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nem más mint tiszta szőlőeukor, az Egyesült 
Államokban az első világháború után 
akarták a répacukor helyett forgalomba- 
hozni. de kisfokú édessége miatt nem vált 
nép*— "vá. *

A' 'V?ok között a legnagyobb jelentő
ségű a répa- vagy nádcukor. Eleinte a 
eukorszűkségletet kizárólag a trópuson 
növő cukornádból fedezték, a 19. század 
eleje óta azonban egyre jobban hódít 
teret a cukorrépa, főleg amióta Akhard 
1783-ban a répát nemesítéssel dúsabb 
cukortartalmúvá tette. A répacukor azon
ban a nádcukorral szemben először akkor 
jutott jelentőséghez, mikor i. Napóleon el
zárta az európai kikötőket. Ekkor az angol 
hajók nem szállíthattak tengerentúli cukrot, 
mire a répacukorgyártás megszabadult 
erős versenytársától és hirtelen fellendült. 
Magyarországon először Tessedik Sámuel 
szarvasi pap készített répából cukrot. 
Azóta rendkívül nagy mértékben fellendült 
nálunk is a cukorgyártás. Ennek ellenére 
Magyarországon a cukorfogyasztás igen 
kismértékű volt. Míg Dániában átlagosan 
évente 54 kg, Angliában 47 kg volt a 
cukorfejadag, addig nálunk 10 kg volt 
lakosonként az országos fogyasztás.

A cukorrépa területegységenként egyike 
a legnagyobb termést szolgáltató növé
nyeknek. Kát. holdanként átlagosan 100—• 
Úű mázsa termést ad. A  földből kikerülő

G Y Ó G Y S Z E R E K
Életünk a vegyi-győgyszertanl tudo

mány (pharmakologia). eredményei, vívmá
nyai nélkül szinte elképzelhetetlen. Hogy 
reggel fogtisztításra fogpépet és száj- 
öblögető vizet használunk, hogy fejfájás
kor valamiféle port vagy lepénykét (tab
letta) lenyelünk, hogy az álmatlanság 
ellen valamiféle altató port használunk: 
mindez sokak szemében annyira önmagától 
értetődik, mint az a tény, hogy az orvos 
a betegségek leküzdésére szolgáló minden
napi fegyvertárában a gyógyszerek jól 
fölszerelt raktárát tartja. Enélkül a modern 
gyógyászat el sem képzelhető. És ma 
már oly hatalmas a gyógyszerek kincses
tárának terjedelme, hogy szinte kísért 
a kérdés, vájjon egyáltalán van-e még 
valami fölfedezni való a pharmakologia 
területén?

Valóban, ami az ismert vegyi anyagok 
összekeverését s a keverések eredményei
nek mindig új néven s mindig megvál- 

'  tartatott fel tálalás bán való piacra dobását

répa egészben kerül a cukorgyárba, ahol
először áramló vízben megmossák, felszelete
lik, majd meleg vízben az úgynevezett 
diffuzőrökben a cukrot kioldják. Az Így 
nyert barna levet szűrik és mésszel derítik, 
légritkított , térben bepárolják és kristá
lyosítják. A répa ásványi anyagjai, vitamin
jai és fehérjéje nem kerül a cukorba, 
ezért a cukor csak ízjavítás és kalória- 
nyújtás szempontjából bír élettani fontos
sággal.

A cukor mellett nem vesztette el jelentő
ségét a méz, az az élelmianyagunk, amely 
régente a lakosság egyedüli édességforrása 
volt. Sőt, amint az újabb idők vizsgálatai 
kiderítették, a méz igen értékes tápanyag, 
jóval értékesebb a cukornál. Kalóriaártéke 
főleg a 81%-nyi cukortartalmából szárma
zik, de emellett találunk benne 4.4%  
fehérjét, különböző ásványi anyagokat, 
savakat, erjesztőket, s nyomokban ~ B- és 
C-vitaminokat is. Mindezeket pedig nem 
találjuk meg a vegytiszta cukorban s ezért 
kívánatos, hogy mézet is iktassunk be g 
mindennapi étrendünkbe;

A természetes cukrok mellett ismerete
sek a mesterséges édesítőszerek, mint ami
lyen a zaharin vagy dulcin. Ezeknek nin
csen semmi tápértékük s már rendkívül 
kis mennyiségben hathatósan édesítenek. 
Így a zaharin édesítő hatása 500-szor 
nagyobb a répacukorénál.

