
A fenacetin évszázada 

Az általános gyógyszertörténet (1) és a ,,Bayer" 
gyógyszergyár egykori kiadványa (2) szerint egy évszáza
da, pontosan: 1888-ban határozták el az Elberfelder Far-
benfabriken felügyelőtanácsának tagjai egy új láz- és fájda
lomcsillapítószer, a fenacetin nagyüzemi előállítását. 
Előbbi napi 10 kg-os, majd ötszörös mennyiségben, ekkor 
nyerte a Ruhr-vidéki gyár törzscég alapítójáról a „Bayer" 
védjegyet, s éppen a Hinsberg és munkatársai által előállí
tott fenacetin volt az első készítmény, amely e márka
jelzéssel került forgalomba. A fenacetin azóta állja az idők 
próbáját, ma is fontos komponense a magisztrális készít
ményeknek. (3) 

Ha a fenacetin korabeli visszhangját vizsgáljuk a ha
zai szaksajtóban, azonnali felfigyelést és kellő óvatosságot 
konstatálhatunk. 

Az Orvosi Hetilap 1888-as évfolyamának 19. számá
ban már megjelenik az ,, Acetphenetidin vagy phenacetin" 
farmakológiai ismeretetése. (4) Méghozzá francia közvetí
téssel, la Semaine médicale 14. száma alapján. Megállapí
tást nyert, hogy ez a fehér, kristályos és vízben nehezen od-
lódó por hatásosabb mint a már használatban lévő 
antipyron, vagy acetanilid. Dujardin-Beaumetz tanár utó
vizsgálatai szerint 30 cgm-os adagok a hagymázos lázak 
(tífuszok) és tüdővész esetében akár tíz óráig is képes 2—3 
fokkal csökkenteni a testhőmérsékletet. Lázcsillapító hatá
sa mellett a fenacentin legalább olyan fontos analgetikum, 
s ha még hozzávesszük, hogy az említett antipiretikumok-
kal szemben cianózist nem okoz, előnyös tulajdonsága 
egyértelmű. Pedig a vérbe felszívódik, vasklorid hozzáa
dásával a vizeletben kimutatható. Ami az 1888-as eszten
dőt illeti, a Gyógyászat később, ám sokkal intenzívebben 
figyelt fel a fenacetin alkalmazásának lehetőségére. 
Schachter Miksa lapja (5) a 26. számában ismertette elő
ször, a változatosság kedvéért nem francia, hanem angol 
(6) közvetítéssel, amibe a centenáriumi alkalom semmi
képp nem akarja a német készítményekkel szembeni „bi
zalmatlanságot" belemagyarázni. Mint később kiderül, is
merték az eredeti közleményeket, mégis szükségesnek 
tartották a nagy társszakmák szűrőin átszivárogtatni. Ami
ért csak csodálni tudjuk a szerkesztés klasszikusait. 

A brit, pontosabban skót közlemény recenziójából (7) 
megtudhatjuk, hogy a jeles német gyógyszervegyészekkel 
egyidőben Róbert Bell is identifikálta már a fenacetin kép
letét, lázcsillapító hatására felhívta a figyelmet, zsába-
fájdalmaknál kitűnő eredményt ért el, Glasgow klinikáján 
tehát 1888-ban kipróbálták a fenacetint. 

Ilyen előzmények után a Gyógyászat 28. számának 
gyógyszertani rovatában a Münchener med. Wochenschrift 
23. füzete alapján Goldschmidt dr. referált a fenacetin-
ről. Eszerint Hinsberg és Kast végezték Németország
ban a forró alkoholban jól oldódó kristályos porral a első 
állatkísérleteket, azt követték Hoppe-Seyler és Köbler kli
nikai kísérletei, az ideggyógyászati kipróbálásban pedig 
Henser dr. volt Hoppé tanár munkatársa. A fenacetin mel
lett ekkor ismertették először a glicerin kúpot is, amely 
jelzi, hogy az idők változásával akadnak azért maradandó 

gyógyszerek. Ugyanekkor Rumpf bonni tanár a fenacetint 
igen hatásosnak találta a tabeses lancináló fájdalmak csil
lapítására. (8) 

