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ELÖSZÓ.
l\Iiclőn jelen kis 111unkán1at a 111ngyar gyógyszerészek ch~
bocsájtom, azon tartózkodással teszem azt, melyet saját cr6m iránt
t:íplált bizalmatlanságom támaszt. A magyar gyógyszerészi szakirodalon1ban ily- irányu, szán1ot tcv{} n1ií n1ég nern létezvén,
óriási nehézségekkel kellett n1egküzclcnc111, hogy n1int első, Icxiconaris sorrendbe szcdjcn1 össze a gyógyszerészeti tudományok
összességét, megvetvén alapjüt egy - esetleg - nagyobb ily irányu
irodalmi vállalatnak.
i\Iidőn egyfelől a felmer[i!het6 hiányokért szaktársaim szíves
elnézését kérem, nem mulaszthatom el felsorolni azon szaktekintélyek munktíil. n1clyekhöl az i<lcvügó részlclckcl rövid és
cgyszerü modorban kidolgoztam.

Eme munkák a következők :

iHOLNAR ~111-lALY KÜXYVNYO.\l'l'ATÚ MÜINTÉZETÉIJÜL.

1\bt 1inlal: A physica alapvonalai.
Asbóth S. dr. A szervetlen chcn1ia rövid (bszcfoglalása.
Balogh J{. dr. A n1agyar gyógyszerkönyv co1111ncnt<írja.
J, .Jacob Berzelius: Lehrbuch der Chc1nic.
Cloetta~Filehne: Gyógyszertani tankönyv.
Fabinyi R. dr. chen1iai elóad:.ísai a kolozsv:íri tud. egyclc111c11.
Fellel<ir Ernil dr.: A gyógyszerészi tutlon1:ínyok alapvonahii [---Hf.
JJr. C. l?ernigius Fresenius 1Ígosl: Bevezetés a 111int.'1lcgl's vegyele1nzéshc.
l'liil. Laur. Geiger: Pharinacopoea univc1:saiis. I-If.
llaager dr.: PJ.1arn1aj::opoeae di\~ersac.
Hell: Manualc' .. '" ·
Ilosvay Lajos dr.: A chen1ia al:ipclvci.
lssekul.=, Jakabhá=i, l\ryiredi dr.: Gyógyszeris111t•.
J.l!agyar gy6gys=erkö"nyv: I-II.
Os:fr1ík
"
:i
V., VI., VII.,
I?ing Arn1in: A n1inólcgcs clc111zés alapvonalai.
Quirini Alajos: I·Iugyvizsgúlnt cll'l11l'i.
I?oscoe: Vcgytan.
·
]~. J1!erk, Dannstndt. Vcrzcichniss sá1ntlichcr Pracp:iralc. Orogeu
und 11incralicn nlit ErHiutcrungcn. l8D7.

)>alias: Nagy Lcxícon.
,1/ihafollifs és Gaslner: A gyúgyszerészi gynkorlat kézikiinyY<'. I.
11/oldoványi dr.: Konunentúr a 1nagy. gykY. IL kíadús:ínak füg"
gclékéhcz.
A". lltíc: /{ároly: Gyógyszerészi i'('nlencyclopaedh1.
Than /{ároly dr.: 1\ L'.hcnlia alapyo1i:il:d.
1110111e: Az c1nhcr.
Növényorsr.:íg.
11
,)'chuch Jú::sc{: Nüvénylan.
J{arl r;olt[ried Ilagen : Lehrhuch der A pol hckerkunst. 1.-- fI.
Gyúgys:erés::i Ju~lilap. 18G2-18DS.
(;yciyys:::erés:i kii:lifr1y. 188.i_-18!18.
Gyóyys:er1;s::i t'. rt esilfi : l 8!J:3 ~ 18:18.
\'eyyés:et és gyóyys::crh;::e/. :lescnlap. 1'er1111is::e!ludun11ínyi f{ii::hJny stb.

Az ill l'elsoroll lekinléll'es mün'k elég kezességet nyujtanak
a tarlalo111 alaposs:.ígüröl é~ 1ncgliizhatósügürc'1l; n1ennyirc sike1'ült az azokhc'il merilell adatokat feldolgoznom, a szakl;irsak
itélclérc bizom.
1\ n1unkn l'olYanuín az idegen ncYek leirúsühnn ragaszkodo111 ahhoz, hogy ~1nindcnt ugy irjunk le, 1nint a hogy az illelő
szöt eredetileg Icirni kell. l>. o. nequi\'alcns-l 11cn1 iron1 -· 111in~
rt1ost 1nár szokták - ekvivalensnek, n1crt ily rnödon rülkcrcsni
is nehéz lenne; az anyagot pedig ugy osztollan1 fel. hogy vala111ely
szónak 111ngyarázatát lehetőleg a latin kifejezés alalt adon1. p. o.
analysi?, athrnosphcra stb., dc e szavak 1nagyar kif'ejczéscinél
utalok arra a helyre, a hol a szú túrgynlva Yan. ~Ii\'el pedig a
napról-napra szaporodó uj szerekkel l~pésl tartani a füljegyzésben nem lehet, minden betürészlel utún elegend!í tiszta lapot
hanyfa111 az csclleucs 11ó!lásokra.
~a(ivhünvu,
18\Hl. januür havühan.
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szerző.

A
. , aa -----' ana, görög sz6, n1cly a rcceplckcn egyenlő slily111cnyny1scget jelent.
Abc-daria ~ spilanlhus acmella. keletindiai csipiís izü nüvény, melyet régebben mint hugyhajtö szert rendeltek.
Abdomen .:. alhas. L Has.
Abdomialis ·~ hasi.
Abepitimia =" a hasüri szervek renyhe mííködésc.
Abies '"· fcnvő; A. cxcclsa ~ vörösl'enni, valamcnnvi
fcnyőfaj terpentint' (J. o.) szolgáltat.
Abietin "~ conifcrin, laricin, ehemiai szerkezetére nézl'e
isn1erclicn gyantanen1ü anyag. n1cly a tcrpcnlinnek vagy a
canadabalzsarnnnk vizzcl való lcpárhísakor visszan1aracll unyacrban találtatik. L Colophonium.
- "
Abietinsav: e„ H,.., Q,„ kélalju sav, mely a colophoniumbi'il
!)[) "/" forró borszcszszcl kivonható s ez ol<lalúból viz últal
kicsaphaló. Lugokkal sókat képez. L Colophonium.
Abiogenésis, gencratio acquivoca, sponlanea, hclcrogcnea,
a szerves lényeknek igen kétes keletkezési módja, mely szednt
azok szervetlen anyagokból is képződhetnek. Eme feltétel mellett
van hílszólag a geologiai fejlődés és ama lény, hogy rothadó
anyagokban alsóbb rendü állatok fejlődnek.
A physiologia mai álhísa szerint az abiogcncsis annl'iban
lt~tszik valószinünck, a mennyiben a lehült földre t sa1ió<loll
v1zben proloplasmához közel álló testek, anyagok keletkeztek,
melyek oxygénl vettek fel és CO,-t hocsújlollaf, szabadon, eme
anyagbcil fejliídött ki idiík hosszu során át a protoplasma, s
ebből a növé1wi és állati lest.
Abomasus" ~ a kériídző állatok ajtó gyomra.
Aborticidlum ··-· a méhbeli magzat szétdarabolása, ha a terhesség vagy a szülés az anya életét veszélyeztetné.

G Abortiv gyógyulás, a betegség kifcjl<idése előtt beálló gyógyuhís.Abortiv szerek) ainu szerek, 1nel}.ck. d. n1c'i l "1zo1;1z,1.d~l.l,{
„ I" . f
izgatása által a méhbeli cmbrio vagy ma~zat ellavohta;:at
idézik el<i; ilyenek: nloe, sabina, thuja, pHocarp~n, _mel~g furd~;';
Abortus == elvetélés, a petének a logamzastol ;;z~111~.'loll, -;~
héten beléili idííbcn való kiküszöbölése az anya meheboL bk!idézheti az aborlust az anva f'crt6zö helcgsége, 111cchanica1 hata~
sok, 1ninl nyon1:.ís, ülés. a~ n1éh izgnlúsn, aborliv szereknek nagy
adaujai.
•· Abrastol, asaprol, caleiumnaphiylsu:rat; tl-naphtol u-monosulfosavas eah.·.iun1:

(C~·rn
Hlf;7 (OJ · ~()()" ; ..
10

r:a

fehél' •. Yizbcn oldódó por, melyet 1--1
gros aJdaghnn .cstí;. ellen rendelnek . .:\ horüszalhnn n1int conscrvülö szer hnsz1uíltntik.
·
Abrin Merek, l'hYlalln1111osc, az abrus prccatorius (scmen
.Jcql1irily) egyik anyaga, igen er6s n1ércg, 1 kilónyi súlyr.~1 0·0001
grnmm halálos, tehút egy emberi IHlOOU grammja megolhct.
·
Abscessus -- gcnnycdíí seb. llilyog.
.
Absinthium Artemisia absynth. L. Absynthmm vnlg. Lam;
fehér ürün1 · n 'kosárYiráouak ~(.co1111losilae)· családjáha tartozó,
' 0·00-1<2;) "n1élcr rnngas fíí. ~ok;zorosan e 1<_igaz~),
,
•
nálunk honos
gö111hCilYíi, selyen1szőrü szürral. ~\lsó le\'eh_•,t harn111szor cz1111pasak, fe}~(í levélci híndzsa alnkuak, felül fehérek, alul zöl~lesek,
selyn1es szőrrel horilvák ...\ kosúrvirág félgüinhalaku, a sz1rn1ok
sá1~~ák ..\ szir111okon igen sok olajtartó rúirigy van. ·rnrlaln1az
1. illóolajat /C111 Il11; Oi, a Jeyeiekhcn '2"/„, a ;inígban 0·5"/„. mely:
161 a növény szaga van. Eme olaj zöld szmét azt~hntol _(L . o.)
kapja, n1ég alkatú részeit illú zsirsavak. egy k.arhludrü1; cs egy
kúml'orhoz hasonló vegyület teszik. '2. Ahsynthmt (1. o) 3. Alm~
savat, boros ti ánkíísavat ()'()5"/.,. ·L Catcchu-cscrsavat. :>. Gyanta!.
i\Iinl ke~crü anyag az crnésztő ncd_Ycl~. c_lvülaszlúsát fokozv:1,
jú étváoyul okoz s a oyon1orhan az e1·1edo J0Jyan1atokat n1cgga'tolja. IÍ~;sszas élvczeleb.utún a sok illó olajt~! g}-on~orl~élgyuladás,
kábultság, hutulás jelenlkczik végtére pedig nchezkorszcru rohamok lépnek fel (absynlhismus).
.
.
. ,
Absinthin : Cw fhs (), az artcmisrn absynlluumban az 1110
olaj élcnyülésc által kclctkezci ycgyülcl, mely vizz~l. kivonha.tó
és csersav últal lecsapható. C:sersavhól PbO-al elo'.ilhtott _I,~ns
túlrni vízben nem oldódnak csak akoholban. [J, S(J..-el lozve
viZzel 111cgkéküL O·Jü-0·:!:")' grnn1n1os adagokban auorcxiúnál,
constipatiónáL chlornsisuül alkalmazzák.
Absinthismus, !. Absinlhium.
Absorbentia remedia. deodorisentia, ama szerek, anyagok,
melvck a rothadásnál, kÜ!önhöz6 vegyi átalakulásolrnál kcletkCzc3 híízüs gázokat elnyelik az által, hogy .azokkal vegy~íl~tcket
képeznek. llycnek: a chlórmész, szénpor, lmmuth, submtncum.
l)
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Absorbtio, gázelnyeletés, a folyadékok és n wlc érintkező
crüzok a111a tulajdonsüga. hogy az cléihhi a gúzh6I bizonyos n1c11yT1yiségct elnyel, felold; az elnyelt gázn1ennyiség a folyadék
lcrrnészetén kivnl függ a h6111érséklcll6l és a nyornüslól. .-\111a
rncnnyiségc a gáznak, 1nclyct a folyadék térfogategysége 700 111n1.
baromclcr úllúsmíl (! atmosphcra-nyomás1 l:'i' C. elnyel, az illetíí
güz ahsorbtiocoeflicicnsének ncveztelik s cn1c cocfficicns a h6111érsék nüvekcdlévcl csökken.
A CO, abs. cocl'ficiense Hl02, azaz a víz a fenn crnlitctl
körülmények közölt l·OO~ tf. gázt nyel cl.
A gázok ahs. cocfficiensél a következő módon hat;irozzúk n1cg:
Erre való edényben (absorhtiomcler) higany fölött lemérik
a güz bizonyos lérfogalút, s azutún :!-:) círán üt f6züll folyadék~
kal rúzzúk. :e\ visszarúaradl gáz térl'ogaláhöl a h6111ér..;ék és légnyon1ás flgyclernbe vételével a cocl'ficicnst kiszún1itják, ugyan!s
az elnyelt gúz norn1ál térfogata
fi . ([. l' 110 1 n =- az e 111\'e 1o
„ 1·o 1Yac 1e'I{ t,
v o - ---„„er f aga tn, /l = n
1

0·7G

•

•

m·onuís, a ·~ coefficiens.
• ,\ fontosabb gázoknak a vizre vonalk. absorbtiococfficiensc:
"
:
i\ könnYehben n1cgsü:1
Coeílieiens ____ !: í.legha- rithctő gázok nagyc)hh
Gúz e .
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A gázok absorbliója a moo 021.18 O020H o 0188 o Olb.I il \\ mk1,, fecula hi·pothes1s szcnnt
ugy n1agy·arázhat~ 1neg,
1\r~ 0·02:J.1 I0·02il7ljü·01G82ll013·1 ::
'
1
1
hogy a gazmolcculak moz0, OlJ.18!1 '00l28GOO:J.ll5ü·02Glü'
gása következtében a rno. .,
.-'I(""
. ,
lcculúk behatolnak a víz
· Bun;o:cn n1olcculúi közé, s olt a
CO, 1 1 • ' ' l ·11· ·1/ 1 00IJ,,)' :'.j·(iSG:~ .t·Oi;).j :~·0·108
Faus1!r n1olccuhík vonzása foly:·
1
tún visszatnrlatnak.
~
x,o 11 1-:111;,2 1·0:1;,.1 0·7778
c"c;"' Abstergentia remedia
''l
hashajtó szerek.
" I, '
Abstractum, az Egyesült
1
IICI
államok gykünyvébcn
1
hivatalos készítmény. mely
növények horszcszcs kivonalúnak keveréke lcjczukorral. :\cin
oly ncdvszivö, n1int. a dextrincs cxlraclunL
Abulia = akaralhiány, mely némely elmebajnlil jelentkezik.
Abu Kazim, arab orvos ·j· 150G. Sebészeti operatiókat is
végzel! tüzes vassal. ,Altasil" nevü könyve korúnak legjobb
orvosi miivci közé tartozol!.
Abu Mohamed Dsafar, L Géber.
Acacia, a mimózák csahídjába tartozó pillangós virágn fák,
melyek a <;alcchut, gummi arabicumot szolgáltatják.
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Academia.• ercdctilco C"Y
tér Athcnbcn, hol Plato
tanított.
i'.".>,
,
.Jelcnleo magasabb tanintézetek, tudós férfiak társasagm)ak neve.
A m. tridom. academiát 1825-ben Széchcm·i !., \'ny Abrahám,
Andrássy György alapitották meg.
•
Acanthus, medvetalp. - Szép állárn öblös Icvcleir61 vette
l\allimachos a korinthosi oszlopf6hiiz a mintát.
Acardia, ikcrmagzatoknál gyakran cl6forduló szivhiány.
Acarpl1S = mcdcl6„ stcrilis.
·
Acatachosis = mclni nem tudtís.
Acataphasia = aÍna aoybcli bántalom, mclrnél a beteg a
szavakat 110111 képes gran11~Üticai rendben c16alini.
Acceleratio = a szabadon cs6 testek gyorsulása másodperczcnként, mely az id6 négyzetével arányosan növekszik. l.
Atwood.
Accessorius = járulékos.
Accessorius görcs - a fejbiczczcnt6 és csuklóizom görcse.
Acclimatisatio = éghajlathoz Yaló szoktat~s.
.
.
Accommodatio = a szemnek a kiizclebb1 Yagy tarnlabbt
~

tárgyakhoz való aiknin1azkodása.
Accoucheuse = szülésZ116. l. Bába.
Accumulator =• viznyomásu gépeknél a viz bcny:o~milását
sznhcílvoz<i készülék. n1elrnél clcctron1os áran1 chcn11tn alnlnkuhíst idiSz cl6. mely átalakuiús idiíveli vissza!'cjliídésc ismét clcctromos áramot kelt.
Acephalus = fejetlen torzszülött.
Acerineae = .fuirnrfofélék. :Sálunk cliífordulnak: a jávorfa :
accr r»;eudoplatanus; jókori juhar: a. platanoidcs: fodo1juhar:
a. ca111pcstrc.

Acetal, dimethyl. l. ~Icthylal.
Acatal. etilidendiaetlwlaether, diactlwlaldehwl:

·

0 - -CII cr1
e,
e, IJ,,
IJ:, () >
, -. -a= e,,; I;- H o, -

Hypnoticum. és sedativnm 8-.12 cseppjével ~ma esetekben, midéín a chloralhnlratot nem lehet alkalmazm <í horok
szagosilására is hasznáiják.
Acetaldehycl, aldehyd. keletkezik a borszesz enyhe oxydatiójakor: CEJa. Clh OH 0 = Cl{;„ COH .Ih 0.
Acetamicl, keletkezik, ha az eczetsav (OIJ! gyökét m; [SH,)
gyökkel pótoljuk: CI!1. CO. (NEJ,/.
Acetanilid, J. ,\ntifcbrin.
Acetanilidmonobromat =' Asepsin, antisepsin: C" H1 !Jr. Nll
(Ce Ha 0); fehér, Yizben és aetherben oldódó kristályok. Anoclynum.
antipyrcticum, antisepticum. Hheumánál, neuralgiúnál O.On -- 0.;)0

+

+

gros adagokban rendelik.
Acetanisidin para J. ~lethacetiu.
Acetmethylanilid. J. Exalgin.
Acetilen : e, He: H - C
C - H, az els6 synthesis utjún

=

-

clcitíllitoll vegyület; clectrnmos H fényivcn gázl vezetve által. El<iúllilása a calcium carhidbcíl történik vizzel való leöntés által.

Szinlelcn güz, n1elynck sürüsége a levegőhöz viszonyitva O·U. l~züst

és rézvcgyülctckkel robbanó acetylcnfémekct képez.
Az acctilen nurnapőág a világitásnál kezd nagy tért hóditani,
daczára annak, hogy a berlini acctilenrohbanás n1ég élénk c111~

lékczctbcn van. l{ohl>anü volta 1nég a világitö gáznál is

vesze~

delmcsebb, mert 30-szoros lcvcg6vcl keverve 2 légnyomúsnál
nuit· fclrnbhan; ezeken kivül az egészségre is kúros befolyással
vm1. J. ealciumcarbid.
Acetalsalol, salacetol, a salol helyellesitője.
Acetomater. osztálvzatlal elláto!l kémcséí, meh·be anm·i
laccmus- oldatot ·adunk, ·hogy a folyadék szinc épen vö-riis legyei1,

ezután annYi

savn1érő

folvadékot adunk hozzá, a n1cnnvi a vörös

szint éppe11 iholyúra változtatja. Az elhasznúlt lug meni1yiségéhiíl
az eczet tiszta savtartalma kiszámitható. J. Acidimetria.
Aceton, dimelhylketon, Kctopropan, a másotlrcnclü propylalcohol oxydatiójakor keletkezéí szém·egyiilct: CHa. CO. Clh
5-1;) csepjével mint anfhelminticumot alkalmazzúk.
Acatonchloroform, trichlorpseudo hutylalcohol. L. i\nacsin.
Acetonitril, methl'lcrnnid; az acetamydból keletkezik YizelYornís átai. CH:i. CO. 1\'H; = CHa CN -i- H, ·o.
Acetonok. vagy Ketonok, a nuisodrendü alcoholok oxydatiójakor keletkező vegyületek.
Acetonvérüség, föképen czukorhelegségeknél fellépii kór,
mely a vizelet bii acctontartalmával jár.
Acetonvizelés =• ,\ceto11Yérüség. Az acetonnak kimutatására

a vizclcthcn a kövclkcz{) n1cíd van hasznúlathan: ;) cn1.:1 hugyot
2-:l csepp frissen készilelt nem nagyon tömény nitrnprussidnatrium oldallal és 2 csepp Na OH-val keverünk, mire a keverék
viiriis szinl vesz fel, melv szin azonban hamar elhalványodik, dc
ha cczetsaYaf adunk hoÚá. acelon jelenlétében ismét Iiiborszint
vesz fel, clenkcz{) esetben szintclcn 111arad.
Acetophenon, hypnon, phenylmethylketon: C\; fh. CO Clh,

nlcoholhan olajban oldcídö jegcczes por, álon1hozü szer gyanúnl
haszn<iljük O·O;'"i gros adagokban.
Acetoximenek, szénhydrogének egyik

C = N- 01!.

csoportja,

typusa:

- C,ff:.. O
Ace t parap 1iene t ·IC1·111 : C'" fl- .1 ··-((;,Ha.
0) Nil. l. l'l 1cnacet.

Acetyltannin = Tannigen. hasmenés ellenes szer.
Acetyltrichlorid, methylchlorof'orm: Cfl, CC!a. 1. o.
Acetylphenylhydrasin, hyd racctin. pyrndin. acety l p hcn y lh ydrasid: Cs Hm,\ e 0. vizbcn és alcoholban oldódó kristülrnk O<lO

gros adagoldH1n nntipyrclicun1 és nnalgclieu111 rhcun1ü~ . · fiajok11ül.
10''/„-os kenéícs alakban Psoriasisnál alkalmazható. .,,,
Acetylthymol: C1e Hitt Ch Anlisepticum.
Acetum, acctum crudum e spiritu vini. Szintelen, néha

-
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sárgás folyadék, mely a rnagy. gykv. rendelete szerint 6"/0 eczetsavat tartaln1az; ép ily cczet lartúsút kivünja az osztrák, a nén1et
gykv., tnig a hrit, belga és é.-an1crikai gykvek cczctje .1,()' 1/nA magy. gykv. az eczcl savhydrát tartalmát titrálás állal
határozlalja meg. mely szerint 10 cm." eczelnek 10 cm.' savmérc'i
foh·adékot kell teliteni. !. Acidimetria.
• Az cczet e!Cíúllitására :l-10''/„ borszesz larlalmu folyadékot
használnak; ily alcohollarlalmu folyadékok 7-3G" melegben
élenyl vesznek fel, s először aldchyddé, majd eczclsaVYá (Clla.
CO. OH) bomlanak. Az alcohol az oxygénnel azonban csak akkor
alakul út eczetsavvá, ha az in s:atu nasccnli van, vagy pedig
inint azon n1ükCidik közre, s az oxygént pedig külnnhüző ho111lú
anyagok, cczetágy. faforgács, a n1icodern1a aceti nevü go111ba ily
helyzetbe hozzák. .-\ kercskedésbeli cczet ily módon készül s
liiniényebh oldala 8---13"/„ közt ingadozik (cczelszesz).
Ha az cczel nagyon hig, hamar megpenészedik s CO, és
!le O-ra bomolva. savanyuságát elveszti.
.
Az cczelet higitva és édcsitvc mint hűsil6szerl rendelhelni,
alkalmazzák csöréhen oxyuris \'ermicularis eseteiben 10- :10
grammot 30-80 gr. vízzel, azonkiYül küls61eg bediirzsiil6ül,
zuzódásos sebekre borogalóul stb.
Acetum antisepticum, a franczia gykY. készilménye, !. .-\e.

Olei thymi gr. 2.
„ cariophylor. gr. 5.
Tict11mc ci1111w11. gr. 1!111.
. „ aroma/. gr. :iO.
:lcidi rtcc!ici di/11li gr: 200.
:lq11ae dcstil. ,,impl. gr: 111110.
Sfcnl per dics lrcs, ddn fillm.
Eme készítmény az ammoniakot elnyeli, és az olajok ozonképzö lulajdonságánúl fogva anliseplicus lrnlásu. Alkalmazz@
fünkikbc. szájvizekbc stb.
Acetum britannicum, vinaigrc anglais, a franczia gykv.
szerint hirnlalos:

Camplwmc gr. űll.
p11/ucra 110111111//i, cum g11ttis acicli acctici
concentrnti, q11ib11s admiscc.
:lcidi acelici conccn/. 11sq11c ad gr. fiOll,
O/ci ci1111amomi yr; 1.
cariophilor. gr. 2.
lauend11/ae yr. 11 5.
Stenl per dies q11i11decim, dein decanla.
0

L:gy használlalik, ininl az acid. acctic. conc.
Acetum cantharidis, a brit gykv. szerint hivatalos:

{\!~01nat.

Acetum anglicum. !. A. hrilannic.
Acetum aromaticum, acelum anliseplicum. a. prophylaclicum, a. cardiaeum. a. qualuor lalronum, a. peslilenlialc, illatos
cczct, rablók cczetc; a rnagyar, oszlrük, né111el, !'ranczia gykvck
szerint hivatalos:

Bp.

··

J(JJ.

Fo/ior. menth. piperilrll',
ros111r1ri11i,

saluiac cul yr. 2:J,

Rar/icis anyclicac
11
.=cdnru iae aa yr. /).
Fmc/11s cariophilor. gr. 5.
Acdi cmdi gr. 10011.
Ste11/ per rlil's lrcs, rlcin f'iltra.
:\e1n czélo111 a n1agy. gykv. hir<llgalúsa, dc ezen készilésn1öd nc111 helyes. részint azért, 111crl a nagyon is szúraz ingrcdientia nngyon kevés illö olajat tarlahnaz, részint pedig uzérl,
n1ert a nüvényckkcl hclejntoU tisztútalan anyagok folytün épen
nen1 antiscplicus s csakluunar n1cg is zavarosodik. Czélszcrii a
német gykv. el6irala:
J.f.JJ.

Old rosmarini
j1111ipai
» citri m1 gr. 1.

1l

Ca11!/wrid11m pulv. gr. r;,
Euplwrbii p11/v. gr. 1.
Accli co11ce11tr. gr. 511.
Macera per dies seplem, dcin f'iltra.
~]int erős

vcsicanst vüszonra töltve használják hckiilésül.
Acetum cardiacum. = Ac. arom.'
Acetum colch;ci, a franczia grkv. és az é.~an1crikai szerint
hivatalos.
'·

./

}(JJ.

811/bor. colchici recenl.
Accli

parlcs lrcs,
11ar/es 'lfí,

Spir. uini conc.
1w1/es q11i11q11c.
Macera per dies q11al11or dein f'i//ra.
Acetum concentratum, '.M·G"/0 eczetsav.
Acetum digitalis, a német gykv. szerint hivatalos:
Bp.

Folior. Digilal.
Spir. uini conc. aa gr. 2.
11celi p11ri gr. 18.
Macern per dics octo, dein filtrn.
10-30 cseppjével a digitalis javalalainál adjük.
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Acetum lavendulae; 10 rész cczct és 30 rész spir, hwcndulac keveréke. Szüjiihliigctéí szer.
.
Acetum lithargyri = l'lum!i. ne. solul.
Acetum opii Houltoni = Liquor, linclura anodynus, a. Houlloni.
R11.

Opii puri pari 2.
Accii concent. pari. 3.
Aquae dest. part. II.

j\faccra per dies quatuor, tum filtra. :\'cm tévesztcndéí össze a
~rinct. opii nígra-val.
Acetum prophylacticum = Ac. arom.
Acetum pyrolignosum crudum, nyers facczct, mlÍr a giiriigük is isn1crlék és ceclrionnak nevezték. I\.épződik a füknnk
szürnz lepürhísa alkaln1üvnL 111id611 szén n1arad vissza, és vilügitó güz, facczet és kfürúny dcstillülódik út, mely utóhhi, mint lcgnchezehh, az edény aljára gyül s ezen uszik a nyers facczct;
ily módon a fúkhól ütlag '2;í''/ 0 szenet -!0°/„ l'aszcszt, 8--\1 '/„
kütnínyt lehel nyerni, a többi güz. Sctétbarna szinü, kozmüs
szagu 1-1117 r. s. foln1dék, melynek féialkotórészél a methvlszcsz
(Cfü. H. OH) teszi, (G-10°/0 ), 'tartalmaz még :;_:_uo;„ eczetsaval
l "/0 creosottot és carholsavat, prnpyonsavat: /C, Ih. CO . Oll},
vajsavat valeriansavat. kapronsavat = (C-, lf11 CO. OH). aketont,
c~zctsavas mcthylt, guaiacolt, pyrocatechint, toluolt, xyloll, gyúntaknt (;S nn1n1oniakoL
Acetum pyrolignosum purum, rectificatum, acidum pyroxyli~-tun, ac. ligni ·cn1pyret1111alicnn1, liszti toll kozn1ús fucczel, a nyers
Jaeczethcíl 7;í"'/„ lepárolása últal készül. mid6n akelon, methylszesz, cczclsav igen kevés. és un1111oniac 111c11nck át, a löhhi
részek visszamaradnak; '2~ résznek telítésére 1 r. N<b CO:i szükségeltetik, minélfogva -!"/„ cczetsavat tartalnrnz. Mint antisepticumot 10 rész vizzel keverve. üszkös sebeknél, riihnél, fekélveknél alkaln1azzák, ürnhür ncnl nagy ere~_!n1énynycl, rnivcl a ~lcg
cr6scbh antiscpticumok: creowtt, guaiacol, cumol, carbol bcWJc
hiúnyoznak. A nyers l'acczct erélyesebb és johh antisepticum és
desinficiens.
Acetum saturni = Plumb. acctic. hasicum solulum.
Acetum scillae, a n1agynr, oszlr. és né111ct gykv. szerint hi\·atalos: -10 gr. szúritotl scillahagymúhól és .1()1) gr. eczetb6l készül
fi napi úztatás által. :llint hugylrnjtó vagy köptcléí szert alkal.
mazzük 10--IO cseppjével.
Achat = küliinhöz6 quarczfc'lc úsvúnyok hullámos, réteges
clrendczésü faja. Ilégen rnint gyógyszer, tulajdonosának hosszu
életet és tartós cgészsCgct adott.
Achenium, kaszat, a fészkes viráguak sznlinaszerii tcr111ése.
,,
Achilea millefolium, cziczkóró, a német gykY. szerint hirntalos.
l:..velő növény, n1ászó gyöktörzszsel, egyenes szúrakkal, a levelek
hossznak, vonalszcrüek és száron ülők, czirnpásak, a czin1pük
2-i~-szor hasitoltak, a virügkosarak tojásalakuak s tcrchhé
vannak egyesülve, 1 kosaran ;j - (i fehér, vagy ibolyaszinü virág
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,\ virágok és levelek illó olajat, achileinl, aconit savat, gyantát,
tartalmaznak. Mint háziszcrt, hószámhiánynül, vállóiázhnsznüljük, régchhen uranyéri vérzések, takár ~eseteiben rendelték ü grot l;ill gr. infusumrn.
Achilein, az achilca millcl"olium kcscrü anyaga: e,„ Ih~ N,
Oir.. Vízben oldódó barna amorph por. 1--·l gros adagban gilisztük ellen adjük.
Acholia = májbajoknül fellépő cpekcvcsbcdés.
Achor = a fejen fcllép6 genyes var.
Achromatopsia - szinté\'esztés.
Acidimetria, savn1érés, valan1cly sav oldalának inegrnérése
a czélból, hogy megtudjuk, mennyi tiszta sa\'at tartalmaz. Erne
rnérés az cgycnértéksulyok alkaln1azúsú11 alapszik a Solnlio
acidirnctrica normalis úllal (]. 0.1, mclv oldatnak 1000 crn"'-éhen.
;,i; gr. szilárd IiOH Yan Jeloldva, mely sulyrnennyis<'g a líOH
cgyenérléksulya gran1111okln111 kifejezve. J>. o.
l~lc3lle111 van egy is111erellen lü111énységü cczclsavoldal, Illl'g
akaro111 határozni, 111cnnyi liszla eczclsavat larlalinaz. l~ végbéil
10 t:n1:1• n1cgvizsgúlandö savhoz annyi lae111usoldatol csepegtetek, hogy szine épen .a vörüshc n1cnjcn üt, a Iac111us itt iHdit:alor gyanánt hasznültatik. Jiost óvatosan cscpcglctck a 1ncgfcslcll savhoz annyi sav111ér6 oldatot\ hogy a Iac111us szine épen
a kékhe 111cnjcn Ül, s 111cgn1ércn1 ·az elhasznált sav111ér6 oldatot,
tegyük lel, hogy 10 ('111.:; Jelt felhasznúlvn, 111elyhcn 5·G grnn1n1
IcOIJ van: dc mivel ;í·(i gramm, a 10 cm." savmér6 oldatban
l"oglalt IíOIJ egyenérték sulya 10 ern." sarns folyadékot tclitett,
szükségképen k'üvelkczik. hogy a lelilell savban az 5·(} gr. /\(J/Jvnl egyenértékü sav van, l. i. () gr. lévén a J{()/J egyenérték
sulya ;,1;, a CI!a. CO. OIJ-é pedig liO.
Acidum, sav, oly vegyületek, melyekben az oxygén hydrngénncl és vala111cly nen1 l'énu11el van cgycsül\'e, vizzcl 111ohún
egyesülnek savhydrüllü s ekkor a kék lac1nust 111cgvürüsilik. lugokkal, fémekkel, cscrchomlás rngy H vesztés mellett sókat
képeznek. A savak keletkezésük és lelhelyiik szerint J"elosztatnak
ás\·únyi vngy szervetlen és niivényi vagy szerves saYakra.
A szervetlen sarnk felosztatnak:
a) haloidsarnkra, ezek sóképz6 "elenwk - Cl. llr. J. FI, hydrogén vegyületei: IJCI, I!Br, IJJ, HFI;
h) oxysavakra, ezek a nem fémek vegyületei 0-vel és H-el:
I!NOa, [], S0.1, Ha f'0.1;
e) sulfosavakrn, 111e]yrk nz oxysavak szerint \'annak vcgyiilYe
dc az 0 helyét S foglalja el:

1
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sulfocarhonsa\"; sull"osavakkal analogok a seleno és tellmo. savak.
Ha az élenysavhól f!, Q,t vonunk cl, vízmentes sarnt, saYanhydridct kapunk, p. o.
2 (J\'O,. OIJ) - [J,Q ~, ,Y, Oa légenysavanhydricL
o·
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EhO = SOa. kénsavanhydrid.
2 PO (OH)a - 3 föO = P2 Oo. phosphorsavanhydrid.
Az oxysavakat a szerint, a mint a nemleges elemmel több
vagy kevesebb 0 van egyesülve, különbözőképen nevezik. Az
oxygénbcn artínylag szegény savak neve elé a hypo, utána az
osum szócskfü teszszük; a löbb 0 tarlalmu savnál a , hypo'
szócska elmarad. Az oxygénhen dus savak neve elé a ohyper'
szócska jön.
H2 S2 Oa = acid. hyposulfurosum.
H2 SOa = , sulfurosum
H2 SO; =· , sulfuricum
HMnO;(?) = , hypermanganicum.
HCI 0.1
~ ,
hyperchloricum.
.~ savak elnevezésére nézve azonban szigoru szahúly nincs,
rnil a következő elnevezések bizonvilanak:
fi:. P0.1 =· acidum orlhoiíhosphoric.
HPOa ··- acidurn melaphosphoricum.
H1P20; = acidum pyrophosphoric;
A savak annyi vegyérléküek a hány Halom hclycllcsilhelő
bennük. P. o:
HCI
H2 SO,
Ha P0.1
!.
II.
Ill.
A növényi vagy szerves savak a jellemző CO. OH 1 vegyérlékü carhoxyl gyököt tartalmazzák s nevüket onnan Irnptük.
hogy leginkább növényekben fordulnak elő. Ilyenek p. o.
lJ - CO. OH = hangyasav,
CHa. CO. OH = eczelsav,
C2 H;. OH. CO. OH = tejsav. stb. 1. Szerves savak és zsírsavak.
Acidum aceticum aromatic. A német, belga és orosz gykvek
szerint hivatalos s betegszobák füslölésére, zsábás fejl'ájlÍsnál
ingerlő, szagoló szer gyanánt használják :
Rp.

O/ei caryophylor gr. ii.

'

la11e11d11/ae

:>

cilri

aa. gr. fi.

,

be1gam.
tl1ymi aa. g1: 3.
Olei cinnamomi gr. 1.
Acidi acelici conct. yr. 25.
Acidum aceticum concentrat. Acel. rn<licale, acid. glaciale •.
CHa. CO. OH .~. C, IJ, 0 2 = r;o.
Szintelen, szurós szagu, meggyujlható folyadék, hevitve
elillan, vízzel higilva Ba Cl-ni vagy Ag NOa-al ne adjon csapadékot (sulfalok és chloridok kizárása), ammonitívnl lelilve meg ne
kéküljön (Cu} s a telitelt oldal kénammoniummal ne adjon fekete csapadékot (Fe, Pb, Cuj. Cr2 0; K2-vel ne zöldüljön meg
(borszesz) 100 sulyrészben 9() sulyrész eczelsavhydrút van. lehál
1 grammját 16 cm·•. savmérö folyadék telítse.

1ö -

Előállilása a közönséges eczelből történik, ha azl Na2 COa-nl
telítve, bepároljúk, midőn natrium acelicum képződik. melyhcil
5 részt 2 rész Hz SO;-el elbontva, cczelsav deslillálhaló át:
2 [CHa. CO. ONa]
Hz
Na2 SO,
2 [CHa. CO. OH.J.
Alacsony hőmérsélmél leveles, jégalaku tömeget képez, mely
17"-míl t'elolrnd, 11 \J '-ntll forr, f. s. 1·055:). feloldja az illó olajokat, camphort, gyantákat, alcaloichíkal. fehérnyéket. Sói vízben
oldhatók s oldalaikban H2 S0.1-el felbontva, szagukról felismerhetők. Felfedezte 1789-ben. Lowitz.
A tömény savat a bőrre kenve, olt eleinte vérbőséget okoz,
mely a szövetek összehuzódása állal hamar ellünik s a vér a
szomszédos helyeken megalvad. A nyákhárlya mucinjút kicsapja
s a fehérnyét és a vörös vértesteket feloldja. A gyomorba jutva
szerfelett nagy fájdalmat okoz, mi mellett a hőmérséklet :lO"-ra
sztlllhal s a mérgezell összeesés lünelei között kimulik.
Az eczclsaval használják. mint maró szert bujakóros képzéídménvckre, azonkívül mint vesicansl canlharidum helvell. Sza·
gollÍsra 'mint izgató szer alkalmazható ájullaknál.
Mérgezésnél óvatosan kréta, lojásfehérnye, Mg 0 adandó.
Acidum aceticum dilutum, a magyar gykv. 20' 1/ 0 eczelsavat
kiYún 1 ennélfogva a sav G gran1n1jünak telitésére 20 c.111:1• savmérő oldal szükséges. A 20°/0 eczetsavat ugy késziljük. hogy
208·3 gramm ()(i '/0 eczclsavhoz annyi lepárolt vizel adunk. hogy
az egésznek sulya 1000 gramm legyen. A higitoll cczelsav fojsnlya 10··;0 savlarlalomig nöYckszik, azon lul a "/0 növekedése
a J'ajsuly csökkenésével jár.
100 sulyrészbcn 15" C-nál van:
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I-fa. a sav lön1énycbb, nlint a hOgy a gykv. n1cgkivúnja, nkkor
a következő képlet szerint számiljuk ki a higitást:
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nyiség, 1' = a higitandó sav rncnnyiségc, .~; = a lön1énysav 0 /n lartahna, s = a higitús által elérni kivúnt n;0 . ~-\ hig cczctsav hiva-

talos még az osztrák gykvben (20 · ·1"/„), a német.( :lll"/„) britt
(:\:1°/„) és (:J·(i3''/„), é.-amerikai (30·fi"/„), orosz (2."i"/ 0 ) és franczia
(-Hi"/11 ) gykvekben.
Bő nyülcldlasztásl ckozva, a szomjuságol cnyhiti, azonban
a gyon1or idegeinek izgalása últal azok izornzalúnak összchuz(i~
dását okozza, mi állal az emésztő nedvek clvülasztása korlátoztatik. Hosszas élvezete elsováorndást. hasmenést okoz s a liidiívész kifcjliídését előmozditja. A szervezetben szabadon keringve

a vürös- vérsejteket n1cgduzzasztja s élcnyf'cl\'cvé5 képességét
csökkentve, az anyagforgalma! alászüllitja. Iszükosok és fehérjevérück vérében cliirordul. 1-;"i grammot 1000 gr. vizzel higitva
híisitií italul adható, belek hurutjánál a mucin lecsapása állal .
javitólag hathat. 20: 100 oldat:íl vérzéseknél borogat:ísként alkalmazhatni, dc nem nagy sikerrel, mivel a hajszáledényckben képzéídií tiimeszeket feloldja. Hákos fekélyek növekedését h:ítrúltalja ugyan, dc rnegszüntclni ncn1 képes.
Aeidum aeonitieum, a. equiset. A. achilleirnm · e„ lh rh. nz
aconitum és cquisclum fajokban c!Mordultí h:íromalju sav. El6állilható czitl'Omsavból, ha azt megolvasztYH. vizet vonunk cl.
Acidum aethylosulfuricum =' Acidum sulfovinosum.
Acidum agaricinicuin = Agaricin Laricinsav. a német, d:ín
/L 0 !. ,\gariés helvét gykvek szerint hiYatalos: r:"; Ha" (h
cus alb.
Acidum amidoacetico. = Gh,cocol.
Acidum amidobenzolsulphonic. = Ac. sulphanilicum.
Acidum am~d?succinicum = ,\sparngin.
Acidum a111s1cum cryst, ml'lhylparaoxybensolsav: (;,; lf .1.
OC!Ia. CO. OH. Anlipyrelicum, analgeticum és antiseplicum, használlrntó a salicylsav helyett, adagja: O<l-Hl gr.
Acidum anilosulfuricum, ac. sulplrnnilicum: paraamidobcn.zolsnlphonsav: C'n 1111 1\'(Jr1, corysa, lorak- és gégecalharusnül alkalmazzák lHi-1 ·~l gros adagokban.
Acidum antimonic. =' Stihium oxnlat.
Acidum arabicum : C\; /fo, u,, a czul(orsavrnl isomer s a mannil élenyülési lcrn1ékc gyanünl tekinthet(). 1\ gun1n1i arahicu11111ak
nagy részét teszi calciumscí alakj:íhan. Elií:íllitható mucillago
gummi arabicumból, ha azt IIC/-al clhontjuk s horszeszszcl
kicsapjuk.
Acidum arsenicicum : ;\s, (!r, =' 2:10, régebben rüh ellen
használták. dc vcszélvcs volta miatt már nem alkulmazz:ík.
Acidum arsenicost1m, arsenic. album, arsenii trioxydum: As, Q,,
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~ .l'Jndht:J.t-a*··.. "'-o, /í
Fehér, porczellün kinézésü darabokat képez, 1 ~< t'R!!rl .::_,:; /
csőben hevitrn szagtalan füst alkjában fcllengülnek; iz
· éfiJ'el~ ". ./
téve fokhagyn1aszagot áraszt. I·,ölös an1n1oniüban oldva ~4g .1.
ne adjon csapadékot. Az Ase Oa-at mint mellékterményt a következő ásványokból nyerik: Fe 1As
S/, = arsenopyrit: (Fe, Co,
Ni) Ase = smaltit; Co {S
As/, = kobaltit; Ni As = veres
arsennikel; Co As = arsencobalt, Mn As = kaneit, Fe As, =
leucopyrit, [(Co Fej. (As S),] glaukoclot, stb.
A pörköléskor képzöcl{í As2 Oa-a! nagy kamníkbar~~l~~
fel s minden hal hétben óvatosan összeszedik és fclle~n~!l\',~li<zlí"v)';;::~.
szén redudlja, midiín fém arzcn . távozik cl, mely f' sfmgyma- ·~::;0\\
szagáról felismerhető. Ha az As, Oa vizes oldatát !Ifl-i\I cJ,l!~ ·,•. \
jük' s f0nylő ré?-pálczát :íllitunk b~le, _arra C;1:, A;2-)'~ .. ~llqc)/fürŰi_i., (: 'f
csapad.~k rakodik le, mely ri;„1ct10 erzekenysegc ~llrtcilag ~·ü~gR;t>• /;· /
.
\ rz.es _oldat.a „levcgon allva las~an Ha As 0.1-e aJa)(..!h9t, !nt!ly .{',//
atalakulas clenyrto anyagokkal (fll:\(J,) hamarabb me~· ".1'1-'.!llleo.~7
Eh S állal oldatából sárga csapadék: As2 Sa válik le, me; -; ·' ../
vagy szénsavas égvényckben olclható. Ca Q, fh-vel Ase Oa olclatából mirenyessavat választhatni le, mely HCl-ban oldható, My
S0.1 és ammonia szintén kicsapják, ugyszintén a Ba /OH!e, Fc,
1lly 0, timföld. Fchérnyével egyesül, igy 100 gr. toj:ísfc1·25 gr. As~ Oa-at képes n1cgkötni.
Vi:'""'''" nem ismeretes, de vizolclaláhan tls Oa Ha képletnek
rnc:gf1clelií vegyületét teszik fel.
Szagtalan és iztelen lévén, a legelterjedtebb mérgezéseket
As2 Oa-al viszik véghez. A sértett szövetekre és a nyúkhártyára
izgatólng hat s piros sebet okoz. mely -1-8 nap mulva elmulik,
pörköt hagyva maga után. Bevéve 0·01 gramm hatása nem észlelhct{í, nagyobb adag után éget{í szomjuság és fokozott étvágy
üll be, a légvétel szapora, a nyálelválasztás nagy, az eln1e élénk
mííködésü, az ivarösztön pedig fokozott. Hosszas használnia
után undor, hányás. álmatlanság jelentkeznek, mik mellett a
torokban szárazság érzete lép fel.
Arscnev{ík az As, Oa-at, mint élvezeti czikkel használják
hihetetlen adagig fokozva, rendszerint üdék. magukat könnyünek, föradhalallannak érzik, (!. arsenofagia) későhb azonban
lesoványodnak és étvágyuk elromlik.
0·05 grol meghaladó adagok égető föjdalmat okoznak a
gyon1orban n1elyre hányás és hasn1enés következik, az llrülék
nyálkás, czafa!os, később cholcraszerü; eme tünetekhez járul a
has szerfeletti érzékenysége és nagy szomj, a vizelet clválaszt:ís
n1egszünik, az arcz kékes, a végtagok hidegek, a halál :j-'.20
óra mulva áll be, hirteleni összeesés állal kísérve.
Ha a mérgezett életben marad, emésztési rendellenességeket, bénaságot, idcgzavnrokat kap.
ecrv.
allan1ok, 1rancz1a gvkvck szerint hivatalos.
0
•

T, hol \! = higitáshoz szükséges vizmcny-

,..„,
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+
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Az 11s~ Oa a gyon1orba jutvn pár perez n1l!lvn 111egjeJcn a
vérben és a válndékokban s kiürülése hónapolug eltarthat
A mérgezettek beleinek nyákhárlyája duzadl és piros rollos, az agy, lüd6. n1áj vércdényci vérrel vannak tele, a vesék
na«yok, a hugycsalornák pedig elronesollak. Általánosan az As,
0 3:::, az agy itlegsejteinck képz6anyagát tún1ndja 1ncg, ennek
fehérnyéjével egyesülve.
Az arscntrioxydol l'clnélllck és gycrn1e.kck cgyarünt lürik,
f61cg fiatal leünyok hirják jól, üreg egyének cn1észtő képességét
nagyon megtámadja. :\'.e rendeltessék heveny lobos bántalmaknál. A bevevés étel utún liirténjék !HIO:í gron kezdve fokozatosan fölfelé és vissza.
\'~íltóláz scnyYes nlnkjánál. gürvélynéL Yidatáncznál elég
jó eredménynyel alkalmazzúk. nagy hasznútilútni idült b6rbetcgségcknél, de heveny esetekben kernltessék. Hatúsa 2-3 hét
mulva jelentkezik s arról ismerheléí fel. hogy a köthártyán
bizsergés érczhcléí. l'soriasis icliopathidnúl eleinte a bőr látszcílag rosszabbul néz ki, dc azért az adagolúst nem kell abba hagyni,
mert a foltok nemsokára halványodva, gyógyulás úll be. Czukros hugyúrnál, tüdővésznél a fchérnyék szétesésének nlcgg:.ítlása
állal eme betegségeket húlníllatja. dc d nem mulasztja.
I~upusnál, n1éhrákuúl. 1ninl roncsoló szerl használjük; rnint
depillaloriumol az auripigmenlnck oltott mészszl'i kt'sznll pépjét
alkaln1azzák.
Egyes adagja ()·()();) gramm.
Napi adagja 0{)2
~
~lérgezésnél l. Antidol. arsen.
Acidum asepticum, borkreosolhyclrugc'nhypcroxyd, [[, () ,,
13 (OH)a és salicylsav keveréke, 10-;)0"/0 oldata antiscptieum.
Acidum asoticum · Ac. nitric.
Acidum asparaginicum .·. Asparaginum.
Acidum auricum, Crocus solis, auri hydrnt: Au, Oa. = Aurum oxnlalum. 1. o.
Ac"idum benzoicum. Florcs bcnzoes, sal cssentialc benzoes,
phcnylhangyasav: e,, [·le.. CO.()[[= 122. A magyar, osztrúk, német és brit gykvek szerint hivatalos.
l·~ehércs-stírgüs, sclycrnl'ényü tünlaku jegcczck. 111clyck henzocszaguak, :iO;J hideg, 25 rész forró vizhcn, borszeszben, aclherben oldódnak.
Szaga egy eddig ncn1 isn1crt illanó nnyngtúl van, a 1ncstcrségcs sav szagtalan. Iicvcg6n 1ncggyujthu!ö. Izzú csövön átvezetve Cu Flu és Clh-re bomlik. Basicus vasehloridcltil Izabella
szinü csapadékot ad, mclv HC/-savval benzoesav kivülúsa folvtún
fehér lesz.
•
•
A gyógyszerkcnyv fcllengitcll henzoesavat kiván, ir clyet
hcnzocból ugy üllilanak elő, hogy vékony rétegben vasse.rpcny6 khcn 100"-ig hcvilik s a származó géízökct papirtölcsérrel
folfo gva abban a benzoesav lerakódik. Előúllitható növényevő

1D
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ai''""''" hugyúból, (hypursav. hcnzoylamidoecetsav) FJC/-al főzve,
midőn a hypursav glycinné és bcnzoesaVYá hasad.·
Cfh SH. (Cl!. C1; FN. CO. OH FJ,O =
Cfú. (i\'Fl). CO. OH
C.; fh. CO. OIJ.
Naphlalinhól /C10 H;J HSOa-al a kétalju phtalsav keletkezik:
CO. OFJ
.
1 .30(1" -ra 1iev!lve
.
•
Cu · H.1 fl Cl!.
OH mc Jy o 1toll meszszc
szcnsavas

+

mészre bomlik: 2!'CnO, (C0.0HhJ+3Cafü0,= 2CO,Ca+
(Ci: flr.. CO. O), Ca. ii IJ,O, a maradékot FJ(:/-al fclbont:·a, foll~n
iril1k. A mesterscgcs benzoesav szagtalan. l• ellcdezlc 1608 l3latse
dc Vi"cnérc. Halú~a még vita tárgyát képezi: rendelik mint izgató
köpl~tőt hürglmrulnúl. A vizeletben mint hipursav jelenik meg.
Adagja 0·2-0·5 gramm :J, ·1-szer naponta. Antiscpticum,
antipyrclicum. .
.
.
..
Acidum bor1cum, ac. boruc1cum, sal scdat1vum Hombergn:
lJ (OHia = 62, a magyar, oszlrúk, német, (III.! Egyesült ál~:_mok,
rranezia és dún "VÓtrvkvek szerint hivatalos. Becher l(l/~-ben
ismcrleltc.
F'ehér, gyöngyházl'ényü jegeczek, alig savanyu izüek, f. s.
l·~l:l, vizoldata a kék laemust pirosra, de a emcumüt barnúra
festi, hevilvc vizveszlés üllal monohydroxyl borsavvá: [B (OHia =
0. IJ. /OH/
[J,OJ, majd pyroborsavvá lesz: 4 13. O; 0'.f = B, (),,
(OH), füO. A lúngol zöldre festi. A borsav termes allapotban
Siena 111cllctl n1inl Sassolin jön elő, 'l'oscnna nehány tavühnn
szintén borsav nm. El6'illitható a boraxból, ha abból 5 részt 15
rész vízben oldva G rész J!SO,-al elbonljuk:
b~

+

b~

+

B, Ch Na,+ 2 FJNOa

•I

+ 5 fleO = 2 Na NOa + •113 (OH}3.

Kis adagban hánytató, nagy dosisai gyomorbélgyuladúst okoznak.
Mint gyenge desinficiens, száriló, összelmzó szer nyer alkalmazást.
Hajdamíban fújdalom és görcscsillapiló hatást tulajdonitollak neki.
Acidum borosalicylicum 1. Borsalicylsav.
Acidum borussicum = Addum hydrocyanicum.
Acidum butyricum, ecetsavas aclhyl, propylhangyasav:
CFla. (CIJ,h. CO. ()IJ. Szintelen, avas vajra emlékeztető szagu,
édes izü foh·adék, eléffordul a vajban, Sz . .János-kenyérben,
izzadtsá"ban.
• kéJJZődik rothadó ke1i1ényilőben,
ezukorban, /: s.
n
,
!HJ8. 1G0° forr, még 20°-nál sem szilúrdul meg.
Acidum camphoricum: C" Ilu. /CO. OIJ),, a camphorból f-INOa·al
főzve képzéídik; a német gykv. III. szerint hivatalos, alcoholban és aelherben oldódó jegcczek, antiscpticum, adslrmgcns, 1.
Camphora.
Acidum carbazoticum =• Ac. picronilricum.
Acidum carbolicum. Phenolum. monohnlroxvlbenzol, phenylcster, phcnylhydral. A· magyar, osztrúk, 'német, dán, .rra~1czia
és Egyesült-üllarnok gykvc szerint. hivatalos, u g)' s~mlcn a z
angol gvkv szerint. C,; Iic.. OH = !H. Szintelen, tüa 1a 1m JCgecze 1'·
melyek "jd{ível IllC"VÜrösödnck S nedvesség Jiesziviisa úlla{ szétfoJytiak. 20 rész vi~ben, aleoholban, glycerinben, olajokban oldó2*

l
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dik. /: s. l·Ofö.
35"-nál megolvad,+ L'i"-nül ismét kijegeczehőmérsékcn korn1os hínasedik, 18;3''-nül át11árolhaló, maaasabb
'-'
0
gal ég cl. \~izol<lalúho.r: 1/ 1 tr[ an1n1oniút s 1·20 r. hig clórn1észoldalot adva, enyhe melegilésrc kék szin keletkezik, mely
'.20,000-szeres higilásnál is beáll; brómvizzcl -13,000-szeres oldala
is megsárgul; carbolsavval álilalolt fol'orgúcs HC/-al meaned0
vcsilve levegőn 111cgkéküI.
Előüllilása végett a pix liquida mineralisnak l;)O '-lul álp;írolgó részét lümény Sa 0!1 luggal, majd szilárd Xa OH-val keverik, s a kásanemü tömeget, mely Cn Hr. ONa-ot tartalmaz,
l-IC/-al bontják cl. midőn Sa Cl és nvers culborsav keletkezik.
A nyers carholsav (i0"/0 carholl s IZülönhöző kütnínvrészekcl
!arlalmaz. s ezt liszlilás végett nem elegendő Na OI-l-han oldjúk
fel. midőn főleg phenol oldódik fel. s a többi részek kiválaiiak.
A lugas oldatot HC/-al elbontva, a kivúló carboll Ca C/, felelt
megszúrilják s 190° átpúroljúk.
A l!henolru a "sav< elnevezés nem jogosult. dc mivel IJ-jei
-- clcntethcn a n1cthan sorozat szénkönegeinek h\'droxyJ szürmazélrnival - fém ;illa! helvcllesilhelők, 'mint a savaklian lett
neve: acidnm carbolicum. Az egészen· tiszta phenol 1 rész'c .J()
r. vizl!en J'elolvaszlva a Iuc111usp\1pirt nern vcrcsiti n1eg.
Elenyilö anyagokkal bcnzolhí alakul: Cu [le,. OIJ
Zn =
Zn 0
Cn Ilu.
. , 'fön1~ny ~-arh~)lsn_v a f~hért~y~t ~s c_nyvanyagot rncgalvasztju.
mwltal a !elham !eher szmezodesel cs zsugorodúslÍl okozza s
helyi érzéstelenség áll be; vizes oldata a hŐrön is útszivúro11 s
szintén érzéslcfenil. mely• anaeslhesia óráki<>b eltarthat.
"
0·1 "I„ oldala bevéye kellcmellensé<>ekel nem okoz. le<>fel. lJ1J a lcgvelc
. , l szaporáh 11, '18 óra muln1" kiürül a szervezetből.
b
,1e
~agy adagokra, vagy nagy fclülctü sebhől fclszivódvu, n1érgezési tünetek lépnek fel: nz érverés kicsinv, a vizelet zöldes
é~ rc,hérnyét ~ar~altnr~z. a vég_tagok hidegek, tÓ1npultsüg. deliriun1
lep lel, a halai ;i-.f;J gr. ulan G-l:l-2-1 óra mulva úll be szi\"
hüdés következtében.
1850-hen Slaedler kimutatta, hogy a earbolsav a vizeletben
ki111ulathaló, vt~lcíszinüleg 111int a fchéi:jc végs6 ho111lúster1nékc.
A _szer;ezelhe ,1utoll yhcno! egy része. C(h ó IJ,O-ra bomlik,
nHts rcsze phcnolkcnsavva egyesül, n1ús része pcU.ig is111él
'' IJ· ·• ·</ OEJ
. 1el siilelzö
. l<l szmcl
. · nycn.·
..,,,
OI-t'"', e'J enyu·· 1, mc 1y to"l a vize

+

+

_ A carholsav, mint desinficiens, nagy haladúsl idézett cl6 a
sebészetben, s Lisleré az érdem, ho<>v a fi<>vclmcl felhivla reá
1807_. n1idéin n1ég előbb. 18{j5-hen, ~gv cs8í1llörést 2·;) 0 / 0 carbolsavpermele alatt operált.
·
·
.-\ legtöbb alakult fermcnlnmol a carbolsav '/..- 2"/„ ''s
más kcírnemzö haetcriumol <l"/„ oldala elpuszlilja, s cnie oldatok
a szövetekre nincsenek káros lll'foiyússal, dc 5"/0 oldatai már
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fehéi:jealvadúsl okoznak, dc az anlhrax spórúil nem képesek
elpuszlilanL
A sebeken a carbolsav, az anliseplicus hatásnak megfelelően lohcllencscn is hal.. dc mint adslringcns. az edényfalak
összelmzása úllal is lobellcncscn hal.
Carbolsavval liirlénl mérgezésnél aqua caleis adandó, feltétlen jó halúsuak a snlfálok és a hig [[, SO.,, mivel ezekkel
nem 1i1érgcs vegyületet: Cn Eh 0. SO:i OH, ad; mivd a gyomor
folai érzéklelenek. luínvlalóntl czéll nem lehel érni.
Aciclum carbolicum crudum, nyers carholsav, a pix liquidúból Na OIJ-val való kivonás és [-[Cl ;illa! való elhonlús úlal nyert
fekete folvadék, melv :lO-!iO"/„ earbolsaval tartalmaz.
AciclÜm carbolicum liquidlim, folyékony carbolsav: !10 rész
krislálvos earholsavnnk lll rész vízben (sok helyen szesz. glyeerin) vi1ló oldala.
Aciclum carbonicum, szénsav: Clh =' .[.J. l.ewgéínél nehezebb,
színtelen, szurós szagu güz. -7- :Hl '-nül 7:)-szoros, on-núl ;:);)·;)-szeres, ~- 10°-nül '.27-szeres. -- :Hl' 1-nül 81-szoros lcvcgéSnyo1nüssal folvadékkú sürilhel6, n1el\· -- 78 11-nül forr, s elpürologvu nagy
melcuct
köt meu,
b
D s linom 11Ör alakban iile1iedik le. 0°-núl 700
mm. légnyomúsnál 1 liter Clh =· Hl712 gr.
\~izegve nen1 isn1erclcs, s 111ugu a (;(J'l sen1 sav) csak a1na
viszonv szérinl van elnevezve·, n1elv sói és a többi savak sói
között- van.

-

A CO, szabadon cliífonlul igen sok úsványvizben, a lcvenu{íben 1 ké11zödik a lélekzésnél. éuésnél, rnlhadásnúl, erJ' edésnél.
.~\ C<J:!-t küzünségcsen szénsavas sókból, üsvünyokhól üzik
ki I-IC/ vagy H" S0.1 üllal. s ·vizhcn mosva fell'ogjúk vagy J'clszörbőilclik: Ca CO:i -i- 2 HL'!= Ca CL+ [[,0-f-C(h
\'iz vagy borszesz könnyen felszürhüli. n1ég pedig hidegben
többel mint melegben. a viz O"-núl 1·7U7. 1;)"-nál 1 térfogat
(0·00:2 sulyrész) Uh-l· sziirhöl rei, mely a nyomás növekedtével
naovobb lehel. ~lészvizbe vezetve fehér csa11adék: Ca CO:i kelet"· melv fiilös CO,-léiJ feloldódik, mivel kél szénsavas rn l kezik.
ciun1 kelclkezik.
·
Az anyagforgalom úllal okozott élenyülés folylún jelentékeny n1cnnyiségü (;02 képződik a szervezetben, rnely a lüd6,
vizelet állal ürillelik ki. A kiürilcll szénsarn1ennyiség 2-l círn
alall 8 éves gyermeknél -HO, 1:i évesni'I 7fill, 18 évesnél 1000,
:!!l-•10 éves J'érliunál 1070. !i0-80 évesnél 800 gr. lehel.
L'(J"!. behatüsa helyén bizsergés és n1eleg érzcle tün1atl, n1ik
n1ellett a bőr érzőképcsségc csökken, bevéve a hclck !.érzékenységét aiüszúllitYa, a húl1yüst 111cgszünlcti. s a helck '.iz1nai
elernyedve. a gázoktól fclpuffadnak: enyhilőleg hal a mellbclegck köhögésérc a légutak nyükhárty~íjúnak érzéktelcnitésc állal.
A leYegőben 10% (;(), van jelen, az ember még .benne
megélhet, dc már nagyobb mennyiség jelenlétekor megszünik
~

-

-
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; 1: 3 oldala cczelsavas kalinrnmal és bor'2cszszel ne
csapadékot lborkéisav kizárása), IJ, S-cl pedig fémekre

az élet ncn1 az 0 híúnva n1ialt, hnncn1 azért. n1crl a naovn1enynyiségü „ C'O':!. 111_cllctt i1 képztíanyag a Jégz~s idegkü~Í)onlj<in
nem muküdhelik. A mérgczcll clhcidul, arcza kék. érlökésc

gy?ngc s a beteg rüngalór.üs közben 111cghal, dc a sziv a hulúl
ulan méu
ver . .\ vér sölél ' de lcve"lín
állrn 0-l véve fel ' meu•••
'b
n

vcresed1k.

.

·

A C0,-1 hels(5!eg adják, mini hüsiléí szeri. idült hélhurnlrnil Pulv. acrophorus alakjában, undornúl. hándsnál mini Polio
Hivcri-1. Belehelve jó szofuálaloirnt lehel idült" oé<>c és hörahu'
" " szüvelckh()l
h
ru l na'] b"
orrc a11\.a1111azva
a" vért n1élvchhcn fckv{)
1

~

elvonja.

l•~ol.

sennne.

,
?.hlori?um, _HCW:

'

+

A~idum.
IIJI, ehlórsav, sziirpsürü>égii,
heves e_kny1l.c~. hatasu f?lyadek. mely a papirl, kéni, phosphorl
meggyu.Jl.JU. So.1a a cakmm chlorium 1. o.
_ Acidum chlornnitrnsum, aqna regia. a Ylf. oszlr. és a llf.
nemet gykv. szerml h1valalos 's 1 sr. IIC/ és 1 sr. HSOa-ból
hevenyében készül s az aranvat is feloldja. A fémekre való
hatása onnan magyanizhaló, !Íogv a IJNOa ·a scísav H-jél /-MJ-d
élenyili s a szabaddú levő Cl a' 'rémmel euvesiil: a IJSOa ox ,._
gén vesztés n1iatt légenyélcggé alakul út g~ a chiörrnI ,_\'(JC'l {~s
NOCfo-t _képez, mely: barna giízök alakjóhan elszúll. L. Aqua rcgia.
. _Ac1du~ chr_om1cum,_ a magyar, oszlrúk, némel (lll), helvét,
Imi, e.-arnenkm cs franezrn gykvek szer. h1rnlalos = CrOa =· lOO·ií.
B1borvörös krislálvok. mclvek leveg6n szélfolrnak, hcvilvc
zülcl_ chrómoxyddú alali°ul, /JC/-I)ól Cl-l fejleszt. liU7-ben \'auguchn fedczle fel.
Előúllilható [{, Cr, 0;-ból kénsaYYal val<í hevítés állal:
C1:, 0; !{,
2 Fh S0.1 = 21\./JSO., -l- 2 Cr Oa
ll„ 0. ]ucn er6s oxvcláló szer. Külsőleg mini causlicum alkalmazlalik~ Lábizzad[is
ellen 5% oldata igen jó halásu, dc hosszas lrnszmilala után
vcseloh lép rei.
. !\cidum chrisophanicum, chrisarohin, raponlicin, mmicin, az
ahzarn'.n.al 1somcr sav, mely cl6jön a rhcumban, senmíban,
mmexta.1okban, a pulv. goa féí alkotórészét képezi. .\ német
(Ili), osztrák
dán, helvét, Egyesüll-úllamok, brit és rranczia
gy~<vekben ~11valalos. Fiíleg az andira araroba-ból úllilják eW.
Meg _nem h1zonyos, hogy a chrysarobin és a chrysophansav
egy es ugyanazon ·Vcgyülcl-e '! lásd: Chrysarobin és Pulv. Goa.
Acidum citricum: C:i fi; O/J (CO. O!Jj, = 1fl2. A magrnr, osztrák, né~et, helvél, dún és franczia gyk\'ek szerint hivlllnlos.
S:;mtelcn, . 1:rngy . hasábalaku jegeczekel képez. melyek
egyenlo menny1segü v1zben, nehezebben borszeszben oldódnak.
Més;vizzel tullelilve ne adjon csapadékot, felforralva a kelelkezo csapadék kihüléskor feloldódik (borkő-, sóska-, almasav

+

+

yn.

1nig !Ju Cl':!.-dal kénsavra. I->iatinlen1ezen elég, s n1ara-

dékot nem hagy maga ulún. 178-1. Schecle úllil'_llla elő.
Eliíállil>isa a citrom lcvébiil lörlérnk. melv J%-ol larlalmaz
beliíle . .\ czilromsarnl Ca CU1. Ca (f{()j,-vel vÖnjúk ki, s a czilr~Hnsavas calciu1not kénsavval hontjúk el: c111e rlj:.írüssal 1 czitromból :l--l gr. állilhaló elő.
A czilromsav néov
hnlricus.
Juirornalju
sav, mely 100 '-núl
h.
'
~

elveszti 8°/„-nyi jcgcc.zvizé.t, s 1:l0 )-nál n1egolvaU, 175°-nál acon~l1

savvü:

Ovakoclni kell a CO, Wl, mid6n \·érzési hajlamok. szívbaj.
fejben l?vlí vérbéíség, terhesség YH!l jelen.
·
·
Ac1dum cathartinicum. a Senna-levélben cliijöv{í sav. 1.

9"
.o

r;,, ffo 1!,;,

'.WO '-rnil isomer ilacon és czilraconsavvá bomlik.

I·Iatás lckinteléhen a hig eczctsavval egyezik meg, nagy
adagjai agyhcli vérszcgL'nysé'gct okozva, l'cjrájásl, kúbullsúgot
idbnek elő.
I-!asználják bclsiílcg mint hüsilií szerl .[·-fi grol 1 liter Yizhen oldrn . niinl ti.
"YOrs ellenmérL.'el
haszmilhalni alcaliákkal lör"'

tént n1ér1•czéscknél.

Acich1m coffeinosulfuricum =, Symphorol, mini hugyhajtó
nvcr alkulinaz:ísl.
Acidum copaivicum: e,„ H„ lh akoholhan és aetherben
oldódó kristályok: eliíúllilhalni a copaivabalzsamhól, ha azl amn1oniával -lÍ)'l-núl úllani hagyjuk, n1idc'.ín copaivasavas an11110niak Yúlik ki, mch·ct IICl-al elbonlunk.
Acidum cresÖtinicum para: e,, lh Oll. Clla. CO. OH. = 152,
Szintelen. vizlien nehezen, borszeszben és aethcrhen könnyen
oldódó krislálrnk. vaschloriddal ibolrnszinii lesz. mini a salicylsav, Ba 0 fell)onlja CO,-é és kresoll:'1: r;,, !Ti. r:Ila. OIJ. A kéíszénkúlráuvb6l '.Wll '-nál álpároluó kresolbcíl úllil.fák clií ha ahhoz
Xa-ot ·adnak, s a keletkezet! kresolnalriurnhoz C0,-1 vezetnek,
midiin cresolinsarns Xa keletkezik, melvel HCl-al clbonlanak.
Ilalüs lckintetéhcn a nulriun1 salic.ylicu111inal e-gyezik n1cg.
Acidum cresilicum, Kresol, a phenol homologja. melyben
egy fi parány (CH11 ül lai Yan helycllesilvc: C" Hi. O~I. CE~:i.
Acidum dijodoparaphenolsulfuricum =, ac. sozo.1odo11cum;
Sozojodol. a jodororm helyellesilöje.
Acidum dijodosalicylicum: C" IJ, J,. 011. CO. OH, alcoholhan
és aclhcrben oldódó jegeczck. Anlipyreticum, adagja 0·50-1 ·ii
gran1n1 :3-szor naponla.
Acidum dithiosalicylicum, r! - dithiooxybcnzocsav: s, /Cn Ha.
OII. CO. Ollj,, vízben oldódó por, de a gyógytiszalban Lilhium vagy
:-\atriu111sói alkahnazlalnak n1int a11lipyrelicu111 és anlisepticu111.
Acidum digallicum '~ Acid. gallicum.
Acidum elaidicum = .-\e. oleac.
Acidum embelicum: e„ Ili.1 lh az Embelia ribes gyümölcsének
larlalma, melynek ammoniumsója \!. o,) mini galandfércghajló
szer Yan hasznúlatban.
Acidum fluoricum: IJ FI. Er6scn füstölgő g'ízalaku sav, mely
clőállilhaló fluorcalciumból}], S0.1-el: Ca FL+ fL S0.1 = 2 HFI
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Ca S0.1. Az üveget megtámadja, mivel a silieiumnrnl nagy hajlandósága van egyesülni.
.
.
_ Acidum ferricum, több sója, p. o: 1', Fe 0.1, ismeretes, mely
clőüllitható, ha vasélegct KXO:i-al hevítünk.
Acidum filicicum,' aspidin: Cu Hl!l (Jc,. a pül"rány gyökerében
jön el6, aetherhen oldódik.
'
Acidum formicicum: H. CO. OH = 4G. A pinus syh·estris kérgéb~n jön elő v~lószinüleg a terpe1_1tin . élenyülésc_ r~lytán; a
csalan, a scn1perv1vun1 tcctoron1, a 1orn11ca rula szinten tartalniazzák. Előállítható glycerinhől, ha azt sóskasavval hevítjük:
(Cú. Olh> = H. CO. HO -f- CO,. Eliíüllitható még, ha 1 rész
amylumot ·1 rész Mn Q,. :2 rész I-h 0 és 8 r, liig If, SQ, elegyével
lepárlás ah\ vetjük. Hangyasavat lehet el6állitani Schrneter elj_árúsa szerint oly 1núclon, hogy füslülg6 ff..?. S0.1 savba acetylcngazl
vezetünk, midíín két sav keletkezik: CH, (SOa H> = methyonsav.
a másik pedig acetaldehydclisulfosav: OCH. CH (SOa H),; eme
utóbbi sav sói alcalihwlroxnlokkal főzve rnetlüon és hangyasavas
sókra bon1Ianak; a liangy~isavas sökat clvúlasztva, vnlnn1ely savval elbontják és lepúrolják.
.
"
Alkalmazzák hedörzsölésül alcoholos keverékét rnmt borveresitőt. Hivatalos a német és a helvét (III.) gykvek szerint.
Acidum fumaricum, allonrnlcinsav:
f[, 0.1. a rumaria off.
és az almában fordul elií, előüllitható almasavrrnk 1\lll"-ra való
hevitése ültal.
Acldum gallicum. acid. triowhenzoicum: C.1 fö (OH}a CO.
OH = 188. A brit, chÚ1, l"ranczia és északamcdkai gykYek szerint
hivatalos. Elföllitható csersavhól, ha 1 részt 10 rész hig H, S0.1-cl
főzünk, midőn czukor és gallussav keletkezik: .
[C.1 H,} 0. (OH/1. (CO.Ollh
.J HJJ =
:lC.1 fü (Oif/a CO.OH -f- Cn ffo On.
A brit gykv. szerint :300 gr. gubacshól ugy készül, hogy por:ít
vizzcl péppé uym·va (i hétiu állani haavják, a vizel időnként
kipótolva. Aztfttin a pépet i'2oo grammb.vizzcl 20 pcrczig főzik
s kihülvc vásznon majd papíron szürik át s a kiváló jegcczeket
megszárítva, 300 gr. forró vízben oldjúk !"cl, a folyadék :2ö"-ra
való
lehiilésekor kiváló .1· eueczeket
80 hur. .'1éuhideb"
vízzel mossák
.
n
h
ki. A megmaradt gubacsporral ez eljárást ismételik.
F'akö-sárga, néha fehér, tííalaku~ selyen1szerü jegcczekel
képez,
melyek 100 rész hideg és 3 rész meleg vízben oldódnak.
7
\ aséJcgsöval kékes-fekete vüln1ánvt képez.
:210-21i>"-nál CO,-re és pyrÖgallussavra hasad; a HNOa-al
vörös szint képez. mint a morphium.
Égvénysói vizben oldhatók, többi sói nem : így ha mészvizhez
pár csepp gallussavoldatot teszünk, a frhér válmány a Jevegéíb{íl
élenyt véve fel, megkékül, késéíbb ibolrn, majd vörösszinü lesz.
Nincs oly erős hatása, n1inl a tant1innak ; a vérben az égvérwekkel egvesül, mi által az anvagforualrnat csökkenti s :2-1
óra· alatt teljesen kiürittctik a szeáezetb6'J.

e.,
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Adják belső gyurmaheli vérzéscknél, dc biztosan nem
mondhaÍni, hoav a vérzést csillapítani képes.
Jó eredn~Jnvnvel lehet alkalmazni vesebántalmaknál, röleg
midiín albuminuría van jelen; azonkívül mint ecsetclőszert alkalmazzák sulrns torokbi\ntalmaknál. - Adagja 0<)(}-1·30 gramm.
Acldum glycerinicum, alphabetadioxypropionsav:
( ('„ [J., !()[{!..
' 1 ! ·1
1 ! '"!]"ti t.
J (;lJ. ÓJJ '-, vízben oldódó olajszerü lo yac e c, me y e na I la o
lr alycerinnck HSOa-al való élerwitése által.
n • Acldum glycerino-phosphoricum : Ca H11 POn
H,O, vízben
oldódó sürü folvaclék, melrnek Na, Ca, Fe sói, mint idegcsillapító szerek használtatnak. .
„
.
Acidum glycolicum: e, H1 (h. a te,1savsorozat elso tagia.
Acidum hyppuricum, benzamido-cczetsav, oly glycocol, melyben 1 H parány benzoyl últal van helyettesítve:

+

H/v

\'

Hív

H 1'
C<i!Ic. . CO. Í '
í CI-L = glycocol; y í CH, . =

' 1co. ()[-]

' 1co. ()[[

h).·ppnrsav.

Ei6fordnl növérwevéí állatok vizeletében. Stíi rheuma ellen
használtatnak.
•
Acidum hydrobromicum: HBr = 80·8, a hl'Íl és helvét .Ill.
"Ykv. szerint hivatalos. Elfüíllitható brómvizh61, ha abba fölösleges. brómot és f[, S-et vezetünk. micléín S kiválása mellett
HBr marad oldatban. Igen maró hatásu s e tekintetben a sósavat is fclülmulja.
.
.
Acidum hydrochloricum concentratum crudum, acrd. murraticum crud, acidum salis fumans, spiritus salis fumans. · HCl =
:36"-1. Eléíször Basilius \'alcntinus állította elő konyhasónak vasgáliczczal való lepárlása által 15·10.
Eliíállitható :) rész Na Cl, \J rész [[, S0.1 és 1 rész /-L 0.
átpárolása :íltal, mid6n a következő folyamat megy végbe:
.
2 Na Cl
H, S01 = Xrr, S0.1
HCl.
,
Szintelen vagy sárgás. er6sen savanvu folyadek, n1cly a
levegőn füstölögni fátszik. En1e füslülgc3 tul~idonsáBa onnan _van,
hogy a jclcnlevéí víz nem képes az összes HC1~t.vrsszatartarn, az
elszállva a levegő vizg6zével egyestilve lccsapód!lc
.
.
.-\. nyers sósav f. s. a inagy. gykv. I. k1adasa szerint 1·1h,
tehát 3:2- 33"/, HCl léget tartalnrnz.
Ha a sósav 1-10·1 fajsulrn, azaz :20·17'/„ HCl-t tartalmaz, meg8 f[, () s változatlanul átpárolható.
felel eme képletnek: lÍCl
A sósav és sói vegvületeikben és oldataikban Ag NOa oldat
:íltal kutathatók. ismerhetiík fel, a képződő fehér, tnrós csapadél<": Ar/Cl, amrnoniában oldható. Xem oldódó chloridokhan ,a
Cl ugv mutatható ki, ho<r\' azokat Sa, C(h oldattal kezelve, .\a
Cl-ú irlakitjuk át s ezt Ag NOa által kin~utathatni. ,
.
A HCI könnyü fémek hyperosydjarval hydrogenhyperoxydot, nehéz fémek hyperoxydjaival Cl-t ad :

+
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!Ja O,
2 HC/ = Ha C/,
H. 0, :
:1111 0. + l HC/ = Mn r:1. + 2 H. 0
'.2 Cl.
A lémck kén-egeit ll, S kjléidése tÚclll'll feloldja:
'.2 Ft• S
-l Hl.'/ = Fc,, C/.1
l H, S.

+

::\e legyen fert6zvc arsenncl, fé1nekkel, kénsavval. .\z arsenl
lcküthetni az állal, hogy a négyannyi vizzcl higitoll savat rézcsikkal pár hétig üllani hagyjuk.
Géize belehel\'c a nyúkhúrtyál szcrl'elcll izgatja s a légutak
gyuladását okozhatja. A bőrrel érinlkczl'e azt mcgl'öriisili s
hosszas hatüs után szélrnncsolja, mil'cl a J'el1érnyeanyagol feloldja. 1. al:íbh.
Aciclum hyclrochloricum concentratum purum. Aci 1lum murialirnm, I-ICL
:lli·-l.
Szintelen, útlútszti, szurösszagu, 1 ·1'.2 l f. s. J'olrndék. 100
sulyrészhcn 2;) sulyrész [](,'/ ,·an.' n1inélf'ogva ;{-() l gru111111ja :LJ
rn1:1 snvnH„•r{) f'olvadéknl telit.
l fig oldala iJa CL-vel ne adjon csapadékot [1L S0.1 kizúr:.ísa]. lf.!.S n1ég a1nn1onin hozzúatlüsüra :-;cn1 ~\djon fehér csapadékot, [H, SO::, Cl, Fc, Cin. barna csapadék C11, Sn, súrga As
jelenlétére mulat_[. A jód _oldatot ne szinlelenilsc cl [H, S!hl s
KJ-hói ne \'Ülasszon le jódot [CIJ.
.:\ tiszta sósavat a nyers sösti\'IH)J úililj:ík eléí igen cívt!los
módon, nehogy l'crlőzmények kerüljenek bele. E czél!Jöl rézcsikot, Mn Oe-l lesznek bele s ezL1;kel pár hétig :íllani hagyják.
A rézcsikok a netán jelcnlcvéí As, Oa-ból \':ílaszlják le az arsenl,
azonkiYül az illó Fc, C/.i-ot nem illt'i Ft•, C/.1-é Yáltozlalják át,
az Mn Q, pedig a IJ, SO:i-al köti meg.
Ezen cliíkészülclck után a slÍsa v álpúrólltató, dc a szediíhc
a f-f(,'/ güz 1ncgkötésc Yégelt vizet kell tenni.
•\ ~:ösav fajsulya eg}·cncs arányban áll f-f(;/ tartalnuivuL
L re szerint 100 snlyrészhen 10" C. mellett:
Fajsuly

!

IICI

·--::-1--=~:__;:;;:„

1·21100
l·UJ28

l •18.!(j
I · 17-11
l •lli-11
1·15;{7
1·1.1:11
1·1:l-l!J
t·l2G7
1·12.17
1· l lCi-1
l'!OGI
1·101111
l ·ll!lfiO

01
.0
„_.,_

.10-777
:HJ·t-lG
:11·1118
:1:;·0G8
:J3·02!l
:io·u1111
28•!J;"it

2i·:J21
2;}·GHO

2;")'282
2:l·(j;i()
21·011
20·:\88
10•572

!·087!l
1'07!18

17·D-11

1·07:18
J·OG37

15·087
J:H3G

l!i':\10

Fajsuly

--

, HCI "/0

---~---·„--·-1_.,,.._,

t ·0597

1.0:>:17
!'(1177
1·0.1:17
1·u::!J7
l·O:Jö7
1-o:J18
t·0'.!7!)
1·02:10
l ·1121111
1·111011
1·11110
1·0120
l ·11 lllü
1'01180
l ·llO!iO
1•110-lll
1·01120

--~·-==

12·2:i:1
11 ·0\0
H·78ti
S·D71
8•1;);')

7<110
(i·521

5·70!1
-1·8\l:I

-!·078
:1·202

2·s.í-1
2·-1-17
2·0:Hl
1·GG:1
1·12-1
ll 81G

o·-108
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A yiznek 1 térfogata .1;)8 térfogat HC/ gázt képes elnyelni. !-la
a sósav nen1 felelne 111eg a pharn1acopoeühan kivünl 0/n 111cny11yisl~gnek. h:..111cn1 er6schh le1!1te, ugy higillassék, 111inl az az
acid. aeelic. rzikkhen le \'an 1rvt1.
l lelybclik" alkalmazzák mint roncsok> szert. hels6lcg csak
ltigilrn a(land<i."J. alább.
.
.
.
Aciclum hyclrochloricum d1lutum, ac. munal. d1lul. pur. .-\
1na~r\'. g\'kv. II. kiadása szerint:
"·uú.' Acitli hy<irnc/Jlorici e. pnri !Jrnm111<1/a ftOI!.
.-\quac deslil. simpl. !JIWll/llf<{a lilJO.
Mis1·e.
l·ll~
f. s. 100 sul\'részhen Hl sul\Tész IJCI lég \'all,
n1inélfocrva :~·(j.l ora1nn11·it 10 cn1:i. savn1Jréí folyadékot lelil.
"
"az nszlrúk
'
• ne111el
•
• . •
l·. i. tü111énvséoü
cs
gy 1\\'l'. 1\ 1.;:esz1l111enye.
a
0
. " / • az északa1ner1'1.;:a1,. orosz, o'
" '/11 , a 1)l' l gn ('r;>- "/_o
liril g\'kv. 10-;')
0
sösa\, tit kivún. a l'ranczia g\'kvhL'Il nincs !'elvéve.
~\ sósav a gvon1ori1l•d\' alkolúrL~szél képezi. nlivel az
etnészlés l'olva111at~\C1oz bizonyos 0 / 0 súsav kiv:..íntaUk. 1nclycl az
emészlií mi1:i"1·ek a Xa Cl szétbontása úllal hoznak létre; a
!"ehérnyék L'gy· részét pcplonokká nlakitja. . „
. .
,
0·-1--0·8°/ sc'>sav a d\'On1orhan az ctneszlo n11r1gvck clvalaszlüsúl csül~l ~enti s nzt'lw érz6 idegek ingerlése últ~ti a !'alak
üsszehuzt'idúsút idézve L·l6. vérszegénységet s az cléíhalatl6 k<Jrn1oz1JÜs f'ell'üoop,sztésél okozzúk. ~Iid6n pedig a Yérhe szi\'úrog
úl, ~ nalriu~~ot elvonja a l'ehérnyéléíl és a súklóll n1i :..íltal n
szénsav kiürítése korlútoztatik.
()-(lli"/„ oldala késlelteti a bacleriurnok l'cjliidését, 1· l"/,,-os
oldala pedig 111cg is szünteti azt.
.
, ,
,
l\endelni szokták l'iíleg oly emesztellensegnel, rnelynd a
n'\'On1orhan. hosszas hctegségck és izzadúsok úllal a 1\7a (,'/
tlrlnlon1 nagyon 111egapadl s a kin1e!·ü~t en1~szl~'í tnirigyck
anélkül sem lennének képesek a stíl IIU-a alak1tan1.
.Jó hatúsa van erjedés okozta gyo111orégésnél. gycr111ckek
hnsn1e1H?sénéL g6rvéiv'nél. süpkúrnúl. tüd6Yész11él, lüzas betegségeknél. 1ninl h61nér~~ék csükkcnl{í: elég jú credrnénynyel adago'lhatú f61eg typhusnül, t\n1l~úr sokan vannak, kik a nalr.
salic\'licumol többre becsülik tl\' esetben.
• Cszkiis fekéh·cknél sell\·izül is ajánlották, dc más desinliciens Yagy antisCplicus szerek n1ellctt elinarad.
:\api adagja ;)--10 grun1n1.
.
. .
.
Acidum hydrocyanicum, ac. hornss1eum. h1g1totl keksa\·:
IJCN rngy HCy
.'i.l-f,O "= 'J.7.
.\ !Jrit gyk\'. szerint 2°/0 , ugyanily ~ü1~1én!·ségii az oszt. gykY.
'': az északa111erikai, orosz gykvck kesz1ln1cnye, a helga gykv.
'2·5°/0 • a l'ranczia 10°/0 kéksaYal kiYÜn. 1 rész hork6savat 10 rész
\'izhen oldrn az oldathoz dur\'án tört li.C.\'-l adunk '.2·07 sulyrészt, rnid(in borktí és HCN képziidik, mely vizhen l'clfoghat<í.
A vizlclcn IICy szinlelen, 0·7 !'. s. folyadék, kescrü man1

1

1

+

-

-

28

cluhíra cmlékczlelő szagu s gőze erősen Irnrc1.0!ó érzést kell a
torokban. l~lillanva annyi n1clcgel kül n1eg. hogy fehér, jcgcczes
anyaggü fagy n1eg. \'iz, borszesz, aelher jól oldja n1eggyujtva
elég: 2 HCy
;i 0 = HJJ -1- 2 CO,
2 N.
A brit gykv. állal eWirl készilmény O·!l!J/ r. s. kcscrün1anclula szagu, gyengén savi halüsu folyadék. l~l(híllilüsa a
kövelkez6képen történik:
2 és fél rész sárga vérlugsól 10 rész lepárolt vizben feloldva oly oldatot adunk hozzá, mely 1 rész lömém· kénsav és
-l rész vlzhéil készült; alkalmas edtfnyb6l 8 rész ,:izzcl párolj
ál hel6le 17 részt, s adj hozzá annyi lepárolt vizel, hogy
2''/„ oldat legyen. Az oldal HC11 tartalmát a brit gykv. szerint
oly A!! NOa oldallal határozzák meg, mely 1000 nn"-ben 17
gr. kristályos A!! XOa-al tartalmaz.
Ha a kéksavoldalhól 27 grhoz a dlmány heköYClkez léi~
100 cm" oldal szükséges, melyben 1·7 gramm Ay NOa van, m1
Ycgyérlék szerint O··l gr. kéksavnak felel 1ncg, cn1c arüny szerint:

+

1

27: 100 = 0·5-1: ;r; lesz :r =

~i

=· 2. [l aqua amygdalar. ama-

rar.] \'izlelen HCy-l nyerhetni még cyanhiganynak HCl-al rnl!Í
elbontása állal :
Hy Cy
2 HCI = Hy Cl,
2 !JCy, vagy
H!! Cy
H, S = H!! S -1- 2 HCy. Eme cliiállilási mód
azonban igen nngy óvntossügot jrrényel, 1nivcl a J-f(.'y gáz rcndkivüli n1érgcs. 'I'örnény oldala cs;id1a1nar fclhornlik an1n1oniüra.
„\ kék.savnak érzékeny ké111szcrc a vasélcgcs vasélccs tarlalmu oldal, melvlvcl berlini kéket (/. o.) ad. azonkivlil az u. n.
rhodankémlés, niciy abból áll, hogy· IJCy tarlalmu folyadékhoz
2 csepp hig Na O!J-t adunk, mid6n H, 0 és Xa Cy képziidik.
ha en1c oldathoz an1111oniu1·11kéncget adunk. n1elcgités által
rhodanammonium CNS. H1N jön létre, mely Hr:t-al rnló megsavanvitás s kevés Fe .. c~/1; hozzúadúsa után kis id6 n1ulva veres
szinü 'rhodansavvá változik ál.
2% oldala a h6r érz6képességél lübb napra ellompilja,
tömény oldala a fehérnyét megalvaszlja. Belehelve lrnrczoló
érzést kelt.
1-2 mgrm. hyclrocyan a gyomorba jutva az erjedií folyamatokat hátráltatja s érzéslelenilvc fájdalomcsillapilólag hal.
O·Ol grn1 111ég nen1 halúlos adag ugyan, de undort, húnyúsl,
szédülést okoz, a láta kitágul s rángató görcsök léphetnek fel.
0·05 gros adagja már halülos, de a halál csak :10--IO perez
mulva áll be, mig tiszta HCy belehelése hirtelen hahíll okoz.
Ily esetekben eleinte szédülés fogja el a mcgmérgezellcl,
csakhan1ar összeesik, <'1 híta kitágul, az arcz kékes szinü,· a h6mérsék alacsony s a lehelet keserü1handula szagu. .-\ halált
a hydrocyannak az idegállon1ány képz6anyagúra valö befolyásúbö
kell megfejtenünk.
A hydroeyanl könnyü homolhalósága miall nem igen lehel!

+
+

+
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rendelni, leginkább rendelhelni an:ygdalin alakjában, melynek
17 részében 1 rész I!Cy van, s n11nt aqua an1ygd. an1a1-, niely
()·10"/„ HCy-l tartalmaz. L o. . .
.,
.„
„
„
„
„
Belsőleg fájdalomcs1Ila1J1toul ad,1ak, .lolcg gorcsos koho«ésnél. a ov'amor idült huruljánúl. Mérgezés esetéhen a beteget
~zahad lc~(~g{írc kell hozni. l1cls6lcg adandók : a111onia vagy
/\Jln0.1 oldatból X\' .csepp. Azulún:
11 p. Calcii hypochlorosi: !Irama/a qua/uor.
.
Aquae dest. simpl: yramali1 ce13tu111 oclo!!rn/a.
Acidi m11rialici di/11/i: !!Utlas X.
illisce D. S. 1 eviikanúllal.
Acidum hydrofluoricum = Acid. llnoricum.
Acidum hydrojodicum: HJ = 12/·;i.
R[J.

Carbond sulf'urali P. ilO.
Jorli pu ri
P. 2;i.
ln uas llliius c11lindricu111 imm1ss1s a/fundl'
1\quae des/il. shi1pl. P 100. Tum inducalur ""
Ga~ llljdrowlf'Hralum (f-h)j eo modo, ut !!":
intn'1 carboneum .ml{ inlerca/_, donec is/11d
colo/'1'111 cilrirwm i111/11eril. Tum la11/a q11anlila/e aq11ae destil. e;rplea/11r, ut pondns
filll
p 125~
' ,„ .
•
.
•
100 rész tartalmaz 20 resz HJ-t. - ' Uoalhlhalo meg harmas
jódphosphorhól. ha azt vízzel leöntjük:
.
PJ1
<l Ih 0 = :i !JJ
Ha POa.
Acidum hydrosulfuratum, 1. .-\qua hydrosulfurala.
Acidum hydrothionicum 1. u. o.
Acidum hyponitricum: i\'O, . 4G; barna vörös g6z, mel~:
keletkezik léoenysavb,,l, ha ahba lémel helyezünk. A kclelkezo
güznc111ü tesl ugyan "l\'0. dc a levegővel érintkezv? :i.\!O"J-é a~nkul.
Acidum hy11ophosphorosum: Ha PO,; keletkezik harylv1znck
phosphorral valcí főzése úllal, mid6n alphosphors~vas bm'yum
válik le. melvcl H, S0.1-el szélválaszlunk Ba S0.1 es Ha PO,-re.
Acidum 'hyposulfurosum H, S, 0.„ Elföllilhaló nalr. sulforosumnak kénnel való f6zése állal, mid{in natrium hyposullurosum keletkezik, meh·et egy eríís savval elbontva a H, S, 0 1
szabaddá lesz. Sói a -fénvképészelhcn mint fixirozó anyagok alkalmazlalnak, mivel a rtfny üllal meg nem bonloll ezüslvegylileleket feloldják.
• „ •
Acidum jodicum: HJO,; előállilhaló meleg I_dc:rkalmm old'.ühól, ha abba jódot és kevés HSO"-al adunk, rmdon heves chlorl'ejliidés közben KJO„ keletkezik, melyet criis savval clbonlhalunk.
Acidum itaconicum, 1. acid. cilricum.

+

+
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0; az alkarsi11 élenyülésc
Acidum kakodylicum: As (CH:i}
folytán keletkezik; sza~lalan, ncn1 n1érgcs vizhcn és alcohol1

-
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hnn olclödö jegcczck, n1ig a kakodyl undoriló szagu és rcndkivnl n1érgcs . .-\lkahnazzák héir alú fecskendczésrc O·l;) gra111n1os
adaghan l)scndo-I .cukac111ia-núl.
Acidum lacticum: a-oxypropionsav. aethyliden-tejsav, kiiziin-

=?:fJ.

ségcs v. c1:jcdési tejsav; CH;;(.'[[
()[J .e· fJO.
..\ magyar II., osztr. \"lf., német lll, helvét. dán, brit és
I~gycsüll-álla111ok gykvc szerint hivatalos.
Sz6rpsürüségü, igen savanyn, szinlclen folyadék, f. s.
1 ·:ll-1-'.2'.2. \'izben, borszeszben, aetherben oldrídik. Tiz mmvi
vizzel higilva s forrús közben ZnO--al lelit,·e. lassu kihüléskc\r
cgynemü hasábos kristülyokhcíl állcí zinclactút válik ki.
..\elheres oldata átlátszcí legyen (mannit, sziilőczukor, lejczukor kizúrása), enyhe 111elegitéskor ne áraszszon kellcn1cqen
szagot, n1ely vajsa\' jelenlétére n1ulat: 10 annyi vizzcl fclhigilva
sem H, S, sem Ba (SU:}c, sem A!J Xlh ne adjon vele csapadékot 1Zn. sulfatok. chloridok kiztirásal. ammonium oxalicurnnrnl
ne változzék meg 1cakium kizárásaL :\lészvizzel tultl'iitve útlútszó 111aradjo_n. azaz ne legyen l'erl(ízyc phosphor- hork6-, czilron1süvvnl: ll-J. S(J.1-el esetleges 111egfekctedése organicus fert6zn1ényekre mulat, plalinlemezen elpúrologtalva maradék nélkül illan el.
L,cvcg6hfil vizet és a111111oniút vesz 111agúhn.
..\ tejsav cl6fordul az aludttej savójúban, a sarnnyu uborkalébcn, a savanyitotl kúposztában.
l~l6úllitúsa a sz6l6- vagy nüdczukor erjesztése úllal türténik. l·: vL'gre n czukor oldatához savanyu tejet adnak, s hogy
a czukorhoz több J'ermenlum juthasson s lrnmarabb erjedjen,
kevés rothadt sajtot adnak még hozzá s körülbelül :lO--:l;)"
n1elegcn tarljúk. ;\ le1npcratura a tejsav képz6dL~sérc nngy licfolyással nm, mivel 20-:l~" mellett alcohol és eczel, ;\;)" tul pedig
vajsav keletkezik, s f61cg en1c tern1ény elkerülésére az crjcd6
folyadékhoz Zn 0-l adnak, mely a képziid6 tejsavat mindjárt
meg is köti: 2 CH::. CH. OII. CO. OH
ZnO = H,O
(Clh
CH. 0 CO. Oj, Zn. 8-10 nap mulva a tejsavas zinkel forró Yizhcn J'eloldjúk s még melegen fh) g<izzal elbontják: (CH::. Cfl.
OJJ. CO. O/c Zn
H, S= Zn S 2 CH:. CH. OH. CO. OIJ. A fekete
:én S csapadékról a hideg tejsavat lc!iltr:\lják, szörpsürüre hepárolják s ncthcrrel kivonjúk. ,\z aelhert deslillatio utjún ellávolilva
a vissznmaradl tejsavat 1·'.!1 r. s. süritik.
:\ tejsavas c1:je1.h;s részletei n1ég pontosan ne111 is111crclcsek.
I·:n1~~ c1:jedésnél is egy crjed6 gnnilia: liacillns ac.idi lac.tie-i viszi
a fiíszerepet. mely a czukrnt CO, J'ejliídése mellett J'elliontja,
de ezzel a tiibhi e1:jedL'si ll'rmékek: mannit, alcohol, vajsav
keletkezése nincs 111eghutürozva, n1ert ezek képz6dését a ezukor
egyszcrü szLqhasadüsúlHíl 111cg111agyarüzni 1nég nen1 lehel.
:\ lL•jsavn~ik kcSl izo1ncrjc van. a szL·rinl, a 1nint - elinéleliIeg --- a propionsaY egyik ll-jét la U!. IJH csoport kivélelével'i
a Cl1:1 vagy a Cff, csoport foglalja el s elnevezésük is eme

csoportoktól van: CH1. Cfh CO. OH_ .. jll"?Iiionsa_v. Cfh CH. (OIJI
1CO. ()[] =· "-oXYprop1onsav. v. kozonseges er.1edcs1 te.1sa\.
Cll,. l!/ l. CII. ·cH, CO. OIJ =· 1:1-oxypropionsav, v. aclhylcntcjsaY.
.
.
.-\ hivatalos tejsavat 1sopropylglycolsavnnk 1s lchc_l tekinteni. mely az isopropylalcohol él~nyülése :íltal kelelkez:l~: CO.:.
[CH. OH1. 1cIJ,. Ofl) + IJ. = CH::. CL. Oli. CIJ. Oll, . H, 0. '.~~-l hyd;
ricus, ccry alagos sav, élenyitő anyagok behatasa1:a ~z0Iosavv:1
alakul 1~eh· a'kil'cjliidő I1 által ismét tejsavvá változik al. 1-10"-nal
eriisen cmicentrálva dilad\'lsavvá alakul :
.
('(
cp::. ~II. liH.
'. J. l!I-I =

+

+

'. ."· r·rr'.. >0co oIJ

('ff

Ul:i. UJ. ()f!. UJ. ()/J
Uh Ul _co. IJll.
Eme alakulást ugy is előidézhetjük, ha a _tcjsav:\l H, S(~, föliill
tartjuk. Eme dilact~·Isa;· lovábh hcvilYc v1zvesztes lolytan lactitldá. tejsavanhydridde alakul:
'cu, c11- cu. OIJ
UI::.l:II-n-co
'11'. '·11· . ()
= I-fc() T (.•'lf1.CH-O-!,'U

e -"· e . .::_ eo. rm

1

+

H, o

Eme :nödosulatok vizzel ismét lcjstwvá alakulnak át.
,
,\ Hi1nény tejsav roncsoló hatüsu s az cczelsnvho7; hasonlo
tüneteket okoz. Hendclni szokták 1 "/„ oldatokban emesztctlen:
sé{Í eseteiben, azonkivül n1inl hüsil6 ital is jó haliissal van. -l- ;>
ar~n 1 n1os adaghan hyslcriünúl. eln1chaj11úl az izgalnltsúg~l
~setekhen is C.silapitotta. n1idc'in a chloralhydrat vagy hron1k_an
ncin scgitelt. .-\lkahnaztúk czukros hugyúrnúl és hugyküvck ke,1~
z{}désén'él, de az ered111ény nen1 volt kiclégiléi. ,:\z osteornal~1c1at

0!1:

clósegiti.

'Acidum laevotartaricum. l. :\e. tarlar.
Acidum laurostearinicum, nem illó zsirsav: !:11 I-b. r:rl. OIJ.
i•:ltij()n az oleun1 lauri-han, a COCCUS olajhan, a raha hUl'l'tl!'l-hnn
olvi:crinncl összekötve.
" - Acidum ligni = ,\e. pyrolignos.
Acidum limonum = .\e. citricum.
\ r:o. Oli
Acidum malicum. almasav: e, H: Oll = C1lh11:.. EliiJ'ordu l
,
.
1 CO. Oll
a lcc1lühh savanvu ayü1nülcs nc~l\'l~licn: alinúhan, horholyühan,
a se~npcrvivu1n ~ lec7(lrun1llan sóska- é~- t.:zit.ro1nsav kisére,téhcn.
Szcn1csés jegeczcs tcsl. rnely a lcvcgo1~ .vizet von n1agahoz s
hamar elbomlik: vizhen, alcoholhan olclod1k.
.
,\z alinasa\' a horostyünk{ísavval oly viszonyban van. nHnl
a tejsav a propyonsavval,~ ha .lL i. _n1onc:hro1:1ho,!·o.styünk6saval
ezüstoxvddal főzünk. alnrnsav cs hrornezüsl kepzod1k:
.
- C1 01 ll:, Iir
Ay l!H =e C1 0:, Hi:
Ay Br.
Az almasavat If.l-vel hevitw, ismét borosty:inkősarnl knpunk:
C: I-I:. /0 UJ 0.1
2 HJ =, C1 f-f,; 0:,
!-Ml -+- .Tc.

+

+
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180° ra hcvitvc vizvesztés folytán fumar- és maleinsana bomlik.
.-\z ahnasavat ugy nyerik, hogy éretlen alinük nedvét cczetsavns

ólommal kicsapjúk s a csapadékot IJ, S-cl elhonlják. l. Exlraclum
malatis ferri.
Acidum manganicum; szabadon nem fordul elő s csak scíiból
isn1c1:jük, n1elyeket ugy nyerünk, ha valnn1cly n1anganwoxyd
vcgyülelel luggal fözünk. P. o. !\, Mn 0.1.
Acidum mannaticum: G11 [{„ 0. (OHin; a rll'mnil élcnynlési lcrn1éke.
Acidum margarinicum: =palmitinsav: Cm ll:n CO. OH, a cclaccun1, a viasz, faggyu alkalrészét képezi külünllüz6 alcoholgyü-

kükkel egyesülve.

Acidum meconicum: C1 IJ (CO. OH}a, az angol gykY. szerint hivatalos, el6jön az opiumban a különböző alcaloidúkkal egyes ni vc.
I\.észitésc:
Bp. Opii concissi P. 30.

111accranclo ctun
Aquae destill. s. P. 100.
Extiahe. Ilaec opemtio ter repetatur. ÜIJllOl'ibus commi.rlis cl
sedimentmu/o el filtrando depuratis, a!1J11e ad i'. 200 c11apomlis
adde:
Ammon. fllll'fW liquidae
111 ammonium paulmn praevaleat. Alcaloidas praecipila/as fi/lmndo separa el liquori limpidi adde:
Acidi muriatici q11. ad ne11lralis111ione111 s11//icil, el i11 balneo 11aporis ad consislenliam sympi cuapora. Ifis {aclis (/(/de
Calcii ch/oraii sicci P. :2.
· s11/11t11111 ín
Aquae desli/. s.
P: 3.
illassa111 collando a /111ido separa d sicca.
11/assae siccalac [J. 1. so!ut~ in
Aq11ae desl. P. 20. (calida/.
el admiscc
Acidi nwrialici P. 4..
Loco {rigido calcium lris111cco11iwm sedimcnlabil. lloc rnl/i!Jalur el in
Aqna dest. calida P. 20. el
Acido 111urial. p111: P. 4.
so/11a/11r el ad crystal/ysalionc111 scpo111'111r.
::\Iaga a n1econsav ncn1 n1érgcs. nlknhnazzük nlcaloidük
oldalba vitelére.
Acidum mesaconicum, l. acid. citricum.
Acidum molybdaenicum, illo O:i. savban oldódó szürkés pör,
mely Wleg a phosphorsav rcagenscül haszn:íllatik.
Acidum monobromaceticum:
Eh Br.
Forró vizhcn oldód6
krislúlyok. Antiseplicum.
Acidum monochloraceticum : C:iFJ:i C/O,, igen ncdvsziní jcgcczes test, n1ely főleg n1int roncsolószcr nyer alkahnaz:.íst. '
Aciclum mucicum, l. A.e. arahic.

e,

o,.

H3
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Acidum muriaticum. l. Acid. hnlrochloricum.
Acidum myristinicum: Ci:1 H" Co. OIJ. a myrislica moschata(I. o.) jön e!ií.
Aciclum nicotinicum, metapyridincarhonsav: e„ Hr, NN,, a dohúnvhan a nicolinnal együtt nm jelen. !. :\icotiana lahac.
• Acidum nitrico-nitrosum = Acidum nitricum fumans.
Acidum nitricum crudum, nyers salétromsav.
E;\ Oa vagy Na XO:i ból :ílliljúk elő tömény IJ, S01-el való
[f, S01 = fi.EJ SU1
HSO:i. Ilyenkor renhcvilés által: KSO:i
desen 1\r'!. 0:1 is szokott képződni, n1cly a savat sárgára szinezi, de
C()., vagy szá1·az leveg6 hchatásúra a sav isn1él n1egtisztul. .·\z igy
készüll'sav 100 részéhen 8:í·71"/„ s,(),, van s fajsulya l'ií3; lcve0611 elszáll s vízzel cgvesülvc g6zökcl képez, honnan ..\e. nitricun1
funrnns nevet kapott.- A német gykv. szer!nl ez hivatalos, minúlunk a gykv. ·17.1.1°/o ~\''!. ();, larlan1u savat kiván, azaz 1·35 r. s.
.:\ légenysav n1ür Yilágossüg hehalása alatt 11:: (), () és 1\1'!.
0.1-rc bomlik, mi <illa! a legcrélycsebh oxydúló szerek közé tartozik; élcnyül6 anyagokkal érintkezve N, O, képződik:
:2 HSO:i = N, (),
IJ, 0
Oa, mely szinlclen, dc a leveac)n 0-.!.-l véve n1agához harnavercs g6zalnku i\~„ 0.1-á élenyül. A
SO:i llc, PO:i lh
slb. IJ, S0.1, Ha P0.1 .• Fe .. Oa-<Í, a kéncgek
kénsavsökk:i élcnvülnek üllala, a keserümandola-olajat benzoesaYvá, a zsirokal~ 1Jorostyánk6savvü, n szénhydrntokal (ken1ényit6. czukor) söskasavv~i élcnyiti slh. ilu, fJi, I·l~, Cu . 1'i, 1'a,
Ifo és Ir légenysav tömény oldnl;i!rnn nem élcnyülnck, hig oldala
azonban a Fe és C11-ot feloldja.
Több szerves anyag H-j~t elvonva. annak helyére a képz{ídiill NO, lép. mi üllal nilrovegyületek kclclkeznck, igy a
carholsavlHíl a picrinsaval, glycerinb6l a nilroglyccrint, celluloscb61 a pyroxylint (léigyapol) üllilhalni el6. (!. o.)
Szaru és fchérnycanyagok, mint h6r, köröm, xanthoproleinsav képződése mcllcll üllala súrgúra fcstetnck, mely sav
a111111oni:.íhan narruH.'sverescn oldódik. lirucin, kénsavas 1nor1íhium, narcolin, colcl1icin veresre feslik, kénsavban oldoll diphcnvlaminnal kék szinez{ídésl mutat. :\e tartalmazzon Cl vagy
IJ, SÖ1-et, mely fcrl6zmények hig oldalúhan A!f SO:i, illetéílcg
IJn CL állal kimulalhalók.
'
.:\ légcnysav g6zc hclehelvc n légutak és lüd6 gyuladüsát
okozhatja. A h6rrcl érintkezve gyorsan roncsol, dc fclülclcsen.
Aciclum nitricum concent. JJUrum. Add. azoticum. A magyar
(1 <lO), osztník (1 <lO) német, (1'18) és helvét (1'·18) gykvek szerint hivntalos: HSO:i = (i:\. Szintelen, lükélelcscn elillanó, maní
savanvu folrndék, mclv 100 sul\Tészbcn ;iO sul1Tész NOa H-t
larlalinaz, ri1inélrogrn :i·l;í grnm1i1 :2;í cm". savméi·ő oldatot telit.
f. s. l<l'.1. '.20 rész vizzcl fdhigilrn sem A!f NO:i-al sem Ba Clc-el
ne adjon csapadékot 1.CI és EJ, S0.1 kizúrúsa.)
Elföllilúsa a mcrs salélrnmsavl>öl liszlitús utjún lürlénik.
E czélhól homokfüi·d<íhe úllilolt '/„ részig mcgtöÜöll görcbbe
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minden liter HNOa-ra 2 gr. KNOs-at adnak a H, SO„ mcgkiilése
vé<1etl. 120° alól N. 0.1, Cl, J tartalmu giizök mennek át s ezen
de~tillatum félretétélik s csak a 120" tul átpárolgó rész adja a
tiszta salétromsavat. Az álpárologtatást addig kell folytatni, míg
az eredetileg föltett folyadék 1/„ részre fogyott. A magy. gykv.
118°/0, a fra1lczia • brit 1 é.-an1crikai
gykvck
7Uf]/l 0., a
• )
~
. belga ;);l·.1°/i),
a nétnct 30' 1/ 0 az orosz gykv. 28 1)/ 0 -os savat (tvan.
A salétromsav fajsulya aránvosan növekszik az N, ();,tartalommal. A kövctkezií táhlázat 15" G-nál mért salétromsav fajsulyát és Ne Q,, tarlalm,U mutatja.
1

Fajsuly

i

"/0

Ne Q,,

1

°/0 NOa H

1

!J7·00

80·;)7

\J-l·OO
\IHlO

78·00

+

7;;..i:1
n·8G

88·00

85·00

""' a

70·28

82·00

G7·71

7\HHI

,.-;

7:HIO
(i8·00
(i2·00

1<3:)8
1 <341

(\2·57
;'i8·2\J
53·U
50·-17
48·8(i
·lfr2\J

1-:12:1

·1:\·70

1·30-1
1·2;)1

-11·U
3-1·28

1·200
u:1s
1 ·000

27··13
l\l-71
00·00

1._178
1· Jü7
1._l;)(j
1 ·-135
1·.11-1
1·38ti

1·:lö8

58·88
57·00
;).l·OO
50·00
.J8·00

-11 ·00
:12·00
23·00
OO·OO
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Külsiilcg mint marószcrt használják főleg renyhe lcfolyásu
fekélyek, sarjadzó szövetek clpuszlilására.
Acidum nitricum dilutum purum.
Rp.
Acidi nilrici conc. puri gra11111wla 200.