illeti, a lehetőségek szinte kimerítve lát
szanak. De a komoly gyógyszertudomá
nyos kutatás súlypontja nem is ezen á 
ponton van, amint azt a laikusok általá
nosan hiszik. Ennek a tudományos munká
nak egészen más célkitűzése' vannak, 
Az az egyik legfontosabb törekvése, hogy 
a növényi anyagosból (drog) nyert ú. n, 
*galánikus« gyógyszereket (Galenus volt 
az ókor leghíresebb orvosa, 131— 201 
között élt) mesterségesen gyártott ú. n. 
»szintétikus« gyógyszerekkel helyettesítse, 
vagyis olyan anyagokkal, amelyeket a 
vegyi alapanyagokból többszöri lecsapolás- 
sal, ráülepedéssel s átalakítással őszinte- 
tizálunk*.

Miben áll az ilyen szintétikus gyógy
szerek előnye? Egy igen jelentős előny 
a galánikus szerekkel szemben, hogy a 
szintetikus anyagokat a legpontosabban 
le lehet mérni és ennek alapján hatékony 
alapanyagukat állandóan egyforma mennyi, 
ség ben és tulajdonságban lehet a betegség

t n
tyflfyfMbStre hasrnflnl. A gátén IVua sze
reknél másként áll a dolog. Többnyire 
növényi kivonatok, főzetek, párlatok ezek, 
amelyek először is váltakozó mennyiség
ben tartalmazzák a gyógyító erejű 
anyagot, másodszor pedig a kívánatos 
hatékony anyagon kívül az egyáltalán 
nem kívánatos, fölösleges, sőt gyakran 
káros terhelék-anyagok (ballasztok) egész 
sora van bennük. Az ilyen gyógyszerek 
használatában kellemetlen meglepetések 
történhetnek.

Ezért úttörő munka volt, amikor Ser- 
türner 1804-ben első Ízben állított elő 
tiszta formában egy drogból hatékony 
kémiai anyagot, még pedig az ópiumnak 
nevezett szárított mákléből elkülönítette 
a morfiumot (Izolálás). Ez volt a ki
induló pontja a gyógyszertudomány fon
tos felfedezéseinek. 1820-ban Pelletier és 
Caventon a kínafa kérgéből különítette 
el a kinint s néhány évvel később Geiger 
és Hesse a maszlagos nadragulyából izo
lálta az atropint, majd Gaedecke a koka- 
cserje már régóta ismert hatású leveleiből 
kiválasztotta a kokaint.

A  gyógyszertan fejlődésének útján ezek 
'ontos mérföldkövek, mert most már a 
növény gyógyító erejű anyagjait tisztán, 
a nemkívánatos járulékok kiküszöbölésé
vel lehetett felhasználni. És csupán ez 
tette lehetővé, hogy hatásuk különböző
ségeiről állatkísérletek útján pontos át
tekintést nyerjenek. A  drogok hatékony 
anyagának változó tartalma eddig nem tette 
lehetővé határozott következtetések le
vonását s a kutatók inkább a valószínű
séggel, mint pontos tényekkel számoltak.

Ám az emberi szellem sohasem éri be 
a kitűzött céllal. Amikor már fáradságos 
kutatómunkával a gyógynövényekből ki
hámozták a hatékony alapanyagokat, rög
tön feltámadt a vágy, hogy ezeknek a 
többnyire rendkívül bonyolult összeté
telű anyagoknak vegyi felépítését meg
ismerjék. A.hogy ezt a kérdést kémiai 
és gyógyszertani téren fölvetették és 
tanulmányozni kezdték, már csak egy 
lépést kellett megtenni az összehasonlító 
kísérletekhez s az eddigi ismeretek alapján 
való továbbépítéshez.

Csakhamar teljes erővel indult meg 
a munka, hogy az izolált hatékony anya
gokat a drogoktól függetlenül, szinté- 
tikusan, vagyis az alapanyagok mester
séges vegyi kitermelésével állítsák elő. 
Wöhlernek a vizeletanyag szintétikus elő
állításával elért eredménye ezt a törekvést 
a megvalósíthatóság határához hozta.

