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ismerd meg!
 

 

Érzéstelenítő és altatószerek, 
hatásuk a környezetre 

 
Ősidőkre vezethető vissza az embereknek az a tapasztalata, hogy bizonyos növé-

nyek levelét, termését rágva kellemes érzetük, bódult állapotuk lesz. Az  édes gyümöl-
csök erjedésekor keletkezett alkoholtartalmú leveknek is hasonló hatása volt. A közép-
kori sebészek alkohollal beitatott betegeken végezték a műtéteket. 

A XVI. században dietilétert állítottak elő, amely bódító szagú, illékony, könnyen 
gyulladó folyadék (fp. 34,5oC). 1772-ben J. Pristley felfedezte a dinitrogén-oxidot 
(N2O), amely kellemes édeskés ízű és szagú, könnyen cseppfolyósítható gáz. 1799-ben 
H. Davy azt észlelte, hogy dinitrogén-oxidot belélegezve enyhül a fogfájása. 

A XIX. század elején előállították a kloroformot, amely édeskés illatú, bódító hatású 
folyadék (fp-ja 60oC), cseppjeit párologtatva bódításra, altatásra használták. A század 
közepén bróm-etilt próbáltak altatóként használni, de nem vált be. 

A XX. század első felében is ezeket az anyagokat használták altatószerként, csak az 
alkalmazási technikákban volt eltérés a gyógyászati fejlesztések során. A XX. század ele-
jén már gázkeverékekkel próbálkoztak, ilyen volt a Zamnoform nevű altatókeverék 
(60% etil-klorid + 35% metil-klorid + 5% etil-bromid). Ebben az időben kezdték hasz-
nálni a triklór-etilént a nőgyógyászat és a fogászat terén. Alkalmazására egy német nő-
gyógyász feltalálta az üveginhalátort, amellyel elkerülhette a túladagolást. Az a beteg, aki 
alávetette magát műtétnek, fogta az inhalátort a kezében, miközben belélegezte a 
triklór-etilént az orrán és a száján keresztül. Amikor elvesztette az eszméletét, az inhalá-
tor kicsúszott a kezéből, és így magától kialakult a narkózishoz szükséges dózis. 

A század közepén (1946) ismertté vált a xenon altató hatása, de még napjainkban is 
ritkán alkalmazzák magas ára miatt annak ellenére, hogy legkevésbé káros a szervezetre, 
s környezetszennyező hatása is jelentéktelen. Ezután kezdték a ciklopropánt és külön-
böző fluortartalmú szerves szénhidrogén-származékokat (freon-család tagjai) használni. 
Például a halotánt (más nevén: narcotan, 1-bróm, 1-klór, 2,2,2-trifluor-etán), amelyet 
1951-ben állítottak elő először és 1956-tól vált a legelterjedtebben használt 
narkótikummá. Ez a vegyület nem gyúlékony, mint a dietiléter vagy a ciklopropán. A 
légzőszerveket nem irritálja, ezért gyermekgyógyászatban is használják, viszont szívelég-
telenség esetén nem alkalmazható. 20%-a metabolizál (vese választja ki), májkárosodást 
(májgyulladást) okoz, ezért ismételt műtétnél nem engedélyezett. Az állatgyógyászatban 
is használják. A stresszérzékeny sertéseknél a belélegeztetést követően gyorsan kialakuló 
izommerevséget okoz, ezért halotánpróba néven a stresszérzékeny és a gyenge húsmi-
nőségű állatok kiválasztására használják. A XX. század utolsó éveiben kezdték használni 
a freoncsaládba tartozó újabb szereket, mint az enfluránt, az isoflurant (1,1,1-trifluor, 2-
difluoromethoxy, 2-kloretán), amely viszonylag kis mértékben bomlik le az emberi szer-
vezetben, a desflurant, ami etilészterszármazék (2-difluormetoxi)-1,1,1,2-tetrafluoretán) 
és a sevoflurant, amely egy halogénezett metil-izopropil-éter (1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-
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fluormetoxi-propán), inhalációs anesztetikum, ennek hatása gyors indukciós és ébredési 
fázissal jellemezhető. 

Ezek a vegyületek inhalációban alkalmazva dózisfüggő mértékű és reverzibilis esz-
méletlenséget okoznak, felfüggesztik a fájdalomérzékelést, gátolják az akaratlagos moz-
gást, módosítják a vegetatív reflexműködéseket, és csökkentik a légzőszervek és a szív 
és érrendszer működését. A kutatók szerint jelentős különbség van a három altatószer 
üvegházhatása között, ezért – ha csak nincs valami orvosi indok más altatószer haszná-
latára – mindig a sevoflurant kellene alkalmazni. Ennek üvegházhatása „csak”, a 210-
szerese a szén-dioxidénak, míg a többié ennek közel tízszerese.  