Aquac dcslil. simpl. grammala
8011.
Misce.
1·0G f. s. folyadék, 100 sulyrészbcn 10 s. _r ... tiszta IlNOa van,
minélfogva (i·3 0"rammja 10

O'

talos inég n franczia, orosz és brit gykvck szerint. A.Ikaln1azásl
.4s:! ()a egyrnásra valö hatása kor:
Asa Oa
2 !JXO:i -1- 2 ILO = N, Oa -1- 2 Ha As 0.1, oldala
csakhamar elbomlik: 3 HSO, = HSO:i
(NOh
[J,O.
Acidum nonylicum seu pclargonicum: Cu H" o,. az oleum

71--=c ~·1( 10 oo

8~·1-i

elfajulás nem lépcll fel, jó szolgálatot lehet, daczára annak,
hogv a fchérnye-elválasztás nagyobb lesz.
" Gyermekek zöldes hasmenésénél, bujakórnál a zsiros elfajulás clőmozdilásürn adták. 1 kádfürcli5re 50-100 grol rcndel'tek kimcrilcl izzüeh\soknúl vagy májbánlalmaknál. A hig salétromsav hivatalos az osztrák (M:l fs.), belga (17·:)"/0 ), brit (15"/0 )
orosz (HHH f. s.), német (1·08G), észak-amerikai (l·OGS) gykvek
szerint.
Acidum nitro-hydrochloricum = Acid. chloronitros. Hivaolt nyer, hol a HSO:i van javulva.
Acidum nitrosum Ne O:i, légecssav ("), keletkezik HNO:i és

i~ -1°~3o ·--··---3~,~

Li20
1·iiO!J
1·-1\HI
1„188

cm. savmero oltlalol lcltl. Az

!. kiaclüsu gykv. M3J s. salétromsavat Jdvá~ll, le!1ál 21·-1:.l"/„-osl.
A hi" salétromsav bclsi5lerr 100, 1"0 resz v1zzcl alkalmaztatik lázasb beteoek szon1jának ~sillapitásárn1 n1ivcl az égvényckkcl covesülvc a~ anvaofÜraaltnat lcnyon1ja, azonkivül be) ny~íI
kaclvŰ1aszlást okoz. "'sttlvnél, alhun1inuriánál 111időn rnég zsíros
1
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rulhac gravcolcnlis slearoplcnjc.
.
Acidum oleaceum, ac. oleinicum az angol gykv. szerint hivatalos. C1, Haa. CO. OH = 282.
Yizliszta, szag és iznélküli folyadék, -!- -1°-nál jegeczes lün1eaaé
fa.ay,
-1- 1-1''-núl n1cuolvad.
I\.é1nhatása közörnhüs, lcveg6n
t'>b
._,_
..,
•• '
élenvülve claidinsavvá lesz. s ekkor a lac111uszt 111egvürös1t1.
" Eléíállilhaló az cmplaslrum diachyli siniplexbiil, mely nem
más, mint zsirsavas ólom, melybiil a Pb H, S állal kiváluszlható.
i\agyohln\ra a gyertyagyárlásnál glycerinnel (!. o.) együll melléktern1ény gyanünt nyerik.
Egyalagos és cgyhydricus sav, n1ely fén1ckk:I, főleg. oxydokkal, borszeszben oldható sókal képez s ha kenocsben h1ganyoxyddal lalúlkozik, azzal egyesülve, a kenőcs elveszti .színét;
alcaloidákkal, amoniával szintén egyesül. 320°-m\l kcllemellen
szagu acrolein származik hcliile. Hi\'Oa-al forralva számos zsírsav n1cgv üt a hül6hc.
Az -olajsav mint gyenge biirizgató olt nyer alkalmazüs.l, hr~l
fiilcg fémeket (Pb. Hg.) vagy alcaloidákat kell a bőr állal lelsz1"
valni.
Acidum orthooxybenzoicum = acid. salicylicum.
Acidum othophosphoricum = acid. phosphoricnm.
Acidum osmicum Os 0.1 osmirnntelroxnl, alcoholban és acthcrbcn oldódó kl'Íslályok, lHl01 gros acfogokban alkalmazzák
mint anlineuralgicumol.
Acidum ossium = ac. phosphoric.
Acidum oxalicum. acidum saclrnrinum, sóskasav, clicarboxyl
CO · OH
„
•
• 1
. ll sav l~ac;o.
OI-l = ('. . :! O.1 ll- :! ;. a novenyorszag
_nJn .igen e ll cr.1e(

j

fiun1-, nalriu1n- és calciun1sé. alakjüban. Száraz, szinlclcn, líí alaku
•e"cczckct ké1iez
1

melvek forrrívizben, ulvccrinbcn
oldódnak.
0

·(;lycerines
"
'
oldala ' hcviléskor
hangyasavra „ és CO,_i·e bom l'1k. Ol -

dala oxydáló anyagokkal nem változik, dc tisztán I-h S0.1-el le-

a•

J

'
-

3G

-

-

B7

1

-

'

ün_!;c. szé1;savd és ~O,-vé bomlik. :\atriumsója synlhcsis utján
cloalhlhato natrmm cs CO, cgvmásra vnló hatása állal :
2 Uh
2 Na = e, H.1 Ná,. Lcainkúbb czukorbúl és keményítőből HSOa últal való élc1wilés {~la! úlliljúk cléí. Elfíúllithatú
l"r1részporhúl, ha azl KOIJ-val -hevítik, midői1 kalium oxalicum
keletkezik, mely mésztejjel f6zvc oldhatatlan calcium oxalieum
al'.1kjáb,!n kicsapúdik, c1iic csapadékot [], S0.1-cl clbonlrn csapadckul
S01~ct. c:Idatban pedig oxalsaval kapunk.
bllavo!1t.l'l a t:ntalollok~t és a rozsdúl; marci és mérges hatúsu.
Oldatmban kunulatlrnlo chlórcalciummal, meh- benne fehér
c~apac'.ékot idéz cl6 (Calc. oxalic) s ez lJC/, IJXOa:lrnn oldúdik,
MJll cs cczctsavhan nem; !Ja CL közömbös sói oldatából HCI
és. HSOa-ban oldódó csapadékot ad; Ay SOa is ad fehér csapadckot, mely ammoniüban, HSOa-han oldlrntú.
·
Aciclum oxalicum normalis. cgvszcr szab:il\"Os kémszcr awz
n1indcn küllccntin1éler oldala nli!lir~q·an1n1okh:.ni kif'e1'czclt e~i\'cn, l e.;:.
'l su l yal
, tarta 1111nzza.
"
.
"·
cr

+

.e'!

I-InsZ~1áljük !11inl lug1néréi kén1szcrt, azonkiYül igen alkaln1as a caltcun1 knnutatására, valarninl nz oxYdirnelriü!Jan az (J
n1ennyilcgcs n1cghntározüsárn.
„
Ac!clum oxy1~L:riaticum = a sósav régi, hihüs neve.
Ac1dum palm1t1cum = Acidurn margarinirnm.
Acidum 1iaralacticum. = huste1'sav. ]>I'OJJ\"l"lvrnlsav
l. Acid.
0

lne.tic.

'
·
"
Acidum pelargonic. = .\e. nonylic,
Aciclum phenylicum. = Acid. ciirbolicum.

"

Acidum phenylo-propionicum. = Ac. hvdrocinnanvlicum.
Acidum phosph_oricum anhydricum pro analysi. = l'hosphorpcntoxyd: p, O,„ v1zmcntes phosphorsa\', cléi:illithatci aképcn,
l_1~1gy yhospl_1ort oxygénbcn égetünk cl, s a keletkezett fehér port
.1,ol zaro cdcnybe tcszszük. Igen nedvszívó, levegőn viz felvétele
altnl phosphorsnvhydrütt:i alaknl.
'·
Acidum phosphoricum, acid. ossium, villan)·sav: Ha P0.1 =• \)8

-0.00

'

PO 1OHla: P- OH
.

, ,

-

OIJ. .-\ phosphorsavat 17-lli-han fedezte fel ~lara-

graf. Sz_abadon nc!n fordul ckí, dc vegyületei igen clle1:jcdtcl<
a termeszclhcn. Hegehhcn csontokból :illitolt:ik elő a következő
modon: a csontszcncl, mclv phosphorsavas calciumhól és maan?sirnnhöl :ill. H, S0.1 üital elbontják, midőn Ca SU1, My S0.1 v:ilTI,
k!, s a lul! phosporsav oldrn marad, melyet azután sziirpsürüse_g~·c h?paroh:ak. :\ n1ngy. gykv. hi_valalos sava a phosphor oxidalasa allal kcszül, mclv czélból 40 <'!'. phosphort 70 "'" hia
llSOa-al úldcszlillálás alti vetnek, midŐn a küvclkczií ftJrnnun
111cgy véghc:
2 l'
,? lll\'Oa
2 IJ, (). = S,(),
2 ['();, [[;, és
li P
1,0 Hl\'Oa
4 f[, () =• 5 J\', O,
li Ila PU1; a lov:ibbi hcv1tesncl a phosphorsav phosphorossavvá élcnyül.

+
T

+

+

A vizfürd6hcn lcvil lombikot t:ígan kell a szcdiívcl össze-

s csak addig hcvitcni, lnig a phosphor feloldódik. l~znttin
a giirch, mint a szcdéí tartalmút porczehín l:\lhan kell hcvimig egy kérnie [], S0.1 és fcrrnm sull"uricummal n~m bar-

nul 111eg.
..-\z igy nyert oldalot, an1i visszan1nrndl. ;3 nnnvi vizzcl
hígítjuk s .,tiz arzcn lccsap:isa végett H, S-cl ~eliljük s ·ülepedni
hagyjuk. Ulcpedés ul:in a H, S-et hcYilés által kiüzzük.
Szintelen, 1-1'.2 f. s. folyadék: i;;, COa-al telítve 1llf XOa-al
ammnni:ihan oldhalú sürga csapadékot ad. 100 sul1Tésihen 20
rész orthophosphorsav rnn, minélf"oava 100 cm·'. sulva 112 ararn ·

·"
a l..
n.1su 1y a ['()
:!
;, ta1·la 1on1n1a l aranyosan
n6:

1

Fajsuly
1;;o.
l";'í08

•

"

'

p, ();, "!11
l!Hil

1·-153

21·7U

1·211
1·15:\

18·81
13·ti·I
1'.Z· 18

1· 118

-12·Gl

l<\7(i

:rn·GG

1"121
l"!Hl;)

1<l28
1·283
1·237

;~(i·1;)

1·05(i

7·3!!

31"\Jl

1·0:11

.{·15

2\J·j(j

l"!lOli

o·7!l

.-\ magy. gyk. L kimhisa 1"117 f. s. a II. 1-12. az osztrúk
gykY. \'II. kiad:isa 1-()!J 1. a dün Hl8, a brit 1·08 és 1·;)0, a II.
német 1·13, a llL német l·Hi, a belga és franczia ayln·ck 1<15
J'ajsulyu savat kivünnak. Hirntalos meg az orosz (HlG'.l) és északamcrikai gykv. szerint (HJ;)(i.)
A phosphorsav hevítve vizYcsztés folytán sz6rpsürüséaü
lesz s '.ZlO"-nál pyrophosphorsavv:i bomlik: ],,
l!.1; [O, p,
(OH.1)]. vörös izzüsnál pedig rnetaphosphorsavv:i alakuf (acidum
phosphoricum glacialc: PO,. Oll), mely igen ncdvszivci s 2·05
l'ajsulyu, vízzel ugy a pyro, mint a mctaphosphorsav úlalakul
o rtho p hosph n rsavY á.
,-\ phosphorsav és sói a kiiYctkcz6 rcactiókal adják:
1. IJCI vagy IJXO, pár cscppjéYcl megsavanyított phosphorsavba fölös natr. acctieumol . azután kevés fen:. scsquichloralurnot adunk, mid6n Fe, (0.1 Pkhiíl :illó s:irgás kocsomás
csapadék kPlctkczik.
"
. , 2. _Amrnoniával vagy [\'a OH-val küzömlösilvc, Ay J\'Oa-al

.rJ.

o,

vilagossarga csnpadékot ad:
P0.1 llll'fü
3SOa Ay = 2 fl'Oa f\'a
HSOa
eme csapadék ammoni:iban, HSOa-ban olódik.

+

+

.J_
1

P0.1 Aqa.
·

"

1
111

-
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3. Ammonium molyhdacnicum és HNO:i elegyében stírga
ammonium rnolyhdophosphál csapadékot idéz cléi. A nevezett
só u. i. HC/-al Mo Oa-al ad, mely a sav l'eleséhen oldódik s villanysavval (\ileg melcgitéskor sárga vúlnuínyl ad: 11/ooc. p, Oac.
[[,, (NH1)r„ Ugyelnünk kell, nehogy fölös phosphorsav legyen
jelen, mert ez a csapadékot feloldja.
•L (H1 N). OH és ,l/g S0.1-el fehér, savakban oldható csapadékot ad (phosphorsavas amonium-magnesium.)
Közömbös sóihól Ba. CL fehér, Ba HPOa-hól álló, HC/ és
HNOa-han oldódó csapadékot vülaszl ki.
Ca SO; a közömbös és basicus sók oldatából Ca HP0.1-h<il
álló c~pp~dékol ol~oz, mely csapadék még eczclsavlrnn is oldódik.

Erzekcny kcn1szcrc n1ég a phosphorsavnak a1na 0Idat

1

melyet 1 rész My S0.1, 8 r. H, 0, 1 rész Am Cl, -l r. NH1 (OH1hól készilünk, eme oldallal a phosphorsav P0.1 My. NH1-hól
álló fehér vülmányl ad, mely hig savakban oldódik.
A hril gyk. a phosphorsav p, 0:. tartalmát PbO-val határozza meg, midőn elrendeli, hogy a hivatalos (1 08) phosphorsavhól 100 rész, ;í0·7 rész PbO-al izzilásig hevítve. az izziloll
anyag sulya G0·7 r. legyen, mely összeghc'íl levonva a i'bO sulyát
a n1aradék (10), a P:!. Or, n1cnnyiségét adja. I-Ia a sav er6schh: a
n1aradék töhh, s a savvizeg)~ n1c1111yiségénck n1cghatúrozúsára
a molcculasulyok szerint eme anínv állilható fel:
142: l\Hi' = :15·5: x. i\livcl az oi·thophospl10rsav lHímm hydricus, háromféle sókat képez u. m. dihydricus monomclallumos,
monoh\'llrodimelallurnos és trirnclallumos sókat.
A- phosporsavat bcpárolva s a maradékot izzilva, üvegszerü
tö1;1egel kapunk. Gyógyszcrkönyvünk elrendeli, hogy [J, S-cl ne
ad,1on válmányl, mely arscnrc mulatna, Ay XOa-al sem szabad
csapadékot adnia (chloridok kizánísa), ugyszintén /Ja CL-cl sem
(Ha S 0;.)
Az állati szöveteket elroncsolja, mivel azokh<il vizel von

cl s a fchérnyél n1cgalvaszlja; nagy adagja gyo111orhélgyuJadást
okoz s a vesékben zsíros elfajulás lép fel.
.
O·l - 0·2"/„ oldala mint cmészléí folyadék a sósav után mint
legjobb jön tekintetbe. A szervezetben i1z izomfehérnyc, f(ileg
pedig a lecitin f dislcarylglycerin-villanysavas nemin: Ca lh Oa
(C" /far, 0)2 l'Oa H. N (CHa)a
EJ; (OH) = C.11 Hao XPO.J szétesésekor keletkezik kevés phosphorsav. Mivel a CO,-nek a lüd6hc
jutását hátráltatja, az anyagl'orgalon1ra csükkentőleg hat. 1ni ál-

e,

tal azután a h6n1érséklct és az érlökésck szán1a csökken.
Lázas hánlalmaknál mini jól elviselheléi híísitéi szert alkalmazzák. Alcalicus vizelésnél, e1iés hasmenés eseteiben 10-20
CSCJlJlJ. évei, anboolkornül aörvélvnél eléooé kieléoitő crcdmén1·.
' ......
~
btl
b
nyel alkalmazzák.
3 rész 111etaphosphorsavat n1ozsárhan :~·2;) rész n1észszel
összedörzsölvc, az u. n. denlalsuccedaneumol nverünk, melvel
fogak kitömésére alkalmaznak.
v
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Acidum phosphoricum glaciale_ = Acic.l. mclaphosphoric:m~.
Acidum phosphorosum anhydricum, v121;1cnles yh~sph?'. o~-.
sav: p, 0 3 : keletkezik, ha a phosphor oxygenhen cg el. l ~hs1
()l. mclv a levcoőn meoovulad, vizzel phosporossavhych·~ttla:
p J'Oa
'
"
bb!<e 1el !<ezt'! < meg,
' 1rn l'C'/ a \'lZZcl
H:
covesül.
Phosphorossav
· ;,
h~sszu i<liin át érintkezik. vagy ha a phosph.or n:cives lcvcgon
oxnlálódik. A H:i POa-han csak 2 H helyctles1lhelo.
,
- Acidum picricum v. picrinicum, trinitrophenol: Cu Ha 01 l'la;
Co fü (.\'Oala Oll = 22ii.
.
„
,
• „
•
, „ ,
.
0
1·<1a sz·1t1lalan ' 1crcn
kescru, fanyar
1zu
.iebccze
\ •1·1r<. 1oossr
•• <.1 ::-i<. ' • „_ n
l:"l
~r
}
1 1e,
1170-núl ~1 cgol\:·ad, gyÜrs hcYilésrc clpul'fan. \ iz ne 1czcn, a cohol jól oldja.
„
1- . 1-

. I)icriiisav kelclkczik a külön1hüzo szerves a~1yago . . n„\ . . ,
inint sclycn1, cryapjn, vagy illatos vcgyüI:teknck: n1!nl bcnz.ol,
perui b,i'!zsantphenololrn~k _n\'.f!a-al ;·alo kezelcse allal. Lcgmkáhh jcgeczes carholsa;·hol alhlJ'.tk clo.: . _
C, 1 [1-,.0ll
(fl,\Oa)a = Ci1fl,(,\0,1;0H

•

_

.

·I~!,O.
künnycn clhocsújtja, így égvcnyc? szolo~z~1kor1a_l,
1

T

Oxvrrénjét
k~ilt~n 1 0niun1111al - az u. n. hacn1atinsav„ [pikra1,n1nsav. d1.n~~roan:_i
dophcnol: C.1 [!:.. (SOoio. :'í_Ho. OHJ ~r,a~chh . ele~1yt;.1e1;1to _a!~) ,1:
gokkal pikntmin: Cn E-h (,\H,)a OH, f,C:\-cl h.1bm sm. · .e:'.~!"'\" ~"

ltclelkezik hcWlc, mely vegyületek b1hm·voros szmok1ol fehsmerhcliík.
,
1 t„
..-\ picrinsav bevéve fejfájást, hasrncn~st ok_oz, n1c y unclcl·hez járul méo a bőr és vizelet sárga szme. O·;:i- UI ~r?s ada-

crol·han· v·íltólüziZúl 111 cf1kisérelték de az crcdn1cny cn1hlest sen1

~ere 1,en1e
' 1. 'l(l"/n olclat·1
sebekre mint mosóvíz alkalmazva
( „ e?.ietell
t">
1

a (rvöiryulúst hnn1ar előscgiti.
„
b~ Av picrinsaval a pyrotechnikáh„a~1„ n1int rohhano szert, a
kclmcfesléshcn mint festéket haszualpk.
.
. „
Acidum piperinicum: C10 lf10 0.1.!rnl:t1rnzi!< ;„a lHJ>Cr~nl~~.1 (1. .?·~
ha azt Ji.OH borszcszcs oldalaval lozznk, nudon a JHJlCl lll lel
bomlik pipcridinre :
Hu 1\' és pipcrinsavra. , . ,
Acidum propionicum, a 1n·opyl,alcohol oxydal10s terméke:
C1
e"OH
/1:. lÍ = l"_opi~
. · 11sa\'
~. Ú O = propylszesz;
CO.
' · _ .. ,
Propionsav keletkezik a száraz horostyankosavnak ismelcll lcpúrlása által.
. .
Acidum propilaceticum = Ac. val.cnam?um._ . , . .
. ,.
Acidum protocatechicum, assimclncu~ OI thochox) benzoes,n ,
C7 Hn 0.1, mint összclmzó szert alkalmazzak ..
Acidum pyroaceticum = Acelum pyrohgnosum. _ . " .
Acidum pyrogallicum. Pyrogallol, tnhydroxydhcnzo}. Co Ha
( OH:i) orlho, para, mcta szúrmazékok. A magy. II. ne_mcl . Ill.
osztrák Yll. f'ranczia és az Egyesült-államok gy}<ve szcrmt l_nvatalos. Selvemszcrü, künnyü fehér jcgeczcket kepez, m~lyel'. :cvcgőn főICg ammoniac jelenlétében megbarnulnak, az elcn) n; cl

e,,

n- l

-
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mohón egyesül, miért is mint rcndukáló szer nagyban haszrníltalik, főleg a folografiálrnn és lrnjl'eslő szerekben.
Belséíleg a vérképződésre akadályozólag hal, miérl is vérzés ellen anyarozs n1ellclt adagolni 0 ();) gros adagokban rncgpróhállák, üllilólag kilünéí eredménynyel. l\üls{)Jeg f'{)Jcg psoriasis ellen allrnlmazzák s mint a lapaszlalal mulalja, mcglep{i
crcdménvnvel.
A 1)yr'ogallussaval a gallussavnak '.210'~ra Yaló hevilésc lÍllal készítik, midéín a pyrogallol snblimálódik.
Acidum pyrolignosum = acel. ligni empyrernnalicum.
Acidum pyroboricum, !. ac. horacicum.
Acidum pyrophosphoricum: lf1 p, 0;, az orlhophosphorsavb<ll
keletkezik vizveszlés f'olylán '.210''-nál: 2 H:: l'0.1 =• [J, /', (),
/I,(),
Acidum rosolicum pur; a német gykv. Ill. :20"/„ oldalüt a
növényrnctszetck festésére alkalinazlatja a 111ic.roscopi vizsgülalrníl. Képlete: CII. C„ H1 (C/I:i) (0. CC„ H11 (;„ H1. OH = diphenylcresol l' a rl i in o 1.
Acidum salicylicum crystal. Az összes gyógyszerkönyvek
szerin! hivatalos: e„ Ili. OIJ. CO. ()IJ = 138 = orlhooxyhc!lzocsa\'.
A füz és nyárfa kérgében e16jövő salicinb6l tillilolla el6
1875. Kolbc. A salicin 11. i. emnlsinnak vagy nyálnak hchalására
glycosera és saligeuinre: Go Ifi. OH. Cih ()[{ hornlik, mely nlóbbi
a salicylsav alcoholja. Eléíjön eme sav még a spirca nlmaria L.
vir:.íg:.íban, a gaullhcria proeu111hcns illó olajúhnu, a 111onotropa
hypopilysheu; gyárilag ·nzonhan Kolhe ulün 1 egyenérlékü Na
OH és e„ [J„ OH-hríl készilik, midéín a képzéídő mononalriumpheuoll megszárilYa, megtörik s 100°-180"-:.l;'íO"-ra heYil ve
CO,-l Yezelnek hozzá, midőn a mononall'inmphcnol phenolhí és
dinalriumphcnollá: (C\1 H.1 Xa. OS11) bomlik, mely ulóbhi CO,
behatására nalrium subsalicylállü lesz: e„ Ili OSa. CO. ONa, mely
vízben oldYa /ICl-al elbonlalik; a ki\·áló salicylsnval állati szénnel liszlilják s spirilusból löbhször álkrislályosilják ez az acid.
sa/icy/. cryst, mely nagy lííkben jcgcczedik. Szalicylsavas nalriuumak dialisaloron való álömleszlésc állal is készül egy készilmény: ac. sa/icy/. dialisa/. A fcllengilés üllal liszliloll say CO,-l
vcszit és carholszagu lesz, ez gyógyczélokra ne húsznüllassék,
ez az ac. salicylic ..mblimatum.
l\ snlicylsav n1cta és paraszürn1uzékai értéklclcnek.
A salicylsa\' szinlelen, négyoldalu jcgeczckcl képez. melyek
szagtalanok, édes-fanyar, n1ajd egészen fanyar izück; :J:38 rész
hideg vizllcn, glyccrinbcn, langyos ehlorofor111han könnyen, liorszeszben, aelherhcn jól oldódik: ammonia és ennek sói a salicylsavnak vizbcn való oldödásút igen eltiscgitik. 1GO 1 n1cgolvad,
magasabb h6mérséklclnél phcnollá és CO,-é bomlik. \'izoldala
Fe, Cfo-al iholyaszinl öll, mely IJCl-al cllünik.
.
i\n1n1oniacos oldata sárgüs szinü, 111clcgitéskor 111cgvcrcscchk. Fe SO.i, Cu SQ., zöldes, laza válmányt okoz oldalaiban, Hy,
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fekete, Ily, O-ból álló Ytílmán,i·t ké1~ez vele. Ag N.O:i-al
,·crhcm·es, Ili\'Oa-bau oldódó csapadekol kepe;;.
. ..
A. salicvlsa\' f'crl6zéí anyagai a carbolsav cs termeket lehetnek. melyek. kénsav\'al szinvállozúsl .okozna}<.
l:m·~xyb~.';
zocsaY, vagy 1nclaoxyhenzocsav van jelen, l•c':!. Cft; ncn1 ~td sz.ncs reacliríl.
· l l· ·
A salic\'lsa\' horszeszes oldalúl a bőrre kenve, JC cn clc a
vizeletben 2· óra mulrn már kinmlalhalö.
· llora hclchclvc a nyúkhúrlya izgatúsa úllal lüszenésl ~)ko~.
:\ avon1orhól iocn han1ar a vérhc szivúrog út, s olt az egve;1v~l~cl elvonva~ vagy a fchérnyé:cI egycs.~ilv?- ~z any~~f~r~~~~
iial csökkenti, minek kiivelkezmenyc a homerscklcl alasull<1s.<1.
~~--:l gr111os adagokban hcvévc húnyúst, fülzugúsl, nagyohh adt~g.p1
csalái1kiüléshcz hasonlcí lünelckel okoz, !'li mcllell a vcre,1lck
c!Yálaszlás és a Yizelcl kiürilésc nöYeked1k.
,\ salinlsa·: 1-'.2"/„ oldatban ha égvényekkc;l 1~cm ~.g?:c
snlhcl. anlisc~pticus és antifcrn1cntativ hat~s~I; rn?Bga~oljn .a kulonhiizéí l'(ízclck c1:jedésél, a lej i~1egtd\'mlasal, _mierl Is mml conserválö szer cllc1:jedlen hasznallal1k.
.
, ,
.
Kolbc saját magán próhálla ld a sah.cylstl\'. halasat', S}11llll
belső anliseplicumol ajánlolla 187·1. l\Imt anl1pyrel1cumol 180<i·ben
Buss alkalmazta először.
,
A salicylsav és sói alkalnrnzásl nyernek f61cg heveny ~azak
nül n1inl anÍipvreticun1ok.l-Ieveny iziilcli e~1ízn~íl _napi :1-;;! gros
adagokban specilicu1nnak tekinthet(). s .. hat~1s~ n:ar az c_l~<~J. ,1~a1:
is szembclün6. Kisebb adagokban 1dull izulcl1„ loh .. l~o~Z\.en)
ellen, idc„zsáháknál, höln1ghurulnál, l'éíleg cpcko kohkamd i_gc!l
ajúnlutos.'"'I·Iasi hagynuíz11úl jótékony hatüsu, s „ gyors I:at.asanal
fÜcrva a chininl is fülüln1ulja, á1nhür a hagyn1az lcfolyasat ncn1
rö~·idili 111co dc cnyhévé· lcszi.
I~clsől~.g ncn1 igen rendelik, csak nálriun1sójüt, l. ~alr.
salicylicum.
.
· Acidum salicylosum verum = 01. spiraeac ulmanae.
Acidum salis = .\cid. hydrochlor.
. ..
.
„
Acidum santoninicum, a sanlonin saYhycln!lJaul lelrnühelo:
(,,1„· JJ„_o ()·h, 111'1\•el mclc"ilésekór
[J,O és sanlomnra
o
·
l homhk.
l · ha
pedig santoninl valnn1cly égvénynyel 111elcgllün ~. san ontnsav
kelclkezik. L. s~nloniu.
Acidum sclerotinicum:
Hm ,\'(),,; a sccale cornuluml?an
jön cl6 na„yohbrészl cnlciummal és kaliummal ?gycsül\'c m1~1l
.C"\' •.!"'Jw •s~
·,.a,.. sJi·11·11·1
1'e<1cczekct
kéfJCZ ' n1elyek v1zhcn oldhalok.
<1 n• 1 .
~
~
:-.
.
l . l
Ifüíállilhalrí. ha az m1n1rozsol aelhcrrel kiYonjuk, rna,1( l!sz a
alcohollal kezeljük s i\ l.eönlés nt.ün v.isszamaradl .lön~e!j_~l "':'';~)
vonjuk ki. A Yiz a scleroll.nsavt\l l.ovon.1a'.s cm~ olctllbol 1.i-80 /~
alcohol hozzüadására locsapod1k. Anl1hclnunt1cum 0 0-1--0 0.1
gros adagokban. . .
Acidum sebacm1cum: e, Hm (CO. OIJj,. A sebum ovilc-hcn
jön elő.

!-la

w

e„

w

•

-

-

42 -

Acidum selenicum : E-h Se 0.1, keletkezik, ha sclcnt salétromn1al üsszeolvasztunk s a lü111cget yjzzcl kivonva valan1clv ölo1ns6
oldatával elegyitjük, midcin sclensavas ólom keletkezik.' A selen.
savas ólmot H" S-el bontjuk.
Acidum silicicum: Si O" = GO. Az oxygén utún a legclter.
J~\lt~bb vegy~i~et a földön. Elfil'ordul mint quarcz és sói: a
s1hcatok alalqaban, L o. Ha natr. silicicum liqu-hoz HCl-t adunk,
pehelysz~rü If" Si o, válik ki, . mely megszáritva alaktalan Si
O:!.-Ve cstk szet. .~\ kovasnv sót: üveg, porczcllán, igen fontos
cz1kkek.
. A kovasavat O·Q;~-- 0·10 gros adagokban ujabban diabetes
melhtus ellen hasznúlJák.
Ac!dum silvi~i~um =a resina pini 1>-gyantája: C"" Ifao (h
. Ac1durr,i sorbm1cu~: ,Cn IJ, O", a sorl.ms aucuparia gyümiilcseben lcvo sorhm e1:iedesekor keletkezik.
. A~idum ste,arinicum, stearin, a fagygyu legnagyobb részét
teszi: Ca If:. Oa (C1" Ila:. Oh = 8\10, tristeari11, fo"l'"l'Usavas lri<1Jycc""· "· forrö horszc·
' 1a 111> a küzönhös zs1rsavak
. l.•-\ 1egsz1'I arc
küzüll:
l'I(
~3-tifi"-n;íl
ki.
szes oldatból egyenes szegletü táblákban válik
olvad. Elföllitható fi rész háziszappanhó l, ha azt forró vizhen
oldva 50 rész hideg vizet teszünk hozz;\, s a kiy;ilott stearinsavas natriumot HCl-al J'elbontjuk.
Acidum stibicum, acid. antimonicum, stibium oxvdatum:
. •
Sb" S:. L Stihium ox\'Clatum.
. Acidum suberinfcum, dugaszsav: Cn IL (CO. Ollb, J'ehé!'. szemcses test_, mely keletkezik, ha dugót, papirt HSOa-han J'cizünk .
. Ac1dum so.sojodolicum, dijodoparaphe nolsulfonsav, a kereskedesben natnumsója. mint könnyen oldódó sozojodol van
~
·
forgalo111ban:
/IJO
arnnánt
Cn H"-SOa iVa 2 Eh 0, kaliumsó1' a 5-10"''0 hintéi11or ~
.
~h
mint a .jodoform helyettesítője van használatban.
Ac1dum ~ozolicu'!1, = aseptol, oly salicyisav, melyben a CO.
OIJ csoport SO" OIJ altal van helvcttesitve:
()EJ
·
• „
„ „
„
· ~zorpsurusegu
Cnfh<s·o ~ lJfl·I
anyag, pI1eno I szagu, viz- , larnas,
antimint
hcn,_ borszeszben, glycennben oldódik. 33"/„ vizoldata
scpt1cum nyer allrnlmazást, 1. Aseptol.
, Acid_um sphacelini~um,,sal succini vobtik: [CH"}· (CO.OH!, =
118. A nemet !., osztrak \ ., gvkv. szermt Juvatalos.
. Súrgú?, kéreg alaku jcgecickhcn kristiilyosodö, borostyiinkő
olaj szagu ,Je~c~.zeket képez. '.28 r. hideg, 2·2 r. forrö vizbcn borszeszben oldod1k, aether ali", terpentin nem oldja. Tüzön fojtó
·
·
.
"
gőz alakj:iban elillan.
C/2,
Ba
lborkcisav),
üledéket
adjon
ne
, Kaliu~1 aceticummal
fh S ne adjatrnk csapadékot (He S0.1, nehéz fémek), maró mészszel ammóniát ne fejleszszen.
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A horostdnk6sa v eliiállithatcí a rnccinitb61, ha azt aethera visszamarndt részt :!.80°-núl addig hevitjük,
f'eloldjuk,
mia csnk habzik. Ezután átpárlás alá. vetjük, mid6n a híít6ben
réS~int lcrakodva, részint átpürolgó eczctsavval és horosty~inkő
olajjal keverve gyed üssze, n1ig a lon1hikhan colophoniun1 ~uc~
cinY marnd. ,\z oldott borostánkcisav at kijegeczitik. Ily módon
a succinith6l -l"/„ sav nyerhetéí, mely a reú tapadt kozmás olajl(íl szagos és sárga szinü.
Alm asa vas mészb6J. is készithctci borostyánkcisav, ha (i részt
abból '/, rész scrélesztcivel állani hagyjuk: midcin eczetsav,
!1 H
és H képdídik: e, Hn Q,, +He 0 = C, H102 2 CO,
vvá:
borostyánkősa
változtaja
almasavat
a f'ejlcidéí IJ a többi
2 IJ = C.1 llu 0.1 IJO,, mely a 'alciummal oldhatatC.1 IJ,, (),,
lan sót képezve, kicsapódik, s hig IJ, S0.1 által szétbontható.
l{égchhi orvosok a kozn1ás szagu készitn1ényl n1iul izgató
.
szert rendelték O<J0-0·30 gros adagokban.
.
tarlarirun1111a1
acidun1
az
Ilnlás tekintetében n1cneavczik
t'l
\'elc készül a nérnet gykv. an1n1oniun1 succinicun1 solutu111a és
az osztr. gykv. \'. ammon. carhon. pyroleos. solutuma. 1. o.
Acidum sulfanilicum 1. acid. anilosull'uricum.
Aciclum sulfocarbolicu m: Cn H1. OIJ. SOe. OIJ. Phcnolsull'onsav. aethcrben oldódó jegeczeket képez. Eléiállitható 100 l". jegeczes carbolsavból. ha azt 1'.!.0 r. lle S0.1-el egy hétig állani hagy-

s

+

co,

+

+

+
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juk s uzulún 2200 vizzcl higilYa r1prünkint 2-1:) gr.

Ba ['()a-l

adunk hozzú. micléín barn1m sulfocarbolicu m csapódik ki, melyet
H" SO.i-el elbontunk. Antisepticum, fcileg zinksója igen használatos.
Acidum sulfoichtiolicum, két alju sav, mely 78"/ 0 C, 10"/„ I!,
11"/0 S és 1",I„ S-t tarlalmaz. EIMordul a tiroli Seel'eld melletti
"Colo"iai képletekben. mely hnlmarmlvánY okban bővelkedci bitu~1cnc~ mészk6béil áll; enie k6zct száraz- lepárolásakor mclléktcrméuvül nvcrs ichtiolt 11\'ernck, ezt Ile SO,-eJ keverik, midcin
H" S J'ciszabadul:isa mellett sulfoichtiolsav képzcidik. Scíi használatosak. 1. Ammonium-, natrium sull'oichtiolicum. Eme szer hatását a hcir hfintalmaival szemben 18\ll-hen, ujabban 18B7-l:cn
vizsgálták 1neg, s cbh6l kiderült, hogy a fehérnyéhcz való
rokonsága által bc'írképzcicn hat. :\!int antisepticum és anacstheticum is figyelmet érdemel.
Acidum sulfocyanatum , acid. d1odanhydrog enicum: CIJS) S'

Hl .

Szintelen, cczet szagu folyadék, 1nclynck sói a f'ényképészelbcn
alkalmaztatnak .
Acicl. sulfoleinicum: Cin Ih !CO. OII12. SO". Oll. olajoknak
lh S0.1-el való keverésekor keletkezik. Antisepticum.
Acidum sulforicinicum. a l'enn említett módon keletkezik.
Antisepticum és desodorm1s. :\atriumsója ozaema, phtisis, diphteria-n;\J használtatik. Jól oldja a ként, jódot.
Aciclum sulfosalicylicum = Cn Ha. SOa II. OH. CO. OIJ. Yizhen
oldódó kristályok~! képez. Mint fehérnyc-kémborszeszben
és
szcrt a vizeletben kezdik használni.

-
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Acidurn sulfuricurn anglicanurn, ac. sulf. crndnm, ol. Yilrioli,

Alcolwli co11ce11f, parlcs ltO.
Acidi s11/f'11rici COIIC . •'
3.
Cauiissime misce. de111 adde
Cori. ci1111amomi e. part. 2.

[{, SO., = !J8. Szabadon eléíjön sok vulkánban. mint a délamcrikai I->uracc-han, n1ely nnponkint ~~NO 111élern1ázsára rugó kénsa-

vat \'Cl ki, először a mont .-\minta barlangjában találták. Először
llasilius \'alenlinus állilotta eléi a XX. században \'asvilriol lcpál'hísa állal, innen neve: olcum vilrioli.
i\Z angolkénsav gyárilag a küvctkezcJ n1ódon készül: pyrilel (Fe S,) lcvegéín piil'kölnek s a l'cjl6d6 SO,-t ólomkamaníkba
vezetve az otl 1ev6 vizg{)zzel kénecssavvá egyesül. ,-\ kan1ráhan
légenysav (HSOa) van. mely a kénccssav által élenylelcnitve
allégenysavvá lesz: .'JSO, 2 [J, 0
2 HNOa = 3 IJ, SO,
2 NO:
az l\'O a leveg6 hetíran1lása által ;..\7"!. Oa-á éienyül, n1cly is111él
uj n1ennyiségü kénecssavat alakit üt:
4. NO
= 2 N, Oa, SO,
H,O
N,Oa = lh S0.1 -1· 2 XO.
.-\ fl~\'(Ja 111int élenyküzvclil6 szerepel, s ugyanegy 1nennyiség a
kénsav el6állilására folyton használható. Nagybrilannia évente
1001111'10 mélcrmázs:írníl többel lennel, melynek nagy része ipal'i
czélokrn használtalik fel,
Kicsinyben a kénsavat ugy nyerik, ha a ként HNOa-al
fol'ralják.
Barnás, olajsürii folyadck, az J. magy. gykY. hivatalosnak
vclle, s !Hl"/„ H, 50, jelenlétét !dvánla meg. mely 1·8:l f. s. l'clcl
n1cg. \'izzel igen 111oh611 egyesül, 111i 111ellcll igen nagy h{) l'ej-
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It>dik, n1i nagy óvatosságot igényel, azért ln1uí.csos a kl~nsay

higilása alkalmából a vizhez adni a savat apránként.
KcYés jéggel összekeverve (.[: 1) a hőmérsék 100°-ra emelkedik. dc ha a jég fölös mennyiségben rnn, a hiímérséklel
20°-ra szúllhal.
Szerves anyagokliól vizet von cl 111i ültnl szénguzdag
vegyületek n1arnclnak vissza.
Hevilvc feloldja a ként, szenet és a legtöbb l'émel SO,
felszabadulása mellell.
Hevilve fémekkel IJ fejléidése közben sókká egyesül:
IJ, S0.1 Z11 = Zn S0.1
Fh fémekkel izzilrn pedig a 11 behatására igy bomlik: H, S0.1
8 IJ = lt IJ,O
IL':i. Izzítva széthasad:
2 IJ, S0.1 = 2 SO,
(h 2 v. é. sa\' sói részben vizben
oldhatók, kiYévc a Pb S0.1 és !Ja S01-cl, miért is ezek képz6dése folytán vcgyületeikben l'clismcl'hel6k Ba CL állal.
A kénsav arsennel szokott fcrléizvc lenni, mely a pyrilbéíl
jul bele; ennek kémlése végett a német gykv. elrendeli, hogy
az ötször annyi vízzel higiloll próba IJ, S-cl lclilvc áll'1s után
ne zavarodjék meg. 1. Arsen felkeresése.
.:\ kénsav igen n1arö hatüsu, s fdlcg az iparban nyer alkalmazást. Gógyczélokra mint roncsoló szert rilkün használják.
hanem az acid. sulf. conc. pm·um eléíüllitása ebből lörlénik. 1. o.
Acidurn sulfuricurn arornaticurn, elixirium vilrioli, a brit gykv.
szerint hiYalalos:
1

+

+

+ [{,() +

I~rulicis zinyiln~ris

11

1·':2:J.

11/acem per dics. seple1;1, f!lirn.
. . . . ·" ,
\'ürös szinli, ll'\l27 r. s. lolyade!c ;,-10 csep1:.1c\~l. '.''.'b~~l
használják. Hasonló készilmény az c.-amcnkai gykv. Llixn. \1 rioli ~I\·nsichl-ii-jc. 1. o.
.
· · I' l
.
Acidurn sulfuricurn concent. pururn. Olcum v1tr!o 1 ' qm1 ~(()/f)„ = \!8. A m·ers, angol kcnsav t1Szl1lun1 . l·J ., S<)·l -- · 1')()„)
-•
l ·· 1 ·es
„
i<1cn hml\'olódoll munka cs so ~ Uf,) .: mely
·
·ílt;il
nvcrilt
l 1
,~s, t' 1 '. . . \ n\·ers }égs'l\"Ü nehezen olvadó, kipróball, cros
Sj~enjffC -~l'\"(}lllill.C' atl'J:·1j· ,S ~ rr(;relJcl ~'tfé~ZCI1 hon1okfürdöhc teszik.
'\ u aot e
„ ' " · ' n
h
1
·
ossz
.'\ ké71savhoz n1~g sok plnlinda1:~ho!: vagy .:a a7: .~1~1:cs.~11: r : :
·
„ cl· el ·itli1·1i· s ·1 l1omoklimlol oldali ol hc\lllk. ·
,ensa\
1'Clllt'SOV
'
'
' ' . '
• • „ PI so
~r6s lükésckhen forr, n1elyet fokoz a_ n~~g): 111~_nny.1~eg:1 ~ '. ·1
l·eletl-czése dc a h6 egvcnlcles cller,1cdcscl closcwt1k .i 1~l,~lt~1~a_
..
\üveacsődarahok.
· · '
l'.I"
\"tr1v
. , ozo·1 cg a sa\'al
' '/ ~ rész
· · \IZZC
, · · .1 11g1 i1a.. \.
r~i"-ho"Y ~1 · Pb SU1 egy része válljon ki; a légen),' clegcmek le m·.'
9· cll ()·ci''/ I·c'i'is:.1 1s ammoniumol. az.11!0 As Oa-nak nem
lcse
vca
· o \ •„ ' •
1· () 11 t
illó „-\S";!.(Jf)-é yaJc) é}enyilésére pedig (;f°.!. Űi f\."!., vagy \.-;!. KJ li"!.-

„

1

1

,„

adnak.
„. „ l' 1 1 '!· 1·
Szintelen, szagtalan, o1a,1sm·u
. o yat e'· . s. 1·S'll
' - 1·8
' lO • ·1'
l"l'isuh· .1 fi„ S0.1"/0 tartalommal aranyos.
'.·
.J '
_,
1;)·1 C'.-núl.

. ly
1•,:.1.JSU

j1 //"!. •SO
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- :l-1'-núl megszilárdul és halszögü oszlopokat képez.
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18·.t sulyrész vízzel monohydrnlol: S0.1 [J, FJ,O) nyerünk.
~\- magy. gykv. n1cg~dvánja, hogy ~).1°/ 0 tíszln IJ'!. .SO.~-et tarlahn.az_zon. :' 8·.J gramm.Ja 100 cm"-re hiaitva chh 0"! 10
'
·
lehtesere
'be
· " o 11
t'\
' C/!1-vcl h6sé1rcs
cm
. ,·
, , n1 "·savn1ero
e n1s zu„ 1.;:.scgcltessck.
Ba
leh~r c~ap~dekot ad. Arzent, HSO,-at'r1e tartalmazzon (Fc" so°..e.l
1
vala kemles).
. „
. .!'-ülsé>}cg. régebben clvonöszcr gyanánt használták zsühúknál.
nml;m szenporral keverve a fájdalmas részre tették addia mia
keves barna pörk kcletkezctl.
"
"
.
~.lét'g.czésnél 1~iag!1esiumhyroxyd, tej, viz, szappan adassék.
Ila mas. mncsen keznel, kréta, oltott mész adható.
r\
Ac1clu~. sulfuricun:i dilutul!!. Higitott kénsav. spirilus vitrioli.
m_ag}. g}k'.. !· kiudasa 1'111 f. s. (l()·fi'1/ 0 ), a II. l·OmJ 110"/) f
s kensaval kivan.
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·
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Acidi s11lji1rici !J!i"/0
g m 111 11111 ta 1IJ fi.11.
lm!illa ca11/e conti1111c niisccndo in
aq11.11 dcsli/lata, 11/ mixtum ,,;1 pun.
dcns
gra111111a/11m 1000.
. , l'hh~z h~sonló higJ,tásu az osztrák, német, orosz avkvek
~a\a, a.h~ncz1a gykv. ;)i/0 , a hritt ll·l.ft1/0, a belrra 1;~·;1~,-,
..
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Adagja ö-1:) csepp sok vízzel.
. Acidum sulfuricum 5. norma!„ ötsz6r szabálvos kémszer ·izaz
mmdcn 1.'óbczcntiméter ké111sze•1· ()·')!; c11· !·! ·s·o t 1. '1 '1' ., ·
IfJJ.
·
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Addi s11/fi1tici !14"/o gr. 2G·Oü.
ill1scc c11111 _tan/a aq11rw dest. q11r111tilalrw, 11/ m1scd/a 100 cm" coadat.

„1•· 1~cN1d~me11 iauscmcum:
sulfm:icum fu.mans, acidum
(SQ„)„ () 10IJ)„ -

pyrosulfuricum oleum
,.„ 0- ff, - J J8 '\ nen1c
·
t
·
-, ·
- - - ,)
g,Y "" szerm_t, hivatalos. Hlll f. s. olajsűrü, Jrnrna „ folrad~Ú,, melr
f.?a~?t~ !~ocs~~!t cl !11agah~:l. ez a lcveg6 vizgőzévci egvcsiilvC,
~1stszc1 u gozt kcpez. \ 1zzel n1ohón eoycsül anno} 1:Jns'lY\"Í
~o;·d!iansenl,icn a vasvitriol pörkölése álial állitjál~ eléí'· ·' '·
~ h SU1 = I-e, Oa SO, SO,; az SO:i angol frénsavb~ vezet'1 J110 11 01 ·
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telik. Honcsolóbb halásu az angol kénsavnál is. Mint causlicurnol
haszmílják.
.
Acidum sulfuricum soliclificat = Caust1curn crocatum.
OH. IJ =' 82, fü
Acidum sulfurosum. monolhionsav:
Az é.-arnerikai gvkv. szerint hivatalos, f. s. Hl:l5, égéí kénhez hasonló
szauu folvadél[. · El6állitható, ha :l r. fnszénrc 8 r. törné ny kénsav~! öntünk, s :i:l r. vizel lnrtalmnzó, jól hiítöll W oulf palaczhokba bcdeszlilláljuk.
A fcjléid6 s(), a viz által fels?-ödiéíl.tetik. SO; fejléí.d~k .rn~g
a kénnek C11 0-al a
S 0.1-nek rezlorgassal valo hev1tesencl:
1. 2 C11 0
2 S= C11,
SO, ;
'.1. 2 IJ, S0.1 -L C11 = C11 S0.1 -1- 2 l-L 0 -1- SO,
,\ kénnek szabad levegőn ,;aló égésénél szintén SO, képz6dik„
Az
szintclen gáz, 50 '-nál megszilárdul :izoldat~hól, h~
az naavon tömém· hicleuben SO:i [J,
1fr. [], 0 szrnlclcn Jegecze1
vállnali' ki. Leveg6béíl "oxygénl véve fel, fü S01-é lesz, s az
é.-amerikai gykv. az ily készitményl clvellelt.
.
,
,
Mivel igen eríis reclucáló szer, a vegylalll clemzescknel
erre n czélra használják.
,
Az iparban kelmék fchéritésére, a hordók u. n. auslagolasára, l'crtéillenitésére használják. (~éíze bclel'.clvc fe,jl~íj~st,, vé~lo
lulúsl okoz. mi mellé a torokban összehuzo. lulaszlo erzes .1arnl
s rnivcl a vérhe jutva ahhöl oxygént von el, végzetessé :·.4lik. I-In~z
nálják eauslicurn uvanánl. C'<lvccrinncl keverve a ma.1loltok, lavuS, linea lonsura~ls él6sdiit ~ elüli. J~Jig ol,dalúval fngydagana~~
kat horogntvn, azok esakhn111ar n1cggyogy:1h~nk. -10 csc1~p.JCl
forró víz által bclehclvc croup, hörghurut, mlluenza esele1hcn
jó hatással szokott lenni.
.
A sarcoptes scahici atkfü so,„vcl elpusztulnak s visszaesés nem fordult eddig elií. Hathatós desin11ciens.
,
,
Acidum tan ni cum. Tannin, csersav. A magyar, oszt rak \II.
német lll. dún, hril, franczia és é.-amerikai gykv. szerint hivatalos. 1-•~chércs sárga alaktalan por, f~nyar, üsszchuzó izzel, glycerinhcn, vízben és borszeszben oldod1k.
·
Borszcszcs oldala fél térfogat aelherrel összerúzva, ne zavarosodjék meg, mert ez dextrin, czukor jcl~nlété!'~ mutatn;1.
Fc, Cli:-al kékes fekete vúlmányt ad, mely lug FL S0.1 hozzamhísára eltünik. Enyvoldaltal pelyhes, szrn:'.'" csaya~lék?l ad.
A ma"I" avkv. 1. kiadása a következoleg kesz1llel1 :
AleppÓi v~igy jappáni guhacs porából '.Wü gramn~ot. :lOO g!"
uclhcrrcl és 70 gr. D0°/o horszeszszcl 2 napig, gyakori osszcrazás mellett púllhunk. Ezután a folyadék leönletvén, a mara·
dékra ujabh mennyiség aelhcr és borszesz ad~ndó. , ho~y · a
gvanták teljesen feloldódjanak. 12 óra mulva a lolyadek onles·
sók le s a maradék sajloltass~k ki. Az összetöllöll ?!dalok n:e~
szürés után 1/ 1 rész lepárolt v1zzcl kcvcrless~nek ossz? s all~1s
után az aetheres rész válaszlassék cl s a v1zoldal parollnssek
be. Az alcppoi gubacs ;)ií-li5"/0 csersavat ad.
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A csersav képlete: e„ H"' O" = f;t8. A leirt módon nyert
sav a~onbnn. ne111 felel n1cg ennek a képletnek, hane1n az tlílajdonkcpen d1galiussav, a csc!'sav n1áskülönhcn is a növénvckhcn
mint glycosida fordul eléi, mely azonban még nem állitaloll cléi
s csak Yizzel rnló pálliiás folytán válik cscrsavvá.
•
1~ csersav vizoldaiban CO, fcjléidésc mellett gallussaná
valioz1k s 1.ncgharnul s e mcllell még cllagsav: (C„ [J,. 011. CO.
OH)e. Oa mml sárgás por ülepedik le. Halouének, ozon, felbontják, mid6n Uh és sóskasav keletkezik hclŐlc. l;)()' lul hevitvc
megbarnul, wo·'-nál pyrogallol száll el s melmwallnssav és egy
kcvéshhé isn1ert tclcvényszcrü anyag 1nnrad vi~zn:
(C.1 IJ,), 0. (011).1. (CO. 011),
12 0 =
C„ Ha. (OIJ)a
8 co,
2 11,0:
20 = 2C<h
JJ,O
2C.Jf1 0::.
(C„[J,\,.O.(Oll).1.(CO.OIJ),
,:\z ezüst. arany, higany, réz és fcrri sókat élenylL·lenilvc.
rednkülja azokat. Hig savakkal gallussan-á hasad \·izf'cln'lel
folytán. :\égyhydricus és kélalju sav, ugy a carlloxYL 111i11l a
phenolhydrosyl !l-jei fém állal hclyellesilheiéík, mell; sók oldhatatlanok. Legtöbb alcaloidclal csapadc'kot ad. A héirhéil a fchérnyét és enyvet kiválasztja s azok heh·ét clfou!alva. a héírt tartússá é~ puhává teszi.
~
n
Meggüiolja a sejtek szaporodásüi s a szövetek összehuzása .állal a vérzési csilapilhalja, A gyomorba jutva azok
nedveinek civüinszlüs~íl csökkentvén, élvágylalansügol, szL:krekedésl okoz. dc az el6haladó körmozgást nem akadálvozza
n1eg. t\ vérbe gyorsan átszivárog s gailussnvvü vültozik üf.
Heveny, tullerheltség rngv hülés folvlún keleikezell hélhurutnál ne rendeltessék, idült bélhuruhiál. clhuzódó vérhas,
béliüszéi fekélyesedésnél feltétlen jó credménynyel adagolha ló.
Gyomor és bélvérzéseknél ha közveilen a vérz{í felülettel
érinlkezhelik, használhatóság lekinlelében a fcrrum scsquichlornlum mellett áll. Fekélyes szájlobnál timsóval C"VÜll erélvesen hal.
"'
I-lasznülhatni n csersavat külön1höz6 oyöovszcr alakban
'! l iüzüs orrv<ilacléknál, idült fülfolvásnál,
b"croupna,
aranyeres
csomók föjdalmas duzzadlísa esetében. LW oldala iclíili !Úrnkó
eseteiben reg~cl~nkénl befecskendezve rendesen jó eredményre
vezet, ugy szmlcn hasznüi hílhalni ré"i fehérfolnísrníl is. Hevenv
és idüli izzag eseteiben a füjdalmat csilapilji1 s a vMmán1:l
csökkenti, erre a czélra gh-cerines oldala haswáltassék: Belsr)leg aclaf(ja O·O:í-0·50 gr. f napra 0-:í-'.l gramm.
Mivel
alcaloiclával és fémsúval oldhalalian veuvüb.
. a legtöbb
'
1c!c1\Cl 1-.:cp7z,
nz ezekkel lürlénl 1nérgezéseknél ellenszer gyananl adhalo.
, Acidum tannigenicum, cnlechucscrsav, caleehinsav, vcressárga
n1czgaszerf~ anyag, rnciy vizhcn lassan oldódik, ugyszinlén hors~eszhe_n. l' chén,~yÓ.vcl, enyvvel, f"<'e Clii-al súrga csapadékot ad.
Ne111 leveszlendo osszc a kalcch1n11al.
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+
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Acidum tartaricum. Sal essenlialc larlari: (CH. O!J. Cf! Off), ~~
J:íO, horkéísav, diosyhoroslyánkéísav. A magyar, .oszL •. nemet III.
hril, dún, né111etalfüldi, é.-an1crikai gykvck sz,er.111~ luvatnlos. .
Szintelen, hasúllalaku jcgcczck, n1clyck legallok, savanyuak,
vizhen oldhatók.
1
I-Ievilve énellczukor szngot áraszt, lü1n~ny olcla~a c~zetsavv~
pc.lvhes csapa<í'ékol (kal, hydro-larlaricum) ad. i\leszv1zzel m.'.~r
tc!ilés elc'Ht fehér váln1ányt ad, n1ely cczetsavh~n va~y ~111n101,~1~
ban oldlrnló; ez eléibhi reaclió a sóskasavlol, ulohh1 a szolosavlc'>l kiilünhnztcli n1eg.
. ,
,
,
IJ, S. fia CL ne zavarosilsa meg (fcmck e.s J!e .'i01)..
,\ kiizflnséges ho1:k6st~v, n:ely a l'é_nyi1:ány:~t~.s1 ~1k~~ ~lo.!>hra
hajtja (ac. dcslrolart:mcuml:. n;mt calc11~is.o.. e.'o.1on. a ,sz?}'!.hcn,
lanuirindhélhen s sza1nos, JH~venyhcn, .k~pzod1k a "-.cn1_cnJ tl~i:el~,
nwnnilnak l!S!h-al valo clenylelernlesekor, rnl.imml akkm,
midéín 11válkáhól nválkasaval készilenck.
..
,\ Sz()lt'ínedvh{il a hord<'ik oldalára nagy 1n~:nny1scghcn
1··ihidik le a kal. hnlrolarlarieum (cremor tarian), n:cly!1ek
' '
••
·• ·11·r1
· l·~ vcure
nH~szvizzel
való kezelése
áJla J a J>orJ\.osav
e 1oa
l 1_::.1l :>.
.h
.1 r. horkiivel 1 rész Ca (!J!l);-val kevernek, nmlon calcrnm
tar!aric.tun csapödik ki: . .
..
,
2!CII. Olf),. 1C01e. Q,. !Jf,J
Ca (01~1' =
.
1C//. Olfo. 1COl,. !h Ca -j- (CH. !}ll!; (CO. 01')' -f- .2 ~f, 0 . . ,
,\ nculralis horké>savas knliun1 C'a Cl:!. alt::.;I calc1un1sova nlnk1l\ a
szintén kicsapódik s kénsavval clhm;llu~lo:
. ,
,
_
!CII. !lll!;. 1r:r) (; . (), c~,
lf; su, =. Ca_s!i.1 .1.Cf~; ~II: CO ..?H>.'·
.
1 ·71i l r. s. egylrn.1 lasu, .1 cgeczv1znelkul! k11sl<1l) o!,~l. kepe_z,
melvck selélhe11 diirzsiilvc phosphorcs.cal~iak, hev1l\ e. ped!g
ckc-lrnmnssá vülnak mint a lurmahn. V1z cs borszesz lel?ldJ~
s a vizoldal 21° C-nál a poláros fény sikjál [a] r ..9·6'-nyi
érl!~khen elfcrdili. 1:i5°-nül 111ézgaszcrü n1clahorkosavva alakul,
1'10"-rníl :l lümccs egyesül s H, ()veszi és @al larlralsav: C; H10 Ou
jün lélre, lovúhb he;·ilvc larlrelsav
H.1 ~''; pyro_hors::v: r:o.l~'. 01,
'pyrotrilarlalsav szar111az~k. I.evegon eleget vc egett<.: zuko1 sz,1got
úraszl és szenet hagy hatra.
.
.
,
.
I·:r6s élenyil6 anyagokkal v1z?ldatha~1 hang.) nsa\ nl ad.
1:1 Eh
.'! = 2 H, !Jh
H, o,
..
l nia er6s énvénvekkcI neulralisálvu 1nelcg1leskor az arany, ezust,
"
"
.
phnit-1
sókból
fémet
va·1 aszt l.
u.
.
.
' ~é".•vhvricus kél alju sav, minéllogva kélf~le sól kepez _;
[ kalium h:vilrolarlaricum, lm!. hil_n!:taricm!'· lm!. n~lno-la '.·lanc.1;11~;]
\ széiléisav va"v halra lenlo horkosav. ai:1tl. lae\o la! l,n 1cuni ·avaÍ\ran a ho~i.:() jegcczein jün e~6, képzddi,~\. a n~ann1~na~\'.,
nYáli\t~Sav11nk élcnyilésekor..\ küzünscge; h?rkosavlt~l szelv~t:
hiszlhal<Í, ha a széíléisaval vizhen oldva kel rcs.zrc oszlJ~lk, egyik
részt i.\'a (Jf-1, 111üsiknt an1111011iával küzü111hös1t.1ük s a~ ~gy l!yert
oldalokal összeliilljük s kijegecziljük. llycnkor egyha.1lasu Jegeczek képződnek, 1Í1clyck a Seigncllsóval isomorphok:
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::VH,
..
1 egy1·1\ rcszct
' . a n1as1ktol
„
.
\!a iÍ C; fl- .1 0 r.. !'"...n1e .JCgccze.;:
el
1
lehel l~ülöniteni. A halra lrnjlitó horkéísav HiD r. s. dörzsölésknr
nem v11lanyos, johhra tériléí horkéísav olclatüval sz6l6savat alkot.
1-Iatás tekinteléhen a czitron1savval crrvczik n1ca.
Szénsavas sókkal 111i11l l)ulv. aero1>h~l·usl, leac~vakrahlian
·1""· a kelela11 ca l rnazza'It, 1111t
011 egyrészt a fejlőd{) r;n:!, 11uísrészl
kezell borkősavsó gyenge hashajtó hatására szán1itanak.
Acidum taurocholicum, az epében mint natriumsó jün eW.
Antiseptieum. Képlete: c,„ ffr, :VSO,.
.
,
Acidum telluricum. Telluroxvcllmlrnt: IJ, Te Ui.
Acidum terephtalicum, a wÍol <llem·iilési terméke:
. f! (CO. OH. •.
(,, • 1 Í CO. OH.
Aciclum thymicum = Thvmol.
Acidum tingens = Ac. l1nlrocrnnicnm.
Aciclum trichloraceticum:
f](,'/„ (}e. " 1u•111L·t Ill. gykY.
szerint hirntalos. \'izhen olclóclcí krislülrnkat képez. Caustirnm
és adstringcns .szer.
~
Aciclum tropicum. 1. Atropin.
Acidum truxilicum "· ;•-isnatropasav, a cocain egyik del'i1
vatun1n, 1. o. C1," !Ju; (J.i.
.
Aci~um. uricum, hugysav: C,, H1 S.1 Oa. Fehér, jegeczes por
alak~t. !\clal.1u snv,, el6jün n 111udnrak és kigyók ganajúlian.
en1los allatok hugyaban, nuciy 111c1111yisénhcn a ouanohan tnclvh{íl Na OH-val valci riízés és ÍJCl·al vaió túltclités ?.ital úllith;\ló eÍéí.
Acidum uvicum, ac. rncemicum, széilíísav [(CH. UH)e. (CO.Oil)eJ
a halrn és jobbra hajlitó hork6savb<il :\II. Eliirordul a sziiWhen,
keletkezik a mannit, dukit, nvülkasav, sorhin IJSO::-al való
éle1witésekor.
· ·
· Aciclum uro·benzoicum = Acid. hippuricurn.
Acidum valerianicum, (iso.) Acid. isopropylaeeticnm.
1. ex alcohole amylicn: acid. valer. lrihnlrnl: C'c.ffo,Oe [J,0.
Ph. Germ. 1. Képzlíclik ha 2 rész anwlakÖhol 8 rész lh SO., últal
élenyittetik, s a kihiilés utún 10 r: Cre () 7 /\, és 8 rési IJ, 0
keverékével homokfürd6héíl ütpúroltatik; a kénsav és Cr, 0; /\,
egymásra hatásakor 0 lesz szabaddü, mely az arnvlszeszt élenviti:
C1 Ifo Clh OIJ o, ~- [J, () +:c.1 u,, r:b. Oli.
.
II. e radicc: inactiv, isovaierian-sav, 111011ohvdrt1l.
10 kg. rad. Ynlcriannet 50 kgr. vizzcl és :~o i\:gr. phosphorsavval '/, napig :\llani hagyunk s Lí litert lepárolunk. Az egyitl6beu útmenéí illó olajat, mely a folyadékon uszik, clt:ívolitva,
a n eg111aradt folyadékot 1\'a:! C'(J:i-al kezelve, valcriansuvas natriumot kapunk, melyet IL S0.1-el elbonthatunk. Ily mcklon 1
kgr. gyükérbéíl 8-!l gr. sav nycrhctc'l.
1\ valeriannsav előjün n1ég az angclica gyökerében, cha1110~
millüban, hodzúhan, luírsfúban, assa foetidúban, kc'pziídik a
sajtok rothadásúnál szuruanyagok élenyitésekor.

c,

·+

+

Hig, olajszerü folyadék, eríís, rothadt sajtra emlékeztetéí
szaggal, ize égeléí csip6s, majd édes. f. s. ü-\HO; 20°-nál szilárd,
175"-n:íl forr. Oldható ammoniában, hű!·szeszben, aetherben,
chloroformhan. 28-30 rész Yizzcl tetrahydratot képez, mely
a nén1ct gykv. állal cl~>irl sav.
.:\ valerianasav keplete:

~~{:

> Clh CH. CO. OIJ,

cgyhydricus és cgyalagos, gyöngyházfényü sói a vizhen sajátságosan keringenek.
>
A valcrianasaYat hatás tekintetében az eczetsavval hasonIithatjuk össze, csakhogy amannál 3-szorta gy~ngébh h~'.ás~1.
Alkalmazzák mint izgató szert 2-10 cseppenkent hystenanal,
gyon1orgörcsnél. 1. \r alcriann.
.
Acidum vanillinicum, mcthylprotocateclmsav:
If, o,, a
vanillin oxnlatio terméke.
Acidum veratricum, climcthylprotocateclmsav: e,, Hm 0.1, a
hellelrnrus alhus 1. o. alkotórésze.
Acidum vitrioli = Acid. sulfur.
,
Acidum zooticum = Acid. hydrocyanicum.
Acidum xantoproteinicum, képzíídik, ha biírt, szarut, fehermét HNOa·al kezelünk, midíín sárgás, ammouiában oldódó
vegyület keletkezik.
Acinesia = hlíllés, bénaság.
Acinetatrophia = tétlenségi izomsorvadás.
Acinosus = szemcsés.
Acinus = bogyó.
Acidurgia = savval való égetés.
Acmaeochlorosis = féíleg fülserdiill leányoknül jelentkezíí
súpkor, mely havitisztulási rendellenességek kövclkezménye.
Acne • pörsenés, héirgyuladás, b6rtüszeg. A foggyu stearinosodüsa vanv clszappanosodása állal keletkezett biíl'betegség,
melv fii]en 1~ homlokou, háton mutatkozik s gyuladást okozhat.
- .Jöd,bhrön1 és higanykészitn1ények szintén okoznak acnesze1·ii kiütéseket. Tühhréle acne közül megemlilendéí a rezes-orr.
Acne rosacea, mclv azonban nem acneszerü betegség,
hanem a tulságos sok vi'rtolulástól az orr és arcz vérerei meg·
tágulnak s nem képesek tühhé összehuzódni.
i\z acne rosacca n6knél ivarérett kórban az ttlerus n1ííködésévcl összeköttetésben léphet rei, s sápkúr, hószámhiánynyal
jár. I~eginkúhh azonban sz~szes ilal luls~íg~s élv~zele „ okozza
v1zkurat haszezt a lietcaséaet
·' cltil'ordul igen uvakran tulsaaos
o n
'-'
uáló egyéneknél is.
.
Acognosia = pharmacognosia.
Acoglasia = nemi kicsapongás.
Acologia pharmacodynamica.
Acolyctin = :\apelin.
Acomia = kopaszsúg.
Aconitin, sisakvirüg·al : Cao [f.„ 0; N - 533.
4*

e,
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Az nconilumfajoklmn ckijüvc'í nk:iloidn. Szintelen. kcsl'!"ü,
gyantanc1nü tü1neggé olvadú por. ()ldódik
n1ég horszcszhcn. aclherhcn és chloroJ'or111han. l /::,. ,\'( J.1 sürg:ira,
majd bnrnüra !"esti.
.,\ külünhüz6 aco11il11111J'ajok guin<'>il. üsszczlizva ;"') rL~sz
vízzel higiloll kénsavval ;J0°-on lülih örün úl :íllnni hagyjuk s
vúsznnn útsziirve vizfürd6n sziirpsürüségre p<Íroljuk. ·;\z igy
nyert 111nssút ·1 annyi lön1ény szcs;;:szel 21 úrún üt üllani hagyjuk
s :.ítszürés uUín a horszeszl ütpüroljuk s a vissza111aradl Ui111egel
benzinnel addig r:ízzuk. n1ig az lilhh fes!6anyagol 111;ír ne111
old fel; n savas kémhat:ísu folvadékliúl a hen;.in az arnnitint
nen1 vonja ki. de ha n savat~ an1111oniüvnl küzü1nhüsiljük. nz
aconilin ehloroformlwn rngy benzinben ldoldrn. kirnnhatc"i.
•.\z aconitin lnh\jdonsügúval 111ég 11en1 vagyunk lisztüha11.
IllÍ\'el egészen tiszta készil1nényl 11cn1 igen :íllilhalni el<í. részi11l
a külünhöző nconitu111 fajok 111ial!, részinl pedig azért, llll'rl
nz oldószerek az nconitgu111úkhül nuls <u1yngokal is kiY01111ak.
i\ngolországhan az olt honos indiai nco11itu111húl f<'ílt·g
pseudo-aconilint nyernek, mely nepalin név alatt is ismerdt•s.
s ez a liszt:ílalnn német készitménrnél eréiycsebb hatásu.
1\ tiszta aconitin forrcívizhen~ nen1 lZtgyul 1neg s llL'lll
oldódik, savakkal jcíl jegeezedéí sókat képez.
.;\z aconitin hatása az anyag !iszlasüga szerint kiiJ<)n!Jüz{í,
igy a jegeczcs aconitinnek 0.00;) gi:ja n1eg6l egy luízi nyulat.
n1ig 1násféleséghc'il (l.020 gr. sen1 elegend6 erre.
1\z aconitin a gyon1or!Jan lohos folyan1aloknl okoz. a YérliL•
szivödva a sziv\'crések gyérülését okozza, s szün1os esetben az
érlükésck szüma 30-rn szülloll alá perezenkénl.
. l\lint jellc111zéi tünet 1nege111lilend6 a snjülsügos bizsergés
a vegtagokon és az ajkakon. ,\z üllkupcsok n1ozognak, a lüta
kitágul, bő nyál- és vizeletkiválasztás mellett az eszmélet ép
111arnd, végre az agybeli érzd idegsejtek képz6nnyagül l·s
annak n1ozgüsnit ülló egycnsulyhn helyezi (híídés), n1i11Lql'ogvn
az adduclor idegek ül!al vezctell ingcriilct az agyhn11 ne111 képes
érzéseket kelteni; innen vnn nz is, hnoy a szivhcli idL•.uköz1lonlok
n~
''
hénuhísüval a sziv n1ozg:ísa is korl<:ítozva, esetleg ~1kad:.íl\'nzva \'~Ill.
i\Z ac.onitint izonlcslÍzn~íl, lüzaknül. eré!\'t'cle11 hc\-cnv kiülésc!n1éI._. szivn1ííküdL~sl gyengit() lulajdonsüia 111ia!l ujt'lnlollük
mmt lazellenes szert.
Jó ercdménYnvel alkalmazzák 1110a hashárt\'lllobn<il, hol a
hélhen Yérb6ségct -okozYa, a Yért t•Jyo~ja a sayc\luírty:\tcil. l':i{isziir Stiirck alkalmazta 17G:2.
~livcl a külünhüz(j cr6sségü késziln1L~llY liizonytalan hatúsu. az aconilint ne111 rendelik, csak a linet. vagy exlr. al'oniti-l.
. Mérgezések esetében cs•'1·savtartalmu hor adassék. A linct.
dig1talis 10-20 cseppje h<ir ahí l"ccskenclczyc jci lrnt:ísu.
!HlOl-ll·OO;) gr.
;j(} s. r. forró vizhen

-
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tin, aconit. \'\yiggers az aconiln111 _ _fer~x f{) hatöányag~ít teszi:
1lat:ísa mint az acon1t111-c.
()·()[)()1(1 ·-ll·llllllfö.
..
Aco~tinum germanicum, tiszt:ítalan amo~vh aco111tm;
,
Aconitun1 1 sisakYirúg, YÜifajai hegyes \'Hlekcken lenyes!"nck,
a ra:ok ezek: .\. nllissin1u111. a. anthora, u. can1111aru111, a. inlc>r·
111 ediu1n, a. lYL"Oclonuni, a. napellus, a. nco111onlanu111, a. slocrkea11un1, a. ti1uricun1. a. Yariegalun~, ranu11culaccae, .Juss.
.\z ·1 ·111thora I~. (111érecrül6 sisakvirarf) :~-fi dcn1. n1agas;
Ievcl~i Íü'l;h~z(ir hasitotiak, Yirúf;ni fehéres~:.írgúk s rilka fürtöt
képez.nek. ;~ kicsi gü1116 haránt::1e_tszct~n n~eglú~szi~\:'.. !1og:' .:~
ea111hnu11 kelszer vastagalib a Yeloncl. n l a111hnu11 sng~11 ,u ped1 0
vúllakozva hossznak és rü\'idck.
.
;\. ca1111nar1u11 I .. a. neon1onlanun1 \\'ild. a. inter111cd1un1
/), (,'. [\üzépnén1elorszüg hegy_ein leny~szik, a gy_ökerck J:~lsszuak
és vékon\'ak s az üreg gyöker tühh ·fiatal ha.Jlasl hocst)!l.
,\. lidcrophYllieum \\'allieh, a Himalayún :lliOO me,ter ma11asall tenyészik S gy<Jkerél {_ntis) lüzak ellen nlkalinazzak; aco~
~itiul nen1 larlalnulZ. hanc111 utisinl: r:.10 l-/.11 ~\'::,. ();„
,\. h·codonum L. (l"arkasül{í), Yilúgos ziild, széles, lebenyes
lcYelei 3 ·_ 7-szcr hasitottak.
•
,\. napellus. kalika sisakYirüg, ·1-1:~ dcn1 .. n!ag~1s.~ eros
szürral liirö nüvénY, tüh!Jször hasilolt levelekkel, v1raga1 otlcveIL'sek és sisak al~1kuak. C1111uöi répaalnkuak, gyakran a 111ull
éYi 011111ÖYal van üsszen6vc s az érintkcz6 oldalon vasla~abh.
I lar~fnl111elszclhL·n híthalni. hogy az ;) ügu vcldüllon1ány a kcrcg-

r;,,„ lfo SO".

""""Í"

üllonuínvnyaJ cgYcnl6 vaslagságu · csillagot alkot, n1_cly alak a
Cl'\'ökér · véoe r~Cé a körido111lia 111egy út .-\ gun1ok. nagyon
~Ük:.ín sinuíl\: (r<'ileg 111111l évick,i. hanc111 ~1osszáhan ra1;czosak,
-1-"· () crr. sul \'llak s a torn1úhoz hasonlo szagunk: gy~>gy~7:er
kü11vvÜ11k rc'íl°ég ennek tarlásü! kivünja. dc 111cgc11gcd1 n1as h1.1ok
larttísüt is.
'
.„
Tartalmaz: ll"li-1 ·2"/„ aconitint, napclli1~t. de ez. folcg az
a. ferox. hnlcíanyagu, I. a. angliranun1 ; kcvcs narcol111l, n1annilot, czukrot, gyantás anyagol.
;\. neon1011tanu111, l. a. can1n1arun1.

.-\. taurieum ~~ a. napellus.
.·\. variegntu111 I„. a g\'kv. szerint 1'6lcg. n1int olyat~ van
l"elernlit\'e, melyet kerülni 'kell. Güméíje 2 cm. hosszu, L> em.
y·1st•1(r
veléísuo"t1rai
i(fen
rüvidck és •f(HlljlÜk.
~ ' ~ ...,,
'
...
ti
[ [
1 ,1
,\z a. l"crox \\'alich. :'\epalhan, lwmaonhan a yma aya '"''
honos s féílcg angol piaczokrt,: kerül. a _gu111ók 8_-10 L'.n~. h~ls:
szuak, 1-·l cn1. \'astagok; croschh halasunk, n11nl a lo!l!H d.
fajok, s ncpalint ípseudoacon;tin) tartalmaznak. L. Acomlmum

angli can11111.
Acopis =

cr<isilő

szer.

-

-
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Acotyledones Juss. = Sziktelenek.
Acrasia = disc-rasia.
Acria remedia. = hevesen ható gyógyszerek. Ilyenek:
A. anthelminlica: fllix mas, punica granatum, tanacelum.
A. aphrodisiaca: cnntharidcs, pi per.
A. diurelica: juniperns, thcrehinlina. sassal'ras; ononis spinosa, digitalis, buccu, blatta orienlal. scamonium.
11. ernelica: ipccacuana, cuprun1 sulfur. zincun1 sull'ur.
scilla.
A. _emmenagoga s. hacmorhayoya: aloc, jalappa, cnntharides, sab1na, ruta.
A. ccbolica s. aborliua: sccale cornutum, sahina, tlmja.
il phlogoga: cuphorbium, cantharides.
A. p_urganlia draslica: colchicum, jalappa, hclleborus, aloe,
colocynlhts, scan1oninn1, gutti, olcun1 crolonis, elaleriunL
.4. vesicanlia: ol. sinapis, ol. crolonis, n1czcrcun1 canlhn~
ridcs, cuphorhiun1, ung...\utcnriclhi. 1. llyógyszcrek fch;sztása.
Acr!I,, az olajsav sorozat első tagja: [J, e,. CH. CO. OH.
Acrisia, valamely betegségben a válság (crisis) elmaradása.
Acrobatosis = holdkórosság.
Acrocarpae = csúcson lerm6k.
Acrochordon = szemhéj szeméílcs: verrucn carnosa. l. o.
Acrodinia, sajátságos keleti hctcgség 1ncly hasn1cnésseI,
élvágytalan~ággal és héírkiülésscl jür.
. Acrolem, allylaldchyd: e, Ha. C!JO. nchézszagu. lcliletlcn
sze1~hydrog~n ~cgyülcl, mely zsirok égésénél képz6tlik. Eliíállilhato g_lyce~·mbol, _ha. azt }rnl. bisulfuricummal heviljr1k, miiliín a
glycerm v1zvcszles lolylan aldchyddé alakul.
Acromania = dühöngés.
Acroma = AlhinismÚs, lcucoderma.
. f\Cro'!1at!cus. lencse = oly lcncsepár, mely nem képez a
v1zsgalando targy körül szivárvánvszinü nyürül. lly lencse áll 1
koronaüvegből készült gyüjllí és éav flinl"üvenbő(késziill szóró
lencséből, vastag karitnájn' fekete ~}·ürühc foolalva.
Acromegalia. - Eleplrnnliasis~
"
Acronyx = bcn6tl köröm.
Acropathos = végtagbúnlalom.
Acroteriasmus = véglagcsonkilás.
· Actea racemosa, cimicifuga raccmosa Ellioll, fürtös lakta,
K.~nadától ?élre tenyészik. ra111unculaccac. 1-:2 n1étcr 111agas,
harmas, szarnyall levelekkel, fürtös viránzallal hiní növény. A
· gyökér harántmetszele négy vc]{ísugaral "mulat. Tartalmaz "borsz~s~be11 old0d? csipős anyagot, csersavat, gyanlál, n1ézgút, kcrnénx1tot. Amcnkaban cllc1;jcdlen használják csuzos bánlalmaknál,
fo}eg. szülési r~ndctlenségeknél elvclélés megakadályozására,
hoszan1zavaroknal, gvcrn1ekáayasok örülésénéI, 111éhszcnvnél.
Tinclurájából adagja 1:f-so csepp, többször naponta.
Actol. = Argcntum lacticum.
1
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Acupressura v. acuclausura = n1lamcly vérző émek lüvel
valú lc11vo111:'tsa.
Ac1ipu11ctura. llaunscheidlismus, a beteg testrésznek liikkel
v~ilú üsszcsz11rkúlüsa.
Acustica = hnnglan.
Acyanoblepsia. llallonismus. chrnmopsia, szinvakság, ama
lúlúsi biha, melyben valnki a zöld és kc'k szint nem tudja mcgküliinhözll'lni. Dallon fclleg a zöld és piros szint léveszlellc
iisszc, s a pecsétviaszt és a púzsilot cgyszinünck h'illa.
Acystivor = hugyhólyaghi:lny.
Acysterion = magzatelhajtó szer, vagy fogamzást clluíriló
eszköz. p. o. szivacs, collon sth.

Adacrya =• könnyhiány.
Adaequatus =' iiszlönszerü.
Adag, dosis, valamely szernek ama mennyisége, n melyet
a lieleg egyszerre vagy egy nap alall n1inden kcllc111ellcn halús
nélkül hevehet: az cl<'il!hi inennyiség dosis 111axin1alis pro closi,
az ulúlibi dosis n1axin1alis J>ro <Íic. ,\z orvosnak c1ne adagol
lullépni ne111 szahad. ha azonban ez n1égis szükséges. az adagot
jclzii szüm után fclkiiiltcí jellel (!) köteles ebbeli szándéküt :1z
elleniirizií <ryónvszerészszcl tudatni. Ha a fclkifülcíjcl hiányzik,
a gyclgyszc7"~s;,i~ csak a n1nxin1alis dosisl tartozik cX.pediúln( dc
crriíl a rentlcl6 orvost érlesitenie kell.
;\ legnagyol>h adagok túblúzata :.\lihalovits és (laszlncr

könyve után:

A szerel< neve
,\cctal
Aceton .
,\cet. cokhici
digilal
lohcliae
scillac .
,\eid. arscnic.
lloracit.

carbd.
cresolinir.
cubebic
gnllic.

hydrobronuc.

,-\citl. hnlrona1lic. '2'?n
..\cici. hydrojodicun1

Pro
tlosi

Pro

'j t \.1e
1

A szerek neve

1

!

:[

I

pro \.

Pro

do~~-\

--·dic

1-~;·0ll~\l~~l-l

Acid. hyperosm.
lncticum.
HlO 5·00
fi"()()
,
mecomc.
()';)01 ii·()[)
S·UO 1
oxalicum
O·iiO 1 1·iiO
picrinic.
0·50 L)()
Hlll\ ;i 00
santonic.
O·lll 0·85
:1·00 JO·()()
, sclerolin.
()·();) 0·25
ll-llll;i lHl2
5·00
>
SUCCl!llC.
0·;){). 2·()0
1-()()
(1·10
()-;)Ili ' sulfocarh..
ll"lii 0·75
2·00
•.
sulruros.
HJO ;i·OO
HlO'I
1·()(I 2·001,\cid. ·valcrian. · I O·;ill 2·00
o-:iw t ·OO i Aconilin crvsl. . ;()·000'.l o·oom,
gc1:m. . 1 fHJ01 (Hl02
2·001
•.
nitric. . ·o·OOO:í o·oo:i
1
Adonidin
. j ()·005 O·O:l
lHlii, 0·'.20 Acsculin . . .1 0·;)0 ;) 001
1
Aelher bromal. 1 2·00 1
,
bulyr. . 11 0·50 3·00
0-:101 1'20
8·(1() 1 J(i ()()

i
2·00:
:rno ',

()·;i()

:1·00

1

·
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Pro
Pro 1
1 Pro / l'ro 1
dosi
dic .1 A szerek neve . dosi . die 1
1
l=~,=~==-~-----~cl~-- --1- ------=- ---~
~-···-·--

A szerek neve

,,
t

Aclher formic ..
;)
nilros.
,
phosphor 1 :80
Aelhyoxycoff.
Acthvlamin . .
Acth),Iid. chlor.
Aethylc hromal.
,
chloral
, .i oélal.
Agaricinum . .
Agaricus allms .
Agalhin
Alcohol anwlic.
hulylic.
,
Allyllrihromid.
Aloin . . .
Alphol . . .
Alum. acclic.
) sulfuric . .
Amln·a
Am. chlor. t'crr.
:; cyanal. . .
, jodal.
, phosphorie.
, rhodanicl.
Amygdalin .
Amy!c nitrosa
Amlenhydrat.
Analgc1i . .
Ancmonin .
1
' Anlifebrin .
Anlincrvin .
Anlipyrin . .
1
Anliscpsin .
Antispasmin .
Anlilhermin .
Anthracokali
Anilin. mur.
:.
pururn .
,
sulfur.
Apiolum
Apocodein
Apomorphin.

()-;)()

O·;'íO
0·'.2;)
O·üfl
0·50
1·20
1-()()

1·00
]-()()

0·01
()·;')()
()·;)()

0·'.20
1·20
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J ·OO
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O·O(i
0·'.20
·HlO
1·00

oo:i

J ·00
0·50
3·00[
O·O;)
O·O:í
0·20
0·7;)
0·25
0·10

0·'.25
0·50
0·03
0·01

'
.3-oo Aq. amygd. mnar
.l'llll .-\qua hydrosulfurnl . .
0-7;) .-\rbulin
:2·00 ,\rgcnl.am.chlor.
:J·OO Argont. cyan.
Mlll
,
pcrmanfi·()()
ganie.
;)·OO .-\rg. jodal.
ii·OO
• nilr.
O·O;í
oxniat. . .
'.2·00
, phrlsphor. .
J ·011 Arscn. hrnm.
1·00
, jodal.
:HJO .-\sarin
()·80 Asaprol . .
O·(iOj Asparagin .
'.Hlll Aspidospcrm.
:i·OO ,\!ropin. bor.
;'í·OO
•
purum.
1·;'íO
•
salinl.
:rno
,
sulftÍr. .
O·lO
•
Yalcrian.
2·00 ,\urum Sa C/-at
10·00
•
chloral.
;).00
0·18 Balsam. Tolu
O·t;() Baplisin
8·00 Baryum chlor.
-l·OO
;.
jodal.
0·10
•
nilric. .
:HJO Benzol
2·00 Bcrhcrin
8·00
•
murial
0·'.20
,
sulfur.
O·:W Betol
0·80 Bism. valcr. .
;)-/;) Boldoglucin
HlO Borncol
1·00 Bromalhydrat
HIO Bromofoi·m
1-l"íO Brom
1 ·0S Brucin .
0·05
• murial

1
J ·0()' ;)·()()
'
j
llüí i o·rn,
()·;)(), ;)·(llJ
(H)l;)i O·(I;)
()·()();) ! O·ll'.2
'
O·ll:l; 11·:21)
0·0'.2' lHlli 1
O·O:I 0-:201
11·0:1 o·:m 1
o·o:J 0·211[
(}·Oll;í 11·1121
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Ada1nas '= legyfízhetcllcn. a gyén1ú11l régi neve.
Adázfli --·· aetl1usa crnapium.
Add. = adde, addatiir, adassék.
Addison betegség = a mellékvese degeneraliúja, mely a héír
lironzszL·rn szinez{)désével J~í!'. {lyúgykl'zl'il>sc sy111p!o1nalicus.
Adductor izmoknak neveztetnek a tagokat a lest ki'izéprnnalu l'l'll~ huzc) iz1nok.
Adelphia ~ niin'nylani mliszó = folk:ís.
Ademonia =-: hügyadlsüg.
Aden =- 111irigy; adenilis =- 1nirigyioh: ade1101nn
daganat: ndc11011enrosis "= JH'slis.
Aclansopia cligitata. = llaolrnh. a lrnmhace:ík csal:ídj:íha
l:irlozö afrikai fa, 111elynck gyii1ntilese 111inl antidysenlerie.11111

haszn:íllalik . .\dansoninnak nevezett alrnloid:íja ('.'1 mint chini11surrognl11111 nyer <dkulinuzüsl.
Aclenanthera Pavonia ..•• :íl .Jcqnirily. Ceylonlrnn knyészií
S az igazi .feq11irilyhez Ullil'US jll'l'Calnrius) hasonlcí !liÍYl~ll,Y.
l\érge és levele l\eil'li11di:íli:111 rhenma ellen hasrn:íllalik. Eme
!:inak a kif'oly<i nedve adja a <lladalia -l.
Aclenium Boehmianum. Eclmja, :iz apocynum f'élékht·z lar!oz1) ll.Yllgatnl'rikai nüvL;ny. !lll'ly ~1z l·:chujin nevíi giycosid<il
t:i rlal 111azza.
Adeps -=- zsir, uxungia.
Adeps benzoinatus~ axungia hL•nzoinal:1, n hril gykv. szL·1·int
liival~dos s ugy készül. hogy .t rL;sz porrü liirl lie11zoegya11!Ül
100 rész zsirr~d egy (Ír:ín üt vizl'ürd611 hcviliink s 1negsznrvc
kihi'llésig ke.Ye1:jük. ::\cin avusod1'i. ill:dos. izg:ilt'l kc116cs1nassn.

Aclepsinum. = \·asl'iin.
Adesp mineralis. =-• \'asl'iin.
Acleps Lanae. = Lm1olin.
Acleps 1ietrolei. = \'asc·lin.
Acleps [llll'[JUratus = lluh-rum en11tT111n11i.
·· Adeptus, az alehymisl:ík1Í:íl az akhymia lilkaihn heavaloll
cgyt.;11, nki azonban nc111 praedcslin:ílt alchy1nisl:i. s aranyat esintilni nen1 tud. i\fost adcplusokn:ik nevezik a J'esl{i (porczellün
vagy sziivelfcslc'i} gyürnk Yl'gyészt:I.
Aclermia ·~ hiirhi:ím·.
Aclhaesio, ~ lapad>ís, ama fizikai !iinemény. ml'ly kt'l,
né111clykor eltér{) haln1azüllapolu lest érintkezésekor 111egy vt-gl>e.
l'gyan az az er6 nyilvünul enie líilll'n1ényhcn is, n1cly er6 az
cgy11en1ü testek részecskéit tnrlja iisszL'.
,\ tapadüs küliinüsen nngy!'oku a tcljesl'n si111a érintkcz6
f'elfllellel hircí testeknél. 111inl p. o. az üvcglen1ezcknl~I. ::\agyl'oku
a lapndüs a szil:írd l;S folyékony. gtizalaku és J'olyt;kony lestek
kt1ziilt. Jgy a viz reü !npad a hel{'jc 1nürtoll lürgyra, a leveg6
a horszeszszel riizrn ahhoz l:qiml. ,\ lapad:íslHi! lehel megma·
gyar:ízni n szüraz llÜ\'l'nyi rl~szck J'{)zésekor l:íthal<í habzást,
melyet a nüvényrészckhiil ldszahaduló Jcvegii okoz. A spirilus
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diluálásánál lap asztal ható habzás is az adhaesión alapszik: a viz
ugyanis kcvcschh levegőt hir n1cglartani 111inl a szesz, s azért ez
a higiláskor nagyobbára eltávozik eréís h2hz:íst okozva. A folyadékok és gázok közötti tapadást bizonyos tekintetben absorbliónak (1. o.J is vehetjük.
Adhatoda vasica, keletindiai achanlus !'élc-növény, melynek
Jcvclcil mint anlispasmodicmnol és mint köpleléíszerl használj:ík. i\lint rornrirló szer fcJ!cg tinl'tunija hasrn:íllalik.
·
Adiaphoresis = btirkipárolg:ísi hiány.
Adianthum capillus Veneris. 1. Capillus Yencris.
Adiatherman :ísY:ínniknak ncvezlelnek a héísugarakal viszszalnrlö ásványok és jcgcczek. l). o. ti1nsö, jég.
.
Adipinsav: e, EJ., (CO. OH), = zsirok élcnyülésckor keletkezik
Adipocera ,= hullavinsz. Hull:iknak nedves, lcvegónélkiili
heh·cn való rolhad:ísa alknlm:íval keletkczii anyag, · midéín a;:
izniok s a hus clrolhadnnk, rnig a zsir a földben Jcvii kalium1nal vagy calciun1111al szappant képezve 111cg111arad.
Adipositas, lipomalosis = h:íjkór, a zsirszövclck lullcngcsc
·í.llnl okozolt hctenséa
van 1nírosulvn.
<
n' ni 1nelv kór vérszccrénvsé(racl
n
„ · bo
Adjuvans szer, segilií szer, valamely gyógyszcrkevcrékbcn
a1na szer, 111cly a 1'6 halönnyag (hasis) hatásül en1eli vagy elöscuiti. IJ. o. a niorph. n111r. adjuvünsa az aqua nn1ygd. a111ar. ,\
Icg'tühh syrup és aro1nalicus viz corrigens és cgyullal adju>

L

•

w

'

•

vans szer is.
Ad. lib = ad. lihilum = tetszés szerint.
Acloilis = szemércrnlcsli b:inlalom.
Adonidin, az adonis vcrnalis glycosid:íja; neth·szivó amoq~h
por, vizben, borszeszben oldódik. Hal:isa a digilalissal egyezik
meg. Adagja 0·01-0·0ií gramm.
Aclonidinum tannicum, mint az Adonidin.
Adonis aestivalis, ranunculaceae.
Adonis vernalis ranuncnlaccae, = hcrics, minim•eres virágai a vetések között' közönségesek.· Alkalmazlatnak mint fon·ázal (2 - 8: 280) ot!, hol a digilalis is javulva van.
Adonit: C:, H" 0:„ az adonisl'élék czukoranyaga.
Adstringentia scu slyptica remcdia. Ama gyógyszerek ~so
porlja ez, melyeknek oldalai a szövetek üsszelmzód:ísa allal
okoznak s iuv
lobcllcnescn halnak,
helybeli
vérnélkiiliséoct
'"'
n
,,.J
vagy a fchérnyérc és n vérre alvasztólag hatva, vé!·z~st ak~t!ál~·oz
nak n1cg. l~n1c szerek f<'ilcg a proloplasnu1 1rant sa.iatsago~
rokonsúggal viseltetnek s gyenge oldalhan bizonyos n1ííküdés1

vúllozásokat okoznak, n1clv az ülerck és a szövetek rncgszüküléséhcn nyih·:inul, de ehhez nemsokára kitágulás is csailakozik
f'éílcot:> iucn
löménv
Qyuladásra vezet.
s eme kit:ioulás
0
"-'
.J oldalokn:il ,,_
Tehát a n.
oveiwc
oldatok lobellenesek, az erősek 11edi!.!
közvetve
b
.._,
1
lob okozók. Az él6 proloplasm:íhoz való rokons:íguk oka anna <
is, hogy n1indnytí.jan antisepticun1ok, haclcriu111111érgck ~. ezért
is halhatnak lobcllenescn. Feloszl:ísuk mincmüségük szcrmt:
Ji:izay, Gyógysz. Jcxicon.
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A) Csersavak :

'l'annin gallae, eorlcx qucrcus, giandcs qucrc, los!ac. rncl.
1

ralanhac. gun1111i kino, c.atcchu, lign. ca1npcchianun1,' folia uvae
ursi, l'olia jugland, l'ul. salviac.
B) Fémsók:
Argenti pracparala cl cins salia, plumhi salia el praq1arala.
Zinci, cupri, ferri, hismulhi. aluminis pracparala el salitt.
Feloszlásuk phisiologiai hatásuk szerint:
a) üsszclmzók: Jlbroslenica, ilyenek: plumh. accl. arg. nilr.
zinc. sulfur. cupr. sull'ur. alumen, J'errum sesquichloral. tannin, sccale eornulum, oleum lhcrch.
h) szürilú szerek: aqua calcis, zincun1 oxydalu111, cerussa;
e) hasmcnéscsillapilók, anlidiarrhoica: hisrn, sulmilr. alutucn, crela, ralanhin, !dno, quassia, calu1nha, nux vo1ni~a:
d) vérzéscsillapilók: anlihacmorrhagica: l'crrum sesquichlor. arg. nilr. plurnh. acel. tannin, ol. therd>:
e) lohcllcncsek: anliphlogislica: plumh. aecl. hasie. aqua
caleis, calcium hypochlorosurn, zinc. osydal:
f) anlihlcnorhoica: zinc. sull'ur. arg. nilric. alumcn. malico.
Ad. rat. = ad ralioncm = sz:írnhímrtL
Adsorptio. = Ahsorblio.
Adurentia remedia. Causliea.
Aclynamia. = aunkori
t1\·enacséa.
cin
;:,_
C1
n hosszas J)ele,!..!sé_,a
,,
, . ulün l'ellép() gycngcscg.
Adynacocomium = rokkantak hüza.
Aecloca = pudenda muliehra = nfii szcmércrnleslre vonatkozó.

Aeger = hclcg.
Aegle Marmelos, mlaecac, 1. llela.
Aequalis = egyenlő.
Aequivallens = cgycnérlékü, azon ele111ek 1nclyck a vegynlelckhen egynuíst hclycllesilik. A hydrogénnck l molecuhíjúrnl
vagy nlon1jával cgycnérlékü clcn1ck 1 vegyérléküek: 1nindcn
clcn1 annyi /-I-el cgycnérlékü, a n1enny i a vegyértéke és 1nt'gforditvn ..:\z egyenlő vcgyérlékü e.len1ck egy1nüs küziHl cgyenértékück, a nen1 cgycnl6 v. é. clc111ck nkkor cgyenérléknek, ha \'.
é. szü111jának összege cgycnl{), p. o.
Z11"· = lJI
lJI.
()II.
= lJI ..L Ifi.
= c11 -~ c11
Cll' = C[f
C/f
C/f
IJ1 slh. A ngyiilcick
egyrnás küzöll cgycnérlékück, ha n eserclio111Iáshnn szcrcpl6
alkatrészek cgycnértéküek. I>. o.
1 molccula EL S0.1 2 molekula l\OH-rnl cgycnérlékü, mert
a homlüsban 2 alom 1 \'. é. lJ és 1 alom 1 v. é. /\ szerepel:
H,so,
(11.0Hh = l\,so,
2nu.
A _kémszcrckkcl valö lilnílüs az cgycnérléküségen alapszik. !.
alabb.
1

+

mm.

+

+

+ n1.
+ +

+

6í -

Aequivalens suly, egyenértéksuly; egyenértéksnly alatt az
elemeknek ama viszonylagos sulyát é~·tjiik, mely az?l~ból 1 su!yrész H-el egyesül, vagy azt vegyületeiben helyetles1l1. Ha vala~
mely elem nem egyesül közvetlen a H-_el, egy oly elemmel valo
mc 0cr, meh·nek e. e. sulva ismeretes. p. o.
\ ,e,11·ületét vizscrálj'uk
b
a Cl-a!. P. o. a
·
HCl-han 1 sulyrész H-el egyesül 35··15 Cl.
[J, 0 ,
2
H ,
Hi'OO 0.
tehát
1
,
lJ ,
8·00 0.
Eh S-ben 2
lJ ,
,
3HJ8 S.
lchtít
1
,
H•
15·06 S,
Ih N-ben :l
,
lJ ,
•·
14·01 N.
tehát
1
'
H "
,
4·67 N.
CH.1-hen .1
,
IJ ,
,
11'\17 C.
lchül
1
,
IJ ,
2·0!1 C.
lesz lchúl a Cl e. é. sulya
:15·-15,
~
az 0 -:. :;
8·00.
)) a S : . ;-,
:;
15·9H.
h~

~

~

;!>

::>

))

a 'l\'
a e;

7'

:.-

, )

)

~1li7.

2·99.
\linl látjuk, az cgvcuértéksuh· az alomsulynak annyim! része,
a hány v. é. az cfcn1 s viszo'í1t az clen1ek annyi v. é. a hány~
szor Cgycnérléksulyuk az ato111sulyban foglaltatik, vagy a hány
snlyrész [Jwcl képesek egyesülni.
. ~
Crvökök aequivalens sulya alatt azt a mcnny1scgcl értjük,
mely egv alom H-t képes hclycsilcni:
"
(CN)I = 1 Hl(j
1•Hl1 = 25·H7.
(NIJ,)l = 1-1·01
4 - 18·01.
(OlJ)I = 15·U8
1 = 16'98.
Bázisok acquivalens sulya alatt azt a mennyiséget értjük, a .melyben a bázist képző fémnek. 1 e. é. sulya foglallalik P. o.
Nal. (Oll)
:l\Hl75
Ba 11· (OIJ), = 170·!12 = S5"Hl ' VH"\'
ama sulymcnnvisé
0", a
b~
~
.J

+

+
+

1 (OH) csoport foglallalik, innen következik, hogy a
v. é. ahány (Oll) csoportot tartalmaz.
acquivalcns sulya alatt ama sulymcnnyiségel értjük,
1 s. r. fém tillal hclvcllcsilhel6. H alom van. P. o.
HCI = ·:1fH5.
[], SO; = \18: 2 = .rn.
Ha P0.1
\18 : :l = 32·GG
Súk acquivalcns _sulya an1a n1cnnyiség, rnclybcn 1 e. é. suly
fém foglaltatik. P. o

mennyiben
bázis annyi
Savak
a melyben
..

i\'a1. Cl = 58„105
z1111 so., = rno·?o: 2 = so-:1:1
Bármely elem vagy vegyület aequivalens sulyát megkapjuk, ha
alom vagy moleculn sulyát vcgyérlékévcl osztjuk.
5'
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Az elemek egymással az atomsnlyok szerint egyesülnek, dc
a vegyületekben az- aer111ivalcns su[v
e«nrníst.
• szerint helvettesitik
~
Aer = levego.
Aer fixus = szénsav.
Aerobion bacillusolmak nevezte el Pastcuer ama kómemzéí
hacleriun1okat, n1elyek csak lcvcg6 (oxygén) hozztíjárul:.ís t11l'llett élhetnek és tcmészhctnck. l. Baeterium.
Aerodynamica · gázok mcchanidja.
Aerophorus = légtartó.
Aerugo = cuprnm aceticum.
Aerugo nobilis = patina, bronz iürgyakon kcleikez(í szt'nsavas rézbéíl álló szürke vegyület.
Aerumna = húnal, levertség.
Aes campanum = hronz.
Aes caldarium = bronz.
Aesculapius, a gyógyszerészet istene. Homeros. Ovidius és
\'irgilius után: ,,\esculapins est .-\pollinis cs Coronide nvmpha
lil!ns; quam cleinde :\ympham Apollo sagiltis fixit, quocl se ah
al!o poslea passa esset adolescente polui; sed facli poenitens
Apollo, secto eius utcro, foetum cdusit vivum, ct Chironi centauri mcdico edncando trndidit, a quo artem rneclicinae sic pcrdidicil, ut quia aegris valitucliucm et desperatis reddcrct salutcn1, .ad. vilan1 111orluos rcvocarc sil cxistirnatus, l~ndc gra\'itcr
Rex 1nJcroru111 l)lnto apud lovc111 conqucslus, suu111 sihi scnsun1
imminni, el abduci suhditos, ohtinuit, ut Jupiter, ictu fulminis
cxnnimarel Aesculapium.
·
Kezében hatot tartó, szelidképü öreg embernek ábrázolj~k, botjára teker6dz6 kigyóval, az okosság jelképével. Szent
allata volt a kutya és a kecske, mert olvasható, (Paus. in Corinth.) ho_gy szüléije által elhagyatva, kutya és kecske tejét szopta.
. A_ k1gyó ~ ~<övetkczőleg jutott az Acsculap mysteriumáha:
(Lcv. -l:i. 10.) tp1dauro, 1m.dc natus est, Homam accitus, urbem
gravi pestillcntia liberavit. Quam ob rem, ipsi Tibcrina in insula
templum dedictum est, ubi sub ínyen/is se1penlis specie colebatm, idcirco, <[nod Homani, cum Epidaurnm vcnissent, Aesculapii numen exportaturi, yrwulis se1pcm in eorum navcm se penetravit, quem illi Deum Acsculapium rali, Homan sccum aclcluscrc'
Fiai: i\Iachaon és Podalirius, Agamemnonnal Trója alatt voltak,
leünyai: Hygiaea (Sanitas) és Jasó, mindannyian kiválóak vallak
a gyógytudonní.nyhan.
Aesculinum, polychrom, bicolorin: Cm l!rn Oa, az aesculus
hypocastanun1 glycosidúja, el6jün n1ég a gelscn1iu111 se111pcrvircns gyökerében is. Finom, fényléí fehér krist>Ílyolrnt képez, forró
vizes oldata szépen Jluorescál s eme tulajdonsága 1: 1·00ü·üüO hiaitásnál is megmarad. i\Iint a chininnek surrog:1tumát allrnlmazz,'fk.
Aescu!us hypocastanum, vadgesztenye, a jnharfafélékkcl
rokon csaladba tartozó fa, :'i-7 águ, mélyen hasitolt levelekkel,
ü]{í cb«vlaki vir:íaokkal
tüskés hé1·J·u
ueszlenvcsárbua kocsánvon
„
0
,
•
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„
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szcrü gyümölcscsel bir, melyek igen keserü izück. ~lint házi szert
hasmenés ellen használják. A növény 1575-hen került a Hyrnalaníról Bécsbe.
- Aesculus paulin_ia cupana. l. Guarana.
Aesthema. = Erzés.
Aethal, cctyl-alcohol C111 Ha1. 0. Szilürd jegeczes test, mely
a palinitinsavval egyesülve a sperrna ccti-t képezi, n1clyhé5l
KOH-rnl való l'lízés tÍital eléiállithatö. A cctaceum mintegy 50"/0
tartalmaz. Eliíjön még a bálnaviaszhan mint palmitinsavas só:
Ccn Ha1. 0. 0 (C111 Haa), a babérolajhan laurostearinsavval.

H-

H

Aethan : C, Tin; TI -- C - C - TI; a paraffin sorozat nuíH - I1
sodik tagja. «yulékony gáz, eléijiin a nyers k6?1ajh~n, ké1?z'.i<l~k
kaliu111 acclicu1nnak clcclro111os ürtu11n1ttl valo szethontasanal,
mclhyljodiclnak Zn-el való hevitésénél:
:! CHa J
Zn = C2 Hn
Zn .h
Aetherek: A szé1wegyülctck ama csoportja, melyek alkoholayüköknck oxvoénncl
való veayülése
últal keletkeznek, vaba'·•
~
.b
~
pedig aleoholokhól vizelvonás ulján :
OH
e,[],, > 0
H2 0.
e, H..
fh. OH = r;, Hr.
aetlwlalcohol; aethYlaethcr,
viz, mely ténybéil
kiindulva alcohÖlok anhyclridjéinck tckinlhctéík.
·
Az aleoholok a szerves chemiúhan mint lugok, az aethcrck
pedig mint oxydok szerepelnek. Az aetherck többnyire illékony,
könnyen 111cggyullnclö, útható szagu folyadékok. ,
,·L: összcletl aethcr,!k a sókkal analog összcletctü vegyületek s kclclkcznck akkor, ha vulan1cly szcrvcllcn vagy szerves
sav H-jc alrnhol gyök által helyeltcsittetik. P. o.: ,
CTia. CO. OIJ; CHa. CO. 0. c,. Ilc.; CHa. CO. Oll.
cczelsav
cczetsavas
cczetsavas
aetln·l v.
kalium.
cczeiacther,
IJ.\'Oa; Cdlr. IYO:i; !U'\Oa;
salétromsav acthyle
kalium
nitric.
nitric.
!fa valamclv több v. é. savban nem minden I1 atom hclycttcsittctik. a s:n-an}·u sókkal analog öss;:ctétclü aelberna11ak keletkeznek. !'. o.:
C2 Hr.
I1 ~
TI> s·r;
L.J;TI/
·'·H/ SO .,,·

+

e>

+

+

s·o . [( --..

aclhcrkénsav.
kénsav, kal. hisulfur.
Ha a több alju savak hydrogénjei különböző alcoholgyökök
által helyettesiltctnek, 11eyyes aetberek kc;lctkeznck.
Az aethersavak az aljakkal sókat kepcznek. P. o. :
e, Ilr./
Hj SO , ., Cdhl
K SO -1,. s·tlJ.

-

0 = mcthylacthyl aelher,

e,Cefhffr.0 >

r)

1llll)' 1ae! 1iy1ac! 1Jer.
Ha az alcoholgyökök kénnel egyesülnek, .ml{oaclherek keletkeznek:
, 1iyclrogen,
, e„ ffr.I
•
1iy I.
H s = I<en
H:, Í s = I<enael
1,

=

Hl

e;

vagy aethylsulfid; ezen vegyületek kellemetlen fokhagymaszaguak
s lf1io-aelf1ereknek is neveztetnek.
\'égre mercaplanolmak neveztetnek az alcoholgvökök sulfhydraljai, n1clyck az acthersavakkal analogok:
~

e, I-Ir.l
so
H ' '

e, Hr./
s
Hí ·

aelberkénsav, mcrcaplán. 1. o.
Aether aceticus ae!her vegetahilis, naphla aceti : Clla. CO. 0.
Cefh = 88.
A magyar Jl„ osztrák \'II., német Ill., hril és dán gvkYck
szerint hivatalos.
•
Előállitása ugy történik, hogy :l.G rész !J7°/0 horszeszhéíl és
n rész ffo so.,-ből készitell aethylkénsavhoz apránként (i rész
víztelen natr. acelicumol adnak s fél napi úllás után a folyadékot homokfürdőn titpároljük s a kezdetben átmenő aethcrt
felfogják. A vegyi folyamat ez:
Hr.. OH
H2
=
H. e, Ilr.
H20;
SO, H. C2 f-h
CHa. CO. ONa = C/Ja. C02. C,/J,,
Na HSU„
Szintelen, kellemes, zamatos szagu, ()·\) f. s. folyadék n7G0 forr.
Egyenlő térfogatu vizzcl összcrúzva a viz térfogata 1/ 10 részszcl szaporodjék. Könnyen meggyulad, állás közben viz jelenlétében eczetsa:v kiválása mellel! megsavanyodik s az ily készitményt. magncsmmoxyddal kell rázni és njra átpárolni. Fajsulyál
a víztartalom emeli, szesztartalom csökkenti. Jó cczclaetl1cr az,
melyből 88 sulyrész (\0 r. eczetsavat ad.
Hatása az aethylaethcrével egyezik meg. dc mivel forrpontja
magasabb, nem kelt oly hideget.
Bélélegezvc levertsége! okoz, dc anacslhesiút soha.
20-30 cseppjével belsőleg mint izgató, gürcscsilapitó-szert,
külsőleg bedörzsölésre, mint elvonó-szert alkalmazzák.

e,

+

+

so.,

so..

f::

+

+

Aether amylicus. amyloxyd:
f~:: > 0; az amylulcoholhc\l allitható elő vizelvonás által; hatás tekintetében az acther
dcpuratussal eayezik meg.
Aether a~ylo-nitrosus = Amyle-nitrosa.
Aether anaestheticus Aranii, aether hydrochloricus chloratns: C2 Ha Cla
C2 Ih Cl„, aethyliden-chloridnak
különböző chlorizált aetherekkel, u.

+

-

(C2 Ha C/,j, pcnln -- (Ce HCh/ és hcrnchloraethcrrcl (C2 Ch/. Előül

A vegyes aethcrekhez példák:

(t:J'.:·i

il

litható al'lhylenurn chloralumhól, ha arra Cl gázt hagyunk
halni. :\cm úllandó vegyület, mert folyton IJG/ vúlik le belőle.
\'izhen nem, dc alcoholban. aelhcrhcn, zsiros olajokban oldható.
Külsfílcg mint fájdalomrsilapilc\t régebben f61eg Angliában allrnl~
111aztúk.

Aether anaestheticus Wiggers. vizbcn óldódó cl1loracll1cr:
(.', 11 Cfr..
Aether benzoatus e gummi : ·10 gr. bcnzoe és lll gr. al.
arnygd. dulciumnak 80 gr. acthcr dcpnr.-ban való oldata.
Aether benzoicus ex acido :
C,FI:.í (J , J)enzoesa\'as
.
ti l .ti
l' 1···
(.'i; [-f,i. C'f). (J\'
ne iy ac ier. ar un1.
Aether bichloricus: Acthcr chloralus.
Aether bromatus. aclhvlum hrnmalum. monobromacthan:
(.', 1/:, li r.
·
A magy. II. és német lll. gykv. szerint hivatalos. Amerikában és ,\ngliában ·hydrobromic aethe•"• név alatt ismeretes.
Eléí:illilható 1.. 70 gr. alcoholnak és 1'.!0 gr. EJ, SO.,-nek brómkaliummal való átpárlása által; '.!., '.l\10 r. aleohol és 100 r. bróm
elegyének :n r. darabos phosphorral ·lfl 0 való keverése által.
.1nid6n a kü,·ctkez() folya1nat n1cgy véghc:
:1 Ca H-. OH
P
:J Br. =· :l C2 Hc. Br. --1- Ha POa.
Szintelen. chloroforrnszagu, t:énytörő folyadék, f. s.1··11-1-·15,
forráspontja :m-::l\l".
·
\'izzcl összerúzya ne tegye azt savanyuvú (szabad I-Ja [JOa
/h S0.1), KJ oldallal ne legyen rcízsaszinü. (szabad brcí1111.
1 rész konyhasó és :; rész jég keverékében lchülve ne
zayarosodjék n1eg (vizl.
.Jól zárú. aprö üYcgckhen tarlassék.
~linl anacslheticum, kisebb operatióknál alkalmazlalik 5-Lí
gr. adagban belehcltctve. Hégebben a tisztütalan féleségek használata miatt a brornnethyl-narcosisok gyakran szerencsétlenül
végzfidtek s ezérl el lelt hanyagolva.
Aether butyricus, ananas aether:
e, /J, Oí 0 - llC
C2 lh Í
-'·
Kellemes szagn, O·\J00-1 r. s. folyadék. eléíúllithatcí cgyenl6
111cnnyiségü vajsavnak és kénsavnak kétszerannyi alcohollal valö
1 napi ázlatúsa által, 111id6n apránként 1í,,-r. vizet adunk hozzá;
az acthcr ncmsokúra lcYálik és a folyadék felszínén uszik. A
sarnl heliíle Sa2 COa-al kiválnszlva. az-·aclhert vízzel kimossuk.
Aethe'r camphoratus a franczia gykv. szerint hivatalos volt,
áll li;) gr. actherben feloldott 15 gramm camphorból és '.!5 gr.
alcol10l elcgyébfíl. Fogcscpp.
Aether cantharidatus, a német II. gykv. szerint hivatalos s
.......„.„„'.!.. r. cannabis indica és 1'.l r. aether
haszniíliiik.

