A fűzffakéreegtől az Asspirin
nig
(az
( acetil--szalicilssav történ
nete)
"Az Aspirin
nt biztosan aaz örökkéva
alóságig fogj
gják használlni."
/Dr. Charles B
Berry/
Házi dolgozatom
mat egy kis ízelítővel kkezdeném, ismertetném
m az acetil-szzalicilsav
musát valam
mint hogy mi is ez az an
nyag voltakééppen, melyyet a később
biekben
hatássmechanizm
bőveebben ki is fejtenék.
f
Az acetill-szalicilsav
v a szalicin származékaa. Nem szterroid gyulladdásgátlók
csopoortjába tartoozik. Gyullaadáscsökkenntő, láz- és fájdalomcsillapító hatáása van valaamint
gátollja (irreverzzibilisen) a trombociták
t
k aggregáció
óját (felhalm
mazódását), tehát
vérallvadásgátló is egyben. Ez a hatás ccyclo-oxygeenase-n kereesztül a throomboxan A2A
szinttézis gátlásáán keresztül jön létre.
A hatásááért részben a prostaglaandin ( horm
monhoz haso
onló hírvivőő anyagok amelyek
a
a szeervezetben sokféle
s
funk
kciót látnak el) szintézzis gátlása feelelős. A prrostaglandin
noknak –
leegyyszerűsítve - három jelentős hatásaa van : foko
ozzák a gyulladásos reaakciókat, így
ya
fájdaalmat is; véddik a gyomo
ornyálkahárrtyát a sérüllésektől ( teh
hát az acetill-szalicilsav
v túlzott
hasznnálata károssítja a gyom
mornyálkaháártyát valam
mint gyomorrvérzést és ggyomorfekéélyt
okozzhat); egyennsúlyt tartan
nak fenn a kkeringő vér lemezkéinek
l
k trombóziss készsége és
é az
érfal véralvadásgátló műkö
ödése közöttt. Továbbá bénítja az arachidonsa
a
av-prostaglaandin
átalaakulásáért feelelős cyloo
oxygenase ennzimet. Az acetilszaliccilsav irreveerzibilisen blokkolja
b
az ennzimet azálttal, hogy szeelektíven accetilálja ann
nak egy meg
ghatározott szerin oldalláncát.
A cikklooxygenaase enzim gáátlása csökkkenti a gyullladásos bőrrpírt, a duzzzanatot és a
fájdaalmat. Lázcssökkentő haatása annak köszönhető
ő hogy közv
vetlen a hipootalamuszban
csökkkenti a lázkkeltő enzimeek szintéziséét, melynek
k hatására nő
ő a hőleadáás és erős izaadás
köveetkezik be.
Na de hoogyan kapcssolódhat miind ehhez a címben jelzzett fűzfa? A következő
őkben
erre aadok magyaarázatot. Eh
hhez viszontt vissza kelll kalandozn
nunk egészenn az Ókorig
g, mivel
már aaz ókori gyóógyítók is használták
h
a fűz kérgét, elsősorban
n fájdalom- és lázcsillaapító
szerkként. A gyóggynövény tiitka abban rrejlik hogy a szalicil eg
gyik természzetes forrássa. A
XIX.. század elejjén sikerült a kéregből szalicint izzolálni, így az
a azt követtő időszakban a

