Menfor 106 Narcylen 44 
:Meningococcus serum 420 KarkótikáJr 32 
Menthal pip . folium ol. Narkotizáló zóna 35 

és _aqua 314 Narkózis elmélete 48 
Menthol 197, 302 Narkózis törvény 30 
Mentholum 366 Narkózis vesz-edelmek 35 
Mescalin 71 ~it( Natr. bicarbonicum 296 
Metan.ephrin 131 l"lt-\:ic'(!:J.?\()6 N atr. boricum 235 
Methaemoglobin 187 Natrium carbonic. 330 
Mcthanszármazékok 6::1 Natrium chioratum 256 
Methanol 60 Natr. citdeum 235 
Methylalcohol 60 Natr. hydrocarb. s. hicarb. 
Methylenkék 301 234 
Methylenum coemleum 301 Natrium hydrocm·bonie.-
Methy1guanidin 114 330 
MethylsalicyJ.sav 106 Natrium hydroxydatum 
Methylsulfonal- 67 329 
Metrokrin 284 Natr. jodatum 166, 262 
Méhmércg 322

1
/6;,. N atrium joClatum (köptető) 

Méregmegszoká.s 20 197 
Méregvágy 58 Natr. nitrosum 167 
Mérg-ek kimutatása N ab·. perbarat -354 

444---447-lg Nat.r. J)]w.sphoric. 306 
Mérgeskígyók 429 N att sulfuricum 305 
M-él·g-es rovarok 432 Nautisan 300 
Mérgezések ellenszerei 442 Nátha 196 
Mérgezések kezelé-se 44;) Nematcdák 384 
Mérgezési statisztikák Neobizol 392 

435, 436, 437, 438 Neo-gynm·gcn 289 
M-érgezö és mérges halak Nebhomhreol 2-83 

432 N-eomagnol 207, 355 
Miamin 355 Neosa}~:·arsan 394, 395 
Migrainkúp 366 Neostiboc;an ,398 
lvfigrainin · 108 Neatraparin 119 
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Nmiin 162 
Nerium oleander J G 2 
N estiéiisz t 255 
Neucesol 123 
N eurolysin 11 O 
Neuron 29 
N eurotrapia 48 
N eu tralou 297 
Nicobi on 187, 249 
Nicotiana tabacum 123 
Nicotin 123 
Nicotinsa-..: amid 249 
Nigma 401 
Nipagan 352 
Kipa.sol 352 
Nitritek: 187 
Nitrobenzol lOB, ]87 
Nitrocllloroform 206 
Nitrogázo-k 204 
Nitrogen monoxyd 41 
Nitrogenium oxydulatum 

41 
Nitroglyccrin 167 
N or,macol 300 
Notatin 405 
Nova/3-urol 278 
Novatop1mn 75 
NovatrDpin 119 
Novlearbon 315 
N ovhudin 186 
N ovocain 140 
Novolax 314 
N ovoprotin J 10 /:!tV ;;.t(-7 
NöY-ekedési vitamin 242 
?\1ucleinsa:v ll O 
Nucleotntt 183 
Nujol 314 
Nutrose 2·54 
Nux moschata 315 

OC!ldaliszt 255 · 
Ocstron· 282. 284 
Oestrophe.n 284 
Okystypt:ín 290 
Oleandr-in J 62 
Ol. ad vulmwa i1GG 
Ol. Amygdalamm 464 
Ol. anthachitkum 244 
Ol. cadinum 374 
OL Caryophyl1i 366 
Ol. Chaulmoograe s. 

Gynocardiae 400 
01. Cheno:po'aii_ 386 
01. Cinnamami 367 
Ol. C.rotonis 312 
Ol. Eu<'--alypti 199 
Ol. Gau1theriae lOG 
Ol. Heliarrthi 465 
01. jerocis morrhuae s 

ase1li 245 
Ol. j~oris phosphoratum 

222 
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01. .Junipmi 279 
OL Lauri 465 
Ol. Lini 465 
Ol. 1ithantracis 37 4 
Ol. Olivarum 465 
Ol. Petraselini 291 
OL Pini- pumilionis 199 
Ol. phosphor-atum 222 
OL Raparum 465 
Ol. Ricini 307 
Ol. rtlSci 374 
Ol. Santali 280 
Ol_ Sesami 464 
01. Tercbenthirrac am-iriac. 