-

- n -

72 -

Aether carbaminicus. 1. Urethan-acthil.
Aether carbanilicus 1. Phemlmethan.
Aether chloratus; aelher clÍloricus: e, lh Cl.. 1 rész calc.
hypochloros., i5 r. viz és 1 rész alcohol keverékének púllilúsa
s enyhe hfinél való átpárhísa által nyerik; a J'ülöelegcs chlórlól
higanynyal való rázás üllnl liszliljúk meg.
_ \'izliszla, chloroformszngu folyadék, mely a viznél nehezebb.
l;)-~() cseppjével rendelik mint izzasztó-szert kimerült belegcknel.
Adják aslhma, görcsös köhögés eseteiben is. ~linl anacslhelic:11m, kise!:I l. opcrali óknál főleg fogorvosok használjúk s e
cze ra spccrn1IS üvege 1dicn kerül forgalomba.
Aether chloratus Aranii. 1. aclhcr anaeslhelicus.
A~the.r ~hloric~s, a fra1Íczia gyk\'. készilménye, mely 1 rész
chloroform cs D resz borszesz kcvcrékébéíl áll.
Aether cocoinus, kokuszsavas aethylaelhcr. a cognacgyúrlásnál alkalmazúsnak örvendéí vegyület. mclv clföllilhaló kokuszdióból, mint az aelher hulyricus. };:éplcle: ·
C1, ffr, CO. 0 ·~ O
C,[J,, ,.. .
~ether crudus, aelher sulfuricus crnd. nyers aelher.
" s. r. \lü"/„ borszesznek \10 s. r. [J, S0.1-cl való clegYilése
•·
és lepárlása últal nverik.
Eldnle aclhyllcénsav képzéídii{, mely fölös borszcszszcl kénsavra és aet11erre bomlik; a felszabadult [J, S01 ujahb mennviségü alcoholl alakit Ül aetherré:
'
•
[C, Hr.. OIJ
lh S01 = Srh H. e, [J:,
[J,O]:
[S0.1 H. e, Eh
e, IJ:.. OH = [J,
(C, H:h O]
A jól hülöll szeclőbcn kél réterrbéíl álló folvadékol merünk,
az alsó
aclher ' n1BlYcl a ·sa\· n1eo. vizben "uazdaa,
._, a felső nyer~
„
0
l<ölese végett IWIJ oldalával nízva, ujra álpárolunk.
-· _Igen. ,mo:-gékony, átható szagu, égető izü folyadék. F. s.
O· /2;), -Hl' 1111111 v1zeuy merevedik meu :3-1° forr s rrym·san elo.
I'll anva sok 111elcget köt
n1ecr; könnveno• 1nerroyuJnd ""s kevéssé
kormozó lánggal ég. 18·8 ~r. viz felol<Ua, ";\· ,Jodol. hrrímol,
Frq Cl;-t. zsirokat, gyantúkal, lőgyapotol, phosphorl és kevés ként
feloldja. Levegőn hossrn állás utún eczelsav képződik belőle
Hr. Q, mellell, melv vizrc és ozonra esik szél.
Az aelhert Haimundus Lullus a XIII. században már eléíállilotla, de első leírását Valerius Cordusnál olvashatni.
Aether depuratus, aclher sulf'uricus depuralns, aclhcr vitriol
naphta vilrioli : (C, Ho h 0 = /.L A magrnr II., osztrák VII., hril.
nén1ct Ill., dán
fránczia gykv. szeril1~t hivatalos.
.
A nyers aelherbéíl úllilják elő, midfin a szabad savat /Wlf-val
kötik n:_7~ a_ vizel pedig Cci Cl, felelt való szúrilússal lúvoliljúk cl.
. 0 /2Q l. s. Gyorsan párologjon cl s ne hagyjon hátra horola.iszagot. Ugyanannyi vizzel összerázva, a viz térfogata 1/ 10 rész~
szel emelkedjék.
•

+

+

+

so., +
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Ép hfirön gyors párolgása által hidegséget kelt, mi mellett
nz érzékenység csükke!1, a hún1talan fclülelen a h6elvonús nagy
l'újdalmal okoz.
· Az clpárolgúsl bekötés ültal megakadúlyozva, mint lohokozó hat. (;{)zc hclchelvc a gégét és a helek~t izgatja, f~lt\~vó
dúst, vérh6séget okozva ..A.. vérrel nz agyha .1ut_va a lce.llhinre
és zsirrészccskékrc oldólag hatva. a lün1ecs111ozg~_is n.1egcl?vcncdésél idézi elő. Bels6lcg borszeszszel keverve, nunl izgalo szert
rendelik gyomorgöresnél, collapsusnúl. ,.\ gyomorban elég eczclsavvü. majd aldehyddé, CO, és [J, 0-rc.
Az éoém' belehclésénél három időszakot lehel mcgkülünhözlelni,
eleinte megc1cvenn1 az e1mcbc1i működés. rn1zugás,
h6cmelkcdés jelentkezik, mik mellett különböző álomképek jelennek n1eg az egyén cl6tt.
.
.
. .
En1c vizióhan nén1elvek nevelnek. n1asok s1rnnk, 1sn1el
nuísok kéjes ösztönök állal az 6rjüngésig hnjtalnak, dc n1ég
érzékcllensé(r nincs jelen ;
'.!., izon~ merevség, teljes hódulal és érzéketlenség úll be :
az en1ller n\'ugodtan fekszik, a hörnér~ék alacsony;
:3., nz é.gény clégvén az cszn1élet visszatér. :)-10 gr. acthe.r
8-10 perez' mulva ;) pcrczig tarló bódula~ol oko7;, ~:-cnlnl _is
lchcltctvc hc aclhcrl, n légzés gyengül s vegre a legzo rnozgas
n1caszüntc n1iatl heúll a halúl. rnelv ulún inég a szív ver.
" Mint anaeslhelicnmol cléíször ·egy J!orlon nevü fogorvos
alkaln1nzla eg\' ideges n6n .Jackson or\'os tanúcsúra 18,H). Bostonban s az 'akkori idéíben roppant nagy f'cltünésl kellell, de
rniYcl eleinte a vele Yal6 hánúsl ncn1 igen isn1erték, több narcolisúlió hahíllal végzficliilt, mi a bizalmat csökkenlelle.
Mondják. houy már Hil2-ben euy Long iY. nevü cmher
már ismerte az a~iher narcolizáló IH~tísúl. ~füléín Simpson a
chloroform narcosisl fülfcdezle, az aelhcr lassanként hállérhe lelt
szorilrn. Ujabh idéíhcn az aelher ismét több elismerésben részesül.
Aether ferri muriatici = Spirilus f'cl'l'i chlorali aclhereus.
Aether formicicus, hangyasarns aclhyl:
H.CO. 0 ~- O.

L

e, EJ:.

,...

,

Szintelen, kellemes rlmmszagu, O·D18 f. s. folvadék, meh·
clőállilhaló hangyasavnak aclhylkénsavval való hévilése ;íltal,
1nid611 az acthcr útpúrolog.
Gyárilag kcményiléí, ilfll
IJ,O és [J, S0.1 keverékének
álpúrhísa. últal állilják elő.
Külséíleg mint gyenge hőn·eresilő szert használjúk.
Aether 'gelatinosus, lojásf'chérnyénck aclhcres oldala. llcvonö szer.
Aether hydrobromicus. 1. Aclher hromal.
Aether hydrochlorico chloratus. l. Aelh. anaeslhelicus Aranii.
Aether hydrosulfuratus = ~Iercaplan.

o,,
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Aetherion, egy ujonnan fiilfedczell elem, melyet Charles
l·'. Brush a111erikai !cr111és;1.elludós a külünl'élc gázok -1i6vczcl<'í
képességének vizsgúlata küzllcn J'cdczcll fel. l~n1e gáz sürüsége
rendkívül e.sekély, 11101cculáinak n1ozgúsképcssége 0°-nüI 170
kilo111ctcr 111ásodpcrczcnkint.
'
A hypolhesisheli aetlier helyét a világlérhen az aelherion
foglalja cl, mely mintegy iíselemnek lckinlhclií s minden physicai energia kiizvctilésérc is szolgál.
,\z aelhcrionl eddig még nem sikerült tisztán előállilani.
Aether jodatus, acther. hnlrojodicus, aclhylc jodata: e, Hc, J.
L'gy készül. mint az aetl1er 'hrOiiialus :ioo r. · alcoholhc'il, u.!ll r.
jódhól és :11 rész phosphorhól.
. \'izliszla, aclhcrszagn Hl'.2 f. s. folyadék, forrpontja li;i".
~li\'el a Yérhc igen hamm· l'ülsziYcidik. a lcghalásosahh jódprneparalnmnak lckinlhc!6 . .\lkalmazzlÍI< 0·'.20-HIO grammjüYal hnjakórrníl, giinélynél, idült csuzrníl, aslh1rnínúl stb.
Aether martiatus, l. Spir. fcrri chlorati.
Aether methylicus, az aclhyli1cll1crrcl analog tisswlélclii
aclher s ép ugy állillalik cl6 mclhylalcoholhril :
CHr. OH
H, S0.1 = Cfla. H. so.,
IM!.
Clh fi. S0.1
CH:r OH = Cff:r. Cflr 0.
[[, Sih
Aether mercurialis Hufelandi. aclhcrcs corrosi\' oldal, mcll'l'l
condylomák hcccsclelésére alkalÍnaznak:
·

+
+

+

ltz>.
illcrc11rii s11blin1al. corrosiui
yra111111a flllllJJL

:lethais dcpumli
!! m mnrn I ll q u i uq u ll!J i 11 / ll.

Miset>.

Aether nitricus: e, !J,„ SO:r.
Aether nitrosus
H:,
1. spir. ac!hl'ris 11itrosi.
Aether oenanthicus, a horolaj ffialko!c'irészél képezi s annak
szagüt adja 111eg. Sárgás, viznél nehezelJh folyadék, J'iíszcres szaggal; leginkáhh capri!sav és ac!hylcaprin elegye.
Aetherol: C1rr lf:ro, könnyü horolaj, az aclhylcn polymerjc,
mely a nehéz horolajh"'l, vagyis az ocnantl1 aelhcrh6l úllitlrnló
el6 fWH-val \'llló mosás és átpárohís állal. Szintelen, (i'!ll 7 I'. s.
folrndék, mcl\'nck kellemes, zamatos illata rnn.
. Aether Óxalicus: (Co Hr.)o e, 0.1.
Aether ozonisatus, aelher és hydrogénhypcrnxyd keYerékl'.
Belsc'ílcg diahclesnél, helyileg skárlálnál hasrnálják. ,\dagja '.2 - .1

e, so,:

gran1n1.

e,

e„

Aether pelargonicus:
Hr„
fit; (h
Aether petrolei, naphla pclrolei; a német IL gvkv. szerint
hiYalalos.
'•
Eléí:íllilhal"' a nyers amerikai pclrolcumh"'l, ha azt lepárlás
alá vetjük, n1id611 :)0°-ig f6lcg pcntan 1ncgy át, ez félre teendő

-

s az 50 '-(i()" közöli álpárolgó rész az, a melyet a német gyk \'.
1ncc1kiván, 00-70°-núl gazolin, azután pedig benzol n1cgy át.
" Szintelen, petroleumszagu, O·G7 I'. s. fo~yad~k, :iO';-nál !'orr
s könnyen meggynlacl. Ha hor~,zcs,zes m1:mo;Hac cs Af/ 01h oldallal l'őzve mc"harnnl, akkor koszenhcnzmhol volt kesz1tvc.
A mcll;',msoroznl szénhydrogénjeil, f61cg hexa!ll: Cn lh.1 ;
penlanl: Cr, [11, ; hnlanl: C.1 Hrn tartalmaz. Leveg6n allva 0 lclvélelével elzsirosodik.
Az aether depuralushoz hasonlóan hóditólag hal.
Aether phenylatus :
.lt1>.

Acidi carbolici
qnllas Xl !.
Í\elheris rlqwmli
!Jl'Hll1fll(I/(/ 50.
illisce.
l\iilsőlc" az cuslaches(i hánlalmainül alkalmazzák.
Aetherp~óba: a magy. II. gykv. szerin~ oly alihe_r ha~wál
lassék, mell'i1{íl '.20 rész vízben csak 1 resz oldocl,1ek. brnck
rnegvizs<1áhisúra osztályzattal t!llúloll kén1csüvcl hasznúlunk, n1el\·c1L1 ().~, és 0-161 Hi-i" C"\'cnl6 térfob<1at \'aJl rncgjclüh•c. Ha
Ö-i" vizgl 10-ia al!hcrl töl!Ut1k s ezeket jcíl összerázzuk. állás
" a viz' térfogata
"
,
l szaporot.Je
1· 'IL
után
csak 1 / 1 n reszszc.
Aether sulfuratus, acthylsulfid, drncthylsulhd:
e,
Hr. "" s
CoHr. __. ·
Aether sulfuricus ,;,. Aclhcr depuratus.
Aether sacharinus, hangyasarns acthylaclher
CH. CO.
0 ~, () · i·h11m·ie·ther
CO"ll'Il' készítésére hasznúlják.
('.ff/'
'
'"'
,,
2

AetÍ1 er "valerianicus, isovaleriansa vas aethy laelh er
C1 Jh CO. "'- O _ l'lO

e;., [Jc

/

-. -

'

.

Szintelen, kellemes ~h;;aszagu. 0·87 f. s. folyadék, mclyc!
horszeszszcl mini anlispasmodieumol .é;' scc!a~i;t~mol. adnak
l'éilen ide"CS asthma ellen lll--20 escppJeYel. l<Joall1thalo, 190 r.
valc~·iáns~\'as nalrium 85 r. fü S0.1 és ;iO r. aleohol kevcrekenek
álpárlúsa és lisztilása üllal.
Aether vegetabilis = Aelhcr acelicus.
Aether vitrioli = Aelher dcpurnlus
Aether zinci chlorati :
1~~JJ.

Zinci ch/omli O·:ir!,
Spir. uini conc. :!:OO,
Aelh. .m!J'. dep . .'i'IJO,
Allás után a megtisztult folyadékot öntsd le. ·l-3 cseppenként görcs ellen alkalmazzák.
Aethereus, aelheriens = actheres.

-
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Aetherolata = növénnészck aethcrcs párlata.
=• aeth: olajok.
111ür ncrn hasznúlatos gyógyszer. ,\z ae thiopsok a h1ga_nynak valan1cly inás porral való keverékei, 111el\'
porok n higany eloszlödúsül cl6scgiliJ.:: 11\'cn nelhiopsok készültek oss~t saepiüvnl. krétüval, anli1noniu111i11al, g11nH11i arahicu1nmal, kennel, rnssal sth.
Aethiops animalis: Hg = lll, ossa saepia = l;"í.
Ae~hiops antimonialis, hydr. slihiato sulfuratum, antimoniumnak cs hydr. suli'. nigrumnak keveréke. Ht1'1iam acth. U·~
lfy, Hl·O S és ii-0 antimoniumhól készül.
Aeth!ops cretaceus, l!y = 8. creta = 1~.
Aeth!ops gra11hitic. Ily = 10, grallt = '.W.
Aeth!ops gummo~us; Hy = 10, gummi arahici = ~O.
Aeth1ops hypnotrcus = Aethiops sull'uratus.
Aethiops martialis ~.- ferrum oxnlato oxnlulatum.
Aethiops martiatus: Hg =·· ;), JÚr. ox\"d. ·rusc. Hl.
Aethiops mercurial = aeth. sull'ur.
Aethiops mineralis =· aelh. sull'ur.
Aethiops narcoticus ~~ aeth. sull"ur.
Aethiops sacharatus = Hy = 10. Sach = '.W.
Aethiops vegetabi!is, Hy = 1O carho = '.W.
Aethoxycoffeinum: Cs H11 (0. e, Jh)S, (h 1881. Fischer Emil
Aeth~rolatura
Ae~h1opsi Ina

ü}t~! ~lőüllitott vegyület, n1eÍy aprcí,' fehér kristülyoknt képez.

l:loa!htható monohromcoll'einhől. ha azt alcholos /{Of!-val rázzuk, midőn a ~offein hydroxyl gyökje alcohol gyök últal lesz
h?l_;·ettes1tvc, m1 mellett KBr és H, 0 keletkezik. Idcgzsáhálmül
0·2a gran1n1os adagokban jó hatüsunak l>izonyull.
,~e,thtrna _cynapiu"! = mérges ádüz, va(!pctrezselycm, nz
ern):<isok koze tartozo dtuh·a. mely a bürökhöz hasonlit, dc
t~nnal kts_el:h s ~z cr~1yőnek gallérja nincsen, a szár pedig ncn1
Joltos. Halas tckmtctcben a hüriikkcl rnecreuyczik.
Aethyl: G, Hr,--, 1. v. é. alcoholgvök~ a~- alcoholok homolocr
sor?zat~n~k n1ü?odik l?gja. Szintclc1~, aelhcrszagu gúz, rneIY
<l"-nal 2 1/, lcgnyomas alatt csepplol\"fívá sürüsödik clőállitható aclhyljodidnak Z-nc! rnló clbontüsa által.
'
Aethylacetamyd = .-\cetamyd.
Aethylacetat = acther aceticus.
Aethylaether = acther sulfuricus.
Aethylalcohol = Spir. vini rectif.
Aethylaldehyd = Acetaldchnl.
Aethylamin: Ca lh/
H i N, az /. rendü aminek \!. o.í közé tar-

+

IJ)

lozó vegyület.

Aethylbromid = Aethcr brornat.
Aethylbutylaether = .-\cther hut l"ric.
Aethylchlorid = acthcr anaeslhclic.
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Aethylcyanid, isom cr vegyület a propionitrillc!:
1
('..
.
l{ acl 11y 1an1111ra
.
"-,r/f,,.
.· · ( , • keletkcz1.,{e11 1oroforn1na
va lo. 1in t,asa 1<:or ·
.n.

'

+

+

C,/J,N
GHC/a = Callr.,\'
3 /JC/:
savak állal aelhvlan1inra és hangyasavra hon1iik.
Aethyle bromata "= Aethcr bromat.
.
Aethyle hydrargyrata, mcrcuridiaethyl:

/Jy::.:: ~J;, ~~~ ~ úlhaló bíiziis szagu, 2· 1.1 r. s. folyadék, 1;)!);, forr.
,\ bőrön iüCn fájdahnas lohosodásl. genyedéshc 111c116 hcílyagokat okoz, i~clchcive higanymérgczés tünetei lépnek fel. Eliíúllilható cczetaetherhől. ha al1hoz jodid vagy bromid vegyületet és
natriu111higanyl adunk n1indaddig. 111ig küsaszcríi n1assúl kapunk,
chhéíl az acthyll1igany lcpúrollrntó:
2 e, /h Br
Hy Xa, = Ily /C, /J.-,j,
Xa !Jr.
Aethyle jodata, 1. .-\cthcr jot!atus.
Aethylen, elayn, earhyl, e, ll.1. //. 2 :·· é. al~oh~i~gyö~<: a
vilü<>itó-g:íz fiíalkatrészc. Eliísziir Becher :í111totta clo ]hh\l. I'cpziidíl\: a 'szerves anyagok lepürlüsakor, eléiüllilhalö szesznek négyannvi tiiménv H, So;-cl való lcpürlüsa :íltal. Szintelen, légnemii
vcu\·i"t!ct
n
' 0°-ii:íl .['.!, !éunrnmüs mellett cse1i11fol1"<ívú siirithctií.
~lé1:gcs hat:ísu, chlórral olajszerü folyadékkü egyesül, honnan
ncvél nverle.
Aethylenaethenylidiamin. = Lipi<,lin methy_lglyox_alid!n·..,1· ~
Aethylenaether, aclhylenoxyd: (C, H1h o,; igen hrg,_1.H> ;na!
p:íroluó l'olrndék, rneh· az aetll\"lcnum chloratumnak 1'0H altal
való ~lhoniása által ciöúllitható.' \'izhcn oldódik, IJ-cl alcohollü
változik út.
Aethylenalcohol; aethylglycol, carhylhydrat. acthylcnoxidhydral: e, I/.1 g~~; kél v. é. alcohol. Szintelen, siirü folyadétt,
vizzel cgyclilhct6. Itlcnyit() anyagokkal glycol- ös. ~óskasavvt~
alakul. E16úllitlrntö eczctsavns acthylenacthcrnek MJ/J-al valo
lcp:írhísa ú!tal.
Aethylendibromid: C2 Ili Bi, keletkezik aethvkn és bróm
kiizvellcn egyesülése üllal.
Aethylendichlorid. =~ Aethylcnum chloralum.
Aethylenchloricl. = ,\ethylenum chloratum ..
Aethylemliamin eziistphosphat. =• Argcntamm.
Aethyleneczetaether,. cczct?arns gly~ol: (~:,,H,. (:!!;. C0.0)
(),, szintclcn, kiiziimhiis Jolrndck, v1zhcn 1s oldodrk. l<.loalhlhato
actll\'lcnchloridnak cczetsav'as natriummal való lcpúrl:ísa :íltal.
- AethylenglycoL = Aethylcnalcohol.
Aethylenimin. •= l'iperazin.
Aethyle nitrata: (,', /J:, SO:i. Szabad SO,-l nem tartalmazó
HSO:i és alcohol keverékének lcp:írlüsa által :íllithatö clil.
Aethyle nitrosa, spiritus aetheris nitr.: spir. nitri du!cis:
e, llo SO, a német, brit- és osztrük gykvck szerint hivatalos;

+

+

n~

v

-

-
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-!8 r. alcohol és 12 r. JL\Q,-ból állitják elő, ha abból 40 részt
atpúrolnak s az esetleges szabad savat MqO- val közümbüsit ik.
Szint_e_len, gyürnölcsszagn folyadék, melyet niint hugyhajtót 10-'.W
csep.1evel adagolnak.
Aethylentrimethyloxyamin. = i\curin.
Aethylenphe_nxlhydrasin~orostyánkösav. Egy uj antipyrcticum. mely ugy_ alhttat1k elo, hogy ?elhylenphenylhydrazinnck
al~ohol~s oldatat v1zmcntcs horoslyankiísavval lcpúrolják s a
parlatbol a lennevezett vegyületet kijegcczitik.
.
Aethylenum chl~ratum, e!ayl chlorür, claillum chloratum,
h<)uor. Holl~51;1Ic~ts: C, H, Cl,'~ ,Szn!tel~11:.. chlorof~rmszagn folyadek, L s. 1 -80 lorrpont.1a 8;:r;:i° C. 1 ;~);)-ben Dermann, Brandt,
Pacis _war.1 .Jroostwyk és Lauwerenhurgh hollandi ve<1yészek
ledeztek lel "egyesült erővel.' Eliíúllitható, ha aethvlenrebÍiedves
chlórgázt hagy:mk h_atni. A r;émcl IL gykv. szcrirÚ hivatalos.
A chlorolormnal gyenoehh anaestheticum. ~!int héírveresitc'it olajjal kcven·e zsülníkn?ii alkalmazzük.
·
Aethylenum tetrachloratum: CCL. CG/,. Eliíállitható carboneum sesquichloratnmnak KSH alcoholos oldatával való le pár-.
lása által:

.

~lllll

e, C/,;

2 Ii.SIJ =

c, C/1

+ 3 KC/, + H, S.

a chlorolorm hódit.
Aethylglycol. = Aethylcnalcohol.
Aethyliden, nz nctl,1ylCn~1el json1cr szénhydrogén-gyük.
UJ,. CH,; CHa. CH
acthvlen actlwlidcn. 2. v. é.
Aethylidendiaethylaethér. = Aceial.
Aethylidenglycol = acid. lacticum.
Aethylidenum chloratum: Cfla. CHC/, = 00. Szintelen, chloroformszagu 1·182 f. s. folvadék mell' már ;)7"-nül forr
Eliíúllitható, ha ötös pliosph~rchlÖridhoz aldchnlet "~'zclünk
s a keveréket lepüroljnk :
CH:i. COH
PCfo -· PC/a 0 -f- Cffa. CH C/,.
Az cthylcnum. chloralummal . isomer. Bclchcl\'c nvorsan altat
ugyan, dc hatasa rüYid ideig tarló.
b~
Aethylh~drosulficl :
H:„ EJ.·? = }lercaplan. !. n.
Aethylkensav. = L1quor arnl. llallcri.
Aethynitrát. = ,\ethyle nitrata.
Aethylmethylaether: Cl!, 0.
fh.. Anacslhcticum mint a
chlorofnrm. Eléiüllitható actln·ljodidnak natrinmacthylaltal rnló
lcpürlása :íllal.
- ·
Aethylmethylcarbinol, müsodrendü liutylalcohol:
C, fh
Clla CHa
1_1_,
C, Ha
\!
t
lJ
vagy
CÍJ
OH
!
r:Eh OH. 1. Butylalcohol.
Aethyloxyd. = Acthcr sulfuricus.

+

e,

c,

7g

Aethylphenylaceton. Hypnon.
Aethylsublimat: !Jy (C, H:,) Cl. Fehér, fér;yl'.í lemezes test,
inelv csakis forró horszcszhcn oldod1k, sa.1atsagos ne111 kellcmctien szaggal hir. Eléíállitható ha az aethyle hydrargyratahoz
hnrszcszszcl Hq C/, oldatot öntünk:
Hy1C1fI:.:1,
lly CL = '.2 Hy (C, H:,) Cl. J!inl lmjak0r cllc_nes ~zcrl
unv alkalnrnzzák mint a co1Tos1vust s ezzel lrntas tekmtctehcn

+

n~Caerryezik de a fchérnvét nen1 alYaszljn 111cg, n1int anu1z.

"""'
.
CfF
Aethylsulfid, a mcrcaplan actherjc: (';~

H;,\ S. Fokhagyma-

szagu l'olrndék, mely cliíüllitlrntó aclhylchloridnnk MIS horszcszcs olthitüvnl való lepürlása últnl.
Aethylthallinum = aeth yl lel rah ydrnparnchi na n isol.

H

H,

e

c

'

Ufa()(;
1

/[(,'
··~>~./·'

c

//''·,

e

i:u,

il
C

CH,

1

"',,//

x
e,

JI
fh Egy uj. a tühhi tlrnllinpracparatnmokkal mwloo" tlrnlleinYc!!\'Ülct.
l. Thallin.
'-'~
Aethyl-Uretlian. l'rclhnn.
.
.
Aethyologia = kóroktnn. Az nn·nsl!!do!nany ama r~eszc,
n1clv a hclegség oka és okozata küzülli üsszclnggcst kutnl.Jn.
- Afagia =-, disl'agia. a nyelv, torok vagy a garat 111cghctcgcdésc folyán fcllépéi nyelési nehézség.
Afazia = sz(ll:ísi képtelenség.
.
..
A1fectio ~ érzelem, ge1jcdelem, Yonzalom; Az egyen sapi·
szcrü érzcln1c vala1ncly túrgygyal vn~y sr;cr~_1elylycl. szc1nh.t;11.
P. o. ilven az éhes cn1hcr <.'rzL·le az clel laltara„ az idegek ,101csfí izot'tlollsüaa cov 111ús nc1nhclinck küzl'l!étéhen. testszaga ér"
'"
•
1t szcn1 le'I esc
• 1zor.
zésckor,
hajan illalúlül
vagy idonuuna
A1ficiálni = elváltoztatni.
Ama , crii.
mely nz.
Aff·111'1tas chemica = w111Tokons:Í".
l:"t.
n. .
, 'I
cavszcrü és összetett lestek külesünüs l'r1nlkczcsene a vegyi
e~\·esülésl hozza létre ...\cohnesiötól annyihan külünhüzik, hogy
n~í 11 cciv és ucrvanazon lest l'L~szeeskéil tartja üsszc, hancn1
külünhRZlí tcstrSSzccskékel egvesil nj vegyületté. Igy p. o. a I-I és
1
()-l a vc,rvi vnnzús egvcsiti viZzé. a i\ a-t é~ C'/-l súvú sth . .-\
'ea 1 · 1 ·okÜ~1súo okúha1-l ~1néo 111co nen1 n1ahayarúzotl tüncn1ény,
h.
"
"
- 1
johhan
rnondva
tulajdonsúgn
a h testeknek, - n1c
J:. el"ol~ r~1c~ a·11 t.~
vcc1yész kutató szellcn1c, látja annnk nagyszeru hatasat, 1sn1cr1
löt~~ényeit, de 1ncgn1agyarúzni nern tudja.
.\- 1'covroko11súrr
annál nunyohh
két lest közüll, 111cnnél
•
n
t'>
::->~
ellc!!létescJih tulajdons:íguak az illelií lestek (az elleutétek YO!l-

'

-
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zák ~gymásl), igy p. o. n
vcgyjellcmii H a -· jcllcmii C/-al
mohon egyesül HC/-á.
. ;!\ vegyrokonság azonban csak bizonyos kürüln1énvck között
nyilvannl. llvcn körülmények:
·
a) a hci/ma::cíl/apol, ·a régi vegyészek kiizmondásn : corpora non agunt, nisi lluida, itt én·énvcsiil. mert az oldatban lcvc'í

a

lcslck küzütt szü111os esetben l1\'ilvái1ul
veoyrokon~·la. io,· ]y•
F
'
·
"·
.,.,,..,"
\, .fes,' f fg't_..' /
:! ,1egcczet keverünk cgyn1~íssnI 1 a vcgyrokonsüg' ilein
1~yilrnn~1!'. dc ha o!lln~!"!n hatnak egymásra, mindjárt szép viiriis
lsapadck. Hg J, kcpzod1k, mely esetben a vcgyrokonstígot iuv
lehetne jelezni: (HgJ),
H C/, = Hq J,
2 j{C/.
"·
2., h6111érscik/et, p. o. a vas és k~n üsszckevcr\'c sohasen1
cgycs~il vask.éncggé1 h,a. csak rneg ncn1 olvaszljuk;
.
.l„ a k1swb11d11/11s1 1íl/apo/: slalus nascendi, némclv elen1ck egy111áss~I közönséges kiirülir:ényck közült nc111 cgycs~ülnek,

+

+

dc ha azon pdlanntlrnn tal<ilkoznnk, mid6n ve<>viileCc-ild>{í] kiszaha~_lul~1ak, - in s!alu nnsccndi - nagy haj~Índóságuk Yan
egycsuln1. Igy p. ~: a7: n_rscnsavhól az arscn az épen fejl6d6
11-cl. han1ar cgycsuL cp 1gy egyesül a fi az .S-cl, ha vaskéncgrc
ll" S0.1-cl iintiink, holott cgvlllás inínt nauy
vc<1yrnkons·iuot
0
ncn1 lanusitanak;
'"~
• 0~
~
· • h
• ·1., a (<'ny, p. o. a C/ és H siitélben nem egvesiilnek c<>vn;as,sal, 111ihelyt azonban egy kis fény ér hozztíjlifr, nagy hő J:~j
lodese 111ellett hevesen egyesülnek, 1ncly escthen az edén,:t,
melyben voltak, szétvetik;
•
•
5„ villamos.wíq slh. !. Elcctrolvsis.
. .Az elen1ck veriyrokons~ígának 1ivilvúnulüsa alkaltn:.íval liihhny1rc nagy hd és fénytüncn1ényck incnnck véohc.
Afium. = az O]}iu111 réui
1l1aayar
neve. h
h
h.
Afobla =·rettenthetetlenség.
Afonia = hangtalanság.
Afonya = vaceinium m\Tlillns.
Afrosime = a l:iz és téÍ>olyrnil follép{í znvart beszéd.
„A!ta = a ~7:ti.i nyúkhürtyájünak lictcgsége. :\e111 tévcszlcndo ossze a sza.JpcnészszeI (soor.)
After = anns.
Ag = argenlulll.
. . Aga!a~ti~ = terhes asszonyok tcjsznke, mch· a lllirigyek
fc.1lcllensegcbol vagy: n tüphílkozüs hiányosstig~íh(H s?.úrinazik.
.. Aga: agar._ nyaktartalmn por, mely a rucus amvlaccu>
ncvu algahol kcsziil fözés :ílial; a ]'{ízctct vékonv réte-uekhcn
a napo_n •:1;gs.záritjük. ~!int indil'ercns mass:il hasziuilják pilul:ík.
supposilor1ak, kocsonvúk készitésére.
·
Agárfü, kosborfii = orchis marin. melrnek "t11noja a salcp-ol adja.
·
·
"
·
Agaricin, laricin, agaricinsav: Crn Hao. o,„11,0. v:1"v
"·
,. ff. " Oli
' CO.
CO. O!J
0 fJ !!
,,,.,
, '·
'' 0 ·
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A német HL, clún és helvét HL gykvck szerint hh·atalos.
E16állitható az clporitott agaricusnak alcohollal való kivomisa állni,
melyb61 kijcgcczcsedik. Forróvizben oldódó llíkel képez. Adjúk
pulvis Dowcri-vcl izzadás csilapitóul 0·005-0·0l aclagokhnn.
Agaricus albus, polyporns off. fungns laricis, bolelus laricis.
fehér galócz?. A héjasgombákhoz (hymenomycctes) tartozik,
Európa és ,\zsia n1agas hegyeinek fcnyőfúin tcrcn1 s holelus
purgans I)crsoon nevel is visel.
' A mycclium, mely a kéregben rnn, kocsánlalnn, oldaltnüv6 kalapot növeszt 111agúhól, s ez a része a gycígytúrhan
tartolt agaricnsnak, s hy111eniu111nak nevczlctik. .-\ hyn1cnin1n
p:irlmzamos hcngenlcd tiiml6kb61 áll, mely tiiml6k összekuszált
sejtekkel vannak üsszcszc'Svc. .-\ hyrncniun1 annyi éves, a húny
hnrúntrélcgb61 :íll.
Használják mini Jus hajtó és izzadást mérséklíí szeri, dc
mivel adagjai meghizhatallan eredményeket mutatnak fel, nem
igen rendelik. \' oltak cselek, 111id611 a helcg 2 gran1n1ru scn1
rcngüll, s n1úsok 1nég kisehh adugoklól is hünyingert és hasmenést kaptak.
'l'artalinaz (30°/0 gyantúl, 111ely f6ható-anyaga, fungint, agaricinl, rumarsaval stb.
Agaricus chirurgorum, poly porns l'omcntarins, agaricus qucr cinus prncparnlns. Tiilgyl'úk oldahin tcnyészéí, a hymenomycctesek küzé lnrtozó gornha.

·
F6zés és knlapúlús által praeparúlt minéísége picíczák által
okozott sebek cldugaszolúsára alkalmazlalik.
Agaricus emeticus = hánytató gomba, mely ncd\'cs lakúsokban is lcll\·ész.
Agaricus' edulis = champignon, !. boletus edulis.
Agaricus muscarius = légyiilc'í galóczn.
Agaricus quercinus = Agarieus chirurg.
Agarythrin, 1871-bcn Phipson által az agaricns ·rnbcrbéíl
el6állitott alcaloida.
Agathin, salicyl-melhyl-phenyl-hydrasolon:
Ci: fJ,. Oll. CIJ: S. Jl. CH:. L'i: EJ:..
condensaliós tcr111ék . .:\11tirhcn1nalicun1 és antineuralgicu111, adagja
O·l:Z-0·;)() gramm.
Age, :\xin, a mcxicoi coecus axinból l'iízés :iltal cl6állitott
kocsonyús anyag, n1clyct n1inl küzü1nhüs hcvoncí-szert hasznúlnak.
Agennesia = 1naglalanság.
Ageusia, anacslhcsia gnslatoria a nyelv izl6képességénck
l1iÚ11Ya.
· Aggkór, senililas, mnrnsmus, involutio scnilis. ,\z cmbe~·i
élet folvásúhan n hanvatlús korszaka, melyben a szervezel lc.1letbé<1é-nek
ma<>aslatái:ól
lassan süh·cd; lassuhhá vúlik a tú1>hilh
h
kozüs és a Yérkcrinc1és folvainala. n1elvcl nz edénvck n1cgszükülésc és a csontos(~dús hJhorgalnak; -a hűrkipüroigús és a tüdő
~

"""'"· Gyúgy". loxkon.
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működése csekély, a szellemi lehetséa is csökken a nemi tehetség altíszáll vaav
n1easzünik
·, a h~1·• 111ea6szül
a b6r 111 eo~
'-'w
'-'
Ö
'b
ranczosocl1k, a proslala és a sziv kivételével minden szerv
salynyul, végre bekövetkezik a természetes hahíl. Az aoakór a
""
70-ik év után kezdődik.
Agglutinatio = sebek összeforradásn.
Aggregatae = csoportos viníou növénvek.
~
Agnesit = bismulh. carbon. ~aliv.
Agnin, tisztátalan lanolin, mely a lanolin liszlilása után
marad vissza; ;);l 0/ 0 zsirt tartalmazó, vaselinhez hasonló kcnőcs
1

,,.

<..

l

•

n1assa.
Agopyrin = salicin, chinolin és chlórammonium keveréke.
Agonia = halálküzdelem, mclv idéiszakban a sziv m(íködés
igen aláhanyatlik, n _Iégzé? Ia~su é?„ vontnlotl ai izn1ok cgy1nüs~
után ellankadnak 1111g beall a halai.
Agorafobia = ideges szoronoási állapot. melv hosszu, vaov
néptelen uleza vagy tér láttára f~gja el az embert.
n_
Agra = köszvény.
Agraphia = a központi idegrendszer zavarából származó
1ras1 képtelenség, midéin a bcleo a helvcsen kimondoll szól nem
tudja leírni helyesen.
"
Agrestis = mezei, vad.
Agr!monia. = apró bojtorján.
Agrwthymia = dühiing6 éirültség.
Agrippa, a szülés ama rcndellcnesséue, mid6n a ayermek
híbfekvésti . .~\ lovak n1indig lúhfekvéshen h~zzttk vilügra ;w csikót,
innen a név eredete.
, . A_g~ophyrum repens, triticum repens = taraczklmza, a
pazs1lfelekhez larlozo niiYénv melynek avükere Had. oraminis
név alatt, mint igen tápláló· ~nyag ism.;'reles. Tarlaln~az 22'/0
keményitéil, czukrol stb.
Agrostemma
githago
=
konkoly,
a szco!'ü-félékhez
tartozó
.
. ,
,
0
piros v1ragu nüvcnv, n1elvnck n1anvai főlccr a disznónak árlalmasak. (Githagin tartalmuk miatt I~ o.)
"
.
1

~

~grypnia, ins?n1nia = áln1atlanság. I~ülünhüz6 betegségek,
l1!lfesz1lcll szellemi munka, nagy gondok által okozott izgalollsaga az ~gynak. Gyógyitásako1: az eléíidéz{í okra kell figyelemmel lc111~1 s csak akk~r kell kizárólag hypnoticus szerekhez f'olyamodrn, ha az ok k1puhalolhatatlan. Mint altatók adhatók az
urelhan, paraldehyd, chlorallJYdral. sulfonal, brrímsók, mel\'ek
az agy .izgatotlsá!{ál Ic1;yoi:1ják. Az opimn alcaloidái kerültcs"enek, mivel hozzaszokas allal hatásukban csökkennek s mé"
veszcdelmesekké vúlhalnak.
"
Agy, cerebrun l. Agyvelő.
. ;;gyb~vizelés, _enure~is. nocturna, a hólyagzáró izom elcrnye~lesc, hudcse folytan heallo hugylarthatallans:íg, dc 1ehet szokás
1s. Jo szemek bizonyult a küvclkczéi keverék:
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Chinini lannici
L11p11/ini
art. r11·. se11ils.
Eleosaclwr. caryophylor.
(fi'. trín
il!ayncs. carbonic.
f/I'. se:x;.

'!. f'. p. r,uJ.
/'

~·

S.

J~egge! 1

. cos
l .. .i:.,"".. :~\..
,.
Ill
este egy pori.

Agyag, alluvialis képzéídmény, mely földpat larlalmu sziklák clmállása üllal keletkezik; e szírlck elmállásánál a bennük
lcvr3 kovanysavas lugaljsó viz állal fcloldatik s löbhé-kevésbbé
tiszta aluminimnsilicál marad vissza, melynek vcgyalkata:
;l/, Oa 2 Si o,. A legtisztább agyag ·i-7° / 0 vasoxydot. 2°/ 0 meszet,
quarczhomokot tartalmaz.
.
Ágyék, regio pubis, az emberi testnek a nemzéíszcn· körüli,
liigy, csontnélküli része.
Agykór, encephalopathia, az agy betegségeinek áltahínos neve.
Agyvelö, cerebrum, encephalum, az idegrendszer központi
része, n1ely az akaralnak a n1ozgásnak, a szellctni n1ííködésnck
székhelye.
1

.~\z agy n kopony::rüregcl Lölti ki s innen a nyakszirtcsont
nyihísán át hengeres alakhan a gerincz-csatornáha n1egy át,
mely részt gerincz-agynak - - medulla spinalis - legl'cls6 részét
nyúlt-agynak - mcdulla oblongata - hivják.
~lindeme részeket finom hálózatok szövik át, mclvck a
· a tápláhísukrn szükséges vért szállitják. Az agy állománya igen
lágy s bürom hurok által van körülvéve. A legbelsőbb a lágy
hurok - pia mater - mely dús v~redényeivcl az agy minden
részébe behatol. E fclell a pókhálólmrok terül cl, mely nem
borítja mindenütt az agyal. A külséi, vagy kemény agyburok
- dura n1atcr nyulványokat bocsájt az agy egyes tagolt
részei közé, n1cgvédvén az egyes részeket a helyükből való
kimozdulástól.
1\z agyal nagy agyra - ccrehrun1, - kis agyra - ccrcbcllum - és nyúlt-agyra osztjuk; a kél utóbbi a nyakszirt-csont
által képezell mélycclésbcn fekszik és a nagy agy últal fedctik
be. A nagy és kis agy két-kél féllekébéíl - hacmisphacra áll. A nagy agy felülete szabúlytalanul alkololl tekervények
- gyri - és árkok által - sulci - van összekuszálva; a
barázdák n1élyen hatolnak hc az agy állo111ányába, n1i által a
szürke agy-állmmíny felülete nagyobbodik. A tekervények száma
ésa barázdák n1élysége üsszcfiiggésllen van a.. szcllcn1i tehetség
fokával, így az ember után a legtöbb és legmélyebb barázda
a tnajrnok, Iegkcvcsehh a cs6rös crnl6snk, rágcsálók agyán.
A hüll6kt61 lefelé az állatok agya sima.

fi*
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A nagy agy alaprészcin három rész különhiizlclhetö meg;
az els{í részt a Sylvius-féle árok választja cl, a másik rész pedig
a kis agy mellső része ültal osztatik kétfelé. A nagy agy féltekéil az agy-gerenda - trabs ccrcbri - köti össze s ez alall
van az agyboltozat - fomix.
Az agyholttól htítrafelé vm1 egy nyilás - ventriculus, -melyből kétfel6I az u. n. ~lomo-félc félhold-alaku üregek nyilnak: en1c üregek kevés vizet larlalinaznnk, 111cly viz 111cgsznporndtával fcjvizkór keletkezik.
A kis agy hosszmetszete foalakol mulat, melyet az élet
füjának - arbor vitae = neveznek.
Az agy sulya férfialmál 1-110 gr.. néinél 12ti2 gr. Cmier
agya 1872 gr. volt. A központi szerv akaratát a lest küliinbiizrí
részeihez juttatni és a külbehalásokal neki tudtul adni az idegfonalak feladata, n1clyck az agytól kiindulva, az egész testet hcfulj<ík.
·
· Tizenkét agyidPgpár van. melyek mind az agy alscí felületéből indulnak ki s a szaglás és látás idegeinek kivételével mind
a .negyedik gyon1rocska fenekén, a siürke állonuínyból erednek.
L, agyidcgp~ír: a szagló ideg - ncrvus olJ'aclorius - a 111cllscí
agylcmez hosszában nyulik az orrig s azt behálózza; II., a lútcí
ideg - n. oplicus - a Sylvius ároknál ered s a jobb és hal

agy alapján út, a szcn1iircghc lép s a

szcn1

idcghártyáj::'in ~ígazik

PI; IIL, a szen1111ozgat6 ideg - n. oculon1olorius; I\r., a sodorideg - n. lrochlcaris; \'., a háromágazásu ideg - 11. lrigcminus - mely a szemhez és a két áll kapocshoz megy; \'!., a szemet távolitó ideg - n. ahducens; - - \'l!., az arczmozgató és
nyálelvülasztó ideg - n. facialis; - \'Ill., a halló ideg - 11.
~1cn!::licus;

- IX., izicl6 ideg - n. glossopharingacus; - X., bolygö
1,dcg ,- ~1. v~gu? - 111ely igen nagy jelentőségü 1 ellátja a torok
es gegc 1zn1a1t, idegeket küld a tüdőhöz, szivhcz, veséhez, gyo1norhoz s cn1c szervek 1n(íküdését szaháJyozza ; daczára annak,
hogy a gyon1ornak és szivnck külün idedci vannak a tengélcli
idcgrendszert6I, a holyg<> ideg álv<ígása halúll hozó; XL, a járulékos ideg - 11. accessorius - mely a hát csuklyás izmait mozgatja; XII., a nyelv alalti ideg - n~ hypoglossus. - :\ gerincz-

agynak szintén vannak idl'gpárai, szátnszcrint i~l pár, n1clyck
főleg a tagok és a test n1ozgásait szahályozzák. l. Gcrinczngy.
:\z agyidcgrcndszer fclge1:jeszli a n1ozgásokat, üsszefügg.éshe
hozza lényünket a külvilággal, küzvclili és ünludalo!-isá teszi az
érzeteket, székhelye rnlamennyi szellemi lehetségeinlrnek; mííküdését semmi külséi üllapotdllozás nem mutatja, egészen helséi,
molcculáris változás az .. melyet a villanyossággal hozhatunk
lrnpcsolatha.
1\ központi idegrendszer egyes részeinek nlííküdésc isn1crvc
van; így ki van kqjatva, hogy a nagy féltekék az ész és az
érlelem székhelyei, dc ho"\"
enyes te hctsé<>ck
a féltekék. valab.b.
b
mely határozott tüjéküra volnának kizárólag szoritva, nincs
~
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cléoné hebizo11\"ilva. A féltekék pótolhatjük egymást oly módon,

ho<7\': n kclt6nCk 1nííküdésé.t akárn1elyik is elvégezheti egyedül~

,~1-l·'1l>I> mcnfio1·elték
honv
az e<>yik
l"éltcke. hetegséae
mellett
lc n<
n n.
'
h.
n.
~ . ..,,
11
<

aZ érlclc111 nc1111nindcnkor gyengül, sfít hühor1latlanul 1s rnaral Htl.

..-\ naov acrv küzé1>részc és a nvull agv az akaratnak szer"·
h.
•
',
l'\. cs
, o l y sa.Ja
. • 1sagos
•
vei. I·: szervek
is kétoldalt• reszaranyosa
herendezésök Yan ho«1· a jobboldali szerv a lest hal felél
kormúnyozza. s vi~rnnt"'a baioldali szerv a test jobh !"elél kezeli.
l[a vala.rnclv -vércdén\' 111corcpedCse következtében az agyban
vérümlés (1Ígyszélhíídi's) sz?.rmazik s ezáltal a l~fiz.ép~gy jobb
fele van mentúmadva a testnek haloklala lesz hudolte.
"
. lcgrentl.:\ nvultaay
cnvik, Jcofontosahh része a 1cüzponlI. H
szernek ÍJcnn~· va~· a léa~ést illető n1ozgásoknak vezérlő központja 's húr111clv kis h~Ivénck 1ncgsérlésc a légz{) n1ozgások
menszünése által 'rögtöni lialált idéz cléi, miért is e helyet az
élet pontjának nevezik.
.:\ I{is acrv n1üködésc fcléíl nen1 vagyunk hizonyosak: ugy
Iütszik_, hogv ~l n1ozgásokal szahülyozza, inert n1egsértésc l\üYelkezléhcn ~l ~ 1nozaásokhan fellün6 hizonytalanság 1nulnlkoz1k.
Az érzíí id~nek üllal a test valamely részének ingerülete
az agyhor. vezelt~tik, hol az annak n1egl'e_Iel6 ~rzctck l_;;:cl('.lke.znck; a 1nozgntó idegek a központban nyert 1ngerulcl~t az 1zn1okha
· juttatják, ezek üsszelmzóthak s létre jön a moz~<IS.
,
·
I-Ia vala111elv idet1cl lekü!ünk varry cl111ctszunk, a n1ctszcsen alul levő lcslrész~1. melynek vo~Íahín lefutott, érzéstc}cnr~1r \"J<f\'
hénUltSátfn áll he tl SZCl'illt, t1 111illl az :ÍlfllCtSZClt tdeg
s '-'o
~ o~
érz6 vagy inozgaló ideg volt.
Agyhártyagyul~dás,_ meningitis, bároml"éle al_akj:1 ismerct~s:
<>enyes - (leplomernn«1!Is cercbrahs purulenta), gumos - (menmgitiS lHtsilaris tullerculosa) és júrványos agyhárlyagyuladüs (nl.
cpidemica.)
1\ gcnyes agyhártyagyulachís~ okozhatja ~valan1c~y a EeJc;1
1cv6 ucnyes nyilt sch, az orr vagy !ül gcnyes ha11talina1; a gu~11c~s
Iní.ntalonÍ oly egyéneknél lép fel, kik n1ár gü111őkórosak. (1yogyilásuk az előidézéi ok ellen irányul.
Agyvelödaganat: tumor cerebr_i; hárminemü dag;~nal, mely
az agYra nyon1úsl gyakorol. .e\. syphd1licus dagan~;t?}\'. l11g~1ny~1.):aI
elmufoszthatcík, cle már másféle daganatok operalios ellavohtasl
igényelnek.
Agyvelögyuladás, encaphalitis: elc'íitlézhcti a koponyacsonlw1k
nenYcd()
hetcoséae
nen1 ritkán, a lülürca0 genYedo
hclcg~
ö
„
n
b '
1 1·'• .:
séac is n1id6n a cfCll\' a vér állni 1ul az ngyba n11re e111 >O 1as
ag)•vc!ágyuladás Űll 'be. A beteg folyton déliriumban van, láza
nagy, vége n halál.
Agyvelölágyulás, ence1ihalomalacia; az agyvcléi valamely
részének clmállása, mit az illető véredény helömrídése szokott
okozni.

-
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A mely idegcsoportot éri a hígyuhís, az az úllal kormányzotl szerv bénult lesz.
Agyvelönyomás = Agyvelfídaganat.
Agyvelő rázkódás, commotio cerebri; a testet ért nagy rázködüs credn1ényc, n1cly ünludntlansüggal, hüdésscl, hünyüssal
jár. Fclocsudáskor eme tünetek elmaradnak, de rendesen elmebeli fogyatkozás marad vissza.
Agyvelösérv, a koponyacsontok hiányos képzéídésévcl járó
betegség. niidfln az agy az agyüreghől kilép. (~yuiadüs küvclkeztéhcn sokszor halálos kimcnetelü.
Agyvelő sorvadás: atrophia cerebri, a hiídéses clmezavarnül s az aggsügi clinegyengülésnél füliép6 visszafejlődése nz
agynak.
Agyvizkór, hydrocephalus; többnyire az agyvcléíhártya gyula~
dúsa nlún fellépő betegség, 1nelynél az agyhürtyúk közé hcszürődő savónen1ü folyadék az egész koponyaürcgct kitölti s az
agyra nyon1úsl gyakorol. c;yer111ekek agyvizkora téihhnyirc gün1{is
crcdetii, de eléíáll fogzúsi zavarok, l1irtelen szellemi fejléídés, a
fej melegen tartása últal is. Kimenetele legtöbb esetben halál.
Agynia = néítlenség.
Agyris = sziirkeluílyog.
Agyrtria = kuruzsló.
Aidoiomania = szerelmi düh.
Aiodin, organo-pracpar~ltu11, n1cly a paizsnlirigyek hathatós j<id tartalmu alkatrészét proteinl1ez kötve tartalmazza.
Airol, bismuthoxijodidgallát: Cn lh 10H)1. CO. OBi .T. vagy:
()[J

.
-OH
C,H,<oH
- CO. OBi ~

_?H.

lz- és szag nélküli szürke por, mely csakis tömény lugoldatokhan oldódik fel. \'izzel eldörzsölvc, nemsokúra vörös szinü
hasicus vegyületté alakul, ép így viselkedik akkor is, ha sebre
hintik. A jocloformmal teljesen egyenrangn antiscpticnm; vízzel
alkalmazzúk hlcnorrhoenál is hefecskendcz6iil, kiclégitií creclm én vn vel.
• Airoform = bázisos airol.
Ajacopaque, egy gaultl1eria faj.
Ajaki növénytani érlclen1bcn a vtrag an1a for111üja, n1id6n
az egy behasitús últal ugy van felosztva. mint az úllatok ajaka.
Ajak-ir l. Ceral. lahiale.
Ajakos viráguak, labiatiflorae, az összcn6tt szirmuak osztúlyúnak IV. rendje négy csalúddal. 1. csalúd, labiatae, p. o. ajuga,
glechoma hederacea. staehys, lamium, thymus, salvia, lavcndula, origanun1, n1cntha, rosn1arinnn1, galcopsis, n1elissa, n1aruhium, scordium, hysopus stb. 2. csalúd: tútogatók, scroplmlarinae, p. o. digilalis, vcrbascun1) vcronica, calccolaria, rhinantus,
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melampyrnm, sth. J. család, 01·?bancl;~_íé!é!<: ezek f6le15 a dohfüiy
"Viikerein élősködnek. -L csalad, ut1!n!elek: plantagmes, p. o.
pÍantago major, p. h\nceolata,_ p. m!n?r.
"
. . . .- . .,
Ajaksejt, a növcnyek ep1der.n1sen lcvo u. n. sz'.1.Jny1Lts?L1t
köriilfo<1ó sarló alaku sejt. Eme sejtek apróbbak, !aluk vekonrnhb. ~iint az cpidermis't képzéí sejteké, chlor:ophilt t'.ll'talmazrn.1k.
Ajovan, az amrni copticum L. (ptychot1s co1'.~1ca, pl. a,10•
van) tcrn1ésc; ncvezclt növény .\egypton1han,Pcrzs1al!an tcnyesz,
az érnvősük közé tartozik; tcrn1ése a pclrezselyen1ehez haso.nlit. SziÍrkésharna, érdes felületü ;) bordás mag, szaga olyan, mn:t
a tlwmolé; 5-G"/0 illó olajat lehet átpárol~ü !ielő!c, mcJy ola.1nak ·:JG 0/ ,-a tlmnolhól (ajvain·ka·phul = a.1vau; _v1rag) all. . ..
· Az 'ajovaill Indiúban, nü1;t l'iiszert ha~znúlJ'.1k, vele kes7:ul
egy illatos viz, n1ely .az ind1a1 gykv. szerint hivatalos s n11nt
szélhajtó allrnlmaztat1k.
.
.
• .•
•
Ajuga reptans, innyujtó fii, az a.1akosak csalad.1aha tartozo
nüvénv virüc1jünak f'clsd ajaka nincsen.
Á)~lás, ~ilysis, lipothyinia; az agy v~rsz;gény~égé1~ek vagy
vérb6sétJének crcd111énve; okot adhat rea vcrszegenyscg. valamelv n~'Y fclindulús által okozott vértolulúsi fájdalom. Legkönynvciih ah1kja az eclypsis, legnehezebb a syncope, leghosszabb
a· tetszhalál: asphixia, 1. o.
Ajwain-ka phul. = Thymol.
Alrnrathlány. = Abulia.
Akó ré<1i foirndékmérték = ;)Q-80 liter.
Al. ~z ;lumiilium jele.
Aiabastrom, finom,' aprószemii, krisl<\lyos gypsz: Ca SO.i.
Alagcsövek l. Drainagcs .
.
•
•
.
Alaktalan = a\norph. 1. o.
Alakcsere sokalakuság. polymorplnsmus; a gomht~!' nem~ly.'kénck ama tnl~jdonsága, hogy fcjléídése alatt 2--·l fele sporaval hir.
.
.
Álalakuság, pseudomorphis!"u.s; !lém~l): úsva!1ynak .'.'ma tula.1donsá<ra, hogy nem a sajút knstaly!ormt\l'Ihar; .1on ~[o, p._ o. a
limonÜ, midéín a pyrit kristülyformúja alatt, a n:z pedig.a rczoxyd
formája al~tt !'ordul elii._ Eme ':ált?zús~ a l_assu at~lak'.il'.'~· _o~rn;-.z~:
a pyrit u. r. atalakul ken vesztes folytan hmmult<t, dc kllstal) lotn1áját n1egtartja.
· Alalia = a!'asia.
.
..
„
Alangium Lamarckii. Cornacca ind. gy~i!rnt:~ mm~ kopt.eto,
izzasztó és mint anlipyreticum ismeretes, a.1anlpk mmt az 1pecacuana pótszerét.
..
.
,
·[
Alanin alaninum anrnloprop1onsav: CFh CH. Cf-h CO. OI ,
a glycocolh~z hasoni<\ szénvegyület. Szöveti képlet:

H/ Keletkezik hio kénsavnak ammoniumaldchidre való
N
~:d1,
1r ' hatúsakor. 1.\ g)'ógyszcrtúrban a hydr. alaninicun1
CQ,f[,
használtatik. l. o.
H
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Alaninek. L GIYcocoL
Aiantol, alantollim : C,o Hic n. Illatos olajsúrga, :WO '-nál folyékony anyag, 111cly az inula hele11iun1 gyökerének lepürlüsakor
alanlolsavrnl megy úl. Kísérletei leltek Yele lnherculósisnúl a
terpentin helyeit.
Alantolcamphor = Helcninnm.
Alantolessencia jforpmanu, az innia hcleninrn lindnníja,
készilik liszlún alanlolhól és alantolsaYhól is. Phlisisnél. hel'cn1·calarrhusnúl '.2 ónínkénl Lí-:W cseppel adagolnak bel(í]c.
•
Alantolsav: Ci:. [J," o, [J, 0. Fehér, yizhcn olclhalatlan jegeczekel képez, lugokkal sókat képez. Az inula hcleniumbc'il
lcpúrlús últal nyerik.
Rlany = a nicolurnnak magyar (") neYe.
Alapszinek, Helmholtz clmélclc szerint a Yoros, zöld és

kék szín létezik csak, s cn1c hüron1 sziuérzék külünhiizfi izgalüsüra kclelkeznck a lühhi szinérzctck; igy a fehér szin a hü1·0111
alnpszinérzék cgycnl() izgatüsakor tün1ad, a sürga szint n viirüs
és züld, a violnszinl a vörös és kék színérzék izgatódüsa kelti.
Alapszövetnek nevezik a niiYénylanhan a parenchimscjlck
összességét.
Alban: C10 H10 0: az isonamlrn gulla finom poranyaga.
Albedó, az az arám', mely valamell· tesire es6 s az az
ültal visszavert sugarak -erőssége küzült ;,'an . .-\ fehér papir a
rcü cs6 sugaraknak 70°/0 -üt veti vissza, alhedöja lehüL ()·7 ~ u
frissen eseti hó alheclója 0'8.
Albinismusi a hf5r vagy a haj fcst6anyagának hiúnya egyes
helyeken. 1:cltün6 a négereknél az alhinisn1us a ne111z6szcr\'eken. Nálunk csak a hajzalon fordul ekí.
Albumen ovorum = lojúsf'ehé1je.
Albuminatok, C. H, N, 0, S-hő! álló küzönyüs ycgyje llegíi
an\'a<>ok, melyek az állati és növényi lestek le<>lénye<>esehil
0
wO
alkatrészét ké1iezik. Henclkil'ül hamar rothadó anva<>ok ké1ilelök
"
b
'
isn1erctlcn, n1íívileg inég ncn1 állíttattak elő.
Az albuminátok - fohé1:jcl'cgyülelck kivúló élellani
jelentőséggel hirnak, 111iveI az összes állati és nüvényi nedvek
fő alkotórészét képezik. Azon tápanyag, mely alhuminl nem
tartalmaz, tökélyes lápszcríil nem lekinthelc'í, mivel a l'ér és
izo111 képzésére alkahnatlan.
Az alhuminalok oldali és oldatlan módosulathan fordulnak
elő. Az olcloll allmminútok az állati és nöl'ényi nccll·ekhen
vannak s a levegőn való állús, J'6zés, savakkalÍ kezelés állal
oldhallan móclosulalba l'ihel6k út. Az okloll alhuminalok oldaluk
elpúrologtntása ulán n1ézgaszcrü lü111cg alakjában 111aradnak
Yissza; Yizes oldalhól a fémsók leglöbbjél'cl kiesaphalók, U"Yszinlén alcohollal, csersavrnl, ásványsavakkal. Az alhumiualokat
a IW!J sárga, Cfl/ !eycgőn hevilYc- Yiolaszinncl oldja; HNOa-al
xanntoproleinsav képzése mcllell sárgüra szinez6dik. C:zukorral
és f:I2 SO,-el keze!yc biborYöriis szinezelel vesznek fel; magas
wÖ

w

w

hőmérsékcn é«ell szarnszaoot árasztva égnek cl. Az olclhallan

"
"
1vvc l cr1nt
' " 1\czvc a"(J" ('_;-na'1 v1z.
fehérnvc a savanvu
n\'on1ornet
hen oiciékony peJllOJ~J;Í alakul át. flc .)Q4-.el és l~m:nak{ive~
hcYitYe u<1vszinlén rolhach\s J'olylán aldelmlekel. Iilo szervi
aljakat.' m~inoniál, leucin!, lyrosinl stb. nyujlanak. Az állati
testben oldékony úllapotban lcvc'í albuminúlok ezek : .
Albumin a tojásban, fibrin a Yérben, synlomn 1~7;o;nros
lonya) a han\nlcsikolt izomroslol~ban, aleuron a gabonal~lel~hcn,
t'rtsein a snjlhan, lejben, lcgtu111n a hüvelyesek. ~crn1es~tllCl11
"lolmlin '"'"'' kl'\'slallin a Yérhcn, hacmalokryslallm a verben.
"
Albumhi, lo,Íúsl'chérnyc, a tojás J'chérjébe~1, ~ vérstl\'Cíhan,
,\llali testben cliíjiiYií protein anyag, összeletclel nem lehel
ycgysulyokhan kifejezni, cle szúzalékos iisszelélcle kiizeliléíleg ez:
= :>:1·0
H =
7·0

e
s --

15·;)

() -- '.2'.1',t
S Ui
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A lojúsfchéréh6l elföllilva sárgús, áll,útszó, Yizl!en lu~os
kemhalásu folyadékká o]yadó liime_ge_l kepez. Old~konysaga
luglarlalmún alapul. Eczelsavval oldalabol lucsap".a leher, pchelyszerii lümeget képez. Kicsapják a HSOa, '~~ egy:;l,1u pho~1!horsav,
sósav, kénsav, csersav, alcohol, a IegLuhb fe1nso. l· en1ckkcl
e"vesilliel6. (Fen'. albuminatum.) Az albumin módosulatai a
p~Í·albumin és melallmmin. A uémel Ill. és dún gykY. szerint
hirnlalos. poralaklrnn.
.
.
.
Albumin fell<eresése a vizeletben, !. Hugyv1zsgalal.
Albuminoidok, az úllali testnek nilrogénlarlalmu, az albuminalokhoz közel álló alkatrészei. Ilyenek az enyY (glulm);
porezenyv (chondrin); szaruanyag (keratin); s?ricin a selyemben ; n1ucin ; pyin a gcnyhcn; pcp,tono~\1 cn1uls1n v.. synaplnsc;
diaslase (söréleszl6); plyalin, a nyal c1:ianyaga, pcp~u! sth. !. .o.
Albuminuria, fehérjevizelés, a vese megbelegedc?enck egyik
kórllinelc. midőn a vizelet b{íyen tartalmaz allmnunl, mely a
vérsaYóból keletkezik.
Albertus Magnus, Albertus Te:Ilonic_us, Alhedus Gro.lu?:
Nagy Alberi, igen hires Domokosrcnclt barat, scolast;ct~s, aquu~o!
szent Tamás tanilója, szül. 11\J:l-ban Laumgenbcn. Elemlc lamlo
volt Kölnben, majcl rendlarlományi fc'ínö~'· _a7;u~án H?genshurg
püspöke lelt, de csakhamar lemom!9ll a~lasarol s ''.'ss~a~nenl
Kölnbe lanilani. i\lc"lrnlt 1280-ban. l ermeszclludomany1 ismeretei koníhoz mért.?'n bámulatra méltók ; ő Yoll az, a ki Arislotelcsl tulajdonképen a scolaslicismus legnagyobb tekintélyének
lelte me".
Alc~hest = nz úllal, növény és ásvúnyországhan :\llalánosan
cllc1jedt só, mely örökös és megváltozhatatlan. (Hnlandus pharmacopiája.)
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. . A!-kali, arab szö, mely hamut jelent, latinositva alcali ;
alv1ll crle~cn1hcn n1índen lugot igy neveznek. l. Basis.
Alcah bromatum effervescens Sandow. = 200 gr. vizhen oldat t
1·2 gr. /\Br. 1·2 gr. Na Br, és O·fi NH.1 Br. Scdath·um és ncrvinum.
Alkali fémek, a fémek ama csoportja, melyeknek hvdroxvdJHI cs carbonatjai vizhen oldhatók és liigos k~mhatásu[1k. J(venek: caesiun1, kaliun1, lilhiun1, 11atritu11.
"'
Alcali fölclfémelmek neveztetnek a calciumcsoporl fémei,
melyeknek cnrbonatjai vizben nem oldhatók.
Alcali kémhatás = lugos kémhatás, 1. Hasis.
Alcalimetria, lugmérés, valamelv oldat Juutartalnu\nak meul~tll~rozása ~ ,s_olul. ~lealimctrica norm. állal,
o.) mely rninde~1
cm -ben O"ll3h;, gr tiszta HCl-t tartalmaz, melv sulvmennviséu
a HCI egyen~rtéksulya grammokban kifejezve~
·
'
"
Az alcahmetrm menete röviden a következő:
. ~I~g akaro~n tudni a liquor ammoniacnek SHa tartalmát;
e vcghol 10 cn1 3-l lncn1us oldattal üt111en6szinnre fcslün 1\, s ccr\'
megmért rnennyiségü norma! sósavoldalból (!. sol. alcalimeí'i·.
n?r~:1·). ar:nyit cscpeg!ctnnk hozzá, n1ig a hlc1nus szine épen
voroso~In_1 ~rnzd s most megmé1:jük az elhasznált normaloklal
n1cnny1seget s a kövelkez61eg szün1itunk: n1inden cn1:1 norn1til
I:1gmérő _oldat 0·03U:) gr. HCl-l tartalmaz, ennek vegyerlék szerml 0~01; gr. NHa felel meg, ha tehát a Hl cm" ammonia oldalhoz 1~) cn1:1 lugrnérő oldat volt szüksé(1cs, hooy tclitvc Jeoyen
ehh?n p<:_dig 15X0·0305=1·82;) gr db van,"ennek e<>ven~rtél;
szennl l:i .X ~-017 grarnm tiszta NHa felel mcJ, mely"- (J-85.
Alcah mmerale = natr. carbonic. crysl.
Alcali vegetabile = kal carbon. cryst.
. Allcaloi~ák [Dr. Konek Frigyes tmufr urnak ma<>ántanári elc'ía_dasa. C;y. f,.]. ·Alkaloidák alatt nit1w1éntartalmu gruanicus has1~0.kat erlünk. Tudományunkban azclótt minden s~éntartalmu
hasist alcalo\ch~nak nev~ztek; rnajd megkülönbözlellék a •lenné~7;ete_s alealor_d,~kat„, mm_t p. o. a chinint, morphint, a >meslerseg:os al!rnlo1claktol,, mtlyenekül pélcl. az aelll\'laminl, anilint
telm1t~tt~k. Most ki7;árólag a növényország lernÍékeit mondjuk
al~al01dalmak. Allat1 básisokra, minő p. o. a cholin, kreatin, stb.
mar nem l;asznúlatos ez a név; legfiillebb oly testekre alkalmazzt~k. meg, melyek mint a hulhíkban képződő rendkivül mérgi:,s, )rn;-ts~k, ~ P,tomaiir;ek_, ~ lox!nek (p. o. a putre;cin, cadaverin) a
no\en.) alcal01dakkal nenu allalanos hasonlalossaaot tüntetnek fel
.. Az alcaloiclák története százatlunkkal kezdcidik: Derosne.
P,ansban 1803-b~n. a~ opiumból egy kristályos anyagot különi~
t~tt el, mely valoszurnleg morphiumnak és narkolinnak kcver:ke volt. Fel,~l)n! , ne'.<i ezen lest basicus visel e le, melyet ő
azonban az eloalhtasnal alkalmar.otl aleali tHlal okozott tisztátaia~1sügnak tulajdonilott. Egy nén1el gyógyszerészé : Scrtürneré
az _erde1'.1, hogy az első növényi básisl felfedezte · ő 180G-ban
a lranczia kutatóktól függetlenül kimondotta, hogy sikerült neki

ti.

1

J
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'

·''

az opiumhól egy savat és egy kristályos, hásicus természetü
vegyületet elkülöuiteni, mely utóbbi savakkal sókat képez és az
opiumban is valószinüleg mcconsavhoz kötve fordul elő. Sertürncr felfedezését azonban akkor senki sem méltatta; el volt
ugyanis tcrjedye az a halhiedcle111, n1iszcrint a növény csak
saYakat, vagy pedig sen1Ieges tern1észelü testeket képes lélrc
hozni, mig csak Sertürner egy második terjedelmes pnblicatióhan a morphinmot végkép, mint növényi alcalil nem jellemezte
és természetét az ammoniakkal nem hozta von·.ilkozt\sba.
E határozott eredmény nagy fcllünést kellett és arra a
gondolatra vezette a chen1icusokat, hogy talán nuí.s növények is,
melyeknek fellünő physiologiai hatásai is ismeretesek voltak,
szintén rnorphiurnhoz hasonló anyagokat tartalmaznának. Most
megkezdéídtek s egymást érték a kutatások, elmondhatjuk, hogy
1817- tői rn:J;"í-ig a legfontosabb alcaloidák fel voltak fedezve .
Sorra következnek a felfedezések: a narcotin, veratrin, strychnin. chínin, solanin, hcrherin. coniin, nicolin. · codcin, narCcin,
chinidin, atropin, hyosciamin, aconitin. colchicin, lhebain és még
sok n1ás egyn1·lsulán isn1cretesekké váltak; az e téren lcgtöbll
érdemel szerzett kutatók: Pelletier, Caventon, Ilobiquet, \'ackenroder, Hcsse voltak. Számos elemzéssel megállapilották ezen
vegyületek összetételét; ez óriási n1unktí.t f6lcg L,iehig, Crebhardt,
llegnaull és Laurenlnek köszönhetjük.
Az először felfcclezcll alcaloidák complieáll képletei a tudósokat elméleti specnlatiókra nem igen hútorilollák.
l3erzelius ugy n1agyarázta alcalikus kén1halásukal, hogy
a111n1oniakot tarlaln1aznak, összefüggésben valan1~ly indifferens
csoporttal. p. o. egy szénhy<lrogénnel vagy egy organicus oxyddal. :\lások azt a feltevést tették, hogy a nitrogén egy része
hcnnök oxygénhez van kapcsolva, vagy pedig a cyanhoz hasonló formában fordul elő.
Licbig oly ammoniáknak tekintette az alcaloidúkat, melynek egy hydrogén alon1ja valan1cly organicus gyök által van
l1clyellesilve.. \Vnrlz és Hofmann fontos munkfü, melyek a rnestcr::iégcs or~anicus bázisok nagy szán1ának felfedezéséhez vezettek, az alealoidúk általános szerkezetére is fényt derilettek.
Felismerték, hogy a növényi bázisok, épugy, mint a laboratoriurnokhan előt\llitollak, részben vagy pedig teljesen snbstiluúll
(helyettesilell) anunoniakok. Heájok alkalmazták azon reacliókat,
n1clyeknek segilségévcl I-Iofn1ann nz orgunicus an1111oniakok négy
osztályát megkülönböztette és azt találták, hogy csaknem az
összes alcaloidúk harn1aclrenclü an1inek. Igy n1ajdncn1 valan1cnnyi
alcaloida kémiai szerkezete a kövelkezr3 t\ltalános képletből vezethető le:
X
Y ahol X, 1',Z = Cn Hm 0.

N-

-Z

Ez idő[{íl szfünilva .az alcaloidákkal végzett kutatások rcndkivül felszaporodtak; ezek eredménye röviden összefoglalva a
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következő: l.. az u. n. növényben tnhí!l basisok áltahíban nemcsak airnlog .tapaszt~1lati képlcltcl, hanem hasonló chemiai szerkezettel is !lll'nak. Sikerült ugyanis különböző alcaloidákat me-

I?·ek ~gy. cs. ugyanazon növényben fordulnak el6, ccrvn~úsha ·
alalak1lan1; .1gy„ volt p. o. a 111orphin codcinné, a ~iarcotin
hydrocot.:1r1_um.rn, a. hyos?iamin atropinná változtatható. J\lús,
1.o_l... 01~ novcny1, csaiadokbol szúrn1azó alcaloidúk, coyszerü rcuct1ok -aital egy cs ugy~n.azon hasadási Lcrn1ékeket ~szolcrüllattük
ugy .. ho.gy rn~gy chenrnu hasonlalossúgot kellett közöl.tült fcltételezm i. 2„_ szam'.1s a!caloida moleculúja helyesen meaválaszlott
r~~~c„l1~k all.t~l kel: t.~rn1é~xelü~\:nél, fogva ~gyn1ústól telje~cn különh~>zo ~1t.on1csopo1 lla hastt.hato szel; egyike en1e csoportnak niin:l!g ~!c._1~:s, .-n~cl)· a~ alcal?Hla összes 1;itrogénjél 111agühan foglalja ;
~1 n~ds1k, <tltctlctnosnn S%olva 1 sav, neha sen1legcs vecrvülel varry
pedig egy _czu!rnr. A savanyu tcrmészetü ha achísi lcri~Íék clicmfii
s7:crk.czclel sikerült n1ajdnen1 n1indcn egyes cselhcn n1c1rúll;1~1tan1; sol~~zor .. egy 1:1<~r isrnerl savval volt az nzonos. ~cn 1
'?lt ?ly !wnnyu a masik, hasicus hasadási termék constilutiój·ít
k1dcr1ten1.; cg>'cs esetekben ilt is siker koronüzta a fúradozúsoka(l .
P: o. _a pipen~1, a bors. alcaloidjúról tudjnk, hogl' az alcalival
p1pe.nnsavra cs egy bazisru bontlrntó szét, mell' iitóbbira rnn·itkozolag csakha111nr kitünl, hoay az nc111 nui.S 1nint pipcr' l;
azaz hcxahydropy:·idin; 3., chginiai szcmpontl;1íl az a!calo:;lg~
egy hutarozoltan korvonniozolt vco)·iilctcso1)orlot kéJ>"Zll"i·
· , ·I
,
. a pyrn
. 1·m l >o"l szarmaztatható
,
o
' . ' " nm e
\ „d I·.imcnnyi
le.
.
A csc~!llok szúraz destillúliójúmíl kclctkcz{í ,oJeum animalc
l~iJ>pc:1i:-hr~l, Andcrso.~mak .si!<Prült 18.!G-han egy húsist: C,, f-h N,
cll;:ulm11lcm, melyet o pyrnlmnck nevezett; neluínv évvel illC"·
0
clozoii;.:g ledezle lel _llungc a k6szénkülrünyhan ~1 chinolint a
mclyro! csakhamar kiderült, hagi' oly viszonvban van a jl\'l'idin·
'
hcz, mmt a naphtalin a benzolhÓz:
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~!int a fenti schemáhól Játszik, a benzolban csak egy CH
csoportot kell ccrv pri.r~í.ny nit1~ogénnel - an1i a vegyületnek
ha•icus jellegét mlja meg _: hclyettcsiteni, hogy pyridint kapjunk.
'l'chút ezen ]ní.sisok annvihan különböznek az aron1aticus húsisoktól - anilin sth„ - hogy a pyridinnél stb. a nitrogén a gyürü
képzésében részt vesz, nz aron1aticus sorozatnál pedig csak
oldall f'oolnl helyet. A pYl'idin és a chinolin (l lehctií legszorosabb öss~cfüggéshcn vm1 az alcaloidúkkal. Ha strichnint, chinchonint vagv chinint kaliummal destillúlunk, az illó termékek
közt chinoliill kapunk; szúmos alcaloida oxyd:ítio állal savakat
eredn1ényez, n1elvek n1észszel hcvitvc vagy pusztán csak hő hatúsúra is~ n1úr PJ~ridint s;:.olgállatnak. \rannak ugyan, bür cseké.ly
szümmal. olv növényi alcaloidák is, melyeknek a pyridinhcz
semmi közüfr, mint pl. a betain, muscarin. sinapin, thcin, thcohron1in és a na11yohh
szúrnu, isn1erellen ilsszetétclü növényoM
anyagok.
,
.
.-\z alcaloidüknak nevezett vegyületcsoport n1agahan loglalja az összes pYl'idi;i szúrmazékokat, lcgföllebb két alosztályt
Iefietne n1ég n1egkülönhözlclni. l. i. a 11 tcrn1észclcs alcaloidúkat„•
111clvekel a növényvilág készen szolgáltat és a ,n1estcrségcs alkaloidi«Irnt melveket a chemicus állit clíí S\'lltheticailag.
A termé"szetes alcaloidák chemiai és lihysicai tuln]donsúgairól
111ég a következőket en1lilen1 fel: a luí.ron1 oxygénn1e~1tes alc~l
loid a coniin, nicotin és spartein kivételéve!, n1elyck sztnlclen cs
bomlás nélkül illó folvadékok: a többi ismert alcaloida mind
szihírd, nem illó vcgytilct, majdnem valamennyi színtelen, krisamorph. A szilárd akaloidok szagtalanok, keserü
túlvos vaay
0
izriek, alc oholban mind oldhatók s oldatban liibbnyire erős alcalicns vegvhatást tanusitanak. Az u. n. alcaloid kémszerck közül
megemlft'cndők: [(, Fe Cyo; K1 Fe Cyo, Ke Cre 0;, PI C/.1, Ali Cla, l-fy
C/,, Hg .Te, li..f, Cd .fe.• Bi .Ta, J-K .T; phosphormolybdacn és phosphorwolframsav. stb. 1. analysis.
.
A legtöbb alcaloida opticailag activ azaz oldatban kepcs a
cicumpolái·os fény síkját elfordítani; és pedig tulnyomóan halrnhajlitók (lacvogyrek.) Lcgjellcmzéíhh azonban a;. alcalnidák.ra
nézve physiologiai hatásuk. A leghorzasztcíhb , m~rgek: brn~m,
strichnin sth. tarloznak ide, cgycte1nhen a legaldasosa.hh ha~asu
"VÓ"\'SZcrckkel, mint a chinin stb. Hogy az élcttam halasok
~le1~iivire
füc1irnck
a chcn1iai constiluliötül, rnég ez idő szcrinl
„
bb
eldönteni nem lehet.
A természetes alcaloidák a növéil\'ckhcn nem fordulnak
e16 szabadon, hanc111 n1cgkölik a nüvél1yi organis111ushan fcjléid6 savakat. .An1i az alcaloidáknak a nüvényvilúghan való elterjedését illeti, mondhatjuk, hogy egy alealoida egy növéi:yi csalúdra Yan szorítva. ,\ compositák és lahiatúk, eme ket nagy
növénl'i család. C"l'Üitalún
nem szolgúltat
alcaloidúkat, majdb„
'
nem valamennyit dicntilcdon nöYénl'ek hozz:ík létre.
Az alcaloi'dákat a következő csoportokra osztják:
~

~

-

, . : : coniin

~=

-3~·

nicotin

_,E spartein

aconitin
atropin ..
cocain
coffein .
colchicin

-
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Oxygénmenlesek:
Cs IJ17 N.
C10HuN;
C11 I-1".1
Cao H.i1 01 L\r

Cn l1':1 Oa N.
C17
0.1 N.
e, Hrn o, No
Cn Hm Oo N.

H,,

chinin
C'::w ll>J..1 0:!, 1\r'2
chinidin
l'>J.o Ií :!.·I a:!. 1\r';!.
chinchonin
C20IL10 N,
cihnchonidin
• . • (,''20 fl>J..i 0 i\r":!.
a chinakéregben és a rcmija fo1" okban minle<1y 21 fél e·
•
n.,..
'
morphin
. . .
. C" [{,., Oa S.
codcin .
IS l-1'1 Oa N.
thehain
Cl!I H„ Oa N.
papavcl'in
C„ He1 0.1 N.
narcotin
C":!.'2 IJ'2'J 0, l\r.
narcein . . .
C2aH,"NOr.
pseudomorphin
Cn Hrn 0.1 N.
protopin
C';;o lfiu O:i 1.\r.
laudanin
C20 Ih-, 0.1 N.
codamin
e," Fh-, 0.1 N.
rhocadin
I-h O" :V.
rhocagcnin
I-!21 o,, S.
meconidin
C,1 H2a0.1N.
cryptopin .
l'":!.ri lf':!.a Or, J.\r.
laudanosin
C21 Ifo o, N.
. lanthopin . . . .
C2a I-I" 0.1 N.
az opmmban és a pipacsban mintegy 20 fél e;
physostigrnin
. .
C1c. I-J,, N, o,
en1etin .
C'1r) !1'2:!. i\'(J:!.
ergofin .
C'üo /Jria ()a 1\r:!
hyosciamin
C"' I-I'" Oa ,\.
pllocarpin
C''2a /J3.11\'2 0.1
piperin .
C" Hm NO,
sabadillin
(,':!.o /J'.!.ci (Jri J.\r:!.
soianin .
C.ia /Jn.1 Orn N.
daturin
C1, !-!,:, NO.
dubousin
Ct;/h1NOa

· Ezek mellé sorakozik még számtalan növényi básis, melyekazonban alig tudunk valamit.
·
Szó volt róla, hogy a természetes és mesterséges alcaloidák közölt éles határ nem vonható, a mennyiben a chemiai
syntbesis már oly termékeket is hozott !élre, melyek a tepnészetben előfordulókkal teljesen azonosaknak bizonyultak. Erdekcs lesz egy erre vonatkozó pélchít, Ladenburg coniin synthesisél
áttekintenünk. A természetes alcaloidák közt aránylag a coniin
a legegyszerübb szerkezelü, minek oluíért a synthesis is első
sorban ezen molecula felépitésére irányitolla figyelmét. Hoffmann
bizonyitolta be 188-1-bcn, hogy a természetes coniin nem egyéb,
mini "-normalpropylpiperidin:
ről

lh

/ c"

e

e„
e„

strychnin
hrncin .
curarin .
lheobromin
veratrin

C21 I-J„ ,\·, o,
r..:":!.a 11:!.n i\1:.! On 1

Cm I-Iao N(:'I ,
H.., i\1.1 o;

(,'7

C" HoaN011

95

I-J,(,'

CH,

H,C

CH. Cl!, CIJ,, CHa

I

= Cs fii; S.

"s/

H
Ismercles volt az a lény, hogy aldehydck, ugy az arnmás,
mint a chinolin-sorozalhan előforduló mclhyloldallánczczal condcnsálhatók; ez az eszme vczellc Ladcnhurgot is a coniin syntbesisére. "- picolint ("- methylpiridin) velt, mely básis az . állati
olajban és különhözéí bilumenpalák dcslillátió-tcrményei közölt
is eléífordul, és ezl paraldehyddel hevilvc, sikerült neki eljutni
az "- allylpiridinhez illetve a-propylidenpiridinhez:

/""

.

\/1 CHa -/- OHC. Cl-Ja
N

/""
= \ ) CH. CI-I. CHa

+ H20

N

Ez a telitellen vegyület nalrium és forró alcohollal könynyen változtatható át «-normalpropylpiperidinné, azaz a reactió
folyamán az oldalláncz is tclitődik és a piridingyürü is reducálódik. Az igy eléíállitott coniin mutalta a természetes básisnak
összes sajátságait. egyedül a polaros fényre nen1 hatolt: inactiv volt.
i\lost már tudjuk, hogy minden lahornlóriumi termék, ha
larla]n1az is assin1etricns szénaton1ot, inncliv, 111crt ép ugy, 1nint
a sz6l6sav, a két activ for111ának egycnld szán1u 111oleculáihól
áll. Dc vannak módszereink eme rnccmicns vcgyülelek széthontúsára. l~zck egyikét I...adcnbnrg is sikerrel alkaln1azta; con1hinálla ugyanis a mesterséges coniint a jobbrntéritő bórkősavval
és két különbözéí oldhatóságu sót kapolt; ezeket alcaliákkal
elbontva egy balrn- és egy jobbratériléí "- normalpropylpipcridint kapolt, mely ulóhbi minden tekintetben megegyezett a természetes coniinncl.
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Sokkal érdekesebb az alropinnak már teljes synthesise.:
Atropin= lropyllropein; a kél hasadúsi termék lropin és
tropasav, A lropin conslitutiójál ~Ierling derítette ki; a héíchsli
gyür egy szabadaln1a:
Dihydrobenzyldim elhylamin, HCI a gyürübe lép, hcvilYc
lropidinchlormelhy lat, magasabb héínél lropidin és CH:1 Cl keletkezik, a lropidin alcaliúkkal fiízve adja a mesterséges tropinl.
A tropasav synlhesise: (CHa OH. CH. CO. OIJ.}: Cu Hr. ~ acctophcnonchlorid
K CS = atrolactinacthvlael hcrsav; HCl-al ad
alropasavat, IJJ-vcl lropasavat. A narcÓlin synlhesise Hoserl<ll:
a narcolin bomlik colarninra, ez oxydülva apophyllcnsaval ad,
n1cl y cinchoncronsav-rn cthy lbclain.
Alcaloidák kémlelése, l. Analisis.
Alcanna tinctoria = báránypirosiló, a boraginaceák csaltídjába tartozó, nülunk is honos növény, melynek gyökcréb{i]
készül az.
·
Alcannin: C:„, Ilrn o,; ezt a gyökérh{íl pcirólcumacthcrre l
vonják ki; alaktalan, lágy, piros szinü tömeget képez; alcoholban,
aetherben, zsírokban oldható. Alcaliákkal vizben oldódó kék
szinl ad; lugoknak igen érzékeny ké111szcrc s e tekintcthcn a
piros lacmus mellett áll. Semmiféle physiologiai hatása sem
lévén, mint á.rtalmallan fesWanyagol használhatjuk. Tömény
IJNOa-al oxalsaval ad.
Alcarsin, kakodyloxyd, Cadel füstölg6 ·folyadéka :
As.(Cl-lah, O
As. (C!Ja),? ·
Cndoriló szagu rendkívül mérges folyadék, créísen fénytör6,
lcweg<ln meggyulad, cléíször Bunzen állilolla clií kalium aceticumnak acid. arsenicosummal való lepárlása úllal.
Alchemia, a vegytani iránynak, mely a !\'. századtól a X \'!.
századig uralta a kulalúsok menetét, régi arab elnevezése l. Chcmia.
Alchemilla, paláslfií, alchemilla vulgaris L. közönséges holdi_, .
nálunl} honos, a rózsa félékhez. larlozik.
Evelií fíí, kopasz, mindig zöld szúrni fckv6k, Li cm. hosz-

+

szuak s neluí.ny kicsi levél van rajta, nagy fogas n1eliéklevcickkeI. \rirágzala laza fi.irt rnájus és junius höhan virágzik.
10 gr. 100 vizre forrázat alakj:íban mint összehuzó szert
alknin1aztük; a 1nagy. gykv. L kiadüsüban hivatalos.
1

1

Alchlorossav, acid. hypochlorosum, HC/O, sóját l. calc. hypochloros.
Alchlorsav: C/, o,, eléíállitható higanyoxydnak chlórral való
összehozása últal: l!gO
C/.1 = C/, ()
lly Cle, eréísen hiílvc
vörösbarna folvadékká sürüsödik.
Alcilek, aÍkilek, az !. v. é. alcoholgyökökel igy is hivj:ík, a
II. v. é. alcoholgyiiköket pedig alcileneknck nevezik.
Alcohol, arab szó Al-kohol =' legfinomabb.
Alcohol absolutus. !. spir. vini.

+

+
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Alcohol amylicus, amyloxydum hydratum, 2 v. é. alcohol 8

iso1nérraI; legisn1crtchh a közönséges, vagy c1:jcdési nn1ylalco-

hol : Cc, H11 . OH. Féí alkatrészét képezi a burgonya és gabonapálinka lcpárhísánál melléklerményül nyert u. n. borolajnak,
kozn1aolajnak. I\.épz6dé.sc valöszinüleg a sz616czukor erjedése
folytán történik. Az amvlalcoholl már Scheelc ismerte. Szintelen,
köhögésre izgatö szagu,~ n1érgcs folyadék, f. s. 0·818, 1:~2°-nál
forr, 2a 11 -nál jegcczcs tün1cggé n1crc·vnl. A. pohí.ros fény sikjál
halra forditja. \'alcriansav gyúrl:í.süra hnsznüljük .•\ régclibi angol
gykv. szerint hivatalos volt.
Alcoholatum, a franezia gykv.-hcn az aromalicus spiritusok
neve. P. o. alcoholalnm baccac jnnipcri = spir. junipcri.
Alcoholatok, ama vegyületek, melyekben az alcoholgyök
OII. csoporljúnak H-jél fém foglalja el. P. o. nalriumaclhylaleoholal:
lk OXa.
Alcoholatura = a franczia gykvben a tinclura neve.
Alcoholisator = finomra poriló készülék. ,Ídl egy felül finom
vászonnal lekötött edémbéíl. a vászon és a fcdii közé teszik az alcoholizálandó porauyagc)t s rr.zzúk, mid<ln a por finom része úthull.
Alcoholismus = idült alcoholmérgezés. Jelenségei: a máj,
sziv elzsírosodása, bélhurut, a véredények kilágultísa folyt:ín az
arcz- és orr vcrcsségc, id6nkénli 61jüngés (l. dcliritun trc1ncns.)
Hallucinalioi közölt a beteg folyton apró bogarakkal, patkányoklznl vcsz6dik. Gyögyitúsn n.z nlcohol lassnnkénli clvoniisühcll iill,
mi hosszu lcjkura állal vihctii ki.
Hirdetett titkos, biztos halásu szerek, a mcnnvire veszélyesek
(strychnin, tart. emelic. anr. nalr. ehloral) ép oly~hatástalanok is.
Alcoholok, a szénhydrogén vegyület2k ama csoportja, melyben alcohol gyökök OH-val vannak egyesülve, e szerint szervi
aljaknak lekinthet<lk. Az alcoholok a szerint, a hány vcgyérlékü
gyököt tartalmaznak, 1. 2. 3. 4. ;). G-od rendü alcoholoknak, s
a h:íny helycllesilheléí OIJ csoportot tartalmaznak, annyi vcgy-

e,

érlékücknck neveztetnek.

Elsiírendü alcoholok származnak a mcthvl: - CHa, aclhyl: - Ce Ifc., propyl: - C:1 !J;, hulyl: - r:.,
amyl: - e,, Hu,
cetyl: - e, ffo; ceryl: e„ !-fia, melissil: - Cs Hn alcohol gyökökbéil; másodrcndüelt származnak az olefin sorozat tagjaiból
harmadrendüek a glyceril sorozatból slh.

n..:

!. v. <'. a/colwlok:

~~-; (Melhylaleohol '" faszesz

.

'3=t aetlfflalcohol v. borszesz
~ ~~.·1 p1·01)ylalcohol '.l. isomérrel
::;-2 butvlalcohol 1.
• ,
, am\·lalcohol :L
,.
.

~1 ca1iroylalcohol v. hexylalcohol
=" oenanthyl ' v. hcplyl
2f'.
02 ca1iryl
- ' v. oclylhol
· decatyl "

liazay. Gyógysz. lc:!:icon.

CJ/:i. OIJ.
(;, Hc. OI!.
C1 Ih OI!.
r;, [[,, OI!.
Cr,II11 OI!
(,'" [fo Oli.
C; Ifa OI!.
Cs I-In OH.
C10

Ih OIJ.
7

-
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Crn Haa OIJ.
C" Ifr, OH.
Ji:5~ t cerylalcohol '" cerolin.
II. 11. é. alcolwlok 11. ylycolok:
. . . CIJ,, (OH);
mclhylcnglycol
H.1 (Ollh
aelhylcngly col
. .
C„ Hn (OHh
propylcnglycol '.2 isomcrrcl
c1 JI, (Olf),
bulylcnglycol -l isomerrcl
. . .

..e ;:'\O j celylalcohol v. aellrnl .

e,

III.

11. 1'.

alco/w/ok:

. . . .
. .
.
propyiglyccrin v. glyccrin . . .
!\'. 11. '" alco/10/ok:

Ca !le. (OII)a

crylhirl

C1Il10U1

'

'
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Bulylaldell\'cl. .
Clla. Clla. C/1'. COH.
Isoliutvlahlell\'d. . . . . (C/Ja/, CH. COH.
Alclehydum trichforatum, L choral.
Aldehydum trichloratum hydrat, !. chloralhydral.
Alembilt
most nem használatos lepárló készülék, mely
álloll coy na;'Y Jiasas, felni mcoszükül6
edényből, melyre reá0
illcszlh~f() volf ccry kerek kalap alaku sisak. ,\ sisakból egy, né~
mch· készüléken "·több kivezető cs(i nyilall le (sokf'ejü hydra),
mcl}·ekcn a p:írlal lecscpcgcl. A híít6készülékel a sisak képezte,
melyre f'olvlon vizes ruhát raklak.
· Alemlirot só, sal sapientiae, sal Toberi, hydr. ammon.
hichloralun1 · ehlór-an1111oníun1 és corrosivus keveréke
.
'
1: '.l: EJqC/,.'.2NH1Cl
!IeO.
EI6'íllilhaló .1 rész CÍ1lorarnmoniumnak és '.2 rész lly GL-nak
vizhcn való oldása és kijcgcczilésc t\llal. Ha kevesebb chlorammoniumol veszünk. akkor ily C/,. NH.1 Cl és '.l (II!J C/,, XH.1 Cl)+ [J,O
rhombocdcr oszlopokat nyerünk.
Aleppo, tartomány Kis-Azsiában, honnan a gallesl (1. o.)
hozzúk hozzúnk.
Al-ernyö, a növénytanban oly vinígzal neve, nJC!ynél .a
viráuua[
véuz(idik
s alalla több lcn„uelv
1·,·,·1ennel1·
b
on
b
„ nvuhk szel,
.
llle lvck isn1ét virüoaal véoz6dnek.
- Aletris farinosa
"" = unieorn
"
rool-slar grass. !''5Za [rnmcn·1mi.
nüvénv, 111elvnek ovökcre n1int lonicurn, slornachicun1 a.lknhnazlalik. ·adják - kólik?ii1ú!, idült rhcumalismus eseteiben. Adagja
'/,-'l cc. fluidcxlracl. vagy, O·O:l-O·J;) g.ramm ?Z Alelril~,ne.k
nevezel! concenlralumhól; mml keserü lomcum O·li gr. a gyokcr
porából.
'[ •
.
. ...
... „ „
l .
Aleuron, s1 \er, a nüvcnye1t n1ag 1e 11c1:1c 1>en e1OJOVo pro cin
anvag.
- 'Alexeterion - alcxipharmacon. .
Alexia = aphasiával júró olvasási képtelenség.
Alexin, !. Tuhcrculin.
Alexipharmacon, antidotum universale; egy képzelt általános cllcnn1éren; ilvcnnck hitték a hczoárküvet, rhinoccros szarvat,
gyémántot, sarihiÚ s ezeket az ók(ír lyrannusai i\'(ípoharukhan
'l-t·1·tolták
hon1r
n1c(róv1'ük
n1aaukat
a n1ccrn1ér!!czéstéíl ,· naav
ellen'
'
hw
0
0
!""
szernek tarlollák még az clcfúnlcsonlol, a cornu ccrv1 pl11losoph1t1
paralumol, pulv. ca'ncrorumot, lhcriacol, milhridalumok;tl slb.
Algae, nyákinoszatok: a növények legcgss7:cr~H>h c_s l~g~
apróbb alakjai, dc egy résziik fclsííbh szervezeti tokra is JUl
s 1ncglchct6s nagysúgot ér cl.
~agy részök egyetlen sejtb()l áll. n1cly ha igen kicsiny
is, végzi 1ninclan1a feladatokat, n1elyek egy növény életével

C"'"

+

'

l'/. u. 1'. a/co/10/of;:

mannil . . . . . . . . .
r;,, IJ, (Oll)<;.
Az clsőrendü alcoholok gyenge oxydalio által aldchydckké .. a
másodrcndüek acclonokkú alakulnak; ha az alcoholokbol IL 0-l
vonunk cl, aelhcrek kclclkcznck.
Alcohol benzylicus, bcnzaldchytlh61: C.1 If:.. Clh Oli.
Alcohol butylicus - iso, - norma!, - sccundcr, - lcrliaer. !. Bnlylalcohol.
Alcohol caprylicus, 1. Caprylszesz.
Alcohol cetylicus, 1. Aelhal.
Alcohol cinnamylicus, 1. Slyron liqtüd.
Alcohol sulfuris, !. Carbonenm suli.
Alcor = cnprum oxydalnm.
Alcubrith = sulfur.
Aldehycl, acclaldehyd, aclhylaldchyd: C!Ia. C[J(J: keletkezik n borszesz gyenge oxydntiöjn alkalnuíval :
CHa. CH,. OH -f- 0 = CI!a. COH --= !I,O:
keletkezik még eczclsavnak élenylclenilése által is :
C/Ja. CO. OH = Cila. COI!
0.
Aldehydammonium: r;, H.10. Nlla; forró vizhcn oldódó jcgeczekcl képez; acclaldchyd el6állilásárn haszrnílják.
Aldehyd caprilicus : e, Ifo, CHO.
Alclehydek; az clsőrendü alcoholok élegülési terméke!, meIvek a jellemz(i CHO hydrocarbonyl-gyiikül tartalmazzak. Az
a!dehydck kclclkezhClnck az illető savból is (!-Ve;szfés f'o~yf,ÍI~
(!. Alclchyd-acel.) s ismét képesek több 0 tclvclelevcl az 11lclo
savvá alakulni.
Többnyire illékony a fémoxvdok, főleg az czüsloxyd irányában vizbÖntó hatásl gJ:akorl6 tcslek, a111n1~>l1iávaI, savan}·u, kénessavas Iugaljakkal jcgeczes vcgyülelekcl kcpeznck. Ismeretesek:
i\lclll\'l v. l'ormaldchnl .
11. CO/J.
Aelhyl v. acelaldchyd
C/Ja. COH.

+

~

w

<

t')

'-'

•

0

üsszckütvék.

.:\ n1oszatok Iennnrrvohh része vizhcn él, az a kevés faj is,
mely a szürazon l'o~lul.elCi, a fcjléídés és szaporodás szakában
sziJÚén vizrc szorul. A tudomány követelményeinek megfelclíí7•
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Ica az alaákat rendbe szedni most még nem lehel, azért csak

.
a l vpicus" alukok közé csoporlositják éílwl
- 1. nv:illrnrnoszalok: noslochaceae, fonalszerü, ágallan sc.1lsorozat~l 1\.épcznek n1clyck gyakran nyúlküs hüveIJ: ülla! üsszclarlva, nagy telepeket képeznek (a mocsarakm; }alhalo ~1: ~':
békanyál). Ilyen p. o. a Lloslernun lunula, cosn.11 mm holt) lts,
legkivtil van" a szilárd sejtfal, ezen .Ji~lül a l!!asma, mclync~~
kÓzepén a sejtmag foglal helyet, ellc~l .1obbra. cs halra .cgycnlc'.
számu chlorophyl lapok feküsznek. Szaporo_dasuk oszlas ;•ag)
párosotlás uljún" lürlénik; az oszlús abban al!, hogy a se.1tl!cn
cay harántfoi lúmad abban az irányban, melyben a növcny
kél résznnínyos félre osztható. Ez a fal kél lemezre oszlik s a
. .
.
. .
támadt kél sejt eltávozik egymúslól.
A párosodás a kiivelkezfi.leg Uirlc1;tk: [~ I5et sc.jl 1closll'rium Junula) ha egymás közclebe .Jiin, larsa lelc lo_rdtloll oltlalún nyulvá1wt bocsát, a nyulványok érintkezve, a kel se.1l eg~he
olvad; rnimlkél sejt plasmúja odalódnl .az c1p·esülés hdycrc,
1

.

egy tün1cggé egyesül, n1cly csakhan1ar harlyarel~gge,I. ves::1 !.na-

aát körül. Nemsokára nj fal támad a plasma harl):".Jtl . korul s

~z eredeti sejtek maradványai clkorhadnak. Az u.1. se.Jl zygo-

sponínak ne\•ezlelik s 1.u\rorn sejllt;l!a! ':an. kiit:ül\·~vc;' .1~1cly~l'.
ha csiráznak, az anyasc1ll1ez hasonlo novcn) l hoznak lelt e, mel)
~gy ideig oszlik, 1r~.fg k6sőbl! kell~ is111ét cgyJ.ic olvad:.· , ,

2., dialon1accak, az clobh lc1rtakhoz ~ 111HHlen l.t k11~!L"thcn
hasonlók, csak scjtfalaik n1egkovásodnak cs 111ozogn1 kepesek.

;)„ scjlcsalúdol alkotó moszatok.
'L, fonalszerü moszatok (Nosloc).
ii. fncusok és florideák.
Aiga helmintochorton, !. Helminlochorlon.
. ..
.
.
Alga spinosa = Agar- ugar.
Algaroth, X\'!. szúzadbcli vcronrn or.vos, kt a nen·rnl el!1cvczell (Pulvis AlgarolhiJ anlimonoxychlondol gyakran haszna Ila
..
. ..
.
betegeinél.
Algezimeter =a béír érzéí képességet nH:ro cszkoz.
.
.
.
Algia = föjdalorn.
Algophon =Bernhard salzlrn_rg1 gyogy~zl~rcsz készilményc,
áll spir. sinapis és lincl. spilanlht kcvcrckebol.
Algor =nagy hideg.
•.
„
Algospasmus = spasmus, gü1:cs. „
„fgyümölcs, a termés ama !ornuqa,_ a '.101.a J!Y~tmo'.cs ~emcsak a maghonból, ha~1em a virág lühht reszci>ol ts kcpzodtk ;
ilyen iilgyümülcs a malna, alma, slb;
, . , .. „ , . " .. „
Alipta = kenő assz_on1:, !mruzslo. . .
Alisma plantago, htropahan, Azsta!i~t! len) eszo cg) sz1ku
növénv a n1ocsáriak rendjének 2. csaladjaban, nutgyar lH-~':.e.
hidéír : mocsári niivétw, hal Jcvclü, kétsoros lcpcllcl1 hol a kulséík a' zöld kelyhet kéiiezik, lcrmé;'ük lüszéí. Hasonltl a ranunculushoz. Scorbul ellen alkalmazzak.
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Alizarin dinxranlrachinon: Cu Ho o, (OFJ),; a ruhia linctoria ff\'ökerJ!Jen fev6 crlvcosidnak, a ruhervthrinsavnak égvénvek1(';;1 való mcle„ilés~!Zor keletkező feslan:rag. Eléíüllilhaló az
al1trachinonhól (!. ~.) ha azt H, S01-al mclegilik, midőn anlrachinondisulfosav: e,:, !1.;0, (H, SOa), keletkezik, melyet /WH-val
.
összeolvasztva, alizarin le.sz. szahaddú:
!Ji; o, !Hi. SOa), 2 li:OH = C1.1 Ho o, (OHI, 2 [{, SOa.
kék
képez, lugos1 oldalban
Sár"a , vizhcn. nem oldódó •1. eocczckct
.
·1
h
h
szinü lesz s en1e szint alun1initn11sókkal vürüsrc le 1et vu lozlatn1·
Alizarinlcélc. 1 rész nilroalizarinnak ;} r. [J, S01 4s 1·5 r.
való. hcvilésc állal nverik.
„
~
b<11\·cerinnel
Alizarin tinta:

e,.,

+

+

!11diyi11is opli111i
fi"· 10.
Acidi s11/ji1F. enne. pur.
y1·. GO,

Aquac deslil. s111pl.
!fi'. 100.
macera per dics lrcs, dcin mlde:
I-erri pulvaisali
!f/', 30.
1'11!1pora/o !tydrouenio collalurae adde:
1'11/11. yallw: /urcic.
!J1'. 125.
Jquae rleslill. Slll[>l.
!fi'. 2000.
G11111111i arabici
f/1'. 30.

Saefwri albi
fii'· 15.
Acidi carbolici
r111ttas XV.
illisc1'. S. Tin/a.
Alj. !. Basis.
Alliahest C"Y az alchvmiáhan cmlilcll oldószer, mclv minden
leslcl felold. Gla~h'cr alkalicslje állott kaliumchloralttmttak vizoldalából, Haspur alkahcslje ziucoxydnak IWH-han való oldala volt.
Al-kali !. alcali.
Al-Kendi, Ahu Jussur Jakab Ilm Eschak Al-Kc!llli, hires
arab lndcís a !:\.. században. akit az araliok a 'Jlhtlosophusnakc nevezlek. Számos malhemalicai, orvosi és philosophiai
munkúl irt s iratainak számút :200-ra teszik, de ezek közli! reánk
igen kcYé~ n1nradt.
Alkermes, (al-kermcs = vér arab szóból) vérfürl, bcrzseny:
l. Phylolacca decandra. A n<Sp alkermesnek, alkürmösnck ncv~zt
a syrupus kermesinust, mit láz ellen, ijjedlségléíl, szivdobogaslól használ.

-
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Alkmajon, hellcn orvos, Pythagoras tanitnínya. Ö végezett
honczolúst ékí <Íllatokon (vivisectio) s :íllitülag {i fedezte
fel az Eustach kürtöt, a látöidegeket. Az emberi testet a meleg,
hideg, száraz és ned\'es clcrnh6l állónak n1ondta s a helegségckcl crnc alkatrészek arúnyútól lelte függ6vé.
•:•!kristály, álalakuság, !. pseudomorphismus.
Allandó szövetek !. Szövetek.
Állandó sulyarányok törvénye; a vegyülési sulyan\nyok
törvényének an1u fontos igazsúga, 1nclynck érteln1éhcn ugyanazon vegyületek alkatrészeinek sulyviszonya n1indig ugyanaz,
állandö. Ila tehát valamely vegyületet akarunk eliiállitani, hár1nilv n1ódszcr szerint tcszszük is azt, nz alkatrészek aránva
ug1~anaz lesz, ha valan1cly alkalrészhdl tühh van, a l'ülüslcg nc~n1
vesz részt a ehc1niai áta!akul:.lshan. l). o. ;){) s. r. vas, :·t~ s. r.
kénnel egyesül vaskéncggé, ha vasból van nagyohh n1cnnyiség
jelen, az delejes vassal ki\"Onhatö, ha pedig kénbéil van tübb
jelen, az kioldhatc> ..-\zon viszonylagos sulyn1ennyiségel, n1elyeknck arányában az elen1ek vegyületeket képeznek, alon1sulynak
nevezzük. l. o.
Allantiasis, hotulismus, romlott hurka, kolbász, sonka, hal
evése után fellép() hctegség, tnclynck lünetei az alropinrnérgczés tüneteivel egyeznek meg; a rosszullétet a rothadási alcaloidok: ptomatoatrnpin, ptomatomuscarin, mydalein okozzák. Az
allanliasis Icggyakrahhan savanyu étellel valö cgyüllcvéskor lép
l"cl hevesebben, mi a mondott hásisoknak j"'1 oldható sókká
való átalakulását hizonyitja ..-\ 111érgezés az evés után n1ür 1 /'.!,
óra mulva jelentkezik atropinhoz hasonló tünetekkel, mikhez
n1ég a kancsalilás, nzonkivül a fcls6 szen1héj és a Iúgy szájpudlüs bénasága járul. Orvosi kezelése húnytalók, hashajtók adagohísálrnn áll. .Tó hatásu a calomel, pilocm·pin, a hányás után a
kövctkcz6 n1ixlun1:
először

Bp.
Adh. dcpural. 2·()
Aquac dest. s. 15!1"11
Trae opii simp. X.
Syr. capi/. l'cncr. 20.
,1/. D. S. '/, ónínként 1 k.
Allantoin, glyoxyldiurcid: C.1 Hn N.1 Oa. Küzümhös kémhatásu
vizhen és borszeszben oldódó, szintelen hasábos jegcczek. Eliifordul a tehén rnagzatvizéhcn s innen van neve is; n1esterségesen clőállitható a hippursavnak oxydatiója által.
Allantois, hugytömlé5; a magzatburok legkéséíhhcn fejléídéi
horitéka, mely az emhrio hasüregéh61 indul ki és a vese váladékát veszi n1agába, dus vére<lényhülózallal van ellátva, n1cly
cndos111osis utján az en1brió gázcscréjérc van nagy hefolyással.
Az allantois egyrésze a peteburokkal az u. n. choriont képezi,
mely aztán többé kevésbbé üsszekütfülik a ,méhlepénynycl;
az
,,
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allnntoisnak az cn1hrióhan n1aradt része hugyhólyaggá, külső
fele p~dig kiildiikzsinorrá alakul ál.
Allat, áltahínos értelemben minden ami létezik, ami áll,
szoros, inai értclc111bcn azon szerves lények, 111clyck öntudatos 1nozgús és érzés által vúlnak ki. nüvckednck és szaporodnak; szerves nnyagokkal túplálkoznak, oxygénl szivnak hc, n1i
:'illa! lest lik anyagát oxydálva, az oxydülö anyagokban rejlő crfikct
eleven erííkké alakitják át lp. o. állati munka, meleg) s mint az
oxydatio végtermékeit co,-t és nitrogéntartalmu bomlástermékeket választanak ki. A legalsóbh rendü állat- és növényi szervezetek között szigom határt vonni nem lehet, mivel ezen szervezetek közölt a kl'dünhségek lassunkint cln1osódnak, nzérl
némely Inmírok, mint .Jüger, Haeckel, ezen alscíhbrendü állati
és növényi szervezeteket t;gy külün osztályba - véglények sornzzák. J!ivel az állattan héivebh tárgyalása nem tartozik szaknuínkba, itt csak nehám· állattani rendszert irok le.
Az állatok leirúsával az állattan: zoologia, l"oglalkozik, melynek részei az alaktan (morphologia), fcjl(idéstan, állatboneztan
(zootomia), szövettan (histologia), élettan (physiologia) és rendszertan (systematica).
A tu(Iományos :íllattan megalapitója Aristotcles volt, ki már
állattani rendszert állitott fel. Allattannal foglalkozott még Plinius, sevillai Izidor püspök a \'IL században, Albertus ~Iagnus.
C\lidön Han'ey JGl\1-hen felfedezte a vérkeringést, az állattan miívelése johh talajra talált. Linné az állatokat G osztályba
osztotta. A jelen százml elején az állattan l"ejléídésére Cuvier
(;yörgy és Darwin C. buvúrlatai voltak nagy befolyással.
Arislo/eles rends:erc. :is:J. Kr. e.
!. \'érrel hiró állatok.
11. \'érnélküli állatok.
1. ::\égylábuak.
1. Fejláhuak.
a) cmliísök,
2. Héjasok.
b) hülléík, kétéltüek.
3. Kagylók.
2. Kétláhuak: :lladarnk.
,J. I\on1rok.
:i. l ,ábatlanok: Halak.
Linné relllls:cre. ::\.\'Ill. század.
I. l'..inlosok. \ n1ele1~vérüek.
II. :lladarak.
"
vürüsvérüek
Ill. Kétéltüek.l l . l
, .. l 1·
l\'. Halak.
Í m egveruc '-

j

IÍ fehérvérüek.
l'érgek.
\~1'·. Hovarok.
Cuoicr rrnds:crc. ::\.IC\. század.

l.
(leri11czesek.
1. Emllísök.
:2. l\Iadarak.
:i. Hüllők.
,1. !falak.

11.
Puhányok.
5. Fejfábuak.
(i. Höplábuak.
7. Hasláhuak.
8. Fejnélküliek.

-

III.
Izcll lúhuak:
11. Hovarnk.
12. Pókok.
l:l. Héjasok.
1.1. Gyürüsck.

!l. Karhíhuak.
Hl. Kacslábuak.
1\'.
Sugárállalok:
15. Tüskebéírück.
lli. Inleslinalia.
17. Acalcphae
18. l'.olypusok.
1!I. Azalékok.
Jllaryó Tiuadar rc11ds:crc. 188:!.
\'. Tüskehfíriiek.
1. l'rnlozoa.
\'I. Izelllúhuak.
II. Ürhclüek.
\'II. Puhánrnk.
III. Szivacsok.
\'III. (;erinc-Zesek.
. !\'. Férgek.
Allati delejesseg, minden úllal idegei kélsarku elemekb61
úlló cleclromossúg fejleszléínek lekinll1etfík. \'alamc!y idcgszúlnak két lávolnhh cső pontjúl, vugy az idcgszálnak és a vele
összcköliilt izomnak egy pontját mulliplicalor körül vezetve,
clcclron1os áran1 vehet() észre, n1clv az izo111tól az ideg felé larl.
Az emberi testben az cleclrolnos úramlás halról jobbra
megy; minden izommozdulal elcclromos áramot indil m:ról az
oldalról, melyen a mozdulat történt. ~lás szempontból !. ~lcs
mcrismus czim alatt.
Hllati n1elegnek nevezzük az állati testnek, n1ondhalni állandó,

a kömyezéí héímérséklellől nem bcfoh·ásoll h6mérséklclél. Az
~Hali lest melegét az izmok és a külÖnbözéí mirigyek fcjles·<ltk. Az emberi lest hőmérséklete a hónaljon mérve 3!i·25-37·5"
e. közölt ingadozik, az emlős úllalok h6mérséklele 35·5-'10·;),
a madaraké 3!l·-l0·-·l3·9° C közt ingadozik. Dc eme h6mérséklet a lest minden részében nem egyenlő, mivel a bels6 részek
hőfoka sokkal n1agasabh, de a h6elosztást a vérkeringés végzi.
A szünet nélküli áramlásban a vér a melegebb testrészben felmelegszik, mi állal olt h6t von el s azt hidenebb testrészbe
viszi. Az emberi élet a 3-1--12" C h6mérséklel kGzöll lehetséges.
minden hőmérséklet, meh· 3-1-en alul vany .J2° felül terjed!,
·
"
'
halállal végződött.
venyüszerves
alkotó
szervezetet
állati
az
Az állati meleg
letek úllal kölöll laiipangó melegb61 származik, mely ven..iileii1ús '~"YÜlek a lélekzés ut1·ún hej·ulotl oxvnén állal oxvdálödnak
•
· át, mi állal-D meleg szabadul
leslfel.' Hogy h,
lrn·111
1
a a m nak
elel <
kell '
tá1ilálni
énésl
az
mele!!ünk a mondott fokon menmara,r1on
b
,
•
t::>
még pediglen a helyesen megvalaszloll tápszerek által.
Túpszcrcink legnagyobb része mint fülő. hfílermcléí szerepel s
csak kis része szolgál a lest folytonos ujjú alakilúsára. Testünk
a fejlődött meleget sugúrzás, héíelvczelés, vizelpúrolgás állal
melencl
-2'1 óra alatt '.!300 hőcnvsénü
fclnéíll ember
veszti el;
b
"
b.
. l
,
t crn1el es
vcsz1t e, azaz annyit, a 111ennvi clér1 volna 23 kiló 0°
"
·
víznek 100° C-ra való hevilésére
~~

-
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A téli ülmol alvó tíllalok melege alvás ideje alatt+ 5°-ra
is leszúll, miközben ·szin•erésük csendesebb lesz: ha a hideg
oly nagy. hogy az állal hőn1érséklctc az 0( 1 felé küzcleg 1 az úliat
felébred, s eredeti, rendes héímérséklelél 5-(i órn alatt visszanyeri.
Állati mérgek. "lémely állal bizonyos, eddig nemigen ismc1:1.
alcaloidszcrü anyagot tartaln1az, n1ely anyag, vagy anyagok nu1s
állatokra nézve tnérgez6 hatásnak lehetnek. lgy a pókok tapogatói~
han f'oglall anyag gyuladást, sokszor görcsöket okoz; a scorpió
szurása slrychninmérgezés hez hasonló tlinetekel idéz elő. Szúmos
hernyó is tartalmaz bizonyos anyagokat, melyek az emberi bőrön
gyuladásl okoznak . .,\ n1éhek, darazsak, hangyák n1ércganyaga
hnngyasavból és n1ég egy n1ás aron1aticus vegyületből áll. Szá111lalan hal hőre, másoknak petefészke hal mérgezéílcg; különhöz6
kigyóf'ajok. a salan1andra, a varangyos béka b6rc szintén larlaln1az n1ércganyagot. (L l\.igyón1éreg, h6r111érgek.) (;yögylani
szempontból a kőrisbogár mérge (eanlharidin, !. o.) hir értékkel.
Állati olaj = Oleum animale.
Allati szén, !. carho animali»
Allatorvostan, zoothcrapia, medicina velcrinaria, zooialria,
az állatok gyógyilására vonatkozó tanok összege ..A.z állatok
gyógyilása a lcgrégihh idők öta a X\rlIL századig c111pyri~.ns
alapon történt, s csak a n1ult században dühöngő dögvész lordilolla reá a tudósok figyelmét s szükségesnek vélték az állatok
gyúgyitúsúl külön sznkképzctt cn1herekrc bízni. Budapesten
1787-ben létesült az első álla~orvosi akademia, melven a lermészclludonuínyi szakon kivül előadalnak: a leiró Gs tájhonczlan, élet- és szövettan, általános kórtan, kórhonczlan és kórszövettan, gyügyszertan, hclgyógyászat, sebészet, szülészet, husszcn11e,
lrvszéki úllalorvoslan, palkolástan, állaltenyészlés és állalegészséO'üoy.
0

i\.ezdetben az állatorvoshíst a nagyközönség nen1 tekintette valami nagyrahecsülend6 foglalkozásnak. s irtli-olvasni
ludúsnál nagyohh qualillcaliól nem kivúnl az állatorvostól, kés6bh
clisn1crték az előképzettség n1agas fokának szükségcsségél, s
n1anapság az állatorvostan hallgatóinak n1cgküzclitölcg oly elő
képzettséggel kell birniok, mint az orvostan hallgatóknak. Az
állatorvosi pályára 6-8 gyn1nasiun1i elc3képzcttség szükséges s
-1 évi lanulús után a diploma megszerezhető. mely egyedül jogosil az úllalgyógyilús gyakorlásúra. [1888. \'II. !.-ez. 2!Jfi. ~-]
Alleluja fű, a sósdi, oxalis acclosella régi magyar neve.
Allocheria = az ürüléknek nem rendes ulon való kiürülése.
Allomorphia = teljes átalakulás.
Allopathia, allcopalhia; !., érlclcmnélküli neve a homocopalhiával ellenkez{í irányu orvosi elvnek, mely szerint minden
betegség oly szerekkel gyógyitandó n1ely a betegséggel ellenkező liinclckel okoz, lchüt conlraria contrariis.
I~ nevet 1822-hcn az anhall kothcni kor1nánv adla a rendes
orvosi iránynak, megkülönböztetésü l a homoepálhiálól.
b

1,

··-~=========
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2. Egy szen· hánlahmínnk átle1:jedésc eay nuísik küliinb~

á!Ió szervre.