szaliccin-tartalmúú gyógyszerrek egyre joobban háttérrbe szorítottták a kinint.. A fűzt ezéért
sokáiig európai lázkéregnek
l
k is hívták. A XX.
százaadtól kezdődően azonb
ban ez a term
mészetes
anyaag egyre jobban veszítettt jelentőségééből,
helyéét a szintetikkusan előállított szalicíílsavszárm
mazékok veették át.
A fehér fűz
f ugyan laassabban fej
ejtik ki
hatássát, mint az aszpirin, dee hatása tovvább tart.
A gyyógynövényy minden réssze tartalmaaz szalicilt, de legnagyo
obb koncenntrációban a fa
kérgéében találhaató. Az egyees fűzfajok kérgei csup
pán a bennük található hhatóanyag
mennnyiségében különbözneek egymástóól. Különössen sok ható
óanyagot tarrtalmaz a cssörgefűz
( Salix frragilis), a bo
oroszlánleveelű fűz ( Sallix daphnoides) és
a bíbor ffűz ( Salix purpurea).
p
Március-ápr
M
rilisban a 2--3 éves
ágak kérrgét úgy gy
yűjtik hogy az
a ágak kérggét bevágjáák, és a
kérget hhosszú csíko
okban lehán
ntják. A kéreegcsíkokat meleg
m
helyen vvagy sütőbeen 50°C-on megszárítjáák. Az acetilszalicilssavat és a fű
űzfakérget iss egyaránt hhasználják
lázcsillaapításra, reu
umás panaszzok kezeléséére és fejfájjás
csillapíttására is. Viszont mindk
két szer küllönböző hattásfokú.
A vegyii úton előálllított anyag nagyon gyoorsan hat, már
m
n érzi magáát az ember,, de a
röviddell a bevétele után jobban
benne taalálható sav
v viszonylag
g sok esetbeen gyomorég
gést és
gyom
morpanaszokkat okoz. A fűzfakéreggből készültt szer esetéb
ben óráknakk kell eltelniie
ugyaan, amíg hattni kezd, vag
gyis a hevess, akut fejfáájás csillapíttására nem alkalmas, viszont
v
jól haasználható krónikus,
k
ho
osszabb lefo
folyású panaaszok esetén
n. A fűzkéreegben találh
ható
szaliccin ugyaniss csak a vékonybélben kkerül be a vérbe,
v
és még a szervezzetben aktiv
vizálódnia kkell, azaz
szaliccilsavvá kelll alakulnia. Ugyanis c sak ez az an
nyag
csökkkenti a fájdalmat és enyhíti a reum
más panaszo
okat,
valam
mint gátoljaa a gyulladáások kialakuulását.
Összzeségében a fűzfakéreg gyengébb hhatású mintt az
acetil-szalicilsavv, ugyanis a fűzkészítm
ményekben nem
n
olyann nagy a hattóanyag kon
ncentrációjaa, mint a tab
blettákban. A fűzkészíttmények elő
őnye,

hogyy a gyomrot sokkal kev
vésbé irritáljják. A fűzfaa kérgét
álltallában teákhooz vagy fürrdőkhöz hassznállják. A
szaliccilsav szárm
mazékok jellenléte a nyáárfakéregbeen és levéllben is fellelhető. A fek
kete nyárrall (populus nigra)
n
készüült kenőcsöt a középko
ortól fogva hhűsítő és
fájdaalomcsillapíító bedörzsö
ölésként alkkalmazták. Ugyan
U
a
rezgőő nyárra (prropulus trem
mula) vonatkkozóan ninccs annyi
vizsggálati eredm
mény, mint a fűz esetébben, de a rezzgő nyár
is tarrtalmaz fájddalomcsillap
pító anyagokkat. A fűrdő
ővízhez
a levvelekből és a kéregből készítenek
k
ffőzetet. A rű
űgyeket
februuártól-márciiusig tördelik le, és méég frissen
feldoolgozzák, a leveleket jú
úniusban vaagy júliusban
n
szediik le és szárrítják ( árny
yékban), a kéérget januárrtól
ápriliisig hántjákk le a közepees vastagsággú ágakról, majd ezt is szárítják.
Úg
gy gondolom
m hogy a szzalicilsav kéémiai
hátteréree is szükségg van a témáából kifolyó
ólag, tehát a most
következző bekezdéssben a bioló
ógiából átlép
pünk a kémiia
világába és ebből a sszempontbó
ól is megvizsgáljuk emee
v
vegyületet.
Egy színntelen, vízbeen nem oldóódó vegyüleet amely a teermészetbenn növényi
horm
monként vann jelen. A szzalicin anyaagcserélye során keletkezik. Nátriuum fenoxidb
ból és
szén--dioxidból a Kolbe-Sch
hmitt reakciió során náttrium-szaliccilát keletkeezik amely savas
s

közegben szalicilsavvá alak
kul. Felhaszználása szélleskörű: kozzmetikumokkban,
bőráppolószerekbben bőrkem
ményedés, szzemölcsök, pattanások
p
( ezek ellenn jómagam is
i
hasznnálom) tyúkkszem, korp
pásodás elleen használjáák; láz és gy
yulladás elleen is hatékony ; az
élelm
miszeriparbaan tartósítássra is de méég fogkrémeekben is hassználják. A llázcsillapító
ó
hatássról Edwardd Stone ango
ol orvos száámolt be elő
őször 1763-ban, amikorr 50 betegnek négy
óránkként 20-60gg porított fű
űzfakérget addott be és az
a eredmény
yek remek teendenciát mutattak.
m