A szintétikus gyártással egyrészt azt a 
célt kívánták elérni, hogy a többnyire 
tengeren túlról származó és költséges 
növényi anyagoktól függetlenítsék a gyógy-

eeergyirtást. WHbrttwt a ttogyfkagoe meg-
fontolás azt sugalta, hogy a természet
nem abból a célból ruházta fel gyógyító 
anyagokkal a növényeket, hogy az emberek 
gyógyításra használják azokat, hanem 
ez a véletlen műve s éppen ezért gyógy
hatásúkat a hatékony anyagok mester
séges vegyi átalakításával talán még 
fokozni is lehet. Ezzel a felismeréssel 
született meg a tervszerű gyógyszer
tudomány, az anyagok vegyi szerkezete 
és az élőlényekre gyakorolt hatás közötti 
összefüggések tanulmányozása.

Serény kutató munka folyt, melynek 
eredményeképpen újabb és újabb ké
miai anyagokat építettek fel, amelyektől 
a szerzett tapasztalatok s összehasonlító 
következtetések alapján gyógyhatást vár
nak. A kémiai felépítés és gyógyhatás 
közti kapcsolatra általános érvényű tör
vényt máig sem lehetett felállítani s ezért 
a téves következtetések és csalódások 
mindennapiak. Mindazonáltal az idők fo
lyamán bizonyos általános szempontok 
érvényesültek és a kutató-intézeteknek 
meg a gyógyszeriparnak éppen az a fel
adata, hogy igyekezzék mindinkább fényt 
deríteni ezekre az annyira fontos kérdésekre. 
■ Mi a feladata a pharmakologiai inté
zeteknek? Itt vizsgálják ki a gyógyító 
anyagok hatását az egészséges állati tes
tekre és szerveinek működésére. Azokat 
a szereket, amelyek pl. a szívműködést, 
a lélegzést izgatják, a vérnyomásra hatnak 
a vajúdást kiváltják, altatnak vagy kábí
tanak, a legnagyobb gonddal próbálják 
ki a kísérleti állatokon, macskákon, nyula- 
kon, tengeri malacon, patkányokon, ege
reken, békákon stb. A pharmakologus 
kézhez kapja a vegyésztől az új anyagot 
s ha a kémiai változás bizonyos irányá
ban a hatékonyság növekedését vagy 
változását figyeli meg, a kémikusnak 
új ösztönzést ad és így számtalan hibázás 
és csalódás után együttes munkájuk 
Végre eléri a kívánt célt. Valamely beteg
ségnek leghatékonyabb gyógyszerét föl
fedezték.

Másfajta a chemotherápiai labotarőriu- 
mok munkája. A chemotherápia a beteg
séggerjesztők által okozott betegségeknek 
kémiai anyagokkal való gyógyítása. Ezek 
a gerjesztők elsősorban baktériumok és 
egysejtűek (protozoák). A chemotherápiál 
intézeteknek tehát az a feladatuk, hogy 
tervszerűen tanulmányozzák, minő a haté
konysága bizonyos kémiai anyagoknak 
a kísérleti állatok vérében tenyésző beteg
séggerjesztőkre. A legkülönbözőbb álla
tokat használják erre a célra. Feivilágost- 
tanak arról a küzdelemről, amelyet bizo- 
nyos kémiai anyagok vívnak a betegségei 
okozó véréiősdíek ellen. A  betegséggel



jesztő mesterséges beoltásával megfertőzik
a kísérleti állatot, azután a gyógyító 
erejű anyagot viszik a testbe. Naponta 
mikroszkópon ellenőrzik a fertőzött vért, 
vájjon szaporodnak-e a gerjesztők, vagy 
csökken a számuk. így kísérik figyelemmel 
a megviszgálandó kémiai anyag hatását. 
A chemotherapus és a vegyész tehát 
itt is együtt dolgozik, a cél pedig az, 
hogy minél hatékonyabb, megsemmisítőbb 
chemotherápiai szert dolgozzanak ki a 
paraziták ellen anélkül, hogy a vendéglátó 
szervezet ártalmat szenvedjen.

Ha ilyen tárgyilagos kutatómunká
ban hatékonynak látszó anyaghoz jutot
tak, az adag (dózis) mennyiségének óvatos 
és lelkiismeretes megszabásával megkez
dődik a tanulmányozás a betegágyakon 
is. Nem ritkán nehézségek merülnek fel, 
mert ha pl. olyan szert kell kipróbálni, 
amely más kontinensekeh pusztító beteg
ségekre (trópusi betegségek stb.) hatékony, 
nehéz alkalmas kutatót találni. A végleges 
ítéletet a nagy távolság miatti lassú észíe- 
letközlés hátráltatja. Az európai intézetek 
pl. a bélpoklosság (lepra) elleni küzdelem
ben egyiptomi, indiai és délamerikai kór
házak vizsgálataira voltak utalva, a tró- 
plkus álomkór elleni szert az afrikai bozó
tokban kellett kipróbálni stb.