:L Minden idegen hehnlüs szülte hántnlom.
Allopathicus, a homoepntluh·nl ellenkezéí.
Allophasis ~~félrebeszélés.
Allorhitmia, a szívnek rendellenes verése, mely n vérkeringés zavaraira vezethcléS vissza s a szivizon1zal IH!f;Yohh 111en~
cr6lküdését igénvli; rendszerint a 1ntlsus hiacn1iuS'"l~ lriae111il7s
és allernans ,]lnk]ühan jelentkezik.
"
'
"
·
Allotriophagia,„ eln~ehetegeknél jelentkezéí betegség, mid6n
azok tneg ncrn eheto, ulalatos dolgokat, p. o. bognrakal, ruha~ dara~
hokat sth. esznek ineg. \'érszcgénv, hYslericus, nén1elvkor terhes
n6knél is el6f~lrdul e hetegs_ég c1:y;héhii alakja. mely mttló jelenség.
Al_lotrop1ai sokalakusag, nen1eiy elcrnnek an1a tulnjdonsüiia,
hogy h1z~_lnyos kü_rültnények küzüll oly ellérő tulajdonsügu le~z,
h~gy cgeszen n1as testnek lekintl1et6. P. o. a szén, el61'orduJ
n1111l alaklalan sz.én, 1ni11l graphit és rninl gyé1nünl; a vürüs
phosphor allotro1~1eus mcídosulata a kiiziinséges phosphornak,
az ozon az oxygennek stb.
.,
Allövet, klyster, encma, a gyógyszereknek folrndék alnk.JHhnn a végbélen valö befecskendezése- a helckhC, részint a
hclck kitaknrilüsa és hasn1cnés előidézése végcll, részint a n1ialt,
hogy a hctcg a gyógyszert hürn1ily okhól képtelen bevenni.
. . AUoxan, mesox.allylhugyany: C.1 IJ, N, 0. Szintelen, vizhen oldodo .iegeezeket kepez, melyek a h6rt pár óra alatt viiriisre
lest1k: }wletkez1k a hugysavnak IJXIJ:i-al való enyhe oxydaliója
nlkalmavnl.
·
Alloxansav, pnrahnnsav, az alloxnn élenvülése folytán keOc„
.
letkezií organieus sav: C1IJ.,

co

s,

1

Ca Oa 1

co

s, -j- 0 = e, o) ,y, -j- CO,.

Ih J
IJ, \
Szintelen jegeczcket képez, lugokkal sókat alkot.
All~xan!in
Ii1 S., (h. s,1vi kémhatásu, vizhen oldódó jegeczekct kepezo vegyület, mely az nlloxan rcduclicíja révén keletkezik.
Alluvium, úradmúnv, a föld réte<rének' ama le<rfintaluhh
1.
"] .
l
•
"
b
{~pzol ~lleI\)'~, 111~ y szc111ünk lüllüra keletkezik nagyohlníra a
vizek arnmlasa allal okozott lerakodásokhcíl. A term6riild a
folyók és tavak homokos, kavicsos lerakódásai, a korallszigct'ek,
lurfa, agyag~s, képz6dn1ényck 1nind alluvhí.lis rétegek.
~
Allyl : (Ca fh! l. v. é. <->.
"Viik, melv• a b
"lncr1·llel
isomer · ·,1
.
ll
-H
"lvccrvl"viik azonIJ·
.
"· 3.. "·v. é. s n
11 C-H
hnn
e -H
1 -H
S7;él~atom~ldrnpcsoI
, -Il
lodasa mas.
11
( ,-fi

e.,

e,- ·

'-H
1

a/ly!.
'

v

e
1e-·
=
ylyceryl;

'
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Allylaether: (C.a ffoh 0; \'iznél kiinnyehh és abban nem
olclódú folyadék, kelleniellcn szagu. Keletkezik nllylalcoholhcíl
vízelvonás "utján: :2 (Ca flr,). OH-H, 0 = (Ca Hc,); 0.
Allylalcohol: CH., CH. Clh OH =. Ca Ik Oli, szintc!cn, mo~.
gékony, sz1n·ús szagu folyadék, vízzel cs ho_r~zcszszcl clcgy1thclo:
tva vihíoitó
lünaoal
éo cl. Ox nlat1okor acr.dnldchydde
ll1 eoo1·u1·
::"lt"I • •
h
bbt'>
majd acrvlsavvú alakul.
· El6,\llitható <'h·eerinnck és oxnlsavnak :2U0°-rníl való együttes hevítése állaC • midiin allyl-alcohol párolog el, melyet jól
hlitiill szed6hen fclfoghntunk.
Allylaldehid = Acrolein.
Allylamin: Ca H„ Nlh
Allylbromid : Ca H,. Br.
Allylchlorid: C:i Eh Cl.
Allyljodid : Ca Ir, J.
.
,
„. .
.
. .
Szintelen: kellemetlen szagu lolyadek. eloallithato glyeermhiil, ha azt jcíddnl és phosphorral melegítjük.
.
.
.
Allylen: CaH.1, nz acctilen h_om?logsorozat„!n'.1sod;k tag1a.
Szintelen, az acctilenhcz hasonlo gaz, mely eloaththato monocl1lorpropylcnbiil aleoholos KOH-val való hevítés utjún .
Allylköneny, l. Propylen.
Allylrhodanid = 01. sinapis.
CH. CH,.
a fok- és vereslr1oynríban assa
Ali Y1su Ifi 11.• Clh
C.IL. CH. CFL. '
'"'· '
'
foelidúhan cliijiiv6 szurós szagu vcgyiilcl, melyet lcpúrhís úllnl
nverhctni ki. Olajncmü folyadék.
·
Allylsulfocarbamid, thiosinamin:
:V H; :SH. Ca Hr, ; jegeezes
vegyület, 111cly szárn1az1k az olcun1_ s1nap1shol, l:a ahhoz an1n,ioníát adunk. Szugtalan, keserü, v1zhcn oldhalo, alagos halasu
jegcczck. r\lkaln1az.:-ák lupusnál. n1i!·igy_d~~ganalok1,1ál, hcgcknél
ll-:20 ecmrenként b 0/ 0 alcoholhan bornla lccskendesre. A photooraphiúhan mint úllandósilót hnsználjük.
~

S

_cs.

"

Allylsulfocarbonylamin:

c~~'!N.

az oleum sinapis röalkal-

része, maga nz ol. sinapis allylsulfoearhonylaminnak. lcki_nthet?.
Allylsulfocyannid : S. CN. Ca Fk. sokan az oleum smap1st meg
mint ilyent fogjúk fel.
.
.,
.
•
.
,
. Allyltribromid: trihrom_h):dn!1, \C.a fü) f!ra sa.rga iolyadck,
aleoholhan és aethcrhen oklod1k. Sedallvum es anllspasmod1cum,
hvstcrin, asthma ellen alkalmazzúk :1-1() cseppenként naponta
2:__;l-szor.
Allyum caepa, vöröshagyma, ~ lilio1!wir~guak közé t>:rtozó,
nüvény, n1clynck gyökere .~: tt.IlaJdonkepen1 ha~yn1n, regehh!
avkvck szerint mint rad. allu, hivatalos volt s mmt az akkon
ki1nyvck 1nondj::ík: vis : irritans, incidens, vcrn1ifugun1ol. l\.észitellek hel6llc succust, syrupot, eczctet, oxymcll, ungventumol.
Elavult.
Allyum sativum = fokhagyma.

-
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pyrus malus, a rcízs:ll'iníguak 2. csahídjüha lar-

. .
.
Almabor: külünhüzií l"tJ'tt ·ti .. . .. „.
allal készült h . •\· . l. . '. ' ma 1"'1„ 1ds,1,1lo 1l nedv c1:iedese
jedui haayni ,~;i.ve'.lzl '.' .•~1·'.!1edvel kvegomc.nles helyen kell erb'
('\ ec 1on n1c 0 cezelescdd·
' .'
1. "l "
szcs;;tarlalnuínnk ntv ,1 ~-: • . ~ , t'l ·, · .,
"
s .tzon \Ivu ,10, ha
Almaaeth
- '.e el se 'egell. meg czukrol adunk hozzü.
er - acl 1cr vafer1an1cus.
r,1,·,
Alma
mater,
az eg1·ctcmek
lísré•ii
l11'1"1l·1los
i1e\·e = l.a p~
anya.
o '
• • ·

l

. „
Almanach, al-mau'iach at"Ji „ • 1 . 1
•
szo lO = C\' 1\onvv · renehhen
'
. ';.,asza I JC"Yzelei· rnll·tl· l l
1· ,
"
dahni rész ·1' csilI•1o·l ·,t·..,_ l: . "
. • "· t e assan- assan az iroheu alm·111'a'.·11 "·1l·1'lbl' szla' reszt lel,1cse11 kiszorilolla. Mai érlelem• •'"' • • va a111clv sz·il· 1 ,' J ,
1•
naplürszcrü ki·ulv·'1111"11'l e'1·1··1· . :• ;11.111a
\:, c_vcn \l'lll rncgjeicnfí.
l ~ (1\'0<T\'SZCl'C „ l
J
•
'
•
·,.
..• 1 : · :>· · · · ~z a UHIIH!e Jwl szer1<eszt 18!15 cíla Cl l} „ZCI
1\d
n1an O\'()ff\'SZCI'CSZ
Alma olaj = aclhcr rnlcrh7iiic~is: · · „
Almasav =• acidum malicum.
Almasavas vas festve· 11 _ 1•
• . •
Alm ti
· .
. Y ~ mcl. malul1s lcrn.
A a a.nsag, 111som.111a, = agrypnia. l. o.
Allnmuggilmtf~ = a hgnum sanlalinum hihliai neve
us g u rnosa =' é"crl"t
. 1.;
Alochia
- j ·, _ 0 „' „.1 li·i„ 1·!„'.
\.ttsa 1\.. ·1· csa 1Hl
1ahan
. -:- uanyos gycrn1ckágvi lisztuI:ís.
·
·
AI oe, vdaaos aloe - al , 1 :-·1
l
.
kiiliinüs cdény~ihéíl „„. --:. ' oe ''.e'.' a, a '?e socolrma, a levelek
1
1
nngysúgu, gvllntaszer~·:.1r~~:~,;;;jcg;~ a · 1,t~ lt ~e.!ncdv, rncl_y külünhüz{)
"Y<Í"V<Íl'llJ>'1·1·c·'1·a.
i·a '.:l" . ·1: .o 'cs_ im n.i darabokban kerül a
b~ h~
'"·e.' ü 1 \ OS \'l'l00S s· ~1·· {'' '''J
n1eohíovuln·1I~
h1'clc lb. ·:i, „ o . . ze u orcsu { van, inclcrrhen
b
n.
„ \.'
g len \'J aaos h·u·n·1 port"'1 t ·· l t '"!
,
::-i
riló szagnak és felellébb 1?,:, „.' "'„ + • m· 1c o' sz:t; ~111do
·100-han ismerték. ll· . ,e~ct u IZ:!~ '· Az alocl mar l\l'. e.
óla míívclik.
'
"' hadoshan Hi21. a nalali partokon jg/0.

csu1>·ín csill·i r·

1

••

['

•

•

•

•

'

11 1

Az \J'aloc
('l
· "'l'll
1 Cl' a. ]lCl'fo]'1al·1 \'a1·.)
'] vul"a"is
1 1"' ~
' . Ji·i' 1·l )U(l ensts
11 ·1z·'11'a
' ~' ' •· l'l \H \C Cfi ]Hl ·t' . l" l ' ]'
'
' '
~
nvolÜl''izúa e's S1'cz'1l' '1' "11.a1, „ \C e!1nc_ ia, a I\.anari szibcrctck SJHl•
· " · · · 1a < e 1 resze d' • · l0·1 1 · 1 · 1
'
dig törpe növény mia -\J'rii"Ü;a;, '~) .iz _i! ' 11 <ct 1elyen min.Az nlocfr1 ií;ür c~r ·, i :·:
.n;e ~r n1agasra 1s n1cgn6.
gük, (Iiliaccac, ns lh 01, ~' cn_. !ul vu·~~gz1k, virúgai szép .~ár
ölcl6k és szélük· J.üi~~~~·j~ .Juss.) levelei husosak, hossznak, szárAz :tloc készilésc idején mcl . .• ... ·
• ..
.
; „ : . . } m.u ~zms;-apnhs hohan van,
a lcvclekcl liivühin l
1
1
. .. '
eme sz1 '· s mclszesla1i1ukk-tl C"\' \' . l· i·
l ,,•I·,no"I ie a'l li!Jak
melyen 'l l '11 "] 1 ·1· l "
'
"·
"" ,u
·
'
•
' eve
napon rnegszarad . scn1n1ifélc
n . "' , " o 1·0 nedv lefol1·ii· s· a
nem alkaimazlalil; .' .1 i·imcr"ll.)JOI~rnls,I ozcs. vagy müs míivclel
nüljük.
' ~ \
u
c'-e e tcl lragya gyanünt hasz-

,„.„ ,

w

\_

A
kövelkcz{í ·1locl"
· J· l cirnc
. 'I te1· ,1onnek
„.
· '.\1°'
'l) '11 , 1 '. '
kereskedésbe:
<
„ oc ){(/ 1}{((1Cll''f') v·1ny CUI" >< • l
1
keleti JlUl'lJ"ín az alo, '. · 0 'ib'l · ac,IO-I a oc, mc \'Cl Al'riluínak
<<~e
C\'U 1 ->o nvcrncl·
'\]•1f!
"'11 l
'asi
aloel az anrroloi· C·o
I' • 1
'· ' e1.,11noma'' iar1>al
\_ ::. apev >ar nu1os..: név aI· tt 1 . , ·'i J'
. t • ' n
ga 1omba; eme féleség fét .10„·r ,1. t • ·" „ "
'„ u 10zza < or1)
e \_e e sz1nu1 suna uvcgszerü törésü,
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vízzel dürzsi\lvc l'ehér fejclcl ad, hig oldala jödl'cslvénynycl
r6zsnszinü lesz. ,\ küzilnségcsehb féleség csokolúdé ha111n, szagn
a jódra és 1nyrrhára cn1lékeztct.
h) a/oe capensis. melyet az a. purpurcsccns I-Iaw. a. spicala
és a. arhoresccns fajokból állilanak cléí, dc készítik az a. J'erox
Linn. a. perfoliala, a. lingnacl'ormis fajokból is, dc sokkal gondallanahhul járnak cl vele minl a barhadosi-val, igy például a
J'iildbc gödri\l ásnak, ehhe kccskch6rl lerilcnek s széle körül
rakják le a lcvelckcl s a hcsürilésl f'élbcszakilüsokkal végzik.
Eme úloc különösen a II. német gykhen van, mint hivatalos
felen1litvc; fekctésharna. vékony rétegben horostyúnsárgn, kagyl6s törésü darabok; göres6 alalt jcgec.zcket 11en1 lálni benne,
szaga savanyu, sajátszerü, vizhcn nehezebben oldódik.
e) aloe hc1utlicH, az aloL'· féleségek, f6lcg a nalali és socotnrai alocnak nuíjszcrn kinözésü, l'énylclen ler1néke, 1nelycl
gyügytárhan 11cn1 szabad larlani;
d) al<w lur:ida a küli\nhüzéí álocl'ajok f'ényl6, úllclszéi,
finon1 l'élcsége;
e) a/oc nalalcnsis, mkg Quuli1lamha környékén 700-J:lOO
n1éter n1agasan lcnyészé>, eddig ncn1 is111crl aloc fnjokhúl állilj:ík el6 ~
f) a/oc niyrH, n1okai nloc, igen rosz aloe-féleség, 111ely
Adcnen ál kerül forgalomba, ez l'ckclés, lürékeny, híízös és sok
idegen anyaggal van keverve.
g) 11loc socotrina_. a \·creslcngcr és a keletindiai occán
déli partvidékein, továbbá Socolra és Zanzihar partjain lcnyészéi
a. vcra, a. oll'icinalis, a. ruhescens, a~ ahyssinica fajok adják, az
aloc gazcllah6rhc van güngyülve . .-\ sokotorai aloc nérnclykor
folyékonyan is kapható, de ez gyakran 1ncg van ron1olva;
n1cge'iik az is, hogy az aloe csak kivül sz<Íraz, belül hígy, vagy
épen folyékony. A jcí féleség sötétbarna, f'ényl6, kagylós lörésü:
horszeszszcl ncdvesilvc görcsé> alatt szún1os jcgcczct lehet látni
hcnnc; pora aranysárga, sznga n sáfrányra és n1yrrhára en1Iékczlcl.
f1yógyszcrkünyvünk n barbadosi, cnpi és socotorai aloe
tartását kivánja.
A llnom aloc f'. s. LHi-l. vizhcn csak l'orrüskor oldatik. dc
a kihülés ultín n1cgzavnrosodik s harnás tü1ncg - rcsina aloe~ -vtílik ki; a vissza111aradt oldat savas ké1nhatúsu, Iugokkal harnn,
Ft" Cfo-al l'ckclc, plumlrnm acclicummal sárg:n·ülmünyl ad. Borszesz az aloel csaknem teljesen oldja, ellenben a CSe, chlornf'orm pclrnieum acthcr nem oldja.
Xa OIJ-al féizvc keYés illó olaj és zsírsav mcllctl parncumarsa\'as nalrium jL•geczei keletkeznek: IJ, S01-ci forralva pararnmarsav: fC,; H.1OIJ.1C'H,1e, (COe IJ = r;„ Ils Oa\ keletkezik, mely
KO/J-Yai összcolniszlrn paraoxyhcnzoesaYal Cn H1 OIJ. (CH)., CO.
OH) ad. Ollallan mészszcl hcYil\'c aloisol ncvü sürgüs olaj megy
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üt, ~nely X):Jc1;01. aceton és szénkönegnck clegvébiil üli. \'izoldatab~. c!1lorg''.zt c~·e:ztve chl~·an)~~sürga jegeczei jiinnek létre.
•
lm, t~lm_az 1.: Illo dn.1al: mely tol van az aloe sza"a; hah·ünvsarga 0·8(,3 l. s. !olvadék. k.-b. 0·0.10; .
"
•
')-„ a lom
. vagy ·1 »H'1ia loin. 3., socaloin
'" = Ca-1 Ha, 0 :, ...!- 5 f[„()
1
1;icthylszcszben ?ldódcí jegeczek, előállítható ha az al~ct O~Hti
l. s. alc?holla'. k11;1ossuk s a visszamaradt részt forró horszcszhe11 ol_cl.1uk, k1hül~skor az illetéi jegeczek kivúllauak; -L, nataloin
a n~1t~1Ii alochan: C:!fi li2s 011; halványsárga, vékonv, cavenes szcnlclu JC€{e~z.?k, n1clyckcl ugy nycrhctünk ha ai al~-ct cavcnf6
!11cnny1segt~ horszeszszcl dürzsüljf1k s n1crrszü1:jük, a szíh·-() 11 a
.1egeczek _visszamaradnak. A natali aloe" felismerhető ounan
hogy n~lrn1;y csepp tömény H, S0.1-cl keverve s /li\'Oa-al nedve~
s1tett palczat tartva fölé, azonnal kék szinezéídés lép fel. HSOa-al
kcvcryc ~1gy a bar.halain rnint a nataloin carn1invcrcs lesz, dc
'!z ntohlnna'. a szm hamar eltünik. .J., Grnnta, melv vízben
Jorralv.a A e~ B gy'.l_~ltára esik sz~I. Az A gyanta fon'.ó vízben
o}dhato. ~ l!1\ Oa-al fozve chrysammt, piperint és sóskasavat ad
(,(), fe.1lodese mellett.
Az aloinok. és az aloegyanta mint hashajtók hntnak · na"Y
adago!dian. dr~st1_'.'.n;s szc;rek s kólikús füjclalmairnt, hélheli,' ve~
és mehbeh verhosegcl 1s hoznak létre.
_A ~nél;re az aloc hószámol clőiclézéíle" hat s mint abortiv
szer 1s ervenyesülhet.
"
Az al9e a bevétel után G-12 óra mulva hal a vaslanbélre.
s c1!1_c hatasa megvan akkor is, ha oldatát luímfosztott l'clületre
ken,1uk.
Az aloc mint hashajtó a rhcum és senna között úll.
. H~nyI1c. ten~1észel_ü egyének székrekedésénél ha nyomoi·h~}r verboseg nmcs ,1elen, az aloc jó sikerrel has~iuílható
0 -O-O-.((! gros adagokban guttival, colocvnthissel cavhekapcsolva; „ kis adagokban n1int slon1nchicun iS szerepel.
rcnd~Hc_ss~k gyon101:hcli vérh6ségnéI~ a székrekedés cr6n1üvi akndalyan~il, tcrhesseg esetéhen. Cséíre alakjában fonálfér"cknél jó
eredmenynycl használható.
·
"
·
• Aloe.sa_v = [_C1.1 H. (N0,).1 (h]. az aloeh(iJ HNOa-al való keverés altat alhthato elő.
Alo~ia = észné_lküliség.
Alom,
: Ca.1• Hao
01.1-'fJ.,() bmfr1dos1· loeli 11 1·c,1·l l I „ ')() harhalom
'):""O
'
l, - 1 ~
~
•
u
u
~ u e o - ;---..._.> /o n1cnny1scghe11. Sarga, haln1azos oszlopokban
.1egeczc:sed1k 2·() l"/0 jegcczvizzel. Hide" és mclen borszeszben
"'!gy ;1zbcn„ nehcz?n oldódik; Cl-al ~hloraloin,"Br-al bromal_o_in_ sar~a. tu~laku .1egeczckct. képe'.:. Hi\'Oa-al chrysamin. picrin,
soskasm, cs al?csav k~lelkez1k hclole. H, S0 4 megvcrcsiti.
.
Alo1sol, sarga, ola,1szcrü JoJyadék, mclv az alochől kelctz1k ha. azt olta)lan mészsz~l hevítjük, 1. aloc.
. „ AlOI!f, a Jeleknek. alvas közben kifejtett azon rnunkússúga,
nmlon kepeket, esemenyekct tüntet elénk, mely képek gyorsan
1

Ne

0

0
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változók s tárgyuk megfelel az illel6 szellemvilágának, értrlmi
fokának. Az úlom rendesen ébredés felé, midőn az öntudat
kezel l'eléledni, dc még csak zavartan mlíkiidik, szokott jelentkezni· min ébrenlétkór képzelctcink öntudatunkra jutnak, alvús
kiizbc'n ti\Jihnyire objectiv érzéseinkként jelentkeznek. Az úlom
túrgyát nagyban befolyásolják a küllichalúsok, p. o. a lest helyzete, a takaró, bizonyos hangok, stb.
, .
Alomhozó füi valúszinülcg a n1andragora regt nc\'c.
Álomital = narcoticus szereket tartalmazó folyadék.
Álomjárás = somnamlmlosis, hóldkcírossúg, rendkívüli sugat•slihililásnak
küvetkczn1énYC, 1ncl \'nek hatása alnlt a beteg
n '
U"I' '1ár kél, mintha ébren lenne.
n~
.
'
Álomkór, eme gyüjtőnév alatt mély ~lommal, iintmbtnélkülisé•"'cl júró kórtüneteket kell érteni, nunt p. o. hypnos1s.
letargia, k-;111[·\, sopor, son1nolcnlin, nona) l. az illct6 czin1ck ::llalt,
Álomlátás vizio, látási hallucinaticí, a központi idegrendszer kóros álh{potúnak egyik tünete, incly a spiritiszták szerint
küliinös tehetséget jelent l. Spirilismus.
Alopecia = kopaszsúg; kóroktanilag a következéíleg osztálrnzhatcí:
- a) Alopecia adnata = veleszületett hajritkasúg, ez rem!csen elmulik;
b) alopeeia aquisita =' szerzett kopaszsúg. melyet fcrt6z{í
ilctcoséa vürhcnv hin1I6, hnoyn1úz hu·1akúr, lüddvésZ sth. idéz'"
J.
"·
.
·1 \. a llU.J.
nck " cl6.;
sulyos gondok,
lulsúgos,
szc ll'cn11. n1un lG1 s1cUct1
tüszéík kilrnli\sút s· ezzel kapcsolatban a hajlmllást;
e) alopccia J'mfurncea, korpás kopaszoclús, mely lcginkúhh
a zsirkosz fejléídésétiil úll eléí.
Ila mái: a haj annyira kilmllott, hogy a fcjbéír fényes, gyó"Vtilás nem remélhctéí, mert uj hajtüszéíket létrehozni nem képes
~emmil'élc csodaszer, de kezdiidéí lrnjkihulhíst az ok kikutatúsa
után me" lehet akadályozni . .fúnak hizon\'ultak a chinahéjjas
vizek, s{;~horszcsz. suhllmút oldat (1: 1000)~ rngy hajmosásra' a
küvclj\.cz6 kcYerék:
lt.JJ.
M

M

1

Tffw cld11ac simpl.
Tm e m 1a11 lw e

<1.a.. (/1"1Jl. /; 0.

Spir. aromalic .
Spir. ui11i gallic.
(f((,

(/l"Jll..

20.

ill. D. S. llt(js:cs=,
hcls{)lcg vas, arscn, tej.

.
Aioysia citriodora, Dél-Amcrikúhan haszmílatos húzi szer.

Alpaccai pakfong, ujcziist, argcnlan, arl'cnid, kina! ezüst,
similargent, perui ezüst, clectroplat, ütvény. tartalmaz b-20"/0
nieoll, 50-fiü"/0 rezet, 20-'10"/0 zinkel.

-
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Alp_arenchym szövetek, nem párhuzamos, hanem kuszált
roslu szovelek, melyek féileg a gombáknül lalálhalcík.
Alpesi ibolya = Cyclamcn.
Alphol = " naphlolsalicylsav aelhcr, a bclollal isomér:

/

HC
1

HC

CH
~

C
11

e

/

CO. CO. Cn H1. OH:
~
CH
1

CH

~CH/ ~CH/

Fehér, borszeszben és zsírokban oldódó por, élcllani hatása a
salollal egyezik meg. A gyomorba jutva lehasad bcl6le a salicylsav componens, mely most ép ugy hal mintha eredetilco saliC):lsaval adtunk Yolna. Allrnlmazzák ízületi csuzrníl, hólya•rl~urnl
nal 1-3. ~ran:n~o~ adngokha~1 n salicylsav· javallatai tllaPJün.
. Alpmia, Lhmaban, Afrikaban, Amerikúban honos niivé1n·csalad, n1elyhcz a carclan1on1un1, galanga sth. tartozik.
~
Alsidium Helminthochorton. = Helminlhochorlon.
Alsol = alumínium acelico larlaricum. !. o.
Alston~a ~ustralis constrict. 12 meler magas cserje az iilhi~1~esek o?zlalyahan (L.) Auszlráfüíban kérgét híz ellen' használ,1ak. 1. D1ta.
Alstonia scholaris. 1. Dita.
~l~~onin; C" H,11 ,v, 0.1
3 1/„ H,O, az alslonia conslricla
alcal~1da.1a; sa!·ga anyag, alcoholhan és aelhcrben oldhal<í. Anlipyrel1~um, anllp_eriodicum anliseplicum és slimulans, a chininh~z cs . slrychnmhcz hasonlöan hal; nevezik méo0 chlorooc-

+

111nnck is.

n

A!t~ran!i~ . a vért megmásiló szerek, eme elnevezés
t;latt regr szolasn1oc~ot köv~lve azon anyagokat értjük, a nielyck
:1Hal az anJ:agcscrenek bizonyos n1CffVÜltozása idézhet() Clfí ·
ilyenek: a~ higany és jód késziln1ényelZ, arsenicun1, az alcaiiák~
nak aJos es küzön1büs sói és nchány nuls anyaa. L n1én anli0
dyscrasica e. alatt.
~
"' b
Általános érzetek azok az érzések, melyek :íllal testünk
\'a~;: \'alame.ly _szen:ün!< állapolj:ít tudjuk meg. Ide tartoznak:
~ Ja~1da!on1 cs .1zo~nerzes, a horzongüs, csiklandozüs kéjérzés
1

1

ehscg cs SZOlll.JUSHg.
Altató szerek = narcolica.
Altest, has, Ycn_ler: felül a diaphragma, el6! és oldalt a
h:1sfalak,_ h:1t1~l a ger1ncz, alöl a mcdencze állnl határolt testrész;
dtagnosl1crn !~!oszlása ez: epigaslrium = fclsőhas, ebben van
a .·gyon1or\ ~:1<~J, n1cIIékvcsék és a nagyvércdényck, n1esogastI 1un1
„ ko:-ephas, chlicn vannak a vékonybelek,
a vcsél(, a
terhes nokncl a rnéh· cgyrészc, hypogaslriun1 = alhas ebben
vannak a hugyvczetök, az ivarszervek és a végbél.
'
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Althea, (allhcps = orvos, gorog szöhól), fehér m:ílyYa,
ziliz. allhea off. Linnc, malYnccae, nálunk honos növény.
· Az évelő gyöktörzs felálló, lHi-1 m. hosszu siétágazcí
szárat hajt ki magából, mely kuszált szfüös, a levelek és kelyhek puhább, bársonyos szőrück. A lcYelck nyékzésck, sziYszerü
pclédcd szeglelesck, egyenetlenül fogazollak, ölhordásak, szúrilva
taplcíszerüek, fehéres zöldek, mézgaizüek.
1\ virágok nen1 nagyok, halvüny rózsaszinück s egy részük
rövid nyélczéken a fels6 levelek hónaljában foglal helyet, mig
n1üs részük a csucson, levéltelen kahlszszá van összctü111iirüdvc.
Az évelő gyöktörzs :1 dem. hosszn, 3 cm. vastag s liibb
cr6s n1e1lékgyükérrc oszlik, a 111clyek hivatalosak. 1\ gyökerek
f'risséhcn husosak, s sárgásszinü pararétcggcl vannak bevonva,
cn1e réteg azonban a gyógytárba kerül{) gyökerekről le van
kaparva; a törés a küzépcn szen1csés. I·farántn1elszclhcn a
háncs 5-sziir vékonyabb mint a fa, meh·től sötétebb szinü sárgás camhium állal· van elválaszl\'a. Alkotórészek: 1., nyálka:
C12 lle11 0111, melv 1 liimecs vízzel kevesebbel lal'lalmaz, mint az
arahan1ézga, ccZetsavas ólo1nn1al ncn1 ad csapadékot. n1intcgy
'2G 0 / 0 ; 2., kc111ényitő, határozatlan rélcgü szcn1csékhcn 1 111inlcgy
:!O-:li\ 0 / 0 ; :l., nádczukor 10%: ·L, peclin l l"/0 ; i\., zsíros olaj
1°/0 ; li) asparagin (allhcin) 0·8-2 11/ 0 , ez azonban a nem száraz
gyökérben :íllás közben valamely fehérnyeanyag5rjedése állal felhon1lik s a főzet ilyenkor vajsavat tarlaln1az ; 1. ·phosphorsavas
mész 8°/0 . A gyökei·ct, hogy fehérebb legyen, mésztejjel átitatják.
1\ növénvnválka egy része 111int tápszer érvényesül,
nagyobb része ~az~onhan a gyon1orban savas crjcdéshC n1cgy át,
s a gyomor nyákhárlyájára izgatólag hal s hurutos folyamolol
okoz ;~ n1ás rC!szc viZfelvétcl . n1c1lelt C02-vé és n1ocsárléggé
hasad szél: C" He110111-1-2 [J,O = r; CH,+ fi CrJe, mi jelentékeny
hasfelfuvódást okoz. A keményítő és czukor l:ípszerck módjára
halnak, mig az asparagin (l. o.) vizelelhajlólag hal.
A gyökér főzetét lázas hánlalmalmál, hélbeli hurutos folyamaloknúl italul rendelik, dc sokszor kellemcllcnségcl okoz
e1:jedésre való hajlandósága állal. Alkalmazzák lávolfokv6 szervek hurnljánál (légutak, lmgyszenek), dc ezekre nincsen számollcvő hatása.
Porát mint vehiculumol rendelik pilulákhoz.
Althein = asparagin.
Althesteria =a külsőleg alkalmazol! gyógyszerek.
Altheps = orvos.
Althos = orvosság.
Aluchi balzsam, !. halsanmm aluchi.
Aludel =régi arab fellcngilií edény. Kél egymásnak álcllenéhcn lcv6 helyen nyilall, rüvitl, egyenl6tlen túgassúgu csüvckkel van ellátva· s a szükehh csőnek az előtte álló tágasabb
edénybe \'Czelése állal állillalik össze, hogy a gőzök ily edénysorozalon átmenve, tökéletesebb módon párologjanak el.
1

liazay,

Győgysz.

lcrlcon.

8

-

-
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Aludttej, lac coagulatum, a tejnek ama vfÍ!tozata midc'ín
valamdy m_:icsztc'í !iehat~sa alatt a tejben levc'í villanvsav;s mész
és kalmm !elbomlik, m1d6n savanyu só keletkezik' az albumin
és cascin kivállanak és savó n1ara~d vissza.
'
Alumen = timsó, 1. alumen crudum.
Alumen ammoniacale, sulfas aluminico-ammoniacus:
. (S01}é. A/,. \S01 Nn), -i-24 H,O = 171·87 -1-432.
Ammoumm carhomcumnak feloldása, s az oldatnak aluminiumsulfát oldallal való keverése és kijegeczitése által nyerik. Brill
'
'
gykv. szerint hivatalos.
Szintelen, áttctszéi, oc.tacder alakot mutató savann1 édeses
IZU tömeg, vizes oldata IWH vagv Na Olf-al f'ehér vúllmán\·t
a:I, mely a kémszer fölöséhcn oldlrntó. 1 rész forró és 18 rész
ludcg v1zhen oldható, lcvegéin lassankint elmállik. Ha vérlunsó
oldalá\ól megkékül, az vas jelenlétére mutat.
"
\ 1zes old,~ta a fehérnyét kicsapja, a csapadék pedig cczelsnvhnn. vag~· ~o.savhan ~ldh~tó; a tejet és az cnyvoldatol n1eg
alvaszlJn, n11n~lfogva az allnt1 szövetek összczsugorodüsát okozza.
A .gyomorba JUtva az emésztő nedvek elválasztását mérsékli
m1 által a hasmenést csilla1Jit1· a· 1 arammos adacrokhan m1<l<i1·t'
!
'' 1
~
• ' használata
b
b
un;yast,
_ias_nrnnest
~koz, hossza.s
pedig
gyomorhél-'

hu1 utol, ctvagytalansagol credn1envcz.

1\ngolországban és I~szak-t\n1~erikúban kizárólno ezt a tin1súl ·alkaln1azz(Í.k.
b
Hurutos, fekélyes, kolerás hasmenésnél, ólommérgezésnél
a használt szerek közé tartozik.
O'i\0-MiO
aros
adaaokhan
ovomorvérzést
11·'tnv'1st
111°0..
')
.....
e
b...
•
'
~ .J ~
'-o
sZt~nlet.: 1-::~ g.:·o~ ":dafjokban már hánytatólag hat. Alkalmazzák
tulsárros hc>sz·írn 111101·
n1cg
" ' gorcsos
l 1 kohoaesnel,
1 '-'
'czukros• huovár
Q...
h c~.o ss 10 yag m~·ut eseletbcn. 13üzös orr mosására, fülfolyásni\l,
k<~lhar.tyalmru'.n'.1!, aranyeres vérzéseknél, méhhüvely hurutjánal mmt mosov1z alkalmazható.
Alumen calcinatum =al. ustum.
Alumen catechusatum = egyen!{i sulyrész alumennck és
catcchunak keyeréke. Külsőleg mint összelmzó hintőport alkaln1azzák.
. , Al_umen chromicum, az iparban fontos czikk, cserzésnél és
leslcsnel használják.
Alui:n~~ cru~~m, lrnlii cl aluminii sulfos crystallisatus, sulfas almmnu ct hxtvae cum aqua: [(,A/, 4 S01 24 H,O = \J.18·8
~ magy~r II., osztrák YIL, német III„ brill, dán, németalföldi Ill.
es helvet III„ gykv. szerint hivatalos.
. ~zint.elep, -éd;sfanyar izü, nyolczlapu jegeczek, melyek a
leYegon ktsse clmallanak, heYilés által vizet yeszitenek cl s likacsos lön1cggé alakulnak út. I·Icvcs izzitás által a kénsav e11y
ré_szél c!Ye.szili. Eléíüllitása háromféleképen történhetik: 1., ht1
kensa\'as lmrnnyhoz (I, alum. sulfuric.) /\, S0.1-cl vany KG/-(
adunk. 2„ a Tolfrínál clőjöYŐ alunitból [4 SO, ;)/, [{,
(G H"O.
l

•

t)

•

A.

+

+'2

'
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_mel~·et pörkölnck, majd 3-3 hónapon át gyakran nedves!t.ve _alla~i,t hag)'.''.ak ~ ezut,~n ": képződött timsót Yizben fcl".klJ''.k e::_ lnjegecztt;Ic .l'..z ?. romai timsó; 3„ a timsó palából és
l1mfoldhol, mely ket l!msoercz kovasavas aluminiumot és vassulfidet larlalmaz. Eme érczeket pörkölik, miáltal a vassulfidhól

Alé .Oa)J,

vasMálicz é.s .kénsav képző.d~k, n1cI~: utóbbi a n_ycrs agyagha11
levo al.umtmu!nmal alummmmsulta!ol képez. Eme anyagokat
most ktlugozzak s a nyert lughoz RCl-t adnak, midőn a timsó
apró kristályokban lecsapódik. Eme csapadékot mele•• vizhen
kijegeczitik.
"'
, t\ rór;1ai lin1.só ko;:z,kás jcgcczekct képez, n1i kevés nlns
kcnsavas tin1any Jelenlctere n1utat, küzönsé<rescn j}Cdi11 a tin1sö
·11
s~tr~
~. cn, nagy o1{~accl
er..Jegcczekct képez, "a jege.ezek" kagylós
torcsuck, hcv1tvc Jegeczv1zükbcn n1egolvadnak, izzitüskor összes
Yiz_üket _clveszitve. s_ziv~cso~ tömegg_é fnvódnak fel (alum. uslmn).
l\leg erosebb hev1tcsnel kensav szal el, mell'el az alcll\'misták
·
timszesznek neveztek.
A timsó fajsulya jegcczvizzcl 1 ·72<i, viztelenül 2·228, 10°-n:íl
20 rész, 100°-míl 1/, rész vízben oldatik, az oldat erősen savi
k-,émhatá~u s ~ vasat .és zinl~et H fejl?dése !«izben feloldja, Na
U-al HCl-t fejleszt, v1zoldatahoz maro alcahkat adva, fehér aluminiumhydro oxyd csapódik le, mely a kémszcr fölösébcn oldható.
Gyógykönyvünk megkivúnja, hoav a timsóoldat maró
al~aliákkal anu:;oniát ne fejle~zszen s ff, S0.1-el ne adjon csapadekot, ellenkezo esetben az kensavas ammoniumot, illetve rémeket (C11, l'b.) tartalmaz.
Alkalmazását !. alum ammoniacale czim alatt.
Az alnment már Dioscorides, késéíbb Plinius is cmlitik
Géber nuír lei1:ja az alumen nslnm készitésmódját.
'
, .\ köz_épkórban a , tin1sókat és gáliczokat n1indig összezavartak, s btzonyos hatart Paracelsus vont köztük, ki szerint a
g~liczokban a fém a hásis, a limsókban a fökl. ~Iarggraf 17:).1-bcn
kimutatta, hogy eme lök! nem mész, mint eleinte hitték vé<1re
Vauquelin 17\J7-ben valódi összetételét megállapitotta. ' "'
,
Alumen .~ra~onisatum = a.Jnni,en fchrifngnm, alumen spccihcum Helvetn, tmctum i\lynsl!chlt: 10 rész a lumen cr. és :) r.
sang. daconis keveréke hideglelés ellen.
Alumen dulce = alumen saccharatum.
Alumen exsiccatum = alumen ustum.
Alumen febrifugum = alum. draconisaturn.
Alumen ferrato ammoniatum = fcrrum sulfuricum ox\'llatum
arnn1oniutun1.
Alumen plumosum, asbestus, amianthus; hosszu, hajlékon\',
selyemfényü aluminiumsilicát pora. Alkalmazzák arczjiorokl)a
fedőszerül, azonkívül sikossáuánál fo<1va czi1iők kezl>'lik fclhu, ' '! ; a'll ato 1ma<1 1:1-20
~ bolusokban
"
zasana
gros
adják' mintJ hashajtót.
Alumen saccharatum, alumen dulcc = ~O rész alumen és
100 rész cznkor keveréke. Elavult.
v

8*
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Alumen specificum = alumen draconisalum.
Alumen spongiosum = alumen ustum.
Alumen ustum = aluminii ct lrnlii sulfas, alnmcn calcinatum.
alumcn spongiosum. K, A/; 4-. S0.1. Könnyü, szivacsos, fanyar izü
lön1cg, n1cly vizhcn lassan ugyan, dc lükélctcscn fclolvnd.
\rizclvonó hatása igen erős lévén, az alun1cn crudun1núl
erősebben, mondhatni marólag hal. Csupán küls61eg a sarjadzó
szövet (vadhns) eltávolítására allrnlmazzák.
Az alumen ustumot már Géber ismerte és először 6 írta le.
Aluminatok = agyagföldet tartalmazó ásványok.
U IJ,O, régen timföldnek, majd alumíAluminit: A/,
nium hydrátnak gondolt ásvány, mely f6lcg Hallc vidékén far~
dul cléí.
Alumínium Al. m. x. = 27<l. a fiildfémcknck nevezett csoportba tartozó chemiai elem; cliíször 1827-ben Wöhlcr állilolla
elő. i\ tcrn1észcthcn. f6képcn oxygénnel vegyülve igen cl van
terjedve, alkotórészét képezi a talajnak, számos kéízctnck és
ásványnak. Az alumínium majdnem ezüsfchér szinü, 2·7ií f. s.
jól nyujlhaló s a levegéín nem változik; lugok és HC/ könnyen
oldják, a kénsav nehezen, a· salétromsav épen nem oldja;
700°-núl olvad s lassan kihülvc apró oclacderekhen jegcczescdik. Eliíállilható az aluminiumchloridhól nalriummal való izzítás
3 Na = 3 Na Cl+ Al.
vagy elcctrolysis utján: A/ Cla
Sóinak oldatából an1111onin és an1n1oninn1kéneg lngokl)n11 olílható csapadékot választ le, mely HCl-al majd ;\'H.1 OH-al kezelve
alumínium hydroxydot ad.
Alumínium acetico-tartaricum. Alsol, fénvl6, vízben könnyen
oldódó n1ézgaszerü anyag. Desinficicns és allstringens, hasziuílw
ják 1/,-'2% oldatban Iégz6szervek hurutjánál bclchclésre, büdös
orrfekélvnél mosásra.
AIÜminium aceticum solut. circa 8'fn. Ph. Gall. Ill. ct. Ph.
Hi (J,
4 IJ,O; cl6állilható 23·;) gramm
Anstr. VII. A/, Oa. 2
alnmininm hydrooxydnak elegendő eczclsavhan való oldása s
az· oldalnak ·180 gra Yaló hígítása által. A liquor Burowi féí alkatrészét képezi (l. o.)
Szintelen, kcvéssl~ cczclszagu folyadék; an1n1oniával keverve
alumínium hydrooxydból .Hló csapadékol ad. Fémeket, kénsavsókal ne tartalmazzon.
i\Iint összclmzó szert alkalmazzák honsolásokra, pállott
sebekre bclsiílcg 20-30 cseppenként vérköpésnél, hasmenésnél
épugy mint az alumcn crudumot.
Az iparban szövetek vízhatlanná tételére alknlmazzák.
Alumínium borotannicum, cula!, nntisepticnm és adstringcns,
alkalinazz:.í.k izzagoknál é.;; külünhüz6 scheknél.
Alumínium borotartaricum = borai, mint a cutal.
Alumínium boro-formicicum, vízben és alcol10Iban oldódó
jcgcczck; dcsinficicns és a<lslringcns, ugy alkaln1azzúk 111int az
alumnolt (1. o.)

so, +

+

c,

+
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Alumínium bronz, szép aranysárga ötvénye 10 rész alumi-

niun1nak HO rész vörösrézzel, Icvcg6n ncn1 vtHtozik.

+

Alumínium chloratum: A/, Cin.+ 12 [J,O = 2fi7.
2Jfi; apró,
nedvszívó szintclcn jcgcrzck, 1cvcg6n állva süsavg6zöket hoc.sújtanak magukból. Eléíállilható :; féle módon:
1., alumininmhydroxydnak sósavban feloldása és Iassn kijegcczi lésc által:
AJ, (OIJ),
li HCI -1- fi IJ,() = A/, Cfo
12 IJ,O;
'2., kénsavas alumínium és haryumchlorid oldatainak öszszckcvcrésc állal:
A/, (S0.1)a -1- 3 Ba C/, = 3 Ba S0.1
A/, Clr.;
:1., alumínium oxwlnak és szénnek keverékén száraz Cl
gázt vezetve által, mi<Í<ín az alnminiumchlorid színtelen jegeczekhen fellcngül. Igen bomlékony, f6lcg melegítés által vízvesz3 IJ, 0 = A/, Oa +fi IJC/.
tés mellett igy bomlik fel: A/; C/,;

+

+

+

+

1\Iivcl folytonosan sósaval hocsáj t rnagáhól. az az arntnoniát megköti, azonkívül a bacteriumok felj6dését gátolja s igy
hátráltatja az c1:jedésl és a rothadást.
Yizoldatát mint fcrt6tlcnilő szert használják; fii alkotó
részét képezi a chlor-aJunnak. 1. o..
Alumínium csoport, ama fémes elemek gyüjl6 neve, melyek-

nek chcn1iai és phvsicai tulajdonsága az alun1iniun1n1al n1cgc,..
gyczik. Ide tartoznak: alu1nininn1, cerinn1, dydin1, crl>iun1 galliun1
1

indium, lanlhan, thorium.
Alumínium hydrooxydatum, hydrooxydum aluminii, argilla
pura, lerrn argillala: A/, (OH)n = 1;)()·8, a magyar II. és helvét
Ill. gykvbcn hh·alalos.
ll[J.

A/11mi11is crudi
27:1.
Aq11ae desl. fervid 2:)()0

1

Solutiouem liltra, adlrnc calidam cui addc.
Natrii carbonici cryst. 2:í0 ..w/11/ae in.
Aq11ae destillatae 10110.
:\liscellam intime conquassatam digere per horas 21.
Praecipifntum Jiltro cellcctum clue doncc reactio alcalina
disparuerit, lum solve in:

Acidi lzydroch/orici p11ri q11a11/it. s11fflci
cntc (C. 3.111) So/11/ionis mldc.
Ammoniae (O"!lli. ps.) q11a11/il.
Sufficiente (C. 300) ad pcrfectam praecipitationcm.

(Pit. H1111g. II.)
i-\ né111ct gykv. II. kiadása n1cgclégszik an1a váhntí.nynya1 1nclyet
timsós oldalban Na; COa idéz el6.
K, A/, 4 (S0.1)
3 Na, COa
3 Eh 0 =
A/, (OH)n
3 Na, S0.1
!{, SO.,
3 CO,;
eme só azonban mindig tartalmaz alas kénsavas sót.
1

+

+

+

1

1

+

+

-

118 -

Könnyü, fehér, nyelvhez tapadó por, mely vízzel neulralis
kémhalásu péppé alakul, hig savakban, valamint Na Ofl-han
tökéletesen oldódik, midőn savas timany, illet6leg limsavas lugany
képződik.

.\ savakat n1cgköli s gyengén összehuzölag hat.

Tnlságos gyomorsavképződéssel járó bélhurut eseteiben
napjában 0·20-0·50 grammjával többször adható. Savakkal
különösen arsennel történt mérgczéseknél kiváló szer. J. antidotum arsenici.
Aluminium kalio sulfuricum = alnmcn crudnm.
Aluminium naphtolosulphurie.um J. alnmnol.
Alumlnium nitricum: !\/, (NOa)u, J. liquor aluminii nítrici.
Aluminium oleinicum, limany szappany. Attetsző, lerpcntinolajban oldható tömeg. Előállitható forró velenczci szappanoldalnak aluminiumsulfál oldattal való elszappanosítása által,
midőn zsirsavas aluminium válik ki, melyet vizzel azonnal ki
kell n1osni és 111egszárilani.
~
Terpentines oldatába szövetet mártva, azt vizhallanná teszi,
ilv szövetet oly módon is lehel elrlállilani, ha a vásznat előbb
aluminiumsulfi\t, azután szappanoldatha mártjuk.
Alumínium oxydatum: ;lL Oa; a természetben mint korund,
rubin, zaphir fordul elő cohall vagy chrómsókkal festve.
Előállilható alumininmhydroxydnak erős hcvitése állal,
vagy ha alu111iniun1ot oxygénhen égeli.ink el. Durranó lünghan
megolvasztott tömegéhez kellő mennyiségii chromsavat adva,
mesterséges korund állilható elő.
Alumínium oxydatum hyclricumaluminium hydrooxyclalmn.
Alumínium phenolsulfuricum = sozal.
Alumínium salicylicum = salumin.
Alumínium subgallicum = gallal.
Alumínium subtannicum = tannal.
Alumínium sulfophenylicum = sozal.
18
Alumínium sulfuricum, sulfos aluminicus: (S0.1)a Afo
FleO = 3-12 32-L Fehér, kuszfü jegeczes tömeg, igen savanyu,
vizben könnyen oldható, levegőn kevéssé szélfolycí, vizoldatából
anunonia alumínium hydrooxydot csap le. A franczia, német UI.
osztrák \'II., dán és helvét III. gykv. szerint hivatalos.
Előállítható aluminium hyclrooxydnak He S0.1-ban való
oldása által.
Üsszelmzó sajátságai megegyeznek az alumen crndummal.
Aluminium sulfuricum bibasicum : 3 SOa. 2 Ale Oa, akként
készül, hogy aluminiumsulfát oldatot két részre oszlunk s az
egyik oldatból an1111oniával 11/~ Oo~ot csapunk le s a n1cg111aradt
részhez adjt1k; az oltlatol bepárloglalva n1ézgaszcrü, vizbc11
oldható tömeget kapunk. \'izoldala képezi a franczia "cau hémostalique de i\Icntel- féle vérzéscsillapító szert.
Alumínium tannicum = tannal.
Aluminium tannico-tartaricum = lannalum solubile. J. o.

+

+
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Aluminosis: aluminiumfökldcl dolgozó munkások liidőbaja,
melyet az aluminiumf'üld porának bclehelése okoz.
- Alumnol, aluminium naphlolosull'uricum. fl-naphlolból _és
háromannyi kénsavból hcvilés állal eléiálliloll !1-naphlokl;sl'.!_losavas nalriumból l;) s. részt föloldunk (i(J s. resz vizzcl cs / s.
rész harvumchloridol adunk hozzá . .-\ keletkező báryumsól öszszegyüjtve vizhen felforraljuk s a képletnek nicgf?,l~l~í. alumi1~i
urnsulfáttal elcgyilj[\)<, megszürjük s ~IZ oldatot he;1u·it.1uk, nudc;n
alumnoll nverünk. Osszelmzó cs anl1scpt1cus hatasu szurke por.
Hugycsöhurutnúl 1 'fo-os oldatát hcfccskendezö gyanánt
alkaln1azzúk.
Alvajárás, J. álomjárás.
Alvás, son1nus, az cn1heri szervczel:1ek nyuga}n1i sz!1ka.
melyet az agy mííködésc közben felhalm?Zllllotl bo1~1la~_ler!ne.kck
okoznak . .-\lvásközben eme homláslermekck a kcrmgo ver allal
kiküszöbölletnck s az idegrendszer njahh n1cnnyiségü oxygénncl

lúllatik el.
i\livcl alváskör:hen az aov ncn1 111üködik ennélfogva az
öntudatról szó sincsen s az {tlom csupán alvás előtt és _alvás
ulán létezik, n1időn az agy 111üküdése zavart; azonb.an 1111nd?n
ünkén\'tclen n1ozoás, 111elv u 1ferinczvclőt6l függ, n11nl a sz1v"
•
t>
l lörlen1
• ·1r, le
l gyenge·1J1J
verés, • légzés, en1észtés,
akadúlytalanu
mértékben.
Az izmok lehelő nyugalma és az elvúlaszló mirigyek csökkenő mííködése az anyafor<'alom csökkenését s ezzel kapcsolatban a hőmérséklet' alál~iszállásál eredményezik. Az alvás
különböző kóros tüneteit J. Alomkór alatt.
Alveolus = 1., fogmirigy, 2., a tüdő apró léghólyagocsluíi.
.
Alysis = a beteg nyugtalansága. . .
Am = az ammonmmgyök (Nfl,) nlkan alkalmazott jele.
Amalgam, foncsor, higanyölvény . .-\ legtöbb fém a higanynyal egy sajútságo~ kcverél~el képez, n1ely kev?1:ékct an1?lgan1na.~\.
1

nevezik. ,\ vas cs a plallna 11en1 an1algan1alodnak kozvcllcnul
a higanynyal, 111ig a natriun1 és a. _többi k?zöns~gcs fén:c~c igen.

A natriumamalgamot a chennahan mmt eros rcduc:llo anyanol használják a friss és hígv cadmiumamalgamot logplomb
~vanúnt alkah;1azzúk, ugysziritén a rézan1algan1ol is, az ón
foncsor pedig a tükör-készitésnél nyer alkalmazást.
A higany leghamarabb képez amal~mnot az .m:anyn:1;a~ s
cn1c tulajdonsfígál a búnyászathan a sz1narany k1valasztasara
használják fel.
Ha az aranyamalgamot oxydoklól megtisztított fémtárgyra
kenjük s a higanyt lüzhen clpárologlaljuk, a fémtárgy hearanvozódik, ez az u, n. lüzaranYoz~í.s.
" Amalinsav: Gu fli, N.1 0;, "szintelen, vizhen kevéssé oldható
kristályokból úll, lugoktól ibolyaszinüvé válik. Előúllilhaló salétromsavnak vagy chlórviznek eoffeinre való hatása által.

•

-
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Amara remedia, kcserü szerek, melyek a láphílkozásra s
az emésztésre jótékony hefolyússal varniak. Tapasztalati lény,
hogy a kcscrü anyagok hizonyos kürühnényck közüll az étvúgyal. az cinésztésl javiljúk és főleg az aron1alic.us szerekkel és

alcohollal eovüll a t')„
ovomorhan és bélben a kellemetlen érzésen~

kel n1Cgszünlclik; ugy látszik, hogy a kescrü anyagok a vas-

késziln1ényck hatúsút en1clik n1ég akkor is, n1id6n izük épen
nem érezhető. ~Iivel a leghalúsosabhak a lcheliíleg kicsiny adagok, ugy látszik, hogy f()lcg n1int izgatö szerek hatnak, az a
réoi
fclfoaás
1>cdirrb' horr\·
'l~ b~
<rvon1orncdv n1ennvisé11ét
sz·111oritti
b
b~
„
b
•t
júk és az erjedést gúlolj:ík a kisérlelek állal mcgdönlelell söl ki
van n1ulatva, hogy az an1arák inkáhb cl6scgitik az c1:jcdést s a
gyon1or és hasnyáln1irigy cn1észtő képességét csökkentik.
.-\ régi szokás szerint az a1narákal felosztjuk: a111ara arlstring. an1ara aro111alic. an1ara n1cru, an1ara n1uciIIaginosa és
arnara resolvcnliákra.

1. Amara adslringenlia: corlex salicis, frucl. lwpocaslanci,
fol. uvae ursi, cort. chiniw.
·
· :2. /\n1ara aro111atic~, cn1c anyagok főleg 1nint izgal6 szerek

halnak: corlex auranlior, herba absinlhii millefolium, cascarilla.
calamus aromalic. llores chamomillae.
.

3. ~-\1nara n1cra vagy pura,

cgyszcrn kescrü anyagok :

ltgnum quassiae, rad. genlianac, herba cenlaurii, herba trifolii
fibrini, fal. cardui bcnedicli.
4·. ~~\n1ara n1ucillaginosa, cn1c csoport gyögyanyngaihan a
kcscrü anyag n1cllctt egy nyákos alkatrész is foglaltatik: rad.

colombo, lichen islanclicus, corlex colo, laraxacum, humulus
lupulus.
:). Amara rcsolvenlia : cichorcum, laraxacnm stb.
Amaracus, régi pharmacopoeák szerint majoránnával készült
·
illatos kenőcs.
Amaranthus = s·zalmavin\g, paréj.
Amaryllis = hölgyliliom.
Amaurosis = fekete hályog, lálóidegsorvad:is, l. amblyopia.
..
Amberfa = liquidambar slyracillua.
Ambloma = koraszülés.
Amblyopia -- a l:ílóideg sorvadüsa; nem oplicai elváltozása a szcn1nck. azért szen1üvcggcl a látást javitani ncn1 lehel.

Az amblyopiál régebben fekclehályognak nevezték s csak Helmh~lz szeml~ikr?!;ek feHalálása óta jöttek tisztába n_1ibenlélével;
\\ aller defm!l101a
olvJ beleoseoe
a szem• szcnnl az amblvorna
•
b
"
! 1101 a beteg sen1 hit scn1n1il az orvos se.111 lút scn1n1il. 1\
ne\,
Júlóideg sorvadását ?lőidézheli a dohány, ólom, chinin mérgezés,
tle csakhamar clmuhk az, ha eme szereket elvonjuk az illetőtől ;
ellenkező esetben a lálóidco elsorvad s többé oyógvilani nem
lehel.
"
"· •
. .. ~~b~a grise~, a .. ambrosiaca: a pi1yselcr. maeroccphalus
helurulekeben talalhalo anyag, melyet sokan az allat cpekövénck
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mások megkeményedell bélsanínak tartanak, valószinüleg ivar. ..
záskor a bőrmirigyck választják ki.
Az an1bra súrgás, fekctésszürkc, idon1talnn lön1cgekhen Jon

elő, majd pedig szürkés összeköl6 anyagba s_á1:gásfe!1ér s.ze~1csékel lehet heágyalva látni. Felületén elmalhk, Vl~?n usztk;
tapintása zsirszerü, körömmel nyom_va szap1~ansz~rn, mele[\·
hen viaszkénl megolvad, erősen hcv1tvc p~dt~ _ehlla:1, keves

hamut hagyva hátra. Alcoholban, aelherhen, tllo es zsn·os .o'.ajokban oldható. Bcnzoéhoz hasonló szagu, mely sza~ ~nelcg~les
kor vagy[(, CQ, hozzáadásakor jól érezhel_ő. Az ambrat ;100-:il!l!ll
gros darabokban találják uszva Japtín, Incha, Maclag~skar, Braziha
tengerein. Tartalmaz ambreint, i:1ely a choleslearmhoz nagy01;
hasonlil; 2., zsíros anyagot; 3., _écleses, hal_zsamhoz hasonlo
kivonatot· -1. kevés benzoesaval; :>., konyhasot.
J.\z i~·arilsztönre elevenitőleg, a görcsökre ~sillapitóla~, hat.
~léhszenves nőknek ()·20-0.50 grammot adhalm be napphan
:l-szor. Jelenleg inkább mini illatszert használják, mivel a pézsma
szagtit kellen1escn n1ódositja.

~

Ambra liquida = balsamum indicd"m album.
Ambro Ignácz Romuald, nagy hirli magyar _01~vos a ,'.\-~'Il.1.
században; szül. 17-18-ban Trencsénben, me~h._118:i-licn_L.1v1cle
ken. Tanult hölcsclelet, bánvászalol, hazai .1ogtuclomanyokal,
mlivelte a lermé>Zelludonuín):okal, kikép_ezle magát a _zenében
é!:> a küllészcthcn s csak 177H~hnn avattak orvostudorra.
Ambulans =járó beteg.
Amenium = hószámhiány.
Amenorrhoea =nemzőképes nők havitiszlulásának hi:ínya,
mely eredhet ugy a nemzcíszervek bajaiból, mint az egész organismus rendcllenségéhöl.
A valódi hószámhiány csak akkor áll be, ha terhesség vagy
l(,ljclés időszaka van, egyéb eredelü hószámhiány már valamely
betegségnek lüncle.
Kórlanilao oka lehet a hószfünhiánvnak: a méh és petefészek hhínyos" alkata, a peleszövclck pusztulása, .rossz indulalt~
daganatok, görvélykór, gyuladások, endomclrl,'_lis_, . hugyszer;1
fisluhík, slb. ; a hószámhiányt indirccl ulon. clo1d~z1k a tarl~s
betegségek, vérvesztés, sápkór, tulságos elzs1rosodas, ;i1clan.cho-

lia, ijjedczés, larlós félelem, a terhességi bú, meghiiles, luhzgatoll közösülés, slb.
Eme hajnál is, mivel leggyakrabban másodrendü, az okozatokat kell kutatni s azok helyes gyógykezelése .eredményre

vezet. I~caáltalánosahh cryógyszerc a vas alocval. 1\z elválasz-

tást meleg ülő híbl"ürdiílike( hüvel)'zuhanyokkal fokozni lehet.
A méhszövel hiányos kiképzését ismélell müvi vagy dynamicns
izoulci szerekkel, i·éz, zinkrndacskák berakásával, állandó villa~1yfolyammal is elő lehet segileni. a rendes közösülés is elíisegiti a hiányos méh fejlődését.

'_j

1
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Amenomania, az elmezavarnak ama, mondhatni változata,
nlely vig hangulattal jár, ehhez n1ég nagyzüsi léveszn1ék iS
járulnak.
Amentia = érlelcmhiány, 6rültség, hevenyén fcjl6döll elmezavar, mely nagy izgalolls<íggal, l'útyolozoll önludallal s eleven,
vúllozékony érzéki ldpnízalokkal júr; okozhaljúk hossrn lcfoIy~si1 hajol~, luler61lelcll szellemi munka, anyagi gondok, nagy

vcrvcsztesegek.
Amethyst, ibolyaszinü quarczvállozal. A régiek laliznuín
g yamínl hordták, mert azt hitték, hogy hordozó1'üt a része<rsé<rt6I. n1cgövja, a szon1oruságot elüzi sw sirig tartó hiíségct ~rccl~

n1envcz.
· Amethysta remedia =részegség oszlató szerek: ilyen volt
p. 0. régebben az amethysl; jelenleg jónak bizonyult az ammonium aceticum solulumból egyszerre 10-l:í gramm vagy 10-l:í
csepp liquor ammoniae causlicus.
·
Ametropia =a fénytörési rendellcnességekWI l'ügg6 szembetegségek közös neve.
Amidelc, azon vegyi csoportozat, melyben a arnmoniák gyök
hydrogenjeit savgyökök helyeltesilik. Az arnidek 1-séí, 2-od, cl-ad,
stb. rendüek a szerint, a mint !. II. III. vegYérlékü saV"YÖk
szerepel bennük. Az!. rendn amidek gyenge bá.sisok, II. rendÍ'ick
gyönge savi, a Ill. rendüek határozott savi hatásnak.
Amidoacetparaphenetidin ~ phenocol. !. o.
. Amidoantipyrin, egy uj vegyület ncve, melynek dcrivalumm tahín a jövőben fognak szerepet vinni. Képi el e:
l~o

Hri 'I\1

CHa.N
/
1

-
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Amidonaphtalin Cin
N Ho -- festékgytírtásmíl használt
vegyület, gőze igen veszedelmes, köhögést, hányást, bódulatot
is okoz.
.
Amidopropionsav 1. alanm.
Amidosavaknalc neveztetnek ama vegyületek, melyekben
valamelv sav hvdrogénjét, Ieginkálíb a hydro".yl i;_soportbar:
amid (Nfü) helyellesili. }IY ve~yü!clek a _teslb~1: .", eloford~ilnak
mint az albumm bomlaslcrmeket. Ismer lebbek: ol Le_ucm anlidocapronsav, glycin = an1ido-cczetsav, tyros1n1 taurin, hutalinin. scrin, sarconin.
Amidotoluol, toluidin: Cn /f; Nfh CHa, a methylbenzolnak
légenysavval képezett vegyülete ..
Amidulina = amylum solubile.
.
•
.
Amin Eddula ebn Ettalmid = bagdadi o~vos a I'1'. u. ~II
században, 6 szerkesztette az cls6 szümotl~vo pharmac~!'~~a~.
Aminek, a szénvegyületek am~ ~soporlJa, m~I~·.?~'-1'.g) I:e~~t
keznck, ha az ammoniak gyök H-.1e1t alcohol!\yokold~el he!5 e.tlesitjnk. Az aminek 1. ~· :3-ad rendüek a szerint a mmt 1. -· ,i.
H van bennök helyeltcs1tve;. p. o.
.
I. rendü anunek (monammek.)
mclll\'lamin
Clfa

•

H

aethylamin
propylamin

""'CO
1

CHa. C = CNfh

Elötíllitása a következő:
217 s. r. nilrosoantipyrinl feloldunk 2000 gr. 30% eczetsav és 1000 gr. borszesz elegyében s az oldalhoz folytonos keverés és hűtés közben zinkport adunk; midőn az ibolvaszinü oldal
már megsárgult, lwzzákeverünk egy oldatot, mely ·110 sr. benzaldehydnek 200 s. r. borszeszben való oldása állal készült.
~izonyos idő mulva benzylidenamidoantipyrin válik ki, melyet
t>0% alcoholban mosva kijegcczesitünk, sósavban feloldunk s
1".~ OH-val és benzollal rázva a nyert amidoanlipyrint megszáriljuk.
Amidoazobenzol; anilinsárga: Co fh N•. Cn H.1 (lf2 N.) sárgaszinü, lűalaku jegeczek, melyek keletkeznek ha Ki\'Oa és f(ÖH
sósavas anilinre hat. Savakkal szép sárgaszinü sókat képez,
melyek az iparban· birnak nagy fontossággal.
Amldobenzol = anilin.
Amidoeczetsav = glycocoll. J. o.
Amidon = finom keményítő.

lN·
e, W' l N.
~' l '
N;
lN'
lN'
l N·
lN;
lN;
lN;
H

'

Cn

H

II. rendü aminek (diaminek)
dimeth,·lamin
,
mclln.·laelh_vlamin
diaethvlamin
.
J

Clfa
Clfa

H

CHa
C2 Hr.

'

H

'

Cil-Ir.
C2 Hr.
fI

,

Ill. rendü aminek (triaminek)
CHa
trimehtylamin
Clfa
Cfla
lriaelhylmnin
Ce Hr.
Celfr,
C2Hr.
diaelhylamylamin
C2 flr,
C2 Hr.

Collu

-
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m e lhy la elhy la my Jamin

.

~'Ha /
GdI-. i

Cc.H11 1

N

•

..-\z an1inck chen1iai sajtlls~ígaikhan n1cgcgycznck az an1r11onfrí-

val, de ann:il erősebb btizisok s azt vegyülclciből kiüzik. San1kkal sókat képeznek.
Aminol, uj desinflciens, tartalmaz 1 lilerébcn L'í2 gramm
calciumoxydot, iJ·51 grnmm konyhasót és 0·28!1 gramm lrimelhylamint.
- Amisol, Buchka frankfurti gyógyszerész állal készített aranyér ellenes szer, mely jódresorcinsulfosavas bismulhból áll.
Ammi copticum J. Ajouvan.
Ammonia: Ila 1\T = szintclen, sz1írós szagu, könnyezésre ingerlő gáz; először Priesllcy állilotta eléi, Scheelc és Bcrlhollel pedig
alkotó részeit kutatták ki. Az ammoniál clemeibéíl nemigen lehet
előállítani, dc a H és N in slalu naseendi ammoniál képeznek
egymással, iíllati hulladékok rolhadásánál mindig képz{idik ammónia föleg akkor, ha a hulladékok oltott mészszel vannak
behintve; igen kis mennyiségben van a Jevegőhcn is. Eléiállilhaló,
ha valamely anunóniumsót erős lnísissal hevilünk, p. o. :
2 (H, N)C/ Ca (Of!), = Ca Cl,+ 2 Nfla 2H,O.
1 liter sulya 0·~527 gramm, 7 atmosphera nyomásnál, vagy
-10"-ra hlítve, szinlelen folyadékká sürilhcl6. Az égést nem l•íphílja, dc erős oxydáió anyagokkal keverve n1cggyul és heves
clurramís közben ég el; vizben igen könnyen oldódik, 1 térfogat
viz 0°-on 11-18 trf. ammóniát nyel el, mely oldat liquor ammoniae, sz:;tlamiaszesz név alatt hivatalos. Savakkal mohón egyesül
sókluí. Erzékeny kémszere a "1esler-féle reagens. J. o.
Ammoniacum, doren1a an1n1oniacun1 Don; discrneton gun1~
mifcrum Jaub, leveg6n száritolt tejnedve (succus laclcus acrc
induratus). A növény évelő, 2-3 m. magas, egyenes, levéltelen
virágtartó szárral; virágzata gön1balaku 12 cn1. nagyságu crnyö"t
képez. Hazája az Aral1'!ólól Ispahanig, innen le Heratig, keletre
Chináig, északra a kir'giz fensiliig letjed; szereti a sivatagot, hol
gyon1ként tenyészik ..<\ növény összes részei, főleg a szár és a
gyökerek h6ven tartalmaznak tejnedvet, mely a vcl6szövelhcn
leve) sejtek elfajuhísából származik, A növény maga is izzad ki
gyantát de különösen egy rovarfaj szurásainak helyén folyik ki
az s borsónyi, diónyi darabokban megkeményedve képezi az
mnmoniacum in lacrymis féleséget; a gyökérb6l kivált a :J-,1
évesekb6l, a szárral érinlkezc) helyen b6ven folyik ki a gyanta,
mely a földre folyva képezi az wnmoniacum in massis, v. in
placeniis féleséget. A gyantát Bomhayn át hozzák a kereskedésbe.
A hivatalos gyanta többé kevésbhé gömbölyded, horsó, dió
nagyságu szen1ekből ál1 n1cly sze111ek összelapadvúk, vagy harn:ís anyagba vannak ágyalva. A szemek kivül sárgásak, hclül
fehérek, kagylós lörésiiek, zsirfényüek, hidegben porrá lörhel6k, már a kéz melegénél meglágyttlnak s ilyenkor kevéssé

+

+
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fokharr •maszaguak; izük keserü csip6s, vi~zPl d?rzsiil_ve . ez l~j
.. · ·· b!Jcsz s elilicn kicsiny mozuó szemcsekel la~lrnlm. A f~Jct
szmu
·súrga,
·
• as ~sók l\a l narancssz1nu·· ]e s··
·z m esz
/{,0/J-val
alchloros;a:
· .lej jel fcizve vilárrosabh sznn\ lesz.
· Sokszor 1ir:'znak Európába egy hamis g~'a'.1ltit, m_~I\ ~: f~'.:i'~a
l·111 ,r1ta 11 a I·lerm. fa]'tó] származik s ~larokkohol kc1:u. r 1,1 Hd J,l.
'
, 1\, sza
" 0a·1, cs· izc
i1yenoe
l~nZe 'gvanta
szen1ci. lágyak, ncn1 o1y 1·e 11erc
n •
· · l:"l~
rc·ctéré az alchloros sav nincs halassal.
.
J T ·t·ilmaz 1 illó olajat 1·10% melylcll a gyanta SZ?W't
, .· m. ' ,-. ,;él .,könm·ebb vegyület, az Ag NO:i-al, rcdukalp,
11) c1" ez 'IZ
1· , I:I S'!) -et' ·1d "'émelv buvarok benne
Hll'O. -ni keverve pct 1g '
·•
' · "
·.
· ..
·l
k~nt ·\;1á1tak s ugy találták, hogj: sós~v;ar 1bo1r:~1.z":~·· ·~1rW1'
fcl·ctc lesz mi« mások eme tulaJdonsagal laga'.:it
°
tr '~\nl·lt ; 11 ~1v ~gy savas és egy közün1hü~ ~'cg,~(ll e, H~ .t; 11 ·.. 3
~
~?) ) ~/ 'UI:.1
·" ,.·1't · .1 ., ''l'/O vizben nem oldodo
mczgal. .1.,
-- b ln
~1 ) lllCZb'
· , '[ "[ f'"
a aynnfa
~izc'L n1clynck kischh·nagyohh n1cnny1sege o ugg ~ t>~
~
Clsszc~artösúga.
. ,
,. , 11 l ·
. ".z ammoniac rrvanla kivált illó ola.1a cs gyanl!1.Ja ala 1? ,
"'..: téve a hajlü~zök nyilásain ál a mél~cbh szovc.tekbc .JUl
.1 l 011
.? le11
vérbősérret
ercdmcnyez. Bevcve lobos
s' a' szovc
{ "zgal:isa
. , ' ~ :'1Jtal
~
b
folvamalokal, hányást okozhat.
.
, Bclsőle« nemigen rendelik ..l~g!öllcbb. a'.1g~l orv_osol.' .1 ~1.1delik öre« "emberek lüdéílmrul.1anal a ~ul~opc? el<~!;'°t''.d1~,1S~
•éirctt 1Züfs6len flnstron1okhan n11nl clvono es n11nt os:- a o szc~
' 11'."' l · „ -'I· 1b1 időn rnélvebh rétcrrhen fckvéi gyuladasl a fdso
·1 ,a rnazz<1 ,, 1
•
bl
·r
I s) a lobos
;.étcrrbe terelik. Gyuladl hőrre alka_ n;_azv~ í uni;1cu _u .. '
·
· "
a rren ·edést és a bőr allorclesel elornoz<11lp.
folym1n;~ió, ré~zél képezi az empl. diacI;yJ. composilumnak. "
Ammoniaemia an11noniavérüség, az idegrendszer an;}1 n1uI· ·· J >si rcndellene;sérrei, melyeknek oka al!ban k~resendo, h?gy
1~Í •arr merrhelerre<lése folvtán a homlasnak 11ulull _hng) . a
a. 1 J't"I ·t"t·1· "Re'«elilien 'a Imgvvérüség okának lekmlcllck,
\'Cl' >C
C VC C 1 \,
o
e
, l · , ·· 1 } 'l ·~ cr} U
l LTrncn1in e\ syn1pton1aticus gvogvkczelescn \l\ u a l? J,\0 )e.
~ hugy l;~n;Jástít akadályozó szereket kell __ fecske1~de~m._ ..· .
Ámmonia pura liquida, liquor ammo~111 cm1s~1cus, sp.'.1_1~~'
sulis ammoniaci causlicns, lixivum ammomacale ·. I'l_H:· OH.„- :,.~:
'l'iszta, útlátszó, álható szurós szngu, n1aro izu fol} ,1de \'
tökéletesen illó legyen.
.
,
.
'l
Eléiállilhaló ammoniáknak (l. an;mo111a) c!1loramm~1;m_;[1bl.
és olloll mészh6l való fejlesztése s vJZlien valo clnyeletcse " la .
')-<J.'"FI·l ('/
('ii
2 H,O 2 Nlfa;
_,,
_,, Q.,- [[,- = Ca C/,
1

#

ti ·!"' .

1
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L

"'í °

w
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+
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.1 viz oo-nál térfogatának 1050-szercsél képes el~y~ll:i. az :~!~~
;,.ízh;íl l'i"-n·íl 727, 20"-nál fi82 térfogatot; az o a a,1s;11Jt'··i'b'
"'
· gáz
' '111enny1scgcto
' · · ' "I 1···ug!;!,. n:icg
' JlLl
' 1·1rrn .·?~
U"\' • hogv
1\'lla
~ mme 1 o J
1
aúzt tartalmaz az oldal, a lajsuly annal
kisebb.
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Az ammoni a pura liquida fajsulyá nak megfelelő NHa'/.,-ol
1ö G-ra vonatko ztatva a magv. I. gykv. xm. táblája mulalJ·a
•
Ül lo chemicu s szerint:
0

,

'

Fajsuly
0·9517
0·!)526

0·9526
0·05.1()

O·H55:>
O·U56·1
0·957.1

0·!1583
0•95!!3
0•9602
0·9612
0•!!621
0•9631
O·HG.U
1

1NH:.'fo1

Fajsuly

12•00
11-75
11·50
11·25
11·00
10·75
10·50
1025
IO·OO
!1·75
9-50
9·25
9·oo
8·75

0•9650
0•9659
0•9669
0•9678
0•0697
0•!1707
0·97t(i
0·!1726
O·!l735
O·!l745
0·975.1
0•976·1
0·9773
o-!1783

1

1

1
1

1

NH1%
8·50
8•25

s·oo
7•50
7•26
1·00

6 75
6•5()
{)·2;)

6·00
5'75

5•50
5•25
5-00

1

1

~

')() A magy. II. g):kv. Hl'fo NHa-at kíván, tehát ;1-.1 rrramn1ját
- "kbcm. norma! sosav-ol dat telítse, l. Alcalime tria. H~ az olclat
erosebb, akkor a következő egyenlet szerint kell higilani:

V = (fl ~ q)- q;
V

hol

a keresett viz,
a t~l~ll °fo mennyis ég,
q = a lng1tandó ammoni a .
•
. . .. Gyogykiin3:v!ink megkívá nja: 1., hogy az ammoni a-oldat
1~.~:1 ~.~gc1: besza1:1tva, maradék ot n? hagyjon lnílra (ásvfüws ók
t~'í':i.isa), 2„ nehany csepp ammonm n1 oxalat·o ldattól ne acljon
~.ie:·es 7:.avarodást \calcium vegyület ek); 3., Ba (NO:i)o-al sem
koz\ ~llem!l • s~m Hl\ Oa-al megsava nyitva ne zavarod jék mcrr
(sulfato,k kr;:arasa ); 'Í., ;lg NO.a o.ldattal sem közvetve , sem' HNOa-~l
°:1egsa\~n)1tva ne adjon te.iszmü zavarod ást (carbona tok chlo}1dok); a., H2S:el sem. magában , sem eczelsav val telítve ne' adjon
eketes csapadeko~ (femek) ; 6., 3 ~131" vizhez 2 csepp KMÚ ()4
?ldatot ~dva, azt~tan 2 cm' ammom at keverve hozzá a folyadék
1bolyaszme. legalabb 2 perczig Ylíltozallan maradjo n (ellCÍ1 kező
esellllln saletr01~1sa_v Yegyi\le te!'·oxyd álható anyagofr varrnak jelen).
s , !~ a !fal\ !eget 0·830 l. s. horszesz be vezetjük , 111ig a faj, ul) 0 810-1? szall, akkor lü'fo-os ammoni akos borszesz t kapunk = .Lrquor ammon. caustic. spirituos us. liquór Dzondii.
=

p =
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Az ammoni a vizoldatf ü ammoni um hvdroxy dnak is tekintik:
Nll.i. (OH), miYel az NH.1, mint gyök, ugy • visell{cdik más Yegyületekkel szemben , mint egy fé111.
A legerősebb saYakat közömhi isili, a laccnms papir már
a g{ízc fölött is megkékü l, mig a HCI savval nedvesít ett pálczika
körül olyanko r fehér chlóram monium giízök keletkez nek; a
calomelből fekete Hg20-t választ ki, Hg CL-cl pedip NH.1 Hg-t
képez. Igen erős ké111szere a Nessler- féle (l. o.) mclylyel sárga,
vagy barna vúllrnúnyt ad.
A bőrre kenve a zsírokat elszappa nosítva a bőrt fekluzzasztja s helybeli vérbiísé gct okoz. Gőze a köthárty fü izgatja
s a szemet könnyez ésre ingerli; belehclv e Yagy felsziva az orrtól
a fejen ál hasitó érzés tlÍmad s az illető el is ájulhat, músrész réíl ájult vagy részeg emberek a hclehelé s első pillanatá ban
inagukhoz térnek dc nen1 sokúig n1aradnak eszn1életüknél.
Huzamo sabb ideig érintkez ve a tüdővel, abban nagy vérbőséget, gyulndás t, scil heYeny vizenyőt is okozhat. 10 cseppel
vizzel hcvévc a szivvcrés gyengébb lesz, az izzadn1ány és az
clválasztúsok nagyobbodnak, de az agyra kcvésbbé van izgató
hatása mint a campho rnak, mig a gerinczvelőre hatással látszik
lenni, n1ivcl az akaratos izn1ok 111űködésc akadálvozva van
mnmoni a bevétele utún.
dás
bélgyula
gyon}or
s
hat
marólag
an
adagokb
i\lérgező
tüneteit okozza n1i gynkrnn collnpsu ssal, halúllnl végzc3dik; az
eszméle t mindvég ig megmar ad.
Bőralá vagy viszérbe fccskend ezye a bolygide g és az
edénymo zgató idegek központ i góczait izgatva a sziYVerésl lassítja s az edénvek izomzat ának összehuz ása állal a YérfeszüléSt növeli n1ig Végre a sziv a kitágulás szakában n1cgúll.
Az ammoni ak a szeryeze tben nagyobb részt megkött etik
s belőle oly Yegyületek keletkez nek, melyek az anyagbo mlásl hátráltatják . Az ammoni úk az idegekn ek ingere, miYel annak ugy
fehérnyé jére, mint zsírjára hirtelen oldólag hat.
Az ammoni akat mint izgató szert adják midéín a légzésre ,
vérkeringésre izgatólag kell hatni, vagy n1időn a gcrinczvclőbeli
érzések gúthísa állal görcsök et akarnak csillapítani. Légutak
hurulján ál a levúlasz tásl emeli; ájulúsrníl, részegsé gnél, digitalis,
vcratrnn1 kéksavn1érgczésnél n1id611 a sziv111ííködés lankad, az
ammoni a jó szolgála tot lesz, ugyszint én kitrmő szer kigyó, skorpió, darazs, szunyog csipések ellen külsőleg és belsőleg. Külsőleg
mint elvonósz crt alkalma zzák linimcnl um alakjába n rhcuma
ellen.
i\lérgczé snél eczet, czitromn edv adandó az ammoni a közömbösi lésére, a többi eljiínís tüneti kezelés legyen.
Ammonium: NH,, szabad állapotb an nem ismerete s 1. v. é.
posiliY gyök, mely sóiban mint alcali fém sze1·epel s vegytani
tulajdon ságai az alcali fémekke l egyezne k meg. Sikerült az
amonium nak amalgam ját is előállítani oly módon, hogy uatri1

-

l!mamalgm~10t chlorammónium oldattal kevertek, mid6n Na OH
es ar!1monmma~rnlgam. keletkezett; eme foncsor csakhamar föl-

bomlik Hg-r a J>.fö-ra es H-re.
Ammonium aceticum: CHa. CO. 0 (Nlfo = 77, clföllitható
.
:1zlclen cczetsavnak n1egfclclő an1n1oniagüzzal való üsszchoz:.ísa
altal. Igen n~dvszivó _jegeczeket képez.
. Ammomum ~cet1cum solutum, spirilus Mindereri, alcali volat1le acctatum, lrquor ammonii acetici.
A magy. gykv. II. szerint.
Rp.

Acidi acetici diluli
(11', 100.
Liqu. ammonfrte
(11'. 50.
Liquorcm minulis aliquo/ feruifac ad d!lllli Iw~wm, post nfriyem li on cm 11 mm Oli ia
per/ec/e satura, dciu adde:
Aquae destillalae /aI1/11m, u/ /olius
pondus sit
(11'. 1'Y1.
A magy. gykv. !. szerint:
Rp.

Acidi acelici diluli
(/I'. 100,
Ammon. c11rbon pulu. qu. ad sa/ur
su/J'icit circiler
(11'. 20·5.
Aq1111e destill. simpl. qu. su/f'icil, u/
pond. specific. fiai 1·03.
CÜ'Clt (11', 30.
s.zinlelen. állá.tszó, gyengén eczelsavszagu folyadék, mely
l;i 0 /o l1szla am1;1onmm ace,tfüot tartalmaz, f. s. l·O:l. Sós izii,
ilC?H-val. ~nelcg1tyc ,ammo111a, H, S0.1-el cczctsav szagot áraszt;
elomozdilJa a Cri S0.1, Ba S0.1, Pb COa, Pb S0.1 vizhen oldását.
Levcg6n hosszn id6n át állva ammoniút vcszil és az eczelsav
.
is fclli_on;lik s. az oldal ~zénsavas ammoniát tartalmaz.
,1' e,nchlm;id oldallol !ncgvöi:ösödik a kivál.t cczctsavas vastó_l: ;_ 3. Ce Ha (1\_ff.1} Q, -~Fe Cla= FqC, Ha Oe):i+ 3 NH.1 Cl: ha eme
varos csapadekot fclfózzük, sárga szinii hásisos eczclsavas vas
csapódik le:

Fc(C2Ha Oe)a +2 HeO =

-
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Fe<~~FfJ.1'0, +2C,H1 0 2•

Gyógyszcrkönyvünk n1egkivánjn, hogy- az an1n1oniun1 accticun1
~olt'.lum He S:cl ;1c . adjm~ _csapmlékol (barna csapadék Pb, Cu
teher csapadek Zr~ Jelenlelere mulat); kénammöniummal képezett_ harn~. csapadek vas, Ba (N0a}e-tr31 kiváló fehér zavarodás
p:d~.g st~Huto!n-a n'.ulal; maradék nélkül párologjon el, lehet6leg
kozomhos kemhalasu legyen.
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A régebbi pharnwcopo eák kétféle ammonium acelálot
irtak elő, p. o. nz oszlr. \'. gykv. cl6iI:ja nz an1111oni11111 ncclicu1n
concentratumot, melynek f. s. Hl~, és nz am. ac. dilutumot,
1nclynck r. s. 1 ·0l, ez ulóhhival útlag tncgcgycz a né1nci, orosz,
brill, é.-n111crikai gykv. készitn1ényc.
,\z ammonium aceticumot a X \'II. szüzadban ~lindercr
hasznúlta cléísziir.
~\z an1n1011iun1 ac.clicun1 a szcrvczcthcn szénsavas a111n1011ná
bomlik s a f'clszabüdult eczctsav mint hc3siléi szer hal.
r\!kalinazzák 111inl gyenge izzaszt<> és hugyhajlú szert s

15-:!0 gra111111ol egyszerre hcvévc részegség eloszlatására is.
Diaphorclicus hatása spir. aeth. nitrnsi-val cmelhctéí. Na<>vobb
111ennyiséghcn hashajlcí, dc gycngéhh a knl. nccticun1-n:íl.bAmmonium ar: enicicum: (NH1}e HAs 0.1; vízben oldódó jegeczes Yegyiilet. n1elyet 111int alterans szert o·oo;~ gros adagokban
rendelnek olt. hol az arsenirnm rnn javalva.
Ammonium benzoicum e gummi: C,; ffr.. Ui. O(SH1) = 1:rn.
Az angol gykY. szerint hiYalalos s a küYclkcz() 111údo11 készül:
:1 rész ammoniát elegyits .1 rész vízzel s oldi fel benne
2 rész henzocsa\•al; e11\'he héínél púrolo<>tatsd cl s tedd félre
t"I
jcgel'zités végett.
Szintclel;, lemezes, vízben és borszeszben oldódó jegeczek.
111elyek Jeyeg6n üllvn, vizoldathan is an1n1oniúl \'eszilenek s
savas Jienzoesa\'as sc'J \'Ülik Id.
ha 1iedi<>
\'izoldatúhoz FJIH-t adva ammoniút fe1'lcszt
b
'
•
tömi'in· oldatühoz sósavat adunk. benzoesav dlik ki.
,\Jkaln1azzük O·:l--1 gr1nos ·adagokban a benzoesa\' jaYallatai alapján mint expectoranst, azonkiviil eme szer anlisepiicum,
antipyrclinun, diurclirnm, altcrativum sth.
Ammonium bicarbonicum, olfo Helmonthii: 1\'fl.1 HCO:i, fehér,
jegcczes, alig an1111oninszagu por; hideg viz feloldja, hevítve tel,1esen elillan.
elmállott ammonium
El6üllitása akk1'1Jen tiirténik ' ho<>y
bl'arht~llil'urnot :!O" C n1cllell addig tartunk szahadon, 1nig szaga
eltümk.
.-\z ammonium carbonicum helvcll haszmíljált poroklrn,
·
1niYel IH:.'lll 11cd\'esedik 1ncg.
Ammonium bisulfurosum purum: XU1 f-fSOa, vízben oldódó
jege~zck, rninl antiseplictu11 hels6leg dispcpsiánál nyer alkal-

n1azast.
Ammonium bromatum, ammonium hydrobromalum : Slf.1.
Br = \18. ;\ magy. II„ német Ill., osztrák Yll., hollad Ill., dán és
brill gykv. szerint hirntalos.
Oszlop·alaku apní jcgcczeket képez, a jegeczek fehérek, 2
r. hideg vizhen 1~0 rész !Ili"/„ alcoholban és GOO rész aelherben
oldhatók, az oldalak semleges kémhatüsuak. f\OH-ál hevítve
ammoni:ít fejleszt. chlorviz' hozzáadásakor pedig bróm lesz
szabadda.
li:uzay, Gyógysz lcxicon.

9
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Vizsgáltassék meg ugy, mint a lrnlium hr?;nalum..
. .
El{íállilhalcí lmímhydrogénsavnak ammomaval valo lchil'sc
és jegcczitésc úllal; kö1i'nychh clilá~lilási 1;16~j~1i ~zck:
. ..
1„ 10 rész szúraz és porrálürl l1f31cot cs ;r;i resz porrn lorl
(NIJ.1)" S0.1-cl összekeverünk s ~gy homok~ürd?h?. tcmclcll gürehhcn lassu héícmelkcdésscl hev11ünk, nmlon l" .S0.1 marad vissza
és (Sll.1) fJr suhlinrnlcídiic
.
._
.
. .
.
2., A f'cnl cmlilell kcvcrckcl ,l;i r. lorro v1zlicn old.Jnk s a
kihülés ulún az oldalhoz Lí térfogat ()() '/„ alcoholt adunk s
1-2 napig a keveréket ál.lani hagyjuk, midéín K" SUi válik ki.
,\ 111egszürt J'olyadékol clparologlalvn az an1~110~11u!11 hro111alun10~
kijcgccziljük. r\z igy nyert jegeczck 1~c1n„ szep !chcrek s az alkoto
részek n1ús vcoyülclcivel lehetnek lcrtozvc.
Halás lekl1Ílclélicn a kal. hromalumlcíl abban tér cl, hogy
már Hl gros adagja után oly 1;1érvü hrcímhalás lép f::I, mint
:3 granun kaliurn hro111atun~ utai~: lo}{ozza a, hu~):any cs a {.()~
kiliritésél s a zsírszövetek leloldasa altal scwany1lolag hal s has111cnésl ncrn okoz. I~n1e külünhségck abban lellék 111cg a inagyarüzalot, hogy az an11noniun1 johhan .sz~v:.í.1_-og. úl a vérh_e.
I\.ivülö hnlása van gürcsüs kül~ögcs1:eI,_ aI:gcse!\ .!dn1allan:
süga csctcihcn, n1éhszenvcs néíkncl, zsahaknal, n1H~on ~zcrvl
ell'ajulúsok nincsenek jelen. Adagja gycrmckclrncl [)'(l;i-O·:JO gr.
11HJionla :l-szor, rclnilllcknél ()-;)IJ-;, gramm.
Ammonium carbolicum, ammonphcnylal:

szerkönyv nz cW:illilásút nem írja eléí s megkülönböztelésl nem
tesz a rn:.ísfélszénsavas és a küzön1h<>s szénsavas an1111on küzilll,
a ffyÖgyl:íraklH1n n1indenütl a 111:.ísl'élszénsavas süt larlj:ík.
'"'~ ~~·ers an1n1oniu111earbonatol nyerhetni ugy is, ha it k6szén
szüraz :.ítpürologtalúsakor kelctkez6 g:.ízvizet (.'0:.?-val tcliljük,
vagy a spir. cornu cervi l"oetidus elpürologlat:.ísa :íllal (sal cornu
ct.~rvi cr11dun1): HZ égvényes hahísu viz~let :.ltp:írolúsakor kclelkcz6 spi1·itus urinae. kivülöan n111n1oniu1ncarlionalol tarlalinaz
(snl urinosus); iil' módon már llaimundus Lullus is készilclt
iunn1011iu1nearhoi1n tot.
A müsfélszénsarns ammnn f'.l (CU1 Xl!.1). CO, (;\'II1 b ''' '.l:Hi j
fehér, lü111Cill, savas sútc>l lisztcs.11Ck lúlszú :l 111111. vastag · dnrahokhan jün cl{í, a darahok rostos szerkczelüek; 1:~ 11 -núl -1, 1;) 0 -nül
2 s r. vizlicn oldalik, oldala lugos ké111halüsu, horszeszszel kezelve
savas si·, vülik ki hclők
I·:r6s szaga onnan van, hogy f'oly!nn an11noniút vcszil:
:21C'O:i XII1 !· CO, (Xl11 b = :2 CO:i lf (Nl11)
CO, -f- :2 Xll:i,
a visszntnaradö súl l. a111111on. hic.nrhonicu111.
Kémcs6bcn hevítve maradék nélkül illanjon cl; cczclsavvnl lelitcll oldalúnak ;)- li cm"-c 111 csepp 1/ 111 norinál jcídoldatlal ne adjon csapadékot (idegen koznuís anyagok kizür:ísa),
5''/„ oldala cczclsavrnl lullclitvc sem kénhydrogént{il (fémek),
sem IHirrnmnilníllol (su!l';itok) sem oxalsavas :unmoniumtcíl (cal-

]([>.

Acidi carbolici !. p.
IX. p.
Miset:.

Ammoniw:

Ammonium carbonicum ammonii carhonas, alcali volalilc
siceurn, scsquicnrhonns un11;1oninc .alcali1:un1 solid. snl urin~lsus
purissimus: (SIJ.1), COa.·2 (NlJ.1) HCO:i = '.!;i 1; a magyar II., nem el
Ill., holland, angol, dán, frnnczia és északnmerikm gykv. szerint
hivatalos.
A kiizömhös ammonium carhonicum: CO:i (Nll.i), eléi:íllilhaló, hn C'():! és szúrnz 2 J.\'lla hnlnak egy111úsrn, inidéín cI6hh
C(J,, NIL NH1 jön létre, mely viz felvétele folytán ki~zöm.hiis
an1111oniun1 cnrbonic-t1n1nuí lesz; cn1c só azonban szilard ~illa~
pothnn ncn1 is1neretcs s a kcrcsl~edéshcn é~, gyógy~zcrlúrh:111
tartott só másfélszénsavas ammonmlc ez eloalhthnlo ha kcnsavas ammon, vagy ammoniumchlorid Ca CO:i-nl hevillelik, mid6n cn1c folvnn1at n1cgv végbe:
ü iYH1CI + :l Uo:i Ca = :i Ca Cl"+~ (CO:i NHi)_
,
CO, (NIJ.1)" 2 NH:i
H"O, a fcllengül6 sót ol_omka1!1rukh'.!!' logjúk fel s liszlilás végett G;í"-nál ujra lcllcng1l1k s v1zzel lozvc a
következőleg honljük cl:
, . ,
, ,. . .
7
'2 (CO:i NHi). (;(}, (Sll.1)'
IIJJ = CO:i (,\IJ.1),. 2 C~i:i ll 11\lhi
s ez az a vegyül cl, n1elycl a gyógyszerkönyv k1va;1; 1~1111lh?~Y
azonhan a nevezett só közönségesen ne111 kaphalo, s a gyogy-

+
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+
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ciu1n vegyek) ne adjon liarna. illetfíll~g l't'lu~r csapadékol.
\'ízes oldala l'iilös Ay XO;i-al elegyítve s azután HNO:i-al
1ncgsavanyitva lcgfcljehh gyengén zavarosodjL~k 111eg (an1111011.

chloraL), 1 grammot HNO:i-al elbontva s szárazra párolva színtelen 111nradékot hagyjon, színes 111aradék koznuís idegen anyagokra vall.
I-lalüs tekintetében az :un. purn liquidúval l'gyezik 111cg,
csakhoiry
oycniréhh.
'.2 nnran1n1 lieliílc luíny:íst
okoz, nngvohh
..,_h.,.
h
adagok ulün hün\'Üs és hasesikarüs lép !'cl.
,\111erikai 01:vosok l;)-:!0 cgros adagohan 1-:) örünkinl
Yörhcny, kanyar<Í sulyos cseleihcn adj:.lk, nen1külünllc11 jö hal<isa
van léoz(}szervck huru1·1:ínúl a 1.dvü!asztások niivclésc állal n1int
h
.
expcctorans
. ..\lkalinazz~ík
111ég lo1nha vérkcringésü giirvé 1y 1töro*
soknül. 111éhszcnvcsck, 1néhkórosok an1a csclcihcn, nliddn a szivn1üküdés cl van nvon1va.
Ammonium cai-bonicum 1iyrooleosum, sal volnlilc cornu cervi,
n né1nct II. gykv. szerint ugy készül. hogy ..{2 rész an1n1oniun1
carhonicu1nhoz cscppenkinl 1 rész ol. ani111nlc aclhcreu1not adnak.
l•~ehér, id6veI 111egsürgulc> por. vizhen sürgús színnel oldödik.
'.,2;)---(ifl coros adatrokhan hasznülj.Ük 111int az a1nr11011iun1
n
n
·
,
carlionil'.un1ot f{jieg légz()s-zcrvck huruljánál, dc cl6nyc 11111cscn
n másik ldcll.
Ammonium carbonicum pyrooleosum solutum, spirilus cornu
ccrvi rcct. csontok, szaru .szüraz ál púrolúsakor nyerik. 1. spir.
cornu ccrvi.
9*
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Ammonium carbonicum succineatum, spir. cornu cer\'i succincalus, régebbi gykvck szerint ugy készül, hogy egy rSsz
boroslyúnkií-sa\'nt 8 rész \'izhcn oldanak s c7; oldathoz 1 . rcsz
ammon. carhonic. pyrooleosumol_ adnak~ '.2 l orn !mtlva_ a !ol~','1dékot álszürik. Idt>vcl n1cgl>ttrnnlo, kozn1as szagu folyadck, 2-2()
cseppjével alkaln1nzz:ík az nn11nonin ja,:allala~ alapján. .
~
Ammonium carbonicum solutum qumgenl1s e. nomahs = "/,
(NH-1),. CO,; ötsziir szabúlyos kémszer, azaz 1;ú1;dcn cm"-hcn
az an1111oniu111 carhonicun1 gran1111okhan kdc,1czcll cgycnérléksulvánnk ölszörüsét tartnln1azzn, aznz ()-2 l groL C1yügyköm·vü11k U"\' készitleli, houy ·l'.2·ií gr. Hl"/0 ammoniúl (,'(Jo-\'al
lelitiel s a 1Zlilell oldalhoz 1~iég .1'.J·;) gr. 10 '/„ ammoniúl adat s
az egészet 100 c.111:1-rc kicgészitlcli vízzel. Savak 1ncn11yilcgcs
analysisérc használjtík.
.
.
Ammonium chloratum crudum, sal ammomae. ainnHlll!t11n
mmialicum crudum. alcali volalilc snlilum, nyers salmiak.
.\ X\rIII. századig csakncn1 kizüról~1g az acgypt~~n1i .Jupiter
..\111111011 tc1nplo111a kürül összcgyüll zarando~ok te:c1nek ganajáhól fellcngilés uljtín úllitollúk cW (mintegy 1""/„), s mnen nyerte
an1n1oniun1 nevét is.
le11lcat i u. ., vilúoitöcráz
nvürlúsún;í.l ha~znált 1nosüvizh6!
•Jc
bb'b~
állitják elií; eme \'Íz sok ammonium carbonalot tartnlmaz, s ezl
CaÖ-dal hcvilik. midiin Ca COa és NHa keletkezik, melyet HCl-ha
vezetve, n képz6dött chlörnn1n1c:niu?1ol kijegecziti}t. llolhndl vizPletnek, csontnak sz:íraz lepúrlúsa allnl nyerl szensav~1s nn1n10niúból fenti módon szintén üllilhnló clií cltl<írnmmomum.
A kereskedésben az ammonium chlornlumol mnjd szivósroslos, úllclszii korongokban (suhlinuíll) majd pedig fehér laza
por alakjülrnn lalúlhnlni, mi\'cl az clséí liszlúhb sz;>k'.ill_ lenni, a
mi gyk\'ünk ennek larlásál rendelt cl. ~li\'_cl szello.rese 1gc!1
nehéz s e czélra l'émmozsarak az ammonmmchlnnd bomil•konysága miall nem hnsznülhalók, a kercskcd~shcli ~hlórammo
niumol \'izben kell feloldani s ha savan\'ll kcmhalasu. ammoniával kell köziimbösileni. Folytonos keverés közben a \'izel
elpúrologtatva a tiszta chlóra111n1oniun1 apró, 8 lapu jcgcczekhcn nyerheléí, ez az
. .
Ammonium chloratum depuratum, sal ammomact dcpuralus,
flores snlis an11noniaci sin1plices, 111urias an1n1oniac Jlllrus. chlorhydras ammoniac: Sff.1 Cl = :í:l·ií, a magynr ll. nemet Ill. oszlrúk \'IL holland Ill. hril, dün, é. amerikai és l'ranczia gykv. szerint hivatalos.
Fehér, jcgeczes por, mely hevilvc liikél~tcscn clilbn;
szagtalan, csip6s sós izü, 3-•l rész hideg, é~ 1. rcsz 111cleg v1z~
hen oldódik, oldala heviléskor J\'Ha-ol veszti cs savanyu lesz.
Teljesen szúraz legyen, mi\'cl \'Ízel v_éve magúb~ HCl-!·a . és
Sllu-ra bomlik, hevilve szintén fclbomhk, dc bomlaslermeke1 a
kihülés után ismét egyesülnek chlórammoniummt~._ (Tl:an dr.)
\'ízes oldalához \'alamely eriís lugol adva, ammonrnl lejleszt.
1
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A Cl-t :lg NOa-al. Hy2 0 és Pb sókkal is kimutathalni; szénsavas fémek üllal fclhonlhalni. Ha Cl-l vezetünk belé, akkor a
rohharní SCl:i képziídik: N H1 Cl
lj Cl = 4 !11,'l
NCl:i. Fémek
~'illa! fcllionlalik. ldegcn anyagokra vi.-:sgüllassék n1cg ugy, rnint
az arn1noniun1 carhonic.uni.
8 10 gra111n1os adag utún kühultsüg, erőtlenség, hány,\s
jelentkezik, a hugyrncnnyiség 23°/0 -al c1nclkcdik, az étvágy a
'keletkez{) gyo111orhurul n1iatt csökken. :N'agy része vúltozatlanul
távozik n szervezclhc3l, egy része azonban ~\'/l:i-ra hon1lik s a
lé„ziíszcrvek. belek nvúkelvúlaszlústil fokoz\'a, hurutos folyamata? okoz. Izz~1szló hatllsa nincsen . .~\ vérbe jutva a szincs vérlcslecskékcl lömiillehbé teszi s azok liihh oxygént hordanak
szét a sejtek képzdanYngúhoz, n1clynck tö111eesci az illet6 só
hehal<ísúrl1 clevenchh "'n1ozgüshan vannak s igy nz élénkehh
elégési l'olya1nat 111egfejlhct6.
.
FekélYekre. "Ctl\'edií sebekre chlcírammomum oldalol alkal111azva, ez -1néivé17 behal a sejtek anyag!'orgalnH.íra s a genyedés
kcvesehh lesz S a hcgedés künnychhcn 1ncgy véghc.
l•~c>leg hürghurutnúL 111id{)n lúzas üllapot t~in~s jL~Jen, a
kiköpés künnyilése últal jó szolgálatot lesz. ugysztnleu sikerrel
alkaln1azzúk a I)Hlj vérh6ségénél, idüll lohjánúl, gyon1or és
hólva"lmrulnál. Allilólag oly l'ejl'újúsoknúl, melyc:, a gyomor
Jiáritafn1azúsál6l vagy váltölázas ferl6zést<'íl függnek, sikerrel

+

+

alkal1nazható.

A pasin liquiriliac-ben li'll;)-0·10 SH1 Cl-l'tm szeletenként.
,\dagja az an1n1oniu1nchloridnak ()·;)-1 ·;j gran1111 naponta
:2-3-szor.
Ammonium chloratum ferratum, sal ammoniaci marliati.
1nurias ferri a111111oniacnlis, Hores sulis a111111oniaci hacn1alisati.
Jlores ami, aroph Paracclsi, calendulae mincralcs. cns Martis,
ens Ycneris Boylei, a német Ill. gykv. szerint hivatalos s ugy
készül, l10gy 1H sr. chlcírammoniumnak :;2 sr. \'Ízben való olclatához 3 sr. forr. scsquichloralum solulumol adnak s az oldatot
licptlroljúk. l~en ncdvszivcí, narancs szinü jegeczes por, vastartalma :2·:2"/0 : (1·:20-0"!0 grammos adagokban alknlmazzák a \'as
javallulai alapjún.
·
Ammoniuin citricum neutr. (NH.1)a Cn Hc. o,, fehér, \'izben
oldódó por, mely ammoniának czilromsón1l \'aló közömhösitése
úllal úllilhalcí el6.
Ammonium citricum solutum, czilromsa\'as ammon oldat:
Bp.
Acidi cilrici gr. .1:2.
Aqullc des/. s. gr. 80.
solulionis addc lld pc/ecl.
salII ral ion ern

Amllluniac [Jlll'. liqu. 81 yr.
so/11/ionis mllllisce
.·l<[llllC rlesl. s. gr. :200.
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Régebhen hcílyagbántalmaknál hnszn:ílták 2-~ gros aclngoklinn. {~Tatás tckintctéhcn 111egcgyczik az nnL acclie11111 ~olu
tummal.
Ammonium cu1irico-sulfuricum = Cupr. sull'nr. ammonialnm.
Ammonium cyannatum: CS. 0. Slh fehér kristályos por.
1!{)zél száraz a111111onitíYal hozzúk össze~
.ké11z<í{lik ha c\'nnsaY
,
n
FJ!H könnyen elbontja, vizes oldalát hepárolva carhamyd keletkezik, n1cly az cls6 n1csterségcsen clfiúlliloll organicus Yegyf!lcL
(\\'iihler 18:28.)
Ammonium cyannidum: CX. SH1, szinlelen koczkaalaku jegeczckct képez; cl6úllithalö, ha an1n1011ia és (.'()~gázt izzó csüvün
át vezetünk, vagy ha cyankaliun1 és a111n1oniu1n chloraltun keverékét 100"-ra IJCviljük; oldalban kapjuk, ha kéksarnl ammoniüval
telilünk. (l(izzé alakul nuír ;){) 1 h6nél s dissoe.iúl 1nint az an11110nium chlorid.
Ammonium embelicum Merek: SH, e„ /],,, <h; vörös szinü,
n1eleg aleoholban oldódö jegerzek, az acid. c111hclicun1 (L o.)
anl!nonittn1sc'>ja: {)·;) gros adagokban ricinussal 111int giliszlahajtö
szert alkalnúizzúk. J<'> desinficicnsnek is tarlj<ik r6lcg hels{)
bajoknál.
Ammonium ferro-sulfuricum :
Fc, (SU1k 2 (SH1h S01
12 H, 0.
~Iohr sü; el6úllilhat() l'errosulfütnak egyenérlékü an11no11iu1n
sulfállal valc'i helsc'í elegyilése, old:ísa s az oldal kijegeczilése
úllal. .\ volumelrieus analylieülrnn a lrnliumpermanganat olda·
lÚllnk cllen6rzésérc haszllúljük.
Ammonium fluoratum: i\'Hi. l·'. szinlelen krisl:ílyos por, Yizhcn könnven oldödik, levegéín an1n1011iút veszitvc savanyu súvú
alakul; eÍcl:íllilhal<i a l'ol):<Ís lluorhydrogénsavnak ar11moniúval
valö lelilése s az oldal kijegeezilése állal. ,\z iparban üvegeletésre hasznúljük, hels61cg 111inl gyögyszerl antipcriotlicn111 és
altcralivu1n gyanünt 0·7;"'i 0 / 0 oldatühül o.;~~l·O gros adagokban.
Ammonium formicicum pur. Sll.i. r:uo,; vizben oldöd<i krislülyokal képez. alkalmazzák O<I gros adagokban idült parnlysisnél.
Ammonium glycerinophosphoricum : (SI f, h l'Oi. C, 1k (( !/J),;
vizhen oldüdü jegcczek, alkaln1nzzük ()·~ -O·l;) gros adugokhan
neuraslheniünül s fcrl6z{j betegségek ulüni id6szakhan.
Ammonium hydrocarbonicum =e ammon. hicarhon.
Ammonium hydrooxydatum, az am no 1ia gúz \'izoldal:íban
e vegyület jelenléte van ldlélelezve: H, S+ IM!= i\'Hi. OH.
Ammonium hydrosulfuratum, ammonium sullhydricum. am-

+

n1oniu111kéncg: ;) (1\7ff1)/-/,S,

1 c111· 1-hen {)·~;);) granHn; ölsiiir
szalnílyos kén1szer. l·]őüllilhatú /;) gran1111 10"/0 tu11111oniünak
IJ,S-el valcí lelilése s az oldalnak 100 cm"-re való higilása
últal. .lly S01-al csapadékot ne adjon; egy kiihccnlimelerét 5
em". lugmérií-oldal ielili.