De kalandozzunk továább a kémiáán és történeelmen keressztül
hogy eljussunk a gyóógyszerészeetig. ☺
Az acetil-szaliccilsav felfed
dezését Chaarles Frederiic
Gerhhardt-nak kööszönhetjük
k, aki 1853-bban elsőkén
nt állította elő, ám nagyy
s
sikert
ezzel a felfedezé ssel nem arratott. 1897--ben Felix
Hoffm
mann-nak a fiatal némeet kémikusn
nak sikerült stabilisabbá tenni
az acetil-szalic
a
cilsavvat am
mellyel megsszületett a ggyógyszer amelyet
a
189
99-ben neveeztek el Asp
pirinnek. Ezz az elnvezéés e-képpen tevődik
össsze: „A” : accetil-szalicilsav egyik alkotórésze
a
az acetil; a „spir” a
spirrsav amely kkémiailag megegyezik
m
mint a
a szalicilsaavval; valam
„in” amely
a
ebbenn a korban a kémiai eln
nevezések ggyakori
szóvégződéése volt. A
Az acetil-szalicilsav voltt az első, labboratóriumb
ban
előálllított nem-sszteroid fájd
dalomcsillappító gyógysszer, ami kéémiailag tiszzta és stabilis
alakbban az ipari tömegterm
melés számárra rendelkezzésre állt. Laboratórium
L
mi környezeetben
nagyy mennyiséggben gyártyáák a szalicillsav észtereezésével amely több móódon is leheetséges.
A keevésbé közkkedvelt és gy
yors módszeer a direkt észterezés
é
amikor a szaalicilsavhozz
ecetssavat adnak. De ez a reakció lassú és kevés accetil-szalicillsavat lehet vele előállíítani. A
nagyyobb hasznoot hozó reak
kcióban ecettsavhidridett használnak
k, nátrium-aacetát vagy kénsav
jelennlétében vaggy katalizáto
or nélkül, tooluolos oldaatban végzik
k.
Az Aspirrin eleinte csak
c
por alak
akban volt piacon, 1900
0-tól viszontt már tablettta
alakjábann is forgalom
mba hozták. Ennek egyyszerre több
b előnye
volt: ponttosabb lett az
a adagolása és a készíítmény mind
denki
számára eelérhetővé vált,
v egyre szélesebb
s
köörökhöz juttott el és
vállt a leggnépszerűbb
b fájdalomccsillapítóvá.. Az Aspirin
n még a
Holdra iss eljutott, miivel mikor Neil
N
Armstronng 1969. júllius 21-én azz
embeerek közt ellsőnek a Ho
oldra lépett, a fedélzeti patika részee volt az
Aspirin is mivell az űrhajóso
ok gyakran küzdenek fejfájással.
f
Tehát
T
még egy űrutazááshoz is elen
ngedhetetleen az Aspirin nem csak a
kisebbb nyaralásookhoz.
Magánakk az Aspirin
nnek a hatássmechanizm
musát elsőkéént Sir
Johnn Vane farm
makológus írrta le 1971-bben. Felfedeezéséért 198
83-ben

orvosi Nobel-díjat kapott. Az acetil-szalicilsav kutatási tevékenységért 1993 óta évente
10.000 euró pénzjutalommal járó Nemzetközi Aspirin - díjat osztanak ki.
De ahogy mondani szokták minden jóban van valami rossz, úgy az Aspirinnek is
vannak mellékhatásai. Most ezeket helyezem górcső alá.
Nem hiába tilos 16 éves kor alatt Aspirinnel csíllapítani a gyermek lázát vagy
fájdalmát, ugyanis ebben a korban nagyon valószínű a hajlam a Reye-szindróma
kialakulására. A Reye-szindróma egy olyan életveszélyes betegség amely gyulladást,
duzzanatot okoz az agyban valamint elfajulást a májban. Kialakulásának oka ismeretlen de
jellemzően bizonyos vírusfertőzések után jelentkezik, főleg ha acetil-szalicilsav tartalmú
készítményt szedett a gyermek. A Reye-szindróma vírusfertőzés, például felső légúti
fertőzés, influenza vagy bárányhimlő tüneteivel
kezdődik. 4-5 nap elteltével, amikor úgytűnik hogy az
alapbetegségből kezd kilábalni, súlyos hányingere lesz
és hányni kezd a gyerek. Emellett egyre növekvő láza is
lesz. Ilyenkor mindenféleképpen értesíteni kell az
orvost és a lázát nem gyógyszerekkel hanem
hűtőfürdővel kell levinni. Ha nem kap időben orvosi
ellátást és a beteg, egy nap leforgása alatt zavarttá válik,
amit tájékozódási képtelenség, nyugtalanság és esteleg
görcsrohamok, eszméletvesztés követ és súlyos esetben
halál is bekövetkezhet. A májelfajulás véralvadási
zavarhoz és vérzéshez vezethet. A Reye-szindrómának
specifikus kezelése nem létezik , csak tüneti kezelése.
Azoknál a gyermekeknél, akiknél a szindróma enyhébb tünetekkel jelentkezik és
észreveszik a betegséget azoknál álltalában nem marad maradandó károsodás és ha később
Aspirint kapnak nem jelentkezik újra a kór. Azoknál a gyermekeknél viszont akik a
szindróma során súlyosabb tünetek léptek fel azok szenvedhetnek maradandó
agykárosodást, pl.: visszamaradottság, görcshajlam, idegkárosodás, rendellenes
izommozgás, -rángás. Mivel ez a betegség akár katasztrófával is végződhet, nagyon fontos
annak megelőzése és a helyes lázcsillapító használata kisgyermek és tindédzser korban.
Mivel ez is egy gyógyszer így itt is lehetséges a túladagolás vagy érzékenység. Ha
valaki túl gyakran túl sok acetilszalicilsavat vagy más szalicilát-származékot vesz be, az