323 
Ol, Tercbenthinae rectific. 

199 
Oltóanyagok 406 
Ouonidis radix 270-
Opiuin 76 
Opium alka:loidák 83 
Opium kés:r.ítményck 82 
Opolan 314 
Opsoninok 410 
0Dtannin 343 
öPtochin 399 
Orasthiu 287 
Organodccursorok lJ 
Organodcpositorok 11 
Organotrap gyógyszerek 1 ;) 
OrthofOTm 140, 141 

· Ortizon 354 

Panflavin 364 
Pankreas dispert 297 
Pankreas liquoid 297 
Pankreatinum 297 
Pankreon 297 
Pantháe.sin 140 
Panthotensav 24~ 1 
Pantocain 140 
Pa-ntopon 83 
Papain 296 
Papaver somnifcrum 7G 
Papaverin .§2.,. 168, 201,~~ 
Paracoclin 200 
Paraffinuru liqui:dum 3"13 
Paraffinum liquid. és soJi1l. 

466 
Paraformaldehyd B49 
Parag-en 110 
Paraguayi tea 94 
Paraldehyd 66 
Parasitotrop gyógyszerck 

]5 
Parasympathicus idegrentl-

szer 115 
Parathormon 240 
Parkinsonismu-s 117 
Pastn racaotina sacclw.rata 

94 fa&Br~ 4til, 
Pasta -Canquoini B40 
Pasta guarana 94 
Pasta Laneloifi 340 
Pasteur·r€'_.akció 209 
Pa:stillák 462 Osmosisos nyomás 264 

Os·ztrigamérgC'J:-6S 424 , 
Ouaba.in 161 01-3-ib>•i ~ 

Pá.rduc-.g-alóe-a 42(i 
Pearson-oldat 226 
Peganum lJa.rmala 7-1 Ovomaltin 248. 255 

Oxanthin _211 
Oxcn 354 
Oxicyrl. 386 
ŰXo.!'-Oll 354 
Oxydatio 12 
Oxygen 190 201 
Oxyg-enhiány 181 
OxymAl sciHae 270 
Oxymors R85 
Oxyto~in 239, 286 

- Own. 34S 
(Hom 187 
Ólommérgezés B::l7 
Összehúzó szerek 331 
Ö."szctett na1·kózi~ 45 

l'acyl 121. 166 
Padutin 166 
Pajzsmirigy 176, 181, 215 
Paj7,smirigv mint lrú,gy· 

hajtó 279 ft-t! 6~ 
Pa:llieid 394 
P-aminoberu:--ol-sulfamirl 4-0l 
Pnnamakércg 198 
Pancm'teA 219 
Parrdigal 147, 159 

Peldin 184 
PellagTa vitamin 249 
Pe11eti-erin 382 
Pclli.dol 364 
Penészgombák 404-

__"..Pf:'nic.illin 405 
· Pentabi 392 

Pepsin 29/i 
Pepton 1ö8, 2fí4-
Pcmndrcn 2SB 
Percain 140 .. 141 
Percorten 219 
Perhenar 1R2 
Pm·hydrol 353-. 
Prristaltin 308, ::no 
Pernocton 46 
Peroxyg-enol 353 
P.ersedyl 68 
.. P-erstOf-[11 20ö 
Perst-omin 182 
Per.syl 354 
Pcrt:nss-is 200 
Pervitin 95 170 
P0stlsoltás 414 
Pestis serum 420 
Petroleuru 375 · 