Szintelen folyadék, dc n levegőn o:<ygénfolvétel által meg·
súrgul végre kénk.ivúlús folytán véglL~g clron1lik s csupún
an1111oniu1nsulr,ílot l'og tartaln1azni:
1., 8 Slli SH 10 0 = 2 (Sff1)2 s,-!- :2 s, Oa (<\H,)2-!- ·l fl"O;
2„ l SH, SH 10 0 =, 2 (NH1),
2 S+ :2 IJJJ.
!la homlallan ammonium hydrosulfuratum oldalhoz cgyenl6
mennviségli S!Ja-t adunk, a kiivelkező egyesülés áll hc:
. '
SH, SH-!- Sfla = (.\H.,), S
s ez a n1agy. IL gykv. úllal clőirl ké111szer.
.c\z an1n1111011Ílun-kéncg kénes alag, 111ely a fé111ck nagy
részét oldalaibM kic>apja, mis kéncgekct ellenben felold; savakkal ffoS· t l'ejleszl.
l\..én1szcrüi a 111ür kissé súrga szinü készitn1ényt haszn~ílják
a Zn, Mn, Fc, Sí, Co. Ur kicsapására; az .'1s, Sb, S11 kétiegcit fel ·oldva, cgyéh fé1nkénegck küzzül kivonja; oly sók, n1clyck csupán savakhun oldhatók (aljas phosphorsavas calcium), ammonium kéneg által oldalaildiól változatlanul kicsapalnak.
Ammonium hydrothionlcum = ammon. hydrosulfuratum.
Ammonium hydrosulfurosum: (XH1)1, s, (h. Ammonniumlhiosulrúl, anliscplicum.
Ammonium jodatum, ammonium hydrojodalum: N/J.1.J -;-· 1·15.
Súrgúsfehér, ihlanyos szagu jcgcc.zes por, n1ely 1 sr. v1zhe1:.
8-!J sr. aleoholhan oldódik, izc sós, csip6s, kémhatása savi.
J,evco6n vizet véve fel, ililnnv kiválfu•a n1ialt n1cgsúrgul s ilyenkor t~nmoniával iintend6 le.· KOH-al hevilve, ammoniúl fejleszt,
chlörvizzel jód lesz szabaddá. Elcl:íllilhaló a következő módokon:
1„ 1lJ 'rész kalium jodalnmot és 1(}2 r. savanyu horkrisavns
mnmoniumot :m r. vizhen oldunk s 1 órai állás után az oldatot
C"rnnléí lérfo"alu ilü''/„ alcohollal keverjük s 1 napig állani
h7i~ryjuk; ckkgr savanv11 hork6savas kaliu111 válik ki, n1ig az
N/J.; j oldalban marad. s ez oldal hó! ammonia hozzáadása közben kijegcezilhclc'í:
.
. •
2., 1 rész vasporhoz, melyet vízzel lcőnllink, aprankent ·I
rész jódot adunk, midéín vasiblanv képzlídik, ennek álszürt oldabílioz 111ég két rész jódot kevci·ve vizet és fölüs an1n1oniát
adunk s ekkor vasélegvizegy csapódik le s SH, .! o!dathan ;iiarad;
3„ 10 r. /U-ol 8 r. H,O-hen oldva s hozza -1·1 resz ammonium stllfuricllmol adva [(, S0.1-el és Nf!,J-t kapunk.
A h6rre kenve ngv hat, mint a lincl. jocli.
Belsőle"D véve er"éheschhen
hal a kaÍium '1· odatumrnil, mi
"
onnan n1agyarázható ki, hogy hon1olhatóhh lévén, a jód könynvehhen lesz szabaddá.
" 2 gra1nn1ot kulva viszcréhc fecskendezve a hútsó végtagok hiidését tapasztalták, mihez még a viziszonymíl l:íthaló
maródüh csallakozoll.
Alkati bnjakórnál hatúsosahh a /U-nál, ugyszinlén görvélyes mirigydaganatok eltüntetésére is jobban hasznúlh'.t!ó; csúzrnil eredménytelen. Adagja O·lü-0·-10 gramm naponta .3-szor.
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Ammonium molybdaenicum: (NH1)a Jlo 01, szabályos só, elő
állitható a moll'lidaensavnak türnénv ammoniúhan való oldúsa s
az oldatnak hm:szeszszel való kicsa1nlsa últal. ~!int reagenst-savak
kimutatúsúra haszm\ljúk, mivel [J, S0.1. HCI., NOa H savakkal,
ne111különhcn phnsphor-.. arscn-, kénsavval 111cgsúrgul.
Ammonium nitricum: NH1 XOa = 80; az angol gykv. sze·
rint hivatalos.
l·~chér Clsszckuszúll jcgeczekcl képez, Il"!clyck künnycn szét
folynak, ize kcserü. Sulyún:íl kisebb mennyiségü vizhen oldódik.
Oldata sem fly XOa, sem !Ja C/,-al ne adjon csapadékot :
KOH-val hevítve ammoniút fejleszt. !1, S0.1-val pL'tlig légcnysav
gdzökct hocsújl 1nagúhöl. 1ti0 '-nül n1egolvad. ennél 111agasahh
hőmérsékletnél nitrogénoxydulra (X,O) és vízre bomlik.
Előúllitható híg HN<h-nak ammoniúval való lelitése s az
oldal clpúrologtalúsa úlial dc ugy. hogy a héimérséklcl a lliO"-ol
meg ne haladja.
Használjúk NJ) cliíúllitúsúra s mivel vizhen oldva sok hc'il
kül n1cg, hííl6 kcvcrékekhc is teszik.
Ammonium nitrosum : N fh N(1", clföllitlrntó arg. nitrosum
és an1n1oniun1L'.hlorid vizoldnlúnak üsszcünlésc s a szi'ircdéknck
küzünségcs h6nél valö hcpárlúsa üllal. \rizhcn igen könnyen
oldódó, fehér. jegeezes tömeg. oldata forralúskor S-re és a111moniárn bon1lik; a levegf5 „íllandöan tarlalnu1z a111rnoniun1 nilritcl
(llosvay).
A·mmonium oleinicum, ammonia szappan: Xl-h C1, Haa O, :
cléiúllitható 1 r. olajsavnak 2 rész alcohollal s H r. ammoniúval való rázúsa últal. Talcum venctum111al keverve, cdénvck
takaritúsára J1asználjúk.
Ammonium oxalicum: (SII1),
01 -1- 2 l-hli, reagens a mészsók ki111utatúsúra; cléiúllitható 10 r. oxalsavnak ;;;:; r. vizhen való
oldása s ammoniúval való telitése últal, a tclitéshez k. h. 27 1-.
ammonia sziikségeltelik; az így nyeri oldatot 100 cm"-re kell
fclhigitani.
Ammonium persulfuricum: (i\'H.1h s,(),: színtelen, vízben
oldödó jcgce.zekct képez, alkal111azzük 1ninl desinficienst és dcsodoranst a KA!n 0.1 helvelt. !~telek conscrvúlúsúra is alkalmas és
már ()-;)--2"/„-os oldat:! megüli a staphylo- és streplococcusokat.
Ammonium phenylicum: Cn Hc, O.i\'II1, jegeczes tömeg, meleg
vizhen jól oldódik; antisepticu111 és antipyreticu111 (J-1-0-.l gros
adagoklHin.
Ammonium phosphoricum: l'0.1lf1.NH.1), = 1:J2; a német és
angol gykv. szerint hivatalos. Eliíúllillialó üO gram111 oldott phosporsavnak ammoniával való tultclitése s az oldal hepúrlása últal ;
púrolás küzhen folyton ammoniút kell hozzá adni, hogy az
1nindig kevéssé fölös 111ennyiséghen legyen jelen.
Attelszéí, szinlelcn ·jegeczeket képez, melyek 2·8 r. vizhcn
oldhatók s az oldat gyengén lugos ké1nhatásu, levegdn nc111 vcszil
an1111oniál dc hevitve akár /((J/J-dal, akár n1agúhan, an1n1onia
szüli cl bcl6lc.

Platin-lemczcn izzítva clőhh megolvad, kédíbh meta- és
pyrophosporsa\'ns nn1n1oni<ira ho111lik, végre teljesen elillan.
Fiilüs ammoniával közümhiis sót [(SII1}a P01J képez, mely
azonhan an1n1oniát veszítve is111ét átalakul az cl6hhi sÖvtÍ.
I-lalús tekintetében az ammonium bromatumhoz hasonlilhatcí, de izzasztó hatúsa, mint hitték, nincsen.
(:slizos iláutaln1al\11Ül, hugyk6 kéjlz{)désénck 1~1cgakadályo~
z:ísúra rendelik, de mivel a hugykéí ammoniúhan oldhatatlan. a
phosphorsav pedig éppen kicsapja a már oldatban lcvéí hugykövct. eme haj ellen nem szabad rendelni, minl a hogy rendelik.
Ammonium picinicum: Cn lh (,\'( h)a. (.\ ll:i} () = '.Wi; finom,
sárga jcgctzeket képez; el6üllilható 1 rész pierinsavnak 8 rész
forní vízben való oldúsa s az oldalnak ammoniúntl való telítése últal. A111erikai orrnsok eme szert a szam:\rlrnrul specilicumünak tartjúk s napi ll llli-0·1:) gros adagokban rendelik.
Ammonium rhodanatum =, ammonium sulJ'onanat.
Ammonium salicylicum: 2 (SH1. C; lfr. 0,)
/jAJ = ::l'.!8; minl
könnyen oldható vegyületét a salieylsavnnk fiileg gyern1ekeknél
alkalmazzúk, dc a natr. salicylicumnúl semmivel sem johh.
Eléí:\llitható 8·;) r. saliC\:lsavnak 11 rész ammoni:h·al való
telítése s az oldat kijeczitése által.
Ammonium sesquicarbonic. = ammonium carhoaicum.
Ammonium succinicum cryst: (Nl-l.1),C.1 IJ.1 0.1.
Ammonium succinicum solutum, ammonium carl1onic. suc-

-

e,

+

ci11Catun1 sol11tun1.

Ammonium sulficlek, ammonium kéncgck. ilyenek az
ammonium nrnnosulfid: (i\'ll.1), S:
disulfid: (NH1h
trisulfiLI: (Nll.1), Sa:
lelrasnlfid: (Nl-l.11" S.1:
"
pentasulfid: (•\'l-l.1)' S:,:
ez utóbbi négy vegyület polysulfidnek neveztetik, nz an1n1oniun1
mónosulfidet, illct61eg sulfhydr:\tjál J. ammon. l1ydrosnlfuratnm
alatt. ,\ polysullidek savval elbontva [[,S-t és tiszta kc'nl adnak
(sult'ur praccipilatum).
Ammonium sulfocynatum, ammoninm rhodanatum: (.\'l-l.1}
S. CV. Szintelen. vízben okltídó jegeczcket képez; ilyenkor annyi
n1clegct küt n1eg, hogy a h61né1sék!ct 10°-ra száll alá. \'izcs
oldalúhoz híg kénsavat iinlYe, carhonylsulli<l keletkezik.
l\.épz6dik a nitrogén larlalinu szénvegyülctcknek kénnel
valr'i lep:\rh\sa :\Ital; clc>úllilhatö ammoniúhól, ha ahha kénhydrogént vezetnek, 111ajd kénvirügot és kéksavnt kevernek hnzzá ;
a folyadékol midig púlliljúk, míg csak kén oldódik fel, czut;\n
fell'orraljúk és lcszürik, lep:\rolás után a sót kijegcczilik.
Készitlwl6 ugy is, ha ammoniút szénszullitldal és horszcszszel egy idön tÍt n1clcgitünk.
:\!int recogensl hasznúlják chltír, jód, bróm, réz, higany fclkcrcsésénél.

s,:
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Ammonium sulfohydricum = ammonium hydrosulfuratum.
Ammonium sulfoichthyolicum:
If:rn S:i On (NH1)0; a magy.

II. gykYben hivalulos.

e,,

Sülét, vürösharnn, kálrúnyszeríi, kátránvos. kozn1ás szagu.
savanykás, csipfo ízü folyadéli. Elfüíllilja a - >Cordes Hcrm:lni
& C".' gyár az acid. sulfoiehlhyolicumnak ammoniával valcí lchtése által.
\'izhcn lnirnavöriis színnel oldcídik, oldala savanyu halásn,
borszeszben vagy ae.lhcrhcn nehezen, a kellő elegyében jól oldódik. \'izoldaláhcíl HC/ egy gyanl:ís anyagot csap le, mely vizhcn
oldhalcí ·' KOH-dal mclcnilvc:
ammoniál, KOH-os cl egyél
elszenen
silve HC/-val kénhydrngénl fejleszt.
Az ichlhyol kellemellcn szagának cllávolilását Hclmcr az
illalanyagoknak hydrngénhypcroxyddal valcí o;-;d:íl:ísa _állal érte
el. E végre '.!00 gr. anunon. sul!'oichlhyolicumol bO gramm
lepárolt vízzel kell összekeverni s a keveréket 100 rész :\"1„-os
He o, oldallal összenízni, mely elj:írás ulün a keveréket -18 cirún
Ül hüviis helyen hagyjuk; ez után a keveréket az eredeti sulyn1cnnyiségrc pároljuk be.
F61eg a dermalologiáhan mint antiscplicum haszruíllatik,
de alkalmazzák helsölcg is. Bcfccskcndezil szcrül 3"/„ oldal:ít
hlcnorrhoc:ínál vaninálnolycík alak1'áhan lluor alhus csclc1hcn
' " alkalmazzák.
". [L. >Das lchlhyo,1 :100 1ickilünő crcdménynyel
wührlc Heccplformeln.] L .·\cici. sulfoichlhyolie.
Ammonium sulfoleinicum l. l'olYsolvc.
Ammonium sulfuratum l. ammÖn. hYdrosulfuratum.
a kal. sulfuricummal
Ammonium sulfuricum: (NH1)0
analoirh vcovülct,
cléiállilhalö hiiit'> kénsavnak an11noniával
való
h~
•
tclilésc s az oldal hepárlása állal. Chlorammomum, ammon.
carhonicun1 ' ncrnkülünhcn n1íílr~íova
el6úlliltísára alkalrnazziik.
h~
Ammonium sulfurosum: = (NH1)0 SOa; vízben oldódó jcgcczck. Belsőleg mint anliscplicumol rendelik ll<l-1 'illl gros adagokban.
Ammonium thioaceticum: Clla. CO. S SH1, élü"/„-os ohlalál
mint kémszcrl hasznúlják a kénhydrngén helyett.
Ammonium uranicum. l. L'ran. owd. hvdratum.
Ammonium urinicum: (NH1). H. Cc. H2 Na o, == 18;). lz és
szagnélklili laza por Eléí:íllilhalcí 10 r. lmgysavnak '.!.() rész vi7;zcI és annvi 10 11 / 0 -os a1111noniúval valú keverése által. hogy oldus
jöjjön !élre. ,\ megmclegilcll oldalhoz fölös chlórammonium5ll
adunk és 1 napi állás után az összcgyüll csapadékot szüron
felfogjuk és megsz:íriljuk.
l1els6leg a nyúkhártyákra. az c1nészt6 és légz6 sz~rvckt~c
igen jó hatással van. Crörcsüs kühügés, hurutos lúz, tüdogün10kór ellen jó sikerrel alkalmazták; -1"/„-os kcnöcshcn idült hőr
külcgcknél elég jó credménynyel alkalmazták.
Adagja O·Oü-ü·'.!. gramm hatfelé osztva.

so,:

Ammonium valerianicum : NH.1 Cr, Hn o,; négyszögletes táhlaalnku jcgeczekcl képez, 1nclyck levcg6n szétfolynak, valeriansav szagnak, vizhcn és alc.ohollrnn oldódnak. Eléíállilhaló valcriansavnak szénsavas an1n1oniun1n1td valü tclilésc s az oldat hepú~
rologlal::ísa ültul.
~leghizhatallan készilmény, mivel folyton ammoniál veszi[
és szahad savat lartaln1azva, 111arülag hathat. 1-Ialtís lckinlelélien
az an1n101L carlionic.un1111til egyezik 1neg. ..-\lkaln1azlük hysteriünál, diabetes mcllilusn:íl, :izsiai kolcr:ínál, dc az ercdménv nem
volt kielégil6.
Ammonium vanadinicum: X/J.1 l'O:i. Az anah·licai chcmiáhan
n1inl reagenst hasznúljük a cser.savakra.
Amnemosyne. = Amncsia.
Amnesia = 1., iinludallan állapolhan véghezvitt esclekedclekre valú 11~·111 etnlékezés; :2„ az en110kcz6-!ehetség )liúnya n1ialt
hc:lllú ir<ísi, olvasüsi ké1llelL•nsén.
VtH..!\'
n1idéin a licle1rt'.> nL~llH.~lv"
.._,_
szú! 11en1 tud leirni vugy kin101H.lani. l~1ne elinehajokal últalünosan Aphasia névvel jeliilik.
Amnion = hánínvluírlya; c11il1n'onalis hurok. mch· az
en1!6s üllaloknül a rna11-zal viZzel vnn teli, hoav a nuiazal a- rüz"• az a1nnion
"
1;;<idtísoktc'il 1neg legyen" üva. Szülés nlkaln1üval
szorul
ki cl<iször a n1éhszüjon, !:lzélpallan s kiön1Icszli a vizel.
Amniorrhoea = magzalvizfoly:is.
Amnitis = 1nagzathurok gyuladüs.
Amomeae '= gyiimhérl'élék. a piz:íngl'élék csalfüljáhan. Ide
tartoznak: a füszcriil használt ja1naicai hors = nn1n101nun1 pnradisi; a galanga. cardan1onnu11, zingilier, curcu1na sll>.
Ammomum aromatic. = cardt11non1un1 1~engalicu111.
Ammomum cardamomum = Cardamomum.
A111momum paradisi, n1anigellae = cardarnon1tu11 nu1xin1un1.
Amoeba = cgysejlü :íllal.
Amoeba coli, a rhizopodák esal:idjáha larlozó parasila az
etnhcr vastagheléhen, n1clyct csupán I~üsch tanár észlelt egy
orosz para~z~oIL .\ helegség lázzal és székcr{)ltetéssel júrl, 111cly
tünetek ch1n1.n adagolása ut:.ín n1cgszünlck ugyan, de kés<'ihh a
hclcg exudal1v mcllhárlyagyulnclásl kapoll s ebben elhalt.
Amoeboid n1ozgüs, a proloplas111a olyszcrii n1ozgúsa, 1nint
az a1nocháké. t. i. folytonosan nyulványoknt hocsüjt s az
elfihhi nyulványl visszavonja, minek kövclkezléhcn a plasma
odáhh halad.
Amonol, ammoniumphcnylacclmnid, anlipyrclicum és analgeticu1nnak ajünlott an1erikai készitrnény. \.ilágossárga, fényes
jegeczekel képez, jellL·gző szaga az a111111011iára e1nlékeztel. l'.jahh
vizsgálat szerinl csak anlifehrin, nalr. hicarlionictun keveréke
igen kevés mclulinnal festve. Adagja o-:JO gr.
Amorph =' alaktalan, a szilárd testeknek az az úllapola,
midőn alakjukon scmmincmü szah:ílyosság, p. o. kristály alak
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koszen, gyanlak: t!hsidi:.ín, a kén és a phosphowr egv vúltoza p1 sth.
Amorphoch1111din = chinoiclin.
'·
.
Ampelideae: sz6161'élék, az ernvéísképück 3. osztúlva. I .e"1s1n~.retesehhek: a sz()J{); vitis vinil'Cra; horostrünsz61ll(; an1p~
lopsis hcdcracca; hoclz'.1s~61l6; ampelopsis <juii1quet'oliala.
--.- ~mpe~?, Andras Maria, h1rcs lrancZla lcrmészcllwlós, szül
1.'
.Ja'.1. -~· L.;o_n!im~, n:cgh. 1.8'.H. Eleinte a vegytan és pl1ysica
l'.111"! <1 'olt a paris1 d'co e pohlcchrn<JUC"-n, 180!1-hcn az analv-

'.:"„

~

s1s cs ,.Ineclutnica-tanúra lelt.

, <!

l'cdczlc rei a galvúnúram kölcsönös hatásúnak törvénvél:
!.;.c_t parhuztunos__ úrarnvczcl6 vonzza egyn1:.ísl, ha az üra1Í1ok
1ra1:yl; cllenkc_~o . .-\ galvúnúrn111nak a n1úgncslííre nvakornll

hnta~~ll e1~1e k(~nnyen

111cgjcgyezhel6 lörvénvhen

udla~- a

1nüg-

neslu az aram 1_rúnyúha11 úszni képzelt cmhc1: halkeze felé tér ki.
Amphemericus = naponké1!li.
Amphiasthro~is: tökéletlenül mozgó iziilel, mely nem hnj.
lithato n1eg csak igen kevéssé, 1nivel 111indkél izül6 cso11!-felül~~t
liihhé-kevéshhé sik.
Amphibia = kéléllü üllalok.
Amphiblestritis = rcczcluírlyanvuladús.
A_mphibol: (My, Ca, Fe, A/, K, 'si7:) Si, Oa svnonimúi: actinolit
lrc.r.noh.t, pnrgasi.t,, calon1it, asliest, an1ianlh, gr,1nunalit, ncphrit.
~-a11,i11h1n, cgyha.1lasn

rendszerben kri.slülvosodö silieüt ;:í.svünv ·

leh~r, .harna, sőt fckctcszinn is van s a lu1:nutlinnul üsszclévesZt~

helo, 11111e~1 van neve is, (amphiholcs = kétértclmii). Porüt arczporokha mmt semleges J'cdőszcrt hasznúljúk. (alumen plumosnmJ.
·
Amphideum = méhajak.
Amphidsaval<: oxvsavak, !. acidum.
Amph!clsók, az mi1phydsaYak sói.
Al!,lph1sb~nae, ama véredények. melyek ;.íllilólag a méht61
az emlok fele vonulnak.
_Ampl!o_ricus visszhang, az ausc.ullaticís vizsgúlatnúl i"en fontos l~lc~zcst I:ang, n1cly a lüd6hcn akkor kelctkl!zik, hn t7 levcgéí
n1egfesz1tctt lalu üregekbe 111cny át. l~1ne hanrrhöl tüd6d·i1;~ 1 nalra lehel következtetni.
"'
.
"
'"'
. „ Amphoter, a chcmiúhan a lestek ama tulajdon:;{Jgúnak neve.
n11d?n azok egyszerre savas és Iugos kérnluitúsuak, 111int p. o.
a le,1 ; a scn1lege~ hatüsual~~~l is a111pholcr vcgyfilclcknck nevezik.
Ampl~ctalm, a chem1ahan az arany foncsorozúsa.
Amphtu~o = na_gysúl{; te1:jcdelcm-.
,
Amputat10, exarl1culal10: valamelv vé<1la"nak egészen \"!"\'
reszhen YUl<Í c.ltúYOl.ilása, mely, ha a CSOlll útfíírészeJéséveI k~Jl
CSO!at~s: c~arl1culat10, ha pedig az izülelek szétszedését i"énvli:
clcsa_rl1culal10 "'~gy cnuclatio névvel jelöltetik. A csont ?.trriré~zelesc. \'agy az 1zülct szétszedése cléítt egy bizonyos mennvisé"ii
1.zn~ol cs bort hagynak n1cg, 1nclyckkcl azután a csonkÓt }~,
Jcchk; eme izomrész lcbcnynek neveztetik.
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A míílél alatt a beteget narcotizúlják, a l'líüléícret pedig

erősen lekiitik (Esmarch-l'élc kötés). Helvcs kezelés mellett az

ampulúll testrész 2- :1 hét alatt hcgycíg}·ul. Ampulalicít csakis
oly cselckhcn szabad alkalinazni. igényhe venni, hol ezt n beteg
n1eg1narnd:ísa küYeleli 111eg, p. o. csont.-.zúnál, vagy oly csonlliin'snél, hol a darabokra liiriill szilúnkok az izomba jt1lollak.
i\z arah orvosok, 111int Celsus. ,\!Ju I\azin1, 111ür a küzépkorhan végeztek a1nputa!iükat n1ég pediglen tüzes vassal; az
antiscpsis és n vérkeringés fölrcdczésc nz an1pu 1nliöt ,.hizlos jó
kimcnclelüvé lelte.
Amycticum = izgató-szer.
Amydulina = amylina.
Amygdala amara, amygdaln comnnuiis a L. = kcscrü manduln. ,\, rúzsavirüguak családjáha larlozö :~-8 n1étcr 111agas
cserje I·:szaknrrikühan, Sziczili:íhnn, (;iirügorsz:.íghan honos, nülunk is lcnyészLlk. ,\ gyün1ülcs kevéssé hnsos, hosszukás csontár,
vilúgosliarna szinü s apró hc111élycdésckkcl van horil\'a.
1\ 1nag egyik élén a csucshoz. kiizcl van a küldök, 1nely
a hclséi szúdnú! lcgycz<iszcrücn lcrül szél. .-\z egész hél csirúhöl
úll, magl'ehérjc nincsen. A csira laposdomhoru sziklcvelckhől
üli, melyek a hegyes plumul:íl lakm:júk.
Tartalmaz -1-1°/„ zsiros olajat, a parcnchym szii\'clekhen
2-.. ti1/ 0 an1ygdalínt d. o.) és egy cn1ulsin ncvü protein anyagot.
A.z összes elsoroll anyagok szagtalanok, dc az an1ygdalin cn1ulsi11nak hehnlúsúra \·iz jelenlétében illó kcserümandnla olajra
és kéksavra esik szét. innen a inagvak szriga l. an1ygdalin.
\r elc készül az nqua an1ygd. a111arar. syr. c111ulsivus. oL
an1ygd. a111ar. aelhcrcosun1.
Amygdala dulcis -- édes mmuluja, amygdala comnmnis 11. L.
az cWhhinek vúll'aja. Eléíúzsiúhan, Eszakal'rikúhan, Spanyol és
Olaszországban honos, külséilcg rncgcgyczik a kcserü n1andulúval.
Tartalmaz ;)0-iiii"/„ zsiros olajat, !i'fo sziiléíczukrol. 2·1°/0
proleinanyagol, kcményil{íl, mézgúl stb„ a parenchymscjlck nem
tartalinaznak an1ygdalint. l·'(i alkatrészét nüvénycaseinsav képezi
mely \'Ízzel cmulsinná alakul (synaplasis),dnás rész pedig conglulin (amandin) nevü anyagot képez; az emulsin vizhen lejszerüen oldódik s oldalúhól horszcszszel kicsaphat<Í. dc mivel nagyohhúra phosphorsarns scíkhcíl áll, lisztún még nem {Jliilollák elő.
Dus tápanyag larlalnuínúl J'ogva. mint lúpszcr használlalik;
rendelik izjavitö és hüsilő szer gyanánt 1nint cn1ulsiöt lázas
hántnlmakrníl, mint hcvon<Í szert pedig légcs6hurulnúl.
Amygclalatum = mandulal'cjel. emulsio amygdalina.
l·fo N011 = -l;"i7; az amygdala amara gly·
Amygclalinum:
cosidája, cl6jün n1ég az éiszi baraczk 1nagvüha11, a különböző
prunus fajok 111agvúban, 111int p. o. a p. lauroccrasus, p. paviun1,
p. domcslicushan slh.
Kisajloll keserü mandulúhcíl vagy 6szi haraczkmagbcíl készilik ugy, hogy a >zétzuzotl magvakat 80° melegnél 2-szeres
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.1

1

-
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-
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'!1e_nnyis~gíi 0:í'./„-os _alcohol~al 12 önín tÍl állani hagyj:ík l's
allas t~tan n J_oiyndekol .1neg_, 1nclegcn 111cgszürik, a kisajtolt
1naradckkal 1ncg egyszer 1gy Jarnnk cl. ,\z üsszeüntüll oldatokat
'lx részig hepüroljük s a sZZ>r 1lsürü anyaaot nérryszcrannYi aleo1.10 11 n1 e~.
. ac_ti :erre 1 ,1i:trazza
. . ·1 .;:, hogy nz üsszcs
- "
h.
•
zsirrészek
l'cloldúd0

.1anak. hltralas ulan a szííriin maradi amY<'<lalinl akoholhril

kijegeezi!hetni.
„ t'.l
.
lZüzö1nh<~s kén1hntt!su. fehér, sznglalnn por, kcseri'! izn.

v1zl~en ol~lhato. ~- <~l~:~lmhól horszeszszel kicsaphalrí: oldala a
polaros leny s1k.1at .l;r;il 0 -al halra lérili. Ili" sósavval rn<>v ff.,

1 1·-h
"ozve [/('\'
· ,, 1esz szal>nddü, n1Cl\' kcserí'1111andulu
szaoüról uzonnal l'clis1ncrhelc'i. \'ízzel t~s en1ti!Sinnal é.rinlkez\'e kéksa~ra

,S'().1-a

czukorrn l's hcnzaldehnlrc bomlik:
C',u /fo XOn
HdJ = 2!:„ l!1, Oo
!le. COll +fi(,',\'.
1011 grmmm mandulale1ct 1'1 "ramm amv"alinhól 0·10 "r !J('\'-l
fejles.zl, ép igy f'clho111Jlk dias~\SC bchat:i;7í.ra is.
n .
,,
, , 1\z aqua u111ygdalurun1 n1nararun1 111cghizhalúlih készil111é11y
leven, az cmulsint nem rendelik.
'
·
Amygdalinsav, C„, [f„, O": sziirpsíiríisé"íi folvmlék rnclvhiíl
hosszahh ál~ás ul:ín szin.lclcn jegcczek v:íll7111ak 1d; kétiziitiik az
a~11ygcl_aI1nhol, ha arra h1g Jugok hatnak, 1nidfín az a111ygdalin

+

+e,,

n1lrogcnje arn1nonia alakjüban ellüYozik.

-'

Amigdalitis = Tonsililis.
Amygdophenin, acll_iylamygdophcnin, oly para-arni<lophenol,

n1elynek an11tl csoporl.Jahan egy fl aton1 n1t111dulasa\' 111aradékk~I van hclycllesilve, mig az (fJif) csoport l!-Jél aclhylcarltonal
polol.JU :
C. 0. CO. OC, H.,,

/'.....

l!C

1

HC

Cl!
1

r:H

\-(JI

CJ\<,co. CH. IJIJ. Cn lh.
Sziirkésfchér, jegcczcs por, rnelv vízben nehezen old1ídik. Sluvcl
Yiz~gálalt~i szerint í~üle~i ~-suzniíl jú szolgálatot lesz, de 111int
anl1pyrel1eu1n csekely ertekü ..\dagja 1 gra111111 naponta :)-szor.

Amyl v. pentyl, l. v. é. alcoholgyiik, 8 isome1Tel: C:, H11 •
Am1lacetat, amylaether aceticus : Cdfu ( r: .
•
•
„
Clla. CO.\ J · hcrgarnolt
oh1.1ra emlckezlelo szagu, színtelen folrndék, mclv clií:íllilhaló
'!rnylalcoholnak kénsavval és nalr. acelicurnmal \·aló lcp:írl:ísa
altal. Amylacelallal liilliill l:ímpa 8 mrn. égií-úlmériivcl és .j()

111n1. Iang-~ít111L;r6Yel (1nagass:íg) a photonletriáhan fényegysé1 a1nyfacctat
l:i1n1Kt f'ényeo\'séae n1cafclel
1·28 t'iiícrol
gül szolgál;
.• ,
O
b
•
s Iear1ng\'crlYa 1en\'cne 1e
-O~O

Aniylaceus =-kcminviliís.
Amylaether = Aelhe-r amylicus.
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Amylaether aceticus = Arnylacctal.
Amylaether nitricus = poloskaszngu folyadék. mely :111 r
kénsavnak, 10 rész a111n1oniun1 nitricurn és -10 rész n1nylaleohol
keverékével való lepárlása állal készithel<i.
Amylaether nitrosus, amylc nilrosa, amyloxydum nilrosum,
an1yl nitrit: C\ /-/111\'()°!.=117. Súrgüs szinü, kü.zün11lüs. vagy

ayengén saYi ké1nhatúsu J'olyndék, 111clynck snjúlos gyi'unülcs~zerii s.zaga s l'üszcrL's izc van. I·~. s. O·D. \'izhcn nen1 oldtldik,
nlcohol minden arúnylrnn oldja, ugyszintén az nelhcr, chlorofor1n és hcnzin is. HH 11-nál forr; n1eggyujl\'n vil:igilú s:í.rga l:íng-

gnl ég. 7\Icgnlvaszlolt [{()f-l-töl 111cg1nclegszik s valcriünsavas
kalium képziídése mellett felbomlik. Tömény kénsavtól g<lz kifejliídése kiizhcn felhabzik s vizel adva hozzá, kellemes szagu vnleviansavas amylnelher keletkezik.
Siilél hdycn, kicsi, jól ledugaszolt üvegekben larlassl'k, ha

n1egsavanyodoll, 111ngncsia uslúval rázva tisztittnssék

111L~g.

:\ cm". anwlnitril 2 cm". aleol10l oldalúlól, meh· kevés Aq
NOa-l tartalmaz:· ne zavarodjék meg, fekete csap:idúk valc1:aldehnlrc mulat; fraclion:íll lep:írl<ihan \Hi .„ il8" kiiziill men-

jen ál.

'
Alcohol amylicusböl (1. o.) állilhal<Í elő, ha 100 részbe i\'e
0.1 g:ízl vezetünk, melyet 200 r. HNOa-hCtl és 20 rész amylumból fejlesztünk.
,\z '/, részig amylalcohollal rnegtöltiill giircbel cliíbb
ho111okfürd6he helyezzük s 100°-ra n1clcgilYc azt, hcvczcljük a
l\7°!. ( ).1 gúzt: n g{íz hchalüsa alatt oly nagy h() l'ejltídik, hogy a
hevítés nem szüks.égcs s az amylnilril álp:írolog s jól hííliill
szediíhen felfogható.
.A nyers a111ylnitrilct a szahad sav 111cgkölésc végclt 1\'a
HCOa-al kell diirzsiilni, vízzel kirázni s :íllús ut:ín a viz felelt
usz,\ amvlnilrilet leszedve, Ca (,'/, felelt rnegszárilva, vizfíirdiín
kell ismJt álpárolni s a !lli"-011 :ílmenií részt felfogni. Ily módon
70 rész mnylalcoholhól ~O rész arnylnilril ll)'l'!'hclii. A rníívelet-

nél a

vil~lgosság

'{izárandó.

Az alnyln tlril ,1-(i csepjél hclehclvc :l0--·10 mp. mulva

111u!ékonyan hat, nagyobb adagok utün a hclcg kékkel hatüroll
sárga 1ncz6t lát s ereje gyorsan hanyatlik, inajd h:.í.nyinger úll
be s a végtagok hidcgülni kezdenek; cn1c tünetek azonban
csakhamar 'clmulnak, mivel az amvlnilril a szcrvezelltcn felbomlik.
•

:\Iivcl az an1ylnitrit az cdénylágiló iz1nok idcgvégkészülékére izgatólag hat, az arcz veres lesz a betóduló vérl<ll s a fej-

ben teltség érzete l:.í.1nnd, a sziv gyorsabhnn ver s nz anyagforgalom csökken, mi mellell a hiímérsékel 7"-al lapaszlallúk esni;

a h6csökkcnés arra

vezethető

Yissza. hogy az a111ylnilrit az

izrnok elernycsztése folytán az anyagforgalinat csükkcnli, n1üs-

részl a vér oxyhnc111oglohinj:.í.vaI nitrogénoxyd-oxyhaen1oglobint
képezve megakadálozza az élenyülésl.

-
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.\z an1vJnilrit ültaláhan a küzponli idegrendszer 111ozgató
góc.zára haÍ clcrnycsztéilcg. ~agy adagjai ulün diabetes tnellilus lép !'el.
.-\1nylnilrilct heves szívveréssel járó angina pee.loris eseteiben, ncmkiiliinbcn aslhmúmil allrnlmazzúk jó cred1m'nynyel
3 cscJ>Jlel C"Y ruhúra ünl\'c és hclche!Ye. 0:chézkóros rohamok"· :2 cseppje rcndki\'ül jó hulásu, ncrnkü 1ön 1)CI1 a
nál szaaollalva
slrvchnfn 1nérgczés okozla dcrn1énél is.
· Amylalcoiiol. = Akohol amylicus.
Amylamin : <;,, !111 l
Jl \( X; az ol. animalcban jiin elő melhyl-,
.
Jl
aelhyl-, propyl-, kapryl- amin melleit.
Amylchloricl. = AnJYlc chlorala.
Amyle chlorata: <:,,fii 1 Cl: színtelen, nem rosz szagu, Yizheu nem oldúdó folyadék, mely 1•.lföllithaló, ha viztelen anJYlalcoholha szúrnz JJ(/ g:ízt yczelünk. (;(íze hclchclvc a légut11k

n\·ükhürlvá1"üra
izoatúlarr
hal, ·I !lr.
111ul<'1 részegséget
okcr.~.
~ '
l'."J
l"1
"
' •
'
· . Amyle ioclata, jodamyl: C. !~11 !· .Szmlt·!cn, ;wtht;r~zagu:
vizncl nehezebb s abban nem oldodo lolyadck. l·gy alhthalo
el6 amvlalcoholhöl 1's iodhól, mint az aethvll1romid hrómhól és
a e th v la icoholl H»I.
•
· Amyle nitrosa. = ,\mylacthcr nilrosus.
Amylenchloral, dimcthylaethylcarhinolchlornl, a chlornl és
nn1vlenhvdrál cgvcsfilésé.höl szür1nazö alcohola!. Az aacheni
,.[{f1ena11Ja„ che1n~iai bny:ír készíti a kövelkez6 e"o,·enlet
értel._
méhen:
Clla CH:1 C = Cla
C=Cl:i
L

~

1

h

c'7

e +

'"'. 11
choral

,

'•,('/

1

-·= . -11

1

(·„ I·I·
·-

;o

'

•

UI, Ula
c--011
./
- <1 - - e
-

amylcnhydral

i

c,r1r.

Szintelen. 1·2-1 f. s. olajszerü folyadék. Szaga a camphorra
emlékezlcl, izc csipiis, hütci.' \'ízzel hossznhh ideig .forralva. homhísl szenved. Borszt·szszel, aclhcrrcl, acetonnal, zs1ros ola.1okkal
minden ar:ínyhun oldható. ~!int altató-szert. hasw:ílják.
Amylen '. CH (Cl1a);. CH. Clh
!110:. '<él v. é. alcohnlgyük,
a glycolok homolog-sorozat:ínak :í. tagja. Elt~:íll~tható a!n;:lalcoholböl JJ, S0.1-val, va<>y Zn (;[,.dal való kczelcs altal, nudon v1z·elvomís :íllnl amylen I(elelkczik C'c. Ili 1 Oll = 11, 0 -[- Cr, Hrn. Kellemetlen, aelherszagu folyadék, r. s. O·~lli, forrpontja :J:>". Bclchelve
veszedclmesehb, mint a ehloroform.
Amylenek, (olefin-sorozat) az nelher-sorozal 5. csoportja 5
i;;omérrel; általános képlet: Cr, Hw.
Amylenum hydratum, dimethyla ethylcnrbinol: Cof-111. O!J =
akohol amylicus.

=e,,

Amylhydrogén v. Pentán, a mclluínsoroznl :í. ta!clja: C'c. ffo .
Amylidgummi, vizhcn oldható keményilii, mely clií:íllilhal~í,
ha 2 liter <11\-cerinhcn 100 gramm amdumol oldunk s midig

11

hcviljük az::> -oldalol. 111ig a 111ür 111cgSiirüsödüll liln1eg is1116t
me"i'olyósodik: most !'él annn vizel kcvc1·ünk hozz:í s kihülés
ut:í~ aicohollal kcvci:jük s hideg helyen :íllani hagyjuk. A megsz:írilotl csapadék v:zhen oldódik, dc hcsz:íritva az oldatot, ismét

rendes ke111ényil6re vüllozik az.

Amylina -~- Amylum soluhilc.
Amylkénsav: Cr, H11 l SO

H)'

'·

az acthylkénsavval analog iisszetélelii vegyület s ép oly módon
úllitható clii.
Amylnitrit. = ,\mylacther nitrosus.
Amylocelulose =- ,\nwlum.
Amyloclextrin: eme iiéncl jelzi Lintncr a kcményitiinck
nn1n ho111hístcrn1énvcit. inclvck sav, illct6lcg diastnsc hchalása
alntt cls6 sorban ke~lclkeznckw. l~n1c clncvczéS onnan ered, hogy

.j

az a111vln1nnak összes hon1hlstcr111ékeit - a czukrok kivételével mclye.k vizhcn oldódnak, dcxtrincknck nevezik.
· Az am\'lodexlrin a Fchling oldatot nem vállozlatjn meg,
phenvlhnlr:Ízinhan nem oldódik s a barylvizzcl meg nem sür''lll ' !ni ':Utal minden m:ís hvdro!Ylicus.
kcménYiliib61 származó
b
l>omlástcrméktiil mcgküliinbiizlclhel<i.
Amyloform, fch,ér, szagtalan, semmiben sem oldódó por,
meh·ct formaldclwdnck arnYlumrn való lrntúsa utj:ín úllilanak
el ii. ·:.\linl anliscplict1mot nlkafornzzúk 10"/„ hinléípor, giizc alakjahan
Amyloid clfojulús, a vesék, m:íj, lép, nyirkmirigyek ama
hclcnsécrc
1nid6n a szüvctclen1ek llroto11lasn1á1·• áh6l C!!'.
nitrogén
n
ti •
._,.;
1
w

•

larlaln1u protein anyaa válik ki, 111clv a nevezett szervcknc ~

iivcgszcrr1 kinézést tid~ :.\livel az amy!Öid semmiféle oldószcnel
cl nem lávolilhaló, a betegség nem gyógyilható. A hnj. eredet.e
l:íplálkozási zavarokra vczclhel<i vissza, fellép tuherculos1s, syplulis, gürvélycs csonlgyuladás cscteihcn is, ilyenkor gyógykezelésének az clőidézii ok ellen kell iránrnlnia.
Amylojodoform, hibás elnevezése· az an:ylofornmak .i?ddal
való kcYerése állal cWálliloll, kékes-fekete szmü pornak; a .1mloformhoz semmi köze, inkább jod-amyloformnak nevczhel<i; anliscplicum, mint az amylofon~1. . .
.
.
.
Amylopsynum, a hasnyalm1ngy ncdvenek egyik alkatrcsze,
mely mint diastaticus c1;jeszl6, a kcményiléí tnrtalmu l'~pláléko
kal maltoscra, dcxlrinre és glycogénrc bontja, a dextrin glycogénrc (sz616czukor) hasadva gyorsan elég s az anyagforgalon1
emelése állal a h6mérséklelet emeli.
Amylose = kcményiliiczukor.
Amyloxyd = Amylacther.
Amyloxydum nitrosum = Amylaclhcr nitrosus.
Amylszesz = Alcohol amylicus.
l\tit.ay, Gy6gyst.. lcxicon.

1

"'

lU

1
11

1-17
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Amylum, amylocelulosc, fccula anwlacea. amvlnm tritici

k~ményitő,_ a l;u_za. (trili3um sativum) lisztjéből külÓnböz{í el.iá~
rasok szermt alht.1ak elo. A buzaszem fehér részét keménvit{í és
~sirizsejtck képezik, melyek az {írlés alkalmával a héjtól (irnrpa.
lurfur.) kl~l~n v~lasz!atnak é~ a lisztet képezik. A keményit{i sejteket a csmzse.1tektol oly modon választják el, honv a keménv
tésztává gyurt lisztel finon1 szilán vizzcl · n1ossák. ~l1id6n a viZ
a ken1ényitősze1ncket n1agával ragadja s a csiriz a szilán viszszamaracl. A vizből a kcménvitő leülepedik s üssze<<vüjtve 100"-nál
megszáritva kereskedésbe iccrül.
"· ·
Eme kereskedésbeli keményitő kiilönbözli alaku darabokban jön elő, mely darabok ujjaink között szét1l\"omva, csilrnrogva finon1 porrá esnek szét. A. por fénvl6 a s~zen1csék közt
levő levegő n1intl, szép fehér, szag és iztC!en, sen1 vizhcn, scn1
alcoholhan nem oldódik.
250-szcrcs nagyitásuül ti huzakc1nényitőben kétféle szen1cséket lehet n;egkü_lönböztetni: a nagyobf1 !Hl~ mm. átmérfíjü,
korong alak':' e~ :; k1~c!;h. O·OOU !nm. ütmériijü, gömbölyü sejteket.
A kemenyilo mmosegek n11croscoppal menkülönböztethetfík:
A rozs- és árpakeményitő szemcséi kisebbek és közepükön
kereszt alalm hasadás van.
A zab (avena sativa) kemé11Yitőszemei 2-80-sával vannak összehalmozva s szabályos szegletes szerkezetüek.
A rizs (oryza sutiva) ken1énvitöszen1cséi O·OOG 111n1. Uln1é-

r6jüek, szabályos sokszcgletüek s iireaes szerkezetüek, mclv üregckről igen könnyen felismerhetiik. "
·
.. A, t~ngeri (zea mays) keményitője O·Orn mm. ütmériijü s
gombolyu vagy tompaszögü s üreges szerkezetü szemcsékből áll.
A burgonya (solanum tubcrosum) keménvitő szemcséi
némel~·kor szabad szemmel is észrevehetiik, a rnÍoyobbak O·lü
mm. atmérőjüek s kagylóalakuak, a kisebbek o·o5· mm. átmériiji~cl~ s szögl?t~sek. A burgonyakcményitő fclismerhet6 még
arrol ts, hogy ö·6 gr. HCI és 3·0 gr. föO keverékével rázva
káposztaszagot te1jeszt.
•
A hüvelyesek keményit6-szemcséi babalakuak s hosszában
agalakuan megrepedezettek, rétcgezcttségük központkörüli.
•
A keményitő tapasztalati képlete: Gn Hm Oo, s granulose
cs mnylocclulosc keverékének tekinthető, dc midiin keménvil6r61 van szó, a granulosét értik alatta. Szöveti szerkezetét ti·iglyeosinanhydridnck veszik:

[Go fin. 0. (OHJa. 0. Go fin. (0!1)1. 0. Go Ho (OH):,] = 3 [Cn ffo, 0:,J.
A n1tír nen1 friss szcn1csék a fényt kcllé>scn lürik · levecr()n
18°/0 vizel is felvesz 111a11üha s viztal·tahnütúl füirtr é'rtékeh is.
,. t t 1 •
•
~
,„„
\ 1z ara mat meghalarozhatjuk, ha bizonvos foku alrnhollal rázzuk a kcményitőt s a mcgfiltrált alcoholt mcgl"okoljuk.

Az amylumot vizzcl f{ízvc a szemcsék 70"-nál megduzzad·
nak s szétpattanva sürü pépet képeznek, mely tovúbb hevitvc szaruncn1ü tün1cggé szürad üsszc s lühhé szél nc111 pallan.
A granulosc oldható vizben. de mint colloid anyag nem
képes a flltnilcí papirou áthatolni, a vizoldatbcíl alcohollal
kicsaphaló.
.Amylumot vizzel eldörzsölvc '.20"/„ feloldódik s eme oldat
a pohiros fény sikját 1!J8°-al jobbra tériti.
/U vagy KBr tömény oldata szintén feloldja a granulosct
s eme oldatból ·1-szer annyi vizzcl keverve, kicsapódik.
Hig [{, S0.1-val főzve dextrinné és glycosevé (széíléíczukor)
hasad, HXOa pedig sóskasavvtí és czukorsavvá [C.1 H1 (OH).1
(CO. OIJ).1] alakitja.
.
Egészen száraz. amylum jóddal legfeljebb kissé mcnsárgul,
0
de ha a kcn1ényit6 nedves, vagy épen oldatban van, ta 0 -nál
a jódnak nuír 1lwnnoo részélől is 111cgkékül. l~n1e reactio érzékenysége a hő111érsék nüvckedlévcl csökken s a kék szin n1elcgitésre cl is tünik. dc kihüléskor ismét cliiáll.
A kék szineződés oka abban áU. hogy a jód részecskéi
a granulosc részecskéi között helyezkednek cl s kék szinücknck
látszanak . .Jóddal az a111ylun1on
kivül csak n1éab a narccin és
•
a basicus cczetsavas lanthan adja ezt a rcaetiót.
Száraz kcményitőt l;"íO"-ra hevilve, dexlrinné alakul a nélkül, hogy sulyából veszitcne, vizes kcményit6 már 170"-nál elszenesedik.
.
Diaslasis behatása alatt a granulose viz felvétele folytán
glycose-ra és maltosera hasad:
2 [Go Ho. 0. (OH)3. 0. Co H.: (OH).1. 0. Cr. Ho (OH):,]
-j-H,O ='.![Go flii.O. (OH)a. 0. Ci Hr. (OH):. -j- G'" fh 01,.
A maltosc vizfelvétcl által glycoscvé alakul.
~.\z an1vlun1 a bőrre kenve a ncdvessérret
n1aaába
sz1v1a
0
b
.
s en1e tulajdonságáért vizenyős sebeknél, izzagoknül alkaI111azzák, de hátránya az, hogy savképződés folvtán sokszor kcllcmctlenséaeket
okoz„
·
"
A gyomorban a hasnyál behatása alatt dcxlrinrc és czukorra bomlik, majd a dextrin is és a czukor is glycoscra
hasad, mely gyorsan elég GO, és [{,0-re és ezáltal a hiitcrmelést emeli, miért is kitünő tápszer nvanánt tckinthct6. ~livel
gyorsan ég el, a fchérnyék nem élcr;;_;ülhctnck s zsirni alakulnak át.
~
Hcvcnylázaknál, midéín a fchérm·ctartalmu ételeket a
gyornor nc111 képes n1cge111észtcni láplálCl~ul kcn1ényit6 tarlaln1u
ételek adandók.
·
Kerülni kell azonban a kcménviléís ételeket hosszu lartal111u hízaknül, czukros hugyürnáI, a~ gyo111or idü!t hurutj:ín:íl.
„
, '.l gr111. a1nylu111ot ;l(~-100 gr111. n1c.lcg vizhcn has111cnésnél
csorcben alkalmaznak, m1cliin nagy hőfoghalósága jön tckinlelbe,

1
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n1cly hGl'oghalöságúnál fogva az idegek ingcrnllségél Icnyon1vn,
a l>élizo1nzal n1ozgásút n1érsékli.
Amylum jodatum, kékesfekete por, mely 2 rész huzake1nényit611C.k és 1 rész jödlincturának eldürzsülésc és 1negszárilás'.1 állal állithaló cl<i, 2"!„ jódot tartalmaz. :\Iinl anliscplicum
állilólag a jodol'ormol is fclülmulja. Bl'isiíleg adjúk a bélhuzam
rothadó betegségeinél jelentkező hasn1cnés cscleihcn O·O;l gros
adagokban.
.
Amylum maranthe, arrow - mol, a maranllia arnnt!inac·ca,
nyugatindiai növény gyüklürzséh{)I való kcn1ényit6; kissL; kékes
szinü por, a keményil6szcmcsék 0·02:-i-0·07 mm. álmérc'ijüek
s lojúst!ad alakunk.
Amylum solubile, amydulina, amylina. oldható keményilc3l
melyet pilulakészilésnél használnak. EI6állilhalt'i oly módon,
hogy 100 rész kcn1ényilfil vizhcn oldunk s :l·;) rész súskasnvat
adva hozzá. addig n1clcgiljnk, p1ig hig pépállo111ünyu lesz; czutün
:íOO rész vizel és G rész Ca (;(), praccipilalumol adva hozzú,
1 napig állani hagyjuk s u megszürl folyadékot pilulmnassa
sürüségre hcpárolva n1cgszáriljuk.
Amylum tritici, huzakeményitéí, !. Amylum.
Amyl-valerianicum = Aelher valcrianicus.
Amyotrophia = izomsorvadás.
Amyris, a rnbiaccák családjába tartozó amerikai t"sc1:jcncn1ü növények, n1clyek halzsan1ot és gun1111i clcn1i-l sZolgállalnak.
·
Amytin = Unna nevezi igy az ichlhyolsulfosavnak :l:l 0/„-os
vizes oldalát, mely oldallal számos illó olajat, camphorl, phcnolokal lehel vizben oldva tartani. !. .-\e. sull'oichlhyolic.
Amytol, nem egyéb, mint oly amylin, melyben illó olajok,
camphor slb. vannak oldva. ~!inden készilményél b6rbánlalmaknál
használják.
Amyxia = nyálkahiány.
An, igy nevezték az alchyn1islák a ként, a bölcsek küvénck alapját. 1-<'iát, a kéncsét anzirnak, lelkét, a sót anziratónak
nevezték.
Ana partes, a recepteken aa. (anatiqua <111anlilas) helükkel
vnn jelezve, n1ely egycnlc3 sulyn1cnnyiségct jelent.
Anabasis = a betegség előhaladása.
Anabiosis = az állati szervezel élctfolyamalának egy bizonyos időn át való szünetelése. P. o. a jég közé fagyott hal,
héka szervezetének mííködése szünetel, dc megl'elclc3 eljárásokkal ismét rnííködésbc hozható.
Anacardium occidentale, akasufa, nyugat-indiai vcscfa, az
an1erikai és indiai válfajoknak vese-alaku kcn1ény gyün1ülcsc.
A gyün1ölcs 3 cn1. hosszu, 2 cn1. széles, barna és fényes szinü,
A kemény, bc'irszerü gyümölcshéj középsc3 rétegében egy gyanlancmü anyag (canlolcum vesicans !. o.) van, mely aelhcrcs alcohollal kivonható és mint hólyaglmzószcr allrnlmazlalik.
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Anacardium officinarum Gaerlner, scmccarpus anacardium

L. k. indiai sinlaf'a, sziv alaku, lapos, fénylií gyümölcsei clefúnllelvek név alatt ismeretesek (anacanl-orienlaleJ. A keménv
gvün1ülcs '.2. cn1. hosszu és széles. O·(i enl. vast~-Ía,
111elv
az ·1
~
~
cn1. hosszu,
llal'aZllás J>elet:irlóval :·,sszefütr!.!.
.
,,,, l~]> ucrv,
nw 1ninl az
a. occ1denlal_e, ez is tarlaltnaz _egy gyanlanen1ü anyagot (L cardolemn prunens.), mely oly halasu, mint a hólyaghuzó cardoleum.
Anacyclus officinarum !. . Pyrclhrnm.
Anaemia, általúnos neve a vérszegénységnek, sokan anae111ia
alall an1a sápadlsügot érlik, n1clyet a vérképz{) szervek rncghelegedésc okoz. .~\z anaen1ia lchc~ hr-lvhcli, a. localis scu
ischaen1ia, vagy általános, 0Iygaen1ia; nZ a. collalcralis arra
vezethet() vissza, hogy az anacn1icus szerv n1elletti testrészben
lulságos vérbc3ség lépett fel.
.-\z anacn1ia oka a vürö:; vérsejtek fogyűsoí.ra vezethető
vissza, dc előidézhetik azt az éleny és lápszerhiúny, az anyagcsere rcndcllenségéhől szár111azcí n1ásod,- harn1adrcndii hajak, a
véredények pusztulása. a vérelzáródás 111cgszünlével h eá1ló véráramlás állal okozott gn1Iadások, a nem rendes hel\Te ömlött
vér rncgron1l{Jsa s az ll1ető szerv üszkösödése.
~
A szerint, a mint a vérhiám· a különböző testrészek véredénycihen jelentkezik, az illctéí" testrészek hűdésc is beállhat.
r\ vérszegénység legjcllcn1z6hh tünete a stlpadlsoíg, bő
izzadás, a gyakori fMájás, hányinger. (,yógyszcrci: jó láplálkozús, clegeudc'i n1ozgás és n1inl gvógvszcr, a különböző vaskészilmények ajánlhatók.
'· •
Anaesin, a lrichlorpseudobulylalcoholnak, vagy más néven
acelonchloroformnak, melyet 1881-ben \\'illgcrol fedezett fel,
dr. Vámossy által előálliloll 1·2°'0 vizoldala, mely mint nem
bomlékony, teljesen ártalmatlan hypnoticum és anaeslhelicum
nyer alkalmazúsl. Anacslhelic.us hatása 2°/„-os cocainnal ér föl.
J!inl álomhozó szer a chloralhvdral mellett üli : rendclhcléi ilv
arányban:
~
,
~
'-

M

I

'

..,

Bp.

1111acsi11i
Syrnpi corl. a11rcwl.
(l(J,, (f1'. 50.
11!. D. S. Óránként felél bevenni.
D.r. Vámossy.

Anaerobion bacillusok, !. Acrohin bacillusok.
Anaeroid = Baromeler, !. o.
Anaesthesia, érzékellcnség, a központi idearendszerre, vaay
0

valan1elv érz6 ide~szálra !!vakorolt crőn1íívi ,t;aay vec1vi hatá Shól szú1:n1azó érz({kctlcns~'g. n1id6n a bőr 'érzc1w ideg'iízálainak
az agyhoz vezet{) ulja n1cg van lán1adva, vagv n1űködéséhcn
meg van akadályozva; ilyenkor a bc'irrc gyakoi·olt ingerek nem

-
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jönnek öntudatra. Az anacsthesia lehet állandó, mid6n az érz6
idegek akúr fagyüs, forrázüs, zuzúdús, akúr nu'is hehalás üllal
tönkrementek és lehel mulcí, melyet valamely szerrel, p. o.
chlorol"orm. aether. idézhet ni L'W: !. Anaestlwtirn rcmedia. Allalúnos~:'ighan 111egkülünhöztclünk organieus és l'unclionális annest-

hes1al, a szermt. a mint honczlani vüllozúsok kimutathatók
(lügyulás,. BYu!_:1dú~) vagy ncn1 (hysteriás ndk nnaeslhcsiája) ..;\z
anaestl1esiat tunetdeg kell kezelni s az érzéketlen héfrl faradicus
úrnmmal kell ecsetelni.
. , i\Icslcrségcs anacslhcsiát eléiször l\Iorton 1 bostoni fogorvos

k1scrlelczcll 1ncg 18-lfi-han egy idcgL~s n6n annak orvosa: .Jnckson tanácsára. 18-17-licn Szász I\.úrol\' a naayenYedi collcniu111
tanúra is n1egpröhúlla tühhcn az acti1er hat~?Sút. )Iondjük, hogv
I~ong \\'. n1úr 18-l:!-hen is111erte az acthcr érzéstclenitfi hatüs~if;
mig Simpson J"ell'edczte a cl1Jorol"orm cléím·öschh vollüt, addig
aelherrcl narcotisúltak
'
Anaesthetica remeclia = ama szerek, mclvck a héírrc kenve,
vagy heh·helvc ideiglenes érzési hlídésl okoinnk, inel\'nek lart51n1n alalt nz illcl{í egyén scnl!nifélc h6r-, vagy izo111ii1gcrt Sl'l11
erez 111cg. Ilyen szerek hclyhelileg a cocain, anaesin, all\lCsthyl,
c~1Joraclhyl, earholsav slh .. hcls6leg a chlorofnrm. aether s úllalallan a narcol1cus szerek . .-\ narcoticus és anacslhcticusi 5zcrck
küzöll szigoru hatürl \'Olllli ncn1 lehel ; azon szerek.cl, rnclvck
helséilcg véve okoznak érzéketlenséget, közönségesen narcotfcurnoknak nevezik. L.. o.
e
'

Anaesthyl, helyi érzéstelcnitéí szer, mclv ;) rész aellwkhlorid11ak és l rész melhdchloridnak keveréke· mint érzéstclcnit6t dr. l-~cnguc alkahntlzta cl6szür.
'
Anagyrinum hyclrobromicum: C1.1ff1s02 lh HBr az ana"vris
foetida alcaloidúja; alkalmazzúk olv szivhajoknül, 'rnclvek1~ÓI a
szervezet izgatúsára s az arlcriúlis n5·01nás cnlclésére van~ szükség.
Anal, ismeretlen iisszelételü, titkos szer, aram·ér és h<lrfarkas ellen.
„ .. A~aleptica r?~edia. exdtanlia, izgató szerek, melyek ·a sziY-

~11uko_dcs gyo~·s1ilasal okozvn, a vérh6séget, 1nL·lcgségcl és az
1zzadast c1TH~lik ..-\z analcpticus kezelésnél gvakran n1ég az érz6

~degck (szagló; izl~léí, tappintó) izgatüsa is kl>pczi a cz~ll, mely
izgalmak a Yerkermgésl szintén hcl'olyásoljúk. ~lindczen fo]yan1atok az öntudatot n1ár azonnal izgÜtjúk Ós élén kit6leg hatn~ak.
Ilyen szerek a horszcsz, acther. illó olajok, aro111ás füvek . n1oschus, camphor, küvé. lhea, ammoniac stb.
Főleg összcesésnél. hóditókkal való mérgezés eseteiben.
nagy vérvcszlé!-i folylán~bcállott:'gycngcségcknél alkaln1azzúk.6kcl.
Analepticus = idcger6silő.
~nalg~n, h~nza.nalgen, chinalgen, orlho-acthoxy-anamonohcnz01l-anrnlo chmohn: e„ Hc.. 0. e, Ho. NH. CO. Cn Hr. N; forró alco-

lól

holhan oldódó iztclen por, melyet O·.)O gros aclngokban alkaln1aznak, n1int anlipyrcticun1ot, analgctieun1ot és anlirheun1alic.u1not.

Analgesia =' anacsthcsia.
Analgesin =az antipyrin francziaorszúgi neYe.
Analgetica remedia, !. anodyna.
..Analog = hasonló, viszonyaiban, tulajdonságaiban n1egegyezo testek.
Analysis, J"elhontús, a természetben eléífonluló ycayületeknek alkatrészeire valö hontúsa, rnely az anyag úllandÓSügúnak
elvén alapszik, n1cly elv, törvény az clcn1i alkatrészek ős eredeti úllapotúnak dltozallansúgül tételezi J"cl.
Minden elemnek Yan valami jcllemzéí, sajút tulajdonsüga,
n1clyct a knlönhöz6 vcgyülclckhcn is 1negtart. I•:rne tulajdonsügok bizonyos chcn1iai folyan1aloknúl i>ifonyos fcltün6 jelcnségekhen nyilvfümlnak. mely jelenségek üllal valamely alkatrész jelenléte kétségkivül he van hizonyitva. l~me jelenségeket
Jwsznúljuk l"cl arra, hogy üllaluk valamely alkatrész jelenlétét
ki 111ulassuk.
,\ma testeket, melyekkel eme jelenségeket előidézzük, kémszercknck (rcngenlia), a jelenségeket pedig reaclioknak (kén1hatüsok) nevezzük.
A kémszcrck és k6rnhatúsok lehelnek úllah\nosak. melyek
cgyidcjüleg tiihh alkatrész jelenlétére vallanak és spcciülisak,
melyek csupún egy alkatrész jelenlétét hizonyiljúk.
,\z analysis a végséJ erechnény szerint kétféle: n1inőlcges
(qualitatiY) és mennyilegcs: (quanlitaliv); min61egcs akkor, ha
csak alt akm:juk tudni: miből áll valamely lest·! mennyilegcs
akkor, ha az alkatrészek 1nennyiségét is tudni aka1:juk.
,\ nlinc'>Jcges analysis rövid n1cnele a következő:

Általános eljárás:
.
?\Iiclfitt vala1ncly anyag cJcrnzéséhez fogunk, n1cgvizsgúl.Jllk annak szagát, alakját, színét. ,\ jcgcczcs lestek közül szabályos koczkaalakuak: Na Cl, II. Br, F:J: rhomhors lúhúk II. Cl Oa,
B (Oll)a, zink. aeelicum;
lííalaku oszlopok: Mg S0.1, Zn S0.1 ; tiíalaku jcgeczcsoportok
chinin. sulrm., - hydrochloric, strychnin. coffein, slh;
nagy. tiszta oszlopok: Seignclt só, Na; COa. Na, S0.1. KNQ,;
szintclenek lcginkühh az alcaliük, égvényes földek és némely
nehéz fém sói: l'b, Sn. Ag, Bi, Ilg;
világoszöldek a vasoxydul sói,
;.
barnavörösek a vasoxyd
kékek
a réz
~·
amctll\'sl Yörösck a manganoxydul sói, zöld vagy violaszinüek a chromoxydsók, sárgák a platin és arany sói.
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üvegcsőben.

_______E__1s__·1:_encscdés : S_'::__i_·,·_c_s_\·~~.~~·ülclc k._________ [
\'izescppck it'rak1Hlús:1: jcgcezvizcs sc'ik.

--1

Szinviiltoziis: nchét: !\.':111ck vegyületei, p.. o. r:u SO~. Zu O,
:iz első fehér, a 111,ísodik s:írga lest:.

1

fehér füllcngülct: !lg, n111111oniun1sók, arscncssav,
________
a_n_ti_111onoxyd.

j

~-3
i~o~
=~
.=:
;o

"'
~

'

J

1

s:írga füllcngülcl: higanyjodid, arscnsulfür.
bnrn:.íssürga füllengülcl. 1ncly hcvilvc vörösbarna
cseppé lesz •• kén.
fekete föllcngí.ilct: !lg,.!, .-ls.
szintclcn gúzök, .„„~~:- 1 • a. l~~l~. l_<tc1nus papirt
,_,, „
, s,t\,\k.

~

2
.5

vörösbarna gúzök: allégenysa\', hr(l!n.

'-

iholyaszinü gözök: jód.

:;. 1,------------------=------an1n1011iak: Iégcnytarlaln1u vegyek, a111111oniu1nsók.
kéncssav-g:iz: clhontott sulfülok.
kcscr~i

1nandula-szng: cyansók.

fokhagyn1aszag: arscn-vcgyck.
oxygén

fejlődés~

élcgck és élegdus sók.

Hevités szénlemeze11. ,\ n1cgvizsgáiandó anyag kis
részét Xae COa-al keverve szénlcmczrc teszszük s a forrasztócs(í h\ngjának bels6 részével hevitjük, micllín a Xae COa a jelcnlev(í sókat oxydokká alakitja át s COe száll cl. Az oxydokat
szenen hevitvc:
1.. könnwn olvadnak s a szén be szh·árognak az alcaliák:
/(, Xa stb. sói";
2., nen1 olvadnak n1cg a Lalciun1, harynn1, stronliun1, n1ag~
neshun, alun1iniun1, zink, kovasav;
:1., fémckké redukálódnak: a nehéz fémek él egei, még pedig
fémszemcsét adnak lepedék nélkül: Cu, Sn, Ag, Au; sárga lepedékkel: Pb és Bi sói; fehér lepedékkel: Sb sói; csak lepedéket
adnak fémszemcse nélkül: fehéret a Zn sói. vörösbarnát a Cd
sói; scn1 lepedéket sen1 f'ér11szen1csél ncn1 adnak a higany és
az arsen sói, az utóhhinál fokhagy111aszag érezhet6.
A lepedék onnan származik, hogy a reducticí által ldválasztott fém a további hcvitésnél a lexcg<í oxygénjével fémoxydclá alakul át, mely lecsapódik.
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Hevítés phospl1orsavas natríum ammoníummal és boraxgyőngygyel.

.\ nevezett phosphorsavscí olvadús közben ütalakul mctaphosphorsavas natriumrn:i, mely szú mos férnoxyddal j cllernzlí szi n ü
kettes phosphorsóvú egyesül. P. o.
Cu SU1
Na POa = C11 Sa P01
SOa.
A nevezetesebb reactiók ezek :
a rcducúló Iúnghan:
az oxydáló lünghan:
\
rnelc(rcn
sárnúsvörüs
z.<·,·1,1
\''lS ,
h
n
'
' · / hidegen halvúnyabh.
nickel: 111inl n vus;
inint a vas
kobalt: kék
kék
n1angan: iholya
szinlclcn
chröm : zöld,
zöld
réz:
kékeszöld,
harnaveres
Silicütokból phosphorsöval kovasav v<ílik le, mely a gyöngybcn élesen hatürolva meglátszik.

+

+

Boraxgyőngygyel.

a rctlucüló 1:.ínghan:
az oxydáló lángban:
f n1elecren súrga hidegen
\'~S J
b
zöld
'· t halványabb
.. _, j melegen vöröses, hidernckel t gcn halványabb
szürke
kobalt: kék,
kék
rnangan : ibolya
sziritelen
chrórn: zöld
zöld
réz:
kékeszöld,
Yoros
A borax, u. i. a fémoxydokkal jcllcmzlí szinü vegyületeket képez,
p. o. Nae B.i Q,
Cu S0.1 = 2 Sa BOe
C11 (BOe)e = SOa.
1

+

+

Hevités színtelen lángban.

Az alcali fémek akként is kipuhatolhatók. ha sósavval megnedvesitett platindróttal az anyagból a szintelen gúzlúng alsó !elébe
tartunk egy keveset. .<\kkor :
a lángot ibolvára,
a káliun1sók
súrg"ára,
a
a natriun1sók
narancsszinürc,
a calcinmsók
a
carn1inpi1·osra,
a slronciun1sók a
zöldre feslik.
a
a lJaryun1sclk

-
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A

vizsgálandó test feloldása.

I. osztltly l. csoport.

~„ .· ~\z. _eredeti :1n~·agnak

'/, része félre tétetik, a .
1
a m,1sik 1esz porra torvc, kis lomlnkban Hl-szer annyi viz;:cl
lesz f6zvc:

'.2. Nem oldódik fd.
1. 1llarrulék né/kii/ oldódik:
A Jcsziirt folyadékból pár csepI~gy részét el!cszszük, sa- pet platin-lemezcn clpárologtatunk,
ha maradék van. a vizoldatot félrcvakra való kérnlés Vl~octt
b
,
lcszszük sarnk (f/Cl, l11YOa) felkcrcnuís részé-hen fé111et ke- sésére s a többi a 3-hoz adatik.
1
A maradékot tiibh izben hig majd
rcsünk.
tömény HC/-al féizzük.

:1. A: oldat egy részét, miután
,
. , .
1ncgvizsgülluk, hogy larlalrnaz-e
·I. „1 nuu-rrdckol k1ralyv1zvnlan1it ol<lva, eltesszük savak zel lcüntve addig fc)zzük sö1([/, S0.1, Ha P0.1) felkeresésére,. sav\'UI, mi" Cl és;\'O, mL'"SZün( tt?hhi r?~zél ;) annyi vízzel hi- \ nck !'ejl6d~L I·Iigilüs ulür; rncg'
'
ullva fcn1ek felkeresésére cl'·' „
: .. .
.
SZUl'Jll 1\.
1

1.

• • • •:

1

tcszszuk.

1

•

fém osztályának fel_ ,-;_ ~I= ,;~atoll ti. A 1;;arml~keresése. Tlwn dr. 11/úu.
ammoniával te- kot lorraszcsoAz oldathoz kevés HC1-t adva: j 1itjiik és fei- lvel, v~g)"IZ.e!TC

A

-.-_--1 - -

c~·::·1t:~:~.i Csa.p:'.~~é!i ~1in~s ~\~ .1'.~<~:~~hc~~

11.u.tcs.l/:S

!'()Zve a :)-hozlszo_Jgal?~nodon
1 kcvcrjnk 1 v1zs0.a~.Jllk L 1
lc,1ehlJ

\!Zel .Hh.1 sosszc.1,t1.\,l.
1---- '---·---· '--~ ·. ,, -~-' · .. --- - - - - - ' - - ·
1
11'

csa1mdék ·,
Csa1rn. dék
i\'II:i:l nincs. Uj kém1ehhez
és(i\'Il..)HS;! léhez (lYH,)
i1 adva: 1\ HS adva:
.

-- -· --li
1
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Ne1~1 Oldó-'' Csa-' d(>k
oldo11 p·i
' mncs.
1 dik: 1 dik: i
·,;: ,lJj kém1. o.
' 1e' 1 léhez
11
')
CS
·
0.
Ill.
o.' [,'„ ('().
1
[_·-·~···-··
;;d~·a .i

A

fémek felkeresése.

l. oszt. 11. o. Ill. o. !\'. o. \'. o.
L csoport
l'b.
,[s. Co. !Jn. My.
Ay.

sb.

Ni

sr.

1\.

(fl!J")' Sn 11· Fc2"" Ca. !\i<
:2. csop. Slill'. Fc,n"
JYH.1

fly.
C11.
f"

(;:i.

Au,
1,1

Al.

~!

1 Ii.

Zn

II.

A vizsgúlandó folyadékhoz JJC/ ·al adunk addig. mig a sav fölös
mennyiségben van jekn. Kicsapódnak: Ay Cl, Fhi" C/, és Pb Cl,.
i:orrö vízzel n1osva a csapadékot:
A csapmlékba marad Ay Cl és Ily, Cfo;
an1111oniúval leöntve:

Oldatba

Fekete maradék:
Pb Cfo.
Oldatba megy:
Hy2 Cl, mint
A volt csapadék
Ay Cl mint
;Y[J, Hy, Cl.
fehér, jegeczes.
Xll:i. Ay. Cl.
A forró vizes ol-1 A volt csapadék fe- Az eredeti csapadék fehér,
datban ll2 S0.1 hértúrós, rém· heha- savakban oldhatatlan. amúltnl l'chér, /{'!. lásúra J(ékcsSzürke, monia l'eketére változtatja.
Cr, 01 által s:ír-' víz, savak nem oldják Hevítve a csapadékot, nz telga csapadék lú- csak an1n1onia, ezen jesen elillan. t'ellengiil.
J\ézlemezen szürke folmml. l\ézleme- oldatúhól /JSO:i ismét
zen nem ml l'ol- kicsapja. l\ézlemezcn tot hagy, mely hevítve eliltol. Szénen szó- szürkésfehér folt lá- Ia11. Szúd:íval üvegcs6hen
dával hevilYe, mad. Szenenszódával hevítve n cs6 hideg részéln.>n higanylcngíi!ct keölomtekcreset
hevítve ezüst
letkezik.
és sárga lcpcgolyücskáku l ad.
déket ad.
1. osztály :2. csopo1·t.
Az l. csoportról leszürl. esetleg friss kémléhez H" S vizet adunk s
a csapadékot sárga kénan1n1öniun1111nl digcrúljuk, hogy a nctún jelenlevő LII. oszt. l'émek kénegcit feloldjuk . .-\csapadékban visszamaradnak mint kén egek : Pb S. Il!J S. C11 S, Cd S, !Ji S.: IJNO:i-al l'iízvc:
1

Nem oldódik fel :
II!f S.
l~gyn1agáhan a
csapadék clöszür
fehér, azultín stí.rga. végre fckelc
lesz. Kinílniz !'eloldja;; ez "az oldat
t'öliis Sa OH-dal
keverve sárga csapadékot/U-al skarlátvürüscs csapadékot ad. Szódával üvcgcs6hen
hevitvca cs() hidegehb részén fén1
higany vüllik le.

Feloldódnak mint nitr:ítok a C11, !Ji, Pb és Cd.
hig [J, S0.1-val kezelve:
Oklatban maradnak mint
Kicsapódik l'b
nitrátok:
C:u, Bi, Cd: Nfh ()/J
SU1 meh· basiadva hozzü
cns horlZősavas ..
.
1- ·- ··-··
an1n1011iühan

oldódik. /\J-al
sárga : ]Jb .!'.!, /{';'.
C,'r:! ()1-al sárga

l'b Cr (}, csapadékot ad. Maga
a kéneg forró
Hi\'Oa-han S le-

válása mellett
oldódik.

I

Kicsapódik 1 Oldall>~lll, m:1·
mint l'ehér rad a C11 cs Cd.
csapadék Bi 1 a ~;ll a ~\ék .sz~n
(Oll}a, mely rol ma;- ~c!1~
HC/-ban !'cl- merheto. ld,,\-t
oldódik dc adva hozzá azl'clhi"ilv;1 l'c- után fü S, sárga
hér"Bi OCI csapadék támad:
válik ki.
Cd S, mely forró
H80:i-han és
hig [J, S0.1-ban
oldódik.
·1

1

-

II. osztály.
Az I. osztály 2. csoportjának H,S-ncl való kicsapása :iltal
cgyuttal a II. osztály fémci is: As, Sb, Snll·,Sn "", mint kén egek
kicsapódnak, dc ez utóhhink scírga kénan1n1011itunha1r oldúdnak.
1\z oldathoz arn1noniun1 carhonicun1 oldatot adva:

l't.1

Ol I ti
", i Csapadék alakjában kiválanak: Sb, Sn, A11.
e a >a mc,.,; Platinlcmczcn HC1-al és Zn darabbal hevítve:
az As, S:i. HC1-al : - - - - . - . , - - - - - , - - - - - , - - - - - ~üran

csa1>adék, 1'e
• 1<etc por
ugyszintén csa~

alakjtíhan

padékot ad

kiválik az
Mg S0.1 és am- Sb.HNOa
n1onia, csakoldja s az
hogy fehéret és
kristülyost.

oldat

IJ,s.

@a!
narancsvörös szin-

ne! kicsapatik.
Szénen
szódával
hevítve törékeny

szen1cséket ad.
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Szürke
por alakjában kiv:ílik a Sn.
ForróHC1
pezsgéssel
oldja
Sn Gfo-clá s
ez oldat
Hy CL által
fehéren kicsapódik:

Hy2 CL

Fém állapotban

Fémállapotban
visszavisszan1amarad A11. rad Pl.
Ii.irályviz Ii.irályviz
oldja s ez oldja s
oldatból amm. plaSn C/.1-ol tinchloridtartalmazó dal sürga
Sn C/,,
csapadéhiborvürös kot ad.
szincző

dést okoz.

Szénen
szódával
hevilve
nyujtható
tekécskékel nyerünk.

Csapadék alakj:íban kivállanak:
Oldatba mennek CO. Ni.
Al2 (Oll}n; Fe (OH}a; Cr2 (OH}n és eset- Mn és Zn. Az oldathoz
leg í1111 (OH}2 is. A csapadékot HCl-al (NIJ.1)2 S-t adva a csaoldjuk s az oldatot IWII forró olda- padékot szüréín /L'i-cl
tába öntjük.
n1ossuk s a ki1nosott csapadékra
a szür6n hig
Oldatba men- Csapadékban maradHCl-t adunk.
nek:
nak Fe (OH)2, Cr2
A/2 O, (0/l),
(OH)n,
Mn (OH),; öszés Cr2 02(0/{),
Oldatba Csapadékban
szetiiltve
Na COa és
az oldatot
mennek marad: Co S
f'őzJ.i'lk.
fü\'Oa oldatával, Cr
Jl/11 és Zn.1 és Ni S. Kijelenlétében súrga,Mn
rúlyvizhen
Ki- Oldva jelenlétében zöld szi- főzve és
[(()[J
adva
oldjuk
s az
csn- 111nrad nczcidés keletkezik.
hozzá
oldathoz
póForró vízzel mosva. ,------ IWH-t adttttk
dik Az Al.
oldal ___________
zö 11
< egy re- Oldatba Csapadékban l\.i- oldva n1ig csapadék
szín- széhez men- marad : Fe, Oa csa- ma- áll eléí. Erre
n 0 ! :VH.1 Cl nck: Ci és Mn 2 Oa. HCI- pó- rad cczetsavat és
Cr2 adva, és a Jlln ban oldva 5 dik: Zn, tömény lli\'Oa
(QHJ,; fehér
egy KOH-t adunk Mn. (SN~,; , oldatot adva,
e
üllani
csapa- része. hozz:í mi<r csa- [Jel - . ,
' "
J
teher
hagyjuk.
dék tá- JJCl
padék v:ílik ki. ian
i---~---n1ad.
adva I~czetsavval és oldva csa(NH ! pa- Oldatba CsaA12
hozzá s cczctsavas na!- S-• 1"
WH111 NJJ. OH riummal f6zvc
e. dék. megy pa~'1",
dék
1lus
és N Hi és sok vizzel
"
1
vörös
i\Ta 011- súrgn
Cl a
hígítva:
ch rom
csaval zöld Co 2
1
(NO,/,
lecsapó- l\iOldva pa·
cs a"j
1
C'Sa
)
1
dék
l\o
<lI<, e e · ,- marac a
pad ék.
fölös
póMn.
Na OH- dik a IN/ii) 2
han
báziS-el
oldható. SOS
'
eezet- hussavas 1 vörös
vas. csapaclékot
ad.
1
1
1
i

1

1

III. osztály.
1. Sem o.wi/srw, sem phospharsav nincs jelen. Az oldathoz
s ferro vegyületeknek ferri vegyületekké való oxydülúsa végett
p:ír csepp HNOa-t adva, azzal f(ízzük s azután NH.1 OH és chlorammoniumot adunk az oldathoz s féízzük, mig az ammonia
szaga már 11en1 érzik.

1
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III. osztály.
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V. osztály.

2., Oxalsav és phosphorsav jelen varrnak. NH1 OH és NH1. Cl-a!
leválasztjuk a fémeket a rendes módon. Oxalsav és phosphorsav
jelenlétében a csapadék nemcsak hydratokat, hanem oxalsavas és phosphorsavas vegyületeket is tartalmaz. A Fc, Cr, A/,
Mn, levüllanak. mint hydrútok, másrészről a Fe, A/, Ba, Ca. S1;
Mg. mint phosphatok, Ba, Sr. mint oxülatok. HC/-ban oldjuk
azután fölös IWH-t adunk hozzú.
Csapadék alakjában kivállanak a
többi fémek mind. HNO„-al oldva
az oldatot két részre osztjuk:
1„ vizsgálunk phosphorsavra (1. savak felkeresése.)
2„ vizsgülunk oxalsnvra (!. szerves
I\.icsa~
savak felkeresése.)
pódik:
Ha oxal-. vagy phosphorsavat taláCr2
(OH)n. lunk. a HNOa-as oldatot Sn főzzük,
midiin Ha P0.1 válik ki. A szüredéket N112 COa-mal főzve, a csapadékot HC/-ban oldjuk s kémleliink
mint 1. alatt.

A I\'. oszlálv fémeirc'il leszürt fol_rndék env részéhez
"·
Na2 HP01 és :-.H.1 (OH) adatik.
~-~--------·-------------

Csapadék:
My XH1 JJ(Ji.

Oldatba mennek:
A/2 Oa (OK)e; Cr2 02 (OK)e
és A/2 2 PO„ ha a folrndék zöld szinü.
Oldatba marad
az A/, 02 ( OK)2
és A/2 2 P0.1; az
oldatot 2 részre
osztva:
1. Nff, Cl adva
hozzá fehér csapadék: Afo (OH)n.
2. NHOa és (NH,)2
HMo 0.1advahozzá
súrga csapadék:
HaP0.1.

A I.ll. osztályról leszürt folyadékot főzzük, hogy a fü S elillan.Jon. megszürjük a kiváló S-tcll s azutún NH; (Oli) és (NH;)2
COa-t adunk hozzú s azzal f6zzük. A csapadékot kimossuk s
fJC/-ban oldjuk s az oldatot két részre osztva, egyikhez Ca
SO;-et adunk:
---------------------------!

1.. csapadék nem keletkezik: csak Ca lehet jelen; az oldat
egy részéhez C2 (SH,)2 Q, adva, fehér csa1iadék: Ca C2 0.1
keletkezik.
. 2. :\zo1.1nnl vagy :íllús utún ! Cnrbonáttúl o!datba n1,e~nck Ca, ~r. nlint
csapadck keletkezik: Ba, Sr alakulnak nrtratok. ~zarazra paroljuk,
Ca. A sósavas old:1l töhhi ,1 Ca, Sr. Sul- i"ll~~-l~ollal ~-~~~-t-~cr:~!__n1~.:~llk
részéhez l/2 SO, és alcoholl :rutokkü Ba.:old::illn1 111cgy 1 l\icsapódik
:ulunk A cs:ipaclékol alco- 1 A csapadé- ~~-!/'!_(!a\_.
Ca (1\T03)~
holos vizzel 111ossuk, 10111- kot szlir- csapndCkh:in 11u1rtitf:-)J(l S0.1
Likbnn Ui111ény (1VII, l~ CO,-al
jük s
~\ra: COa-a1 Jcönl\'c kilugoz18 Orúig üllani hagyjuk.
/11\lf)l-al zuk s ké111Icliink ll~ ,'._·i'01-ra
I

____

leöntjük.

a csapndékot J/Cl-htÍn oldva'
ké1nlclünk Ba-ra

nincs jelen. A l\'. osztúlyrói lcszürt
folyadékot szárazrn púroljuk és kiizzitjuk.

~larad_él~. nincs: ~laradék rnn, Kvagy Xa; HC/-as
. 1'.' '. al
vizhen oldva PI C/.1-ot és alcon1ncs .JC cn.

Ammoniára az eredeti folrndékhan kémleliink: a Jofradék egy részét oltott mészszcl
kevci:jiik s hevitjiik. midőn
an1111onia 1'ejl6dik, n1el_Y a fcIéje tartott sósarns Ü\'egpálcza
körül fehér kiidiit túmaszt.

A

IV. osztály.

Csapad~k

holt udunk hozzá.
- - - - --1·· ·
· Csapadék:
Oldva marad:
2 /\Cl.
2 Sa Cl: PIC/1. SzúPI U1-al s?irgal razra púroljuk s
,: .1·eoeczeket
j kiizzit1.uk n1ia 111eun
.
ti
n
;
képez.
i feketedik. Pyroanti1
1 monsavas kalium: 111al jegeczes csal padék. A langot sárgúra festi, n1ely kék
üvegen nen1 Iútszik át.
·1

gyakrabba11 előforduló szervetlen savak
jellexnző reactiói.
A savakat mindig a fémek kipuhatolúsu után keressük,

mert a talált fémekbiil gyakran lehet a jelenlevő sa\Ta következtetni. !gy p. o. nem lehet ezüsttartalmu oldatokban sósa\Ta
kérnlclni, vagy háryun1ot tartaln1azúhan kénsavra.
Már a fémek fclkcresésénél, az oldúsnúl következtethetünk
a pezsgésről szénsavrn záplojásszagról l-l'!. S-re; slh.
1

1. osztály.

Eme savak sói chlórbúrvum últal vízben oldhatatlan sókat
képeznek; ide tartoznak: 112 S0.1; Ha !'01; 13 (OH)a; IJF/; H2 COa;
H2 s;o„; H2 CrO; ; Ha As 01.
1. l\énsau: H2 SO.i. A kénsavas ólom, barvum, calcium és
a kénsnvas stonciun1 kivételével a közün1hös frénsavsók vizhen
oldhatók; nehéz fén1ek ba:'icus kénsavas sói csak sósavban vagy
salétromsavban oldódnak.
!Ja Cl eme oldatokból fehér, /Ja S0.1-béil 1íllrí, híg savakban
oldhatatlan csapadékot ad.
·
Plumhum aceticum últal fehér csapadék l'b S01 úll elő,
mely forró tömény sósavban tökéletesen oldódik.

- rno -
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2„ Plwr.ww: Ila P0.1. A phosphorsa\' alcali sói Yizben oldhatók, a többiek savakban.
Ba Cl, a közömbös és basicus sóoldalokban fehér -- lia
llP01 - csapadékot idéz elei:
N"" /lP0.1
/Ja Cl, = !J" f!l'01
2 Na Cl.
mely sósavban és f!1\'0:1-ban oldhalcí.
· C" S0.1 a hasicus és közömbös sóoldalokban fehér ·-·- Ca
llP0.1 - csapadékot idéz cici, mely savakban - még eczelsa\'ban
is - oldható.
Ammonium chloralum, M!J S0.1 és i\'//.i. 011 állal a phosphorsav és sói fehér, jegeczes - My (NH1) l'0.1 +fi [f, 0 - csapadékot adnak. Az ammoniurn chloralum arra való, hogy a
M!J SIJ.i-ból a My ki\·álúsál megakadályozza. A csapadc'k sarnkban oldódik.
I~czelsavas 11atriun1 és vaschlnrid, phosphorsavsö snv~111yi
loll oldalában sárgásfehér, kocsonyás csapadékot idéz cléi: Ft·,
(P0.1),; eme csapadék sósavban oldódik, cczelsavban nem.
Ay XO:i a közömbös és basicns phosphorsavsók oldalában
vihígossárga csapadékot idéz eléí Ay:i P0.1; n csapadék I-J.\'O:i-ban
S/l, (OI:l)-ban oldódik.
l<'ülüs an1n1011. n1olyhdncnicun1 és 111\70;1 elegyében sürga
csapadékot (NH.1):1 P0.1 (il/o O:i)rn idéz cici, mely phosphalokban
oldódik.
A pyro-, és melaphosphorsavas sók oldalában Ay SO:i fehér
csapadékot Ag.1 p, 01 idéz el6.
Tojásfehérnyékben csak a melaphosphorsa\' idéz el6 csapadékot.
.
3. Bórsav: 13 (011):1. Az alcaliák borsav sói vizben oldhatók,

+

+

a szabad horsav viZgöZzel illó.
!Ja Cl, a borsavsók oldatában fehér Ba (IJQ,),

+

He () csapadékot idéz elei, mely hig savakban oldható.
Ag SO:i közömbös sóoldalokban fehér Ay, (!JO,),
HJ!,
savanyu oldatokban Agn fö 01r,-b6l ;ílh\ csapadékot okoz, melyek
f'{)zés által bórsavra és ezüsl oxydra ho111lanak.
Kénsav és alcohol elegyével kevert borsavsó a keverék
n1eggyujlásával a lángot zöld szinüre l'csli; a lángf'cslés nz
ilyenkor kclelkez6 borsa vas aelhyllcil: (C, f-h):i /JO:i származik.
Sósavval megsavanyiloll borsavoldal a curcumapapirl viirösbarmíra J'csli, mely szin /i.OH által feketére változik.
-L Fluo1:m11. HFI. E sav sói közül csak az alcaliák oldhatók vizben.
Ba Cl, üllal fehér csapadék: Ba FL keletkezik, mely sósavban oldható.
Finoman pmTÜ lört Jluon·cgyülel /J; S0.1-val keverve s
grafit tégelyben hevil\'C I:lFc savat ad, mely a fülébe helyezcll
ü\'eg kovasavjával cserebomlás ulján illó Jluorsiliciummá Si F/1
alakul s az üveg eme helyen homályos lesz.
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5. Szénsav: I:le COa. Szénsavsók a savakkal pezsegnek, a
mennyiben azok ültal elbonlalva CO,
füO válik szabaddá s
az illető sav sója keletkezik:
Ba COa
2 I:lCl = Ba Cfo
CO,
/l, 0.
Cl, állal fehér csapadék: /Ja COa támad, mely hig savakban pezsgés közben oldódik.
Ag NOa fehér, késcíbben mcgsárguló csapadékot idéz e16:
1lge COa, mely melegilve ezüsl-oxydra bomlik és megbarnul.
A széndioxvd mészvizbc vezetve abban f'chér zavarodást
Ca CO:i idéz elő:
G. Kovasav (/l; Si Oa.) Az alcaliák kovasavsói vizben oldhatók, a többiek nem.
I-!Cl az oldható kovasavsók oldalából a kovasavat kocsonyás csapadék alakjában csapja ki s a megl'clel6 chlorvegyülel
képzcídik. A kovasav sósavban kissé oldódik. Hevilés állal a
kovasav alaktalan kovasavvá: H, Si, o„ alakul át, crcísebb hevitéskor pedig siliciumdioxyddá Si o, változik.
/Ja Cfo állal a kovasavsó oldalakban J'chér: Ba Si Oa, hig
savakban oldódó csapadék keletkezik.
Ay NOa sárga csapadékot ad Ag; Si Oa, mely savakban és
ammoniában oldható.
7. Clzromsau (/l; Cr lh). Az alcaliak chrómsavsói vizhen jól
oldódnak.
Ba CL sárga csapadékot idéz cléi: Ba Cr o,, mely hig savak- .
ban oldható.
Eczelsavas ólom sárga: Pb Cr O.,, hig savakban oldódó csapadékot ad.
Ag NOa biborvörös: Ag2 Cr 0.1, illetőleg Ag, Cr, O„ salétromsavban és ammoniában oldható csapadékot idéz eléi.
·
/lCl vagy /l, S0.1 állal mcgsavanyiloll chrómsavsó oldal
11" S állal zöld szinre festetik. A sósav l. i. cl6ször chromsa vat
lesz szabaddá: f{, Cr Q.,
2 I:lCl = f:[, Cr 0.1
2KC1; a chromsav pedig Eh S állal kénleválüs mcllell zöld chromhydroxydra
hontalik.
Chrómsavsó oldatok sósavval vagy kénsavval és alcohollal
e!eayilve és melcgilvc, zöld szinüekké válnak. Az alcohol t. i.
ald~hnldé alakul át, miúllal a clmímsavsó chrómsóvá redncáltali k :'
K, Cr, o,
4 H, so.,
3 e, I:lo. 011
Cre (S0.1)-1 !{,
3 e, H.1 0 -!- 7 H, 0.
Tömény /lCl chrómsavsókkal chlorl l'cjleszt.

+

na

+

+

+

+

+

+

+

+

II. Osztály.
Ide tartoznak: HC1, llBr, H.l, EJ, S: eme savak és sói oldalában Aq NOa oldhalallan csapadékot idéz el6.
1. Sósav. HCI. A chlorfémek vizben oldhatók, kivéve az
Ag Cl, /ly, Cl, , Pb Cfo.
Knzay, Gyógysz. le.tlcon.

11

-
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Ag NOa sósavban vagy chlórfémek oldatában turós, világosság behatása alatt megfeketedő csapadékot ad: Ag Cl, mely
ammoniában oldható, ugyszintén cyankalium és kénecssavas
natrium oldatában is.
Eczetrnvas ólom fehér, nehezen oldódó csapadékot ad.
Barnakővel (mangan hyperoxyd) és kénsavval keverve és
melegitve a chlórfémek chlórt fejlesztenek:
2 Na Cl
Mn 02
2 H2 SO, =
2 Na2 SO,
2 H2 0
Mn SO,
2 Cl.
Száraz chlorfém kettedchrómsavas kaliummal és tömény
kénsavval hevitve sötétvörös. gázalaku chloroschromsaval: Cr
02 Cfo fejleszt, mely felfogva és lehülve harnavörös folyadékká
sürüsödik; eme folyadék Na OH-dal sárgaszinü chromsavas natfi. Na OH = Na2 CrO.,
2 Na Cl+ 2 H20.
rimnot ad: Cr02 Cl2
Bromlzydrogén. H Br. A bróm fémek vizben oldhatók, kivéve
a bromezüst, higanyhromür és bromólom.
Ag NOa sárgás, turós csapadékot ad: Ag Br, mely ammoniában, cyankaliumban, alkénecssavas natriumban oldódik, világosságon feketére színeződik.
Chlorviz a hrómfémek oldatából brómot választ le:
2 Na Br
Cl = 2 Na Cl
Bi~
a leváló hróm chloroformmal nízva, azt barnássúrgára festi.
Száraz brómfém kettedchrómsavas kaliummal és kénsavval hevilve, hrómból és vízből álló párlatot ad, mely P'írlat Na
OH által elszinlelenedik.
Jódhydrogén. HJ. A jódfémek nagyoblnírn vizben oldhatók, kivétel a jódezüst.
Ag NOa a jódfémek oldatában sárgaszinü csapadékot: Ag J
idéz elő, mely csak cyankalium és alkénecssavas nalrium oldatában oldható, világosság alig változtatja meg.
Jódfémek kettedchrómsavas kaliummal és kénsavval lepárolva jódot fejlesztenek:
K2 Cni01+61U+7 H.so, = Ci~ (SO,) +fi K2 so, 7 H2 0
6J
a párlat Na OH-tól elszíntelenedik.
Chlórviz a jódfémekből jódot választ ki, mely a chloroformot ibolyaszinüre festi.
Kénlzydrogén. fü S. Az alcaliák és az alcali földek kénegei
vizben oldhatók, a többiek nagyobbrészt HCI vagy HN,-ban„ a
Hg, PI, Au kénegei csak királyvízben oldódnak.
Sósav a vizben oldott kénegeket pezsgés közben felbontja,
midőn H2 S szabadul fel, mely szagáról felismerhető:
K2S
2HCl = 2KC1
H,S.
A savakban oldható kénegek mind pezsgés közben oldódnak,
midőn H2 S szabadul fel. ·
Ag NO, fekete csapadé'kot: 1lg2 S idéz elő, mely melegitett
HNOn-ban oldódik.
Eczetsavas ólommal fekete: Pb S csapadék támad.
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Alcalicus ólomsóoldat pár cseppje a fémkénegek vaay
HoS
0
oldalában barna szineződést okoz.
Kénhydrogéngáz az eczclsavas ólomoldalha mártott fillerpapirl barnára szinezi.
Nitroprussidnalrium az alcalicussá tett fémkénegek olda··
tait ibolyára festi.
III. Osztály.
Ide tartoznak: HNOa, chlorsav és f'elchlorsav. Sóinak oldalaiban sem Ag NOa sem Ba Cfo nem adnak csapadékot.
Salétromsav. HNOa. A légenysav sói mind oldhatók vízben.
Salétromsavsó oldatot tömény H2 SO, savval elegyitve HNOa
lesz szabaddá s ha most az elegy fölé óvatosan vasvitriol oldatot öntünk, az érintkezési felületen barna réteg mutatkozik. Eme
réteg keletkezése ugy magyarázható, hogy a vasvitriol egy része
a HNOa rovására élenyül s a HNO, légcnyélcggé rcducálódik,
mely a vasvitriol másik részével egy barnásf"ekete, nem igen
tanulnuínyozott testté egyesül.
jódkalium
Salétromsavsó oldatában keményitővel cle«yilctt
0
oldal és higitott kénsav változást nem okoz. de ha eme elegybe
egy zink darabkát leszünk, azonnal megkékül az oldat. A kénsavból fejlődő hydrogén u. i. reducálja a JJNOn savat salétromoss~".vá (HNOJ a kénsav pedi~ a jódk{~liumot jódhydrogénné alakttja, melyek ugy hatnak azutan cgymasra, hogy .T lesz szabaddá:
2HN02+211.l=2N0+2fü0
J2;
a szabad jód pedig a keményitőt megkékili.
Brucin a szabad légenysavat élénk pirosra festi. Porczellán lapon egy kis hrucin jcgeczre légcnysavsó oldatot teszünk
üvegbottal pedig egy csepp 112 SO,,val ncdvesitjük meg-az eaészct, a reactió beáll. Épigy viselkedik a diphenvlamin is EINO,-n~al
dc a szineződés kék.
·

Szerves savak kémlelése.
A szerves savak felkereséséhez csak a fémek és szervetlen savak kideritése után fogunk.
i\lindenek előtt az oldatból a fémeket távolitjuk el ugy,
hogy az oldatot pár perczen Ül Na2 COu-mal főzzük, midőn a
fémek részint mint carhonatok, részint mint oxydok kicsapódnak s a szüreclékben foglaltatnak a szerves savak natriumsók
alakjában és a fölös Na2 COa, mely HC1 által elbontva a C02
főzés fütal kiüzhető. Az igy előkészitett folyadékkal következő
leg járunk el.
A folyadék egy részéhez gyönge alcalicus hatásia NH,.
OH-t, azután chlorammoniumot és chlorcalciumot adunk s az
összerázott elegyet 10-20 perczig .állani hagyjuk:

u•
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1 Csapadék támad, oxal-1 Oldatban marad a
czilron1sav, n1ely
sav és borkősav lehet
jelen. A szürőn elvá- forraláskor kiválik.
lasztott csapadékhoz
Na OH adva, összerázatik s a szürlézett
folyadék forralta tik :
csapadék alakjában
kiválik a borkősav.

Különleges ll:émhatásoll::
Oxalsau: C2 02 (OH)2. Az alcaliák oxalsavsói vízben oldhatók.
Chlorcalci11111 fehér csapadékot idéz elő: Ca C2 o,, mely
sósavban és salétromsavban oldódik; gypszoldat ép igy reagál.
Ba Cfo közömbös sóoldatokban fehér csapadékot: Ba e,
O,
H20 idéz elő, mely HCl-ban és HNOa-ban oldódik.
Ag NOa ültal fehér csapadék támad: Ag2 C2 01, mely
HNOa-ban és ammoniában oldódik.
Hn so, az oxalsavat vizrc, C02 és GO-re bontja, mely utóbbi
meggyujtva kék szinü lánggal ég.
Hevitve az oxalsavsók szénsavsókrn és GO-re bomlanak :
K2 C2 O, = K2 COu
CO.
Borkősav: C1 H; 01 (OH)2. Sói részint" vizben, részint savakban oldódnak.
Fölös chlorcalcium fehér csapadékot: Ga C.1 fl.i. OH idéz elő,
melv savakban, Na OH-ban is oldódik, mclv utóbbiból főzés által Íwcsonyás csapadék alakjában ismét leválik.
Fölös calciumhydroxyd (mészviz) fehér csapadékot választ le.
Fölös BaCfo a közömbös sók oldatában fehér -BaG,H.100csapadékot ad, mely savakban oldódik.
Ag IVOa közömbös oldatokban fehér - Ag, C.1 H.1 Oo - csapadékot ad, mely ammoniában oldódik, de főzve fémezüslöl
választ le az oldat.
Eczelsavas kalium tömény oldala fehér, jcgcczes csapadékot ad a szabad borkősav oldalában - KHC.1 [J, Or. - mely
csapadék vizben nehezen oldódik, alcohol a csapadék kiválását

+

+

előmozclilja.

Hevitve a borkősav sói kozmás szagot terjesztenek szénleválás és szénsavsók képződése mellett.
Czitromsav: Go Ho 0; (OH)a, Sói részint vizben, részint savakban oldhatók.
Fölös chlorcalcium a szabad savnak Na OH-dal való lelilése
után fehér - Cau (Go Ho Oi)u - csapadékot ad; eme reactió
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ammoniumsó jelenlétében nem áll be mivel ily oldatban a
csapadék feloldódik.
'
. , F~lös mész:iz cz,itro~1s.a". old~tha.n n:elegité~re csapadékot
1dez elo, mely csapadek k1hules utan rsmet eltümk.
. BaC/, által i:ehér csapadék - [Bau(GoHo01)2] - keletkezik, mely sok v1zben oldódik.
Ag NOs _f;hér, pelyl~es csap'.1dékot ~cl - Aga (Go Hr, 01) mely ammomaban oldod1k, melegllve pechg fémezüslöt válaezt le.
,
Ec=e!.m~: ..Clh.CO. OH; Sói vízben. nagyobbára oldhatók.
Lczelsavso kozomhos oldalahoz vaschlondot adva (szabad eczelsavba ammoniál és vaschloridot) vérpiros színeződést kapunk,
mely az eczelsavas vastól ered:
GK e, Ila 02 Fe2 Glo =Fez (Gz lla 02)0 6 KGI ·
melegítésre barnavörös csapadék száll le, a fölötte üÍló folyadék színtelen.
, Tömény kénsav által az eczelsavsók szabad eczetsav keletkezese mellell .elbonlalnak s ha alcohol is van jelen, eczetaclhcr keletkezik, mely szagáról felismerhető.
Hanyya.ww: H. CO. OH. Sói vízben oldhatók.
_ Ag N0:1 tömény oldatokban fehér, jegeczes csapadékot idéz
elo - Ag CH02 - mely melegítve férnczrtsl kiválása folytán
n1egharnul.
Hg Cfo a hangyasavban és alcali sóiban melegítéskor fehér
C5'1padékol idéz elő - Ilqz Ch
Hg 0-dal melcgitvc GO, és HzO- re bomlik és a hi"anyoxvd redukállatik:
"
- ,
.Cfü0,2+HgO-,C02+HzO-f-Hg.
\ aschlonddal epugy reagal, mmt az cczelsav.
Tö!nény kénsavval főzve ugy bomlanak, ho"y H,O és GO
keletkezik, mely meggyujtva, kékes lánggal ég: "
CH2 02 H2 SO, = H2 so, H20 +CO.
Cganh~d!·ogén :.. HC:N. Az. alcaliák és. a higany cyannidjai
\ 1zben oldhatok, a lobbi cymudok cvankahum oldalában mint
kellős sók oldhatók.
"
' '
A!f ;VOa fe~1ér c:apadékot - Ag CN - idéz elő, "mely
~nu~1omaban mmt (1\H" Ag) CN oldódik, ezen oldatból HNOa
rsmet Ag ..C•V,-t választ le. Cyankalium, nalr. hyposulfuros. is oldja

+
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+

+

+

a cyanezustot.

Ha ké,ksavat lartalrnaz6 folyadékhoz kénsavas vasélecsoldalol s par csepp Fe2 Clo oldatot adunk s az oldatba KOH-t
öntünk s a csap~clé~rnt sósavban oldjuk, kék szinü folyadékot
kapunk. 1. Berlnu kek.
Fejlődő ~yanhydrogén kimutatására a következő eljárást
alkalma_zzuk: oraüvegre pár csepp kénammoniumot és egy csepp
m;1momu111 hydr:oxy~ol adunk s ezzel lefödjük az illető folyadekot tartalmazo edenyt, melyből a HCN fejlődik· pár perez
mulva leveszszük s vizfürdőn bepárolva kéksav jelenlétében rho-

-
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danammoiliumot kapunk, mely sósavval és vasdlloriddal megnedvesítve vérvörös szint ölt a keletkezci vasrhodanidtól:
6 CNSH
Fc, Clo = Fe, (CNS)n
6 HCI.

+

+

Vízben, sósavban és salétromsavban oldhatatlan anyagok kezelése. Dr. Than 111<in.

a) Ba S0.1, Sr S0.1, Ca SO,, Pb S0.1, eme sók Na, COa-mal forrasztó csci elcitt hevitve oly sótömeget adnak. mely egy csepp
HC/-val megnedvesilve [J, S szagot fejleszt. Az összeolvasztott
sólömeg vizzel fcizve útszüretik, az oldatban a sav, a HC/-ban
oldott maradékban a fém a !\'. oszt. szerint kerestetik.
Ca S0.1 vizben kissé oldható s igy a fém és sav felkereshclci.
Pb S0.1 oldható borkcisav és fölös NHn-han; (ff.1 N) FIS által
megfeketedik, szénen Na2 CO:i-mal forraszcscivcl hcvilve nyujlható ólomlekercset ad.
b) Si/icálok. Forrasztócsci clcitt phosphorsóval kovavázal
képeznek. Finom porrá törve 3-·l rész vizmcnles Na, CO,-mal
összeolvaszlatik. A tömegh{il HC/-al ismét szárazra párolás által
a kovasav lcválaszlatik. a megszürl HC/ oldat, mint rendesen,
tovtíbh lesz vizsgálva.

S::én, kén, szembellinci sajátságaikról is felismerhelc'ík.
Alcaloidák fölkeresése.

Az összes alcaloidák oldalaikhól kiesapalnak :
1., Tannin oldat által; 2., jódos jódkalium oldat állal. A
morphiumot ammonia is kicsapja. Alcaloid kémszerek még: [(,
fe (CN)o; K1 Fc Cyo; Ko Cr, 01, PI C/,; A11 C/u; Hy Clo; phosphormolyhdaen stb.
Az alcaloida 1: 150 oldatához KOH vagy Na OH adva:
-.

"

.-

~:

1

Sza„ keletkezik, ,
n1ely ha egér- ,

Fel;~;. ~sapadék keletk~zik szag nélkül;
óraüvegen fh SO,-ban oldva:
. ,
,
.

hugy-szacru: co- Sár,ravörös szi-

.. " .· . ,'.'. „ . ,'.
111rn, ha doh.m; nezodes. All.1s

Sz1nvaltoz?s nincsen: az

oldathoz par csepp chromsavas kaliumol adva:

szagu: nicoiin-ra

ulán

vall.

---------

Kék

barna- 1 carinin.. .. 1 .. ..
voro.s: 1 voros.:
aco111l1nl veralr1n

n1ajtÍ i esetén az ere-

------„-----

vfü:ös

1

1

... ___

__„

Zöld szinezcidés
deli oldathoz

vé11re' chlövizcl adunk.
súrgás 1

csapa- · Zöld szi- 1 Sárga
dék ke- nezcidés: jszinezciletkezik chinin.
dés:
slrychchinnin. 1
clzonin.
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Ha JWH vagy Na OH csapadékot, sem szagot nem okoz,
még Nfl.1 Cl-t adunk hozzá.
Zavarodás áll be, A próba tiszta marad. Az eredeti anyagot óra__,_·iv_e_gen f[,SO,-ban oldjuk:
_
,
1 Szinezcidés nincs. Egy
Az oldal
mely ha ha
Sarga, csepp vaschlorid oldattá!
majd zöld.
,
---sárga:
barna : fehér:
apomor- mo1c 1 HNOa-val szinezci- /kék szi- Sárga szinenczci- zcidés. 1;, HNOadés:
phin. 1 phin violaszinü.
.
mai leparolva 1
co/chicin.
eserin. 1 des .' csepp ammoniá1
1 code111.
tó! vörös coffein.
Az eredeti anyag
1
1 platin-lemezen
1
hevitve fehér
1
1füstöt ad: atropin
Analysator, polariseop, a Nörrenherg-féle fénysarkitó mű
szeren egy tükör, a mely a sarkított fény elemzésére szolgál.
L. fénysarkitás.
Anamirta cocculus Wight, menispermium coc culus. L. Kelet·
Indiában honos kuszó csetjc, melynek gyümölcse cocculi indici
név alatt több gykvben hivatalos. A n6virágnak 5 petefészke
van, melyek éréskor 12 mm.-nyi nyélczévé ncinek, végükön
1-1 csontár gyümölcscsel. A száritott gyümölcs (maszlag) fekete,
10-12 mm. hosszu, peléded alakn, ránczos felületü s az egyenes oldalon hibei;naradványok vannak ; a fös gyümölcshurokhan
egyetlen mag van, mely haránt metszetben patkóidomu.
Tartalmaz 50% stearinsavas triglyceridet, menispermin t
hypopicrotoxint; f(í hatóanyaga a picrotoxin: C12 H" Oo (1. o.)
mely melegvizben, borszeszben. aetherben, chloroformban oldható. A picrotoxin calalepsiához hasonló állapotot idéz elő, majd
a hátizmokban derme lép fel s 0·3-0·6 gr. után beáll a halál.
Alkalmazzák 0·50 gros adagokban a coccnlus indicus porát
a gerinczvelci hüdésétől függci bajoknál; kencics alakjában tetvek ellen, alkotó részét képezi különböző hajnöves4lci titkos
szernek.
Anamnesis, a beteg multjának, betegségének történtc, a
beteg szüleinél, rokonainál előforduló betegségek ismerete, mely
ismeretek nagy fontosságnak a diagnosis megállapitására, mivel
öröklött, ferlciző vagy más fajta betegségekre vethetnek világot.
Ananas, rn ianassa saliva, amerikai növény a liliomviráguak '!. családjában; az ananas husos ál!ermése, mint csemege
ismeretes.
·
Ananas aether - Aether butyricus.
Ananas essence :

-
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Rp.

Aeth. butyrici
10.
Sf!ir. vini conc. 10.
1 rae auranl. e.
::>
cilri ::> aa. 1.
Aquae ro.wri
20.
Misce.
Ananas limonade:
Sachari albi
f/1'. 200.
Aeth butyrici
yuttas 60.
Aquae dest. s.

y1·. aoo.

Acidi cilrici
qu. "· at fial
sapor amocnwn.
Ananas olaj = Acl11er butyricus.
Anaphrodisia = nemi tehetetlenség, magtalanság l. o.
Anaphrodisiaca, anlaphrodisica, ama szerek, melyek a nemi
ingert lc11yon1ják és a hin1vcszsz6 n1egn1ercvedését n1cgszftnletik.

Ilyennek lartollák a szerzetesek a eamphorl, ide tartoznak últalában a csillapitó szerek s ama szerek, melyek az anyagforgnlmat csökkentik, p. o. a kalium készitmények. KJ, KBr.
· Anaplasis, anaplastica, a sebészetben valamely törölt csontnak visszaillesztése, valamely izomrésznck pótlása más testrész
izomzatából.
„ Anaptysis = kiköpés.
Anarrhoea = bélsárhányás.
Anasarca = bőrvizkór, a viszerek pangásánál, szivbajoknál, tüdőlégdagnál, májzsugorosodásnál stb. fellépő kórtünet,
melynél a bőr alá vizhez hasonló folyadék gyül. A gyorsan
támadó anasarca hamar el is mulik. Gyógykezelése izzasztó,
vizelet hajló szerek adagohísából áll.
Anaspalin = agnolin.
Anastaltica = haemosta!ica.
Anastasis = fellábadás, gyógynlás.
Anastoma = a sebészetben valamely véredény kipusztulása után, a vérkeringés menetét elősegitő apró véredényrendszer összenyilása, több véredénynek egyesülése.
Anatherapeuticus cura, curn progrediens, fokozódó gyógyitás, melynél a gyógyszerek adagohísa fokozatosan emelkedik,
n1int p. o. az arsennél.
Anatherin szájviz Popp-féle„:
Rp.

Ligni yuaiaci parles 10.
>
santali ,
15.

169

')"
Gummi myrr. ,
-u.
20.
Fmct. caryoph. ,
(;ort. chinani. :.
10.
Spir. llini conc. 1500.
7rJO.
Aquac rowri.
Digerc el filtra.
Anatica proportio = gyógyszereknek vagy 1mís anyagok-

nak

sulyegyenlőségc.

„

Anatomia, boncztan, ama tudomany, mely a szerves testek
szé((aoolását túr<1yalja. A szerint, amint a különböző szerves
lestek~! tároyalj~.
boncztan háromféle: 1., emberbonczlan
(anlhropoto~h): '.l., állatboncztan (zootomia), :~ .. növényhoncztan (phytolomia).
„
.
.
„ .
„
„

a

,\z en1herhoncztan n1agahan foglal.Ja a norn1ahs cs korboncztant a szerint, a n1int az az egészséges, vagy a kórosan

elváltozoll szervek honcztamít tárgyalja. A normalis anatomia
. .
1. Lciró analomi<ít (a. systhematica). mely a lest phys1cai-

·1 szakaszi foglal n1agában:

Iag hasonló, egyncn1ü részeit tárgyalja~ ez istnét n1ag{~h.an fog-

lalja a csonttant = ostcol?gia, porcztant = cl_1~ndrologrn; c;mn~
szövellant = syndcsmologm, ezek a test szilard alkotoresze1t
tárgyalják.
A' svsthematicus anatomia második része a puha alkatrészeket t~íl·gyalja 1 cn1c rész n1agtíhan foglalja:
nz izon1lant = n1izoologia,
edénytant = angiolgia,
idcgtant = ncurologia,

zsigertant = splanclmologia,
h6rtant = dcrmatologia.
n1irigylnnt = aclenologia,
és az érzékszervek tanát = acslhesio1ogia.
Az elsorolt szervek boncztanához tartozik a szüvellan,
va~y a micmscopiai bonczlan, mely a szervezet finomabb rész~'rt, szerkezetét tanitja.
·
2. 1<\;bonczlanl: (a. topographica), mely az egyes szervek
helyzetét, összefüggését tárgyalja.
3. Mű11észeti bonczlanl: (a. plastica), mely a test fclüktén
fellépő izomváltozatokat, alakmódosulatokat tüi:gyalja; ez csupán
festéíkel, .~zobrászokat érdekel. .
,1. Osszehason/iló bo11czta11t: (a. comparativa), mely a különbözc'í állatok szervezetének üsszehasonlitása által últalános szabályokat igyekszik felállitani s inkább anatomiai hölcsészctnek
is nevezhető. i\Iegalapitója eme tndománynak Cuvier, hazánkból jeles művelője Margó Tivadar.
Emberek bonczolásával a legrégibb idők óta Aegyptomban a papok foglalkoztak, de c>upán a test bebalzsamozása
miatt; Aristotcles és Hypocrates állatokat honczoltak s munkáikban erre hivatkoznak.
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Az első orvosi szempontból végzel! bonczolást Kr. e. 320-ban
Hern, hilos és Erasistralos villék végbe egy elítélt gonosztevc>n
az alexandriai hircs orvosi iskohíban, de azutún hasonló eset-

re>! nincs említés téve.
A középkor tekintélyes orvosa: Galenos, majmokon és
kutyákon végzett honczolásai alapján irla meg könyvét, mely
a középkor orvosai e!c>lt mint irányadó munka szerepelt. Hullúkat bonczolni a középkorban nem volt szabad, sc>t VIII. Bonifúcz púpa útokkal sujlolla azt, a ki azt megmeri tenni. Az egyluízi álok daczára titokban sokszor honczoltak hullát ugy az
orvosok, n1int a n1űvészck, sőt :\Iondini tanár a bolognai egyetemen kétszer végzett nyilvános honczohíst.
A középkor vége felé már nem irtóztak oly nagyon a
hullabonczolústól s az elhanyagolt, jobban mondva nem is
míívell boncztan a XVL században Vesalius Andrással ludomúnyos alapon megindult oda fcjl6dni, a hol most áll. Eleinte
halúlra ítélt gonoszlev6kön végeztek bonczolásokat, sokszor az
cliléllekel élve bonezolták fel •a tudomúny érdekében." A górcsc> feltalálása nagy haladúst jelent a boncztani kutatások terén
s ebben f61eg llialpighi Marczell (1{)28- lfi\H) lünl ki.
Anatresis = trepanalio, koponyalékelés, ama sebészeti
opcratiö, n1clynck segélyével az agy hozzáférhetővé tétclik a
különhöz6 operatiók végzésére.