Ennyi kedvező beszámoló hatására a hazai klinikum 
sem sokáig késlekedett. Természetesen Korányi Frigyes 
volt az, aki megbízta Horváth Ákos nevű gyakornokát a fe
nacetin klinikai kipróbálására. (9) A Wiener med. 
Wochenschrift-től a La semaine médicale-ig nyolc tekinté
lyes lap szolgáltatta az alap-tapasztalatokat, köztük a ked
vezőtleneket is. Ugyanis: Lindman felnőtteknél, Jaksch ta
nár gyermekeknél észlelt cianózissal járó 
methemoglobinémiát. Igaz, felnőtteknél napi 8 grammos 
adagok után, ezért Korányi tanár 0,12—0,25 gr.-nyi dózi
sokban pro die 3 gr.-ot ajánlott. Hatását három tünetcso
portra figyelték: milyen mint lázcsillapító, mennyit ér a 
fájdalmak enyhítésére és mit nyert vele az antireumatiku-
mok arzenálja! Az eredmény megnyugtatónak, sőt biztató
nak bizonyult. Antipiretikus szerként igen széles diag
nosztikai skálán próbálták ki, főleg hastífuszban, 
tüdőbajokban, ám tüszős mandulagyulladás és csonttuber
kulózis is akadt a betegségek között. Hőcsökkenés ha nem 
is mindig egyformán, de minden esetben bekövetkezett, 
mérsékelt izzadás és pulzusszám mérséklődés kíséreté
ben. Kétségtelenül hatásosabb volt, ha ,,a hőmérsék physi-
ologice spontán alább szállni készült." (10) 

A Kobler és Rohden által észlelt eufóriás hatást a 
Korányi-klinika nem tudta megerősíteni, a betegek sokkal 
inkább bizonyos bágyadtságról számoltak be. A nagytekin
télyű Hoppé tanár említette „kütegek", vagyis gyógyszer
kiütések két esetben fordultak elő, amelyek a fenacetin 
szedés abbahagyásával elhalványultak. A ritkán fellépő 
hasmenést ópiátok adásával szüntették meg. 

Antireumatikus szerként szaliciles nátriummal kom
binálva érthetően a heveny sokízületi laboknál értek el biz
tató eredméyneket. Némely eset (nyilván a PCP-sek) idült
té válását azonban nem akadályozta meg. 

Fájdalomcsillapításként 0,5-től 1,0 grammig emelték 
az adagot, a napi mennyiség azonban az előírt hármat nem 
haladta meg. Kipróbálták tabes doralis, ischias, herpes 
zoster, migrain, trigeminus neuralgia, sőt vesekő okozta 
fájdalmaknál is, ez utóbbiak kivételével valamennyi eset
ben kielégítő eredménnyel. A Korányi-klinika közleménye 
további vizsgálatokat javasolt. „Ajánlja e gyógyszert ezen 
előnyei mellett olcsósága is, s méltán hivatott a szegény
praxisból a nála tetemesen nagyobb óvatosságot igénylő 
antifevrint kiszorítani" (11), állapítja meg a ma is mintasze
rű publikáció. 

A száz éve forgalomban lévő fenacetin ma sem tekint
hető a múlt gyógyszerének. Érvényes gyógyszerkönyvünk 
több magisztrális készítménye tartalmazza e fájdalomcsil
lapítót, így a Pulvis analgeticus, a Pulvis antidoloricus és 
Pulvis codacetini egyik fő hatóanyaga a fenacetin, a száz 
évvel ezelőtt ajánlott 20 usque 50 centigrammos adago
lásban. 

És végül a „Bayer" cég is megérdemli, hogy megem
lékezzünk alapításának centenáriumáról. 
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