PhaenOtypusos alkat 19 
P-hagocyták 410 
Phalliu 426 
Phanodorm 68 
Pharmanal GS 
Phenacetin 74, 108 
PhenaMdin 7 4 
Phenamidi co,mpr. 75 
Phenochinolum 75, 110 
Phenol 350 
Phenolphthalein 311 
Phenyldimethyl-

pyrazolonum 107 
Phenylum salicylicum 106 
PhilocJ•tin 24-8 
J;'hloroglucin 383 
Phosgen 39, 205 
Phosphatok 260 
Phosphor-mérge?.és 222 
Phoophorus 221 
Physost.igmin 114, 121 
Phytin 254. 
Phytoprotin 110 
Pieroto~in 90 
Piloearpin 122 
Pilula 459., 460 
Pióca 186 " 
Pipora.zin 277 
Pitocin 286 
Pitressin 170, 28G 
Pituig-an-por 239 
Pituisan 286 
Pit-uitrin 239, 2R6 
Pix Betula-e R74 
Pix Fagl 373 
Pix Juniperi ox:ye{C{lri_ :174 
Plasmochin 390 · f[f,LLJ;h, .'3?3. 
Plasmon 254 ' 
Plumbum acetic.. 336 
Plumbum ea.rhonic. 33G 
Plumbum oxyelatum 336 
Plumbum tannkum 337 
Piurumerezés 261 
Pneumocoecmt serum 41 O 
Pneumonosis 193 
Podoj:lhyllin 302, 313 
Podophyllotoxin ·313 
Poehl-féle liszt 255 
PDkolkö 334 
PD1ycytnemia 174 
Polyg-ala senega 199 
Polysan 110 
Potentiá.l mérg·ek 6 
Potentialis 1úgok 296 
P oti o magn r sJ ae 

citricae eferv. 30G, 327 
Potio riveri 3271_136'

1 
Jflf-1 

Pöstyén 380 · 
Praecipitinek 409 
Praese-ripti o· 452 
Pranol 314 
Pmephyson 240 

S2' 

Prelo bau 240 H.atanhiaa radix 34 g 
Primolax 311 Rauscl1 33 
Primula obconica 324 Rác-fürdő 380 
Pritamiu 256 Recipe 450 
Procythol 182 R€cipe alkotórész-ei 452 
Profecundin 246 Reconvalescens_ serumok 420 
Progesteron 282, 284 Recresal 260 
Progynon 284 fr11:;o0 _!;(5lfltl-t1 Redoxorr 252 
Prolau 285 Reductio 12 
.Prolutou 2.S4 Regulill 306 
Frominal 68 Rendeléstan 448 
Proutosil 400 Reorgin 260 
Propaesin 140 R-esor,c.in 367 
Propylen· 44 Retilculoeyták 170 
Pro.scorbin 252 Revival 397 
Prosti.gmin 114 Régiós anaesthesia 135 
PTovitaminok 241 Réz 180, 363 
Proviron 283 Rézmérgezés 299 
Protargal 335 Rézsók 339 
Protaven 110 Ricim:nérgezés 307 
Prothrombin 184 Rigailotpapír 322 
Protoplazma m-érgek 2 . Ringer-ohlat 268 
Protozoon beteg~q~~ 387 ..,~_Rivanol 364 · 
P sicain 140 tv.tf4f~...:u\ ~hci Thizama B09 
Pulsoton 170 Rl1ein 309 
Pulsus alternaus 164 Rheoc.hTysid-in 309 
Pulv. ad a-quam al-ealino- Rheuruasa.n. 106 

s-alinam 234, 2·97 Rhizomaltan 255 
Pulv. ad aqua,m akalino- Rlm.s toxicodendron 324 

sulfatom.linam 305 Ronill 401 
Pulv. a.lcalinus c. Bella- Roob. ~unipm·i 279l- ~~~-4G~ 