Anatripsis = ken6 gyógymód.
Anazoturia = Ureumban szegény vizeletelvúlaszlás.
Anchusa = Alcanna, 1. o.
Anohusin = Akannin. 1. o.
Ancyla = izületmerevedés.
Ancyloblepharon = a szemhéj szélének összenövése.
Ancyloshylia = ajkak összenövése.
Ancyloglossum = a nyelvnek nagy területen való odanövése az alsó szújfenékhez, mi által a nyelv nehezen mozgatható
s a nyelés, beszéd megnehezül.
Ancylomerismus = ancylosis.
Ancylosis = ízületi merevség a térdben, könyökben slb.
lllcgkülönhözlelhetni valódi és ál ancylosist. A valódi ancylosis
abban áll, hogy a csontok ízülete az érinlkez6 helyen csontos
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Anda-assu, anda brasiliensis, anda Gomesii .lussieu, az euphvrhiaccúk családj~íba tartozó növény, rnclynek gyü111ülcse nuces

andae, araragyümölcs név alatt ismeretes; a gyümölcs ökölnyi
nagyságu, fénytelen barna, héja bőrszerü, szárazon fénylc>fchér,
a szikck nagyok és sárgásfehérek; 50°/0 -a iztelen. gyorsan szú-

radó olajból úll. A szikek vagyis a magbél, mint hashajtó haszrníltalik, az olajból 25 ·- -10 csepp már elegcndií a hashajtásra.
Andira anthelminiica == Araroba.
Andrographis paniculata :\ees, acchanlus-félék, kelctimliúban honos, az indiai gykv. szerint hivatalos (kariyál, creyat.) A
növény :1-7 dcn1. hosszu, tlgn göcsüs. -1 szegletes. I-Iosszanl
harúzdús; levelei átellenesek, lándzsaalakuak, nyéiczésck, 7 cnl.
hossznak, 12 cn1. szélesek. ·rartaln1az savanyu anyagot, csersav
által lecsapható keserü anyagot. Vizes fornízalát ugy használják, mint a genlianát.
·
Andromania, nymphomania ncíszdüh, fiíleg hysleriús n6kn~I
jelentkezel nen1i izgatotlság, tnely a nen1i üszlön lcgfonákahh k1elégiléséhen nyilvánul.
Andropogon citratus ·~ nardus.
Anemone pratensis, a. pulsalilla, soktermcisek l. családjúha
tartozó növények, ötszirn1uak pártájuk nincsen hanen1 a v1rag
alatt gallér van. Levelei hasogatollak s a levélnyelek hüvelyesek.
Az anemone pulsatilla nigricanlis a német gykv. szerint hivata1

los. „\ növény egy vizzel álpárolgó

csipős

anyagot: ancn1onoll

gorochísa folytán keletkezik.
.
A valódi ancylosist iztileli gyulachís okozza, mely az ízületek porczszöveleil szétroncsolja s ezültal a csontok összen6-

tartaln1az n1elv úlh'is közben hatástalan anen1onesavvá: Ctri /11.1
(J, és trialalm "anemoninná bomlik. Vele készül az aqua pulsalillae és az cxlract. pulsatillae, de ezek megbízhatatlan kész_itmények, mivel az aqua pulsatillaehan az anemonol felbomlik,
az cxlraclumból pedig a bepárlúskor elszáll.
Ada" tekintetében a vélemén,'ek különbözéík, a friss leve"
lekel 0·20-os
ada<rokhan 100 gr. Jinfusumra görcsös köhögésnél1 végtaghüdésnél, bujakóros csonthántaln1aknúl ulkaln1azzák.
Anemonin; pulsalilla camphor: Crn fis Q,, a különböző anemone fajokban eliíjövc> camphorszerü vegyület;_ ,liíalaku jegeczeket képez, mdyek chloroformban, alc'oholban JOI, aelherbcn,
vizhen nehezen oldódnak, KOH felbontja. Az anemonol a bcirre
vere;iliíleg hat, nyelvre téve csip:ls 1zli s kés6bb érzéstelenít ;
a légutakat izgatja s bódulatot okoz. Alkalmazzák 0·015 -O·O~
gros adagokban mint antispasn1oticun1ot és anodynun1ot asthnuínúl, bronchilisnél, dysmenorrhoeúnál sth.
,
Anemonol, az anemonet'ajokban e16forduló jegeczcs anyag,
mely az aqua pulsatillaeból chloroformrnal kivonható. Víznél

nek; az ül ancylosist heggcdéses össze.növés okozza. 1\z ancy-

nehezebb, szagnélküli.

losis a térdben és a könyökben gyógyítható, ha a kar hajlított,
a térd pedig merev állapotban volt a gyuladáskor, ellenkez6
esetben a hajon nem lehet segileni, ezért az ízületi gyuladás
alkalmával a végtagok elhelyezése igen fontos. Az ancylosist az
ízület szétszakitása által gyógyítják.

savvá bontjúk.
Anemopathia = légváltozlalási kúra.
Anencephalia = agrnélküliség.
Anethol: C10 H12 o:(Cu Hi. Ca H010. CHa) phenolallylmelhylaelhcr, az oleum anisi és foeniculi stearoplenje, mely az olcum

ter1nészctüvé nő össze, az ál ancylosis csak az iz111ok összezsu-

1
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izü jegcczck,

savak

ancn1one~
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foeniculiból lehűtés által levfüasztható s jegeczeket képez;
Hi--20°-nál megolvad.
Anethum graveolens, nehéz szagu kapor, az umhellifeník
családjába tartozó 11övény, n1elynek n1agvai a franczia és brit
gykv. szerint hivatalosak.
.
.
/\ növény 1 n1éter n1agas szürkészöld, s1n1a szara van,
levelei háromszorosan czimpásuk fonalszerü vékony czimpákkal;
a nagy erny6 fehér, lapos, szán1os sugaras ..<\. gyün1ölcs barnás,
petéded, ·1-5 mm. hosszu, lapos sima, rövid hibeszárral, a
gyümölcsszárak érett korukban kellé vállanak; a 3 h<Hi borda
világosbarna s közte sötétbarna hanízdák vannak 1-1 olajcsalornával n1ig az érinlkcző falakban 2-2 olajtartó foglal
helyet.
Ható anyaga az illó olaj, mely mint szélhajtó s az emésztő
nedveket leválasztó szer jön tekintetbe.
Aneurisma = értágulat, melyet alakja és szerkezete szerint
különhözc'í névvel jelölnek. Ilyenek:
.A.nenrisn1a anaston1aticun1 = üsszc11yil6 ütéiérdaganat; a.
circun1scriplnn1 = körülírt ütőérdaganal; a. cisticun1 = tö1nl6s
ül6érdaganal; a. cyrosoidcun1 = visszeres iil6érdaganat; a.
dilTusun1 = szétlc1:jedő üt6érdaganat; a. conseculivun1 = n1ásotf ...
lagos ütőérdaganat; a. spontaneum = önkéntes ütőérdaganat;
a. spnriurn = ál üt6érdaganat; a. vcrtu11 = valódi üt{)érdaganat.
Az nncurisn1u leggyakrabban a n1clkasi aortán lép fel
középkoru férfiaknál. Mivel az aneurismás véredény fala könynyen megreped s a vér ezáltal a szomszédos véredényekhe s
n1ás részekbe nvon1tll, ayórrvkezelésénél a vérnvon1ás cs{lkkcnJ
"·"·
tésére kell törekedni;
kívánatos
a beteg testi és J lelki nyuga 1ma.
Helyi tJyögykezelése lenyomás, jeges borogatás, villanyozásból
áll, belső szere a jódkülium.
Anfaca = olvadék.
An fir filius = hydrargyrum.
Angeitis = véreclénylob.
Angelica, archangclica off. az umhclliferák csalátljába tartozó két évi növé11y 1-2 n1élcr n1agas kórónen1ü szárral. .e\
gyökér 8 cm. hosszu, számos vékony mcllékgyökérkével bir,
melyek balzsamlartókban bővelkednek. A gyógyszertiírakban a
thüringiai tenyésztett angelica tartandó, melyet gyakran fonatszerüen hoznak kereskedésbe. A másodéves gyökerek tavaszkor
ásatnak ki.
Ne téveszlessék össze az angelica sylveslris gyökerével,
mely vihígossárga s törékeny.
Tartalmaz 0·50-0·70"/, illó olajat, 6°/0 gyantát, mely alkatrészek az u. n. angyall'iíbalzsamol képezik, melybc'íl /WH-dal
angelicin állitható elő, de ennek alkata és tulajdonsiígai nincsenek tanulmányozva; ezenkivül tartalmaz még angelicasavat (L
o.), keményítőt, czukrot, zsírt, viaszt, tannint és egy kescrü
anyagot Hatás tekintetében a gyenge izgatók közé tartozik.
1

1

173 -

A gyomorban az elc'íhaladó körmozgást s a !égek kiürítését
fokozza, éberséget kelt mi mellett a verejték nagy mennyiségben válik le.
Régebben hagynuízosok lázas hántalmainál alkalmazták,
most már csak mint szélhajtót és izjavilót alkalmazzák. Az
osztr. gykv. V. kiadása még a Fowler-féle arsenoldatba is tett
angelicát.
Angelicasav: C.1 H, CO. OH, az olajsav sorozat első tagja,
isomer az acrylsavval. Előjön az angelica gyökerében s mint
hutylaether a chamomillában. Előállítása végett az angclicarryökeret mésztejjel főzik, midőn angelicasavas calcium keletkezik, mely H" S0.1-val elbontható s átpárolás által eczctsav,
valeriansav és angelicasav megy át. mely utóbbi a deslillatum
kihülésekor színtelen, hasábalaku jegeczekben válik ki; a jegcczek vízben és alcoholban oldhatók.
Angina = a fuladással járó torokbajok @alános neve.
Angioitis = véredény-falazat gyuladás.
Angiologia, Galenosnak ama tana, mely a homlokon levő
véredények n1egnyitásút tárgyalja ..:\z analon1iünak azt n részét,
mely az· ülő és viszerek, nyirkedények és hajszálcdényck leirásával foglalkozik, szintén angiologiának nevezik.
Angioma = vé1·-, vagy nyírokedény-dnganat (haen1angion1a,
lymphangioma), mely leginluíbl! a bőrön keletkezik s szerkezet.e
szerint különböző név alatt ismeretes. P. o. a. fissula = rcscs1 a. cavernosun1 = harlangozotl vércdénydaganat, .n1ely ne111
bír önálló l'alazallal s szerkezete vérrel lelt szivacshoz hasonló.
Angioneurosin = nilroglycerin.
Angioneurosis = a véredényeket mozgató idegeknek mííködési zavara, melynek hatása alatt a véredények kitágulnak
vagy összelrnzódnak s pirulást vagy elsápadást okoznak. A migrainc n kcn1ény agykéreg angionenrosisának tünete. Cryógyszcrei az iderrzsongilók: anlipyrin, phcnacctin, coffcin.
Angi;spermae = zürvalcrn1ök, a nüvényország ti. köre, l.
Növényrendszerek.
Aogiostenosis = érszükület.
Angolkór, rachitis, = a csontoknak lágyulása s clgörbülése,
mit a tulságos savképzc3dés okoz, mivel a képzéidc) sok sav a
csontokat képc;.ő mészsókat _feloldj'.L _Hac~ilisb_an szenvecW, cn!bernek sok kreta adagolando s te.1-cteltol elt1llva, a savkepzodést is mérséirnlni lehet.
Angolflastrom 1. Empl. glulinosum.
Angol font = -15:-l gramm.
Angol izzadás, XV„ XVI. századbeli .1arványos betegség,
mely tulsáaos izzadással járt, miközben a bőrt apró hólyagos
kiütések le]iték el. Lényerrileg járványszerü hagymázos folyamat
volt, mely a helytelen ke~elés miatt óriási mértékben elterjedt.
Angol kénsav, 1. acid. sulfuric. anglic.
Angol só, Epsomit = Magnes. sulfuric.
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Angustura officinalis, cusparia fehrifuga Humholt. galipea
off. Amerikában, az Orinae vidékén terem. Kérge csurgó-alaku,
rövid darabokban kerül a kereskedésbe. Az angustura kéreg
homályos, piszkossúrga szinü s hosszanti ránczokkal van elhoritva, szaga kellemetlen, ize fliszeres, keserü.
Gyakran összetévesztik a nux vomica kérgével, mely tévedésnek sokszor gyászos következményei vannak. E két kéreg
megkülönböztethető egymástól aképen, hogy forrázalához AgNOa
solutiót adunk, ha zavarod,ís áll be, a forrázott kéreg angustura
volt, mig ha tiszta marad, strychnos nux vomica kéreggel van
dolgunk.
Az angustura kéreg tartalmaz 1., sárgás illó olajat; 2.,
cnsparint; 3, vizben, actherben oldható gyantát; 4., borkősavas
sókat.
A franczia, belga, brill gykvek szerint hivatalos, mint:
cortex cuspariac. Alkalmazzák májhántalommal összekötött lázas
bélhurutnfü, makacs vúltóláznúl 0·5 --2 gr. adagban. Hatása a
1nérsékelt övön gyengébb, 1nint a forró 6v alatt.
Angyalfű = Angelica officinalis.
Anhalonium Lewinii mexikói kaktus, melyet az indiánok
' 1Jo-1 egy
bóditó-szerül használnak.' Lewin L. tanár, eme növeny
alcaloidút: anhalonint állitott elő, melynek képlete: G12 ffo, NOa.
Eme alcaloi<lúnak hatása a brncin és strychnin hatásával egyezik meg; a vele el hódit ott egyén leirlrntatlan n~gy f~nyt s a vörös és zöld szinek kaleidoscopszerü vúllakozásat latp. Az anhalonint némely gyúr i\lexcalin, majd Lophophonin név alatt
hozza forgalomba.
Anhydria = viznélküliség.
Anhydrideknek neveztetnek ama vegyületek, melyek hydroxyd tartalmu vegyületekbiíl vizelvonás utjún keletkeznek, mint
ilyenek megemlitendők a fémek oxydjai,_ melyek a lémhy~lrnxy
dokból, az aetherek, melyek alcoholokbol keletkeznek v1zelvonás által:
, --OH
,1 0 , 11 0 .C2H:..0H
G,H.>
LIJ. 0
„fg _ O!:I = "g
' . ' ' G" !:Io. OH = G" I-Ir. 0 -,
' .
Legnevezetesebbek a savak unhydridjei :
SOa = kénsav anhydriilje
H, 0 = H, so,.
Ne Oo = légenysav •
fü 0 = 2 HNOa.
Régebbi felfogás szerint a savanhydrideket nevezték tulajdonképen savaknak, a mai fell"ogús szerinti savakat savhydrátoknak vették.
Anhydrit: Ga S0.1, a gypstríl annyiban különbözik, hogy
vizet nem tartalmaz s gypsből vizelvonás által elő is állitható.
Aniceton = csalhatatlan hatásu gyógyszer.
Anidrosis = verejték hiány, mely különböző bőrbetegsé
gek: pikkelysömör, pityriasis rubra, ichthyosis, ~cler~ma, idült
izzag kórtiinete. A.z alapbaj gyógyulásával az an_1<lros1s n1egszü-
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nik. Az izzadást elősegitik belsőleg : pilocarpin, külsőleg gőzfürdő,
massage, stb.
Anilidek. Aromás szénhyclrogének, melyek akkor keletkeznek, ha az anilin amydo csoportjának H-jeit alcohol- vagy savgyökökkel helyettesitjük; e szerint alcohol- és savanilideket
különböztetünk meg:
Co Hr,Go Ho Go flo H - I ' GHa ,· GHa.GO. H'
HH.'
anilin
methylanilin acetanilid.
(alcohol-anilin (sav-anilin)
Anilin, amidobenzol: Go H;,. NIJ: = 03. régebbi neve: krystalin. Szintelen, olajszerü folyadék, melynek fr\jsulya 1·03, a
fényt erősen megtöri s 2 '-nál megmerevedik. Az anilint először
Alnverdorben állitotta elií az indigó lepárlása últal s mivel savakkal a nyert anilin szép kristályokat képezett, krystalinnak
nevezte el; az anilin elnevezés 18'11-ből származik s e nevet
Fritzsche adta neki a portugal anil = indigó szóból alakitva.
Synthesis ulján 18-il-ben Zinin állitolla el{i nitrobenzolnak kénammoniummal való redukálása által.
Az anilin gyári előállitása a következő módon történik:
egyenlő mennyiségü nitrobenzoll (G11 H,, NO;) és acid. acetic. oJacialet kevemek egymással s apródonként vas port adnak
hozzÓ n1ely az eczetsnvbóI hydrogént fejleszt, ez a nitrohenzolt redukálja, midőn anilin képződik: Go fJ,, N02
6' FI = Gr.
!:Ir, NH2
2 H2 0. A félsürü tömeghez mésztej el adva, vizgőzt
fuvatnak el fölötte, melylyel nitrobenzol, aceton és anilin megy
fü. Az igy átment destillátumot ujra át párolás alá . vetik s a
175 -190° között átmenő részt felfogják: ez a tiszta anilin. Kicsinyben előállitható, ha nitrobenzoll ónnal és savval kevertink,
midőn a. sós.avból fejlőd.{l !:I redul~álja a nitrohenzolt. A1:ilint
nyerhetm meg carholsavn-ak ammomakkal beolvasztott csohen
való hevitése által:
Go Ho OH
NHa = Go flo NH,
fü 0, vagy nitrobenzolnak fü S-sel való kezelése által.
2 Go H., N02
6 fü S = 2 Go flo Nfü
4 H2 0
6 S.
Az anilin savakkal jól kristálvosodó sókat képez s amido
csoportjának hydrogénei alcohol \~agy sav gyökök által helyettcsithet6k, midőn anilideknek nevezett vegyületek keletkeznek.
(1. o.). Az anilin levegőn megsárgul, végre gyantanemü anyagg_á
tömörül. Sóihól KO!:I által kiválik s átpárolható. Lakmuszpap1rost nem változtatja meg, natrium vagy calcium hypochlorosum
vizoldatában az anilin ibolyaszinü csapadékot idéz elő, mely később
vörösbe megy át; hig vizoldatába carbolsavat és _natriu'.11 ~1ypo
chlorosumot adva, az oldat erytrophcnolsavas natrmm kepzodese
folytán megkékr1l, mely szin kevés sav hozzát~dá~ára veresre
változik. Sósavas anilin vizoldatába mártott fenyoszalacska meg-
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súrgnl. Az anilinnek érzékeny reactiója még ama bibórszini\
szineződés, mely akkor áll be, ha az anilin hig kénsavas olclatúhoz manganhyperoxydot adunk.
Az anilin múr közönséges hőmérséklet mellett is illan s
gőze a vele dolgozó mnnkúsok egészségére káros befolyással
van. Az anilin gyárakban dolgozó mnnkúsok kórtünctei: ·általános gyengeség, kábultság, nehéz légzés, a köröm, haj, nyákhártyák megkékülése. Eme tünetek keletkezésének megakadályozásárG a gyárak kifogústalan jó szellőztetése kivántatik meg.
Házi nyulak 1 O cm. anilin befecskendezése után ;íO, 2
O után 10 perez mnlva fájdalmas sikoltással mnllak ki, a sziv
a halúl után még vert. Mérgezéseknél konyhasó és er6s hashajtó adandó, később chloralhydrat.
Anilinbibór: C"' Ih1 N.1, manvein keletkezik, ha anilint tiiménv
kénsavval és savanvu chrón1savas kaliun1n1al hozunk üssze. ~
Anilin festékeÍ<. Az anilinszineket a rosanilinból állitjak
elő; a rosanilin pedig el6állilható anilin hói. ha azt élenyitő anyagokkal: As 0.1 Ha, HNOa, (NOa)2 Hg stb. hevítjük:
C11 ff, NH,
2 [C11 H.1. Cffa. NII2]
3 0 __,
=

-

+

__

+

anilin olaj.
Cnfh[NH.C,H1.]2NII -f- 3fü0.
rosanilin.
A rosanilin mint alj, savakkal szép szinü sókat képez,
n1int p. o. a fuchsin = sósnvns rosanilin. cczclsnvas rosanilin. ·
Ha a rosanilin szúrmazékokkal festell lúrgyat valamely Ing oldalába
mártjuk, a festék szine ellünik, mivel a szabad rosanilin szinlelen, de ismét visszanyeri szinél, ha hig savoldalha mártjuk.
Ha a !·osanilin NH gyökében a H panínyt szeszgyökkel
helyettesiljük, pomptís ibolyaszinckcl nyerünk, melyek a kelmefestészelben nyernek alkalmazúsl; eme szinek közül 1'6képen a
Hoffman-féle triaethyl-rosanilin: C20 fl1t1 (02 flr,):i Na van haszrnílalban.
Anilin kéket 11\'Cl ünk, ha rosanilint anilinnal hevítünk, midcin
a rosanilin három '[J paránya phcnylgyiik állal lesz hclycttesitvc:
C20H10N:i
3 Cnffr,NH, = C20Hrn(CnHo}aN:i
3 HaN.

+

~~

-----

·-~----

+

rosanilin
anilin
phenylnnin
amoma
Az anilinsárga vagy chrysanilin keletkezik, ha a rosanilint nitrátokkal kezeljük, képlete: Co H.1 (N. G; Huj,. NH.
Az anilinzöld kétféle, aldehydzöld: C22 f!2; Na s, 0 és trimethylrosanilin: G21i H1n. (CHa)a N:; (Cfr, .T),, az utóbbi akkor keletkezik, ha melhyljodid és melhylalcohol rosanilinre hal.
Az anilinbarna a fuchsinnak és anilinibolyának sósavas
anilinnel való hevítésekor keletkezik, az anilinfekele pedig a
sósavas anilinnnak KG/ Oa-al való kezelése állal állillalik el6.
Valamely anilinnel festett anyagot, p. o. szövetet, italt,
cznkrot, játékot ugy vizsgálunk meg anilinre, hogy lugban kiáz·
tatjuk s az igy nyert színtelen folyadékba tiszta fehér vásznat

n1árfunk, cn1c vászon a Ievcg6n las~anként n1e11vörösödik a
levegé> szénsavánnk behatása Lfolylán. ,\ n1errvörtZsödés
rörrlön
0
beáll, ha a vászondnrabkát cczetbc, vagy hicr savakba n1árt]uk.

Anilin-mérgezés, 1. anilin.
"
Anilin-olaj, a kcrcskcdésbcli nyers anilin, melv f{í]e" orlho-.
'
"
meta- és para-amidotoluolokból áll.
Anilin-ten~ák. Az anilin-tenták készitésénél vigyüzni kell
arra, hogy a v1z ne legyen 111észlarlaln11.1, 111clvnek elérése vé~
gctl a vizhcz kevés higiloll kénsavat <..-.sepegtelünk . .~\ keverési
arüny n küvclkcz6:
ll[J.

.-\nilini
paril's III.
Sac/wri a/l>i p11/u.
pa rl es l \'.
.-l'I""" dcs/i/111/ar
parles CL.
;.1/isce cl serurt.
Az anilin f'cloldódúsút egy kevés alcohollal való mcgned\'esités állal segitheljük cléí.
Anilinum camphoricum, kúmforsavas anilin :
(CI:la)2. C.(CFJ2)1. C. (CO. 0. Cn fo. NII2)2 = Cw H11 1C\1 H, N)201 =:iS-1.
~·--ehér. "?gy verhcnycs jegeczckcl képez, n1elyek égelc3s csip6s
1züek. v1zhen, alcoholban, aelherben oldhatók. Készilése n«y
történik, hogy :i rész camphorsavhoz (l. o.) 15 rész absohít
alcoholhan oldott 5 (\ rész anilint adunk s az oldatot sötét helyre
tcszszük .. Az a kohol elpárolgása után anilinum camphoricum
marad vissza. Hé!!ebben
0·20~ ·- O··IO "'uram mos ada<'ban
••iircs elle,
~,
0
0
nes szer gynnant alkahnaztak.
Anilinum hydrochloricum, az anilinnak sósavval képezett
só1·a,
rnclv„ eleinte szinlelL•.n, tle levc«<ín
állva me«kékül
.
n
o
·
Anilinum sulfuricum, kénsavas anilin: S0.1. (Cnffr,Nfü}o = 284·
F'chér, tüalaku jcgeczek, n1clyck a lcvcg6n rúzsaszinückké lesznek.
El6úllithatti. ha 10 rész anilinnak (\() rész alcoholban való
oldatál10z egy oly oldatot adunk, mely '1·5 rész tömény IJ, S0.1
és_ Hi rész alcoholból áll; egy órai állás után az oldathoz 40
resz aethert adunk, midiín anilinsulfút vúlik ki, melyet összegyüjlve lapos tányéron n1l·gszáritunk. \ 1ilágosság, n1elCgség. papirossal való kezelés kcrl\lcnd6. A jegeczck vizbcn, alcoholban
oldhatók.
Hendellék vidatúncrnül 0·50 -O<-lO grammos adagban 3-szor
naponta, némelykor kiclégitií eredménynyel. Hosszas használata
után a nyelv. ajak, körn1ük n1egkékülnek.
Anilipyrin, egy egyenérték antifcbrin és 2 egyenérték antipyrin iisszeolvasztúsa állal el6állitolt termék, mely fehér, vizben
eléggé oldódrí por. Mérgezéí halúsa gycnoe, lázelleues hatása
csekélyebb mint az antifcbriné, de nagyobl~ mint az antipyriné.
Kazny, Gyógysz. Lcxicon.
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Anima = lélek, lélekzés.
Animalis = állati.
Anime-gyanta, rcsina anin1c, takan1ahaka, az icica icicarilia
i. altissima, i. guyanensis és fajaiból nyert •ivanla. A kcreske~
désben húron1féle n1in6ségü a1Ún1c-gyal1la Ya7l: 1., tih11 jL~nszagu,
alc~holhan csak:1em teljesen oldódó féleség, mely Ólaklalt111,
fehe~ P?ITal _bclunlve s l~ö;:h_e olajnemii gyanta \'an heékcln·;
2:, su,rgas, palcza al.aku fclescg, kellcn1es flíszcr-szaggal ; :·3., c111e
feleseg a leggyakonhb, földes kinézésü s az icica heplaplwla
nevü növény szolgúltatja.
.Nén1ely iró a copal-gun1111il is az anin1e-gyanl:ík küzé
sorol.Ja.
i-\z anin1c,-gyantál 111osl 111úr csak lak-okhoz, pccsélviaszokhoz alkalmazzak.
Aniridia = a. szem szivfü·vúnYhúrly:íj:ínak hi:ínrn. mell·
lehet veleszületett és szerzel[. A szerzett. alririclia a SZl"ll"Oh·ó:.
nak erőn1lívü hatás üliali 1ncgrepedésc s az iris kiesése l~>i\;t:ín
keletkezik. Az aniridi:ís szem .a f'ény ir:ínl roppant érzc'kcnv.
L. Photophohia.
·
·
Anischuria = hugytarlhalallans:ín. L. .\nvhavizl'lés.
Anisidin: C, Il" Ni/ Az :ínizs-sav1~ak hon~i:ísi knnéke.
Anisol, phenylallylmethvlaether: (Ci; H1. r;, ff:„ 0. Cl/:: 1. J ,:ísd
Anclhol.
·
Anisometricus kristályrenclszerek. a hiirorn kiiliinhiizfi hoszszuságu lengelylyel biró krislályrcndszcrek, u. rn. a rhombos,
egy és húromhajlásu kristályrendszer.
Anisometropia a szemnek f'ém·liirési rcndcllenessc<.i!iől sziir111azó látási hibtíja\ 111clv szerint az eoyjk szcn1 n3r11111lis n
n;úsik cllen!lcn kÖzel; vaiy n1csszcltíló. ,\nwszcn1üvcg 111egvála~z
lasa az amsomelroprcus szemhez felelte nehéz, mert a kél
szem fénytörésének egyeHlővé létele szigorn pontosságot követel.
,
Anisotrop testeknek neveztetnek ama lestek, meh·ek a
fenyt kettősen törik s a fénv törése a beesés szögétől ÍSs ir:ínyútól függ. A szabályos rendszerben krislálvosodó és az alaktalan ásványok isotropok (!. o.) a többiek miisolropok.
Anisum stellatum, az Ilicinm religiosnm 7 -8 méter manus
fa gyümölcse. A fa hazája Kochinkhina és Délkhina.
"
A termés 8, csontos, középen oszlopocskával biró, csilla«szerüen elhelyezett tüszőből áll
"
Az egyes tüszők sajka alaknak, férwlő barna manna! s
""
kellemes illattal birnak.
•
A csillagánizs olajlarlói a tüsző külső rétegében vaunak.
, . A ~y~imö'.cs tartalmaz -1-5°/0 illó olajat, melyet a rendes
amzs-olaJtol ahg lehel megkülönböztetni, larlalmaz mén kevés
nádezukrot, peclint és zsiros olaj al. Hatás tekintetében" az illó
olaj jön számfüísba. L. ol. anisi slellali.
Alkotó reszét képezi a syrnpus mannatusnak.
v
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Anisum vulgare, pimpinella anisum, az umbelifeník közé
tartozó 3-5 dcn1. n1agas hengerded sztlrral bíró növény; a
szár Jinoman rovátkolt s puha szcirrel J'cdell.
Alsó levelei mélyen l'űrészellek, középsci levelei czimpásak,
a fels6k hárn1asan hasitoltak, a virágzalnnk nalléra nincsen a
szirmok fehérek.
"
'
.-\ n1agvak i~ 111111. hosszuak s hihe:;zárral együtt kerülnek
a kereskedésbe. A kél gyürnölcsrész érinlkezci oldalán vannak
az olnjlarlók.
Tartalmaz 1-2"/0 ilki olajat, mely haló anyagát képezi,
fchérnyél, ásványscílrnl, zsíros olajat és ccllulose-l.
(;yerrnekck szélgürcséné! s az ezzel járó hasfájásnál j6
.
sikerrel alkalmazható. Hashajtók állal okozott csikarúsl csilapiló
hntása 111ialt a n1agy. -gykv. a pilulae laxantcsl oleun1 anisi-val
készilleli. A lej. vizelet, nemknlönhen a hónapszámi kiválasztást fokozza s a kiki)pésl cl6111ozdilju, 1niért az :.H11n1onia corrigcnsc és adjuvflnsa gyanünt a nyálkák leválasztására sikerrel
haszn:ílhaló.
Anizskapor 1. Foenieulum ..
Anizsszesz: (Cn 1-l.1. CIL OII. OCH:i). az anisvlessav bomlásterméke H vesztés kiivelkezléhcn.
, A~isyles_s~v, melhyloxyhen_zaldehyd, rnell1yl;alicylal~lehyd:
(Lt1 H.1. CO/J. OC/l:i) az anelholbol IIN!.Ja.al vagy CrOa-al clenyü·
li's :íllal kctetkezik.
Anniclolum = Arislol.
Anod = a
eleclrod neve ellentétben a -, azaz katód
e.lcclroddal.
. Anodyna, analgetica remedia = ama gyógyszerek, melyek
a::: rdegduczok érzékenységének csökkentése állal fájdalomcsillap1t6lag hatnak. l~rnc gyógyszerek hatáskörét 1ncgállapilani ncn1
lehet, n1ivcl az idegrendszer n1űködésének csökkenése ugy az
érzés, niint a n1ozg:.ís és az eln1eheli n1unkússúa csökkené~s~éhen
nyi!Yünulhal. :\nod~·nük alatt f6leg az érz6 idegrendszer Ós az
érzékszervek műkiidésél csiikkcn({i szereket értjük. Ilyenek: a
hellttclonna, acontlun1, veralrin, carbolsvv, cocain, coniin, szénsav, I'agyhidcg és a forró inelcg ..;\z érz6ideg-küzpont érzékenységének csökkentése állal kilünik az aelhvle bromala aether
nilrosus, camphor, illó olajok, acid. hydrodanicum, a l;rómsók
és a narcotikus szerek; I. n1ég anae~Úhelica rcn1edia narcotica
~
ren1edia.
Anodynin = az antipyrinnek frnneziaországi neve.
Anomál kristályoknak neveztetnek ama kristályok. melyek
kristályr~ndszerbeli lulnjdonságukkal ellenkező optikai tulajdonsággal hrrnak. Anomál kristály p. o. a grossulár, timsó, mivel a
szabályos rendszerben jegeezednek, mégis kettősen törik a fényt.
Anomocephalia = a fejnek rendellenes fej16dése.
Anonyma arteria et vena, ama vérerek, melyeket Galenos,
talán feledékenységből nem nevezett meg analomiai könyvében.
1

1
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Az arteriosus anonymus az aorta jobb oldahíhól ered s kél
részre oszolva egyik a jobh l'cjülőérl, a másik a johh kulcscsont alatti ért képezi, a vcnosus anonymus a torkolati és a
kulcscsont alatti venákból viszi a vért a szív johh pilvaníha.
Anophtalmia = a szemgolyó hiánya. mely openílic"is
ercdctü s sin1pnthicus szc1111'üjüsnül. Yngy rosz tern1észclii gyuladásnúl válik szükségessé.
Anopsia, a fény irünti érzéktclenség, 1nely a rerzehürl ,.a
léllenségére vezelhclii vissza.
Anarchia ~ he1·ehiám·.
Anorexia, oly élv~ígyhi~~ny. 1ncly gyo1norh:ínlnlinaknak. sulyos
betegségnek, sokszor lelki felindulüsnak ktrvclkl'-Zn1ényc. Cryögykezelésének az alapbaj ellen kell irünyulnia.
Anorganicus chemia = szervetlen chemia. a vegytan didaclicai felosztása szerint nn1a része a veuvlannak. n1clv riz üsvtlnvországból cliiállithaló vegyületekkel foglidkozik. ellentéte :iz orgi1-

nicus chc111ia: szc1·ves che111ia, n1ely a szénvegyületeket türgyuljn.
Az elnevezés régi fell'ogáshól ered. mely !'elfogás szerinl a m estcrségescn elii nem állitolt vegyületek, melyek a növényi és
állati testeket képezik, bizonyos életföltélellel hirnak, lchál szervesek. a többi vegyületek szervetlenek.
Anosmia = ideiglenes idegbénulúsból, vagy nálluílHH sz:írmazó szaglási képtelenség. Az alaphajnak orrtükürrcl rnlci kipnhntohísn s gyógyittísa üllnl :iz anosrnia e1n1ulik.
Anotus = veleszülctcll l"ülhiánv.
Antacida remedia: an1a gyúgy~szerck, inelyck a gyo111or,
vizelet savanyuságát mérséklik. Az anlacidák halhatnak dirccl
a gyomornedvvel való érintkezés állal, (mint az alcali carbonatok) és indirccl, midőn előbb fclszivódrn. a szen·ezetlien szénsavas sóvá változnak s mini ilyenek fejlik ki hal:ísukal: inrlirecl uton ható anlacidúk a citro111sav, borkősav és sói s az
alcali. carhonatok is.
Antacidin = calcium carbonicmn saccharalum, czukor és
krétapor keveréke, n1elyet a lulságos sok gyon1orsav küzün1bösitésére használnak.
Antagonismus = cllenhalJs, physiologiai értelemben két
szervnek cgy111ást ellensulyozó hatása. I_). o.: a szen1ideg túgitó
és szükitci izmai egyenlii ercivcl hatv::. a szemet a normalis állapotba helyezik. Gycígylani értelemben az anlagonismus alatt két
szernek ellenkező hatását értik. Két cllcnke7.li élettani hatásu
szer antagonisticus viselkedését nén1elyck chernini ulon tnagynrázzák, de en1e 111agyarúzat nen1 vonalkozhatik n1inden antagonista szerre . .-\ legtöbb szer antagonil'-US hatüsa esak u syn1ptomákra vonatkozik, így p. o. a stryclminnek hatalmas elll'nszere
a paralclehyd, holott mindkettő m:ís-m ús szenTc hal, rngy a
gombaniérgezés tünetei s veszélyei atr opinnal megszünlclhctcík,
de megfordítva nem.
Antaphrodisiaca l. anaphrodisiaca.
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Antasthmatica remedia = ama gyógyszerek, melyeket tüneti
aslhma ellen rendel az orvos, tehát nem a rohamokban fellépci
nehéz légzésü asthma ellen, mely más gyógykezelést kiván.
:\z ideges, tüneti aslh1nn gyógyszerei a jódkáliun1, a soiulio arscnicalis Fowleri.. chloralhydrnl. hrómkalium, a gelseminum sempervirens és a lohelia inllata.
Antefiexio uteri = a méhnek ama rendellenes állapota,
n1időn a n1t•hnyakkal bizonyos szöget képezve, előre hajlik.
Anten1etica =· nrna gycJgyszcrek, n1elyek a hányingert csil-

lapi lják s a htínytíst 111egsziinlelik.
()Jyan hü11yüsokn:íl, inclyek a gyo111or, vagy a torok nyákhúrtyüjúuak izgutúsa ~utal keletkeztek, jó szolgálatot tesznek a
szénsaYas itnlok: szödnviz, po!io Ilivcri. azután jó halás 111ulatkozik, ha a beteggel jégdnrnl>káknl nyelclünk Je.
:\ gyerrnckágyi l1:'1nyásnál, hnshúrlyagyulndásnál, nén1ely
agyhetegségntl lieállö hányásnál dicsérik n pcpsint. cocaint
t's az au!ipyrinl. 1\ leglülib szer azonban crne hetcgsógcknél
l'cllépó hányásnál cserben hagy.
..\ tengeri betegségi hányüsnül, rnclynél a hünyi11gcr idegküzpontja van izgatva, jü szolgülalot lesz a lirö111káliun1, chloralhydrát, antipyrin.
Anteversio utari = a méh rendes fekvése.
Anthelmintíca remedia "-·- an1a gyógyszerek, n1clyck n bélcsatornáhan élfísköd6 férgeket n1egölik . .-\z cn1hcr bélcsatornújúhan él<Jsküdéí férgek kél t:soportra oszlatnak, u. n1. ncn1atodákra és cestödC.ha. ,\ nemalodC.kat (anaris lumhricoides, dochmius duodcnalis, o~yuris vcrmirnlaris: mely utóbbi fcikép a végbölben és a nfik hüvelyéJic,n éWskiidik) elöli: a llorcs cynae
ható anyaga n santoniu, a1.ulá11 a tanncclun1, hcln1intochorton
calomcl, hashajtók; oxyuris vcrrnieularis ellen czukor, jódkálium,
sós cczctcs fokhagy111a-forrázal adandó cs6rében. Anaris lun1hricoides ellen jónak bizonyult a következő előirat szerint készült santonin por:
1

Rp.

Sanlonini puri
ccnliyra111111a/a viginli.
Ka/0111 clan.
ccmliyrammata q11i11deci111.
p. diu. ín das N. Ill.
D. S. '!, ór. 1. pori.

,][. r

.-\ ccslodúk, galandférgek (laenia soliu111. taenia nana, holl1yrocephalus lalus stb.) ellen alkalmazzák eme szereket: cortex puniL:, gra11al. konsso, Hlix inas, cncnrliilae n1nxi1nac se111ina
kamala. santonin terpentinnel. .Jcínak hizonyull a következő clő
irnt szerint készült ifuso-decoctum:
1

-

182

-

-

183 -

H-C=C-B.

Rp.

Corl. punic. granal. mdiler. t11s.
gra111111ala sexaginla.
Natrii bicarbonici
qrammala q11i11q11e.
eb11l. e. aqu({ f'emida grlms 1000,
111arcera per horas 24., elein coque
ad remanentiam gr. duce11tom111,
colin cl ndde:
exlracti filicis maris aelh.
grammala q11inque.
Sljmpi nuranliomm
· qrammala quadrn11i11la.
Jll.· D. S. Felét egys~;,,.,.e beocnni.
Utána 2 óráo({/ e1'iis hash({j/ó.

""',f'C-CH'\.

HC=Cll
/

!JC-CH
/

HC

C--C

""'

CH= Go FJ,. Ce Efo. Go H2

""'

Elliállitható benzylchloridnak zárt edényben vizzel való
hevilésc által :
·1 e, H1 Cl+ 2 HeO = ,1 HCI 2 füO e,., H„ Cu Hm

+

+

nn lhraccn.

Anthemis nobilis = szagos montica, az összetett viníguak

közé tarlozó déleuröpai nüvéi1y. i-\. ni~vény s~úra, fekvő, a virúg~ö

Az anlhracen apró, fehér, selyemfényü pikkelyeket képez,
.
melyek 2J:l 0 megolvadnak.
Számos származékai közül ismerelesebhck: az anlhraclnnon, alizarin. purpurin, chrysarohin: sll?:. .
Anthrachinon; az anthraccn ox1dal10Ja altal keletkező szénvegyület, képlete:

CH

szárak felfelé állanak s tiihhször has1loll czimpas levelekkel lnrnak, a virágzat széle fehér, nyelv alaku, középs6 ~·észe sürga

'\.

HC-C/
,f'

1

cső

alaku virágokból áll. A virágzat llores chamom11lae l\omanae név alatt is1ncrctes u gyügyttirakhan.
A viníozat tartalmaz (l-;')-0·8"/„ illó olajat. (!. ol. chamon1ill. Ilon1a1D. 111clytöl a vi;·üg sajútsügos illt1tül nyeri, kescríi,
tfíalaku oszlopokban jegeczed6 anthcn.1i~sav, 111il né1.11elyek gly-

cosidnak tartatnak, igen kevés n1cnny1scghen lehel .1elcn, vala111int az állilölagos aiithe111in ncvü alcaloida. l·Iatü anyaga az
illó olaj.
. , ,
..
. . •
A Jlor. chamom. Romanae poral 2·- ,\ gr.-.1arnl v'llt;1laz
ellen adták a chinin felfedezése elclll. Jelenleg 10 gr. v1ragol
100 or. szüreclékü infusumhan rendelnek hasihagyrnáz, hélldf'nvódás, méhszenv eseteiben. A franczia és brit gykvek szerint
hivatalos.
Athemis pratensis = kutya-kapor.
.
. .
Anthemis pyrethrum = l'yrethrurn.
Anthion = pyrokénsavas lrnlmrnoldat, mely a f?nyhpcszetben a músoló papir fixirozására használt nalr. lh1osullatol
távolitja el a papirról.
.
Anthodia = viráozal,
anlhodia chamomdlae vul<br' = llores
b
chamomillac vulgaris.
·
Anthophylus == szcgl'iihors, anlhophyli caryophylorum = a
szegíüszcg-petédcd bogyói. melyek kevés illó olajat tartalmaznak.
Anthoxantin = a virúg sárgája.
Anthos = rosmarinnm.
Anthoxantum odoratum = szagos hm:jnpázsil.
Anthracen, cliphcnylenaethan = a kőszénkátrány legnel;ezebben illó részében forrlalt aromás szénvegyület, mely lcszarmazthaló az aelhanhól, lia kél aelhancsoport szénalomainal~ kél
vegyértéke egymással s kél H alom benzollal van helyelles1lve ·
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Sár<>a lüalaku kristú]yokal képez, melyek 277"-nál meg-

olvadnak~ ·l\.üzvctlcn szári11azékai a dioxyanlhrnchinon, vagy

alizarin és a trioxrnnthrachinon, vagy pui·purin. melyek a H
atomoknak IOH) :ryökkel való he]yellcsitésc által keletkeznek.
~\ keltn~fes"lé;Zcthen az anthrtlccn szárn1azékok nagy fonlossüggal J1ir1u1k.

.._Anthracit

=

a k()szénnek üYcgszcrü, kag)·lós .törésü válto-

zata, melv lc<>kcménvehh a szenek közölt (2·;i). Mivel C tarlaln1a H'.2°/0 , S bit~1n1cnes~ szagot nen1 áraszt, igen becses t~'izclőanyag.
Anthracokali simplex = szénpor és kal. carhomcmn keveréke, mit angolkór, scrophula, herpes, lupus ellen alkalmaztak
2--:1 gran1n1os adnghan.
.
.
Anthracokali sulfuratum = 10 resz mcgolvaszloll kahum
causlic11111. 8 rész k6szénpor és 1·;) rész kénvirág keveréke.
Alkalmazása mint az a. simplcx-é.
Anthracometer = a levegéi szénsavlartalmúnak megmérésére szolgúló eszköz, n1it f·Iun1holt készilclt clélször;
„
Anthracosis pulmonum = a szénnel dolgozo munkasok
lütléihetcrrsérrc, mit a heszi\'oll és leraködoll szénpor okoz.
l·]ő~·igYázali rcndszalnílyokkal né111ileg clkcrülhct6.
Anthrarobin:

Cn H, <.::C~j;fJ> Cn He [OH]2.

l„égiillü, sárgás por, n1ely vizlien, hig .savakl~an ne.ni, c~c
lugokhan jól oldódik ugyszinlén alcob'.'ll>an 1s. Halas. tekmtelehcn merrerrvezik a chrysarohinnal [ac1d. chrysophmncurnj. dc
annál "V~1i7iéb!J s hőrltibot nem okoz. Előállithaló az alizarinhöl lu:'· azt "ammoniával és ziiikporral redukáljuk.
' Anthrax = lépl'cne. Eme betegséget egy pálcz~sporás ba_clerium okozza, melv a btir felületes sérülésem bejutva a vert
mcg!'ertőzi s mint \lOkolvar jelentkezik. Anthrax hacillusokkal

fertőzött
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egyén testén holhacsipéssze rü. viszkető pontok keletkeznek, melyek fél nap alall sárgás hólyagokká alakulnak s
később barna piirkké száradnak össze. A már megszáradt piirk
mellett ujahb és ujabh kiütések keletkeznek. Leggyakoribb formája az anthraxnak az embereknél a pokolvar (carbunculus),
az állatokrníl pedig a szújfájás. A lépfene hacillusai O·Ofö mm.
hossznak s O·OOl mm. szélesek. Az anlhraxos egyén vagy állal
gyógykezelése tüneti s f6Jeg anliseplicus legyen.
Anthropogenia = ember nemzés.
Anthropograph ia = emhcrleirás.
Anthropológia = embertan.
Anthropo11hagia = emberevés.
Anthroposoma tologia = embcrleirús.
Anthropotomia = crnberbouczla n.
Antiaditis = amygdalitis, L Tonsilitis.
Antiaris toxicaria. A esal(inképüek rendjének 3-ik c'aládjáha tartozó jávai fa, melyből mérges tejnedvet nyerhetni. A
malaii benszülöllek nyilaik hegy él eme fának tcjnedvéhe márlj(ik
Antiarthrin, c3zbarna szinü kcscrü por, mely \lO'"o salicinl
s kevés sósavval n1egnedvesilet l vadgesztonyep nrl lartal111az.
Alkalmazzák csúzos bánlalmaknál, dc a salinlsav mellett számba
sem vehel6.
·
Antiarthritica remeclia = ama gyr'igyszerek melyek a köszvényes bántalmak ellen !wsznállaluak, ilvenek: colchiurn, veratri.1111, chiuiuuru, eoffein, natr. henzoic~ natr. salicvlic. nntr.
silicicum. lithium carhonieum, lrnL carhonic. stb.
·
Antiatactica remedia = a hypnolicus szerek kisebb adagjai, melyek a mozgáskL'pcss égct csöklwnlik L Hypnotica.
Antibacterin = aluminiumst!11"ítnak és ruligónak keve1·éke
bacteriumok elölesére.
Antiblenorrhoi ca remedia = az összehuzószer ck egyik csoportja (l. adstringcntia remedia).
.Manapság mint jó kankóellenes szerek f6leg a fertőllenilií
összchuzók vannük használatban. p. o. airol, argenlan1in, argonin, ichliol-ammon ium, sublimaL carhol, slh. L Blenorrhoca.
Anticachectica remeclia = senn·ellenes szc1·ek. 1„ Cachexia.
Anticrisis = elavult neve vahimcly rendes lefolyásu betegségben váratlanul fellépií betegségi tünetnek.
Anticancrin = orhúnczellenc s szer, mely vaslartalnm
orthoborsavas acthvlből úll.
·
Anticancrinnal { nevezi az Emmerich éo Selmoll czég az
orbáncz bacillusainak bárányokon tcnvésztcll scrnmáL
Anticontagiosa = desiiificientia r'emedia.
Antidiabeticum = glycosolvol, Zindncr gyógyszerész lilkos
szere diabetes mcllilus ellen.
Antidiarrhoeica = az adstringl'ns gyógyszerek egyik csoportja. L. ::.dstringentia,
Antidiphterin, igy nevezte clr. l.iiffler, grcifswalcli orvos,
a diphteritis bacillusainak felfedezője ama szert, melylyel ő a
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diphteriús betegeket sikerrel gycígyilotta. Eme szernek vénye a
következő:

Ferri sesquichlor so/11/i
yran1n1ata quadrayinla,
To/110/i
y 1wn!1ta 1riyínlaq11af110r,
Mentboli
crn tiy ranunaf a cler:e111 .•
Sriiri!11s uirni concentrali
urafll/ll(lf([ .'ie.rayinla.
Jfisce siy. l:'cselelni ualú.
Az clsií 71 beteg kC>Ziil, kikel dr. Liifller eme szerrel kezelt, egy sem hall meg. L. Scrurn.
Antidysenteric a remeclia = vérhas ellenes szerek, ilyenek
az adstringeus szerek egyik csoportja : antidinrrhocic a, azonkívül a snlicvlsavas natriun1 allövethen. ncn1 külünhcn az argentum nilricum, lmtdanum stb. L Dysenteria.
Antidysenteric um - titkos szer vérhas ellen, áll cxtr. granator. myrohalan és ext1·. rosar. keverékébe)!. mely pilnlák
alakj(iban. gyakrabban Pellclierin név alatt kerül forgalomba.
Antidispepticum '= tengeri betegség ellen ajánlott szer, mely

11en1 nuís, 111inl a hork6sa\'as kaliu11111ak natriu1ncar!Jonaltal képezett kett6s sója, inclyhez n1agnesia, salan1iak és chinin van keverve.
Antidota = an1a szerek, n1clyckkcl egy n1ús szer kúros
hatúsút paralizálni vagyunk képesek; 111int az anlagonicns sze-

rekkel, ugy az ellenn1érgckkc I sinc.senek tisztában H7: orvosok.
n1int 1núr az .\ntagonis1nus czikklJen en1Ii tve voll, a rnagyariizat sen1 tisztún chcn1íni, scn1 physiologiai uton 111eg nen1 adható.
Valamely méregnek, mely a szervezetbe jutott. ártalmatlanná létele történhetik mcchanicus ulon (gyomormosás , hánytatás), vegyi uton (neutralizálás, kicsapás. oldhalallan vegyületté
való álalakitás, oldás stb.) és lüncli kezelés últaL
A gyakoribb mérgek rn és helyettesilő ellenszereit u következő táhhízat mttlalja.
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n él.

.m 1
20·0.

;1[ ngncs .

'
' a
l'l'Zl'.S

cl

j'ecske11dc:11í.
Plumbumnál.

I ,-.•,gL·lo„

oxydal.

20

n1int a

·--~-1-~~i_ ~t~·} ~i;~ i'.~'. I·-1
11

Rp.

1lq11([c dest.

Baryl

mint

órúÚltl:nt

1

nft'OS(t.

1 ~~.------1---·-

Atro-

U<'llllÍ.
1
/ 1

r:;;~,;;1;~~

1

l .isztpép.

részt'/ bc-

A:11/1í11 mi;r/

verés ncn1 is

Szárazsúg
a torokban,

200.0.
1
/ 1

S.

l><ígyadlsúg.

cius snlia.

t')

I

Fejfájús,

Brü111.

zsingon és a usla in aqua adasgyon1orhan,n1irc1 sék 5 pcrczenkint
1 hascsikarás és
1 evő kanállal. Ha
Tojás fchérnye,
1\rse- 11uínyús kü\'Ptke- a n1érgezelt ncn1
zik. A hányadék'luínyt bőven, luíny- tej, nyákos itanicun1.
lok.
eleintc ndlkás. j tatát is kell adni,
később ;.iildcs .. nemkülönben ricicpeszcrü. Az ! nus olajat. !. antiarcz sötétkék, a 1 dot. arsenie. A

1

ellenszer

. -_-~ ---=:::_·=:·::___-::::_::-_:.'.-:::-:- --

,,=·-~~-""-

szerfölötti nagy
éget6 érzés kc- Alurnina hydrata
letkezik a hár- vagy rnagncsia

lappinthatc'J.

Helyettesitö

Antidotum

;

húnyús is lehel

.iclcn. i\Iagkiih11 !és, n{ílrnél Yérzés és clvclélés
következhetik
be.

Rp.

i

nül.

1

Gi1pri s11/j'11ríc. j
1'11. ,
Aq111w 1/csl. s.I ::\ n\kos italok
!r!NI. 1 ,
S. Fel<'! cyy- aclandok, cle tej
szcrrt~,:) perc:! és olaj kerü-

ma-! let1 l 0"I· p· · 'l
i <- \, iocza \
a gyo111orlújrn
Cwnplwrac
ülő fünléík.
p11ill. .'NI.

nw/u11

11

raruU1·ot

1

Jli.v/11r. !Jll-

mos. 300.0 j
:í perczenként
1 evő kmuíl/a!.I

----1---

Chloralhydrat.

Bódulat.
.-.\z érzékenység
csükkcn, a sziv~
Yerés gyérül.

Rp.

Tincl. be!ladon.
2·0.
Ft!lóra alatt
cseppenként.

Szeszes italok.
1Iustúrpép.
Dörzsölés.
o.l_'yyén bclehclü~lésc.

-

i\lércg

'l' ii ne t <' i

1

-=" -~~"1:z
Chloro-

1H2

érvei:: l~~~uT';,p.

Ammoniac
Szabad levegő,
:J- 11.
s_ .'i=ltgnlni. rncslcrségcs légJ-Iitlcy 1's mc- zés aikahnazása.
ley =11h1111y
fel ucí ll ua.

1-Rp-.F 0 't 0• ,. , .

! J_1~Jg~~· :::~·.e~

1

k~p,e.s, ,,'":s.zc- '

!

escs,

aOl

cs.

i

S':ayolni tfs

belehelni.

1

1

_C_o_d_c_in-.-1---~;;i,;t----:,-,;-rnorphiu;:--1------;;,Í!-:-=-1

_ _ _ _ ,_„„„-„.„.„_ ·------- ·---··----

Cokhicurn.1'

mint

---------------(~

i

- -----~-·- :--·----··

az_„ ______
aconilum"

j Rp.

1

.

!

·-·--~-„,

'

1

JO()'(}.

!

niig h rés=e el1

Helyettesitö

1

ellenszer

Heves fc'ífájás,
a váladékok blí

Rp.

c:urare.

1

Sirycfwi11i 1
nilr. O·O:i. ,

kiválasztása,

aggódás, látászavarok. A hő
n1érsék e111elkcdik. a szivvcrés
gyors.

A</ll!IC 1/csi.

S.:

;)·0.

1

S. Mr alcí
fúsken<lc=ni. !

----1-1

A létvélel ne- !
1
héz, a !áta k~l~-1'flánytató. sok ssci;: Szeszes italok,
unl s s:.u·!.!a Ialas sav. OjJJUJI1, \'Ci.!SO
.1 t · •
1e·ec·'l\'C
"
1
"
Digilalis. ''lép fel, ncn1küesetben az nconi\. 1\., '
liinhcn fejfájás, lint rcndelhctni, cser.,~IVas főzckúllultság, cata- 1 dc igen 6Yalosan.
lepsia.

tele

--

-Go~nln: 1~-~- _Iasd ---~I '~mscari-,~~---=- --~;~~-----

Slrichnini nitr.

1'rae opii. .\X.\.
S. 1/ 4 óránként
2 euű kandllal,

Autillotnm

-----=-==~===·--=---=-=;-~C---~-=c=•=-•"~f=~~~~

nál.

0.01.

!
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'l' ii 11 e te k

1

-" ---

Jlqllae dest. s.

Nngy bágyadtság nyon1ús az
Coniun1.
„ 1
agy 1lan, erol
en-[1
ség. kcltlís látás.\

i\Iéreu:
. __.

,_I_- - = - -

Aqurw amyytl.
amar. 10.0. 1 Borszcszl inni
Aclh. .mlf dcp.
.
.
,)'pir. uini enne.
cs szagolni.
w1.
3!NJ_ ; meleg láhfürd6.

1

..
:~ ~zes: .. 1
tus::si;cncs: ko-,

(:J1lör.

Helyettesitö
ellenszer

Anti tlotum

i

a szem dülccll, 1
s az ae. carho-1
nicun1 tünetei
lépnek fel.

form.

-

-

E.úvé, lhea.
111clcg hor.
1

i

has::núllatott i
e::utcln 1 /~ órúnként ':! kávds
kanállal. Ilány-1
1

l\iYiilr6l n1eleg

alkaln1az:ísu.

l-lellchorus I

lásd

----=-i

az aconitum~

-~

- - --

nál.

----~

---~-~---

--

H.)'drargyri 1 n1int az arse111~!int a wprumnúl. -Tojás fehén:y~.
pracparata
1..-,un1náI.
liszt, hasha1to.

1

'

lafúsul ipccac11anba.

'

i

i Rp. Pulu. ferri red.
J!;:O.
Slll{llr subl. /o/_

Cupri
pracparata.

i

1
1

párosulva.

an1us
1

Syrup. simplic.

Rp.

·rajás, liszt,
8(}'().
1
5 perc::enfalnf 1 olaj. Hézpénz
kunú/lal.
,)Jaynes. uslae i elnyelésénél
in aqu 'JOO·O. j
hashajtó.
.·1lburn .. ouor. 1
,\', Il·. () ..1
1
Jqllae dc.s!. s. \
clOO.
S. 5 perc::enként·I

1 kanállal.

1nint nz

atropin-

nál.

--Szivdohogás,

s·o.

.~\.

légzés és érverés csökken,
reszketés, elinnkadás áll he. i
hascsikarással

I-lyosci-

fejfájüs, fülzu.Jodurn

gás, a hőrün

cl cius piros foltok kepracparala lctkcznek, a
nyálelvúlaszlús
h6, a kiilhárlya
vörös.

Amyli p11/u.
:i'IJ.

Aquac {emi- Liszt. nyákos
tlac JOIM.
italok.
May11cs 11s/ae.
1()()0.
!i l"'ri:=enki'nl[
1 euii kancí//11/.
1

Hazay, Gógysr.. Lc:xicon.

13
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-

-

1
1~!~~~
H~
nti!lot~111~c)~"-~
-~-A
e_I~-~
=---'-- ---··--------l\Iéreg

1

Tünet

i
'1

!

Rp.

1

Kalium
cl natr.

1

:\laró érzés a '
gyornorhan.
j

causticun1.

1

'

rl'iineteli.

i\léreg

-··-·~=c-~cr~=c- ·=~- ····'1;,;,~-·----

111int a carhol-

savn:SL

tlcidi lar/arici.;
1011 1
Arrurrc fim/is, Ec-zet, czil1OOINI. ! ron1lé, olnjos
Eyy poluírra/1
keverékek.
eyys:crre,
0:11 llÍn .5 pcr:J

!'11/u. !/lllllllli
Arabici 11Ni
01. rrmyyd.
du le. :21Ni.
fi rr I ww ls i n
:2111Ni.
S. '/1 rés:é/
be11c1111i.• mrrjd
10 perc:cnké11t
1

Lactucariurn

Alrnpini s11/f'
IN!J

Aqll((e dest. s.

. . véres húnvás.
~
i\Iuscur1n, i
i naav izzadüs, n :
ao111ba. ' t>~
szivverés lassuhí sa.

:)·()

S. biira/rí /ús- 1 Hánytató, tej.
kenr!:~::ni.

!

::-,

Olaj, tej.

Accti cmdi i
i
.50 ()
Aq11ae dest. s. i
.20011 i Eczetet szagolni,
.
..
Syrup1 s1mp/. 1 •
VIZZC 1 1ug1tva
:iO·O
bevenni.
S. Feli't beucn ni, a:zt1 /dn

llódulat. mely
dohúnyfüstlel
1
j lelt szoháhan
'0:icolin. lrnló tarlrízkodüJ
utün lép fel.
.
1 'fünelek n1i11l a
1110 rph i u rn ná l.

mii.

5 pcrc'::enkénl
1 evij

kanállal.

-1---·

1--

Illi 11 l

---1-·-·-·--·-- --·-- ·- .

C11pri s11/f11-

légzés, pupilla
tágulás,
1>ágyadtsúg.

S. Fclét cyyszt.~rr<', 5 J>crc:
n1ulua a 111a-

Fekete kúvé .
hide11 boroaatá"
"
Coffcados/(lc 1
sok.
:ifNI. 1
fi({/ i11/i1s. ml. 1
co//(I/. :201NI.
Tannin; ft·O.
Symp. silllpi.
:ilNJ.
S. :í pcrc:c11k1'11t 1 ka11. i

radéko/.

Rp.

a strychnin-

1------~-~------„-~„--

NJ.
Aq1uw dest. s.
40·0.

rici

I':rzéktelenség,
a nyakcrck
duzzadása. neMorphium. héz, rendetlen

1

Ch/on1/hyrlral,
bclsíiley. ·

1

Rp.

--=-1=~-·

Rp.

/':!. csés::éuc/.

111or1lhinrn~

nlinl n

..

i

czcnkc~nl

Kreo;;ot

Helyettesltö
ellenszer

Anthlotnm

eu<i ka11ríllal.
Rp.

-
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né!.

------·--

: RJJ.
·1

Eilll 11 lsion
oleos.

r::gés a gyo111or- !

Olea
aelherea.

ha11. Az olaj i
S. (oly ion
sza,!.!a érezhelti. Rp.
Decocl. lini
··

s.

--··--·-1

1

Opium

10()()'()

j

Tej, olaj.

':!OfNI
[/(1/11/.

mini a

rnorphimu-

mii.

n1inl az

acthericus

olajoknál.

'

----„-1.
1

I)etroleu111~1

-
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l\Ié1•cg

1

'l' ti ll e te k

=·-·------"7-=--:--:-.c-=-:--~-=

Helyettesi!ö
ellcnsze r

Antidotum

-_-____,,,_.__.:._:,_:_c_;;;.:c

\

'
1

--- ---·

·

Helyettesitö
ellenszer

Anti<lo1um

C111iri s11/fi1r.

Secale
cornul.

Cndor. luínyás,
nagy nyálelválaszlús, hizser- '
gés a végtagnkhau, a szivvcrés
lassu. •

Aconilnm·

nál.

Morphinm-

niíl.

1'!1.
A1111ac dest. s.
!tii!/.
S. /dr'/ egy·
s:::t'l'/'l'. ;") JU~/'C:::

rnulua a 1na-

nu/ikol.
Spir. ael/wris

1

c.1·epprn k<'11 t
bt~uenni.

Hánytató:
Rp.

Pulu. tjiccac.
2.

I\ávl\ lhcn,
szappanos viz
húnytalciul.

1

'

Aquac dest. s.

Slanni

1lTndor, húnyás,
a légvétel sza- Hánytató, hashaj ló
Sanlonin. pora. A lála ki··
szerek,
tügnl, a sár.,,oa
"
illatos
italok.
szinlátús jellemző.

e te k

•

nyákhút= ll:ínytat::, J1,:lrnjlJ
lyájának fehéres . . középsók,
szinc, égeló szá- 1ntus. scnnac. 1). o.
:\Icleg \'iz hányPlumhi razság a lorok-1 Rp. lnf'us. la:ral.
ban és a gyo.50·0 lalóul, csersavas
salia solumorban, hányás,
Su/frtl. mayn f{izctek. kcscrí'lhilia.
hasmenés. Az
:w·o
és konyhasó.
idült ólom mérAqua« f'en uit!.
' l. [>l um3()()'(),
ge. z.e•sl
.
S. 10 pacz
lmm accl. alatt.
ala/l bcuen11i.

mint a

11

-

Rp.

-----· 1\ ~z~:j

Sab~~~-1

T ii

Cupmm .mlfur.

1

n1int az

1

Hánylalóul:

Undor, hányás,
NI
'rá.'1dalom a b"l'O1· OlnJ'ok kcrlillcs.
i l qua 1/ cs t. s.
morhan. A hü ·
!dN!
scnck, n1ivcl
nyadék fokhagyS. Felél C!f!J·
ezek a foszfort
szerre.• 11u.1itl
,
Phospho- 1naszabnu s sütélJ
:; perc:: nHt!nal oldva n szervchcn vi1ágillrnl.
rus,
11 111 a.mdékot. I
zclbe viszik.
[Az érliikés
gy11fa.
gyenge s ha ál_- :ló régi ~erpcnlin i Liszlpép, viz
111 ossüg úll Jic, is adhnto. de ez n ! kréUíval. nvükos
villa1wl olv lassan
a halúl is meg•
·
1 italok adandók.
:küli rncg, hogy sür-t(.,. 1.t"iiii"lI'ic.
. ., ,_, ~
g{ís esetekben
csak a h:'invlalcihoz
kell !'oly:i'modni.

Pulsalilla

1--;;:1•eg
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JOINI.
Syr. si111pl.

prneparata

S.

1

/. 1

Sok lej, olnj.

:2110.
dra alati

liéls:::<~rre

be-

venni. Maqne-

sin ust'a.
Stramoniun1

minl
1

a hellmloná-

nál.

- ------

Szoriló érzés a Hánylalóul cu. .
/ halántékon és
a tarkón, bizscr-1 prnm sulluncum,
gés a hdrön,
azutún csersavas
kis idő mulva meleg italok, jódos
Slrychnin 1 az arcz keserü jódkálium oldal,
mosolyra torzul ehloralhydral,
l(sardonicus mo-I rl ohá ny f'orráza l,
1 soly) s a lúta
,
aeonit vannak
kitágul. A elenne'
javulva.
általános.

c:scrsavlartalmu
italok.

-
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-

1 ilforeg i T _ii ne t ~k_, ____ '.-\ntidotnm
--=------=~r-=-----

Helyettes;-;;;--1
ellenszer

--

-s-- -- --l
i 1\ nvúkhúrlvú- · , zc.sz. 111a \ony.
1 knt roppantul ammonia adandók,:
izga \ja. n1i ültal ha a beteg ncn1 ;
ti\szszent.;~I, h{) ·.tud nyelni. csclré-: Szesz. n1cleg honyülfolyúst okoz licn is sok cscrsn-: i·ooat:.ísok. n1esVeratrin 1 s hascsikarüssal vas viz a ll .;:a ln1n- ·i . 'n ,
l. .
'
'
- .'
~ lCl'SL'f1CS
t.•gzes.
járó liasn1cnésL zando . .:\ beteget :
._. ,
A léovélcl
fe1'1'el
lefele kell
b
•.
eleinte szapora, l'eklelni s a húkésőbb gyérül. ; nyúsl esillapilani.

!

1

, _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ --

·---·„--~~---

l!JB -

frl'l'i s11/{11ril'i o.r!Jdrtf,
IJl'!llllllWflt

J(J(),

solP<' in
,\q11rt1' deslillat11e
yrr1111111a/i/ws 2511,

,\ddl' in /Utruis 11orlionibus
M111j11esii h!Jdmo.rf)r/{t/i oplillle
COll!/l/(/SS(lfi gmm11111!1t 120.
A</llW' dcslil/(tfrte
!f/'(111/ lll (/ 1(/ 1111),
Mis<'<',
I~z ulúhhi el6irüstül nen1 sokhnn kültinliözik n ro1nü11.
llnn. 11t..;111el, j:.1p:i11, sv:íjczi és orosz gykvek clc'iirnta, n1ig az
l~gyesüll ülla1nok gykvL'nck el6irnta az el(íhhickhez képest igen
gyen,~e. :\ helgn. d;í11, 11é1nelnlr<Hdi és pnrlugal. gykv. l"err.
sesquiehlornlun1n1td, készilleti az antidotun10L
Antidotum universale ,, alcsiphannacon.
Anticlyscratica remeclia = alleranlia, resolvenlia rcmcdin.
ainu gycígyszcrck, 1nclyl'k régi f'clfngús szerint a Yér rosz 111iné111íiségét. dyserasiüj:íl n1cgvültozlatjük. ,\ntidyscraticus gyógyszerek alatt 111anupsüg ainu gyögyszcrekel értjük, 111elyck az egyes
szcn·ekrc való különös lialús nélkül a láplálkozüsl s a lcsl jólélél cl6mozdiljúk Ilyenek: a higany, jódvegyületck, jód, vas,
melyeket féíleg syphylis, lupus, lepra idegbajok ellen adnak
Antiepileptica remedia; ama gyógyszerek, melyek az ilnszenvi cpilepsia gnrcseit csillapitjúk; ilyen szerek főleg a hr6111készit111ények, zincu1n-oxyclat, a gürcsroha1nok-fcllépésekor an1ylnilrit szagohísra.
Antifebrilia remeclia = anlipyretica.
Antifebrin. acetanilid, oly anilin, melyben egy lJ parányi
cczclsav állal van lwlycttesilve:
e, llr.
Cn y;,' 0

Zinci
prueparutn.

::\agy hányüs
lel!el jelen, a
többi tünetek c:sersavns ilalok,
111cgegyeznck az:
nalr. hicarhouic.
antiruon,
1

n1érgezés lünc-1
'leivcl.
:

1

1

'l'ojúsl'ehérjc.
lej,

Kutya, macska lrnrapásrníl a seh 1 : 300 l~aliu!~' hydro?xy~I
oldattal )ól kimosandó, kigyómarúsnúl szmten. h1gyomarasnal
belsőleg:

ltJJ.

Ammoniae p, /,

xxx.

H

Aquae dest, simp,
1fi()·()
S1]11tpi simp/icis
,
3!NI

M. D. S 5 pcrczen-

k"11t 1 kanál/a/,
L\olbásl. és husn1ércggel történt n1érgi;-zé~ esetcihcn n secalc
cornutum ellenszerei adandrík Hovarszurasnal a megszurl hely
ammoniával kcnend6 he. Bels61eg is vcl!elő 3 csepp.
Antidotum arsenící albi, a magy. gykv. L k ia< lásáht:n
g';
friss n1ngncsiun1 oxydnak fiOO gran1n1 viz?-~I va 1 1\.~ve1:esc .~.1 1la
készül, n1ig a 1nüsodik kiadás 1nagnes1aval es lerr1sullallal
készitteti:

?

19
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N.

H Hanilin.
anlifcbrin.
Eléiállilható anilinnak és cczctsavnak hevítése és a párlatnak f'orditolt IIliléivel l'elszerell lomhikhan való felJ'og;ísa által,
midéín eléisziir cczelsavas anilin keletkezik, mely a további hcvilés állal vizel veszítve antil'ebrinné alakul:
e, f/r,, SH,_ e, Ha 0. OH = e„ !{, 1\'H e, Ho 0 flz 0.
A nyeri oldatot ujra álpúrolús ahí vetik s a 3(1;)"-nál átmcnéí
részt vizből kijegcczilik. ez a tiszta anlifchrin.
:\z anlifebrin hideg és rneleg vizhen nehezen, borszeszben, aelherhcn jöl oldö<lik. Hhomhos rendszerbe. tartozó színtelen kristúlyai scn1legcs kén1hatúsuak s a nyelvre téve kissé
égető izüek. Egycnl6 n1cnnyiségn szúraz chlorzinkkel hcvitve sárga

+

.J

-

-
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tön1cggé olvad, n1cly zöldesen fluorcsc:.í.l s hig sósavval 1'6zvc
abban feloldódik. 1 grar111n ;"')() grun1111 n1cleg vizhen f'ülolclüdik.
r-\ntil'chrin az izo111heli héílcr1nelésl a 1nozgatü idegvégz{idésck hénilása üllal korlütozza s ez:íllal a lázas héímérséklelel
alászá1lilja s a sejtek a111ochaszerü n1ozgiís{it 1ncgszünlcti; a
szervezetben anilinrtl' ht1sad egy része, 1nely u gyo111or súsu-

vával sósavas anilinné alakul :íl. ~Iérgcz<'í adagban bevéve én1clygést, hányüst, fülzugüst okoz, tni 111ellcll a h6111érsék 8 - 10°-al
szúllhat alá.
;\z anlifebrin egyike a legbizlosahh láz- és esúz-cllcncs
szcreinknck s chlicn u lcki11tcthc11 az antipyrin és 11at. salieylic. mellett foglal helyei. Adagja (l·;íll gramm.
Antifungin = n1ag11csiu111 l1oraciet1111.
Antihaemorhagica remedia = vérzéscsillapit<i szerek. melyek
a vér 1ncgalvadúsúl, vagy a véredények üsszchuzúdúsúl okozva,
vérzéscsillapitólag hatnak. ilyenek: jég. ferrun1 scsquit·hloralu1n,
argenltun,

uilricu111. lannin, nlIIn1en, plu111liu111 acelicunt. he!sr'i

vérzéscsillapilók: n vaskt'szil111é11yek, secale cornulu111. hydrasl.

canadcnsis, gossyp, herhace1u11. alu111en stb. I I lae111nslalica.
Antiherpetica remedia, ama szerek. melyek a h6r láplálkozúsúnak javitúsa úllal u h6rh;íntaln1akra vul<i hajla1nol cs<>kkentik, ilyenek: arscn és higanyvegyülclck, kénes úsvúnyvizek,
natriun1 és kúlin1nsók, 111agncsiu111, calciun1 praeparalu111ok, júdká!ium.
Antihydropica remedia ·= vízkór elleni szerek. l,. Diurelica
rcn1edia.
Antihydro11in, a sYáhbog:ír (periplanela orienlalis) pora,
n1clyct előszür l~ogo1nolov orosz orvos alkal11111zolt 111int diureticus szert 1·20 gran1111os adagbnn. ()roszországhan h<iziszcr.
Antihy1111otica remedia, ama szerek. melyek az elrnernííködés ébrentartása üllal az áln1ossúgol elüzik, ilyen szerek az
izgatók, (1. hypcraesthacsia ren1edia), kávé, thcn, n1clissa, n1ustár, szénsav, szagolúsra a1nn1onia.
Antihysterica remedia = hysteria ellenes szerek, mint specificus gyógyszerek ncn1 szerepelnek s csak n1inl né111clyknr
jó hatüsu szerek jönnek lekinletbc, ilyenek: assa roetida. rnleriana, castoreun1. aqua naphac. aqua arnygd. an1arar. slh.
Antimonaljak, l. stibinek.
Antimon choricljai, l. stib. chlornt.
Antimon éleg, slibium oxydal.
Antimonit, Sbo Sa. Hhombos rendszerben kristályosml<i
:ísvány. mely kis átló irúnyhan jól hasad. Tömöttsége {G--1-7,
már gyerlyalángnál mcgoldvad; löhlrnyire hosszu tű alaku jegeczekhen fordul elő. mely jegeczck egy pont körül vannak
elhelyezve, előfordul még rostos szcrkezctü vaskos darabokban
is. Az antimonit az antimonium előállilüsúra szolgál. E czélból
hevítik az antimonit lartalmu kiizetel és a rém kifolyik, mely
antimonium crudunmak neveztetik.
J,

a
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Antimonium, slihium, dánlam Sb = 1'.l'.l. Ezüstrehér szinü
rényléí rhomhm·der krislályolrnl .képez: .i;m 0-núl olvad, fehér
izz:ísnál áldestill:ílhat<Í. Eléíá!lilhat<i az antimoniuru crudumhól,
ha azl vass!1l keverve hevítik: 3 Fe Sb, Sa ·= :l Fe S-/- Sb Ily
módon rn:ír llasilins \'alenlinus eléíállilolla a X\'. szüzad végén.
,.\ középkorban a szerzetesek nagyban használlük 111inl gyógyszerl, dc nlivel lillihet ürtollak vele 1ninl gyúgyilollak, II. F'ercncz
n1egliltolla a szerzeteseknek, hogy anlin1oniu111ot gyógyszer gyanánt adjanak. Eme rendeld ul:ín kapta eme rém nevét is anti =
ellen. rnonachos ~ szerzetes szavakh61.
\rcgyületeihen 111inl hüronl. n1ajd 1ninl iH v. é. gyök szerepel.
\'együleleil l. slihium ezim alatt.
Antimon kénegei, 1. Slih. sulf. aur, és ruhr, alall.
Antimonköneny Sb [J,,. Szinlcleu, sajátságos szagu g:íz, mely
H1eggyujtva zöldes lünggal ég el. l·]{íüllilhal6, ha a hydrogénfejlcszléi készülékbe az a11ti1no11iun1nak chlör, vagy élcny vegyíilclél adjuk, midéín a fejléíd6 gáz Sb ll:i-á alakul.
Antimonoxychlorid, Sb O!:I, el<í:íllilhal<i, ha az anlimonlriehloridol sok vízzel higiljuk, rnidcin Sb OCI fehér csapadék
alakjúhan válik Id.
Antimon oxyclok, l. Slihiurn oxydal.
pentachlorid, 1. Slih. ehloral.
pentasulficl, l. Siib. snlfur. aur.
1ientoxyd, 1. Slih. oxydal.
Antimonsav: Sb::. 0:,; vilügossúrga por, 111ely hevilésnél
élenyt vcszilvc S/J, 01-é alakul. Sóib<il f!J\ Oa savhydratot (lJSb Oa)
li IJ,0) savanyu küválaszt le. A mcla-anlimonsav (l/.1 S[J, o,
használkimutatására
nalrium
a
lhO,
+ti
n,
Sb,
FI,
K,
Iiumsója:
talik. mivel azzal oldlwlatlan, .\'11, /l, Sh, 0 7 +ti [J,() vegyület cl
képez.
Antimon sulfidjai, 1. Stih. sulrural.
Antinarcotica remedia = analeptica.
Antinervin, csúz-ellenes szer, ammon. hromal. és natr.
salicvlicun1 keveréke.
:}0 l/n orthodinilrokresol-natriun1ol tartal=
„ Antinonnin
111azú glycerin-szappan hernyók ellett
Antinosin, a nosophennck vízben kék színnel oldódó natrium-sója:

+

+

1 ,-c" H1.

(Gn [J, /, ONa.lo. \.)

co
1

-- ··- ··----o.

A jodoform hclyettcsitéije.

Antipaludosa remedia, a malaria ellen használatos szerek,
melyek közül Wleg a ehininsók érdemelnek figyelmet. Eme
csoportba tartoznak n1ég a herherin, piperin, ncid. picronitricu111.
Antiparasitica remeclia, an1a gycígyszerek, n1elyek az cn1her,
vagy állal bőrén élősködő állatokat, növényeket elölik. lll·enck:
sultÍir, pix, 1rnphtol, higany, sabaclilla. st)'rnx, bals. pel-uvian.
solulio Belgica, acid. sulfurosum, stb. Eme szerek cs a portja fel-
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oszlatik: 1.. oly~in szerekre. n1clYek a sznli:1don él6sküdr'ikct
(!elvek) c'ilik el: epi~;oicida; ~ .. 1ileiyck a liéírbcn éh'isködéikcl
ülik el (rüli): antiscahiosa: :L. 1nelrek a Ji(jr 11üvénvi é!6scli it
(pythiriasis) iilik el: det·maphYticidÚ; !.. a belek él<isdiil eliilc'í
szerekre: anlhelinintica. 1. n.
Anti11athia '-= ellenszenv: iiszlilnszern Yissznriadll érzele111.
n1e!yet Ynla1nely szin, szag. t:irgy. szcinély kelt frd iie1111n11k s

1neh·r{íl sz;ín1ot adni ne1n tudt111k. 1nivel az érzés oka ih·enkor
sze1~Yeze!ünk rt>jie!teilli éle!tani sajútsúg:ílinn rejlik.
~
Antiperistasis = természeti L't'iik elll'lllrniüsa,
A11ti1lerioclica remeclia. \·ü1t(·1lüz-eliclles gyógyszerek csoportja.
Ide tartoznak l/ileg a chinnli.L~reg alc:i!oidúi és uzoknuk s<'1i.,
azut:ín az ac. ~irsellicos, euc~ilypttis gloliu!us. liillirin. s~1licin.
piperiiJ. co!Tcin, pliosplior. q11a:;sin. ce11t:1uriu111. lrii'oliu111 fil1ri11u111,
juniperus. rosn1;1ri1111ni. ;1lisinthitl!ll, slh.
Anti1illlogistica remedia, a heveny-grnlad:íst mérsc'klii. leküzd{) szl'l'l'k hüro111 csnporlra oszlhatúk: 1.. desiulicíens szerekrL>,
n1elyek a gyub1dcisnt1k escilL·g L'l'jl'dl~"'i tL·nnékcit pusztilj:ík el:
~~ .. tlsszehuzö szerekre (l. ;1dslri11gellliu). llJL'iyL·k ;1 sz(1\'l'lek üsszehuzüdtis:íl okoz\':!, ;1 vl'rl a g\·t!ladl részri"il kiszori!jük: :i. ..oszlutö szerekre. 1ni11t az ung. h)·d!'argyri. uug. kalii ,1odali sth.
Antiphtísin .:::_a tulicrculosis hacilusainak anyagl'scre lern1ékc.
Antiplastica remedía = antidyscrntica.
Anti1rntrida remedia ---- szagl:tl:mil<'i szerek. melyek a rnlhudüsi l'oly:unal :dk:d111ü\·:.1l f"ejl/íd(í hlíz(is güzokal elnyel;k;
ilyenek a t.:hl<'ir111ész_. szénpor. stb.
Antipyonin = llait·ium lelralioricum: l'cltét'. zsíros lappin1:.ísu. Yizhen kt>1111ye11 old<'1dú por. 111ely11ek SL'lll 111ar<'>. SL~lll 111érgez() halüsa nincsen . .:\ horsav helyett hasz1uílj:ík.
Anti11yretica remedia. a111a gycígyszerek, 1nelyek a lüzas
test li61nérsékle!L;l csükkenlik részint az ül.lai, hogy a hc'itcrn1clésl uz anyagf'orgalo111 lassilüsa ú!tal hülrüllatj:ík s az agyvclc'inek h6szabályz<Í gúcz.:ít hénilj:ík, részint az ú!lal, hogy a h6kipürolg:ísl eléisegilik.
.-\z anyngforgalo111 esiikkentésc ~í!lal hízellcnesen halnak :
n chininsók, salieylsaY, eairin. alcohol. digitalis, vcralrin; az
ujahhkori che111ia vivinünyai tL nL henzolderiYnlun1ok, antipyrin,
anlil'ehrin. phl'llaeelit1, thallin. ehit1olit1 sth: a véredények kitügilása ültul a hc'íkisugürz:ísl elc'iscgilik: az anlipyriu. nlcohol.
opitH1L anti111011praeparalurnok, uatr. 11itric. actl1er; ~1 sziY111ííküdés gycngitése és a Yér alcalicus hal<Ís<Ínak L'!lensulyozüsa ültal
hatnak a hig saY;.1k.
Anti1iyrinis111us chronicus
idí1lt :mlipyrin mL'rgczés. mely
az an!ipyrinnek hosszas. 1111gy ~ulngoklinn \ al{'1 haszn:ílnta ul<Íll
it~p l'eJ. "l'ünetei: últuat!an-;,Íg. \'Cszkclés. iZOlllg"YCllg'l'Ség, Jcso\'ÜnyodÜ~.
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Antipyrinu1n. nnnlgesin. nnodyn. parndy11, n1ethazon. phcsedalill, phL~!lyJdiJnelhy!pyrasolntL régel_d>i reJ!'ogüs szerint
ox ydi tú elh y !e hi 11 izi tL
X.
n~lzon.

11c -ur r:.s

r:rra

··r:. ur, ''
nr: -,~ r:r r. e e r:r r,

oxydimei11ylchinizin.

ri
CH:. C = N,

:

cr1:,_
~!indk1'1
;\',Q =e J:-i8.

r: ·~ e:

>Xf! =

phenyldimcihdpyrnzolon.

1:„ llc.: ()
ln1•zei<'s SZL'rÍnl

ll

lap:iszi:ib!i képil'I

-= (;,;

ff<c

A;: :inlipyrin clii:ílliilwl<i nc1•iecelaetherhiil. ha nzl phenylhyd razi 1111n ! hl'\' i lj ük. 111 i dc"in phe11yl1nethy1 py razo!ou kell'! kczi k
yjz L;s horszL·szszcl cgyüll: u phcnyl111clhylpyr11jzulo11! jndn1elhyllel és melhylalkol10ll:tl hcvil\'e phcnylmdhylpyrazolon. azaz
antipyrin képz{ídik. FehL:r. ki-isl:ilyos por. 1nely sz;1gl:ilan. kissé
kcserii. csip6s izn, \·izlicu. horszcszliell. chlororor1nhan. ;)() r.
aelhcrlien oldhat<>. Yizolda!a se1nleges hnl:ísu.
I-lig, ke\'és dil11üll kénsav\'al nH.•gsavanyiloll oldala nl'h~íny
esepp nalr. nilrie. oldallal 111egziHdül. 2. cni.:; hig olda!ühoz
(1: 10110) egy escpp f'crrichlorid oldatot adva. az oldat 1·iiriisszi11ü lesz. di.~ en1c szin 10 csepp Ui1nény-kénsuv hozz:índása
ulün eltünik. ,\'a"!. (.'(}:-al uctherszagol üraszt.
,\z antipyrin snhlimát jelcnléiéhen képes j6dol oldani 1
gr. ·1<);)1 grot. J-[a anlipyrinl akarunk tilr~ílni. t·:~;)l gr. jc'idol
!J() 'í„ horszesr,h"" és '.l·:) gr. Fiy (,'/,-! kell oldani kf'tliin-kf'tliit1, ha 1
gr. anlipyrin oldaihúl, imelyct !Oll cm." horszeszhen oldotlunk1.
10 cni.· 1-l \'eszünk s 20 L'111:1 snhli111at oldatot s annyi júd oldatot adunk hozz:í, 111ig u kevc1·ék súrgaszinü lesz. nlinden clhasrn:ílt em." júd oldal ()·()! gr. antipyrinllek !'elei meg.
:\z anlipyrin egyike a legjohh lúzellcncs szcrcinknek s e
lekinlelhen még a natr. salieylil'llmol is f'elf'tlmnlja. mivel a
rendes adag hevevése ut:ín kellemetlen mellékhatások nem
jelentkeznek.
,-\nlipyrinnek hc\'c\·ése utün :~--;) úr:ív:il a le-;t h:í1nérséklelc ;3' (.'-al csökkenhet, 1ni n1ellell a szi\'1nííkiidés gyen.~ül s a
kiizzadüs nagyolih 1nér\'ü. ,\z anlipyrinnek lázcsiikkent6 halúsa
arra vezethető vissza, hogy a li6szuhálynzrí agyvellíg1Jez i>L;nul:.ísül okozza s a szivn1üküdr!s lassi!:.isa :.'dla\ az a11yagl'orgalinal
csökkenti.
1-lasmúlják az anlip1Tint iznleti csúznúl. zsúh:ís, fújd:dmas
ideghajoknül. ugyszinlén t.:súzo'i fejf:.íj~ls11ül: enyhili az. ischias.
az ügyékizo1n d1eu1nájának. nen1kü!ünhen a luílgerinczsorvadás
nyilaló fújdaln1ait. 1 gra1111not n1eghnladó adagokban he\jvc
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csalánkiüléshez hasonló h6rhánlalmal okoz, <ic ez árlallan lcrn1észelü s csakha1nar clt11ulik.
Gyenge sziv1nííkihléssel hirü egyéne.knél ne alkaln1aztassék.
Adagja 0·50 -~ l·O gr., liihhsziir naponta.
Ne kcverlessék dörzsölés úllal anlil'chrinnel, camphorral,
chininnel s chlorall1yclrallal, mert folyékony tömeggé Yálik.
l\.áros halásu a talo1nellcl, corrosivussal valö keveréke s
ezekkel egyáltalúhan ne rendelles?ék . .'\z antipyrinnek igen j<J
rendelési formája:
I-tp.

,\11tipyri11i
yra111111alt1 duo t'l st•rnts,

Phc11ru·c/ i11 i
yranuna IIlll/111,
A11lifd1ri11i
fi f'{lll1JJI ({
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SfllJ fs.

il/is1·1· lcniler, div. in dos. N"· VIII.
D. S. Nrqw11/11 :1 pvrl.
Antipyrinum amygdalinicum. Tnssol, anlipvrinum phenylglycolicum:
-

Cn !Ir. CH./ g{f.OH C11 ll" N,

(?)

Fehér vízben oldó por. melyel mleg szarn:írhurul ellen
ajánloll dr. l\hen. Alkalmazúsakor lej és alcaliúk kerülelllkik.
Hendelési l'ormúja:
Hp.

A11 t1j1y r. phc11ylylycolici
!Jl'lll1111Ullrt

<lrto el

SClllÍS,

ilq11ac 1frsl. simpl.
!! rn /11 nw Irt oc 1oyi11 ta,
Sympi mbi idrwi
grammala viyinti.
M. D. S. Naponta 2-.'i kalllíllal.
Anti11yrinum sa!icylicum = Salipyrin, l. o.
Antipyrinum tannicum dr. Stankay : C11 [-[„ N, 0. C1.1 H10 011
= 508. Elöálliihaló 3·:2 gr. anlipyrinnek és J·88 gr lmminak oldása
s az oldalak összcönlésc állal. midr)n a csersavas anlipyrin fehér,
lmós csapadék alakjában ld\'álik.
Súrgás por, izlelen, sarnk behatása :tlall componenseire
esik szél.
Antirheumatica: remedia: csúz-ellenes szerek. mcl\·ek az
izmok vagy i1.l'tlelek gyulrnhísúl lenyomják, ilyenek: gr)zÍürdéik,
Priznilzer horogalás, kéncs-fürdéí, colehirnm. \'eralrnm, helséiIcg chinin, cofl'ein, fc)lcg u salicylsav és készil1nényci. J1cn1különben az anlipyrin, phenacclin, anlil'chrin, salol, salipyrin. idült
csúznúl belsőleg jódvegyülclek, lri111clhyhn11in. a1n1noniakos üszszetélelek vannak javulva.

i\Iélvebb sziivelekhen levfí csúznál izgató, elvonó · hedörzsölésck "alkalmazlalnak. a diirzsölíi-szerek: chloroforrn. liquor
Hollandicus. opodcldoc. Spir, sinapis, Spir. camphoral, slh.
Antirheumaticum = nalriurn salicylicum és melhylenkék
keveréke.
Antiscabiosa remedia ~, rüh-ellenes szerek, az anlipara silieus szerek 11. o.) egy csoportja. L. még Scabics alatt. .
Antiscorhutica remedia = süly-ellenes szerek. ilyenek:
cochlearia off'. naslurcinm ol'f, succns auranlior. - cilri. genliana. tril'oliun1. n1cntha, vérszegénység elleni szerek~ n1inl a vas,
zsongilók. nüvényi .savak. I ,. Scorhul.
Antiscrophulotica remedia ~ giirvély-ellcnes szerek. ilyenek : a láplálkozús rendszcresilésc, lej, tojás, leves. si'tll lms,
irrcn kevés ken1ényil6 tartahnu étel, sok n1ozgüs a szahadhan,
tlir<lés; ininl gy(ig,:szcrck a c.hlórnntriun1, égYényes alknlik, jöd
és hrc'1111 veg}·úIJtCk. vas készlln1ényck, kcserü és illatos anya<>ok. f'ehérn\'C'k. ol. jernris. L. Scrophnla.
~
Antisepsin - inonohronrncelanilicl. anliseplicum és anaeslhaelicurn (l-115--0·~0 grmos aclagokhnn.
Antise11sis = a modern sebészeti ir:íny, melynek fííczélja
a seh gyúgyul<ísül aknchílyozü erjedési l'olya1nalokat túvol lartani, vagy ha n1ár a f'olyainal hcüHoll, azt n1cgszünlctni.
A scbzésckh6l kelelkezcll h:ínlalmakal 18~8-ig nem ludlúk n1ccs111ncí\'n1·ázni, rnics egy T110!J!J{fl' J11'olessor: Scn1n1elveis
.I(tnácz, ~1 h~(Iapcsli kir. ludon1ányegyctcn1 szülészctlanúra 18;)8.
j~n. 2-ún egy orvosi testületi gyülé~en an1a vélcn1é1;)·é,ncl~ ~~d;>lt
kifejezést, ho«y a sebesülés alkalrnaval hekiivelkezo lazl (luserletc' szerint a":qycr1nckügyi lázt) egy éléi állati, vagy növényi
szervezel okozza s ha valamely sebhez nynlni akarnnk, kezünket s cszk()zeinkcl n1ossuk n1eg chlörviz,zcl. hogy a kórokozó
úllati. vaoy niiv-énvi csirákat n1egscn1111isitve. nzokat ne vigyük
a seilhc ;t">C111c n1óélszcr szerint kezelve a schekct a híz ncn1 fog
heállani.
1\ n1agyar professor szavainak nen1 lulajtlonilotlak nngy
fonlossúgol s csaklrnmar elfeledték.
~fülein C:wniard Laluor az erjedés mihenlélél J'elfcdczle s
utána Schulze. ffolmholz, Schroeder c's a nagynevií Pasleuer
kiderilellék ho"V a rothadást okozó s az erjedést eliiidézii hactcriun1ok a' löi~(ürhcn lcv() alsórendü nüv.ényi csirúkhól kclclkcznck, akko1:' híllák, n1ilv igaztl volt Sc111inclvcisznalc ki a
sebzési húnlalmakal eme htll'-ll~riumoknak lulaj1lonilolla és mint
els6 alkalmazott chlórvizel eme haelerimnok elpusztítására.
A sehf'crl6zéí csir:ík elpnszlilás:íra 18ti:l-han Lemaire a ldlr:ínvl használta s hosszas kisérlclck ul:ín Pro!'. Lisler József,
akk(n· "l"s"owi sehészellanúr a earholsan·al lelt kisérlelel l8ti:'i-hen
eav n\'7ilt ~,sonltCh·éscn; a seh genycdés nélkül begyógyult s az
a~Üsci1sis balhalallan J'elfedeziijéül azóla Lislerl larljúk, daczára
0
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annak, hogy Sen1n1elvcisz 18;"l8-hnn n1úr hangozlalta a fertőz<> csirák hcl'oldsüt s azok diilésére a chlórYizct mür ajánlotta.
:\1. antiseplicus sebkezelési 111cld f/íczéljn az. hogy a levl~
g6hen. 111üszereke11. uz operator kezén lev() kórokozr'> esirúkut
elpuszlitva. azoknnk n sehhe jutúsút n1egakadülyozznk. ha l'Z l'l
Yan érve. a seli anliseplieus 111(Jdon van kezelve s a gycígyultís
hamar lieúll.
I-In clacz:íra az e!/>vigyüzatnak. a sehhe erjedést oli:ozö
csirák jutnak, azok a sehvüladéklinn chcinini vültoz:íst idéznek
el6. 111eiy vülloz<Ís tcrn1ékci a seh n1clletti ép szüvL·tl1c11 gyulatlüsl s a vérhe jutva sehl<ízl okoznak; az utúhbi neve: pyrogen,
az cls6é phlogngén hatüs.
\'alan1ely sebnek antiseplicus kezelésénél a küvelkcziikrc
kell sulyt l'ekle.tnrmk: 1.. akacl:ílyozzuk meg az erjedést okozó
csir:ík hejulüsüt. Yagy ha 1n:ír ~1 sehhc julollak, pnszlilsnk cl
azokat; 2., a si~l>cl óvjuk tneg a chcn1iai v:íllozúsoktúl: ;) .. 1ni11dcn fcrlőz{ilcg hnlú anyagot vagy lúrgyat tnrlsunk túvol a scl1t61; ,1,, a netalán képzc'iclii sehYúladéknak adjunk ulat a kil'oh·üsra. l~zcknck az elérése 111iatt 1nindent. a 1ni a sehhel érinlI{czl~shc jün: n1ííszerckct, az oper<ilcí orvos kezét, inagúl a sebet
jól n1os~nk 111eg anliseptic.us anyagokkal s uz czckkc.I pracparúlt
kü!szcrekkcl kü!-isük be, a nclahín kelclkcz6 schvüladék kivezetése végeit sznkség esetén a schcl alagcsf)vczzük , végre a külés
hosszahh iddrc vulü rncghagytí.su :í.llal a seliuck nyugal111:.í.l biztosítsuk.
Ilyen kezelés mellett oly opcrúcziók is eszkiizöll1et(ik,
tnilycnekrc a régiek gondolni scn1 1nertek, p. o. a has !'illinclszése. koponyaléken végzett opcr<iczi<lk uz agyon, stli.
AntiseIJtica remedia, ama szerek. melyek az ei:j,•dést, rnthadúst n1cggúloljúk. i\% antis.cptic:us szerek halúsa az e1:jedésl
és rolhad<isl okozcí szervt·s teslck ellen irünvu!, n1ivel azok
életképességét liinkre teszik. ;\ hideg és a n1eICg szintén elpusztítják az ctjcclést okozó csirákat, chliéíl indul ki a hus hideg helyen turlúsu S ~1 gyr1111ölc:sök ~1szalúsa últal elérni kivúnt consl~r
válús. ()rvosi lckinte!hcn nz anliscptieus szereket a schJ"erl<'íz{)
csirük elüll;sl;re. vagy a 1núr hc:.íllnlt rcrt{)z{i l'nlya1nat llll'gakad:ílyoz:ísünt haszn:ílj:ík.
,\ 1n~ír a scl>hc julolL s olt szapor<H.lc"i liarterirunok eliilésére eréischh anlisl'jHit:us oldal kivü11tatik. rninl a 1nég he ncn1
jutott csir:ík elpusztit:ís:íra.
.
1Iogy 1nily higitúslinn 111ulalkozik az nnliseplicus szerek
hatfcriu111ül6 hnlüsa. Buchholz a kii\·etkc/:C:Í kél l:íblüzutliu.1
:íllitja iissze:
L ,\ lrneteriumnk l'ejl6dését g:ítolj:ík:
H vdr. liirhlor. 'corrns
1 : '.!O.llllO.
Tll\·mol
1 : :l.0011,
:\aÍr. henzoicun1
1 : :l.lllllJ.
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I-Creosotu1n fagi .
1 : 1.000.
..\cidun1 hcnzoic1nn
1 : 1,(l(J(l.
Acidum s:tlinlic
1 : (j(j(j·li.
Eurnli ptnl
lili(i·(i
l:
Oleum can·i
1 : C,(10'
:\:ilr. s:dinli'"
1 : 2.-11!.
.\cid. cal'11(ilic.
l : :w11.
Chi11inun1
1:
211ll.
Acidum sull'uric.
1;, 1.
1:
;\cidurn boracic
1: 1:n.
Cuprurn sulfuricun1
1 : . 1:l:l.
. 7.).
,\cidu1n tnnrinlic.
l:
Zincun1 snlfuric.
1:
:ill.
Snirilus Yini enne.
;)11.
1:
II.,\ n1~ÍI' n sl•lihl' ,iutnll haL·leriu1Hok s1:nporod~ís:ít g;'ttoljük:
1:J11i'>r
1 : :l.'í.f-100.
.Jód
1: ;).llllll.
llrom
1 : :u:i:L
Aeidum sull'uros
1 : lilili.
Acid. s:tlinlie.
1: :\12.
Acid. henioie.
1 : :l;iO.
Tlmnol
1 : 200.
,\c.i"d. sull'uric
1:
llil.
Krcosotum fogi
1 : 100.
Acid. carholicu111
1·
:!5.
Spiritus vini conc.
1:
.{ ·5.
l'jahh antisepticus szerek· ..\hrastol, Acid. cresiliwm, Acid.
guajacolo-carh onicum. Alumnol. ..\ntiscpsin, ,\saprol, Ascptol,
Jlorol. Bromol, Credin, Cutal, Chinosnl, llennalol. Lliaphtcri11,
Eucalyptol. Europlll'n. 1;crmol, Cautoform, lmidiod, Stcriscl. Formaldclwd, (;allal. Iza!, Kresiu, Kresolid, Kresol. Lactol. Lysol.
i\!ycrosidin, Orthoehlorphc nol. Pyoctannin. l'aral'orm, Salulnin,
Sanatol, Saprol. Solutol, Solvcol, Sozal, Sull'aminul. Tannal, Thioform, Yernolith, sth. sth.
Antisepticus költözö anyagok, :rntiscptiws :111yagokkal impraegntill vatUik és gazek.
·
.
Antiseptin: imprncgn:íl1'1 anya~ l':mlsson últal készítve. Ali
2 sull'l'ész natr. silicirnm c's 1 sul1TL'sz l : lllllll suhlim:ít-oldat búl. f-·:gy 111úsilt. szintén Anlisepli~n-nck ncvczcll iinpracgnúlú
anyng üli zink-jodid, aeid boricu1n, lhy111ol és zineun1 :-;ulf11ricun1 kevcrékélHil.
Antiseptol, cinL'honidinjodosulJ'út, n jodol'orm lwlyett["itfije
Antisialagoga remeclia~ n1na gy<igyszerek. ruelyck a nyülkaelv:ílaszlüsra cs()kkc11f{íJeg hatnak, ilyenek: ~I Jiorax. alropÍll,
acthvle jodata, l'.ieuta virnsa. stb.
- Antispasmin uarcein natrium-nntrio salievlicum. Fehér. vízben oldód(J por. .\ vizoldat kissé alc:ilieus l(émhat:ísu s a leveg6hc31 l:O:~-l vonvún n1agühoz, a 11t1rcein kicsapúdik, 111iért ís
vizoldata hosszu ideig nem tartható. Demme, berlini professor
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szerint az antispasmin kitünő 'ílomhozó szernek bizonyult s fájdalmas görcsökkel járó b~legségcknél mint csillapító szer alkalmazható, görcsöket csillap1ló hatásától vette nevét is. Az anlispasminnak, mint veszély nélkül adható narcolilmmnak főleg a gycrn1ckgyógyúszalhnn lesz nagy használata. Adagoltí.si forinái ezek.
lf]J.

1ln Iispasmin i
yra1n1na unu111,

Aquae wnyg<l. alllar.
yralll/llafa dccc111.
M. IJ. S. Naponta 2-s::cr
1:í cseppel.
C1yern1ekck szan1árhtu·uljúnáI, hangrés gürcsénéI :
lf]J,

An lispasmin i
()·;)()

Spiritus uini
Coynac
Syrnpi silllpl.
aa. :w·o
ill. D. S. Naponta 3-s::or 1 cuii kanállal.
Fclnöttcknek fiíjdalon1 csillapilú11 /.
Antispasmodica remedia, anlilelanica, anliconvnlsiva, ama
gyógyszerek, 111clyek az iz1nok köros összehuzódásál n1egszünlelik Ide tartoznak az anacslhelicns szerek, chloralhydral, spir.
camphoralns, illó olajok, valeriana, atropin. zinksók, jó halús
mutatkozik a hydrolhcrapicus és elcclrolherapieus gyógykezelés

után ís.
Antisudorin = h\hizzadás elleni szer lfollvig által készítve.
s nem egyéhh 30°í0 acid. lartaricum oldalnál.
Antisyphilitica remedia, antiluelica = bujakór elleni szerek,
melyek a szervezetbe jutott fcrt(iz(j anyagok hatását csökkentik, vagy eln1ulasztjük. Ilyen szerek a higany-vegyületek, jtídkészitmények, sarsaparilla, decocl. Zillmani, l. Syphilis.
Antitanica = antispasmodica.
Antithermin = phenylhydrazinlevulinsav:

e, Hr. N, [{ = e < g~~ - e fL

- GO. Oll.

Előállilhaló a phenylhydrazin és levulinsav eczetsavas oldalának összehozása állal, midiín az antithermin kicsapódik.
Az anlithcrmin szinlclen jcgeczekel képez, melyek forró
borszeszben oldhatók s az oldatot vizzel hígíthatjuk anélkül,
ják hogy az anlilhermin kicsapódna.
Mint lázcllcnes szeri, Nicol már 1887-ben aj<\nlolla az
antithermint, de az általa clérhclrí eredménv annvira kétes,
hogy miatta a biztos halást1 szereket: antifébrinl, - mllipyrint,
stb. mellőzni nem szabad. Adagja O·'.W gramm többször napon la.
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Antitoxin, serum, valamely virnlens bacleriumnak állatokra
való oltás úllal képz6dő s az állal vérsavójából nverhető anya",
mely a palogen haclerinmokal halásképlelcnckk<l teszi s mÍI~t
ilyen, a hnclcriurnoklül szúrrnazó hetcgségek gyögyi!tísa körül
nagy szerepre lesz hivatva. i\nliloxinjút sikerült cl<iállilani a
hirnlőnek, ve.szclségnck. diphleri:í.nak; n tüdővész nnliloxinjünak
e16állilás:ín Koch dr. foglalkozik. L. még: bacleriumok, Pasteur,
Serum.
Antitoxinum diphteriae; a diphleria patogén bacillnsainak
allcnuúlt t~nyaga, n1clylycl egy diphlcria :lltnl n1cgtün1adoll egyén
heoltvn, iii.1n1uniss:í. lesz a kor11en1z6 haelcrinn1ok ir:ínt. ..-\z antitoxint el<isziir l\oux úllilolla cl<i, utána Se.hering, hazúnkhan
dr. Preisz Hugó tenyészt anliloxinl. Az antitoxin készítésének
lényege az, hogy husleveshen h6napokon út ;~7o (,' 111elecr n1cllcll
tenyésztett virulens diphleria hacillusokal tartalmaz.\ oldatot
lovak h<ire al;í recskcndernck s pár hét lcfnlyúsa ulún a ló
nvak-iil6erél felnyilj;ík s a kil'oly<i vérh<il kidlik az anlilPxinl
t~lrlalinazü savcí: a seru1n. I·:1ne savúval keverl virulens toxin elveszti hal;ís;ít s ezen alapszik a diphleria elleni beoltás. Az
antitoxinnak viselkedése a toxinnal szcn1hcn n1ég isn1erctlen.
i\Z antiloxinnal !Jcollolt cgyc'n in11nunitúsa a diphtcritis
virulens hacleriu1nüval sze1nhen egy hét nuilva n1egszíinik s
a gyógyscrn111111al valü hcoltúsnak csak akkor van é1:tehnc, ha
az il!etc> heollandú eg,yén 1n:ír diphteriúhan van. I .. diphleritis.
Antitoxinum tetanici. Tizzoni és Calloni bolognai tanárok
állal lovakon és kutvúknn val6 lenyészlt's állal nverl elenne
elleni gyógyscru111.
Antitrasus ~ a fülkagyló dlencsápja.
Antivenin = kigy<'in1éreg11ek üllatokon lenyészlész üllal
nyert tu1liloxinja, n1clyct kigyühara1nís11úl ajünlan~tk alkaln1azni.
Antro1ia =" h;íny:ís.
Anuresis, anuria '= hugyrckedés, oka lehel a vese meabelcgedéséh61 ered{) hugykiv<ilaszlhalallans:íg, 111ely a szi\~11ú
kiidés gyengest;gére is visszavezcthcl<'í. .\nuriüt okoznak látszólag a hugycs6 k~Uünliilz6. 1n~~gl_>ctcgcdésci, n1id611 hugy képz6dik
ugya1~, dc. ne111 !olyhat k~ rcsz1nt vag;· a hu~ycs6szükülcl, vagy
kanko n1uttl, vagy pedig a hngyholyag 1zon1zalúnnk bénuItísa n1iatl; cn1c n1cglietegcdésekh<il szür1nazö hngyclrckcdésnek
ti!hh neve .van; ~Hl hngy cgyüllnl:ín ncn1 folyhnlik ki, a hetcgseg neve : 1schur1a, ha csak nagy 111cgcr6llctés ulün ürül ki :
dysuria, ha pedig igen kevés vizelet ürül ki : stranguria a
w

-

-

betegség neve. I .. o.
(fyc'igykezcléséhcn rnindig az cl{)idéz{) okot kell figyelcn1hc
vennünk nz anuria helyes tncgilélhelésérc s a szerint gyógykezelni a beteget.
Anus = végbélnyílás.
l\az:1y, G6g:ysz. Lcxicou.

;
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Anyafü, régi botanicnsok, n. m„ Csapó, D,iós~cgi, Y cszclszl~i
majd az artcmisia dracunculus-t ma.Jd a matncana chamom1llat
értették alatta. L. Melissa.
Anyag, physicai és chemiai tekintetben a t.ru10;nényck tárgya.
Az anyag fogalma a görög phtlo~oplmso~dol .:Sewto~Hg sokat
változott s főleg az erő és oszthatosag teluntPlcbcn tcrtck cl a
vélemények. Ha az cr6t az ~nyagtól megkiilönhö~teljük,. akkor
az anyagot holtnak képzelhet.) ük, 1;1clyet egy kul.so behatas. p. o.
lökés, nyomás mozgat, ez az elmelet a 1;icchan1s~nus elmcldc :
vaav az anvag fo11aln1át átvisszük az cro fogaln1aha s e szerint
OJ
"O
•
' lanyag
nincsen,
csak erő, en1c el Y a ll yn::;n11sr::un1
el vc ; 1;11nt
eme elméletckl61 eltekintve, az anyagot cs crot egynek kcpzcl-

hctjfll( s e szcr~nt: nincsen anyag erfi s erő :111~·ag nélltnl. l\7.
anyag oszlhalóságát lásd ;:iz >.-\nyag szerkezete·~ cs :--.-\lon1 clinc-

lel< címek alatt.
Anyag állandóságának elve„ a chemiának LaYnisicr últal
felfedezett an1a sarkalatos törvenyc, n1ely szerint :!Z,__Ul.l.}'_ag
.I!~e_nnyJ.§_ Qg_~„}!~~~---~~~~X~-~~?:~!S.Jl!0,~, da~.zúr~1 annak, hogy ah~kja 111eg\1t'ilfi:IZik. I>. o. ha egy gyerlyat cicg?t.ünk, n gJ~cr_lya cleg ngyt.111,
de az anyag, melyb6! úllolt, 1~e1;1, vahk se1.nrn1Y~, h'.~1wm. mlllt
szén, gúz, slb„ a levegií oxygcnj~\'cl, cgycsul. s tcnytuncm~nyc,k
közölt átalakul más Yegyületckkc. l:d1mgll,ll:.Ls, 1~1~gse11111usulcs
.te.Iiút. nem létezik, minden csak á!alakulús.
.
Anyagcsere alatt a szei:ves 1~1;::-ck ama m.ííködés~t értjük,
mely szerint a tápanyagok~! ata.l~k~t,1ak oly vegyul.<'.Lckk"., n'.t;lyck
a szerves testek működéscvel pro anyagveszteseget pololpk. A
növények szervetlen tüp~nyagokat vesznek .. n1agul~hoz, 1:1clyckel hő, fény mc<rkütésc altal szerves vcgyuletekke alakitanak
út, u. 111.: fchérn)·évé, ken1ényit6vé, sikérré stb.
Az emberi és állati szervezet nem képes a szen·ellen
vegyületeket ugy úlalakitai'.i, n:in.~ a nö:•ény.ck s lcgf(ihb .t:íphíléka a növényorszúg tcrmenyc1bol kerni k1, (ezt t~I.1cs .1oggal
lehet mondani, mivel azon allatok, melyeknek husat rnegcszszük, kizárólag nüvénycv6 úllatok s szervezetük e szerint nüvényi tápanyagokból vai1 f'elépilvc).
„
. .
. •
A növények egyszarü vcgyületekbol kes~1tcn~k .e<~mphcalt
összetételü veayületeket s eme vegyületek, mmt taplalckok. az
állati szervezetben a vérbe jntolt élcny közreműködésével cgyszerübh vegyületekre bon_1lanak, égnek el ~iiclt~~1 eme.:myagoknak
a növényben képződéskor megkötött ere.1e (leny, ho), felszabadul s mint :íllati err3művi munka nyilvúnul. Az állati anyagcsere tehút a körül gravitúl, hogy a t:.í.panyag nlakjúhan ~ szervezetbe jutott kevés élenyü összetett vegyületek sok elenyn
egyszerü ve<ryületekké bomlanak, miközben eréí szabadul !'cl
s a nem ha~ználható homlásanyagok kiküsziibiiltctnek.
Anyag szerkezete. Az anyag szerkezet él. ill?t"-. kérdésbe1;
kél hypolhesis áll egymással ~zemhen: , a vegnelkul c~szthnt;~,
folytonos anyag s az oszthalósagban hatarait, drscret reszekhol
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álló anyag elmélete; kisérletileg bebizonyítani ugyan egyiket sem
lehet, dc a lapasztalal, a hő, fény, clectromosság tünemé1wei az
utóbbit hizonyitják, daczára annak, hogy eszménvilea az 'anyagot az elsíí elmélet szerint is fel lehet fogni.
' b
Sllitsuk szembe e két hypothesisl. Eszménvile" az mwagol ugy foghatjuk fel, 1ninl folytonos, végnélkül ~oszf!1aló tö111egét valarncly türgynnk.
\'együnk egy péid:.í.t, p. o. az arany legkisebb részecskéjének is clképzclhetií.lchct{í még kisebb részecskéje, melynek mé<r
1nindiu van kitcr1· cdésc, sulva s c1nc kis részecske tnindia
b osztható
10

n végtelenig.