szalicilát-mérgezéshez vezethet.Viszont meglehtően magas a gyorsan kialakuló mérgezést
előidéző adag. Körülbelül 10 g acetilszalicilsavat kell bevenni, hogy az enyhe mérgezés
jeleit tapasztaljuk. Ebből egyértelműen következik, hogy az aszpirin-túladagolás nem
történhet véletlenül. Fokozatos aszpirinmérgezés viszont előfordulhat akaratlanul,
többszöri, kis dózisú alkalmazás esetén. Felnőttek, főleg az idősek, néhány hét Aspirin
fogyasztás után szenvedhetnek mérgezést.
A heveny aszpirinmérgezés első tünetei a hányinger és a hányás, melyet felgyorsult
légzés, zihálás, fülcsengés, verejtékezés és ritkán ugyan de láz kísér. Később, ha a
mérgezés súlyos, az illető szédülni kezd, aluszékonnyá, fáradtá, zavarttá válik, görcsroham
és légzési nehézség, fulladás jelenkezhet. A
fokozatos aszpirinmérgezés tünetei napokhetek alatt alakulnak ki. A beteg gyakran
álmossággal, zavartsággal és hallucinációval
küszködik. Szédülés, kapkodó- vagy
nehézlégzés is jelenkezhet bizonyos esetekben.
Ezen tünetek esetén, ha a múltban sok Aspirint
vettünk be mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni.
Az allergia nem más, mint az immunrendszer túlzott reakciója, mikor a szervezet a
környezet általában ártalmatlan anyagaira védekező reakciót, immunválaszt indít be. Szinte
bármi beindíthatja az allergiás reakciót, mely az egészen gyengétől az életveszélyesig
széles skálán mozoghat. Az olyan gyógyszerallergia, mint például a penicillin- vagy
aspirin érzékenység, akár életveszélyes is lehet. A tünetek állatalában a csalánkiütés, az
égő szem, a nyelési nehézség, akár fulladás. A legjobb elkerülni az érzékenységet kiváltó
gyógyszert, ám ha megtörtént az allergiás reakció, antihisztaminokkal vagy szteroidokkal
kezelhető. Komoly tünetek előfordulásakor epinefrin ajánlott.
Tilos ezen kívül acetil-szalicilsavat
tartalmazó készítményt szedni azoknakakik
szalicilát-túlérzékenységben szenvednek.
Asztmás betegeknél ritkán ugyan de a
szalicilsav-származékok és gyulladáscsökkentők
provokálhatnak asztmás rohamokat. Terheség
alatt sem ajánlott az Aspirin szedése a vérzések

serkeentése miattt. Szoptatás alat úgysziint meggond
dolandó a használata, hha mégis szü
ükség
van a készítménny szedéséree akkor a szzoptatás arraa az időre feel kell hagynni.
Napjainkk egyik legn
népszerűbb gyógyszeree az Aspirin
n amelyet szzinte minden
nki
bevett már minim
mum életéb
ben egyszer . Ugyanakk
kor a fűzfakééreg és egyéébb
ódítani, a néépigyógyászzathoz kezd
denek
gyóggynövényterrápiás szerek újra tért kkezdenek hó
visszzatérni az em
mberek. De a gyógyszeerek teljes elhanyagolás
e
sa sem tesz jót az egészségnek
hisz m
már hatásfookuk sem haasonló. Úgyy gondolom
m tartani kelll az egyensúúlyt , nem kell
k napi
10000 bogyót bevvenni ahhozz hogy egésszségesek maradjunk,
m
ám
á betegségg esetén azt teljesen
elhannyagolni sem
m szabad.

Források, felhasznált irodalom:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Acetilszalicilsav
http://www.weborvos.hu/hirek_nagyvilagbol/fajdalomcsillapitas_sziv_es_erbetegsegben/90670/
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/2281/az‐aszpirin
http://www.drflora.hu/?p=1822
http://www.psorioderm.com/hu/termekeinkrol/hatoanyagok/szalicilsav‐salicylic‐acid:34
http://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/az_acetil‐
szalicilsav_tortenete/20070919145643
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