do-nna 297 Rot.tlerm 384 
Puhi. aluminii hydroxydati Rudas fürdő 380 

297 RussuUt.k 427 
Pulv. aperitivus alcalinus R~t~ ~raveoleiUJ 291 

297 K~'=' ~; 
Pul'\'. earld' purgans 31~ Saballilla magvak 142 
Pnlv. Do~-Ti 198, 299 Sacchar-in 255 
Pulv, gummosus 315 Saecharinum 476 
Pu1v. Jiquiritiae eom11. 312 Saccharum lactis 255 
Pulvis 455 Saccharum satmni 336 
Punica.:~ gTanati cmtex, Y.r~'.f, Bacrali.<1 anae-sthesia 135 
Purgo 311 "' '' Bajodin 262 
Purin 91 Salama.ndm macul-asa 431 
Pmin anyagok 2-78 Salhumin 1 OG ~-~le-p lti?l, 3 g~ 
Pyelographia 2G2 Salicyl származ-ékok- J O (i 
Pjrago 110 SalieyldispnoB 104 
Pyramidon 74, 108. 183 Sali-c.ylsav 3, 104, 302 
Pyrazolon származékok Salipyrin 74, 106 

·74, J 07 SaJ,o] 106 
Pyrcnci -fürdök RSO Ralalsantal 280 
Pyridoxin 250 Salviae fol. 34:1 
P~Togailol 375 Salvm·-san 39::1 
Pyroga:Hus 1R7 Salyrgan 278 
P--vitamin 252- Sanamid 401 
PP--dta.miil 247 Sanatagen 254 

Sano-crin 400 
Sanostol 246 
Santonin 385 

Quas.">iae lignUm 294 
QuiHaja sapon.aria 198 

Raeedriu Bl 
Ra<'hitis--cl1e:Ii.es Yitámin 243 

Saponaria officinalis 199 
SaponaTiae lmnga-ricac 

md.ix 199' 
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Sapones 470 
Saponinos köptetők 198 
Saprol 352 
Sarkosin 253 
Savak gyógyhatás.ai 235 
Savbázis egyensúly 229 
SavrnéTgezés 325 
Sárgatest hormon. 282 
Scammon.ium 313 
Scru·latinn serum 419 
Scnlcich-:félc érzéstelenítés 

141 
Schlepper 25 
,.,Schwarzwasser-:fieber~' 

187 
Scilia maritima 161, 279 
Sc-illarin A és D 161 
Scopolaminum hydro· 

bromicum 120 ~ 
Scopola.m-in 46 
Sea,s.iek-remedy 300 
Sebé.szi narkózis 32 
Sebum 465 
Secacoruin 289 
Secale eornutum 28í 
Secale cmnutum ké.szít 

mények 289 
Seea-le mérgezés 289 
Sccoi:n" 289 
Sccuitrin 287 
Sedativa 68 
Seidlitzpor 306 
Seignette-só 306 
Sejtkolloidok 3 
Sejtmérgek- 2 
Selterfl víz 331 
Seuega.a ra;dli-x 199 
Sennao indit:ae foL 310 
Sennatín 308 
Sensibamin 289 
Sensival 260 
Serumbetrgség 4-15 
Sevcnal 68 
Shock 166 
Siccaliszt 255 
Signatura 4-52 
Si.kondf'. 380 

Solveol 352 
SolVochin 206 
S01vopyrin 107 
So~VUTat 277 
Somatoso 254 

Syuergismtis 23 
Synkarit 247 
Syutestrin 284 
Synthalin 239 
Synthesisek 12 
Syropus hypophosphorosuíi 

Somin.a'l 68 
So)ll]llien 67 
Sorblt ~56 ~'..il..'& 
Soxulet tápcukor 255 
Soxma1tan ~55 
Sóüatás (általán-os) 263 
Sók kolloidüatása 26 7 
bó-:>kasa-v nli:Hgezés 435 
Sós köptetők 197 . 
Species 454 6-p•V• .. .,..;;,_-( lfr/t,. 
í::J.peCJ.€8 aveáüvae 294 
Species cuutl·atussin 1'99 
Species dmrencae 279 
Species hepaticae 302 
Species laxautes 310 
bpeci:fikus-aynamikus ltat;,s 

