
A modern nyugtató gyógyszerekről

A z elmúlt húsz esztendőben az emberiség életkora az átlagos 50 évről 70
évre emelkedett, s a jóval hosszabb átlagos élettartam az emberi szerve-

zettel szemben fokozott igényt támaszt. Mindehhez hozzájárul még az élet tem-
pójának növekedése, az idegrendszer egyre fokozottabb igénybevétele a minden-
napi élet erősödő ütemében. Nem volna helyes levenni az ember válláról az élet
terheit, de még kevésbé helyes többet kívánni a szervezettől, mint amennyit elbír.
A modern ember életmódja és életkörülményei az utolsó évtizedekben a technika
szédületes fejlődése következtében olyan mértékű változáson mentek át, hogy az
egyén úgy érzi, az új követelményeknek nem tud megfelelni, különböző szorongá-
soknak esik áldozatul, és a menekülési különféle élvez2ti és izgató szerekben ke-
resi. Ügy látszik azonban, hogy az alkohol, a dohány, a kávé, a tea, a koffein
már nem elégséges az ember közérzetének és hangulatának javítására. Mind több
és több olyan gyógyszerre tart igényt, mely elviselhetőbbé és kellemesebbé teszi
életét. Ez a folyamat odavezetett, hogy a világ orvosi irodalmának tanúsága sze-
rint az emberiség nagy része fokozott mértékben kezdett fogyasztani idegrend-
szerre ható gyógyszereket: élénkítőket. de főként nyugtatókat.

A régebbi, úgynevezett ..klasszikus" nyugtatok többségükben nem mások, mint
megfelelően gyenge adagolásban alkalmazott altatószerek. Ilyenek elsősorban a bar-
bitursav származékok, mint a Sevenalstta, Etovaletta, stb., melyek sajnos, huza-
mosabb és nagyobb mennyiségben történő szedés után felhalmozódhatnak a szer-
vezetben, ami a hatás elérése szempontjából nem kívánatos.

A gyógyszerkutatás mindent elkövetett, hogy új. eredményesebb és a régi nyug-
tatóknál sokkal specifikusabb hatású, kevesebb nemkívánatos mellékhatással ren-
delkező idegnyugtató vegyületeket állítson elő. Ez a törekvés sikerrel is járt, és
ma már több ilyen, a modern követelményeknek jobban megfelelő nyugtató gyógy-
szert ismerünk, melyeket közös névvel tranquillánsoknak. szoktunk nevezni. (Tran-
quilitas latin szó, mely tulajdonképpen a szélcsendet, a tenger minden háborgás-
tól mentes nyugalmát jelenti.)

Ujabban ataraktikumoknak is hívják őket. (Az ataraxia fogalma igen régi
keletű; már a görög bölcselők használták a szót annak az állapotnak a megjelö-
lésére, melyet a csendes szemlélődés, lelkinyugalom, kiegyensúlyozott életérzés és
a környezet kedvezőtlen hatásainak indulatmentes szemlélete jellemez. Etimológiai-
lag a taraxia, felindultság szóból és az o fosztóképzőből tevődik össze, s tömören,
pontosan jellemzi az ilyen hatású készítmények által létrehozott állapotot.) Leg-
ismertebb ilyen gyógyszerek: az Andaxin és a Trioxazin.

Ezek a modern nyugtatok főleg abban különböznek a régiektől, hogy megfelelő
adagolás esetén megszüntetik a feszültségi állapotot, a belső szorongást, a félelem-
érzést anélkül, hogy altató-bódító mellékhatást okoznának.

Cajnos, elképzelhetetlenül nagy mértékben megnövekedett a különböző, de
főleg az újabb idegnyugtatók tömeges fogyasztása. Ennek egyik legfőbb oka,

melyről már előbb is szólottam, hogy a XX. század embere és részben gyermeke
is a rendkívüli mozgalmasság, az idegrendszert megterhelő számos külvilági behatás
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és nem ritkán a személyes, illetve közösségi élete iránti felfokoztt felelősség álla-
potában él. Mivel az idegrendszer teherbíróképessége is véges, ez a fokozott meg-
terhelés különböző panaszokban és tünetekben nyilvánul meg, melyekre orvoslást
kér.