Ismerjük meg ezeket az anyagokat ! 
A dinitrogén-oxid egy színtelen, nem gyúlékony gáz (de az égést táplálja, viszont a lég-

zést nem, mert a szervezetben nem tud elbomlani), vízben és alkoholban oldódik, ki-
sebb mennyiségben belélegezve nevetést, mámort okoz (euforizáló hatású, innen a kéj-
gáz neve), nagyobb mennyiségben érzéstelenítő hatású. Ezért oxigénnel keverve altató-
gáznak, foghúzásnál érzéstelenítésre vagy más narkotikumok hígítására is alkalmazzák. 
Narkotikumként való alkalmazását napjainkban is indokolttá teszi, hogy nem 
metabolizálódik, tüdőn keresztül ürül a szervezetből. Vérben rosszul oldódik, hemoglo-
binhoz nem kötődik. A méhek elaltatására is használják a kaptárok felnyitásakor. A hab-
szifonokban hajtógázként szén-dioxid helyett használják. A belsőégésű motorok üzem-
anyagához keverve nagyban növeli a motorok teljesítményét oxidáló hatása miatt, ami 
fokozza az égést. Kémiai viselkedése szerint aktív anyag, hidrogénnel keverve, meg-
gyújtva hevesen reagál (robban). A reakció során víz és nitrogén keletkezik: 

N2O + H2  H2O + N2 
Az ammóniához hasonlóan viselkedik: 3N2O + 2NH3 4N2 + 3H2O 
A dinitrogén-oxidot ammónium-nitrát óvatos hevítésével (a hőmérséklet ne emel-

kedjen 250 °C fölé ) állítják elő: NH4NO3  N2O + 2H2O 
A természetben is képződhet. Kimutatták, hogy az óceánokban az oxigénhiányos 

részeken élő nitritet felhasználó baktériumok  dinitrogén-oxidot termelnek.  M. 
Trimmer, londoni egyetemi kutató szerint a világ óceánjaiban zajló denitrifikálás egy-
harmada az Arab-tengerben megy végbe. A tengerben az oxigénszint csökken, a mély-
séggel, kb. 130 méter körül van az a mélység, amit oxigén-minimum zónának neveznek, 
ahol nincs, vagy alacsony az oxigén szintje. A dinitrogén-oxidot termelő baktériumok-
nak ebben a mélységben van jó életfeltételük. A  mélységben termelődő gáz egy része a 
légkörbe szökhet. A dinitrogén-oxid erős üvegházgáz hatású, a szén-dioxidnál nagyjából 
300-szor erősebb, ezért az óceán mikroorganizmusai által termelt dinitrogén-oxid hoz-
zájárulhat a globális felmelegedéshez.  

A ciklopropán (C3H6) a legegyszerűbb cikloalkán molekula, melyben a három szén-
atom gyűrűt alkotva kapcsolódik egymáshoz és hozzájuk két-
két hidrogénatom. Színtelen, éterre emlékeztető szagú, kábító, 
narkotikus hatású gáz, ezért alkalmazzák altató-
gázkeverékekben. Kémiai tulajdonságai inkább az 
alkénekéhez, mint az alkánokéhoz hasonló. Brómmal a nyílt 
láncú alkánoktól eltérően addíciós, és nem szubsztitúciós re-
akcióba lép. Az addíció a gyűrű felnyílásával jár, nyíltláncú 1,3-
dibrómpropán keletkezése közben. 
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Halotán: az alkén-halogenidek családjába tartozik:  CF3–CHCIBr. Szintézise a 
triklór-etilénből könnyen megvalósítható, hidrogén-flouriddal katalitikus körülmények 
között, majd brómmal való hevítéssel. Szobahőmérsékleten 1,868g/cm3 sűrűségű folya-
dék, forráspontja 50 0C. 

 
Desflurán 

 

Isoflurál 

 

Szevoflurán 

 
0,02%-ban metabolizálódik 0,2%-ban metabolizálódik 2%-ban metabolizálódik 

 
A szervezetben nem szenvednek átalakulást, kilélegzésükkor változatlan formában 

távoznak. A halogénezett illékony szerves anyagok jelentős üvegházhatásúak, ezért a 
környezetre károsak. Megállapították, hogy egy 1 órás műtéthez használt altatószer a 
környezetre annyira káros, mint az az autó, amely 760km utat tesz meg. Norvég kutatók 
szerint egy nagyobb forgalmú kórház évente az alkalmazott különböző típusú inhalációs 
anesztétikumokkal, akkora környezetkárosodást okoz, mint azonos idő alatt 1000-1200 
autó működése közben. 

M. E. 

 

Számítógépes grafika 

XVI. rész 

3D transzformációk 
3D-ben az (x, y, z, w) homogén koordináták az (x/w, y/w, z/w) háromdimenziós ko-

ordináták megfelelői. Homogén koordináták segítségével a lineáris és a perspektív 
transzformációk leírhatók egy 44-es mátrix segítségével. A homogén koordinátás meg-
adással az összes transzformáció összevonható egy transzformációba – összeszorozva a 
mátrixokat. 

Az  zyx ,,  koordinátákkal rendelkező térbeli pontot homogén koordináták segít-
ségével a következő oszlopvektorral ábrázoljuk:  
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ahol w egy tetszőleges valós konstans, xh = x/w, yh = y/w, zh = z/w. Azok a pontok, 
amelyeknél w = 0, a végtelenben vannak. 

Az általánosított transzformációs mátrix 3D homogén koordinátákra, a következő-
képpen néz ki: 