214 
Specolith-tea 302 
Spil'itus aro.maticus 315, 

324 
Spiritus camphoratus 324 
Spiritus vini 52 
SpiTocid 394 
Staticus gyószerhatás 109 
Stibium su1furatum auran· 

tiaeum 198 ~t:fbe11 Z-'iit 
Stonephln 287 
Sto-.ain 140, 141 
Stramrn:onü :fol. 115 
Streptococcus ,serumok 419 
Strophang:it 161 
Strophantiu"g. 161 
Strophantin-k. 161 
Strophantus 160 
Strophooo 161 
Shiclmin 88 .. 171 
Stryclmin készitmények 90 
StryclulO'tonin- 226 
Stryplplon 131, 170 
Stypticin 290 
Sublimat 3, 360 

comp. 2-59 ~1~~r!i.t- ii!Jit 
Szappankéreg 198 
Szerves :fc,c;té-kek 363 
Széchenyi fürdő 380 · . 
s~klhajtók 314 ~eltttb;M;: 
Széndio11.7d 171, 190, 194 
Sz.énhydrátok 2-55 
Szénkéneg 187 
Szénoxyd 188 ' ~J.~l_jjj.: :11-t.M.2.t"t/ia41 

Szénsav származékok 64 
Szénsavgáz 194 S.ii!I·~L.;_bJ~rso-6/itJ 
Szívelégtelenség 150 
Szívgyengesé.g 150 
8útmaltin 255 
f-::-:obránc 380 
Szolyvai víz 297, 330 
Szörnök 476 
Sztojkai víz 331 

Tabletták 462 
Taehyphyla.xir. 170 
Tamarindus indica 306 
'J;anaceti vulg. hm·ba 386 
Tanualbin 342 
Tann-igen 343 
Tannin 341 
Tannacarbon 315 
Tanno:form 343 
Tannaphon 343 
Tara.xaci radix 294 
Tartaros emeticus s. stibi-

atua 299 
Taxus baceata 291 
T:ápióka 255 
Tejcukor 255 . 
Tejmérgezés 424 Teriíervd-.J..G$1 

Terminialis érzésteleníté-s 
138 . t;F,d\l\323 

Terpinhydo·at 199, 2 SD ' 
Terpinum hydratum 324 
Terpinol 324 
T-cstosan 283 

Sinapis semen 322 
Sinus earoticus 165 
Sionon 256 
Sippy-gyógymóll 231, 297 
Sk:leroc_P-olin 121, 166 
soaabica.rbona 234, 330 
Sokrates l1aláJa 114 
Solaestill 48 

Subscriptio 452 
Sulfaguanidin 402 
Sulfamidok 110, 358, 400 
Su1fa.pyridin 401 
Sul:fii.thiazo1 402 
S1t1folein 110 
Sul:fonal 67, 187 
Su1:fll1' praecipitatum 311, 

377 
Sulfur pul"· lotum 311, 376 
Suppositoriumok 472 
Sup-racho1 302 

Te-stosit 283 
Testosteron. 282 
Testwviroh 283 
Tetanus serum 418 
Teh·acor 171. 191 
Tctraclüoraethylen 386 (~ 
Tetmjodphenolphthalein 262 
T-gáz 353 

S.J.1anin 128 
Solar.son 226 
Solganal 400 
Solutio 474 
SolutiO Vle.miw•kx 379 
So lustibasan 398 
So1ntrein 397 
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Suprarenin 129, 131 
Supriphen 170 
Sympat1wl 170. __ 201 

Thea clúnen.si:s 93 
Tbeobroma cacao 94 
Theobromin 91, 163 
Theobroroinum-acetyló 

salicy1icum 278 

The.obroroinum
natrioae.eticum 278 

Theobroninum·natrio· 
salicylicum 278 

Theocin 279 
Theophyllin 91 
Theophyllin.um natr. 

