Alkaloidok a gyógyászatban
Az alkaloidok növényekben előforduló nitrogéntartalmú vegyületek. Néhány kivételtől
eltekintve heterociklusos felépítésűek és erős biológiai hatással rendelkeznek. Az alkaloid
kifejezés a bázikus tulajdonságukra utal. A növényekben általában savakkal alkotott sók
formájában találhatók. A ma ismert alkaloidok közül kb. 60-at használnak gyógyászati
célokra. Számos szintetikus gyógyszer előállítását a természetes alkaloidok szerkezetének
megismerése tette lehetővé.

Csoportosításuk fiziológiai hatásuk alapján:
- központi idegrendszert stimuláló: koffein, sztrichnin
- központi idegrendszert bénító: szkopolamin
- vegetatív idegrendszert stimuláló: efedrin
- vegetatív idegrendszert bénító: hioszciamin
- érszűkítő hatás: anyarozs alkaloidok (ergotamin)
- értágító hatás: teofilin
- vérnyomáscsökkentő: vinkaaminok

Alkaloid, és amit gyógyít:
- kinin Î malária
- morfin Î fájdalomcsillapító
- kodein Î köhögéscsillapító
- papaverin Î görcsoldó
- kokain Î érzéstelenítő
- rezerpin Î nyugtató

Atroppin
Troppán vázas alkkaloid, amit leginkább a nadraguly
yából vonnaak ki.
Egy ttropin nevűű alkohol és a tropasav észtere. Bén
nító hatású,, erős
méreeg, aminek hatására
h
csö
ökken pl. a kkönny- és a nyálmirigy
yek
termeelődése, vallamint nyelési nehézséégeket is oko
ozhat. Haszználják
viszoont a szemészeten sugáárizom-béníttónak és pu
upillatágítón
nak.
Hatáása akár 2 héétig is eltartthat. Az atroopinhoz hassonló vegyü
ület a
hioszzciamin, hassonló tulajd
donságokkall rendelkeziik.

Kokaain
A kookain az Eryythroxylon coca
c
növényy fő alkaloidja, a dél-am
merikai kokkacserje leveleiből
vonjáák ki. Renddkívül káros hatású, meert ha a szerv
vezet megszzokja, könnnyen
nélküülözhetetlennné válik, ezzért szigorúú szabályok tiltják a kerreskedelmi forgalmát.
Fájdaalomcsillappító hatása van,
v a gyógyyászatban helyi érzéstelenítése hassználják, maa már
csak a fül-orr-géégészek.

Rezeerpin
A rezzerpin egy indolvázas
i
vegyület.
v
A
Az indiai Rau
uwolfia növ
vényekben ffordul elő, azok
a
alkalloidja. Vérnnyomáscsök
kkentő és nyyugtató gyóg
gyszer, amit jelenleg iss a növényi
részeekből vonnaak ki.

Kininn
A kinnint előszörr a dél-amerrikai cinchoona fa kérgééből vonták ki. Természzetes kristállyos
alkalloid, a maláária egyik legjobb gyóggyszere. Kitű
űnő láz- és fájdalomcsiillapító, vallamint
gyullladáscsökkeentő. Hosszas használaat esetén részleges vagy
y teljes sükeetséget,
hallááskárosodástt okozhat.

fein
Koffe
A kooffein fehér,, keserű ízű,, kristályos vegyület. Előfordul
E
a kávéban
k
és a tealevelek
kben. A
gyóggyászatban leginkább
l
a központi iddegrendszerrt izgató hattása miatt allkalmazzák,
emelllett még éléénkívi a szív
vműködést is. Enyhíti a fáradság tüneteit
t
valaamint fokozzza a
munkkaképességet. Fokozzaa még a szelllemi tevékeenységet, jaavítja a szelllemi funkciókat,
gyorsítja a szelleemi gondolattársítást, a gondolato
ok világosab
bbá válnak, könnyebben
n és
gyorsabban szülletnek, javíttja az ítéletaalkotást és a megfigyelő
őképességet
et, csökkentii a

fáraddtságot és állmosságot. Az
A izmok teeljesítőképeességét foko
ozza, hatásaa kellemeseb
bb
közérzetet is okoozhat.

Teobbromin
A kaakaónövény által termellt, keserű allkaloid. Feh
hér, kristályo
os vegyülett. A karóbab
bban és
a tealevelekben fordul elő. Hasonló haatása van a koffeinhez,
k
de kevésbéé élénkít. Azz orvosi
gyakkorlatban vizzelethajtó hatása
h
miatt alkalmazzáák. Hatása taartósabb és kiegyenlíteettebb,
mint a koffeiné.

Morffin (morphinnum)
Heterociklusos vegyület,
v
a morfinvázaas alkaloidok alapvegyü
ülete. Felfeddezésekor ez
e a
b ismert fájddalomcsillaapító szer. Kiderült
K
azonnban, hogy tartós
hatóaanyag volt a legerősebb
adaggolás esetén hozzászokáás alakul ki és a fájdalo
om azonos mértékű
m
csilllapításáhozz

nagyyobb mennyyiségű morfiinra van szüükség. A gy
yógyászatbaan fájdalomccsillapító éss
nyuggtató hatása miatt alkalm
mazzák.

Efedr
drin
Fenill-etilamin szzármazék, ami
a szerkezzetileg hason
nló az amfeetaminhoz éés a
metaamfetaminhooz. Hatása hasonló
h
az aadrenalinéh
hoz, de gyen
ngébb a vérnnyomásemeelő
hatássa. Jól felszíívódik a gyomor-bélhuuzamból és főként a máájban bomlik
ik le, legink
kább a
vese választja kii. Korábban
n az efedrintt hörgőtágíttóként haszn
nálták az assztma kezeléésében.
Fizioológiai hatássa szempon
ntjából a veggetatív idegrrendszert sttimulálja.

Forráások:
wikipediia
ELTE pddf bemutató
ója
egyéb köönyvek