Ha a klinikai vizsgálatok eredménye 
igazolja az állatkísérletekből vont követ
keztetések helytálló voltát, a kémikus 
újból munkához t lát, mert csak most 
fizetődik ki a gyógyszerek nagyipari 
gyártása.

A modern gyógyszerek útja tehát sokkal 
bonyolultabb, mint fogyasztói általában 
elképzelik. A gyógyszerek egy más csoport
jának, a. sero-bakteriológiai készítmények
nek kidolgozása is ilyen fáradságos, terv
szerű kutatómunkát kíván meg. Főleg 
két eljárással nyerik az oltóanyagot a sero- 
bakteriológiai üzemek. A  szérum-eljárás, 
amely E. V. Behringnek, a diftéria-szérum 
feltalálójának kutatásain alapszik, élő álla
toknak (pl. lovaknak) beoltásán alapul. 
Ezek termelik ki vérükben az oltóanyag 
hatékony alkatrészét tevő anyagokat. Az 
állatokat először alaposan megvizsgálják 
és azután addig oltják be a betegség
gerjesztők mérgével, vagy magukkal a

Gerjesztőkkel, amíg az állati szervezet 
1 ne.n képezi az *ellentesteket# (ellen

mérgek, antitoxinok) az oltásra használt 
baktérium-nérgekkel és baktériumokkal 
szemben. Heteken és hónapokon át egyre 
'okozott adagokkal folyik ez a kezelés, 
Mígnem egyetlen ilyen immunizált lóba 
sok száz halálos méreg- vagy baktérium
adagot lehet beoltani. Az immunitás 
fokozódásával a ló vérében az ellenméreg 
mind nagyobb tömege halmozódik fel.
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Ha a kívánt legnagyobb mennyiség Jelen*.
kezík, a kísérleti állat nyak-visszerébőt 
(véna) steril üvegekbe vért fognak fel. 
Ezt becsorgatják, megvárják leülepedését 
és ebből készítik el konzerváló pótlék 
hozzáadásával a vérszérumot. A  több
nyire állami intézetekben kínos gondos
sággal felülvizsgált szérumot ellenőrző hiva
talnok felügyelete mellett csiramentes csö
vecskékbe (ampulla) öntik, amelyeket 
nyomban beforrasztanak. A szérum most 
kereskedelmi forgalomba kerülhet.

A szérum-készítés másik eljárása az, 
hogy az emberi betegséggerjesztőket, pl 
tuberkulózis-baeillusokat húskivonat, pep- 
ton, só, glicerin és víz tenyésztalajan 
rtiesterségesen tenyésztik. A  bacillusok 
a tápfolyadékba egy toxint választanak 
ki, amely az emberi szervbe oltva nyom
ban mozgósítja a természetes védekező 
erőket s így segít a betegség leküzdésében 
(Koch tuberkulinja).

A gyógyszerek és szérumok röviden 
ismertetett útja mutatja, hogy nem csak 
serény kutató munka, hanem hatalmas 
technikai felkészültség is kell egy-egy 
új gyógyszernek a régibb, hatékony gyógy
szerek sorába való iktatásához.

Magyarország' gyógyszervegyészeti ipara 
igen jelentős iparág, amely nemcsak a 
hazai szükségleteket elégíti ki, hanem 
külföldre is szállít é3 világviszonylatban 
is elismert, gyakran használt gyógysze-' 
reket készít.

S z i l á r d  g y ó g y s z e r  * k
A gyógyszerek szilárd, lágy vagy folyé

kony alakban kerülnek forgalomba.
Szilárd gyógyszerek lehetnek : 1. teák,

amelyek felaprított növényi részek. A 
teákból a beteg vagy ápolója maga készíti 
el a tulajdonképpeni gyógyszert forrázással 
vagy áztatással. 2. A porók, finoman porrá 
őrölt vegyületek, vagy azok keverékei. 
Ezek belső használatra, vagy külső haszná
latra valók (hintőporok). A  belső haszná
latra szánt porokat vízben feloldva, vagy 
pedig —  ha rossz ízűek —  ostyába csoma
golva veszi be a beteg. 3. A tablettákat 
porokból alkalmas gépeken préseléssel ké
szítik és különösen a gyógyszergyárak hoz
zák forgalomba készítményeiket ilyen for
mában, ez könnyen kezelhető, könnyen 
csomagolható, kényelmesen adagolható. 4. 
4. A pilulák, vagy labdacsok belső haszná
latra készült golyócskák, amelyeket rend
szerint gyógyszerész szokott elkészíteni. 5.. 
A gyógyszertokok (kapszulák) zselatinból 
vagy ostyából készülnek és ezekbe porokat 
vagy sűrűn folyó olajokat adagolnak. 6 . 
A végbélkúpok ^szuppozltorium) kakaóvaj
ból, zselatinból és glicerinből készült hen