•

M

1
1

o

1\ lapaszlalal s a tüncn1é11yck azonban a 111:.ísodik eln1életet igazoljúk. Eme elmélet szerint az anyag oszthatatlan. küliinü!ló részccskékh6l üll s cn1c részecskéket cgynuíslól bizonyos
tér vúlnsztja cl, a rl;szccskék egy111üst vonzzük.
~
:\víz cn1c t'linélct szerint egyn1úsl<'>I különüllö részccskékb(il :íll s eme n'szecskék a lievitésnél még jobban l:ívolodnnk
egyrn:ístöl, 1nih{)J kClvetkezik u111a tünc1né11y 1nagyarüzata, hogy
l liter Yiz g(ízzé alakilva 1Xllll lílcr g{ízt ad, azaz 1800 cm"-t
tiilt be.
Csakis a nuísodik elinélet szerint n1agyarázhal<'i n1eu a sók
oldcldüsa a voh1111en csekély nilvckcdésévt;"J, uz allotroJ;isn1us,
isomorphismus. a l'ényszóród:ís, polarisalió sth. sth. L. Atomelmélet.
Anyahimesel<, r;yuandria, Linné rendszerének XX. osztüly;1,
mely oszt:ílyha tartozó uiivényelrnél a porzó a bibére ncilt; il}'euek az orchydc:ík. aristolochia, stb.
Anyajegy, naevus, a hőr sziiveti vagy szinheli clvúltozúsa.

I•:gyik alakja a !'este1~ye~ anyaJe.g_y (naevus pig~nc1}losus), n1ely

hama, vagy fekete kis tolt alalqahan mutatkozik cs semmiféle
mííkiidési zavart nem okoz, legfellebb a hiusúgot sérti, de sokszor a7; érdckcsség~t is cn1elheli. l\Iásik n~akja az anyajegynek
a;.:_ cdc~1yzctt ar~_ya,1egy (naevn~ vascul~1r1s), ez .vöröses vagy
kekes tollokat kepcz, melyek neha rosz llldulatu tekélyesedésbe
mehetnek üt s ilyenkor sebészeti eltávolitásuk szükségeltetik.
Anyalevél = follieuli seunae.
Anyalug = valamely sóoldat kikrist:ílyosodúsa nlún visszamaradt tömény ol<lal.
Anyaméhfű, az ,. .\nyaJ'ii., név alatt !'elsorolt növényeken
kivül <:snpc> igy nevezi a ~e1>ela {:atnriút (1nátrafií), DiGszegi
pedig a l>yrethrun1 l)arthcnin1not.
Anyarozs = Secale comulum.
Aorta = f()ér. fnggőér, a test lcgnagyohh vcrőerc, n1ely
a sziv balkanmíjúbcil p:íszlorbot alakjúhan görbülve emelkedik
ki. l•:n1e ér fcls6 része n n1ellkasha11 úgazik szét, alsó része
pediba a ,,aeri11czoszlo1> haloidaltí.n a '1-ik üavékcsiaolváiir
n1ea\•
Ww
W
„
b
b
1e, hol két ágra oszlik s ezen úguk közös csipő-verő-ér névvé!
jelöltetnck (a. iliaca comnnmis).
14*
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Az aorta felsíi részéh61 erednek a sziv koronás verli-crci;
az aorta-ivbiíl ered a névtelen vcrfí-ér, a hal fejver<l-ér, a bnl
kulcscsont alatti ér: az aorta als6 ága a mellkasba és a hasüregbe ágazik szét. (A. thoracica, a. allllorninalisJ.
Aortitis = az ütő-ér falazntának gyuladúsa, mely ffíleg
már elgyengült egyéneknél lép fel, kiknél az ütéi-ér falazata
111ár ncn1 sin1a s ez által a vérkeringés 1ncg van akadúlyozva.
Az aortitis a véredémfalazat ellenálló erejének csökkenése :iltal
nncurisn1ává alakulhi.lt.
Apáczazörej = a torkolati venák felett hallható zugú érverés, melyet vérszcgényeknél észlelhetni. Oka az összeesett
visszerekhől a híg hulhusha ()11116 vér zugüsára vczethcttí vissza.
:\z apáczazürejt clfíszí\r vérszegény apúczükon észlelték.
Apagoge = purgatiri, tisztitás.
Apanthesis = a 1nagzaln1íl csupún a 1nagzathnrnk szerveinek: köldök. Bottal járat, visszafejl<ldése.
ahartiApartthrosis. llippocratcs frtehnezése szerint
cnlatió.
Apastia = éhgyomor.
Apathia = érzéketlenség.
Ca (Cl, F),
Apatit = calciumphospl1át : :l C11u (i'(J.i),
Apelus = hcggcdii seb.
Apepsia = emésztési képtelenség, 1. Dispepsia.
Aperiens = has haj tó.
A1ierientia remedia = hashajtci-szcrek, 1. Laxantia.
Apertorium = tágitó eszköz.
Apetalae = sziromtalanok, eme alosztúly G rendre van
felosztva, u. m.: borsfélék ipiperinae), csalünképüek (nrticinae),
harkásak (amentaceae), farkasalma-félék laristolochiae), babérfélék (laurinae és a kiizépponti magvuak (centrospermae) remljére; ide sorollalnak n1ég a fagyöngy (viscun1 albun1) és a vízi
lófark (hippuris vnlgaris).
Apex = csúcs.
Aphanizon = Falk F. bécsi gy:írostcil készitett pecséttiszLitö szer, n1cly 1nagncsitunsilicút, ale.ohol, nitrohenzol és aether
keverékébéil áll.
Aphepsema = clecoctum.
Aphlogistica remedia = antiphlogistiea.
Aphonia = a gégeizn1ok hénulásúhöl szúrn1azó teljes hang0

·"

+

talanság.

Aphrodisiaca remedia = ama szerek, melyek részint a
híplálkozús javitúsa, részint az ivarszervek izgaltísa állal a ncn1i
tehetséget cn1clik. Ilyen szerek f6leg: a vaskésziln1ények, cas~
toreum, phnsphor, piper, crocus, stinchns marinus, cantharides
strychnin, mely két utóbbit régebben gyakran keverték szerelmi
h:íjitalokba s d)iavolini•, ,f'astilles galantes< nevek alatt szerepeltek s sok mérgezésnek lettek szül6okaivá. Az izgalószerekkel azonban csak ideiglenes hatúst érhetni el, több eredményre
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vczel a táplálkozás javitüsa, a lulsüoos szellen1i 111unka kerülése
és az ivarszervek hl~lvi kezelése ülU1L
Aphrodisiasmus .:_ külünbüzíi ehnehajoknál fellépő tulhajlott

ne1111

üsztün.

'

·

·

Apigenin = az opiinnak hig sarnkkal való fíizése :íltai
ei6:illitható vegyület.
'
Apiin. /(•petrezselyem leveleihííl és gyökerél>61 elc3állithatcí
gl~«·os1da; a 1nelynck veµyi üsszclL~le}e C':!.i ll:i'.! (J1t1. Snjúlsúgaira
11ezve lelJese_n_ ~ncgcgycz1k a._glye12s1da_kkal, csakhogy n l1ig savak
11d1ez_e~1 ltaS1tpk. Ha :.tz a punt. '.!;i örnn :ít J ·() 1 f:tjsulyu scísavval
cl1geral.1nk, az «[Jl!fC'lllfll nyei:iük helcíle. Ez utcíhbinak chémiai
üss7;etét~le (; .. l'cc;fcin szerint a köve!kez{i: Cic. lfw 0:,. ,\z. apigcII1n sarga Jcstckanyag, u n1ely 1nelhoxy csoportba tart'ozó
vegyiilelekel 11en1 l'oglal 1nagül>a11 és üsvú11yi savakkal nen1
vegyül. l:nst<>lg6 salétro111sav hatüsa ::dalt az ;1pilfcnin clho1nlik
c's. k~scll>h ~11-'.!.J;)"-n:il. olva<!ci, savak tulajdo71s:ígaival hiró
knstalyok valnak ki a lolyadekl>öl. ,\ krist:ílrnk összetételét
rnég eddig ny1n is1nerji'ik pontosan.

~

Apiol, Eszak-,\m1·rik:íha11 hasrn:ílatos "ycigvszer. nwlycl
pelrezsclyc1111uagvakhól üllil.<~nak . clcJ akénl,n hogy a 1nagVakat petroleumaetherrcl VOllJ'!k ki s e sürii párlatot 80"/ -os
alkol10IIH111 olclj:ík fel. Az apiolt alkalmazzük menstruatici i;~e"
indilúsüra, azonkiYi'il 111inl 111cghizhalú diurclictunot is rcndelilc
Apiolin = az apiol-nak L'iszapp:rnosit:ísa s lcpürl:ísa által

nyerl súrgás folyadék.
.
Apium graveolens = zeller.
A1moe = a légzésnek szünetelési állapota, ha a vérben
h6vcn van oxygén, n1ig a szénsav hi:ínvzik. ,\ 1nagzul az unva111éhh?n 11c111 lélckzik_, incrl anyja eIIú(ja clegend(3 oxygénl1cl,
de n11helyt n1cgszülelik, az oxygén fogyla s a szénsav fclhal111ozúdüsa l'olylún ösztüuszernleg lélekzeni kezd. Oxynénnel t;:íplált :íllatok sem lélckzenek.
-"
A1iococleinum muriaticum, a coc!ein származéka, nwlv elő
:íllithatcí sósavas codeinnek tüménv-chlorzink oldattal !~ perez.ilc! tar.tó hcvitése által, micliin viz képzéídése rnellett apocodein
vahk ki.
, '.\z apococ!cin fehér, jegec7:es por, vizhcn alkoholban jól
olc!ochk s. olda~a ne_m oly bomlekony .. mint az apomorphinoldat.
Halas tekllltetebcn az apomorphlllnal teljesen menegyezik.
Belscí aclagja 1"/„ oldat:íhól 10-30 csepp. stihcutan i~1jec.tióra
'.!" /„ oldat:íhól rn- '.!:i csepp.
Apo.cynum-f~lék = kntyaiililk, délvidéki növénygcnius, melynek lcglolib.JC n1crgcs lcJnedvct tarlaln1az; Icg1sn1cretcschh küznlük a .Ncriun1 oleander, l. o.
Apolysin, nj l:ízellenes szer, mely a paraphcnetidinhől származtatható le, ha annak mniclo csoportjában a [[atomot czitromsavgyükkcl pcítoljuk; ehhiíl l:ítszik, hogy a phenaectinncl analou
üsszetélclü vegyület s attól abban különltiizik, hogy az amid~

-

gyök egyik H atomját nem cczetsavgyök, hanem, mint már
cn11itve volt, czilro111savgyök l'oglalja cl. I,cvezctése n küvclkcz6:

Co Hr„ OH;

('. l·l , OH

J\1/-f';!,
pa "'"' mido1 >henol,
-•h

phcnol,

/ oc, ffr,

Co Ii1 ""

.\ ·~-

oc, lh

·- H

N- CO. Clh

Co /l,

('. l·l , OC, lfr,

,(, ·I °"'-·- Í\1fJ'!.
para phenel id in,

()[[
.H
1 (,'[le CO OH
N .,·· CO. C/1, C < CO. 011

phenacctin
apolysin.
.·\z apolysin rchércssárga kristúlyos por, 1ncly gyenge savanyu ízü; 1·rifi hideg s hár1nilv n1ennyiségü !'orrü vizhcn oldódik, ugyszinlén horszeszhen is. 'A phenacL·linnel pharmacmlynan1icailng leljescn rncgcgyezik,kcllc1nctlcn 111el!ékhnlüsai nincsenek.
Apomorphinum hydrochloricum: e„ lfo ;\'Ch llr:t = :rn:;,,,
Szürkésfehér, kristályos vagy alaktalan por, mely nedves levegőn, f61cg világossüg i>chatüsa alatt oxydúlúdva n1cgzüldi'il. :~o
sr. vízben 20 sulyr. alcoholhan oldhalc„, aclherhcn, L·hlornl'ormban nen1.
Vizolclata közömbös kémhalásu, nemes l'émck sóihól a
fémet kiválasztja. Az apornorphin pora l!NOa-al dörzsölve, vérvörös szinü lesz. Az oldal Na, CO:i·al l'chér csapadékot ad, mely
lassan megzöldül.
Az apomorphinl morphiumhcíl :íllilj:\k del. ha azl l'üliis
sclsavval. hcforraszloll üvegcs6hen 1:10°-on '.2--:) órán úl heYilik,
midőn a morphium vizel veszítve apamorphinnú alakul áL
C" Hm ()„ N = C!7 fii; O, N-!- flc 0.
Ily módon lehetséges a morphium 10°í„-ál apomorphinmí
1

alaki tani.
1\z apon1orphin lulnjclons<igai kiizé tartozik 1nég az, hngy
levegőn

való oxydálicíjál savak hálrállalj:ík, h1«ok clfíscgilik.
fecskendezve,
a nyult agyban lev6 hányási idegközpont idegeit izgatva, húnytalólng hal. Nagy adagjai nyálfolyást okoznak, 1nérgcz6 dosishan
bevéve a hányás n1cgsziinik, a hctcg kiabúl s a halúl fuladási
rohamok közölt beáll.
.
Az apomorphint mint luínylalól héír alá fecskendezik oly
esetekben, midőn a gyomorf'al izgalúsa üllal hányást nem lehel,
vagy ncn1 szabad el6idézni, vagy n1id6n a beteg gyc>gyszert
nem tud, vagy nem akar bevenni. Bfír alú !Hlfö grol fccskendezhelünk.
I~gyes adagja O·Ol gr., napi adagja ()'05 gr.
Apon = linc!. capsici composil. concenl. Iüt!sfíleg cs!Íz
ellen, belsőleg aranyér és élv:ígylalansúg ellen ajáuloll specialitás.
Aponeurosis = fel· ér imoslokhól és köliísziivelhiíl álló
izombönye a tenyeren és talpon.
Apopsichia = elavull neve a hosszan tarló ájulásnak.
1\z apon1orphin aktir bevéve, ak~ír hör alú
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Apoplexia = gulaiilés, a. ccrberi = agyhüclés, valamely
n1egrepedésél16l szúr1nazó agyálo1nányheli vérzés,
n1cly akkor úll hc lcgha111arabb, ha az agyvelőerek rugaln1asságukat elveszilvc, a vérnyonuísnál ncn1 tágulhatnak, hanen1
n1egrepednck . ..-\ véredények rugnhnasság::í.t csökkentik: a szeszes italok. doluíny, idült 6lon1rnérgczés, kor, inegrcpedhct a
véredt~ny er{ilküdés, kühügés, trüszszcntés alkahnával is.
I-Ia a gulaülülleknck arcza kipirult s az érverés szapora,
okvetlenül vért kell hocs:\j la ni, ellen kezei lünelelmél azonban
izgatók adandók. 4 hét n1ultün 1negkczdhclé5 a gócz gyógyitása
jüdküliun1n1al és n11g. hydrargyrival.
A1wretin = a rad. rhei gyantája.
Aposchasis = az érvügüs és köpülyüzés régi neve. 1. scaagyveldl~r

rificatió.I

Apostema =

a genygyülcmlés állal okozol! daganat.
Apotéke-nak nevezték a görügük arua rekeszes hciyiségekcl, 1nelyekhen az orvosok gy<>gyszcrcikcl lcraklák s árulták.
I~n1c szúhó1 szúr1nazik a 111agyar "lltllika~ elncve?-és.
Apoterapia = gy<>kcrcs gyögyilús.
Apotrausis = a csontnak szilánkokká valcí znzódása, liirése.
Igy nevezik azt a m(ílélcl, melylyel ily siilánkokal szednek ki az
izmok kiizül. Lászlcí Wherczeg apolrausisa kiizhcn hcálloll a
sepsis, melynek kiivelkczlében a bolti. cmlékü királyi főherczeg
kiszenvedett.
Apozema = clavull neve az infusumnak.
Apozema amarum = a régi pharmacopoeák szerint gcnlianával és slip. dulcamarival készüll infusum.
Apozema antiscorbuticum = hardanna fcizet.
Apozema tebrifugum = china f<izel.
Apozema 1rnrgans = rhcum és senna fcizct.
Apozema sudorifica = Iignum guaiaci és rad. sarsaparilla
féízct.
Appetentia = inger, hajlam, nemi ösztön.
Appetitus = valan1i u.táni vügy, élvágy.
Aprosopus = idétlen szülüll, melynél az arcz helyén nyiIús van, mivel a koponyaivek nem néíllck iissze. Hasonló szcrkezclü hiha a farkastorok, 1. o.
Apyrexia = valamely lázas betegség folyanuín hcülló Iáz1nentcs id<1küz n1cly n vúllcíláznúl n1i11t a hctcgség tern1észcte
úll hc, n1ás esetekben gyógyszerekkel idézhet{} elő.
Apyrothium = a kén régi elnevezése.
Aqua acidi carbonici cum ferro pyrophosphorico: szénsavval
lclilcll viz. mely 1000 sulyrészhen 5 rész fcrrum pyrophosphoricumot és 50 r. nalrium pyrophosphorieumol tartalmaz; a vas
javallali eseteiben adható.
1

-
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Aqua admirahilis Parisiensis:

L'ort. cinnranorni.
cil ri (la. 411
,\'uc. IJlOSCÍl<rl. ,'J{)
(; ll l'!J Of' h y // 0 /'.
/1111/. u11/a11yac
:::inyibcris
e" lwba /'/// 11
11 fit,.; ti is
Crm/11111w11i 11(1. 111.
~·lqtutc 1nelissac
Spir. 11i11i 7rl"/„ aa. ;)00.
Diucre per dics oeto, <Íl'.Íll fi/lm.
Aqua adstringens = aqua l\alanea.
Aqua aerata martiata:

Kalii /i,1To-/(l/'/1trici yr.
1
Acitli cilrici
fi
A</11111'. tlcs/. s11111.
föO
.1\~alr. bic<1rbo11.
{)
Eréís üvegben tartsd Jckiil\":. Haszmíllassék italul székrekedés eseteiben.
Aqua aluminosa --·" aqua llatauea.
Aqua ammonii hicarhonici Berlin.
Bp.
Am11w11ii carb. <ii/11psi
1
~'1<JIUtc ucirlo carbo11ico

i 111f'n"'11"a/11 e
10011
Dd11r in oilris lw1w ob/11mlis
si11g11lati111 100 gr. le11c11Ii/ms.
Aqua amygdalarum amararum. A magyar gykv. elséí kiadása
készíttette:
250 gr. keserli mandulát, melyet cl<ibh zsíros olajától sajtolás által megszahaditottunk, porrá kell zuzni.
Eme por '/ 12 részét rélre tesszük, "/„ részét pedig 2500 gr
forró vizhe tesszük s nchánv pcrczig forraljuk. A kihülés után
hozzátesszük a megmarad!' 1 / 1 , részt s egy napi állás után 500
grmot lcdeslillálunk hclíílc.
A forró víz a "/„ rész mandulából az amygdalinl mind
feloldotta, de az emulsinl, melynek hchat:ísára az arnygdalin
kéksavra bomlik, halásképtelcnné lelte. Ezért adatja hozzá az
!. kiadásu gykv. a fennmaradt '/„ r. mandulát, hogy a friss
emnlsin a feloldott amygclalint reihonlsa. (L. amygdalinnm.)
,\ n1agyar gykv. jelenlegi kiadúsa az üsszezuzotl 1nngvakra
hideg vizet öntet, mely az emulsint oldja fel, mig a szesz hozzii-

következőleg
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mliisa iiltal a henzalclehyd és amygclalin oldcíclnak rei, az emulsin
és atnygalin egyn1ússal érinlkezvc [-[(;1\r fcjlc>clik:
C,o IJ„ i\'011 -f- 2 lh 0 = 2 Co fit, O,; -!- CIJN -f- Co /-/r, COIJ.
A késziléshez okvellenül destill:ílt viz használandó, mivel
a vízben netalün előj<>vö savak a hydrocyant 111cgkf>lik.
Az aqua an1ygd. an1ar. zavaros szinc a vizzcl kcverl'dcll
hc11zalclel1ydl<'il, szaga a hydrocyanlcil van.
.:\ kéksav az aqua an1ygd. arnar.-han nz illú olajhoz, hc11zalclchvdhez van kiilvc s chhíil, múr mint a kéksavhól a viz
()·10°/;1-ot larlnlrnaz: czc11kiviil, lu1 a viz 11uir régi s világossúgnak volt kitéve a IICN-h<il ammouia, cyanannnonia, majd hydrohenzamicl keletkezik:
:! r;, !ln 0
.? H1 S = i e, Ek1:: .\',
.'i [f, 0.
,\ hcnzaldehyci!Híl lass:m a vele polymer hcnzoin iC11 El;,(),)
súrga jegeczck alakj:lhau v~ílik ki, azonkiviil az ülloll vizhcn a
henzaldehyd élenyülése rolyl:ín henzolsav is lehel jelen:

+

+

+

2C;!l„O
20 = 2C;lldh
ltlO c.111: 1 aqua ainygd. a111ar.-hoz 1 csepp hig kL~nsavat adva,
a IJCX és henz:ddchyd hosszu ideig v:íllozatla11ul megmaradnak.
,\ T/(,'~\ 0 / 0 tartaln1n igen fontos s a 1nagy. gy<'igyszcrkünyv
U·l0°/n tarlalinal kivútL I·:nnck llll'gliatúroz:'isa a kövelkczfílcg
türlénik:
27 gr. aqua a111ygd. a111ar.-ol (a IJC'1\1 cgyenértéksulyn.
1

granuuokliau kil'cjczYc) ;"i.t gr111 lcpúrolt vizzcl

hi~ilunk

s addig

adunk hozzá pé.pes n1agncsiun1hydroxyd olda tol, 1nig a folyadék tcjszinü lesz: indicatornl p:ír cscp chrú111savus kaliun1 olclatol adunk l1ozz:í s p:ír perez mulva 1/ 1" norma! Ay i\'Oa oldallal
titráljuk.
Ha a kelelkezcí chrnrnczüsl az utolsó hccseppcntés után
már nem oldódik, az AyNO:i oldal hozzáad:ís:ít mcgsziinletjlik s az ellrnszn:ílt oldat köhczenlimétereiuck sz:ímál 10-cl
osztva (vagy O·tO-cl szorozva) megkapjuk a készilmény IJCN"/„
mennyiségét 1000 grmra vonatkoztatva.
Ha '.!.7 grm. készítmény tilráhísúra Jü·;);J cm" ily NO:i oldat
lett elhasználva, 1000 grmhan lesz

llr~:i

=

o.10;;:1°10 f!CN:

mivel 1 cm'

1/, 0szabályos Ag NOa

olclat11ak vegyérték szerint 0·00'.!.7 grm. IJCN relel meg,
10·5él cm." oldalnak l()·;);l X lHI0'.!.7 '= 0·0'.!.8ií:ll gr f!CN relcl meg
tehúl a kén1lés szerint '27 gr111. n1cgvizsgúlt vizhcn 0·028531 gr
IJCN van. Ha lehút:
27 grmhan van 0·(128.l:l! IJCN
1000
,
„
x
,
--H :-o·U2~'fl3l= 1ÖÖO '. 27.----

1

1

-
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Az O·OO:í~ különbség kiküszübülése végett minden 10 gr.
aqua a1nygdalarun1ol annyi vizzcl higilunk, hogy sulya az elhasznült ké1nszer sulyúval legyen L~g\'cnlél, leluit 10 granunot 0·5:-l,
100 grmol 5·3, 11100 grm,)l 5:l gí·. vízzel kell ldhigilani, hogy a
gykv. ültal 111cgszalioll ()·1°/ 11 f/(,'tV-t 111egkapjuk.
Az Ay NO:i oldallal azonban nem lehel az iisszes CHN
n1cnnyisL~gel 111cghalürozni, 111ivcl annak egy része hcnzaldehydhez van külve . .\ n<'tnel gykv. a benzaldehydhcz kiiliill l!CN-l
ammoniús .-ly NO:i oldallal bonlalja cl.
t\ n1agyar gykY. üllal cl6irt tilrúhísnül véglicn1cn6 vcgyfolvantal ez:
illy 10l/.1,
2 /ff,'i\' = Jly 1CN1,
211, 0:
. _
2 My 1C1\'),
2 .-\y i\'O:i ~ !2 Ay C.\' · ! · ilfy 1CN1, ! !- My 1NO:ib;
[2 Ay Nr:
My 1CNi,J
-~ Ay .\'Oa = 4 Ay CS
.liy (NOai,.
I larnisilús fclisrncrése:
,\ kcscrü111a11dnlaviz szagüuak akkor is n1cg kell n1aradnia, ha a HCV-l Ay NO:i-al mür levúlaszlolluk, ha a szag nem
ére-zhcl<'i, a készil1nl>n\' csak kéksavnnk vizoldula.
.\ készilményl ,\'11 Of!, nchúny csepp l"errosnllal s 1-2
csepp. l"errichloriddal elegyilve s súsaval ad\'a hozzá, kék szinez6dés lép J"cl. (Berlini kék.)

+

+

+
+

+

HCN

+

+ Sa Oli _,,_ N11 CW -!- l/, 0;

+

1; Na C N-!- F" S0.1 ~- .\'11.1 F1· (C.\'Jn
Na, S01;
.'i Nm Fc (CN )n --f- -1 F" Cla =, Fc.1 !Pc (CW1nja
15 Sa Cl.
l~n1e rCactiö azonban scnHnil scn1 hizonyit az aqua an1ygd.
a1nar. vnlödisúga n1cllcll, 111crl ugyanezen reacti('i beáll a cyanhydrogén vizoldatúnál is.
10 gr. készil111ényt 0·10 gr. kal. carhonicununal hepúrolva
s a kiizzilott n1aradékol tün1énv légensavhan oldva, az oldat
Ay NOa-al ne adjon csapadékot- ugyszintén [f, S-el, mely fémek
jelenlétére enged következtetni.
A nilrnhenzollal készített viz felismerhel6 édes izér61 s
onnan, hogy Na OH-dal f{ízve sárga szinez6dés áll he.
llalüsa a kéksav hatúsával Cavczik n1cg, dc vannak n1ás
hatásai is, n1ivcl IJC'i.\T-cn kivül
vcgvülcleket is tarlaln1az.
llódiló szerekkel (morphinm, hyosCiamus) együtt, minl l"újdalomcsill~piló adjnvans szert alkalmazzúk légulak huruljúnúl,
csüs bánlalmalmál, szivhúrl yagyuladúsnál, vidalúncznúl '.lO-· illl
cseppenként naponta luíromszor.
Aqua anisi 1 az orosz gykv. szerint 10 gra111111 ünizsnu1gnak 100 gr. vízzel való ázlalása s 1\0 gr. ledeslillúlása állal
készül. Haló anyaga az illó olaj, mely szélhajtó.
Aqua antihysterica foetia Pragensis, az oszlrük gykv. V.
ki!ulúsúban hivalalos volt. készlil: gallianum, assa l"oeiida, myrha.
rad. valcrianac, -· zcdoaric. - angclicae, n1cnlha pip. hh. scrpylli, chamomilla roman. és casloreumnak hig szeszszcl való
párlúsa állal; alkalmazlúk hisleriásoknál.
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Aqua antimiasmatica l{öchlini compos. 1 r. lincl. anlimiasm.
comp. és 80 rész viz kcvcr~ke, melyet hujakórnúl 1--·2 kamíllal allrnlmazlak. A lra. autn111asm. comp. 1 rész Ily C/, és 1(j
rész lra. anti1niasrn. si1npl. keveréke. I ~. o.
Aqua antimiasmatica Köchlini simplex. 1 r. lra anlimiasm.
sin1plcx és 80 rész viz keveréke. alkalinazlúk Jiujakörnül, görcsüs köhC>gésnéL zsühüknül. l\ lra. anlirnias1n. sin1plcx, 1 rész
Cu CL, 120 rész viz és 2-1 1·ész rnnmoni11111 chloralum keveréke.
ille16leg oldala.
·
Ac1ua aromatica spirituosa, halsa11111111 cmbrvonis, az oszlrúk
gykv. szerint hivatalos s cképen készül:
~
]{p.

Flor i<11ll'lld11/ac
[•~ol. saluiac
Fii/. cilri
Fol. /Jl 1'11 //1111' fii'· aa. 1ia rl cs i rl's

1
1

n1oschrtl. rasor.
Ca ríop fi y 11 o r

l\'11f'lllll

1

;)/rwidis
(;fllflfflllOJllf

corf.

Had. .: i11 y ibcri.,
Fmci. foc11ir:11/i 1111. 11aries 1.
Spir. oini fJ0°/0 [Jarlt•s 22.
Aq1111e 1frsl. s. paries 1/j/j_

1

12 óra mulva 100 rész lepárlandó. Szélhajlö szer s az
en1észt6nedvck Jcválasztüsút fokozza.
Aqua aurantiorum flor., aqua naphae. llélfrancziaorszúghan
a c:itrus vu!garis llisso virüguihül le1nírlüs :íltal készitik.
Tarlalmaz illó olajai és eczelsaval. Szinlclcn, néha ziildess:.~_rga. kcllen_1c? i!lalu s ke':~ssé keserü izü. 1\ 1nagyar gy<lgyszcrkonyv azl ktvan.ia. hogy f.e1ncket ne larlahnazzon.
1-\lkaln1azzák n1int szagjavitüt és gyenge izgató viv6szerl.
Aqua Batanea, aqna alnminosa comp. aqna adslringens.
e

Il1>.

Zi11ci .ml/itrfri
A/11111i11. crwli
a11. y r. J-:íO
.-lq11ac dest. simJll.
qr. lOINI.
!!. S. Bc/i!csk<'wic:ni lwyycsii k11/ams11úl.
.-\llrnlmazhaló mini mosöviz izzadú lúbra, htírhorzsolásra,
kip:ílloll izomru, slb.
Ac1ua Binelli, aqua kreosolli.

Kr"o.rnli p11ri p11rfrm 1.
Aq1wc 1frsl. sillljJ/. parfrs 100.
Sebek mosásúra mint desinfie.icns használlalik.

-
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Aqua bromata, súrgús, vil:igossúgon IJBr-ú és 0-rc hnml<i

folyadék, 111elyet ugy készitenek, hogy lelszés szerinti n1cnnyiségü brómot vízzel rúznak s a mennyi lmimot a viz fel képes
szivni, illct61cg oldani, annyit tartalmaz. Hatás tekintetében a
chlórvizzel egyezik meg.
Aqua calcis, aqua cakariac, calcaria solnta.
Rp.
Ca/rii o.ryd11ti rccml. 11sli
!! r. 101/-11
('011.'>fJCF!fe in [l(fSC /iclili ('lf/ll
Aq111w rfrslil/alric
yr. ;)0, 11os/ c:rlinrlioncm rulrle
Aq11({1' rles/. simp/.
!/ r. 11/IJIJll.
Gyakrnn /dnbw, 112 iifrrlr'km /ar/srl.
;);) grhan 0·0:3 gr. C'aO van. Szintelen, lngos kén1hatúsu,
f()zéskor tnegzavarosodü rolyadék, ;)70 granunot 1:1 {.'.111.:1 no1·m:íl lugmérií oldat (srísav) telit. A cakinmot kicsapja heliílc, azaz
vele vegyületet képez a IXJc. Ha PU1, acid. arscnic.[acid oxalicum,
1ncly vegyületek vizlien ne1n old<'>dnak; a 1lly és 11/-ot vegyüIcteih61 kicsapja a mészviz.
..-\ n1észviz h6rre kenve, n zsir savüval egyesül s az 6rilltelt felületet érdessé teszi, hámnélküli felületeken réteget képez, n1i últal a leveg<ll

110111 engedi a schhcz julni s a seb
ha1narúhh hcgyügyul. 1\z iz1nok köl6anyagút !'eloldja s a gyon1orhan a n1irigyck clvúlaszlását csiikkenli~ n1i által étvúgylnlan~

ságot, undort, hányást okoz. Hosszas haszmílata után a szervezet

összeesik.
Savas cr:jcdéssel, undorral kapcsolatos béllmrut esetéhen
lejjel bevéve jó szolgúlatot tehet, ngyszintén hurutos hasnJenésnél, mid<in lohos folyamat nincs jelen.
Croupus, roncsoló lobos izzadnuínyok eltávolitására alkalmazható, ezenkiviil olajjal keverve égési sebekre, forrázott helvckrc mint linimentum.
•
Aqua calcis saccharata, liqnor calcis saecharatus:
Rp.
Crrlcii o:rydnti n·ccnlcr usli
!/ /'({ lll 111 {[ / ({ 1 ;) .

Conspc1yc in uase ficlili cum
Aqrwe dc.,lill, _,;mp/.
yrlms tii, ar/rle
Sac<'.hari albi puluerisali yr. _?:)
Pos/ e:rlinctionem addc
Aq11rw dest.
g1w11111nla 1000.
Az átlátszó !'olvadékot az ülcdékriil töltsd le s ha szükséges
liltníld meg. •

-

A forraláskor képziíd{í csapadék
oldódik.

kihüléskor ismét fel-

37 gr. lelitésére 3·;) cn1.: szabályos sósav szükséges, az el1

használt sósav köhccntimétercinek száma adja a Cn(Oll)::"i0 -os
tartalmát. ~]int a carholsav ellenszere haszmílatos.
Aqua cam11horae, mistura eamphorac; a hrit, belga, rran-

czía és észak-an1crikai gykvl:k szerint 1 rész kú111forbóí és 320
rész vizb61 küliinböz6 1!iííl'ogúsok szerint készül. Allrnlmazásüt
!. Camphor czim alatt.
Aqua carbolata 1"/.„ 2"!0 és 5"/0 -os; earbolsavnak vizoldalai.
Hnsználtatnak sebmosásokra, desinílciensül, kézmoS>ísrn stb.
Aqua carmelitarum = spir. carmelit.
Aqua carminativa regia, összetett szélhajtó viz; az osztr.
gyk\'. V, kiadásülian IIivatalos. !lló olajokkal való készilésmódja

a küvelkczéí :

1

Rp.

0/. l'{{/?JOJl/i!f/or,
01. bcry am oti w,

01. citri calab.
()/. cami bisrecli/
aa. g11/las \T.
0/. gemnii.
01. 11myyd. {{l/l({/'{//',
01. mclissac
{[((. [/ [) 11 (//ll !.

1

;!

1
1

1

.'jacc/wri a/bi
!fi'. 150.
Spir. uini cuncenl.

!J r. Mii.

1\quac dcstil. s.
11r..'l:JO.
Pulu. corciondlae
P11/u. a/11mi11. crwli
aa. yr. S·IJ.

Dfrgcrc per duas dfrs, dcin /i//m.
Aqua carminativa simplex = egyszeri\ szélhajtó viz, az
osztr. gykv. Y. kimlása szerint küvctkez<ilcg készül:
Rp.
FI or. clw 111 om;11. rom an.

partcs 111.
(;orlicis auranlior.
Corlicis cilri.
Hb. menth. crisJI.
Fruc/. corirmdri

. Fmr:I. /iwniculi
}<'''ruci. carui an [Jnrlcs 3

.·lrfi!ae dcstill. simpl
parlcs ft.OIJ

i'
1
1

'1

Ji

1

-

horarum ahslrahe
parlcs 200. Szélhajtó illatos Vl\'iis:rnr
Aqua carvi, az angol gykv. Bzcrint 1 r. n1ag és 10 rész
vizbiíl készül lepárhís átai. Illatos szélhajtó szer.
Aqua castorei :
Rp.
C'Hslorci 1ni11ul. consr1.'>s.
[fi'. 50.
Spir 11ini conc.
fii'. 150.
Aqll11e rlcslill sim[il.
[fi'. 12011.
flt•s!illatr11n p11rlcs 100.
Aqua castorei composita, aqua hinmdinari.

Rp.

Ilb. hiru11rli1111rirw
m llw e h ort.
aa fi I" :io.
(.'a lort~i conscissl

yr. 2;;.
S11ir. uini co11cc11I.

yr. 1511.
Aq11ae dest. simpl.
y /'. 131111.
Desli/latur partcs 11100.
Aqua cerasorum nigrorum = aqua amygd am. dilula. 1
rész aqua a1nygd. a111. és U rész vizh6l készül.
Ac1ua chamomillae, ::1z osztrák gyógyszerkönyv\~. kiadása szerint ·100 r. flor. chamomillae és ()()()() r. víznek 1 napi ázlalüsa
s 2000 gr. lcpárhísa állal készül. Illatos szélhajtó.
Aqua chlori, chlornm solulurn, liquor chlori, aqua oxymurialica, chlorina lir1uida.
A chlórgáz vizoldaia, a viz !. i. 1;}"-n:íl 2·37 lé1-l'ogal Cl
gázt képes absorheúlni.
Készítési módjai:
L)arahokra lürt 111anga11hypcroxydra 1j:1 rész vizzcl higitoll
nyers sösavat öntünk s a lo111hikot gyengén n1clegiljük, n1ire a
Cl kil'ejliídik.
A fejlr'íd{í gázt W oulf-l'éle mosó palaczkban mcgmowa,
félig vízzel lölliill edénybe vezetjük, ha a viz már nem képes
több C/-l absorbcúlni, mással cseréljük !'cl A folyamat ez:
J1!11 O, lt HCI = Jll11 (,'/,
2 Ih 0
M11 Cl.i = M11 C/, 2 Cl
Egycnl6 sulyrész 111anganhypcroxyd és konyhasó keverékéhez 2 sulyrész tün1ény kénsavat 2 ~. r. vizet adunk. s a knnhikol gyengén hevítjük, a chlór lassan kifejliídik:
2 Na Cl+ 2 IJ, SO,
2 ,\a IJS0.1
2 HCI
2HCI + M11 o, +so,IJ, = so, M11
2 H, 0 +2CI

+

+

+

+

+
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Chlórmcszcl kénsavval leöntve szintén chlórl nyerhetünk.
Cl, OCa
S0.1 IJ, = SO., Ca 2 IJ, 0 +2 C(
Chlórl fcjlcszlhelni még chrómsavas kaliumnak és sósavnak keverése állal, rnidiín:
Cr, Q, [(, + H HCI = C1, Cin+ '.l KC/ + 7 IhO -j- fi C'I
A chlórviz zöldes sziuü fojtó szagu folyadék, 100 sulyrészben O··l sulyrész Cl-l tartalmaz. :-\apl'ényen a vízzel könynven felbomlik:
•
H, 0 +2G/ =2HCI
0
2 H, O-f-2CI = 2HC/ -f-H, o,
i\ savanyu ké111hattisu chlclrviz elvetcnd6, ugyszintén az is,
mely KJ oldalból nem választ le jódot, az elsiíhcn a chlcír a
vízzel már sósavní alakult, a másodikban pedig ahsolule nincsen szabad chlór.
."\ chlörviz 0 / 0 -os ehlúrlarlalina küvelkcz6lcg hatürozhatö 111eo.
::~;)·.1 grnn1111 chlörvizhez (a chl6r egyenérték sulya gran~
mokhan kifejezve) oly oldaíol adunk. mely Li gram jódkáliumol tartalmaz (a /U cgycnfrlék sulyal, a chlór a jódkálumból
jódot választ le, még pedig 1 sulyrész Cl, 1 sulyrész jódot; a levülaszloll jód mennyisége megegyezik a ehlórvizben jelenvolt Cl
n1cnnyiségévcl.
A lev:ílaszloll jódmennyiségcl jodomclriai ulon halúrozzuk 111cg:
A keméuyiléí indicalorrul kékre feslell oldatot szabülvos
nalL lhiosull'al • oldallal lilr:íljuk s az clhasznúll cm." szá!11úl
100-al osztva megkapjuk a jód, illeléileg a ehlórviz Cl "/„-os
n1cnnyiségét.
,;-\ litrültisnül véglicn1cn<l ycgyfolya1nnl ez:
2 Na, s, O„
J, = 2 Na J
Na, s, On.
Ha :lií"l gr. chlórviz :íllal leválaszloll l\J oldal lilrálás:íhoz
·IÜ cm." jódomelricus oldal lelt elhasználva, ugy a chlórviz 100
grban (b{ gr. Cl-l tartalmaz.
A chlórviz szerves anyagokkal érintkezve azok H-jél elvonja
s 0 szabadul ki, mely l'olyamal a ltirgy szinlelcnedésél okozza,
a szöveteket elroncsolja s a fchérnyél 1negalvasztja. .e\ 111eglümadoll felülclckel l'clelléhb iugcrli s a gyomorba jutva vérhiiségel, vérköpésl, gyuladásl okozhat.
A chlórviz a legkiválóbb anliseplicum lenne, ha a szervezetre oly k:íros hatüsa ncn1 volna. Sen1111elvcis lgnücz, aki c1éíszClr penditcltc n1eg az antisl•psis csz1néjé!, chlórvizzcl kczclle
kezét, n1ííszercil s az operülandcl egyén schét opcrüc.ziöi1uíL
A chlórvizcl adják hatszorosan higilva üszkiisiidií sebekre,
híízös szövelpuszlulüsokra 111int rnosó szert. l•'én1ckkel ne rendeltessék, mert azokkal vegyületeket kén ez.
L. még Chlór czim ,il,íu.
'
Aqua chloroformii a hril gykv. szerint ugy készül, hogy .1
gr. chloroformol 7:)0 gr. vízzel addig ráznak, mig feloldódik.
Hatásút 1. chloroformnál.

+

+

+

+

+
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Aqua cinnamotni simplex, a n1agyar gyógyszerkönyv szerint
hivatalos s 200 or. cortcx cinnamominak 2000 gr. vizzcl való
1 napi áztatása~ a folyadéknak 1000 grammig terjcd6 lepárhisn
állal készül.
Friss állapotban sárgás, késéíhhcn megtisztuló folyadék.
Sokáig állva az illó olaj felbomlik fahéjsavra (C<> EJ., O,) és egy

gyantúra.

Illatos izjavitó vivőszcr. L. Cinuamomum alatt.
Aqua cochlariae, régi pharmacopocákhan clőirt illatos viz,
melyet fcileg süly ellen használtak.
Aqua coloniensis, spir. coloniensis. Ean dc Colon, kölni viz:
Rp.

Old berga11101/11e
01. cilrí ca/ab.
01. caríoJihylor
01. lr111c11d11l<w
0/. cm llws m1.
01. 11crolí
01. ro.wr. aa.
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Hid~gv!ze~ .fiirdőbéíl rövid idd mulva kijőve, kellemes,
''"""";;. erze~ torua_ el .. az eml!erl; a munkakedv, az étv,így fokomr az elohalado kormozgas emelkedett volta mellett bizonvit
Hosszabl~ idei!l ülve a hidegfördciben, a hajlüszők kien;el:
1<euu1e1< (lndbor·), hrdcg borzongás futja üt az eavént, a lest, főlea

njak rnegk~kül: húgyadlsúg, úln1ossüg lép i'tl; en1c tünetek
vezelhetok vissza, hogy a lest hőmérséklete a fürcléíben

ahíszáll s a rendes h6n1érsék elérésére a test anvagfornagyon igényhe vétetik.
" ·
az idegek ingerültsége csökken, innen
a meleg J'újt!alomc.sillapilií, envhilci hatúsa. Mivel

n1clegfürdőhen

n hőkipúrolgús 111cg van alZadúlyozva, a test~

fclhalmozót!olt meleg vérbiíséaet okozhat. mihől rosszullét
.. ti \C~J·1.;:, !'~p 1·1 ~~ l.1alas?
- _van
" t; g6~fürd6;1el~. 1\ n1cleg-'
1i:_ovc
rnr·tliík 1zzaszlo halasa loleg hülesekbol szarmazo banlalmaknál
jó hatással.
'
A viz l~slsnlyunlrnak majdnem a '(, részét képezi s igen

1()

alkatreszc a szervezclnck. :\ viz1nc11nviséaet f6lccr viz-

X.

Spirílus uíní conccnl. t!HJO.
A friss készilmény nem illatos, csak a régebbi pracparalum.
L. még héívebben Eau de Cologne alall.
Aqua communis, közönséges viz, a legelterjedtebb vegyület

ivúskor vesszük fel. Mennél közelebb úll a n1eoi~olt viz IZőmér
séklele a belső szervek h<lmérsékleléhez, annál hamarabb assim~lálódik0 '"~gy. J'elszivódik. lfo a megivott viz meleg volt, nem
szm>dhal1k lel rgen hamar s a belekben marad s azok falüt

a füldün 1 n1ely har111at 1 küd, eS6, dér, dara, hó és jég alakjúhan
csapódik le s a l"öldhe szivódva később mint forrás tör elő.

nás úllnl üditíHcg hnt s csakhn111ar feltnelecredve felszívódik és

A viz minden oldható anyagot felold eme kürulJában (sók,

gúzok), ha ezen feloldott anyagok nc111 nagy 111cnnyiséghe11 vannak jelen, a vizet lügynak n1on<ljuk vagy édes viznek, ha pedig
az alkatrészek n1cnnyisége oly nagy, hogy észrevehet{) izl ad a
viznck, a vizel keménynek mondjuk. A kemény vizbcn föleg
sok calcium és magnesiurnsó van feloldva.
A vizel szenen és kavicson bocsájtva ál, az előbbi a sza-

gos és szincs vegyületeket tartja vissza, az ut<'ihhi pedig a szilánl anyagokat lávolilja cl. L. vizszürrí készülék.
1\ viz. Jecrtühhn)'irc
ehlúrvc1rvülctckel
léc1envve1ryülelcket.
t'I
o....
1
b
<":> ....
kénsavas 111cszet, kovasa\'nl, szénsavat, an1n1011i:.íl és n1eszet larM'

lalmaz.
Ha leslünkel hidegvizzel mossuk, a küllaknrcí kipárolgását
hátráltató szeny levúlása állal kellemes üdiléí hatással van rc<ink.
Vizzel való hirleleni leiinlés a h6 elvonása állal szerJ'elell ingerli

az érztiiclcgckct, atnirc az ájult nuigúhoz tér, nz alvó lclélircd,
de a hőclvonús ncn1 sokáig tart. J:>crn1clel'ürd6 enyhe idcgingerlőleg hal, mig a zuhany a lcüntésnél is erélyesebb halásu.

izgatva, húnyúst okoz; kevés hideg vizel iva, az

belső

hőelvo

semmiféle keller11cllcn tünetet nem oko'z, ~Jia ~llenb~n a sol~
hidegviz, nem lévén képes felmelegedni s r.;\szivódni hasmenést idéz elő.
'
Allalában véve a viznek lulságos sok ivása a belekben
lobos lolyamalol, lrnrulol okoz s ezen alapszik a fürdőlulajdo
nosok lrnmln~ngja •. mely szerint a hozzújuk érkezett beteggel
elemle sok vrzel rlalnak meg, mely hurnlol okoz, azután a
láplálkozús szalHi!yozása :illa! eme -hnrulol, melyre a betea-

nck egyáltalában scn1111i szüksége ncn1 volt, n1e!.1szüntclik bs
ez:illal ugy tünnek fel, mintha az étvágyat az 6 fürd6jük okozta

volna, vagy hozta helyre.
Mihelyt a vérben a viz mennyisége a szokottnál naovobb

a vérfeszülés 'íllal a kiválasztó szervCk n1ííküdése és az el~Zilasz~
t{:sok nagyohh 111érvlick lesznek és a viz sen1n1iféle rendellenes~
segre okol nem szolgáltat. L. még Acrua deslillala.
Aqua copaivae :
Rp.

Gyakran vüllogatolt vizes horogatüssal a horognlott test-

lJals. co1>aiu.
g11/las XV.
Aquac dest. s.
gr. 500

részből sok meleget vonhalni el, ügyelni kell azonban, nehogy

a horo11atö ruha il testen n1cg1nclcgedjék, n1crl ilyenkor a lest
hőkipá~olgásának hálrállalása úllal még löbh meleg halmozódik

Misce

fel a testrészben s épen ellcnkezcí hatást érünk cl vele.
l\uzay, Gyógysz. Lcxicon.
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R,p.

b~n. oldva. kelclkcz1~ck s m~lyek az cgyszerficn illó olajjal
kcsz1lcll vizekben nm~sc;n~k .Jelen. Az illatos vizek legtöblije
zavm:os a fel nem oldodo 11lo olajtól, dc némelyikük később

2;;

Zinci o:rydaii.

:i!NI

Cc111ssac pulv.

111

Amyli lrii.

/(){}
Aquac rosw·
20
11aplwc
11/isce. S. 1lrc:111osó ui:::.

Rp.

170

li11111lsio11. o/eos.

(j

/Joracis 11c11cl.

(j

Tm bc11:oc

Miscc S. 1lrc:ui:.
Aqua del petesino, !. Aqua Tofona._
.
Aqua destillata simplex, aqna slillal1,lrn, hydrogernnm os;·dalum, oxvdoides = HJ) = 18. \'égy lelszes szl,rnll1 vizel s parold
le, az elsci és utolsó harmadrészt vesd el. Ugycl111 kell, nehogy
az áln1enő <lcslilláll viz n1clegen ~-scpcgje.n le, n1erl akkor a
·
viz zavarossú v~ílik.
f\ hol a küzünségcs viz nngyon sok oldott anyagot tarlah11az1 tanácsos a lcpúrland<l vizhc a szerves anyagok elho11tása végett il/11 2 ()ti[{~ sót s az an1n1011ia rncgkülésc végett tin1sót
lenni s egy nap mulva áldcslillálni.
_
A viz alkatrészeit Cavcndish határozta meg 1181-hcn s
ugy találta, hogy 2 tön1ccs hydrogénh61 és 1 tün1c~s oxygénhöl
áll= Ho O azaz lOO s. részben vm1 1111 sr. H cs 88"' sr. 0;
n1olecu{a 'sulva 18, sürüsége D, 700 n1n1. légnyon1ásnál 0°-núl
megszihírdul -s 100°-nál fon. Minl hcí, dara a hals~iigcs rendszerben kristályosodik; fajsulya 0"-nál O·\J.[,
4"-nal 1, csak a
viz képez hizon)·os kivételt ama tfü:::ény alól, melyo sz:rint a,teslek a
hidenbcn
összelrnzódnak ·, 1 kor.
"
" .JC""' 1 liler
• . 100
'l v1zbe
_,,G .,leve,
1 .. annak n1eleoét felolvaclásúval 1ncgköli; gozze va va :J,) ·.-, 10 egységet köt ~ueo s ocizzé alakulva térl'ogala lli\JG-szorosan növck" 1 "lénnyomásnak nevezett l'cszerovc
• 1 1Hl',
. 191"
szik s 100·•-nál
~ -na'l
már 2, B5"-nál 4 légnyomásnyi l'cszercil l'cjl ki.
·.
.
A viz vékony réteghcn szintch!n nagy tün1cghcn kckcszöld szinü; h6foghatósága valan1enn)'Í lest, kü~?ll a leg.nagy.ohh
s 1000-el jelöltetik; az electrornossagol cleg JOl vezeti, n11g a
jég rossz villamvezető.
.
.
·
Savképzci elemekkel, illetőleg élcgekkcl savakka, 111gkcpzókkel !11crokká enyesül: S011 H, 0 = IL SO„ Na, 0
If, 0 = 2
Na OII. Sem ilg...,N011, sem Ba Cfo, sem Hy C/,-vel csapadékot
ne adjon, a csapadék képződése Cl, kénsavsók, illetőleg ammonia
jelenlétére mntal.
Aquae aromaticae = ill.atos vizc;k. m~ly;k i;övény.i ré.szeknek vizzel, vagy alcoholos v1zzel valo leparlasa .allal kc;szulnck.
Eme vizek a növény illó olaján k1vü~ annal~ n;as all"ürészeit is tarlalnrnzzák, melyek esetleg csakis a leparlaskor, v1z-
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n1cgttszlul.
A már álloll, régi készítmény elveszti illatát, savi kémhalásn lesz, midiin clvel_c1;d'.í, kivé\·e az aqna cínnamomi spir.
, .~~nnak ~ n.~cgv1zsgalasara, .hogy valjon az aro111alicus viz
lcparh!ssal kc~zult-e, ~vag;· pec.~1g csak viznck és illó olajnak
kevcr~kc, a kovctk_ezo 1noc!ok allanak rendclkezésnnkrc:
. . ;l0--10 ~r. vizet ·clp.arnlogtalva, az esetleg visszamaradt
szilard allrnlresz mcstcrseges v1zre vall. A szilárd maradék
az olt\i eldiirzsölésérc használt magnes. carh. lap. haptisl, czukor lehet;
. 100 cm.' vizel.· Lí , cm:' faolt\i,jal nízva s mcgsziirve, ha
1ncg yan s7:nga, valocl1 v1z~el va~1 dolgunk, ha szag ncn1 érczh?lo 1s, az„ 1zre kell ~n!yl l~lddrn, a vallÍdi lepárlás állal készüll
v1z „az :ita.J.ll~l valo razas ul,~n 1s megtartja izél, az illó olajjal
eldorzsoll v1z 1zlclc11, vagy igen gyenge izü.
1\z aro111ás vizek fén1ekel ne lartaln1azzanak. ,\ fén1tarla!m11 még. legjc:bhan hizo!1yit a mcllcll, hogy lepárlás állal
kcszul a v1z, mivel a leparlo cdényckbcíl kerül le•rlühlrnyire
n fé1n az aro111nlicus vizekbe.
~
n
1\. 111agyar gykilnyv II. kiadús:íhan !'el van véve 1ninl hivatalos viz az Aqua aurantiorum llornm, Aqua foenicnli, Aqua
c11111an101111 s1111pl. t\qua cinnan1.0111i spir . .:\qua 111cnthae pip. és

Ac1ua rnst:rm.n„ 1\z A<1trn auranl10r11m llornmol a gykönyv beszerczlclm k1van.1a, az Aqua rosarumol perli" illó olajjal való
eldiirzsölés állal készillcli.
·
"
··
Aqua foenicul! = 0deskö1üény.viz, az osztr. gykv. szcrinl 300
g1:. se111en foc1,11c;tl1n~k .JOO~l .~r. vn:ben :2·l óráig való úztatása
s 2000 gr. lcparlasa allal kesznl.
Szintelen, néha opaliz:íló illatos viz, mclybcil hide" helyen
jcgeczcs anclhol: C10 H" 0 \'álik ki. Használják mint s~élha'jtót
héll'cszüléseknél.
·
·
. Aqua foetida Pragensis !. A1rna anli11yslerica foelída Pragcns1s.

Aqua fortis = ,\cici. nilric. dilnlum.
Aqua fragorum = 101) rész epernek .j r. i\'a, COa al s
1000 r. vizzel való lcpárlúsa Mlal nyerhclií. Elavult készilmény.
Aqua Goulardi, aqna vegclomíncralís Gonlanli, Tinct. plm11hosa. '.W gr. Plumh. acel. has. solul, :íO gr. spir. viní dilul. és
1000 r„ vizl!ól készü!. Fehér szinii folyadék, állás közben szénsavas cs kcnsavas olom válik le bcl6lc Balogh K. a készilésmódol l!elytelenn.ek _monc!ja, mivel az oldatbat1 volt plumbum,
mml szensavas so k1csapod1k. Használatát !. Aqua plnmbica és
Plumb. acet. alall.
Aqua haemostatica, aqna lerebinlhinala · 50 gr. lerebint.
comnmn. és 500 gr. vizből készül aképen, l;ogy a terpentint
15*

-

és vizet 2 napi állás után lepárlás nélkül cgyszcrücn csak megszürik, a mennyi terpentin feloldódott, annyit tartalmaz a
készitmény. L. tercbint.
Aqua hydroiodata = aqua jodata.
Aqua hydrosulturata, acid. hydrosulfuratum, acid. hydrolhionicum = fü S gáznak vizhcn való fclszörhölletése állal készül. A fü S gázt clőúllithatjuk legkönnyebben ugy, hogy kénmájhoz sósavat adunk, midőn S, KC/ és TL S fejlődik, melyet a
levegőtől főzés állal megsznhaditott vizbe vqzelünk. Előállilhatcí
n1ég kénkovandnak kénsavval, vagy sósavval való elbontása által,
midőn a folyamat ez:
FeS
H,so, = FcSO,
föS; FcS
2 HC/ = FcCL +H,s.
A H, S gáz maga szintelen, záptojás szagu s meggyujllrnló;
a viz térfogatának :i-4"/o-ál képes fch·enni, eme vizoldal hoszszu állás és rosz kezelés mellell 0 felvételével kénkivúlüs, vagy
pedig kénsav képződés mellett felbomlik:
2 fü S
2 0 = 2 H, 0
2 S; lL S
!1 0 = SO,fJ,.
A szabad chlcír, jód, bróm, ként választ le belőle, a nel1éz
fémekkel oldhatatlan kénegeket képez s ezek felkeresésére csaknem pótolhatatlan reagens. llclchclve káros hatásu, mint a
kénessav.
Aqua jodata ~- 0·20 gr. jódnak és O· IO gr. jódkáliumnak
1000 gr. vizben való olchísa ;íltal készül.
Aqua juniperi = ép ugy készül fcny6hogyóhól, mint az
aqua anisi. Hatását lásd Baccae junipcri czim alatt.
Aqua kreosoti, 1. Aqua Binelli.
Aqua lavendulae = ép ugy készül lavendnla virágból, mint
az Aqua chamomillae.
Aqua laurocerasi = horoslyánmeggyviz, az oszlr. gykv.
szerint következőleg készül: 1:2 rész üsszclört horostyánn1eggy
levelet 3G r. vizzcl és 1 r. alcohollal -10° C-nál pár óníig pállitanak s azuhln lepárlás alú vetik. i\ szesz hozzúadúsa a hCnzaldehyd fololdásúra szolgál s egyuttal a tulságos hevítés által
okozott habzást és átfolyást hátráltatja. HCN tartalma megközeliti az aqua an1ygd. an1ar. larlah11át s a n1agyar gykv. az aqua
lauroccrasorum helyett aqua amygd. amar.-ol czolgáltattat ki.
Aqua laxativa Wienensis, 1. lnfus. laxat.
Aqua melissae = czitromfiíviz ; 400 gr. Hh melissaenek
GOOO gr. vizzel való lepárlása :íltal készül, de csak 2000 gr.
pároltassék le. Kellemes iz- és szagjavitó szer, 1. Melissa.
Aqua menth. crispaa, ép ugy készi"il l'odormenla levélhéil,
mint az aqua melissae.
Aqua menthae piperitaa, ép ugy készül borsmenta levelekből, mint az Aqua mclissae; mesterségesen olajjal is készithct6
100 gr. vizre 2 csepp olajat véve. Kellemes iz- és szagjavitó,
nemkülönben szélhajtó is.
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Aqua mercurialis balsamica Plenkii.
Rp.
!Jydr. chloraf. mii.
U1w11ma1 a 1ria.

Ti11cl. myrrhae
yrammala tluode11iyi11ti
Trae opii compos.
. '
Trae chinac
aa. gramma/11 /rigi11/a .
. M.. !~. S.. /!Ízzel higil/!a kiilsőlcy.
Aqua me1 cunahs mgra = Aqua phagedaenica nigra.
Aqua naphae = ,\qua aurautior. Horum.
Aqua 01ihtalmica alba = közi\nséLles szcmviz
Rp.
"
„

Zitwi .mlji1rici
[Jl'((f11Jl1a sen1is

1lquac rosar.

Aquac samln11·i
aa. !! rm. <111 cm laqu i11 q11aqi11 I a.
Mise<' IJ. S. S:enwiz.
·
Aqua 01ihtalmica coerulea:
Rp.

C'upri wclici nysl.
!Jrllllllll 0.42
ilt111nonii chorati

yrammala q11i11que
Aquac calcis
grammata q11i11qc11/a.
Jllisce. Pos/ horas · tl11odecim fi//ra.
!J. S. Szcmviz.
Ac1ua ophtalmica Jaeger:
Rp.
Cupri alumi1111/i
yra111111a .1;ernis
Aquae dest. simpl.
grammala ce11/um.
Phtmbi acel. bas. soluti
1/ne opii croca/.
aa. y111/as XII.
Misce D. S. Szemviz.

Aqua ophtalmica Romershauseni:
Rp.

Frnctus joenicnli
gram ma/a 11igi11 liq11i11q11e.
Spir. 11i11i. concenlrat.
J
•
gram'.nala ce11.t111nqui11q11agi11/a.
1 <:st dies lres.frltra el di/11e cum aqua destrllata dum l1q11or limpidus /urbidum esse
coepil.
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Aqua ophtalmica Weliki :
Rp.

Zinci .mljiirici
!Jrammala q11inq11c.
Sacchari albi
!Jram11iala Vi!Jinli.
Aq11ae rosarum
!Jrammata q11inycnt11.
M. D. S. S::cm uiz.
Aqua opii, 100 gr. opiumhól készül, ha azl 500 gr. vízzel
lepároljuk.
Aqua oxygenata = a hydrogenhypcroxyd téves neve.
Aqua oxymuriatica = aqua chlori.
Aquaozonisata, aquoson,. ozonlar~almun::k gondolt

.

''.IZ,

inely azonban nctn egyéh, nHnl lion1lasnak indult hydrogenhyperoxyd:

+

o,

IJ,
= [{, 0
0.
Aqua Parisiensis = Aqua admirah. Paris.
.
.
Aqua Phagedaenica decolor, Liquo:· hj:d~·argyn perch!onü1,
Liquor mcrcurialis, az oszlr. gykv. V. kiadasaban ekkép kcszul:
Rp ..

Illjdr. bichlor.

COITUS.

'gra111n1a Rt'lllis.

Aiiunonii clzlorati
gra1111na u111u11.

Belsőleg

Aqww dcstil. simpl.
!J ffll/1111 a/(( <[ 11illf]Clll11.
Misce, {iltra IJ. S. Se/mi::.
adagja :Hl- 100 csepp; brill gyógyszerkönyv.

Aqua phagedaenica lutea:
Rp.

Hydr. bichlo1: corros1m
(jf'{JIJl[Jl(l lllllllll.

A1j11ac: calcis
yrammala q11in!Je11ta.
;Jfiscc.
A CaO a HqCl-b61 siírga H!J 0-l csap le, mig Ca Cfo oldalban n1arad. Az Üszlr. gykv. \'. kiadúsáhan, a brill gykv. szerint
(lolio hydr. flavi) s a német gykv. szerint hin1lalos.
Aqua phagedaenica nigra, Aqua mercurialis nigra:
Hydr. chlorat mitc
:í.O
ilq11ac calcis
.500
Jlliscc.
A mészviz a kalomclből l'ekclc csapadékot választ le:
Hy2 Cfo CaO =Ily, 0
Ca Cfo
A készítményt kiszolgüláskor rei kell rázni.

+

+
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Aqua picis, n<1ua picea, a német gykv. szerint hivatalos,
ugyszinté,n a franczia gykv. is el6irja, de kevesehh pixel re11clel hozza.
Készül 1 rész pix liquida abietina és 10 rész forró lepárolt
vízből, ha azt 2 napig állani hagyjuk s ezután lassan leöntjük
s megriltráljuk. Tartalmaz l'iíleg cczclsavat, mcthylszeszl, pyrocatechint. Haszn:ílják mos:ísokra mint anliseplicumot s néha
hels61eg is kanalankinl. L. l'ix liquida.
Aqua 1iimentae: szegrtíhorsviz; a belga s brill gykv. szerint
1 rész szcgfíihorshól és 11 rész vizhöl készül lepárlús últal.
i\lint csikarásl csillapító szer alkalmazlalik főleg hashajtókkal cgyüll.
Aqua plumbica, aqua salurnina, gykvünk szerint 2 rész
plumh. acelic. has, solulumhól és 1000 rész vizbiíl, hevenyében
készilendő. Levegőn úllva CO, felvétele J'olylún plumb. earhonicum csapódik ki hcldlc. Alkalmazzák mini üsszelmzó szert
lobos folyamalu daganatokra. L. plumh. acel. depurat.
Aqua pulsatillae, az ancmone pulsalilla (I. o.) leveleiből
!ep:írlás által készült megbizhalallan praeparalum, mivel a benne
lev6 ane111011ol hanutr f'clbo1nlik. I.. „\neinonc és ,\ncn1011in.
Aqua Rabelli, loroköhlil{i viz, áll 1 gr. hig kénsavból, 3 gr.
spirilushól és ;,o gr. vizhől.
Aqua regia, acidu1n chloronilrosun1, a nt~n1et, orosz, franczia
és britt 'gykv. szerint hivatalos s 7;) gr. S{lsnvnak :lfi gr. légenysavval való keverése úllal hevegyéhen készillclik.
E kél sav egyrnásrn való halásakor először nilrilchlorid
keletkezik:
(NOa T1
HCI =NO, Cl+ Ha 0), majd nilrilchloridum bichloricum fejlc3dik, mely chlóz:júl Na Oa kiszahaduhísávas elveszti.
NO, Cl
2 !JC/ = NO CL Cl
JJ, 0;
a !'elszabadult chlór l'émckkcl közvetlen egyesül, még az aranynya.1, plalinárnl is:
2 NO Cla
2 A11 = 2 Au Cla
J\'2 O,.

+

+

+

+

At1ua rosarum a 111agyar gykY. szL~rinl ugy készül, hogy
IJ-10 gr. (1 csepp) nízsaolajal 200 gr. meleg lepárolt vízzel ösz1

szcráznak s a keverékei :.n óra mulva 1000 grmra felhigitják s
'.!·l óra mulva mcgílllrálj<ik. Kellemes szagjaviló szer. Ha savi
kémhalásu, azl mulalja, hogy a viz rózsalcvclckhiíl Na C/-al
való bcsózús s lepárlás által készült.
Aqua rubi idaei, az oszlrúk gykv. V. kiadás<iban hivatalos,
ugy készül, 1ninl az aqua frugoruni.
Aqua ruthae, ugy készül hh. rulhac-hiíl, mini az aqua chamomillae. (;örcscsillapiló szélhajtó halásu, az étvágyat fokozza
s méhvérzésl okozhat. Az oszlr. gykv. \'. kiad:ís<ihan hivatalos.
Aqua salviae, ugy készül zsályalevclekhől, mini az aqua
chamomillae. Fő hatóanyaga a csersav s ezért idüll hélhurulos
hasmenésnél szokták rendelni.
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Aqua sambuci, ép u~y készül, _min_l az a'.1ua chamomillac.
A verejték elválasztását !okozza, mml 1zzaszlo szer hal.
Aqua saturnina = Aqua plumhica.
Aqua Thedeni = Aqua vulneraria acida Thcdcni.
Aqua terebintinae = Aqua hacmoslal1ca.
.
Aqua ti!iae, ugy készül, mini az ac1ua chamomdlae. Gyenge
izzasztó halásu.
Aqua Tofana, aqua del Pclesino, _a. di N:ipol_i, a. di Perugia,
sz. iviiklós rnannújn. 1\ küzépkorba.n ~11rcs !nercg1,tn!, n1elyc,t ?gy
palermói Tofana ncvü asszony kesz1lell cs 's.ztill1lolk Szm~,
szag- és iznélküli folyadék voll, tartalma nem 1srnercles, valoszinülc" arsenl és hork6saval larlalrnazoll.
T7'fana asszonyt a lürvényszék üldözése cliíl 170\J-hcn egy
mípolyi jezsuita kolcislor vclle 'ollalírníha. i\livel_ val!cm1ásai ~ok
magasrangu ural is érinlcllck, 17'.W-ban rncglo,1lollak s a vizsgálatot megszünlellék.
Aqua traumatica Billrothi:
Rp. l'l11mbi 11cC'lici crysl.
!Jtfllllllllllll 50.
A/11mi11is crwli /Jlt/11.

yran1nlala 25.

,-\q11ac dest. simpl.
!! ra mm a/a 500.

Miscc lerrcndo cl fi// m.
Hasonló készítmény a Liquor Burovi 1. o.
Aqua valerianae, ugy készül, mint az aqua chamornillae.
L. Valeriana.
Aqua vegetomineralis Goulardi co• Ac1trn (~oulardi.
Aqua vulneraria acida Thedeni = Aqua Thedeni.
Rp.
1\ccli cnuli parl1•s
3.
Spir. 11i11i co111m. parlt!s ifi.
Acid..ml[. di/11/i pari. O·:íO
Melis <lcsp11mali parlem 1.
nlisc.e. Zuzódásokra, sehckre horogalásnak rendelik.
Aqua vulneraria spirituosa:
Rp.
Flor. Lav<md11/ae,
1

Hb. hysopi,
:') oriyani
mlhac,
.mpylli,
Folior. melissac,
menllwe crisp.
J"OSlllfll'illf,

salv. aa par/es
Spir. 11i11i di/11/i p11rles 160.
Pasi maceralionem 12 lwramm abslralze pari. 100.
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Zuzódásokra. sebekre alkalmazták mini horo"atól.
Aquila alba = igy nevezték az alchymislük a" hyclr. cho-

rat. n11te-l

==

hülcsck küvc.

Aquilano Sebastino; galcnisla orvos a XY. század végér61,
kinek a siphilis higanynyal való gyógyilásúl lulajclonilják. i\Iíívc·
·
kel irt a siphilisr61 és az elephai1iiaslsröl.
Aquilegia = harangláb: a ranunculace:ík csalúdjühan lmnyorft'lékhcz tartozó élénkszinü párlúju növény, sarkai1ylus szirmokkal.
Aquozon = Aqua ozonisala.
(;ummi arabirum.
Arab gummi
Arabin ·"'· Add. arabicum.
Arabinsav =' Acid. araliicum.
Arabinochloralose = arahinból chlorral rnló kezelés állal

cléfríllilott Yegyülct, iso1ner n glycosc-val. I·fatüs tckintcléhcn a
chlorral egyezik 1ncg, cle ncn1 oly n1érges, 111inl az.
Arachinsav =' C1„ H"'. CO. OH. A zsirsnvak csoporljúha lartoz~) szénhydrogén Yegyülct, 1nely az ,\.rachis hypogaCa zsiros
0Ia.1áhan a vele iso1ncr hypogaca-, gaeidin- és claidinsavakkal
fordul cléi.
El6úllilhaló az nlcurn arachisnak N11 OH-dal való szappanositüsa által, 111idc111 arachinsavas natrintn kcJctkczik, n1il savval
szélbonlhalunk. Borszcszbiil úlkrislúlvosiln1 fényléí, fehér kristúlyoknt képez.

~

"'

Arachis hypogaea •= földi dió, az indiai gvkv. szerint hivatalos; Dél-Afrika nyugati partjain tenyészc) nö\·~ny, rűnemü sz:\rral cs hüvelyes terméssel.
A vinígnak hosszu kelyhe ell'onymlva lehajlik s később a
lelep a termést '1 fiildbe nyomja, hol megérik.
A megérett hosszukás termésbe>! préselik az araehis olajat,. m~.ly a fa?lajhoz hasonló,_ nem száradó olaj. nagyobbára
ola.1- es araeh111savas tr1glyccr1d.
Arachnitis = az agyvclii póld1álóhúrldjúnak 0")'Uladása, l.
L.cptoincningitis.
"' ·
Arachnoidea = az agyvel6 egyik hurkolala, 1. Agyve16.
Araeometer = sürüségrnérci, oly készülék, melynek segélyével valamely folyadék siirüségél s ezzel kapcsolatban fajsulyál
lehel meghatározni, Archimedes azon lwdroslalieai lörvényéh6l
kifolyólag. hogy minden lest addig mc1.-ül bele hizonvos I'o!vadékba, a mig az általa kiszoriloll folyadék sulva akora, ·a mekÖrn
az alámeriilii lest sulya. Az araeomclerek- hcoszlásuk szerint
külünböziík, ilvenck: ·
1. NichoISon siippedcí mérlege, meh· szilárd lestek fojsulvá-

nak 1neghatározúsúra szolgál.
r\ szún1itás kissé hosszadaln1as.

"'

·

·

"'

Egy edényben víz van s ebbe álliljuk bele a mercileges
rnd alaku mérleucl s addi" rakunk la1i1'ára sul"okal mi" a
készülék bizOll)'OS....,J. ccrvi11
sü~·cd
alá len)·Cn
cn1c s~~d)'lll~nnvisén
::i"' b
"'
0
"'
b
l

-
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Xi. A megmérendő lest el mosl. a rud a_Iján lcvc3 kosárba _téve

a vizhc incriljük s a lapra isrnet anyny1 snIJ:t . ral5nn!\, n11g a
0 Xe. bkkor lesz
készülék a i'eli«
sülved
le"vcn
eme sulvmennv1seb
b
J
'
b~
~
J
a test fajsulya:
F = X1: (X1-Xe.)
2. l)icnon1elerck, hen1ártási üvegek, hydroslalieai 1nérlcgck,
ezeket L l'ajsnly alatt.
3 ..;\ ovöuyszcrészclhcn 1'6lc,r a skúlús araeon1elcrck vannak

hasznúlatl>~\n, t')1i1clvck l>eosztásul~ szerint külünliöz{ik, ilyenek:

1. \'olun1ctcr~ck, 111cl\·ek üres, higanynyal terhelt üvegcsö-

vek; ezeket Gay-Lussac IZészilclle s alkalmazta cllíször.
,\ skúlabcosztás a küvctkcz6:
.\ volun1ctcr csövében papir van. 111elyrc a fokok ugy
vnnnak röva s hcoszt\·n. hogy a volun1cter a vizhcn toon-ig
sülyed le. 100°-on felül nao1·ohiiodcí, al<il kischhed<í szárnu rnválkáfr vannak, 111cly<~k11ck tS\·olsága cgy111áslöl a volun1elcr állal

kiszorilolt viz térfogata

1

/ 1110

részének felel n1eg.

1-la lehúl a V<;l11meler rnlamclv l'olrndékbt111 cg\' bizonyos
l'okig = X. sülycd le, akkor X iI):en t0rl'ogal ldyildék sul~a
eov1'.nl6
1110 ill'en
lérJ'ooal
v1z sulyaval,
lesz lehal a lol_rndek
h~
~
b
"
r. sul rn :
·100: X. (X. l. i. a volumeler ama foka. a meddig sülyedl
az illcllí megmérend<í folyadékban.)
. ,
'.2. l)ensin1olcrck. ezek olv nraeon1elL'rek, azaz 111kalih oly
volnmélerck, melyeknek skálá]án mindjárt a l'ajs11ly oll'ashaló
le. Az ily készüléi< a vízben az 1"-ig sÜlyed. :\z 1"-lól fel.jebh
vannak a könnvehh folrndékok, lejjebb a nehezebb lolyadekok
fajsulyának roválkái. A-densimelcrc:.kcl alkalmallanokká teszi a
hosszu skálás cs6.

a.

Szúznlékos araeo1nelerek, u. nL alcoholon1clerek, galn-

clometer, saccharomeler.
l~me készülékek két különhiiz<Í fajsulyu J'olyadékkcverék
0
/n-os larlalnu'inak n1eghalúrozásárn szolgálnak s a11nyirélék,
ahányl'élék a 1ncgvizsgülandú keverékek.
:llivel tudva van a l'ajsuh· a küliinhöz6 keverékek arányánál, a fajsulyról a keverél( sdtzalékos lartal1rnit kisz:irnilhaljuk.
P. o. ()Jy keverék l'ajsulrn, mell· 10''/„ tiszta alcohol és
HO°/o vizh61 álf: o·981i, 2ll"/„-<1s kcvcréké Ö.\17~; :1 l 0 /,,-é O.!lli l; IO"'„-é
O·!J;)l, ;)0°/,,-é (l'!l:Jl liO '1„-é O·\Jl:i, 70"/„-é ll·88!1, 80°/,,-l' IHm:i,
<)()"/
-é 0·8:l:l
1()0°/ll -é ()·/!) 1' ha most a dcnsimctcr ra·1sulvl
1'clzci
•
0
...
'
'
•

fokait a l'ajsulynak n1egfclel6

11

/

0

l~~rla~n111

~

1n.c11nyiséggel helyct-

lesitjük, alcoholomelcrt kapunk. l•.p Ily 111odon vannak szerkesztve a tühhi 0/ 0 -os araco111et1~rek is.
Araeo11icnometer, oly aracomelc~'. melynek als~'i hcnBc~·c 10

crn. 3 tartaln1u s üvcgdugóval vnn cllatva. ,\ 1neg1ner~n~lo lo.lya-

dékkal megliilljük az üres hengert s hedugv~1, dcsl1~b~ll v1~he
állítjuk s leolvassuk a fojsulyt a densmielncus skalan. Eme
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készülék főleg drága, vagy kicsiny n1cnnyiségü folyadékok fajsulyának n1cghalározt'isúra szolgál.
Arago Domonkos Fcrencz János, hányatott élelü, kitiinéí
l'ranczia fizikus és csillagász, szül. 178!i. n1cghall 185:l. Biolnak,
Gay-Lussaenak, Frcsnelnck kortársa, az ,.Ecolc polyleelmiqne•

tanitványa.

I·~őleg

a fénytan körében szerzet rnagünak érde111c-

kel l'ell'cdezései állal.
Aragonit Ca COa, keményebb J'ajláju, valószinülcg melegvizhlil kinilloll mészpát, a rhomhos rendszerben kristályosodik s
gyakrnn képez iker krislülyokal. Eléífordul krislályhalmazokhan
is 1nint borsókő, vagy 111inl vasvirüg.

Arak, arrak, spirilus oryzae, rizsnek, areka gyümölcsnek és
kokuszptilma nedvének erjesztése állal készüléí ital Elií- és I-Iálsó
Indiában . .-\z arak ·Hl-50''/„ alkoholt tartalmaz s er6scn rhum

szagu.
Aranka, arankafélék, fonal alaku szárral bíró élc3sködcí

nüvények az üsszcnéHl szir1nuok Ill. rcndjéhcn. Ide tartoznak,
a küzünségcs aranka: cusc.ula curopea, a herefojtü urankn : cuscula epilhymurn, a lcnl'ojlci aranka: l'Uscula cpilinum.·
Arany 1. Aurnm.
Aranyaether = Aurnm ehloral. solutum.
Aranybibor: purp11rea Casii mincralis, chcmiai mil'olt:ihan

ne1n igen is1nerl vörös feslék. 111ely akkor keletkezik, ha aranye-hlorid oldalhoz s!nnno-chlorid oldatot adunk.
Aranybromicl 1. ,\urum bromalum.
Aranyclorid 1. Aurnm chloralum.
Aranyelixir igy nevezik nén1cly. régi irük a szép sürga szinü
sp11'. l'erri chloralil 1. o.
Aranyér 1 haemorrhois; a véghél ve!losus ereinek kitügulása,

n1cly erek vérrel 111cgtelvc gyakran n1rgrepednek. l\livel az ily
1negrepedés utún né111i könnyehhülés üll he, a régi orvosokebhcn a
hetcgségokozö anyag ellúvozásüt lúllúk s az aranyeres cn1herl
szerencsésnek n1ondoll:.í.k, innen van e betegség külünös neve.
1\z aranyér keletkezése arra vezethető vissza, hogy a folytonos ülés, ke1nény székelés, vagy nagy szék-cr6llctés folytün
a viv6crek tnlsúgosan 111cglügulnak a véghél körül, s petyhüdtek 1nnrad11ak. l~n1e· üllapolok utún vérkeringési zavarokat: fcjl':íjásl, emészléshiányl okoznak, lll<Ijcl a kereszlescml láj;ii1 11yilalcí
föjdalom lép !'el s mivel a beteg a székeléssel jüró l'ájclalomtcíl
valcí félelmében a székelést visszalarlja, nagyobb zavarok állhat-

nak he.
t\ 1negtúgu!l erek

,~yakran

vérrel lelnek

111L\~

s ilyenkor

a l'újdalom is niil'ckszik.

;\z aranyeres haj nehezen, n1ondhat11i rilkán gy<ígyul; 111inl
cnyhilö eljürúsok lanücsoltatnak: gyenge hashajtók, tornázás,
fürdés, ül6 élelinöd kerlilésc, az aranyeres cson1úk operativ
cllál'olilása.
Aranyoxydok l. Aurnm oxydalum.

-
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Aranytinctura = Spir. ferri chlorali.
Aranyvirág = chrysanlhcnum .

„

Arbor vitae 1., a kis agyvel{) egyik chígazúsa, 1nclynck

almelszele ra alakot rnulal, '.l . .funiperus sahina.
Arbutin C" H10 o,; az Arlmlus uva msi glycosid:íja. Szintelen, viziten és nlcoholirnn oldódó krisl:ílyok. llig savakkal
fiizvc viz felvétele folvlán ezukorra és hvdrochinonra bomla•
•
nak !'cl:
(OH)e.
[[,
Cn
(),;
Cd11e
e:"
0
C1; ll1t; (J,
hvtlrochinon.
czukor
arhulin
Az arhulinl liiménv [f,\'0;:-val kez1·h:c dinilroarlnilin keletkezik: 1C1e H, 1 /SO,b (); [ mely csakhamar szétesik czukurra
és dinilrohydroc hinonrn: [ Cn [[, (<\'11,), 101fo[. ;\ hugyra nincsen
oly nagy hnlüsn, 111int n 1niniinek hiszik. I .. L1va ursi.
Arbutus uva ursi = 1. Uva ursi.
Arcaeus Ferencz spanrnl sebész 1-l!l:l--157:1. Els6 készitc'íje az _ l!ng. ele111i-nck, 1neiyel az {) 11cvérf)I régehlicn l~alsa·
Intun 1\rcaei-nek nevezlek.
Arcanum = lilkos szer. Paracelsus Bomhaslus szerint az

+ [],

ar9anun1

ne111

egyéli.

-+-

ininl

vala111ely

szernek

hatöa11yaga,

qu1n,la csscnliüja s bizonyos betegségnek specificunu1. llogy n
nüvenyi, vagy nuís gy6gyanyagokhül az arcanu111ol kivchessük, kell készilcni az cxlraelun10lrnl , clixirekel, linclurákal
n1elyek az illclő gyógyszer arcanu1nál tarlal111azzálc
1\n1n gyógyszer, n1ely az összes arcanu1noknl. inagúban
foglalja, nz a n1e<lica1nen universalc, az clixiriun1 vitae. l~nnek
keresésén förndozoll Paracelsus, a spagyricus iskola, \'alenlin
1\n<lrea, a l{osenkreuzi rend slh., n1inl a régi 1níívek 111ondújúból olva,lrnló, Paracelsus megkapta volna a kuksol az élelclixir
készítéséhez, siít vegyi ulon kis emberkéket is készilell (lrnmunculus). de receptjei elveszlek s maga Paracelsus is meghall,
daczara annak, hogy ismerte a bölcsek kövének titkát.
Arcanum duplicatum = a kalium sulfuricum régi neve.
Archangelica ofl', = Angelica !. o.
Archaeus, aslrum, spiritus, Paracelsus szerint min1len emberben jelcnlévcí s minden szervben lélezií szellemi, asztrál
lesi, mely mindazt ki tudja vúlaszlani az cledelckb<ll, ami a
lesnek, vagy az illct6 szervnek javü1·a van. Ila az archaeusok
arányos n1ennyiségü anyagot vúlaszlanak ki, az cn1bcr egészséges, mihelyt azonban valamely archaeus többet vagy kevesebbel vesz fel a szükséges nnyaghöl 1 az cgycnsnly ineg van zavarva
s az ember beteg, A löbhi archacus egy darabig küzd a rcndetlenncl s az orvosnak csak akkor kell közbelépni, ha már az
archaensok magukban nem képesek helyrcállitani az egycnsulyl.
Archiater = a főorvos czimc a római császúroknál.
Archigenes, sebészeti működéséről llires eclcclicus orvos
Rönuíban, rrrajánus császár korában.
Archimedes, a legkiválóbb ókori mathematicus és physicus
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Szicila szigetén 287-ben Kr. e. l~lelébcíl csupán csak adomák
maradtak lenn, melyek Archimedcs éles gondolkozását tíintctik
fel. Lcgnevczelcsc bh fölfedezései közé tartozik a lwdrnstalicai
törvények mcgállapilüsa, melyhez Vilruvius a kövc-lkezii ado-

nuít füzi:

Archimedes, II. I-Iieron sziciliai királvlól, ki neki rokona
volt, egy aranykoszorul knpolt a végett.~ hony vizsgálja 1ncg
valódi aranyból van-e, dc oly follélellel, hog)~-a koszornl meg
ne sértse.
Archimedcs sokáig lépcliidöll e them:ín, dc megfejteni nem
tud la.
l"ürdés közben egyszer észrevette a nagy n1cgfigyel6 1 hogy
a vizzcl lelt kúdltól annvi viz ömlöll ki, a mennvi testének térfogata voll, rügliln :í.tlúÚa a kérdés 111egoldúsátlak 111cnctét s
- en1c lörténcln1i ncvczetcsségü szavakkal: „llct'tréka ., hazaszaladt, Ii1eg111érlc n koszorut a Ievegc>hcn. azntün a vizhen s c111e
at!atokbc\J kiszámilolla a fajsulyl s a koszorut aranynak lalülla,
.~.
mivel füjsulya megfelelt az arany fojsuly:ínak.
lhdroslalicai liirvénvein kivül löhb meclrnnicai készülékei
ial:íll fel, u. m. csigasórl vizcmelii csavart stb. A csigasór kllalülúsakor elrag~1dlalva mondta eme büszke szavaknl: >Adjatok
egy pontot hol megálljak s kiemelem a földet sarkaiból.<
A Syrnkuza városát ostromló római vezér, ~Iarcelhis ellenéhcn 2 évig védle a v:.í.rost hajitó gépeivel, 11cn1 pedig hn111oru
lükreivel, minl a hogy elhitetni akmjük.
A város bevétele alkalmával, a porondba rajzolt mértani
úhrúiha merült agg 1\re.hin1edesl egy ró111ai katona lcszurta,
1\rchin1cdcs e111e Szavakkal: ,.~oli ttl1:harc circulos n1cos~ n1eghall '.ll'.l. Kr. e.
i\farcellus vezér sirkövel emelt a tudós ellenfélnek s a
sirkcirc Archimcdcsnc k kövelkez{i lürvényél vésclle álmízolva:
cgycnl6 alappal és n1agass:íggal hirö kup, félgü111ll és henger
kübtnrlaln1ai ugy aránylannk egy111úshoz, 111int 1 : 2: :-t 1i:n1c feliralról ismerte fel Arehimcdcs sit:júl Cicero 7;í-hen Kr. e.
Archimedes elve: minden lest vnlamelv f'olyadékha mártva
m:nyil veszil sulyúból, a mennyit az állaia kiszoritoll folyadek nvom.
Arctostaphylus = arhulus uva ursi, 1. Uva ursi.
Arctura unguinum = bcn6ll köröm.
Arcus senilis, gerontoxon = aggkori jelenség, mely ahböl
áll, hogy a szaruhártya szélén szürkés iv keletkezik, mely azonban a !Mást még nem gátol.ja.
Arczideg, nervus facialis, a 7-ik agyidcgpár, mely a koponyaürb6! a fülczimpák alal l terül el az arcz felé s nz arez
mozgó izmait bel'olyúsolja.
Arczideghüdés = az arczidcgnek hülés, vagy a ltels<i tokok
vérzése állal okozott hüdése, mely nagyobbára féloldali.

'!

-
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Ily eselekhen a hűcléses arczfél kifejezéstelen, az ille[(i
szem l'olvlon nvilva van és könnyezik, az ül petyhüdten lecsüng.
Villanyozással ilémi eredmény érhel6 cl.
Area Celsi, alopccia icliopalhica = a hajnak vagy szak:ílnak élesen határolt leriilelen való kihulltísa, a kopaszság azonhan idrivel ellünik.
l~éocbbcn
azl hillék ' hoa\·
cn1e hetecrséc1cl
<fOn1lník okoz·
~
h~
b
b
h
zák, dc ujahh lmlalások azt igazolják, hogy eme hajkihullásl
idegzavaroknak lehel tnlajdonilani.
· Areca catechu, helcl, 15 m. magas, karcsn pálmafa, melynek
tyuktojús nagysúgn gyfunülcsc .hnszn:.íl~ntik (l'ruet. ar?cae, hetel).
A gyiimüks tartalmaz [.)"/„ zs1ros oh\Jlll, mely lannnsavas lnglyceridb6I úll, azulún sok csersavat, villanysavas 111agnesiát.
Alkalmazzák héll"él'gek ellen, azonkívül a foginy crrisilése végett
rágni szokták. L. Belel.
Arecolinum hyclrobromicum: e, H1" ;\"O,. l!Br. Az arcca calechu alcaloidjának hrómhydrogénsója.
Arecolinum hyclrochloricum: C\ [-[," N(h l!CI. súsarns arccol;~n1e készitn1ény a hrö111hydrogéncs kL~szitn1énynyel együtt
főleg a szc1ngyögyászalhan nyer alkalinnzüst. f-latás tckinlctéhen

lin.

a pilocarpinhoz és az cserinhez hasonló; 1"/„ oldata használlalik.
Argentamin, eziislphosphat oldal aclhylendiaminnal 1C, H.1
(NIL)o], mely szcrl elriször E. Schcring, hcrlini vegyészeti gyúráhan úllilollák elri 10 rész arg. phosphoricumnak 10 r. aell1ylendiarninnal Yaló keverése s 100 r. vizhe.n \'aló oldása állal.
1\z nrgcnta111in lugos ké1nhatiisu, \'ilúgossúgon fclhon1lc'i folyadék, mely sem Na C/-al, sem fchérnyével nem ad csapadékot.
mely tulajdonsága az Ay NO" fiilé helyezi. Mint desinlicicns
szer, fclleg a gonococcus Ncisseri-rc van feltiinci gyors pusztitö
hatással; kisérletck szerint 1: -1000 argcnlamin oldal 7'i, perez
alatt teszi tönkre a hlenorrhoca hacillnsail, míg a snhlim:í.l
1 : 10,000 oldala s az Ay NO" 1 : JOOO oldala jóval liibh id6
n1ulva végzi cn1e dcsinflcicns 1nunkát. l~16nyc az arg. nilr. fiJlült az. hogy ncn1 izgat s a szövetek felületén nen1 képez rélegel a fehérnye kicsapása úllal, de hálrúnya az. hogy fokozoll
genyclvúlasztásl idéz clii. A szemészetben is nyer alknlmaz:ísl,
n1id6n az arg. nilr. van javalva. 1\Srfi hngycs6 \blcnorhoejúnál
1: !OOO, nrik urelhrúlis gonorrhocájúnál '2-~"lu oldatot lehel
befecskendezni.
Argenti Döme dr. Hires magyar homocpalha, szül. 1809.
18U:i. okl. 27. Egyenes, mondhatni goromhún iiszinte
Váczon,
n1odorúrül sok anccdota rnaradl fenn; tudon1ánya és goron1hastíga egyforn1án nagy volt, de azérl n1ég a finnyás főuri kürükhen is szerelték.
Némi világol vetnek modoníra a kövctkcz6 mcglörlénl
esetek:
Egy tudós főpappal ulazoll egy izbcn a vasuton s discursus közben a f6pap a homocpalhia terére villc a szól s
1

·r
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kritizálni kezdette azl. Argenti egy darabig hallgatta a hirálnl?,t,

dc vé{rre rán1ordull a f6papra: „l•:xcclcncziás uran1, a thcolog1ahnn é~ va,ryok asinus dc a hon1ocpathiáhnn excelcnliád ! dbd~.
1\ vZlt váczi püspilküt, Pcitler „-\nlall pedig igy vigasztalta, ha panaszkodni k~-zde-lt .1:eki: :,_(Jly. cgés~ségcs, n~il~l ~l
1

makk, eszik, mint hal tol, ulol.1ara ma.1d fohe fog kellem uln1,

n1úsképcn nen1 hal n1eg

111él~úsügod:.

,

~linl kirúlvi tanácsos, ki nem allhalla, ha lanacsos urnak

szölitotlák. -.'l'nluícsos hin, lan<Ícsos hcr. vagy nevezzen nagyságosnak, vagy kenduck, érti kend!·/~
i\Iüsszor arr<'il panaszkodott. hogy ne111 képes n szereket
u11y diluálni
a ho(ry akurju, ncn1 taltíl reá 111údot. I·~rre egy
iS~l1cr6se a küvetkC~6 tan{~cscsal :íllotl neki clc'i : :> 'l\Hlja 1nit,
cseppentsen egy csepp nconil111nnt u . l)un:.íha J>ozsonynül s
fouja ki \':íezon·-. l·:zért az iireg ,\rgc11!1 nagyon n1cgharagudott.
'~ 1\Iíívci iuen cl vannak terjedve, az 1877-he•.1 kiadoll )) 1-lasonszenvi oyúnv~1ödc czitnü n1ü\·c 7 kiad:ísl ért. I '· I-Iornocpalhin.
A11;e1rt'o1, argl'nlnm ehinaseplolieum: _C;' /le..\' ~ill:'iO":'l[j.
\rizzcl f()zvc vagy fert<'ízfi anyagok ~!eha!<~sara. szetes1k Jen1ezüstrc és oxichinolinra, n1cly igen eros anl1scpt1cn111.
Argentum, ezüst : Ay ~. 107·iili,. kiiziim<'ges. hiimé1:séklelnél
szl-p. fényes fehér szint'!, es1szo1hnlo s nyuJlhalo ~~n1~y1rt~, h~)f{Y

1

'
1

1

1

1 >1rammhól 21ill0 méter hosszu huzalt lehet kesz1len1. h11-

snl~a 10·;)0. 11J.llJ 0 -n:íl megolvad s ekkor 22 téJ"l"ogal oxygént

ké1ies folvcnui, melvet azonban kiilüléskor elbocsújl s likacsos
szerkezelü marad. l:"chér izzúsig hevítve clpúrolog.
HNO:i-han, nemkiiliinhcn /h S0.1-han feloh·ad s azok JJ-jél
hclvcllcsilvc sól képez. HCl-al oldlrnlallan Ay Cl válmúny köpz/iliik helt.íle. 1\Iivel kénnel igen ha1nar egyesül, az czüsl lúrgyak

kénhYdrooéncs Icvca<1hcn 1ncnfekctednek.
1\z ~üst I11Úr ~1CI1 régi hi6k úta ·is111crclcs, a zsidók keseph
w

(halvúny), a pöriigölt argyr;>s (l"cli~r) névvel jelöllé_k, ez ul,öhbi
clnevezésl6l
vette araenlum
ncYel. Az alcll\"nllslak - Lunanak,
'
h
Diannának nevezték s }! jellel jelölték. Minl termés-elem cllorzull hexaedcrckbcn, vagy fn-nlúnzó alakokban jön cl6.
Kénnel veayülve el6fordul, mint eziislérez több ásvünyhan,
nevczclcseu az ~.\rgenlithen .. Silvanilhan, l>yrargyrilhan, Slcphanilban, slli.
Az czüstlarlalmu ásvú1wokból a tiszta eziisliil régebben a
kiivclkezri rnödon válaszlott{ik ki :
Az cziislérezckct Na C/-val pörkölték, rnid6n Ay Cl keletkezett, melyel vasporral és vízzel keverlek: a vaspora ehlóreziisllcl cs'ercbomolván ezüst válik szabaddá, mit higanyban
foalak
fel. mclvlvel foncsorl képez .
0
Fc Cfo-\- 2Ay.
.
, ·2 ily Cl+ Fc =
Az czüstfoncsort lep:írlás alú vetik, mid6n a higany vagy
w

átpárolog vagy oxy<lúlöclik, de az }\[/ 'vissza111arad. En1c eljárúsl
a111alganu.\lúsnak nevezik.

3'
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Jelenleg az ezüst kiválasztásfü·a a Zierfogel-féle elj,írúst
alkalmazzák, mely röviden a következő: az ezüstfémeket a kén
megszabvditása végett pörkölik, majd szilikátoklrnl s végre ólommal· olvasztják össze.
A kihüléskor az ólom hamarább jegeczedilt ki s az czüsttiil
mely még olvadt állapotban van elYálasztható.
~ Az igy visszan1aradt ezüst fölött a vissza111aradt ölon1 oxydúlúsa véactl levca6t fujlatnak ál n1indatldig, n1ig az összes
"
" Ilyen
. l\.or a ve'ltony o·1 on1reteg,
.
ölon1 oxydtllva
lesz.
n1c l y az
ezüstöt eltakarja, hirtelen n1egszakad és az ezüst cl6villan, azt
nevezik ezüst1)illantásnak, mely a művelet befejeztét jelenti.
Argentum benzoicum C" !le, CO. 0 Ag. Fehér forró vizhcn
oldódó por, mely ugv hat, mint az arg. nilr. L. o.
Argentum liromatum Ag Br = 18!1 56. Fény in\nl igen érzékeny Yegyület, mely tulajdonsága miatt a pholographi~ban a
a necfativ len1ezck eléíállitúsúra hasznúlják. 'l'ulaj<lonsüga1han a
chló1:;,ziisllel teljesen megcgye_zik s ~16úll.ithaló kálinmhromid
oldatnak arg. nilr. oldallal valo keverese altal :
. l\.Br+ Ag i\'Oa = lüWh
Jy Br.
Argentum cinnamylicum: Cn lf:, CH: CH CO 0 ilg Forró vizhen nehezen oldódó argcnlnm praeparalum, mely igen hamar
felbomlik.
· Argentum chloratum Ag Cl= i.t:l·5. Fehér, ammoniáhan
oldható por, n1cly világosságon iliolyaszinii, rnajd szürke lesz.
Előüllitása U"Y történik iíü rész vizhcn oldott 1 résznyi Aq NOa-ból,
hogy ahhoz ~lnnyi sö'\avat, vagy 1\7 a t:l oldatot adnnk,' n1ig esak
csapadék képziídik, a folyamat ez:
Ay NOa
HCl = flNOa
Ay Cl.:
Ag NO„
Na Cl= Na NOa
1\g Cl:
Hégehhen alkalmnzlák (J-02-0· 10 grmmos adagokban lmrnlos hasmenésekm'I, bélférgek ellen, ncl1ézk<irrníl ; keniícshen 1s
rendelték bujakór eseteiben l rész Ay Cl-t Hl rész keniícs
anvaara. 2;)0 11-nál 1ncgolvad s kihüléskor sznrunen1ü lesz i\
fé1iyl~épészcthen érzélceny lemezek eliíállilására is hasznüll:ík,
de most a brómezüst kiszorította a használatból.
Argentum citricum = llro.l L. o. Kankó-ellenes ezüstpraeparatum.
Argentum cyanatum: AyCN= l:lL 10 rész vízben oldott
1 rész KCN-hez oly oldatot adunk, mely 2·(i r. Ay NOa-hr'il 1
rész H NOa-ból és 2íi rész Yizbiíl :\ll, a kidl<i nehéz cyanezlistüt megszáritjuk.
i\Icgkisérlellék bujakór ellen 0·002-0·00li grmmos adagokban, de nem kielégilií eredménynyel.
Argentum fluoratum fl!J F = 12ü·G!i. Fekctésharna, vizhcn
oldódó, fényli5 tömeg, melyet mint antiseplicumot, 1'6leg lépfene
ellen ajánlottak. Hatása megegyezik az Ag NOa hatásával, dc
sokkal erősebb jellegü.

+

+

+
+
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Argentum foliatum. Ezüst lemezek, a némd gykv.szerinl hivatalos s labdacsok hcvonás:íra lrnsználtatik.
Aq Argentum fulminans = durrezüst, t1!1 előüllitása Yé.

N,

Ay ·-

gclt A!J SOa oldathoz Na O!J-t adnak s a kiY:ílcí czüstoxydol
kimosás után ammoniúhan oldják. A folyadék elpárologtatúsa
11lán durranüeznst 111arad vissza, 111t.•ly ha szüraz, a lcgkischh
diirzsiilésre is elrnbhan. (llerthollel) L. még Fulminatok.
Argentum joclatum i\!J .l = 2:Vi. :'\ehL'z. fehér por. mely vízben, alcol10lhan nem oldható. EW:íllithatü 1 n•sz Ay NOa-hcíl,
ha azt 10 rész vizhcn oldjuk s ugyanannyi 1ncnnyiségii vizhen
oldott 1 rész l\..T-l adunk hozz:í: az iisszekevcrt oldatokhoz
nn1n1onitíl adunk, hogy az esellegcs ferli'lzn1ényh6l sz~írn1azott
chlórezüst feloldödjék. 1':ír r'ira nrnlva az i'dctlL'kel szíiriín iisszegyf'ljljlik s vizfiirddn 111egszüriljuk.
Tii1m'ny ll.\'O, vagy ll, SO, jódot 1·;ilaszl le hcliíle.
:\lkalinazlúk ()·()(} l -0·01 grn1111os adagokban gfírcsüs kühügés, vidat<ínez eseteiben, h11jakür11úl kcn1'ic.slicn 1: 10 arünyühan.
Argentum joclicum = Ay JO,, bomlékony vegyület, mely
mint fehér. forró vizhen nehezen oldrídc» por ismeretes. Alkalnrnzt:\k idül l hasmenésnL'I, bélgyulatl:ísn:íl. hé! vérzésnél O·()();) - 0-(11
adagokln111.
Argentum lacticum, Aclol, l'chér, szagtalan por. mely 1: Lí
arányban vízben oldódik. Képlete: 1ly. Ca lh Oa
0. Mint antiseplicumot sehkezelésnél kitünc'.i hat:ísunak mondj:\k, mert már
1: 1000-cs oldalbau e patogen hacleriumokat 5 perez alatt clpusztitja s 1 : 80000 oldala megg:ílolja a hasadó gomh:ík szaporod:ísúL
Argentum mobile '= llydrnrgyrum.
Argentum-natrium chloratum Ay Cl. Na Cl. Fehér, kemény
kristálrnk, melrnk vízben Na Cl-ra és Ay Cl-re bomlanak.
Argentum 'nitricum crystalisatum,. :'\itras argenli, \'ilriolum
Lunae, 1-lydrngogum Boylci -= Ay NO:i = lü\1-7. Elclállilása a
küvctkczőlea
türlénik: ezüslfil, vaQ\' ezüst-ütvüzctckct tiln1ény
h
flXOa-han oldunk s a vízzel higitotl oldatot egy darabig :íllani
hacry·1uk,
1nidő11 az öl\'ÖZClhen levő J'é111ek na"nyrésze inint
h..
1 oxvd leülepszik s a nilrútnk oldatban n1araclna \. i\ 111egsziirl
ol<Ialol fiiliis HC/-al kiesapjnk s a csapadékkal együtt l'éízzük.
hoov a felszahadnló chlor a Fe, C11, l'b, Uy-l felolt!ja. A visszan1~~~adt 1\y C'l-t üsszegyüjljük és rc_d:1cúlj1:k, 111~g pedig , ugy,
lrnov heliílc 100 részt 70 rész krclaval cs ·l-;, rcsz szennel
izzi'innk, midőn a kövelkczií bomlás áll be:
2 Ay Cl+ Ca COa
2 C = 2 ily -1- Ca Cl, -1- :l CO.
A Ca Cfo a szinczüslliil Yizzcl küliin vúlaszthatcí.
Az ily módon nvcrt ezüstből :1 részt oldunk fel ~1 rész
Hl8 r. suln1 !JN(J:.-Íian, midi5n Ne Oe felszabadulása mellett
Ag NOa ké{izőtlik:
G Ay -1- 8 HNOa =ti Ag .\'01
N, O, ·l He 0.

+ [-{,

u~
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+

+

1\azay, Gy6gysz. Lcxlcon.
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Tisztán rezet tartalmazó ezüst-ölvényhől ngy állilhalni cici
Ag NO,-al, hogy az ölvényt HNOa-han oldjuk s az oldalol hepároljnk. midőn Ay XO:i és C11 (SOah marad vissza. mely nlóhhi
hevítve NOo-re és C11 0-rn bomlik. Az ,ily NOa a Cu 0-lól \'Ízzel
clYálaszthaló.
Rhombos táhhíkben jegeczcdéí szinlelen kristályok, maró
fé111izüek, O·fi rész vizlien, 10·2 rész forró horszeszhen ugyszintén aetherhcn oldhatók. F. s. ·1·3~. Jól z:íní edényben nem
változik, de levegőn :.íllvn, annak szervi anyagaival Crinlkczvc,
n1egf'ekeledik, 111iddn szineznst vúlik kL \rürös izzúsig hcvilvc
megolvad s ilyenkor l'ornuíha öntlictó, 1L arg. nilr. fus.) lováhh
hevítve N-re 0-re és Jy-re bomlik.
Az arg. nilricum vizoldalúhríl a Zn, PI>, Cu, Ily, J'émeziistiit
választ le, sósav, vagy chloridok J'cl1ér lurós csapadékot Ay Cl-t
csapnak le belőle, (1. arg chlorat), eme csapadék ammoniáhan
argentammonium chloridtlá oldódik s eme oldalból IJJ\'Oa ismét
11y Ci-t csap le. Bromidoklrnl, jodidokkal súrgús, Jy Ur, illclliIcg Ay J válmányt képez az Ay N0.1 Yizoi<lata, égvényekkel !Ifi'
0 csapódik ki, mely csapadék ammo11iúhan oldható; hydrocarhonatok fehér. Na, !Jl'0.1 sárga, N11'! /'01 fel1ér, As Ha Oa sárga,
A"1Ia 01 barna, Cr0.1 !{, verés, sóskasav l'el1ér, f-h S és ,\'ll.1 S
fekete csapadékot választanak le liclfile.
Yizoldala ammonifüríl ne kékiiljün meg (C11 jelenléte) ; ha
Ba (NO,):: fehér csapadékot a<l vele, ez kénsav jelenlétére mulat,
sósavval kicsapott Ay N.Oa oldalol megszürve a sziircdék IJ, S-cl
ne adjon csapadékot. (Olom, réz, hismul, uchéz fémek jelenléte.)
A hőrl Ay N0:1 oldallal megérintve. l'ehér folt keletkezik,
mely f'olt világosságon megbarnul, a hám elhal s pár nap mulva
leválik. Az eziislritrúl :íllal okozott l'ollokal Na OH-val, vagy
Nfü SOa-al cl lehet lüutclni.
Ha a hám zsiros feliilctél kioldjuk s azután kenj ük hc
Ay NOa oldallal, a halás gyorsabban következik he.

/'\. hún1on keresztül az i7.0111ha jutott

czüslni~rát

cgyrészc

szinczüslre bon1lik, n1ásrészrc a képzi) anyaggal egyesülve, azt
mcgalvaszlja; hámlalan felülellel érintkezve igen fújdalmas érzést
kell s a behatás helyén piirk keletkezik; a hajszúledényckre és
ülerekre összelmzóbhan hal, mi1ll a plumh. acclicum.
Az ezüstritrál a gyomorban csakhamar rly Cl-á, majd a
fehérnyével l'ehérnyecziisllé alakul (C;, H11, N1K O,„ Ay,), mivel a
fehérnyékkel nagyobb a vegyrokonsága, mint a chlorral. Ugy a
chlorezüst, mint a fehérnyceziisl a gyomorban Na Cl úllal feloklatik s a szervezetben eloszlik.
Az ezüstnitrát hosszas használata után étvágytalanság, lcsoványodtís áll he a hőn1érséklel alüszül s a testen, f'()Je.g az
nrczon sze111csés ezüst rakódik le. I~. ;\rgyriasis.
Nagy n1ennyiségü czüstnilrál hevcvése után főleg a vesék,
tlidő, máj szenvednek nagyobb elfajulásokal, mig a haránlcsi1
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kolt izomrostok némely helvcn kusz:íllak. A hőmérséklet csök-

J.:cnése a b6képz6 szervek renyhe n1ííküdésére vezethet{) vissza.

l~!iilt gyomorlrnr~tl, Yagy gyomorrák :íltal okozott hányásra
v~gy !a.1cl:1ln1akro~ a le_gcnysa;:as cznst csiliapitólag hat. :\'Iegki-.

scrcltck adagolni gcr1nczvelosorvadásnál is, de a tapasztalatok
ncn1 egyeznek n1eg cgynuíssnl.
Lobos sziivclelwl cziisl11it1·:íl oldallal bekenve lerrtöbb esetben javulás úll be; használható még lnpusn:íl, orlián°cznál, kis-

foku izzagnül, hilnl6nél, üvsün1ürnél, leforrázott testrészek felhójagz:ís:íl mcgakadúlyoua s a fájdalmat enyhili.

, li:iitl1úrly:~ idii'.~ huruljfoál 0·20"j„-os oldal:ít cscppcntik az
also Jl!I'.~ moge, sza.1 0 torok lobos banlalmainál ;, '/„-os oldatát
hasznalpk heecselelesrc, chronieus Irnnkónül ()·;,"/„ oldala fecskentlezhelfí be. A méh Imruljánúl 10 'i„-os oldal kivánlalik, mi
1nindcneselre. inert-sz cljürús, 111ert a nyükhúrtyák oyuladá. s:íl idézi cl6, hig oldnllnl kezelve pedig a haft, n llelegség
hosszura nyulik s complie:ílcídhalik.
'
·
A pn1rilus pndL•ndi és a p. ani kellemcllen .viszketését
1nr·.gszünleti nuír l 0/ 0 ~os olclathnn is.
.
·
1'.elsfi adagja O·O:\-(l'tl3 pro dosi. :llérgezésnél konyhasó
adando.
Argentum nitricum cum kalio nitrico. Lapis infcrnalis miligalus, Bacilla Barrai. l\égebhi plwrmacopocúkhan a következőleg készült:
·

5 rész olvaszlntl és porrü lürl ar(renlun1 nilricun1ot 10 rész
kaliu111 nilricu1nn1al üsszckeverlink s a 17-iegolvaszlott tiin1cget rudalaku f'ormüha öntjük.

'

'

.:\ rudak fehérek, kc111énvck s cllürve ulia n1ulatnak jeueczcs szerkezetei. Az rl!f N01 aicohollal a l\NO:i:\<il clválaszlhatö;

n1egneclvcsedése iVa .\'Oa jelenlétére 111ulat. llvengéhb hatúsu az
argenl. nitric. l'usummíl.
Argentum nitricum fusum.

·
inl'crnalis, Causlicum
l~1nure. Pokolkéi. IA~pisz. _,.\z arg nitric. cryst. 1ncgolvaszt1ísa és
lorm{:li:t öntése úllal . készül. Fmeg sebek elpuszlilásüra alkal1nazzak, 1„. :\rg. n1tr1c. crysL
Argentum nitricum mitigat. fusum = Ar<>enl. nitric. cum
kalio. uitrico.
"
Argentum nitricum solutum decinormalis, 1/ 1„ szahálvos kémszer, azaz 1000 [] cm." vizhcn az ar<>. nilricum <>raiÍunokban
Lapis

kifejezell cgyenér~lCk ~ulyának: lfHJ·7 gr~nHnnak
gr. liszla Ay NOa van l'eloldva.

1;

10

r?'észe

=

lü·97

Alkalmazzák oldható chloridok, bromidok, jodidok, cya-

nidok voh1111clricus 1neghatürozúsünál.