aceticum 27-9 
Theophyllinum purum 279 
Thcosalin 278 
Therroothyrin A. 98 
Thermothyrin A &l B 217 
Thiamin 247 
Thigenol 374 
Thiol 374 
fJ.'hlosinamin 323 
Tlll'ombin 184 
Thrombokina.Ee 184 
Tlmja oecidcntalis 291 
Th:ym-i heTba 199 
Thymol 386 
Thymolum 366 
Thynwphysiu 287 
Tl1ynmitrin 287 
Thyreoantin 285 
Thyreogen e1hízfi_.:~ 2] 5 
Tlrvreotro-p hormon 2-18 
TI1}rroxin 132, 216, 218 
Tinct. am-aTa 294 
Tinct. ·stTyc1mi 294 
Tokoferol ('(,és ,8 246 
Toncvhin 170 
Tcnocain 140 
Tanogen supra.reua.le 131 
Tm1.op11os-pl1an 260 
'l'onotTop l1atás 144 
Tormentillaa rhizon:m 343 
TotaCJ.uina 389 
Traga.eantha 315 1%'7 
Transpulmin 206 
Traumati<:,in 472 
Trencséntcplie. 380 
Trepol 392 
Tributan 300 
Trifolii :fibThü fol. 294 
TTige,min 108 
Trikl·esol 352 
Trimethylxa:nthiu 91 
Trinitrotoluol 109 
Trion-al 67 .. 187 
TTiphal 400 

Triton cristatus 432 
Tropacocain 140 
'l'roparin 119 
Tr;ypaflavin 110, 364 
Trypar.samid 394 
Tuber sa1ep 315 
Tubercu1iu 412 
Tuberculosis serum 420 
Tutocain 140, 141 
Tüszőhonnon 282 
Typhus abdonUnalis 56 
Typhus-oltás 413 
rryranrin 288 
Tyracidin 405 
Tyrouonuan 220 
TyTosin 288 
Tyrotoxicon 424, 42-5 

U1iron 402 
U1trase.ptyl 402 
Ungneutum 464 
Ungu. argenti nitric.i 334 
Uugu. diachylon Hebrae 

33 G 
Uretl1anum 67 
UT-eum purum 277 
Uúcedin 2-77 
U roseleetan 262 
Uro.sin 277 
Urotropiu' 280 
TI terinák 285 
Uteritriu 287 
Uvao ur.si :fol. 34-3 

Vaccin.a.tl1erápia 414 
Vacc.ineur~ 110 

Vernricid hatás 381 
Verroifug hatás 381 
Veroiligen 159 ! 

Veronal 67 Vt.f1.41"1./.61}!fb_ 
V eszettség elleni oltá.s 411 

1 

Véralvadis 184 
Vércsoportok 172 
V érhasoltó.,s 414 
Vérképzés 17 4 
Vérkouzervek 173 
V érütközők 230 
Vichy-i víz 197, 330 
Vigantol 244 
Világítógáz roérgezés 188 
Viaform 358 
Viszketés 133 
Vitakol-dragéa 247 
Vitaminok $40 
Vita.plex A. 243 
Vitaple:s If. 248 
Vitapl-ex Ba 249 
:Vitaplex C. 252 
Vitaple."'\: E. 246 
Vitaplex K 24 7 
Vitaplex N. 187, 249 
Vitapric 256 

· Vitarsan 397 
Vízgáz 188 
Vogan 243 
V ulnovitau 240 
Vuzin 400 
~1l'lÚI Abi, 
Waldheim-tabletták 314 
Wittepepton 254 

Xanthin 91. 
Xero:form 358 
Xerophthalmia 242 Valeriana-e raaix 70 

Validol 71 
'/ J~- - fc::F . Valisan 71 

Valyl 71 
· ttgiA''..-Ct[l"r"; --fi 'Y'atren 357 
\IJ~3~JZg' Yatren-casein 110 

Yas 176, 262 
Vasana 300 
Vaselin. fla". és album 466 
Vasagen 468 /to?l1 
Vasophysin 170, 287 
Vasopr-essin 170, 239, 286 
Ventraemon 182 
Ventrocythol 182 
Veramon 75, 108 

Yohimbin 283 
"Yperit'' 207 

Zabliszt 255 
ZabdiarCO 255 
Zabpehely 255 
Zamakóliszt 255 
Zephirol 363 
Z-inkperhydrol 354 
Zuckeriu 4 76 Veratrill 133., 142 

Veritoll 70 
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