geres, hegyes pálcikák, amelyek a végbéten 
keresztül jutnak áz emberi szervezetbe, ahol 
a.test hőmérsékletét felvéve, megolvadnak 
és azután a beléjük dolgozott gyógyszerek 
felszívódnak. Különösen azokat a gyógy
szereket szokták ilyen módszerrel a szerve
zetbe juttatni, amelyek a szájon át bevéve, 
a gyomorban kellemetlen hatást okoznak, 
vagy emésztési zavart idéznek elő.

L á g y  g y  6 g y s z e r a l a k o k
1. A kenőcsök (unguentum), ezeket külső 

használatra szánják. Alapanyaguk vala
mely zsíros anyag, esetleg vazelin. Ebbe 
szilárd vagy folyékony hatóanyagot kever
nek. Ilyen zsírnemű alapanyag a gyapjú
zsír (lanolin), a fehér és sárga vazelin, a 
eerezin és a parafinolaj. 2. Pasztának nevez
zük az olyan kenőcsöt, amelyikben 30— 50 
százalék poralakú hatóanyag is van és 
amely ennek folytatva kenőcsnél keményebb, 
tésztaszerű anyag. 3. A gyógyszappanok 
a szappan-alapanyagon kívül különböző 
gyógyanyagokat is tartalmaznak. 4. A tapa
szok vászonra felkent képlékeny kenőosös 
anyagok, amelyek hatóanyagokat tartal
maznak.

F o l y é k o n y  g y ó g y s z e r e k :
1. Oldatok és keverékek, amelyek külső

leg vagy belsőleg használatosak. Külsőleg 
használatosak például a száj- és toroköblö
gető szerek, a szemcseppek, fertőtlenítők ; 
belsőleg többnyire ízjavító, édesítőszerek
kel együtt, sokszor szirupok alakjában 
használatosak. 2. Az injekciók olyan gyógy
szeroldatok, amelyek a bőr alá izomba, 
vagy vénába fecskendezve, gyors hatást 
fejtenek ki. Az injekciók leforrasztott 
üvegekben (ampulla), vagy gumisapkával 
lezárt üvegekben kerülnek forgalomba. Az 
orvos az ampulla leforrasztott'végét letöri, 
vagy pedig a gumisapkát fertőtlenítővel 
letörölve az injekcióstűvel átfúrja és az olda
tot a fecskendőbe felszívja. 3. Az emulziók 
tejszerű gyógyszeralakok, amelyekben víz
ben nem oldható szereket (pl. kén, csuka
májolaj), emulgáló anyag (pl. gummi ara- 
bioum) segítségével viszünk ' kolloidális 
oldatba. 4. A kivonatok lehetnek vizes 
főzetek, mint például egy leszűrt tea, lehet
nek szeszes tinktúrák, vagy gyógyszeres 
borok.

H a t á s u k  és  a l k a l m a z á s u k
A gyógyszereket hatásuk és alkalmazá

suk szerint több csoportba oszthatjuk :
1. Fájdalomcsillapítók. A  fájdalomérzés 

csökkentésére fájdalomcsillapítókat hasz
nálunk. A  jó fájdalomcsillapító a szellemi 
éa testi munkaképesség csökkentése nélkül

szünteti meg a fájdalmat. Erős hatású fáj
dalomcsillapítók azonban gyakran alvást 
is előidéznek. A legerősebb hatású fájda
lomcsillapító az ópium és a belőle előállít
ható tiszta morfium, valamint a codein és 
dionin, amelyek a morfiumnak közeli roko
nai. Ezek növényi eredetű gyógyszerek, de 
vannak mesterséges úton előállított, szin
tetikus fájdalomcsillapító gyógyszerek is. 
A különböző gyógyszergyárak különböző 
gyári elnevezéssel kiszerelt fájdalomcsilla
pító gyógyszereket hoznak forgalomba.