Mindenesetre nincsen arányban az új idegnyugtatók használati szükségessége,
alkalmazási területük nagysága e gyógyszerek hihetetlen arányú elterjedésével. Ez
már nem egészséges tünet, hanem sokkal inkább káros jelenségnek számít. Ez a
megállapítás különösen a nyugati allamokra vonatkozik. Hogy csak egy-két példá-
val támasszam alá: Angliában évente kb. 750 millió nyugtató tabletta fogy, de
semmivel sem jobb a helyzet Amerikában, ahol pl. 1957-ben 50 millió modern nyug-
tató receptet írtak, és a gyárak 30 billió tablettát adtak el. Az USA-ban az elmúlt
év minden másodpercében rendeltek valamilyen új idegnyugtatót, és hozzávetőle-
ges becslés szerint közel 10 millióra tehető azoknak a száma, akik jelenleg ilyen
kezelésben részesülnek. Nem is beszélve arról, hogy a nyugati államok egy részé-
ben minden orvosi vény nélkül automatákból is hozzá lehet jutni ilyen hatású
készítményekhez.

Nálunk, ha megközelítőleg sem ilyen óriási mértékben, de szintén nagyon kezd
elszaporodni a különböző, de főként az új nyugtatok használata. Különösen haj-
lamosak a nyugtatok szedésére azok az egyének, akik a körzetükben beálló leg-
kisebb zavart sem képesek elviselni. Ezek az emberek már az első hűvösebb napon
befűtenek, de az első kissé melegebb naptól is szenvednek; a legcsekélyebb fájdal-
mat sem bírják eltűrni, azonnal csillapítót vesznek be; sok evés vagy nehezebb
étel után bekövetkező teltségérzés esetén hashajtót. A legkisebb orvosi beavatkozás-
tól is túlzottan félnek. Hol izgató szerekkel, hol nyugtatókkal közérzetük folytonos
befolyásolását igénylik. Ezek az egyének a legcsekélyebb dologból is nagy ügyet
csinálnak, és a legkisebb gondot sem tudják elviselni, azonnal idegcsillapítóhoz
nyúlnak, mely — úgy érzik — megkönnyíti őket vélt vagy valódi konflikt-helyze-
teik feszültségétől.

Tíármennyire is előnyös bizonyos esetekben az újfajta nyugtatok alkalmazása,
nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek nem teljesen veszélytelen szerek. Hasz-

nálatuk csak akkor célravezető, ha az orvosi rendelés, orvosi ellenőrzés mellett
történik. Mégis számos olyan beteg van, aki a nyugtatókkal való gyógyítást saját
elgondolása szerint végzi, egyáltalán nem törődve, de még talán nem is ismerve
a különböző káros és nemkívánatos utó- és mellékhatásokat, melyek különösen a
túlzott fogyasztás mellett jelentkeznek. Vannak pl. egyes új nyugtatok, melyek
bizonyos mértékű gátlástalanságot, felelőtlenséget, környezettel szembeni közöm-
bösséget és a kezdeményező-képesség csökkenését eredményezhetik. Túlzásba vitt
fogyasztás esetén ugyanis nemcsak a felfokozott, ártalmas külvilági behatásoktól
\ édik meg az idegrendszert, hanem már a szervezet normális élettani egyensúlyá-
hoz szükséges külső ingereket is távoltartják, melyek az egyén életvezetése szem-
pontjából nélkülözhetetlenek. Nemrégen olvastam egy baleset-statisztikában, hogy
az új idegnyugtatókat szedő autóvezetők lényegesen nagyobb százalékban lesznek
balesetek okozói. Valószínűleg azért, mert nem tudnak olyan mértékben reagálni
a külvilág ingereire, mint ahogyan az szükséges volna. Egy másik felette káros
hatásuk az új idegnyugtatóknak, hogy az egyénben a betegségekkel szembeni ellen-
állást gyengítik.

Mindezek a tények óva intenek a nyugtatószerek felelőtlen szedésétől, és ismé-
telten, nyomatékosan az orvosi ellenőrzés és irányítás szükségességét húzzák alá.
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