2. Lázcsillapítók. A láz magában véve 
nem ártalmas, azonban kísérő tünetei a 
kábultság, fokozott szívműködés stb. le
gyengíti és kimeríti a beteget. A lázcsök
kentő szerek nemcsak a hőmérsékletet mér
séklik, hanem egyúttal fájdalomcsillapító 
és megnyugtató hatásuk is van. A lázcsök
kentő szereket négy nagy csoportba sorol
hatjuk.

a) Az antipirin csoportba tartozók a láz
csökkentés mellett a íájdalomérzést is 
enyhítik és a fejfájást igen jól szüntetik. 
Idetartozó fontosabb gyógyszerek : anti- 
febrin, a fenaoetin és amidazofén. Ezek a 
gyógyszerek kiszerelt készítmények formá
jában, leggyakrabban keverékként külön
böző elnevezéseken kerülnek forgalomba. 
Az amidazofén például piramidon néven 
közismert gyógyszer.

b) Szalicilsav csoport: Az e csoportba 
tartozó vegyületek fájdalom- és lázcsök
kentő hatása hasonló az antipirin-csoportba 
tartozó vegyületek hatásához. Emellett 
azonban hüléses és reumatikus megbetege
déseknek is kiváló gyógyszerei. Ide tar
tozik a nátriumszaiioilát és az ecetsavas 
szalicilsav (acidum aoetilosalicikum) és 
ennek származékai. Ilyen például az aszpi
rin.

c) Az atofán-csoport tagjai fájdalomcsil
lapító és lázcsökkentő hatásuk mellett 
kiváló gyógyszerei á köszvényes és reumás 
bántalmaknak.

d) Az előző 3 csoportba tartozó gyógy
szerek mesterségesen előállított gy ógy- 
szerek, míg a kinin és származékai a chinafa 
kérgéből állíthatók elő. Ezek kitűnő láz
csillapítók, a tüdőgyulladás, influenza ellen
szerei és mindmáig egyetlen ellenszere a. 
maláriának.

3. Általános és helyi érzéstelenitők. Az 
általános érzéstelenítőket nagyobb műté
teknél használják teljes érzéstelenség, az 
úgynevezett narkózis előidézésére. Leg
gyakrabban illékony érzéstelenítőket hasz. 
nálnak, mint amilyen például az éter, 
kloroform, kloretil stb. Ezeknek gőzét 
belélegezve, a beteg rövid idő alatt mély 
álomba merül. De használatosak olyan 
műtéti altatószerek is, amelyeket injek
ciókban adnak be. ilyen például az evipan.
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A helyi érzéstelenítik csak a műtéti terü
leten bénítják az érző idegeket. Ezeket az 
érzéstelenítőket injekció formájában fecs
kendezik be a műtéti területre. Helyi érzés
telenítésre használatosak a kokain és külön
böző származékai.

4. Altatószerek. Az altatók folyékony 
vagy szilárd gyógyszerek, amelyek belső
leg, vagy injekciókban adva a beteg el- 
alvását okozzák. Az altatásnak az a célja,

. hogy a beteg 6— 8 óráig tartó, a természetes
hez hasonló álomba merüljön, amelyből 
frissen és kipihenten ébred. Ezért nem alkal
mas az alkohol, mert részegít és a részeg
ségből nem ébred kipihenten az alvó. Az 
altatók nemcsak az alvásközpontot kap
csolják ki, hanem az adagolástól függően 
hatásuk kiterjed az egész központi ideg- 
rendszerre. Az ismertebb altatószerek egy 
része bróm tartalmú karbamidszármazék. 
Kitűnő altatószerek a barbitursav szárma
zékai is.

A csillapitószerek csökkentik a központi 
idegrendszer ingerlékenységét, de nem okoz
nak alvást, hanem megszüntetik az ideges
séget s az izgatottságot. Az altatőszerek, 
különösen a karbamid-származékok, kisebb 
mennyiségben csillapító hatást fejtenek ki.

S- Az altatókkal és csillapítókkal ellen
tétes hatást fejtenek ki a központi ideg- 
rendszerre ható izgatószerek, amelyek a fárad
ságot, kimerültséget megszüntetik, a szer
vezetet felfrissítik, működését fokozzák és 
ezáltal elősegítik a leromlott szervezet meg
erősödését. Ilyen gyógyszerek a sztrichnin, 
lobelin, ephedrin stb.

6 . A vegetatív idegrendszert szabályozó 
gyógyszerek. Míg a központi idegrendszer 
akaratunk irányítására fejti ki működését, 
addig a vegetatív idegrendszer akaratunk
tól függetlenül szabályozza a legfontosabb 
életműködéseket, az emésztést, az anyag
cserét, a vérkeringést, a hőmérséklet szabá
lyozását, a mirigyek működését sth. Erre 
az idegrendszerre hatnak az acetilkoÜn, 
jauszkarin, atropin, szkopolamin, anrena- 
ljn, nikotin, papaverin. Mindezeknek a 
gyógyszereknek más és más hatásuk van a 
vegetatív idegrendszer működésére.

7. A vérkeringés szabályozása. A  szív és a 
Vérkeringés mŰKÖdését számos gyógyszerrel 
befolyásolhatjuk. A. piros gyűszűvirág ható
anyaga, adigitalisz, a szív működését sza
bályozza. Az arenaklin a mellékvesékben 
keletkező hormon, az erekre szűkítőleg 
hat és ennek következtében a vérnyomást 
növeli. Má3 gyógyszer éppen ellenkezőleg 
hat, amennyiben a vérereket tágján és 
csökkenti a vérnyomást. Ilyen az anmssk-'lt, 
a nitroglicerin, teobromin stb. Szívgyenge
ség, sokk, ájulás (kollapszusa) esetében 
olyan gyógyszerekre van szükség, amelyek 
a légzőközpontot és a vérkeringést szabá-
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tyoző idegközpontot együttesen serkentik.
Ilyen például a kámfor és koffein stb.

3. A légzőszervek gyógyszerei. Vannak 
olyan gyógyszerek, amelyek a légző ideg- 
központot izgatják. Ilyen például a Tetra- 
cor, Mások, mint például a morfin-szárma
zékok, a légzőközpontot bénítják. A kodein, 
amelyik szintén morfin-származék, meg
szünteti a köhögést. A légzőutak gyógy
szerei a különféle köptetők, mint amilyen 
az ipekakuana gyökérkivonata, a nyákos 
és keserű növényi részekből készült teák, 
illő olajok, guajakol stb. A  hörgők görcse 
az asztma, ellenszere az adrenalin és több 
hasonló készítmény. Nátha ellen olyan 
szereket használnak, amelyek a nyálka
hártya duzzanatát csökkentik és a ki
választást gátolják. Ezek orrba' csepeg
tetve, vagy kenve érszűkítő, összehúzó 
és fertőtlenítő hatást fejtenek ki.

9. A gyomor-bélműködést szabályozó gyógy
szerek. Az emésztés elősegítését szolgáló 
fűszerek fokozzák a nyál termelést, izgat
ják az emésztőnedveket kiválasztó miri
gyeket. A gyomorsav hiányát, vagy túl- 
tengésát sósav, illetőleg szódabikarbóna 
ellensúlyozhatja. Ha az emésztőmirigyek 
nem termelnek elegendő váladékot, akkor 
a megfelelő állati szervekből előállított 
kivonatokkal (enzimkészítményekkel) pó
tolhatjuk. Legismertebb ilyen enzim a 
pepszin.

A hány tatás célja a gyomor tartalmá
nak kiürítése és ezáltal az esetleges mérgező 
anyagok eltávolítása. Hánytató a réz- 
gáíic, a hánytató borkő, az apomorfin stb. 
A hányást és a hányingert különböző 
nyugtatók csillapítják. Jól bevált készít
mény például a nautisan vagy vomisan. 
A hashajtók célja a székrekedés meg
szüntetése és a bélrendszer kiürítésé, 
Legismertebb hashajtók: a keserűsó, a 
ricinusolaj és különféle hashajtó gyógy
szerkészítmények : dánnal, purgó stb.,
amelyeknek hatóanyaga a íenoftalem, 
kálóméi, aloin stb. Aranyeres csomók 
ellen érzéstelenítő fájdalomcsillapító, össze
húzó, dezinfioiáló és érszűkítő hatású 
szerek használatosak.

A bél működés zavarai esetén (gyomor- 
rontás) használatosak különféle nyálkás 
vagy olajos bevonószerek, amelyek be
vonják a hurutos nyálkahártyát és ezzel 
elősegítik a gyógyulást. Használatosak 
továbbá adszorbeáló szerek, amelyek meg
kötik a különféle bomlástermékeket és 
mérgezőanyagokat. Ilyen az orvosi szén 
(.Karbo medicinálísz,’ Karbo animálisz). 
A csersav, a tannin és a különböző fémsók 
összehúzó hatásúak és megszüntetik a 
hasmenést.

Az epetermelést fokozzák az epesavak. 
A  kiürülést elősegíti és ezáltal az epekő

képződést gátolja a karlsbadi kúra és az 
olajkúra. Az epeutakat fertőtleníti az
Urotropin.

10 . Húgyhaftő, vizeletfertőtlenítő szerek. 
A  vese működését elősegítik a húgy- 
hajtószerek : sók, karbamid, higanyvegyü- 
letek, koffein, teobromin, illő olajok stb. 
A hűgyutak fertőtlenítésére szolgál az 
urotropin és különféle szulfamidok.

11. Vérzéscsillapítók. A vérzések csilla
pítására helyileg használatos a vasklorid, 
timsó, csersav, adrenalin stb. Belső vérzés
csillapító : a konyhasóoldat, klórkalcium- 
oldat, kongóvörösoldat. A véralvadást 
gátló szerek : nátriumcitrát és a Heparin.

. 12. A gyógyszereknek jelentős csoportját 
alkotják a különböző szénhidrát-, íehéfje- 
és zsírtartalmú gyágytápszerek.

A vér- és csontképző gyógyszerek csoport
jába a vas-, arzén-, foszfor-, kálclumkészít- 
mények tartoznak.

J3. Gyógyszerként szokták alkalmazni 
a különböző vitaminokat és hormonokat is,

Í4. Bőrgyógyászati szerek és fertőtlenítők. 
A pirogallol, resorcin, naftol erős fertőt
lenítő szerek és ezeket rendszerint kenőcs 
alakjában visszük a bőrre. Használatosak 
továbbá a bőrgyógyászatban a kéntartalmú 
kátrányos és balzsamos készítmények, 
bőrvörösítő-, hólyaghúzó- (pl. mustár) és 
edző- (pl, salétromsav, trikioreeetsav) sze
rek.

Egészségünk megóvása érdekében külö
nösen fontosak a fertőtlenítő szerek. Ilye
nek a különböző klórtartalmú szerek, a 
hidrogénperoxid (ennek karbamiddal együtt 
kristályosított szilárd változata a hypsrol), 
a káliumpermanganát, a jód, a bizmut- 
vegyületek, higany és ezüst-sók, borsav, 
formaldehid és festékek, pl. tripaflavin.

15. A féreghajtók a bélhuzamban élős
ködő férgek elűzésére használt szerek,

Régóta ismert féreghajtószer az erdei 
páfránykivonat' a galandféreg ellen és a 
santonin a fonalféreg ellen.

16. A baktériumos genyes fertőzések gyógy
szerei közül igen fontosak a sulfamid 
készítmények. Ezek tüdőgyulladás, kankó, 
agyhártyagyulladás esetén gyors hatásúak. 
A szulfamid gyógyszerek alkalmazását 
azonban egyre jobban kiszorítja a peni
cillin, amelyet az előzőktől eltérően nem 
szintetikusán állítanak elő, hanem egy 
penészfajtából készítenek. A penicillin 
és újabban'a sztreptomicin a gyógyszerek 
egy új csoportját alkotják, melyet anti- 
biotikus szerek néven foglalnak össze.

17. A lues ( vérhaj)  leküzdésére higanyos- 
bizmutos és arzénes készítmények haszná
latosak. Leghatásosabb a salvarsan, ille
tőleg a neosalvarsan, amelyek arzéntar- 
talmú szintétikus készítmények.

18. A trópusok alatt pusztító álamkór 
ellenszerei: a germanin és a tryparsamid.

19. Vérsavók és oltóanyagok. Bizonyos 
betegségek, például diftéria, skarlát, tífusz 
esetében a kórokozó mikroorganizmusok 
által termelt mérgezőanyagot az ágatok 
bőre alá fecskendezik s azok vérében 
nagymennyiségű ellenméreg termelődik. 
Ezt az ellenmérget tartalmazó vérsavót 
(szérumok) sikeresen lehet alkalmazni az 
említett fertőző betegségek leküzdésére.

A védő oltóanyagok (vaceina) többnyire 
legyengített, elölt fertőzött csirákat tar
talmaznak, amelyeket a szervezetbe jut
tatva, az ellenállóvá válik, immunis lesz.

Láthatjuk, hogy a gyógyszervegyészet- 
nek milyen sokoldalú és nehéz feladattal 
kell megküzdenie. De az eddigi eredményéi 
alapján már sikeresen szállnak szembe 
nemcsak az egyes egyéneket megtámadó 
betegségek legtöbbjével, hanem tömegeden 
fellépő betegségek, járványok ellen is.
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