Az 1/ 1„ szahülyos oldal heh·essé<>érfil a kiivelkczli módon
" " 11 ielíink n1eg:
"
"
gyozoc
20 c.111.a 1/ 111 nortnál sósavat keverünk ugyancsak 20 cn1.!l
1/ „ normál Ay N"a oldallal, a keveréket l'clf<lzve és ezután meg1
szür·.rc, a szürcdéket két részre. osztjuk, az egyikhez sósavat
16*
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adut1k, a másik részhez ezüslnilníl oldatot: ha a sósav a szüredékhen zavarodúsl idéz elő, az 1/ 00 normáÍ oldal criíschh volt,
ha az czüslnilrál ad csapapékol, gyengébb volt a kellclénél, ha
egyik sem ad csapadékot. az oldal pontos.
Argentum oxyclatnm: Ay;O ., '.!:\'.!. A brit gykY. szerint
hivatalos s ugy késznl. hogy 1 rész 1ly l\rO:i-nak 10 rész vizl>cn
való oldalúhoz 1:)() rész mészvizel adnak, midc'in 0.li8 rész
J\y, 0 csapódik le, melyet vizzel jól kimosva megszúrilanak.
Barnazöld por mely id<ivcl osygénl veszilve t'émczüsllé
reducúlódik, Yizhcn igen kevés oldódik hcliíle; mivel erc>s húzis,
a savakat lelilcni képes: ammoniával durranó ezüsliil képez.
I.. .1\rg. fuln1inans.
Argentum phosphoricum, arg. orlhophosphorieum : Aya /'01,
ezüslphósphát keletkezik, ha czüst11ilrál oldalhoz nalr. pl10sphoricu,n1 oldatot adunk, 1nid611 s:írga l'sapadök keletkezik. e1ne
csapadek : Aga !'01.
Argentum praecipitatum, argcnl. divisum. ezüslsó oldalbr'>I
Zn, Fe-al kicsapott finom t'émezüst.
Argentum sulfuratum, ezüslkéneg : Afi' S. a természetben
mint Argenlil fordul eléí (1. o.), keletkezik akkor is ha ezüsliil
kénnel összcolvasztunk.
Argentum sulfuricum, kénsavas ezüst: Ay, S01 = :112. Eliíállilhaló ha 10 rész AyNOa-nak iill r: vizhen való oldalüt 11 r.
Na, S0.1-nek 50 r. vizhcn valrí oldalúval egycliljük s kevés iclií
mulva a csapadékot iisszcgyüjlJi'lk; a folyamat ez:
2AyNOa-!- Na, SU1 = Ay,S0.1-!- (NaNO:i),
Ha AgNO:i oldathoz tömény kénsavat aclnnk, akkor is
keletkezik kénsavas ezüst, mely ha az oldal liiménv voll, csakhamar leválik.
•
·
A kénsavas ezüstöt mint chlor-rcagensl használj1ík oly oldatolmül, melyekben sulfátok vannak jelen.
'
•
Argentum sulfocyanatum, Argenl. rhoclanidum: Ay S (CN),
a \'olhardt-t'élc ezüst meghatározás volumelric.us mcíclszcre
eme vegyület keletkezésén alapszik; eliíállitlrnló czüslnitrát oldatbcíl, ha ahhoz ammoninmsulfocvanal olclalol keverünk.
Argentum thiosulfuricum': ily; s, Oa. l~züslnilrál- és nálriumthiosulfríl oldalnak egyelitésekor fehér csapadék alakjában
kiváló vegyület, n1cly csakhan1ar A[J"J. S-sé alakul s 1ncgharnul.
Argentum vivum = Hydrargyrum.
Argilla acetica = Alumínium aceticum.
Argilla alba = Bolus alha.
Argon, Elrnzol, Lord f\aylcigh (tllal 18D2-hcn felfedezett
;-,clen1~ n1cly azonban csak a nitrogén n1ódosnialúnak tekinlhct6 ép ugy, n1inl az ozon az oxygén n1ódosulatának.
Az Argen phisicai és chemiai tulajdonságai nem felelnek
n1eg sen1 elcn1i voltának, scn1 nilr,)gén 111ödnsolatának, inert
daczára annak, hogy alomsulya 3\J·88, nem illik be Mcndelcjeff
pel'iodusos táblájába ellérü tulajdonságai mialt s e szerint vagy
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a periodusos rendszer helytelen, vaoy az ar<ron ncn1 cicin: valószinüt!cn az i:.:, ht!gy i_1ilr0Bé111;1ü_d~Sulal l~nnc, n1crt szinképe
nen1 _Jelel tncg a n1trogcn szn1kepenck . .Jcilcn1z6 az argon spectrutnahan a vürüs vonal, 1 sürga ;") züid és 5 ihoI,~avonnilal.
az vezette l{aileinhct
hog"1·
a Icveo(j
. :\z
, .argon
,
1 felfedezésére
1
b
)
'v
b
111lrogen.1et ne iczc )}Jnek lalálta u rendes nilrocténnéI.
.
,:\ levegő nilrogé.ujénck c1llc lulajdonságÓt Cavcndiseh is
cszlelte. de n~gy1o!Jh l~nloss:.í.gol nern tulajdonilott neki.
A lc\'ego 1\-Jc Ml - 11·!1 "/„ argont tartalmaz.
Argonin1 ~iz czüstn.~k easeinncl és luggaI képzelt Ycgyülcte,
1nelyel u~y alhlanak elo. hogy easeinnatri11111ot ~·lq l\1(Ja oldattal cgycliten ·k s a kclelkezc'i vajsavas czüsliH 'borszeszszcl
kicsapják.
·
,\z argonin alaktalan, ne111 egészen f'ch<.~r por, n1clv sen1
111elcg, sen1 hid~:g vi.zl~cn ~1c1~1 old<'Hlik, lcgfüllehh OJHllisül s
c~11c oldat a teny 1rant erzeke11y. 1\z argonint nL' öntsük a
v1zlic, n1crl ugy 1ncg<.:son1<')sodik, hancn1 1nozs<í.rlia11 dt>rzsüljük
cl eltíbh kevés, majd liibh vizzcl.
·
, , .-\z argonin_llnn lugot vagy_ lll\'Oa-nt. ki11111tatni ne111 lehet s
i\a C/-al csapadekot nem ad. mml a liihb1 ezüstvegyületek mivel
az ezüstnek \"t:g\'rokonsüga a fehérnvével nai'r\·obh 1 ,;1int ·1
chlürral. 15 gr. 'tirgonin Cznsllarluhna ~ egvcnl6 t'li 1rr. .·lq 1\'(J~i
czüstlarlaln1úval.
'~
n
·
Az argonin ncn1 inar ugv, 111inl az arg. nitricu1u s hacteriu111ül(í hat<isa f'61eg n gonoc(;Ccusnkkal szc1-l1hcn nvilvünul. ezért
1 '/, "/„ oldaiúl kankónál hefecskendcztetl1cljük. •
·
Argyriasis, argyrosis = ezüstmérgezé's. Az ezüsttel rnlcí
heveny 111érgezések rilkúk s cn1e n1érgezés tiinelci: heves hüuvús,
a hünvudék
fehér. de késdhlJ n1e hffckcledik ' hasn1cnés
·
„
.
' ' bnéi1·cs'c„>l'
.... '
i1y mérgezéselmél az Ag lekötésére Na Cl, tojásfehérnve adandó
h~. A. ehroni~us argy1:iasis gyakoribb s eliíJ'oi-clul oly· cgyéneknel, kik helsoleg Ay 1\ Oa-al szednek.
.
Ilyenkor az arczon a kiithürlyún, szájpaclláson szürkés
l?ltok ,1elent~~eznek, mdyek fémezüsl. lerakodása últal jiinnek
letre, a belso szervek 1s elrnnnak bontva ezüst lerakdással.
Gyógyilani nem lehetséges, legfcllehh a bcíriin Jev6 foltokat tiinlcthelni el hig légcnysavas 1nosúsok últa1.
Aristol, clithymoldijoclid :
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Előállitható alcalicus lhimol-oldatnak jódos-jódkálium oldat-

tal való cgyelitése által. midőn szürkés por válik ki. mely
átható. thymol szagu. A jodoform hclyellcsit6je.
.
Aristolochiae, a sziromlalanok aloszlály<inak -l-ik rc11d,1e.
F'elfutó szárral s lcplL~S, csöves. virággal hirö nüvények. n1clyeknél a porzók a hihére \'annak n6vc s L.inné rendszerének
XX. osztályába, a porzós lcrm6jück oszlúlyáha tartoznak.
~livel az aristolochiáknál a hihc clcíhh érik meg mint
a porzók. az antoga1nia lchelctlen s a 1negler1nékenyités sajülságos
1nódon történik n1eg, legyek közvetítése állal.
Az apró rovarok lehatolnak a virúg kelyhébe s a hcTclc hajló
szőrökkel boritott csiiviin eljutnak a bihéhcz s a porzúkhoz,
visszan1cnet azonban a hefcle úlltl széirük elállják az utat s az
(tllatka futkosni kezd s e közben a porzóról akármi kevés ragad
hozzá, vagy az cscllcg n1:ís virágról reárngadt hin1por reá kerül
a hihérc. fla a l>o~rar'aeskún
voli n1tís aris<lolnchiá11ak hin1pora,
0
illcl6lea
•1 viráo 111eotcrn1éken\'ül a virá 11 csüve lekna" 11i>'vénv
„•
h
~
h
h
'
h
nvul s a sziiriik clszüradva lelrnlnak. mire az állal kiszubadul s
riiús növényre 111envc ünkénteleniil végzi a 111egler111ékenyil~s
n1unkújüt. I·Ia a nüvény ne111 ler111ékenyült 111eg. a rovar ~nl~l1g
inarad fogva, n1ig nuí.s rovar kerni lie s az el 11en1 vegz1 a
m egtermé ken y itést.
Aristolochia ser11entaria; l'arkasalina, a gl'.gcvirúg-félékhcz
tartozó é.-atnerikai növl~ll\', 111clvnck gyöklürzse a né1nel, hrit,
frnnczia és an1crikai gyk\;ck szCrint r'nwd. scrpcnlariae név a~all
hivatalos. ;\ {}3 cni. vastag és 8-10 en1. hosszn, e·r6s kúrnlorszagu gyökerek lartaln1aznak 0·:)' 1/ 11 illö olajat, csersavat, gyantát,' czukrot, arislolochint; halás lckinleléhen a rad. valerianaeval egyezik n1cg s kin1erült lázas_ betcgckn~l n1inl izgató. sze.rl
alkalmazzák. \'cle készül a !ml gykv. lmct. scrpentanac-.1a.
azultln a hclga, é.-an1crikai gykvek int'us. serpcnlariacjn.
l\z ~ris~ol.0~·!1ia nevét a_ görög arislo_s = Iegjol~>. és lochl'._ia =
gyermekagyi lops szavqklol nyerte, mivel eme ha.1 ellen rcgebhen használták.
Aristoteles, az ókor legnagyobb polihistora. szül: :1~ t. Ki:.
e · a macedoniai Staoiníhan.
:l.[ évio
n
n Plalo tanitvánva volt, :1 !:\-tol
.
.
NaflY Sándor ncvek)jc lett. ki ludon1ányos tnu11kúil1a11 n1111d1g
se~Íeltc pénzzel. i\Üd6n Alhcnben a mac.edóncllenes párt jntolt
m;lomra, Aristolclesnck is Calcisba kellett fntnia üldiizc)i eliil.
hol i\22-ben meghalt.
Miíveinek számát -!00-ra, mások 1000-re teszik. dc reánk
csak 4!i maradt, melvek közül természclludománviak ezek: a
physika 8 könyve, a" vihí.grcndszcrr5l szóló -l könYv, a keletkezés és enyészet 2 künyve, a n1eteorologia -1 künyve, n1echnnica1 állattan, növénytan.
Aristotclcs a folytonossági elvet vallotta, az atomelmélell'l
nem fogadta cl.
~

Négy elemel vesz fel, melvekhiil a lfühat1í világ áll, ezek:
a liiz, viz, leveg6 és a föld.
~
Arnica montana. L hegyi kappanfir. nálunk honos. a composilák esaládjáha larlozö növény 1/ 1 n1élcr n1agas szárral. ;\lsö
levelei pelcalakuak. bolyhosak, a fcls6 levelek épszélück és iithonlüsak, a fcls6 oldalukon világos zöldek, alsó oldalukon halvünyahhak.
'
· .-\ virüg narancssürga és sugaras. a széls6 virágok nyelv~
alakuak és hin1szül nélknliek, a hels6 virtí.aok csövesek s hihévcl hirnak, azonkiviH sziiriis pühvcl vannak ellútva.
,:\ gyüktnrzs :-~ n11n. vastag, barna, gylírüscn rúnczoll s
puha pikkelyekkel van kdvc, ltelül fehéres és balzsamos vezctdkkel vnu cllülva. ·ravaszszal L~s {)szszel gyüjtessenek. :\ virúgol
a trypela arnicivora úlezáilól kell 111eg(1vni, 1niért is a 111agy.
gykv. a kelyhe!. 1nelyhen e111e rovar ülezúi larlózkoduak, lelisztitlatja.
Az egL;sz nüvénynck gyenge, sajúls<Ígos szaga s égett> kese.rü
íze van.
.\ virüg tarlal111az O·l --··-0·2' 1/11 savi ké1nhalúsu illó olajat, 1°/0
arnicinl, sok csersavat, gyanl:.í.l, viaszt, szillanyagot és cytisinl ('!).
. A levelekben kevés arnicint é• az illó olajnak nyom(tt
talülhaljnk, n1ig a gyökér 1°/n illú olajat tarlnln1az, inely a virágban foglalt illó olajtól kiiliinhiizik s thymohydrnchinodimelhylaetherhéil, hangya-, angPlien- és isohulylsavh61 üll, va.Jöszinü
képlete: r;,, f[„ 0; a gyiikér tartalmaz még Hl"/„ inulinl, kevés
arnicint, csersavat, gyautál és szinanyagot,
i\linl hntúanyag az arniein, az illó olaj és a csersav jő
tekintetbe.
.:\ fcstvény a héitTc kenve izgatólag hal. bevéve a lorokhan
égeti) érzést kelt, a verejték és vizelet elvála<Zlásl fokozza.
~agyohh adagok bcvevésc utún undor, hünytís. székrekedés üli
he. a fej szédül; izo1ngyengeség 111cllelt a cholcraszern hasn1enés is hc szokoll kiJvelkezni, 1niküzhen a gyon1orhan nagy
fájdalom van jelen.
ria az orvos az arnil'u illö olajúnak izgató lulajdons:.lgút
akarja felhasználni, inint a kitnernll lázas helegck hngyn1úzának
utolsó szakában swk6s, infus. llor. arnicaet rendel, dc ha a
csersav üsszehuzó tulajdonságára van szüksége, dccoct. rad.
arnicaet rendel. l\.üls6lcg zuzódúsokra, vügásokra szokták alkaln1az11i 111inl izgató dcsinlicicnst.
·
Arnicin: C,u Fl:rn 0.1. mások szerint l:ac. [h,., O,, az arnica
1nonlana csip6s izü, sajútsügns szagu, hihet6lcg glycosidncruü
anyaga, n1ely actherhcn, borszeszben júl, vizhen kevéssé oldódik.
Árnö, orvosi = cynoglossun1 o!T.
Aromaticus = illatos.
Aromatin, e néven nevezik :'\é111ctorszüglJan a kon1lópöllékot, mely rad. gentfonac poránál nem egyéb.
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Arpa„ hordeun1 vulgare„ fontos gazdasügi növénv; 1nint
gyógyszert L Fnrina hordci pracparata, faeculum saxonÍae, Dccoctum hordci czimck alatt.
Arrak = Arak.
Arrov-root =. i\myL maranth.
Arquebusad e = Ai1ua vulner. spir.
Arseni arsenicum, n1ircny ('!) légyk6, egérk(), régi kohászati neve cohallunL 11s =· /.j·~I
~.\trncn6 tulajdonsúg u elen1, 1nivel ugy a phosphorho I. és

a nitrogénhez . n1int az anti1nonhoz és llisn1ulhoz hasonlil physicai és chemiai sajátságaiba n. Osydjáhöl el6szi\r Schr6dcr úllilolla eki 1()\1 L, mig sajátsáf\'lil IJrandt kutatta ki s lannlmán yozla 177:1.

;\z arscn fehéres. úlo111sz(lrke, vesédcd alaku, néha rhon1lio-

cdcrckhen fordnl cl6, fajsulya ;)·7:;. llevitvc J'okhagyma szagot
árasztva elillan, czitro111s<í.rga gt>zzé alakulva. 1\ lcr111észelllen
leginkühh kénegck alakjúhan fordul cl6 n1i11l auripig1ueul és
realgar. Lcginkúhh az arscnop)'l'ith éíl állitjúk cl6, ha azt piirkiilik.

Fc, Se As = '2FcS = As.
:\z arscn inaga <-íliilölag nen1 rnérgcs. ,\z arscn nle.oholha11,

chlornl'orm han nem oldódik, chlórrnl, lm\mmal.. kénucl kiiuyen

egyesül.

Arsendimeth yl = .\rseniodim elhylia.
Arsendimeth ylchloricl, 1. Arsinek.
Arsendisulii d = Arscnie. suli'. rnhnmL
Arsenessav = Acid. arscnieosum .
Arsenevés alatt az arsencssaY1 utk. vagy nitís arsc11kt;sziln1ény11ek huza1nosah! J ideig vulú s nagy n1e1111yist~gheni élvezetét értik.
I~111e szoküs f{}lcg a tiroliaknál divik s c.zélja egyrészt a
hegymászás alkalmával f'cllépni szokott nehézlégzés lckíizdése,
n1ú~részl az nrcznak üdévé tétele. .:\rzcncvt'ík arczh6rc l'énves
és feszes, a szcn1 fénylfi. az idon1ok teltek s az étvágy 1uigy,
n1ig az életkor sok escthcn n1cglchclds hosszu .•\z arscncvésl
kis adagon kezdik s sokszor o·.10-o·no grig is felviszik egyes
adagj~ll. 1\z arscncvés hirteleni ahhanhagyá sa nagy elgyengülés t
s halalt is okozhat.
Arsen felkeresése . (;yakrun fordul cici csel, midcin arscnt
kell kimutatni akár hulh\l)an. e.ledelhen, akúr mint J'crlfízménv t
gyógyszere kben. Az clőhhi esetben a kéllllés honyadalllla s mc11etii s nagy ponlossúgo t kivún s e helyen csupán n1cnclénck
citlagos Icirúsúra szorilkozo1n . részleges !cirúsúvul 1níívek f'oglalkoznnk. P. o. Deér Endre: „.\7. arscn kimutntúsa„„. A hcídmcziivásárhelyi hünösök által kivégzett üldozatok hulláit Dr. Felletár
En1il országos vegyész vizsg:íJta 1ncg arsénrc, s e111c vizsgálal

ltörülmény es voltúnúl fogva igen sokáig tartott.
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I-Ia az arscn (f6lcg arscnlrioxy d) ncn1 nagyon kis 1nennyiséahcn van jelen. kiinulathatú ugy. hogy a sósavvnl n1egsavan\~loll oldatot kénhydrogé nncl kiesapjuk, a czilrornsúrg n csapacfélwt As" Sa. (aurum pigment) lugokhau oldjuk.
Kis mennyiségü arsennek. mely ha oldoll állapollian jutolt a hu!Iúha, vagy éJel111iszcrile, kiinu!alüsa útlagosan a kövelkcr.6:
,\ jcH összezuzott n1érgczcll anyagot hig süsnvval n1elegilik
s aprúuk<'nt KCl:t _adnak 110.zzá . .\ mcgszürt l'olyadékhoz tiihhszür vezetnek !Josegest:n ll!.S-l. hogy nz nrscncssav ilS:! Sa alakjúlwn kicsapcídjék. A csapadékot amm01iiáva l kivonják, mid{íu
"" ,Is, Sa l'eloldc'>dik s az oldatot i>cpároljúk: az igy nyert anyagot l()nH5ny l-11\r(Ja-al lühhszür hcp<Íroljük, 1nitl6n az arscn útalakul arsenpentox yddú. Eme. arscnpentox ydot most a ~larsch
készülékbe teszik (I. o.).
,\ készülékhen fcjl6d6 ll az arscnessava l vagy arsenpcnloxvdol reducülja s a 111L·ggyujtolt hydrogé11!ú11g f'ült~ l:irlolt
poi·czelúnlc 1nezre fén~arsen rakúdik le..:\z anli111011 is ad hJ'drogénncl rcducúlvn ily lükréH, dc az arzcnlükürlé il nH:gküIünhüzlelhe t6 az üllal, hogy hevitvc 11en1 tíinik el s natriu1n
sulfurosu1n nern oldja fel, 1nig nz arsentükür hcvitve fokhngytnaszagol árasztva cllünik s nulriun1 hyposull'urosun1 feloldja.
Eme vizsgúlat ültal úllitcílag 1 : ;:(i()O ()(11) arsenmenny iség
111ulathal(i ki.
,\ gykv. a fcrl6z1nény kénl jelenlcv6 arscn felkeresésé re
a mc'>dositott (;utzei-l'elc prc\i>út irja cl6, melynek lényege ez:
széles ké.n1es6hcn a n1cgvizsgül aud6 anyagot sc'isavval és zit1kkel keverjük, n1időn a J'ejl6dfí hydrogén az arsent arsenhydrogénné ulakitja, a gáz a kérncs{i szújún elhelyczelt vallún
n1cgszür{)d,·e a kén1cs6 szüjüra kifeszitell Iiltru111papiron hatol
át, ha n papírra ;j() 1/11 arg. nilr. oldatott csepegtetün k, arscn jclcnlétéhcn sárga szinez6dés és gyürü keletkezik. l~n1e kén1lési 111öd
érzékcnysüg e t : 200,000. Hibája a gykv. által clciirt eme reacticínnk az, hogy az antin1011, flaf>(Ji, kénessav ép igy viselkednek .
I~cllendorf arsenpröhú ja lényegileg ahhan üli, hogy u ininden oxydüló-any agtöl. kénessavtól n1cnt arsenlartaln 1u l'olyadékol, vngy anyagot 2;) 'i_/0 -sösavhan oldjúk s slannoc.hlor idda!
, f{)zik, 1nidfín fén1arscn esapödik ki. ,\ barna csapadékot kin1osva
reducliöcs6 he téve arscnlükrüt készilcnck s azt azonossúgú ra
n1cgvizsgáljúk.
,:\. l.<~resenius-l·hths-féle arsenn1egha lúrozús is az arsLin redncúlására van alapitvú, melyet itt cyankalinm - és natr. carhonicummal való hevítés által érnek cl. Az a11yagok11ak tiikélctcsen
szárazak11ak kell lcnniik, arscn jelenlétébe n a csc'i hidegebb részén arscnlükür keletkezik.
Anlimonuál eme reactic\ nem ül! !>e. Eme kémlclési mód
érzékcnyseg c 1 : :)000.
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Arsenfogó = az arsenlarlalmu ásványok hcvilésekor kelelkez6 As, O:i-l fcll'ogó hűl6 torony.
Arsenhydrogén Ha As, = 78. Kellemetlen szagu, rendkivül

n1érgcs szintclcn gúz, n1cggyujtva L~g. l·~ölfcdczéijc Cichlcn chc1nicus, ennek a güznak hclchclésc n1ialt hall 1neg 181;)-hcn. ~i\.rsen
hydrogén el<'íúllilható egyen!{) n1cnnyiségü zink és l'én1arsén
ütvényél>é5l, ha nzl hig savnkhan oldjuk; a lcvcg6n vizzé és arsc11essavvá ég cl. l~gy n1úsik hydrogén vegyülete az arscnnck ncn1
annyira mérges: :ls.1 !!,, mely aképen állilhaló elcl, ha 1 rész
arscnnek :> rész zinkkel készilcll CHvényét stlsavhan oldjuk,

n1id6n vörüs por n1arud vissza, 1nely arsc~nhydrogén: ~·\s.1 f-f.!..
Arsenicum album, 1. Aeid. arscnirns.
Arsenicum bromatum 1. Arsenie. lribrornal.
Arsenicum chloratu:n, arsenii lrichloridurn: ,-l-< Cl::. Szintelen,
olajncmü folyadék, mely igen mérges. El6:illilhaló chlomak
és arsl'nnck közvcllcn egvcsitése últal ; f. s. '.2".20:). vizhcn sösavra és nrsentrioxydra. h~>~n1lik, n1ig nrsenlrioxydot lün1ény, sösavhan oldva arscnlrichlorid kclell;ezik.
Arsenicum chloratum liquiclum llaagcr szerint:
Rp.

:lcicli arscnicosi

pmfrs II.
:lr:idi 11111r. co111'. /HJ/ld. spec. J·n:J
prufrs IX.
A1111ac dcs/i/. simpl.
patics L.
Posl perreetarn solnlioncm addanda csl lanltun aqua deslillala, ut fial lola lic1uor parles CCCC. = ·100.
Ccnlum parlcs hahel 1 /„ parlcm aeid. arscnicosum.
A Liquor arscniealis hy-clroclilol'icus a hril gykv. szerint
hivatalos, melyben szintén A, Cla van jelen. .-\ fenti módou
készül.
Arsenicum citrinum 1. Ars. sull'ur. cilr.
Arsenicum flavum, 1. Ars. sulf. cilrin.
Arsenicum fluoratum: A.1 1':1. Szintelen, lcvcgiin l'üsliilgii
folyadék, mely elfiállilhalci calciumlluoridnak és arscnlrioxvdnak liiménv l(énsavval valcí licvilésc állal.
Arsenkum hydrochloricum = Arsenic. c.hloral.
Arsenicum joclatum . ..ls .la = .J~fi. Tégla veres. szagtalan, csip(is l'émizü por, mely vizhcn, alcoholhan, acll1crhcn oldódik.
Eliíúllilhaló 1 rész porráliirl l'émarsénnek :i rész, sz:írnz jcícldal
való, fedett porczclláncsészéheni hcvilése-úllal: allmlrészél képezi
a Solulio Donovaninak. (L. Liciuor arscnici cl hydrargyri hydroiodalus.)
Arsenicum muriaticum = Arscnic. chloral.
Arsenicum oxydatum; mint arscnoxyd, kél vegyület ismeretes, az egyik az arsenlrioxyd: As, Oa, a másik az arsenpcnloxyd.
As, Oo. L. o,
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Arsenicum rubrum, 1. Ars, sulf, rubr.
Arsenicum sulfuratum citrinum. Arscnlrisulfid, Auripigmcnl:
;\s, Sa. E16fordul a lermészelhen mint ásvány, mesterségesen
eliiállilhalci arsenlrioxyclnak sósavas oldalú hói, ha f/, S-l vezetünk
beléje, midéin szép sárga por alaku :ls, Sa válik le. Az arscnlri-

sulfld gyenge. sav s lugokkal jól krislúlyosodó söi isrncrclcsck.
Arsenicum sulfuratum rubrum. Hcalgar, As S. 1-lajnalpiros,
zsirl'ényft, kagylüs lürésü darnhokhan fordul cl6, elég gy~1koriak
egyhajlüsu rendszerbeli krislúlyai, ké1nhatüsa savanyn.
Tüzijálékolrnál a fehér szin eliiállilására, azonkívül viiriis
festék készítésére használják.
Asenicum tribromatum. :\s !Jra. :J rész szinarscnnck G<l rész
lmimmal és 1110 rész Yizzcl valci p:íllilása :illa! üllillalik elií,
20' -ncíl szilúrd jegeezes tü1ncgel képez. 1\lkalrnazlúk nchézkúr1

n:.íl 1-2 n1illigr. adagokban.

·

Arsenicum trichloratum ,-= Ars. chloral.
Arsenicum trijodatum = Ars. jodal.
Arsenii trioxydum =' Ariclum arsenieos.

Arsenmérgezés, az aeut arscn111érgczés tünetei; húnyüs,
rizsICszerii hns111cnés, szon1jusúg, karczolü érzés a torokban, a
végtagok hangyanynzsgéshez hasonló zsongúsa, üjnhís, gürt.s,
hénulús; a lúhadoziis lassu s gyakran clincgyengcség, sorvadús,
(1. lahes arscniealis) vizkúr 111arad vissza. ~Iivcl az arscn cr6s
desinficiens, a n1cg111érgczelt egyének hullüi hosszu ideig épek
maradnak, honczohískor a bélben gyuladüs conslalállialó, a rnoíj,

sziv, vesék, cl vannak zsirosodva.
,\ ehronicus arscnn1érgczés lünclci 1'6leg: hajhullüs. c1nészlési zavarok, vizkúr, kiütések. 1\z acut arscn1nérgczésnél antidotum arsenici adandó, mclyhcn a jelcnlcvéi vasoxycl az arscnncl
nehezen olclcíclci arsencssavas Yasal alkot s a melléklerménvkénl
kclelkczcll My S0.1 mint hashajtó szerepel: a chronicus :irscn-

n1érgczésnéI n1indcne.kel6ll n1cg kell akadülyozni ujahh arsen1ncunyiség felvétclél a szervezetbe, azutün izzasztcí hashajl6k,
diurelicumok :íllal a mür benn lcvéi arscnl ki kell ürilcni.
Arseniodimethylia, arsendirnclhyl, kakoclyl, Lic1uor l'umans
Cadeli: 2 As (CHa), =Túl. l\enclkivi'tl mérges, szinlclen, nyulcis,
gőzölg6 folyadék, 111cly lcvcgc'Jn rncggyul. 1\ knkodyloxyd, vagy
alcarsin hasonlönn 1nérges, n1ig a kakodylsav (l. ne. kakodyl.)
ncn1 annyira.
Arseni potasicus, a franczia gykv. szerint hivatalos. a
solulio arsenicalis Fowlcrihez hasonlci s czilromfíí-olajjal van
szagositva. 100 grhan 1 gr. ilS:! (Ja vnn.
Arseni sodicus, Solulio l"carsoni, a franczia gykv. szerint
hivatalos s a Fowlcr-olclall<il ahhan különbözik, hogy /{" COa
helyett Sa, COa-al készül, 30 gr. tartalmaz !Hl5 gr. Nn,, As Oa-al.
Artenmethyl ·= Arscnioclimclhylia.
Arsenmethyloxyd = Alcarsin.
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Arsenopyrit Fc (As+ S),; czüslfehé1', néha súrgás, fémfényü úsvüny. mely a rhombos rendszerben krist:llvosodik.
Némelyike cohaltol, ezüsliit larlalmaz, ezek úlmenelel k~peznek
a ritka glaukodot üsványokhoz.

Arsenoxydok, 1. Aeid. arsenk. és arsenpenloxyd.
Arsenpentoxyd: As, Or„ l'ehér, vizben neher.en oldcídcí por,
melynek v1zoldala arsensarnak lekinlhdií: II, As o.,; eltíúllilhaló arsenlrioxYtlbcíl, ha azl ox1'lhílcí ml\·a<roldrnl mele<rilik. Eriís
n1éreg,
dc az tlrscntrioxydnál
1fyenoéhh~
h
n
•
'
::-:....
t"I
Arsensav es sói; ha az arsenlrioxydhoz c's az arsenpenloxydhoz a 1ncglelcl6 1noleeula Yizcl adjítk, arsct1es- és arscnsavak keletkeznek:
As, O" -1- :1 H,O =, '..l II:: As!!,,~.-, orlhoarsen•cssal',
As, 01 · f- !1,() = '.!. ll As O, ~- mc•laarsenessa\',
As, Or,-!- :; flJ) =:!El, As 0.1 = orlhoarsensav
As, Or, '..l [f,() = H1 As,O, = pyroarsensa\',
As, O,,
IJ,() = '.!. fJ As O:i -~ melaarsensav.
,
,\ gyügyszerészethen a 1nctaarscnessav hir nagyohh t'onlossaggal, n1ivel n solulio arsenitalis l:o\\'leri 111etaarsencssa\'us
kaliumol tartalmaz.
Arsensulfidelc, 1. ,\rs. suli'. mb. ,\rs. snll'ur. eit1·im1rn.
Arsentribromid ''' Ars. lribrornaL
Arsentrichlorid = Ars. lrichloraL
Arsentrioxycl = ,\cici. arsenicosum.
Arsentrisulficl = Arsen. sulr. rubrum.
Arsentiikör, az nrscn súinak hcvilése a!kalnuíYa! uz üvegre,
vagy porczeI:.ínra rakod{} szinnrsen, inely, a hozz:.í teljesen hason!ó anlin1011tükü1:t6l t~lihan. küliinh\lZik, hogy n~Ílr. hyposullorosum oldala leloldp, m1g az ant1111011tükör abban vállozallan marad. L. Arsen felkeresése.
Arseniiveg, az acid. nrscnicosutn kereskedéshcli üvegkinézcsu forn1ája.
'
Arsinelc, az aminckkel és slihinekkel analog vegyülelelc
melyek az arsenlnchloridhöl vezelheléik le. ha ahban a Cl
atomokat szcszgyükökkel helyctlcsiljük:
- H
-- Cl
- CH:i
- Clla
H.
.L\
Cl.
CH:i.
L\IJ
- CHa
' IJ -- Cl
-H'
~
-Cl'
--lf '
ammonia, arse11lrichlorid, tlimelhylamin. Arscnc ! im el h v1ch l ori d. ·
,•\z arsiuek rendkivül 1nérc1cs \'c(iyiiletck en1e C-SOJlortlHt
tartoznak:
t>
a.
'
-·-Cl
Arsenmonomel11vlchlorid:
Cl ·
.
' ' -CIJ„'
-Cl
Arscndimelhylchlorid : L\ 8 - Clla ·
_
,11 _ Cf-h,
~

+

+

N-

s-

-
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N-

1\:-; -

-CIIa

Trimclhvlarsin: ,\ 8 - CIIa ·
·
ll1 _ CH:i,

és ezek különhözéi

üsszekiHlelései.

Ars formulandi = a recept helyes megirásünak laun =
l) l1nr111n cn ka lagrn 1>hol ogia.
„Ars longa, vita brevis" ... o.\ tudom :íny hosszu, az del
riivid • Ilypocrntcs egyik mondúsn.
Artemisia absynthium = ,\bsinlhium vulgare.
Arteria = vcriíér, üWér, ama véredények neve, melyek
a szivbéil az élenynyel lclilctl vért viszik az összes szervezel be:
a lcgnngyohh vc1'<1é1=- az aorta. l-~uganyos, créis, hnr~íntcsikoll izon1~
rostu csüvekhéll állannk. ilnkényüleg sziikilhct6k és tügithalúk.
NeYét onnan velte, hogy a régiek a haloll e1nher ülőcrcit
üresnek lalúlvn, azl hillék, hog." azokban az élctl'olyamal alnll
is lcvegfí Yan. (;\er = lcveg6, lerco ~ 1ncgnfítt).
;\ szerint, a 1nint az arleriúk a külünhüz(í szervczclhc
áiraznnk
cl, külünhöz6lcL!' ' lettek elnevezve. P. o.: .:\rleria nhdcH11iah
!is ~, allesli veréíér. A. anditiva inlcrna = belsii hallc'iszcrvi
veréiér, A. axillaris = hónalji vcriiér, A. hrancl1ialis = kar verliér
sntöhhi.
Bánlalmail lúsd Ancurisma és ,\rlcrio czimck alalL
Arteriosclerosis = az iiléíér falazatának ama clfajulúsa,
rnidéin

n1cgkcn1ényedik

és

lürékcny

lcs7..

l·~1ne

he!cgséggPI

együttesen szokott fellépni az. ftl6érhúrtyünnk gynladúsa, inely
áttericd a küzéps6 kéregre is s Iohos ler1nékci zsíros elfujulúst,
fekélyescdésl okoznak.
Arteriotomia = érnígás.
Arthanatin, cyclarnin, (,',„ IJ:" 010. ,\ kankalin-félékhez lmtozö cycla1ncn europeun1 L„ gíi1nc3i11ek hatóanyaga, küzü1nhüs
kén1hatüsu, alaktalan, csipc'ls izn por. 1nely nedves l cveg6n tncgharnul, vízben habzik. mint a szappan s oldala rlu orescál. Arlhanalint tnhílhatni 1nég az nnagallis arvcnsishcn és a pri111ulafélékhcn.
Arthalgia = az ízületi ncurizrnúnúl fellépii fájdalom, melynél honczlani clvállozásokal kimutatni nem lehel.
Arthritis "-= iziileli gyuladüs, esúz, Icginkábh az aggkorlian
feilépéí betegség, n1ely az ízület pull'adlságúval jár. {:Työgyszcrei
úllahíhan a szeszes italok mclliízése, helsiílcg colchicnm, jódkúlium.
Arthrocace = oly ízületi gyuladás, mely nagy szöveti
clvúllozúsokal, ronesolüsokal okoz.
Arthrodia = golyöizület, Galenos szerint minden oly izülel, mely fejje! és hozzávaló izüleli árokkal hir.
Arthromeningitis = a sznlagizmokon kczdiídő ízületi gynladás.
Arthroneuralgia = lzületi ncurnsis, ízületi zsúba.
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Arthroplastica = ama sebészeti opcratio, melylyel a sérülés, vagy gyuladás által összeforradt és elpusztult izületek mással pótoltatnak.
Arthrophlogosis = lzüleli gyulmlás. L. Arll1rilis.
Art.hroprosis = Az ízületi gyuladás alkalmával be:ílló genygyülcmles.
Arthrorheuma = 1. Arthritis.
~rum maculatum = Kontyvir:íg.
Arvácska = \'iola lricolo1:.
As = arscnicum.
Asa dulcis = Beuzoc.
Asa foetida, gummi asae foclidae, bíízaszal, ördögganaj =
a Fcrula assa foelida. L. Scorodosma foclidum llunge, délperzsiai
erny6s növények gyökeréhéil kifolyt s nnpon n1egszárilotl nedv. i\
növény 2 n1élcr 111agas, vastag gyökere és csupasz szára van, levelei
nyélczésck, az crny6s vir:ígzat a csucson nő, a hon1okos talajon tenyészik. A narlhcs asa l"octida. l"crula aliacea s löbh mús
növény is ad hüzaszalol s a valódi növény ugyszólv:ín n1ég
nincs kikutatva.
Agfanistában, ahol a legtöbb asa l"oetidát gyüjtik, van a
legtisztább gyanta, tle ez ritkán kerül az európai piaczokra.
Az asa foelida kinyerése czéljából a nmlt évi elszáradt
szárakat és leveleket lemetszik s a kifolyc'i gyantát felfogják s
111cgszáritják. l~n1c gyanta n1éz kinézésü s a legfinon1abh 1nin6ségü. 1\ közönséges gyanlál a gyükérh{)l nyerik, ha azl n1cgvágjük s keskeny árokha vezetik, n1cly árok a földbe van vájva.
Nén1cly fa 1 kilogran1n1 gynnlát is ad.
.~\ kereskedésbe külünbüz6 nagyságu üsszetapadt darabokban kerül, a szen1esés anyag pirosharna, n1ajd szennyes ilarnávú
változik. I-Iideghcn kagylós türésü, n1elegbc11 lágy, szivós, fokhagyma szagn, vízzel emnlgálhaló. Mésztejjel l"íízve zöld keveréket kapunk.
Tartalmaz: 1., illó olajat, melynek képlete C11 lfo-btil indul
ki s 10-20°/0 S-el van egyesülve, lcvcgé:ín igen hon1lékony,
élenyt. véve fel EJ" S-t fejleszt.
l~lcnyitő anyagokkal kezelve zsirsavakra ho111Iik. egész a
valeri11savig. l\.áliun1n1al összehozva kaliun1 sulfuratu111 és egy
fahéjszagn olaj keletkezik hel6le; 2., bm·szeszhen teljesen oldható gyantát, mely a bíízaszal szinél adja, EJNOa felbontja, KOEJ-val
olvasztva rcsorcin és nmbellil"eron keletkezik és különböző
olajok képződnek; a gyanta maga ferulasavhól (C10 EJ111 0.1) és
engetinsavhól áll; a., n1ézgát, .J.' aln1asnvas ri1eszct, :"i, vízzel
álpárolható eczct-, hangya-, valeriansavat; H. 1 1:)-20 11/ 11 tisztátalans<ígot. Savakkal pezseg s szinét ncn1 változtatja n1eg.
Az asa foetida petrca, mely 50°/„ ásvúnyrészl tartalmaz,
vetessék vissza.
Az asa foelidál Perzsiában füszerül használják, mivel az
emésztőnedvek leválását fokozza.
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Az asa foetida hatóanyaga az illó olaj, mely izgat s a
gyanta, mely a scamonium mögött áll halás tekintetében. A
szájba véve izgatólag hal, ugyszinlén a gyomorban is, hol, mint
már cmlilve volt, a gyomornedvek elválasztását fokozva, az
emésztést eltimozclitja, a gyornornedvben nemsoldra fejetté
alalmlva szétvilelik a szervezetbe; erre az érlökés szaporább
lesz, a verejték elválasztás nagy, fejföjás, ivaröszlön lépnek fel,
nc3knél ftíjdalmas havi liszluhís jelentkezik. Az asa foelida általánosságban csillapítja ama görcsöket, melyek az agy csökkenti
erélyével vannak kapcsolatban, mely hatása az agyra gyakorolt
izgató tulajdonságára vezethető vissza; innen van az is, hogy
az opium hatását ellensulyozza. Az asa foelida áltahínossúghan
ugy hal, n1int a valcrinna, dc annál erősebb.
Angol orvosok jó sikerrel alkalmazZ>ík hysteriánál, midtin
béll"elfuvódás, hascsikarás, székrekedés van jelen. Adhatni mint
köptető szert görcsös köhögésnél, idült légcsőhurntnál. A német,
belga, franczia, brit, orosz és é.-amerikai gykvek tinetunít készilletnck beléíle (l. o.) alkatrészét képezi a pilula galbani cornp.
(é.-a1nerikai gykv.) n1ixtura asae foeticl. és az ene1na asae foetidae készitményeknek (brit gykv.), melyek lcirását 1. u. a. czimek alall.
Ascanius Pannonius Mihály. l. Húkóczy Ferencz sokat hánvalotl orvosa.
•
Ascaris lumbricoides = bélgiliszla. a nemalodák csal:'idjáha tartozó féreg, n1ely az c1nherek vékonyhcléhcn tartózkodik.
I~'ehércssárga 250 111n1. hosszn s :\ 111111. vnslag féreg, hürmas lappancsu fejjel, melyen a szájnyilás sok, eriís foggal van
ellátva. A tojások O·O;í mm. hosszuak s fehérnyeborilékha vannak zürva.
A lojúsok nedves földben U nap alatt kikelnek s állatok
ntjún kerülnek az emberbe.
Ascites = Hasvizl<úr, oly betegség, melynél a peritoneális
<>rcgck átizzachís ültal vizzcl telnek rncg.
A n1eggyülcn1lelt viz n1ennyiségc ·10 gr. - 200 gr.wig fülszaporodhatik, néha tiszta, nuískor sürgás, ragadós, undoriló
szagu, Hl08 - l·Ol8:í fajsulyu.
Tartalmaz 1000 részben:
~l8G·72
részl,
\'izet
li\·28
Szilúrd anyagokat
;)·8()
Szerves része.kel
;)·(j8
Fehérm·él
0·7-17
Fihrint ~
(l·(j
I-Iugyanyagot
7·1
Szervetlen anyagot
;)·()
Chloridokat .
1
Hl
l\ rt'.! (~Oa
O·G
Phosphorsavas mész .
czukornak és zsiranyagoknak nyon1ait.
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A hasvízkór ncn1 önálló betegség, hnncn1 gyakori küvcl~
kezn1énye a n1ájzsugornnk, hnshárlynlobnak s n1tls hctcgségcknck. Az ascilcs korjóslala nem a legkedvezőbb, mivel az alaphaj gyógyitása csak n1nlölng lehetséges s a hosszas gyógykezelés
próbúra teszi a beteg liirelmél. Csapolüshoz csak a megf'ulladás
vcszélvekor kell l'olvamodni.
fia székrcked(si hajlam van jelen s az aseiles májbetegségek kil'olyása. a beteg erejéhez mért hashajtókkal kell próbál
lenni. A vizclellrnjtök alkalmazúsa is czélszerii, de keriilendií, ha
a vcsé.k gyuladüsra hajlandók. .fú ercdrnényt láttuk izznsztü-

szerck, villa11vozús alkaln1azúsa utún.
lln a he.teg n tncgfuláshoz áll kilzcl s gyors segély válik
szükségessé, szurcsapolüst kell eszküz<ilni. nz ercd1nény a lcgtühh esetben nc1n 1naradund<'i, n1ivel a viz is1nét n1c;ggyülcrnlik.
Asclepiaclálc, a régi (Tt'lrögországhnn an1a esalúd tagjai, kik
·
magukat Aesculap kél fiától: l'odaliriosl<il és olachaonlól szár111aztaiták le s nz orYosi gyakorlatot llypocrnlcsig kezükben
larloll•ik.
Asclepiades, hires ókori or\'os l\ilhiniúliól. szril. l'.1.1. Kr. '"
.
() volt a melhodicus iskola megalupilója: eln1: c.ilo, lulo el
iucundc' ~linl az alomelmélcl kövclííje, füllelle. hogy minden
élc'ílény atomokból áll, mely atomok egymúsiöl liizonyos lávolsúghnn állanak, ha cn1c egyensuly n1cgzavarlalik s az alon1ok
ilsszébh, vagy lúvolahb 1ncnnck cgynuíshoz. illclvc egy111ústöI.
az ember beteg lesz; elsri esetben slalus slrictus. utóbbiban
status laxus lesz állapota. A status slriclus ellen adandók a
lnxanliúk, emeticumok, a status laxus ellen pedig az adslringenliúk. Allitólag ,\sclepios végezte az elséi laryngolo!lliál.
Asclepiadeae, növénygénius, ide tartoznak a brit gykv,
szerint hivatalos hemidcs!llus indicus, a ealolrnpis prnceninak
(eorlex mudar) növénye.
Asclepiadin, a cynanchum vinceloxicnm, a calolrnpis prnecra, asclcpias vincctoxicun1 halöanyaga.
Súrgús\ nlnktalnn, borszeszben, vizhcn oldcídú anyag, oldalaiból plumb. acel. tannin, Hy Cfo kicsapja.
1\z asclepiadinl , izon1111ércgnek larlj~lk s kis adagokban
mint izzaszlöl és hashajtót adják. O·:W gros mlagban mint e!llelicum hat.
Aselli Gáspár, a páviai egyetem honFlan tanára, sziil.
Crcmonában 18:íl. !llcgh. ~lilanóhan lG'.28. 0 fedezte l'el a héll'odrok chylus edényeit s tévesen a pancreashan mondta, hogy
egyesülnek azok.
Aseptol, sozol, orlhophc)lolsulf'onsav: e„ IJ,. lISOa. lgc·ii bomlékony vegyület, melynek :J:3°i„ oldala 188-l óla a gyógyszertárban, minl anliseplicum nyer alkalmazást·~Z asep;tol clőtlllitása végcll egycnl6 1ncnnyiségü carholsavat es tün1eny kénsavat ügyelve összekevernek nehogy 111egmclegedjék, (mcgmelegcdés esetén paroxybenzolsulfonsav kép1
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a fölös kénsavat Ba COa-al lclilik, midőn Ba SO, és orlhophenolsullonsavas haryum keletkezik, mely utóbbi oldalban
marad. Az oldol! orlhophenolsull'onsavas har\'lnnol kénsavval
e~bonlják, mid6n ol~l2at'.1~lan Ba SO, válik le ,; a tiszta aseplol
v1sszam1!rad,, ezt 1·1:!" _la,1sulyrn higilják.
, , As1metr1cus knslalyrends.z~mck nevezik a háromhajlásu
krislalyrcndszcrl, 1nclynck alak1a1 két egv1n<Íssal si1netricus részre
·
·
nem oszthatók.
, Ásitás, az arczizn1ok gür:·.s()s üsszehuzúdúsa, n1clynél fogva
kcnylelenek vagyunk hosszu lclckzelcl venni; cl6idézik az arezizn1oknak, lélekzést l'ennlartú idegeknek kin1erülésc, sokszor
unalomnak jele, néha jelentkezik mini rcllcx llincmény az
ásitüs hilüsúhól is.
Asparagin; allhein, malamid, asparamiti: e, Hs N, 0::; (CIL
CO. Nf'h). (CH. Nffr CO. Oll). Szili és szngrn'lküli krislúlyok, nyo]czugy
1.~Illl oszlopc!kal képeznek; vizol_datuk ,_savi kémh1Úásu
l~n;ekk:J, m.m.l, savakkal sokat kepcz. ]·,gvü1yes oldala a polarnall 1,~ny. s!l~1at bt~lra, sa,·anyu oldata jobhrn lrnjlja.
\ 1z lclvclelc allal asparnginsnvra és an1n1oniüra hon1lik,
hasonlóképen. fcllio~nlik égvé1iyekkel, vagy savakkal. f~leszlő
mi,yaW~ldrnl v1z?ldalaban lclhomhk asparaginsa\'l'a, majd borosH, O 2 H ,=e, ffo o„ '.2 Ha N.
tyankosavrn: e„ l-Iö Oa ,y,
. l~!?fordul az ~sparagin igen sok nüYényhcn, főleg a syn1plul. oll. allhea oll. gyükcréhen '.2"/,„ az asparagus aculil'olius
fiatal hajlúsaihan, a borsó csirüjúhan, a hahhan, (l liter nedvben ll- gra1nn1) az L~dcsgyükérhcn, k6risl'úhan s n1inl 111ondják
minden növényben képziídik, ha azok sötét helyen n6nek · és
larlalnak.
Eléiúllilhaló a kiivclkczci m<idon: 100 rész iisszclörl zilizgyükerct háron1szor nnnyi vizzcl lühhszür ki<izlalunk s a kip1·éselt és n1cgszürl n1cnstrun1ot vizl'ürd6n -10 gran1n1ra Iefőzzük, a
nyert szörpsürüségü folyadékot C"V héti« állani ha"vjuk hide•i
szú!·az l!elycn; a l~ikdsl•~lyc~sodoil 0Íömeg~l clíihh jól kimossuk:
ma.1d hamm annyi forro v1zbcn feloldjuk s f'élrcleszszük, nem·
sokára az allhcin kikristályosodik.
1\z asparaginl hathatós hugyhajlúnak is1ncrik s ezért az
asparagus oIT. gyökerét, n1int diurcticus szert infusun1 tryanúnt
".
rendelik 30: 500.
NO.,· uvenuc kélAsparaginsav, arnidoboroslvánk6sav:
"
"'' bon1lási
"
. 1cn 1lasábokat
. ~av1 n1e 1y szinte
képez, az asparagin
a 1.JU
lerrnekc.
Asparagus. officinalis, a liliomviráguak közé tartozó nöyény,
melyet asparagm tartalma miall használnak. L. Asparngin.
Aspermatismus = férfiak maglalausága.
As~halt, bilun~en, zsidószurok~ l'öldgyanla, a k{íolaj oxyda.
l!o;lerm~k~, mel~ loly.amal alatt a pclroleum l'olylon sürüsödve
elobb kalranynya, majd nsphalllá süriisödik meg.
Az asphall a pelroleurnmal kapcsolatosan oly helyeken
17
Iiazay, Gyógysz. Lexicou.
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fordul elő, hol bitumenes k6zetek képz{idtck állati. vagy
nyi nrnrmlvúnyokhól levcg6t61 clzúrt helyen.
Nagy rnennyiséghen lal:íllalik a l\uukazus délkelcli
Baku környékén. Pcnnsylv:í11iúhan, Calil'orniálian és ''"'""'""
régchhe11 a Holltc11gcr vidéké11. Palcsli11:iba11 is lalúllak
phallol.

,\Iknlinazzúk f{)Jeg burkolatokra. nc111kiilünhen
po111üdék l'eslésérc, Ü\'egek lie\'on:Ís<Íra slh.
Asphixia = lclszhal:íl, :íjnlás 11agy l'oka, a légzés és én·c. rés szünetelése a lüd{} n1ííködésének fennakadúsa folvtün,

Ajnlás.
•
Asphodelae· = niivénygc'nins a liloml'éll-k rc11djébc11, hova
az aloc is tartozik
Aspidium athamanticum, Panna-pa1111a. L'nkomokonw ='
harasztok küzé tartozó 0--- 1-1 cn1. hosszu, 2 cin. Yastug gyök~
türzsü növény, halüs lckinlcléhen a Filix n1assal egyezik
mint anlhelminlieum.
Aspidium filix mas, l"Mní11y, 1. Filix mas.
Aspidosperma Ouebracho, holivini ra, 111ely11ck kérge corlcx
quchracho név alatt isn1crclcs (1. o.) s nehéz légzés, tüd6gyu~
ladás, sorvadús ellen alkalmazzák.
Aspidospermin, a corlcx qnch1·ad10 kesern hatóanyaga.
Assimilatió ~" átsajúlil:ís, az úllali és 11iivényi L'iell1en ama
fontos folyamat, mely a lúpszcrcknek az :íllati. vagy
test anyagúvú való útalakulás:.íl1an üli.
í\ növény a testének l'clépitésérc szükséges anyagokút
(szén, hydrogén, nitrogén, . kén, phosphor. kaliun1. vas, silit'iu111
calcium, jód, bróm) részint a lcveg6hiil, részi'lt a lalajhcil
veszi fel.
.!\. szenet a növény a lcveg{)héH veszi n1agúhoz, n1inl
mely a levél sz:íjnyilásain ál a chlorophyl sejtjeiben a napsugarak és n1elegség ~lllal fclhontatik, az oxygén
része kiszabadul, a töhbi szén és oxygén a vizzel ne.hány
alkol. A chlorophyll nem tartalmazó növények eme munkára
nem képesek s csak ott tenyésznek. hol már kész lúplúlékol
találnak, ilyenek a go1nhák, az élösküd{) növények.
J\ hydro·gént a növény a vizh{)I választja ki. a nitrogént a
talajból (trágya), a ként, phosphorl, vasal, kaliumot,„\1;~:?,'.;~~'~'.'.;
n1ot, calcinn1ol, siliciun1ot s n1ás szcrvcllen sók
i;zinlén a talajból veszi lel a l'clszivolt viz :íllal.
.
1\ növények lcvcléhcn képz6d6 szerves vegyületek
lillatnak a növény a111a részébe, a hol n növényrészek
séhen részt vchclnck.
;\z üllali szcr\'CZel assin1il:íl:"1 szc·rve a g: 01nor,
gyo1norncdv hchal:ísüra n f'eh6ruyc anyngok pcptonokk:i alakulnak s eme alakban a bclckhc11 !'elszivodrn, lesz hcllilük zsir,
glycogén s a szénhydnílok külünhiiz{i módosulatai. mclyckb61
állati szervezel fel van épilve.

Astaeus = folyami rák.
Astas!a ·= s~tlyos ]lclcgek ny_uglalans:íga, hánykódüsa.
...
~stat1c~s 111a~ncslunck nevezik az oly con1pnsl, n1clyrc a
lo_ld1~.1agnesseg:1ck 1g~.11 csekély hcl'olyása van. l~n1c n1íiszcr ugy
keszul, hogy kel egylor1na crc'>sségn irányliít ellcnkezd sarkaikkal egynuísra tesznek, leh:'tt u -j- sarkr'i1 a nuisik iránytíi sarkát.
~
,
Asthenia = er6tlc:1ség, :ne.ly a7: aggkórnak rendes jeicnscge, dc heveny lictegscgekncl 1s, n11nl p. o. a tücl6gyuladásnál
. jclc11llrnzik.
Asthenopia, ama lúlási zaYar. mclv a szem alkalmazkodó
idegeinek és iz1nainnk grcngnlésckor jClcnlkczik, dc el6idézhclik az idcghürlya h~lcgs~gei. a szc.111 f1urulos betegsége is.
Asthma broncl11ale es a. cardiale ,_,,, aüresiis léarckedés és
"
"
rulacl:ísi roham.
,\z aslh111a hronehiale a h6rgiik rekcsziznuínnk Cisszehuzó~
dús:íhan üli; okozói lclwltwk iiriiklési hajlam, fcrtéizéi hctenségck, vilriishin1'6. szan1:írhurul, azonkivíil 1l1cahülés, né1nclv ;zaa
ir:ínli idinsiner:1sia. l{ohan1ok ~dnll szoronH:Í~ l'ojtö k<>hücfés lép
;-cl,, az. arez els:í1>ad,. a héir hi'.legvl'rc)i';;k~s,
rendes "légzés
2-•~ ora 1nulva 1sn1et helvrc all. (1voayszerei a következő
formnl:íkhan rcndeliclnck: ·
· "-

a

Rp.

11111ylt' 11ilrosa1'
ljll. s.
S. Zsebkcwl .re [Hír cst'f!f!l'i iinlue belehelni.

1

Rp.
.-11•/hyfr joda/11e

IJll. s.
S. /!IÍr csef!f!l'I bclelielni.

*

Rp.

Trac /obdiac in/111/.
11
(f((,

ycls<~111i11i spuirt~nl.
!fl'{llll/Jl(l/(l fJllÚUfll<'.

M. /J. S. '·. cínínk1'nt 10 cst'fii"''·
Rp.
Ch!omli hydmti
!! /'((/11J)111 / (/ 1ri (/
S!f/'llf!Í SÍJJlf!I.

yra111111a/a lriyin!a.

M. IJ. S.
Rp.

l~!f!fs:crn· lwul'llni.

!'11/11. Íf!t'rnwanfwc
Erlrncli hyosciami
aa. ymmmala 0·20
17*

-
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Sacchari lnctici
grammata 2.
M. f. p11/11. diu. in das. !'\''- X.
S. 3 ónínkénl 1 pori.

1. sor, { .~·
kettes
iJ:
11. oszt. félfémes \ vegyek.
-l.

Csillapitóul morphium is adható.
Tüneti gyógykezelése légváltoztatás. kalium jodat. arsen
alcalicus ásványvizek adagolása állal lörténik.
Az asthn1a cardialc vérkeringési zavarok követkczn1ényc,
n1ely zavarükat a bal szivgyon1or gyengül(} n1ííködése okozza
s a vérkeringés pangása n1iatt a légcsere a 1ninin1un1ra száll
alá miért is a beteg oxygén hiányában fulladozik. Legjobbnak
bizonyult gyógyszere a digilalis, strophantus,
Asthma czigaretták néven kerülnek kereskedésbe fal. belladonnae, fol. hyosciami és fal. stramoniib6l készült czigarellák.
Astigmatismus = ama lál(Jsi hiba, mely a szaruhártyának
veleszületett fénytörési rendellenességére, vagy küls6 hehatás,
szaruhártyagyuladás által, okozott ellorznh\sára vczethel6 vissza.
Ily szemmel a tárgyak clnyult, eltorzult alakban látl1alók, mintha
hiütls, hólyagos öntésfl al)laküvcgcn nézn<'ik azokal; szcn1üvcggel
való javítása cn1c hibának lehetséges ugyan, clc l'clcltc nehéz, a
szen1üveg hon1oru, vagy do1nhoru co1nplicaticlju kél henger-palást.
A vcleszi.ileletl, vagy szaliúlyos aslign1alis111us a szaruhártya
függőleges és vizsziulcs gürl>ülclénck különl>üzc'í i1agysúgúhól
szár111azik s künnyehlicn javilhnlú szen1üvcggel, 1ninl a szerzett
astign1atisn1us.
Astoma = idétlen magzat, melynek sz;\jnyilása hiányzik,
ellentéte a prosoposchisis, melynél a száj nyílás a fülig. vagy a
szemig fellrnzódik.
Astragallus fojok, a hüvelyesek rendjébe tartozó növények
l)erzsiában. n1clyek a tragacanlha gu111n1il adják, isn1crlchhck :
A. ads~endens,- brachycalix,- cyelcneus,- gummifcr,- bi~rocephnlus.
Asvány, a tcrn1észclnck an1a szervetlen. cscpptolyós, vagy
szilárd termékei, melyek földünk alkotásában a f{íszerepel visel_ik.
Az ásványok főtulajdonságai csupán fizikaiak, u. 111. szin, fény1
alak, ken1énység, törés, a h6lanha és a villan1ossági tünen1ények
közé tartozó tuhjdonságok, mindenekfölött jellemz6 a chemiai
összetélel.
Mivel az ásványok a felsorolt tulajdonságokban ~lémi rokonságot n1utalnak cgyn1ás között, cn1e rokonság szerint rendszerekbe foglalták 6ket. Eme remlszcreknck f{í alapja a chemiai
összetétel.
Legnevezetesebb eme rendszerek között a James Dwighl
Dana rendszere 1873-ból.
1. csoport: arany, ezüst,
2.
~
vas, platina,
1. sor.
:)_
,
ón, ólom.
1:oszt fémes
1. csoport: arscn, antimon,
elemek.
2.
~
kén, tcllur
2. sor.
3
,
gyémánt, graphit,
1

,_,_~..,,.;_-··-·
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elemek vegyülctei.1· 2 . sor,
tiihhes
vegye 1e
11 L oszt. halogének.

l V. osztály,

l

1. sor: chlórvegyületck,

2.
:J.

„

,

-"
vegyülctclc

osztály.

Oxydok.

hrómvegyületek,
jódvcgyületek.

Telluro vegyületek.

rox1.yaénsor,
v.

csoport: sulphidok,
,
tclluriclok,
arsenidek,
,
hismuthidek.
csoport:
sulphidok,
J ~: „
telluridok,
„
0).
.,
arsenidek,
( -L
,
bismuthidek.

1
~
~-

1

l

) 3.2.

dioxnlok,
sesq-uioxydok.

1. csoport: carbonatok,
')

1

' 1. csoport: monoxydok,

sor,

sók.

2.

,

.J.

'

:i_

;).
(j_

7.

nitrátok,
sulphátok,
phosphátok,
silicútok,
oxniatok,
bora tok.

. '; 1. osztály. Szerves vegyületek: pctroleum, kátrány, as1ihalt,
succ1111t, sth.
Az 18fl2-hen mrídositott s most állalánossáuban
elfoaadott
0
0
l)ana rendszer a küve.tkezr':í:
1. osztálv: Terméselcmek
a) ncmf·émek: kén, tcllur,
h) !'él fémek: antimon, arsen, hismuth.
e) fémek: arany, ezüst, platina stb. ·
II. osztálv: Sullidok tclluridok selcnidok, antimónidok.
Ill. osztáh: sulfósól~.
'
IY.
, - haloidok.
\'.
oxvdok.
\rI.
organicus sók.
~
szénvegyületek.
\ 'II.
Asványolajnak neveztetnek ama folvékony szénhydrooén
ve.flyiiletck, melyek bitumenes k6zctekh61-nverhct6k s dcstillŰtió
ut.1an elkülönithet{ík.
Asványsavaknak neveztetnek ama savak, melyek szenet nem
lnrtal111aznak, ilyenek féSlcg a kénsav, sósav, salétron1sav, phosphors'.lv; ezekkel ellentétben a CO. OH gyököt tartalmazó savak
orgmucus savalmak neveztetnek.
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a ler111észelludon1á1nineralo1ria,
Ásványtan, or\'clo(rnosia
n
'
t>
nyok an1a ága, n1cly nz ásYányokkal s azok tulajdonsügaival
foglalkozik; az ásványlun a küvelkez<'i részek el roglalja 1nugühan:

'l'opica,
,\.svány1 >hysica,
~Iorphologia,

,\svún vrlu.·111ia,
FejUitil'slan,

.:\sv :í.n \' osz l:í l \' nzús.
I.eirü ús\::í11vla1l.
Ásványvizek, aquac minerales, t>ly forrásvizek, melyek i>izo·
nyos sókbnn, vugy gúzokhan h6ve!kednck s n1ivcl uz e111heri
szervezetre bizonyos halússal hirllak, gytlgyszerckül lekinlheliík.
1\ szerint, a1nint külünhi'>z6 ulkalrJszekct larlaln1az11ak, feloszlalnak égvényes, konyhasi'>s, glaulicrsús, keserüsús, !"illdes, vasas,
kénes ásvánvvizekre slh.
l~gvén)~es ásványvizek; L'ZCk l'iikg So, <:n,„ So f[(Xh-l azonkívül szabad CQ,-[ [arlalrnazuak S ha a szil,írtl aJkalrészek lllCll\"v·tn l·elen ea\·kevés., 111i1i 'l ('()., 11·1<11·•. n1"1lll1·iséüJ>"ll
nvisélfC
_·:-."-'
..._.
J' o
Salvato1·. ,\gncs,
{t
ilyenek
lesznekjeliilve,
névvel
víz
szcrü savanyu
Stcf:.lnia források, 111clyek csup:í.n luxus italok. l·:gvL~nycs üsv:.'inyvizek haz:.'inkhan a solyvai, ·pelúnt:.zi, szulini, Juhi ~Iargil. ezek.cl
f6lcg vese- és hugyhölyaghúnlal111ak11ül, légcséí- és gyonlorhajoknál alkaln1azzák.
I-Ia az égvényes savanyu vizlien inég konyhasó is van,
égvényes konyhasós savanyuviznek nevezlelik az, ilyenek a
lipiki, bártfai, igclkai Lt\jos forrús, hikszáili vizek; ezek l'iileg
gyon1orhajok, légz6szervck l>elcgségcinél. scro11!1ulolicus izzadmányok felszívására használlatnak.
l\onyhasós ásványvizeknek neveztetnek an1a forrásvizek,
melvck 1000 részben l;i rész konvhascil larlalmawak, ilyenek
a niehtldiai, csízi, alsö schcsi vizefr.
Glaubersós áSYányvizek; ezek l'íilcg sok Sn, S0.1-t larlaln1aznnk, hazánk1H1n csak a ko,rilniczai ér(lcn1cl nagyol>i> figyelmet Külfödi glauhci·s<is vizek a Jrnrlshadi, marienhadi. l'rnncesbadi, használlalnak gyomorhajok, köszvény. vcscháulalmak ellen,
ajánlalosak diabetes mcllitusnül nemküliinhen lulhizás ellen.
Keserüvizeknek ffileg a My S0.1-t larlalmaz<i ásványvizek
ncvcztelnck, ilyenek nálunk a különliüzii budaivizek, tL m.
Hunyady, füíkóczy, Ferencz József, \'ic!oria, Arpúd rorrúsok
vizei, leginkübh állandó székrekcdésnél hasznülj:ik.
1.-<'öldes, vagy 111cszes <isviinyvizeknek ncvezlctnek an1u
ásványvizek, melyek Cn COa, My C0:1, Ca S0.1-lien béívclkednek,
ilyenek a budapesti Sáros, Hudas és Háczfürdiik slb.
\rasas ásványvizek lcgaliil1h O·O:l 11 / 0 kélszl~nsavas vasat tartalmaznak s különbiizii héimérséklellcl bírnak. llven vizek a
szliácsi, vihnyei, huziási l'ünliik vizei, mclv ulóhhi · l'c COa mellett sok Ca CO:i, My CO:i, Na Cl-t tartalmaz, nemkülünhen \'isk,
...,~

~-

~r-.

~,

'n~

El<ipalak,

l\abolapolyána,
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l\ol'ilnic;i, Lueski vir.ei, Levico és

J{oneeg11ó vizei vns niellefl kevés arseut is lartahnaznnk, alkal~
n1aztalllnk senyY, \'L;rs;.:l.'gL~11ység. /i(írh:.ijok Pl!en.
.-\ kL;llL'S :ísV:Íll)'Yizek kénhydrogC:i1t és szénoxysulfidcl lartaln1az11ak. llyen vizek \'allnak I-Iercules J'ürdéíbc11. Parúdon,
Szolirú11czo1 i. · l' e11csé11lie11. ·r epliezen. l >üst yénhcn. ne111kftlünhc11
ké_nes. ".~:-e ~·a11 a hudai C'><ÍSlÜr, I~ukücs -J'ürd6nek. a 1nnrgitsz1ge!1 lurdonek; ülkalinazlalnak féileg küszvénv, rhcun1alis111us
ellen s idült l'L~lllll1L~rgezéseknél.
a hn111lékony
1nelr
111úd,
Aszalás = an1t1 cn11scrv:íl;ísi

nedvek l'llárnlilúsáJ.an áll:
i'l'rula asa l"oclida
Aszanclkóró
Aszat = Asa foelida.
Átalakulás = L ~[elanimphosis.
~t~v.ismus,_ l'luxlcy szerint a111a n1ég teljesen ncn1 isn1crl
_
h1ologu~_1 ,1ele11scg, IllL'.ly szerint egyes egyének lulajclonságai ncn1
Ielünl t>aeneráliö tula1'• ha11e1n e<rv
a szülokhfiz.
h
(')_ inár réacn
' •
elinélcte
1
örüklékcnységi
l)ar\Yin
hnsonlilnnnk.
t on.~aga1hoz
alansmuson alupszik, melv szerint kél kct·eszlezell faj ivadékai
nen1 szn1t~!khez: hunen1 6Seikhcz hnsonlitanak, igy p. o'. néger és
sz:í111azolt (f\'cr1nekck ne1n n1utatna k haj· spa11yol
.
. . haznss:1glHll
l.a1H 1osagot a t'_~\'ilisalióhoz, épígy a néger és indián, zan1hézi
es .spanyol szülok gyerekei se111.
i~lavis1nussnl 1nagyarúzzák az e1nhcrnél a hiányos fru·kkép..
zod1nenyl, kür1nüket. a n1ell, has és a lágyéklájak sz6rüsségél.
. Atasia = iileghajoknál, l'iileg a lahes dorsualisnúl clciforduln1 szokoll 111ozgiishcli zavnr, n1elvnél, daczára az iz111ok ép
vollü11ak, hi~ínyzik a n1ozgús VL~grehn]tás:.'ihoz szükséges üsszrentl.
Atelectasis pulmonum =' lüdfilágulási hiány, iüdéilümülés,
mely lehel Yclesziilelell (aleleclasis adnala), vagy szerzell (a. aqnisila). L1.1sziiliillek alcleclasisúrníl a szájal me« kell liszlitani a
nhronchitis esetein\'cr111ekcl inr~crelni
nyúklül , s sirüsra kell a t>.
,
"
!ien 1>ealló atclcelasisnúl hánl'lal<> adandó.
Átellenes scjlL'knek nevézik a niivénylanhan ama sejteket,
a .111elyek a n1ngrügyhcn vannak a n.;lcgtcr111ékenyilctt pclcsejt
kel sejtre oszlik. a f'clscl a nu1crrü11v sz<ija felé néz, az alsöhól
1:edig a csirn lesz..\ 111agrügy s;íjŰ~:al szC1nhcn fckv6 scjlck az
alellencs rngy clknlúlrns sejtek.
Athasonlás .-=' ,\ssimilalio.
Áthatatlanság -"' a lestek ama tulajdonsága, mely szerint
egy c>s ugyanazon helyen cgysze1·rc kél lest 11en1 lehet, nz egyiket eliihh ki kell mozdilaui hehéhfiL
I·:111e lüuc·111é11yc11 alapszil~ a húvürharang. n1clyhe a viz
csak bizonyos pontig halol he 111ivel a harangban lcvéS leveg6
nem engedi helyci>h nyomulni. Tapaszlallrnljuk eme tüneményt
akkor is, ha egy üvegbe szoi·osan lülcsérl illesztünk s vizel
U~llünk bele: ha a lölcsér lcvezetií csöve 11cn1 nagyon lúg, a
viz 11en1 fog az üvegbe l'olyni, n1ivcl az üvegben lévő levegő
nem jöhet ki.

,„
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Athelocardia = a sziv válaszfalainak hiányos fejl6dése
vagy teljes hiánya; az alhelocanliás ujszülöll mindig meghal,
mivel a vérkerinaés lehetetlen.
Athelognatia "= az álllrnpocsnak veleszülclell hiányos fejlődése.

Athelomiela = a gerinczvellí egyes részeinek hiányos fejmely a vele összel'liggésben álló lcslrészek fejletlensé„
„
gét okozza.
Atherman = oly lestek, melyek a hosugarnlml nem boesa.1tják át, hanem elnyelik s maguk felmclcgcsznek, cllenlélbcn a
clialhermán testekkel, melyek a hősugarnlrnl álhocsájlák. Alhern1án testek a lirnsó üvcab'~ fa, levc,biéS. koro111, szahna, i)orczclün
s állahíban a sima. vilá<ros felületek. c\z alherman leslekbéíl
készült kályhák a legczélszerübbek, mi\'el sok hől nyelnek cl,
s az elnyelt hől nem bocsájtják cl oly hamar mint a vas.
Atheroma = kúsadaganat, a küzlnkarón, 1'61cg a fcjh6rün
cl6jövő aln1a nagysúgu. l'ájdaln1allan c.lagnnal 111cly a fagyumirigyeinek kivezeléí csöve eldugulúsa állal keletkezik; a fagyumirigy mindig termel váladékot, mely váladék azután összcgyülve a miri~yet kilágiljl_L ,\z .alh~r?rna jó indulalu daganat
ugyan, de lanacsos opernl1v ellavohlasa, mivel vallak cselek,
hogy a hán1 rákos elfajulásnak indull vagy pedig vérkeringési
zavarokat okozol[.
Atherosis = Allicrorna.
Athetosis = idc<rJ„ínlalmakkal kapesolalos akaratlan mozgások, melyek leggyakrabban az ujjakon, rilkún a fejen jelentkeznek.
Athetois Hammoneai = iinúlló kórlünel gyanánt jelenlkezéí
alhclosis.
Átlátszóságnak nevezik a leslcknek ama lulajdonságál. mely
szerint azok a fénysugarakat :ilhocsájljúk. Eme tüneményt az
lődése,

1

1

und1Ilatiós clinélcllcl ugy lehet 111cg111agyarázni

1

hogy a lest

n1olekuláinak közcgcil a fényrczgés clcn1c, az aclhcr tölti ki.
Ha igen vastag an1u túrgy, n1clyrc a fénysugarak esnek, a fé1~y
nem hatol üt rnjla hanem a muleculákha ütközve, molecuhíns
változást okoz a tárgyban, nevezetesen héíl. .\bsolul állálsznllan
test ncn1 létezik 111crl iaen
vékony rélc!!hcn
n1indcn lest álhí.tszö.
t'I
.....
Atmiatria = légzési gyógymód.
Atmolysis = a gázok szélvúlaszlása.
Atmometer, evaporomelcr, atmidomeler, oly készülékek,
n1clyck valan1ely vizn1cnnyiség sznhadf'clületénck elpárolgását
mérik. Az ilv készülékek azon alapulnak, hogy egy lemért
sulyu vizme1Ínyiségnek elpárolgás állal okozol! könuychbüléséh61 kiszá1nitják nagy területek clpárolgási n1cnnyiségél.
Atmosphaera = Jé„kör. Földünket minlegv 80---\JO Kmeler
1nagassághan levcg6 kü~·nyezi, n1cly légkür r6szt vesz a l'üld
körforgásában. A Jcvegéíl a X\'IL századig elemnek larlollák;
először '.\Iayon vonta kétségbe elemi voltál, de összclélelét s
l

~
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alkatrészeit az oxygénnek 1774-ben Prysllei állal lörlént felfedezése utün haltírozta n1cg I.avoisier. F'őalkalrészei:
N - 78·:15 térfogat "/o0 - 2077
,
FhO = 0·8-1
co, = 0·0.1 ,
l\ levegőnek két f(j alkatrésze, a "l\r és 0, nincs vegyileg
egyesülve hanem mint keverék szerepel,
A levegő szintén hir sulylyal, · mely suly, s a :nyomás,
melylyel a földre nehezedik, megmél'iieléí a ·Jégsulymérővel,
mely -mérést először Toricseli, Galilei lanilvúnya eszközölte
lü 13-han . .!\ levcgd a tenger szinén 7() c.111. n1agas higanyoszloppal tart cgyensulyt, a 76 cn1 n1agas higanyoszlop nyon1úsa,
sulya 1 cm'-re 1·03il ldg. Az oly légoszlop nyomását, melynek alnpja
1 cm', sulya 1.U3:l kilogramm, nevezik 1 alrnosphaern nyo1násnnk, s a gázok és hydrostaticai nyon1ások egységeiil használják.
J\. légkür nyon1ása a n1agashan lei-1nészetescn csökken s
8 n1érfüldnyi 111agassághan nuí.r csak 1 111111. higanyoszloppal
tart egyensulyt.
Az emberi lest felülete állag 12UOcm', ennélfogva arra
1200 X l·O:i3 ~ 12:l\J·(i kilogramm nyomás nehezedik, ~li\'el
a légnyon1üs 1ninden oldalrül egyenletesen hat, a n1ozgúsl ncn1
gátolja s a test belsejében le\'éí rugalmas folyodékok, n csontváz szihírdsága a nagy nyonuísl ncn1 teszik érezhetővé. .:\

nyomás érezheléí, ha .:gyoklalulag hal, igy p. o. egy vizzel lcll
s papírral hefcdell poharat megfordilhalunk anélkül, hogy a
viz kifolyna, mivel a légnyomás a papirl a pohárhoz szorilja.
A légnyomás egyoldalu halásún alapszik a Heron-lahda,
szivornya, légszivatyu, a léggün1hük en1clkedése, tüzifecskend6,
stb. J. 111ég, I~cveg6, Jégkürhcli tünc111ények.
Atmosphaera nyomás, l. Almosphacra.
Atmosphaeriliák = a levegő alkatrészei, lckinlcllel az
általuk okozott vegyi hatásokra.
Atocia = medd{íség.
Atom = a testeknek ama legkisebb részecskéi, melyek a
rendelkezésünkre álló eszközükkel sen1 chcn1iailag, sen1 fizikailag
nem bonlhalók lováhli. Egynemü atomoknak egymáshoz való
vonzódását cohaesiónak, külünncn1ücknek vonzódását vegyrokonsügnak, afl'initas che111ica, nevezzük. A.z aton1ok anyaga

és sulya küliinhöz{í a szerint, amint azok a különbözcí "testeket (Iikolják. Az atomok cgyesüléséhiíl származnak a moleculúk, n1clyck a fizikai oszthatósága, határai s az anyag továhh
csak is1nél alon1okra osztható.
Az oly leslckel, melyek egyncmü alomokhöl állanak:
elemeknek ne\'ezzük, a löbhnemü alornokhól álló lestek öszszelellck.
r\z alon1ok tana igen régi, n1ár a jóni iskolában tani-

-
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tollük. hogy nz nnyug oszthatatlan r<..:szee~k_ékl_i{jJ üli. fZés{íhh
De1noerilos és I .cntippo ..; az alo111ok 111ozgast~l 1s taniloltúk s
en1e 1nozg:.ísok kCdüuJif)zc"isl:gt!rL' \"L'ZL'llL;k \'issza a leste.ken
észlelhel/í l ul:ij< !011s:ígoka l.
1\ rL:,fi iskul;ík úl!al la11ilull ~don1ok :1zonlian ideülis alo111ok \'oltak. a IIHIÍ értele1nli<..·11 \'l'll nlolllL'ln1éiel11ek l_)aiton \'oll
n n1entdnpitúja; {) \'olt az. a ki ki1nondnlla, hogy n1inden ·test
~1lo1u<7khúl :.'dl. s hooy a külünliüzií \e~lek alo111j::ii kíil<inliözéik.
Atomismus és ~ton1istál<, a111a rl:gi or\·osi ir:íny, u1ely szeriut az en1ln.·r igen apr(·l r<..;szekhc'íl, n!o111ok\ir.)I üli, 111elyL·k küziilt likacsuk, hézt1gok Y:.tnnak, s liu azok szabadon Ill'lll 1uuzoohatnnk. \'UIÍ\" ha rosszul \':tllllak rt'tHlL'Z\'L', nz en1h<..'.r lieleg.
l~1~c lannak 171~e11nlapili'ija .\sc!L•piades \'olt (!. 0.1, ki azt Epikurlúl
velle Ül, 111ig la1~l\'Ünya 'l'he1niso11 (l\r. e. :lO)_ azt l'cjlegelle,
hon\' 111id611 az ato111ok szorosan Yunnuk cgyn1as n1ellelt, slalus
stri'ctus van jelen; 1nig a status laxus az.' inidc'in a parünyok
co\'1nüsl(1! tü\·olai>h üliauak. e kclli'i kiizütti ül!apol pedig status
n7rxtus . ..\ sl. slridus ellen ajünlnlla a laziló szereket (rcmcdia
relaxanlia), a sl. laxus ellen· a zsongilü (r. lor.ica) és az üsszehúzó szereket (r. adslri11genlia1. Eme mó1ll1ól kclclkcz.cll .'.~
111etas\'ncrasis, azaz az Ül\'Ültozlalú 111tldszcr. .:\se.lep1os ko\'elo1
alon1iStük11ak, solidarpal hologusok nak lek i 11 lhctéík.
Atomsuly, paránysuly, az elemeknek, _illeliilcg azok atomjainak a hydrogénhcz 111inl egységhez v1szouy1lolt sulya. ..:\z
alon1suly 1ncghal:.Írozúsa l'ellételczi az illetc"i elleni ~)sszes vcgy~1lcleinck pontos is111creléL ,\ vegyületek p~J11los is1nerel~ 111.eg
ne111 volt 111co l)·illon ide"1élien s in\' a vizel u 0 \' vellek !el,
mini l alom l1 és l alom () W"Ytilelél. me!Yhól az ki\velkezelt, hocl\' az oxyoén alo111sul\'a n:. 8. 1nig h"í1 a hydrogénhyperoxythll veszsZflk alapul. ciihen Dallon lheoriúja sz;rin'. 1
atorn Il-el 1íi sul\'rész (J Ycg\'esnl. :\z alo1nsuly ineghalarozasa
1nindaddig, 1nig Szilárd lestefrkcl végeztek kísérete!, ]H'O~>lcn:a
innrndl, s csak akkor derült fel az alotnsuly n1eghnlarozas
lilka, midiín a suhsliluliö liirn'1wcil ldfedezlék.
Ha a viz 11:-al jön érmlkezéshe, H. l veszi! és e.gy oly
vcg\'ülel szür111azik, 111elvhe11 az 0 és /\. 111ellelt 111ég /-/ is van.
1 ~ÚIYrész l1 :l7 sulvrész /\ :Utal helvellesillelik a vizhen s benne
111ara{I n1éfi 1 ato111 L·oyesülve-' /\ ésw {J-el, lehúl a viz 1nolekulá.ühan Ieoah'dih 2 alo~i H-nck kell lennie, mihiíl következik,
.1
n
1,
hooy az oxynén alo111sul\'a nen1 8, hane111 b.
hw I-la a (,'n atn111sülYúl akarjuk
a suhslilutiö úllal 111eghalúrozni. tapasztaljuk, hogy a hy(lrogén négy alo1n (;/ hozzündüsa
üllal űzetik ki a 111ocsürléa 1nolekulüjülH'il, ennél fog\·a ahhan ·l
alom H nill eoycsülvc 1 "alom C-,:el s mivel l ;tlom H-re i\
sulYrész <: jut,~i\üvetkezik, hogy a <: alo111snlya lcgnlühh 12.
„ I~ddigelé
c.sak szilürd leslckkel \'égczlek kisérlelckel,
18 t 8-han (;ay Lussac és l lumholl figyelmcsekké leltek ama
térfo,1ali
viszonyra.. inel\'
n
- a víz ele1nei küzült lélezik nlidön azok
.
vizzé lesznek. Ebből kiindulva szá111os légncn1n lcstct 1negv1zsh~,
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gúllak s n1eg~íllapilottúk nzl a viszony!. 111ely a vegyület egyes
alkatrészeinek lérl"ogata s a kelelkezell yen\'ülelek térfoirata
köz(it\ tíJJ fL'llll :
~w
b
H l tfrfogal : Cl t lt'rfogal e- 2 lf. l ll:/,
ll 2
O 1
,,
FUJ
/J :\
X l
2 , SHa
() 1
'..!
2
l~111c viszo11\'li6I arra a kü\'elkez!el<~sre jn!ollak, hogy a g<ízok
ll~rfogala é~ az ehbcn foglall alo1nok szú1na kiizült e1i\'szci·n
viszonynak kell lennie. l~ · víszonynak hehizollyitüsa :\ \'~gadro
nak jnloll, ki kin101u!otla, hogy rajsuly és alo111suly küziHl egyszcrü viszon\' létezik, 111elY11ek eredrnén"L'. a 1-t·.I;) szi.Ílll, s ezt
nyerjük, ha "az elemek alrimsulyúl elosztjuk fajsulyokkal. A rngadro észrevette lovühhü. hogy uz összetett lég11e111ek rajsulya
és 111olckulasulya kiizütt is cgyszerii arü11y létezik. I·:zen tényekhéíl ama hypolhesisl üllilolla fel, hogy egycnW lérfogalu güzok
egyen!() szú1nu alon1okhúl vagy 111oleeulúld1ól :.íll:.inak egyenl(í 11yo1rnís és egyenlő hfimérséklet mcllcll: ha lehúl 1 liter· ll-hen \'Hll
p. o. 1000 alom, 1 liter 0-ben is van 10110 alom, dc mivel
1 liler 0 1fi szor sulyosahh mini a ll l literje, az 11 alomsulya = Hi.
1\z clen1ck 111i11dig e111e sulyurünyok egyszcresc vagy sokszorosa szerint egyesülnek egyn1üssal.
Az elemek alomsulyüt a kii\'elkczéí iühlüzal mulalja:
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Aluminium
Argenlnm
l\rsenicun1
,\urun1
Barium
Bcrillum
IHsn1ulhun1
Bol'llm
Bróm
Cakium
Carhoniun1
Cadrnium
Ccrinm
Cesiu111
Chlörum
Chróm
Coballum
Cuprum
Di dim
Erbium
Fluor
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Atramentum chemicarum :

!Atomi'
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II.

[.

é v

Rp.

Te 127.7
TI 203.7
Th 231·!16
Ti :10·25
Tu 171·0
Ur 230·8

P :>O.\)(j '; Thallium

1
Phosphor
Rh 1(1.[·1 Thorium
Hhoclium
Tittin
Rb 8fi·2
Hubidium
1
R11 l!J:).;) Tullium
H.uthenium
Sa 1.10·0 lldn
Samarium
1 Se 78·87 . Yanadin
ir ;"il'!
Selen
Fc 15;)·88
Silicium
Si .128.0 1 Yas, Fcrrum
Wo rn:i·ü
Se .43.D7 Wolfrám
Scandiun1
Yb ,172·(;
Sr 87<l Yllerbium
Stronlium
r 1 so·G
Sulfur
S i.:l\J.03 Yttrium
1
'1820
11
1
Tanlal
1 Ta
Azon elemek atomsulyát, melyek giizzé nem alakithalók,
az u. n. atom. mclegh6! határozzák meg a Dulonu Pelit-féle eljárá5'al mely azt mondja, hogy a test fojmeleg6nek és atomsulyának szorzata = (j·.J. azaz fin+ p = (i-.l, s ebh6! p = (i·.1 fm.
Atömlés, szélömlés, a cseppfolyós anyagoknak ugyszinlén
an1a lulajdonsúga, hogy cgyn1úsba hnlolni s egyen~
gúzoknak
a
lctesc1! elkeveredn i igyekeznek. l. Diffusió, Endosmosis. Exosmosis.
Atömlesztés, transfusio, ama sebészeti opcratió, melynek
segélyével egy beteg cn1her sreihc idegen vért öntenek. En1e
módszert eliisziir .J ean Dcniz és Emerez alkalmazták Páriscl teleömleszt ell c"vén
ban 1667. 'i·unius lS-én; a h:ídnyvérr
b.J
~
a nagy vérvcszigényelnek
opcra!iól
alis
'fransfusion
feljavult.
·tcségek, vérszegény ség, leukacn1ia, azonkivül az opiun1n1al,
stryclminnel, chloroform mal, széndioxidd al történt mérgezések .
38"-ra
Az átömleszten dii vért előbb a fibrinlől me"fosztják
"
hevitve az erekbe fecskendezik.
Atonia, oly betegség, melynél az egyes szervek elvesztik
rngaln1assüguknt. I~n1c lünelck f6lcg a zsigereknél fordulnak el6 a
gyomor renyhe müküdésén él, ilyenkor a has felpuffad, koro".
. At~~ia uteriy a n1éh ü~szeh1:zódásának renyhesége vag)·
teljes hianya, mely n szülcs ulun nagy veszedelem mel jár.
mivel a vérzés nem csillapul s a beteg· elvérzik. A méh 1ivo~
mogatása, meleg irrigator által kell a méhet ingerelni, nÍire
összelmzódik, azonkivül extr, secalis cornuti-l kell bőr alá fecskendezni.
Atra ~ilis, Galenos szerint ama feltételezett folyadék, mely
sok hetegsegnck , p. o. a melancho!i ának szüliio!rn. A nép ma
is mondja a haraglcíl clsúpaclt emberre: eliintülle nz epe, dc
n1ivel nen1 azért haragos, n1ivel az epe öntötte c1 hancrn azért
öntötte cl az epe, mert haragos, kórokozóna k nem lehel feltenni.
Atracel = cynoglossum, illelius .Juhász szerint az anchusa
is alracel.

s

1

Argent. nitric. f11s
yr. 20·0
Aquac deslill. s.
yr. 81HJ
Fuliyinis
yr.

Rp.

Na/ri carbon cr.
gr. 100·0
Gwnmi arabici
!fi: 150·1/

ilquae dest s.
yr. 1001NJ
i'discc d. s.
Kc1111'11yilö.

;H)

cmtea cum nrncil/. y11111m arnbici contrili i11 grlms 20·
J1J isce cl serua.
[Secundum ,Jl/mmale pharmac1•11/ic11m' Dr. Tra:rlcr L.]
Atramentum coeruleum:
A11i/i11i cocrulei
Rp.
grama/a 10.
;lceli pyrol(qnosi rcct.
yra111nla 10.
1tq11ae dest. c11/id.
!JHll1Ulf(( 1()()().

Syrupi simpl.
l/HlllWta :JO.
Miscc. D. S. Tn1/a. Eodcm 111odo parl'lllllr
a/1m1w11t. 11io/acc11m cl. al1: 11iridc.
[Dr. Trm:ler LI
·
Atramentum hectographicum :
Anilini 11io/. mdhy!.
R1"
gmmala 10.
Acidi acct. di/11/i
!Jr<llll((ta

2.

Aq11ac dest. simpl.
!JIWll!I/([ 10011.
Misce. S. fonta.
Atramentum nigrum alizarinic.
Rp.

Gal/11rum /11rcicar. rud. lm.
ymma/a 41!0.
macera per Jwras 48 in aq11a dest.
2500.
yrb11s
calida
!11 fi//ra/a rema11e111ia solue
Ferri .m/f11rici o:r1Jd11/ali
grnmata 150. ·
el addc la11tum acidi m:alici, q11an/11111
s11fj"icit, Ili so/11/io ci11crco-f1a11osum fii,
11m1c adde
I11digi11h op!i111i
q11. s.
111 .w/11tio fial coern/co-11iride.
Scma el Siyna: Te11/a.

'1
~70
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Rp.

Gallar. /11rl'ir: md. p11/11.
!J !'. 5011.
Aq11rw dest. s.
!/ !'. :illOO.
FC'l'ri sulfiu'ici 0.1,yrf11/a/i
!J '" 2011.
(;111n1ni arabici
'''" ':2110.

Spir. 11i11i rei'/.
!//', 300.

Al'di pyroliy1111si
.'/ !'.

300.

,\ml11011iac p11r liqu.
!JI'. 10.
Misl'c cl JlOs/ dfrs fii. fi/lm.
I~rnc tinta nen1 rnzsdüsilja 111eg a tollat, irásközhcn halvány ugyan, dc kevés idd n1ulva 1ncgfckcledik.
Atramentum rubrum:
Rp.

<:armi11i Of'/imi
fi J'.
.\O/ PC

2.
ifi

Ammon /Hl!'. liquid.
yrlms :JO, so/11/io11is addc
Aq11ac dest. simJll.
!/ '" 200.

Mucila[!. !JUlllllli arab.
[!!'. 20.
Miset'. D. S. Vüriis /e11/a.

'

Rp.

A11i/i11i mbri (Fachsin)

!!'"

5.

soluc lri/111111do i11 spirilu 111111
di/11/.
!fi'. 50. wldc

Aquac rfrsl. simJll.
!/ !'. 2110.

illul'ila[!. u11111llli
!fi',

w"

:l:i.

Misl'C d. s. Tmla.
Eodcm 111orlo 1wrl'i11r cum Eosino.
Atramentum violaceum. 1. Alrnmenlum cocmlcum.
Atramentum viride. 1. ;\. cscrnlcum.
Atremia =

kórns, ·ideges li:\nlalmakhói kif'olycí l'olylonos

11yugalon1vúgy, restség.
Atresia

=

a lesl valamely külső l'elülclévcl kiiziekcdő

nyilúsiinak cldugulüsa, clzárüdúsa. :\ vclcszülclcll .'1. nál a végbél.
húgycső, hüvely, száj. szen1 nyilás:ít h{ír fedheti, 1nelv h:lr .Hl~
clsiil mindjúrl oper:\lni kell.
l·:Jfi!'ordul az alrcsia n1L·gletl kúrhan is f(ilcg a 111éhszújou,
cpeYrze!ékc11, kiill\'Csalorn:íkou, zúzúdü:-. \'fld\' J'clYlonos uvo111ús
"kil\'elkeztélie1L
Atria n1ortis = tinu1 szerYek, 1nelYcknek runcliúnúlüsa
1negszünlc..~vel a halú! riigllin heüll. lJyen - szer\'ek a szív, lüd<'i.
Atrium = Szívpil1·a1„
Atropa belladonna. L. llelladonna.
Atrorasav: r:„ llö !),, szerves sav, mely a lropasavbcíl l'izelvomís úlj(111 sz:ínnazik. eléí:Hlitbaló alropinnak Hl:i-al rnló
hevilc..:se ti!lal. Bnrszeszlic'íl kikristúlyositva szinlelen jegeczl'kel
képez; az atropasav oxyd:íl<> anyagokkal henzoesa\'\'Ú alakul,
ison1er vele az isn!rnpasav é.s n l'ahéjsav.
Atropinu1n, nadragulyaal: f71i //~:1 (J:1.\' .:__-; '.lK!J. Igen 111érges
aiL·.aloidn, 111ely az alropa hclladonna és n datura slran11110niu1n 111inden részéhen fo1•laltalik. ~Ii,·e,J a hen ..:in az atropint
snvanyu nlclnthöl ne111 vc~1ja ki, csak lugos oldnthúL ép oly
1nódnn készithct6 n1int az aconilinn:.íl le van irvn. .\1nvlaieohollnl 11en1 czélszern az ntropint kivonni, nlivel azznl együll
az atropin is elillan vagy elhoinlik.
Az atropin sárgús-f'ehér, jcgec.zes por sajütsügns izzel,
:\OO r. vizhen, :iX r. l'orrcí vizhen, alcoholh:m, :Hl r. aelherhen.
:1 r. chloroformban oldc'>dik, oldala a pol:íros fény sikj:il kissé
hnlra lrnjl,Ja. H, S01-el melegítve kellemes, narancsvir:\grn cmIékeztel6 szagot üraszt, ép ily szngos reac.licH nyeríink, ha an1111011 molvhdacnieumol H, S01-cl he,·itnnk. s ke\'l's vizhen oldott
atropint ~adunk hozzá; az atropin ilyenkor licnzoc..~savra és pro.
pylaminná homlik.
HC/, !JaO, NaOH :\Hal lroppinú (Cs [fa XU1, és lropasan:i
( C1 HwOa) bomlik.
~lcstcrségesen az alropinl tropinh61 és lropasal'hr'il :\lliljúk eléí sósay,·al Yaló heYilés :íllal. Ugy a lropin. mint a lropasav synthcticus ulon :illillalik eléí. a lropin consliluticíj:il ~Icr
ling dcritellc !'el s dihydrohcnzyldimethylaminnck HC/-al '"il1'i
hevilésc uljún úllilja c!(i; mely esetben eliihb tropinchlormelhylállú majd nagyobb hcinél lropidinnné és CIT: Cl-:\ bomlik. a
lropidin aleali:ikkal l'Cizvc lropinn:i hasad
A lropasa\'lll acclophcnonchloridnak KC'S-el valcí hevilése
:\llal úlliljúk cl6, midfin clsiilcges termékhiil atrolaclinelhylaelhersav keletkezik, mely HC/. al alropasavra majd lropasavra bomlik.
;\z nlropin savakknl nchezell jci•ecZL'dc'í, l1fH'SZL~szlie11 l;S
vízben oldal6 scíkat k1'pcz, mclyclzhGI Sll:10/f). szénsal'as
égvények, tannin :'!Ital kicsap<'idik nz ~1lrnpin. dc ez a lugk0n1szerek rül<>sélien nldh:ilú.

.-\z ntropin 111úr hig olcL:tlban is a s1.<Íjha vé\'e a ny.-íl cl\'<Í.lasztásál csökkcnl\'e a szájban és a torokhan szárazsüg érzetét
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kelt, majd zavart látás, nagy adag után kettős látás lép fel, a
nyákhártyák vörösek, s eme vörösség kiterjedhet az arczra, a
nyakra is. 1\ gyon1or falainak elválaszhísa is csükkcn, dc nagy
adag után az előhaladó körn1ozgtís növekszik.
A vérkeringés atropin bevétele után kezdetben lassu, de
nemsokára 120-130 lesz 1 mp. alatt, későbben azonban ismét
gyérül. A vizelet a mony megmerevedése közben kiüritlctik s
a vizeletelválaszt>ís ezután fennakad.
Üresség érzete a fejben. beszédesség, gondolatbeli következetlenség, nyugtalanság, hínlorg6 járás jc1Icn1zik a n1cgn1érgezetteket, mindezen tünetekhez késéíhb viziók, félrebeszélés,
öntu<lallan, dc azért rendszeres 1nozgások csatlakoznak s a
hőmérséklet 1-:')0 -al emelkedhetik.
5-15 n1illigran1n1os adagok n1ár n1érgczési liínclckct okoznak, ily esetekben a láta kit{;gul, az arcz kék, a légvétel gyérül
s gycígyulás után a b{ir lehúmlik. Az atropin a vizeletben vúltozallanul megjelcn, de hogy a szervezetben szenvedett-e bomlást egy része, azt nem tudják.
Atropinból ()-()01 gr.-ot 10 gr. vizben oldva 2 cseppel az
alscí szempilla alá cseppentve a láta kitágul, de sokak~1úl a
hecseppentctt atropin köthúrtyahurnlol okoz, vagy pedig a
könycsalornán az orrüregbe jutva, otl szárazságérzetet kell s
az arczol kipiritja, miért is az atropin hecscppcnlésnél az al~ó
szempilhíl he kell kissé nyomni, hogy a könnycsatorna clzaródjon.
Az atropin ültalában az idegsejtekre s azr.k végpontjára
hat, s azok tön1ecscil közön1hüs cgycnsulyba helyezi, n1i csökkcn6
ingerclhelőséggel jár, eme álvúltozás kezdetben clcvcnchh mozgtissal, ingerültséggel júr, innen van az, hogy az eleinte nagyfoku érzékenység és ingerültség csakhamar csökken s lecsillapul.
Amint az atropin a szervezetbe felszívódik, megtámadja
a holygidcg szivágait, rni által a szívverések gyérülnek, nl~\jd
isn1ét szaporodnak, a bolygidcg ezután sen1 villan1ossággal, sen1
n1uscarinnal nen1 ingerülhettS.
Az atropin a gerinczagy edénymozgalcí központját izgatva,
az apróbb véredények összehuzódását okozza, mely összelm
zcídás megsziinlével a vér az edényekbe nyomul, az arczbőr
kipirul s a vérfcszülés csökken.
A légzés szaporodását a nyult agybeli idegközpont izgatása
okozza, épp igy vezethetők vissza a hugyhólyag- és bél elvúlaszlcí szerveinek miíködése, ama idegközpontok izgaloltságára.
Nagyobb atropin adagok az agy féltckebeli szürke állományát ingerlik s innen van a káprázatos vízió és önkéntelen
mozgás.
i\Iivel az atropin vörhenyhez hasonlcí tüneteket okoz, megkísérelték homoeopalhicus elv szerint vörheny ellen adni, dc
az általa elért eredmény nulhínak mondhatcí.
Tüclc'í- és veselohnál, orbáncznál leltek vele kísérletet, az

edények.cl <>sszehlizö halúsa 1ninll. di: a lial<Ís 111ulékouy
volt.·
[\.üzönséges torokgyulad<isn:íl u garat izruail e!ernycszl\"e.
a lobos szOYeleknl'k ll\'HgaltnaL SZL'l"L~Z. n1i ulall a lielc1rsl:1r

1

enyhébb lefolyásu lehel. <.l<i hal:'tsúl lúiiúk az alrnpit111al7 a~
akaratl61 11e111 függ/í iz111ok g<'ircsénél. n1akt1cs székrekedl;SIH~L

astluna, gürcsc'is kiihügés. éjjeli liúgytarl!ialallansüg eseleiliell:
111indazonültal az atropi1\ nikaln1nzús;!11:í! ligyelt·1111ne! kell lennünk arra, hogy a lapaszlalal sokszor cllenkezc·í vrcd111én\·L·kcl
mutatott l'cl.
·
,\z nlropin csaknen1 kiY0lcl nélkcd a szL·n1észct!1en 11\'er
alkaln1azüst 111inl l~U:ll;ígilú szer. 1 1ugr111. alropinl 10 gr. yj::rt;
véve s ehhéíl 1---<2 cscppc: az alsó pilla ahí cseppc11IYe :tlkal·
IlUIZZÜk J'{)!cg :t SZl'.!ll!ll'k lükiirrt•Í \'td('J yjz;.;g~ÍJa{;L \'Hg\' szürkL~
hülyog nperati6ja el(íll.
'
'·
'l'ütnény (()·ílfll - 0·0()2 gr. 1 gr. \'izre) oldata a hypc•r111etropia. nz astignullis111us déllc'í \'ot1alúnak 1nL·gluitürozÜs;ínül
haszn:íllalik. Iritisntq 111indaddig kt'!i alrnpi11t <:Sl'PL'glcllli a
szetnhe. inig a lüla IL•ljc~;c11 kilügul. s ül!and1ia11 l'!1H„' :íll:í.~;]i~n1
kell tarlani. hogy a SZL'Illrekesz ezalatt uyugalo111lia11 n1ar::1d,io11.
Jiint nnaL·s!helicun1 tiz atropin csupün a zsúliükra il'!tct
lielolrússa!. u1id{í11 nzok if(ircsiis jl'll'llSt;O'L'kkcl \·a11nak kapc.solalhtu1; t;p igy csillapilj~; a \'l'sek<iYck ~í!tal okozott l'üjd:d-
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111nkal is.

()pi11111111al. n1urphi11111n1al léirlé11t tllL:rgL·zésL·k L'.Sl'lL·ilil'l!.
111id611 a légvételek igen gyt;rek. az ntropi11l 111L·g lehet kisérleni. de ha a légzt~s n1úr szaporodni kL·zd. az adugolüst ahha
kell lrnorni.
·
JI~~1t cllen111érgct uz ~1lropilll !egjolili hel'c•cskendL'Z11i. n1ert
iJy esclekiJen n g_yolllOl' reJszir<'Jil'.l;J>l'SSl;ge igl'!l csekL~Jy. :\
111usearinnal Uirlént n1L-rgczt;s11tq is hatalinus ellenszer nz alropin.
,\tropinnal Uirlt;nl n1érgl'zésekné! csl'rsn\·as kt;szit1110n_Yl'k L;s
hünytalúk adand(ík. j('J halüsa \'Ull ilyL~nkor az opi11111nak és alcaloidtíiiu1k. I-Ia izgal<Ísra vn11 szükst;g, a !'vjl'L' l'l'lYúltYu hideg
és 111t•le:g hnrogalüst kl'!l ll'1111i.
l.egnagyoill> adagjn egyszerre: ()·(Hll gr.
egy napra O·oo:;
Atropinurn boracicum, tC'" Ib ,\Oc:ie 1;, u, a;o alropirnrnk
horsaYsúja, llll'lr n SZl'lllészellicn nYer alkaln1azúsl. 111int nehL'ZL'll
lio1nlö k'észilnH~~Il\'.
~
Atropinum salicylicum, l'\ic'lllpOlT készilet1dii l ·li'.2 '" r.
:1lropinlic'>l és 0·78 s. r. acidu111 sa!irylicu111l!úl kl'\'tr0s. :í!lul.
1\llitr'>!ag ~l SZL'llll'l lll'ln \"1iltozlatjn 111eg.
Atro1ii11um sulfuricum: (I.'„ 1b n, S)e H, SI!,
lilli ..\ 11é111el IIL angol. jap:ín. d~ín, helvc;t L:s frnncr:ia gykYlicn hiYatalos.
l•~ino111. fehér. t~gvl~nyes hal:'istt jegeczL·k. nielyL'k Yizlil'tl. liorszl';.;zlien oldtid11nk; kénsnv\'ttl heYilve szilll;l csak kt;s<'ílih Y<íltoz!nss:i
súrg:íra. ,lu C'!::~al n1inden atropinsó czilro1nsúrga csapadékol
l\:1z:1y, Gyügysz. Lexicou.
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ad, mely atropinchlorid és A11 Cla-nak kettős sójából áll. Hahísál
és használatát 1. Atropin alatt. Yele készül a brit gykv. szerint
hivatalos Liquor alropiae sulfalis, (110: 1) a melylyel álilaloll
papirost a szemészetben használnak.
H2 0.
Atropinum valerianicum, (C1, J-I„ NOa„ Co H10 02)2
a franczia gykv. szerint hivatalos s a következő módon készül:
10 ar. tiszta valeriansavat és 28 gr. tiszta atropint összedörzsőÍi:e 20 cm' absolul alcohollal együll egy üvegben 1:10
cn1 5 aelherrel rázunk s 1 napig rendes, 2 napig hideg ten1peralurán tartjuk s az ezután leváló jcgeczekel aclherrel kimosva megszáriljuk. Ha az anyagok nem voltak tiszták, jegeczek
helyett szirupnemü tömeget kapunk.
Az alropinum purummal hasonló halásu; megkisérlellék
zstlbákmíl és hysleriámíl, anélkül, hogy figyelemremélló eredményt, látlak volna l'asználala után.
Jl,tsajátitás = assimilalio.
Atszivárgás, 1. Dialysis, Endosmosis.
Attractio ~~ vonzás, vegyrokonsüg, 1. Affinilas ehemica.
Attrahentia remedia = Elvonó szerek.
Atwood György, angol physicus, szül. lí·l:'i., meghall Londonban 1807. jul. 11. A camhridgei egyetemen a physica tanúra
volt, 178~1-ben szerkeszlette n sznhadcsés 1nngyarázüsüra s n1egfigyelésére szolgáló gépét, melyet ncvér61 Alwoocl-l'éle ejt<í
gépnek neveznek. I~. ?Zabad esés.
.
.
, , , ,
Auenbrugger L1pot, orvos, a mellün szervek v1zsgalasanal
a kopo.qtalás nagy jelentőségének felfedezője, szül. 17:.!2, meghall 180H-ben Bécsben. A kopogtatás jelentőségéről 7 évi tanulmányozás és kisérlelezés után adott szümol egy rövid értekezésben: ~ Inventun1 novun1 ex percussionc thoracis hun1aui u l
signo abslrusos interni pceloris morhos delegendi.'
Augendre fehé'r lőpora, kevés f'üstiil okozó lőpor, mely üli
50 rész kalium chloricum, 2.'í rész lrnlium ferrocyanalum és
25 rész czukor keverékéből.
Augurelli Giovanni Aurelio, bölcsész és alchyrnisla, az 145·1-ik
évben szülelell Riminiben, meghall 1537-ben. Napokon át folyvást a bölcsek kövét kereste és - nem találta meg. Hexameterekben irt munlu\jút: >Chrysopoiac lihri lres,, melyben a7:
aranycsinálással foglalkozik, X Leó púpúnak ajánlotta, ki neki
viszonzásul egy iires erszényt adoll azon megjegyzéssel, hogy
ha ilyeneket tud, egy cseppel sem kell zavarba jönnie, miképen
töltse meg erszényét.
Aura = Iélekzel, púra, felfele terjedő hevülés.
Aura camphorata, kámforos borogaló, vagy púrlal :
Rp.
Camphorae trit.
centigramata q11inq11e,
G11mmi arabici
gramma 1m11m,

+
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Tinct. opii comp.
y11tlw q11at1wr.
Misce terrendo c11111
Inf'11so altfteae md.
yra111atib11s cent11111.
M. D. S. Suo 110111in1>.
. , A.urantia~eae, „iiriik~iild fük. ,vagy cserjék Azsia melegebb
v1dckem 0 a kelsz1kuc~< \II. reml.1ehe larloznak. Leveleik páratlanul szarnyaltnk, cseszed\ harang alaknak. pürtáik ütszir111uak,
porzúik iilfolk:ísak, ma.~honjuk annyi rekeszi'I, ahány lerm6ből
képz{itlöll. Eme rendbe larloznak a narancsfa, (citrus ·auranlium),
citromra. (c. medic.a); rokon csahídok és fajok a rnlha graveolens, chelamnus alhus, balsamodendron 111\'t'l'ha a lömjénl'a:
boswellia sem la.
'
'
Aurantium, narancs, sz:írmazik a citrus higaradica D. vagy
a e. auranlium niivényWl, melynek gyi\miilcshéjja hivalalos.
A héj kivülrill hcl'elé aprií hámsejlekh{í] :íll, melyekre parcnchym
scjkk kiivelkeznek, a sejtek befele mcnel szélágazök. A ktÜső
sejtek. köziHli n1irigyckhen nagy n1ennyiségü illó olaj van,
azonk1vül tartalinaz rnég auranliinl hesperidinl, sóskasavas
111eszel és festanyagol.
.~\ keserü anyag és az illó olaj az a11ranliun1 ható anyaga;
a kcserü anyag a savas c1:jcdésl n1érsékli a gvo111orban, a n1i
álla! a nyákhürtyák izgatottsága csökken; az ilCó olaj pedig az
cn1esztő nedvek leválnszlúsát fokozza, en1c kél tényező által
az cl6haladü kür111ozgás növekszik, 111iért is a nai·ancsot a
zsongilö szerek közé sorozltík.
i\ corlex aurantiorn111n1al linclnrákal készitlel a rnagvar,
oszlr~lk, nén1et, helga, orosz, hrit és északa111erikai gvk\;., a
l'ranczia gykv. alcoholalum corl. aurnnl.-ja is hasonló készilmény.
Alkotórészét képezi számos linclunínak, s vele készül a S);r.
auranl. corl. 1. o.
. Auratoknak neveztetnek a savanyu kémhalásu aranyoxyd
sói, ilyenek p. o. a kaliun1 aurat, natr. auraL
Aurichlorid, 1. aurum chloratum.
Aurihydroxyd: A11 (OH)a, barnaszinü por, mely vihigosságon
aurioxycldü alakul. El6úllilhaló aurichloriclbcíl. ha azl f'iiliis ln<"ial
vegyiljük s fcll'orralüs ulún 11' S0.1-cl elbonljuk.
""
Auripigment, 1. Arsenic. sull'ural. eilr. ·
Aurioxyd, 1. Anrum oxydalum.
Auriscop, oloscop, 1 meter hosszu, vékony gummi cső,
n1clycn
lcvecr{)t
vaov
nvó;rvsZereket
bo-·
lát a fül dohüreaéhe
0
0
bv
bv
bv
csaJlana e
Auro-ammonium chloratum. készül 1 rész aurum ehloratun1hól, ha azt 2 rész nn1111onitÍn1 c.hloralun1111al keverve, n1egncdvcsilve felforraljuk s vizfürdőn bcpároljuk. Adlúk amenorhoea
eseteiben 0·075 grnl pro dosi.
Auro-aurichlorid, l. aurum chloralum.
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Auro-natrium chloratum, Sal auri, Aurnm sesqnichloratum
nalronalum. Aunun polai>ile: Ali C/„
Na Cl
:2 FL 0 =
:IO.'U,
78·5
31;. ;\ néml'l és a \'II. nszlr. gykv. szeri\1l hiva-

+

+

+

talos, s kilvetkcz61eg késznl:
HJ>.

Allri /Hiti
fii'. 10..
soluc in U<JllfU~ rcy.
s. I/ //.
Solu!io11e1n in balnco aquac ad

si<·c u 111 1•va1>n ra. l ll ! ll adn 1isc<' c11111
Sa//'ii ch/ora/i
11ram11/iblls lriblls.
11li.i·lioncn1 soluc in

Aq111w deslil. s.
f/ll. s.
llcl'lllll cuapora in bul11eo aquae ad siccu111.
eo11/erl', cl in PUS<' Pilreo. in l<H'Ilfll ohscuru1n repo1u•.
.:\arancsszinii. leYegr'in 11L'!ll v:íltozó por. inely vizhen júl
oldódik. Borszcszszel vagy aelherrcl rúna az Ali (,'/„ fcloldödik
n1ig a J.\'a C'/ visszan1arad. ;\!kalinazzúk liujakc'irnál, nehéz höszún1vérzésnél a küve.lkez6 adagban :
/{fJ.

.

Allro-1111/rii ch/orali
cenliyrr11nnla dccclll_.

Aqllae dest. simpl.
y mm 11I11 I/ ll i 11q ll 111/ i /1 /a.
J/. ]). S. 8-soor 11apo11l11 :20 c.1·1•ppd.
Auro-oxyd, 1. .-\urnm monoxydal.
Aurum, Ali= l!Hi. :2, az alchcrniúhan Sol, sürga szinü. ólornIágysügu cr()sen fényl6 fén1, J'. s. l!l<3-L 110'.2°::.nál n1egolYnd.
\'ékony lemezekben ziild féuyl hocsüjt úl. l\endkiYüli llnom
lapokli°ú lrnlapülható. ugy. hogy" O·()(j gr:m1mhól 3·88 dm' lnpot,
yagy 157 melcr dró!ol lehel készíteni, a h1pokból '.280000 drb.
tesz ki 11 n1illhnctcr vastagsügot.
Az aram· semmiréle saYhan nem oldódik, a szclénsav
azonban és or\- folyadék, mclvhen szabad chlór fcjl6dik. feloldja. \'c<1vülc"teibe11 mint
elem. eg\'SZCr 1, müskor III. v. értékii ' s e <:".>Szerint
auroillcléilccr
auri-.__;;ca\'ülclckel
ké1)ez.
•
'
t')
t>\' egyliszta aranyat ürnbcli aranynak kirülyvizbcn való oldüsa, az olLlalnak Fe S0.1-el való kicsaplÍsa üllal úllitanak cléí,

+

ez az aurun1 praccipitalun1, aurun1 di\'isun1.
„\z auru1n la111ellalun1 a nérncl gykv. sZcriul hivatalos. s
ncn1 szabad rézzel fcrl6zvc lennie. l~nne.k 111egvizsgálüsa végett
a nén1et gykv. elrendeli. hogy egy kevés arany Ii.\r()a-al leöntve.
tunn1oniától ne kéküljün n1cg.
,\z aranylcn1ez 20 pcrczig a lidrün tartva villan1osságol
indít, mely a dclejtíít 3"--1'.2"-al téríti el. Hiidéscs betegek idegei

ily árain irünt fogékonyak. s sokszor jnvulüs ülloll he az ideg
izgatüsa :.íllal ,\ liatúsnak kill'tl ldirfelnlct 11H.~g\'eresedik, s a
hüdnlt izn1ok üsszehuzci<Í<Ísi képcssl-ge j:iYul. nlig a le:-;t cllenide!!L'k
érzl;kl'll\'sl-.ie
csü'kken.
kcz6 nldat:ín t1!!\'a11ezen
• ·',
h
Alkal111aztúk a szinaranyat rt:geh!JL•n foncsor · alakj:.íban
hcls6leg hujakörnül, de en1e esetekben az esetleg elért hal<Ís
a higanynak tulajdonithatú, 111i\'c! az arany a gyo'n1orhan ne111
oldódik fel.

:\z ara11\'ll'n1czek üllnl okozol( L'lcclricus hatüs anuviht111
külii11ns. !11h·C! n1üs üru1nok. lc.!l\'l'Ilck azok n\·e11c1c..:ilhek · \'~\lf\'
• ·"'·
h
::->.
cr6sehhek, ily halüssal 11inesenck az idegekre.
Aurum bromatum. aurnm lrihrnnwlum: Au /Ji,„ Elfíúllilhalcl linon1 arauypor1lak hrú111\'ÍziiL·n \'alc'i oldüsa üllal. az oldatlia n1eut .·\u /J1:i. aethcrrel kirüzhalr'i. s az aether elpürolgüsa
utün fekete tü111eg gyanünt \'Íssza111;1rad. l·:pilepsia aikalnuÍ\'al
adagolják. 1ninl az auronalriu1n c.hloralt11111l:íl !~van ir\'a . ..\z
arany rnég kl;l vegyületet kt;pe1. a lirüon11al: auru1n Il1(J!lOliro111atu111ol C-s aur. dihro1nalu1110L .-lu FJ ", .-\ll:! !Jr:!
Aurum chloratum, aurnm lrichloral. aurum murialieum;
1lu C'IH = :~o:i·l. Veres alaktalan Ui111L~g. n1ely vizhen és horszcszhcn oldható. hevítéskor r:l llÍrnzik cl és Au r:l marad viszsza; reducü!ü anyagok fé1narnnyal vülaszl~111ak ki hel6le.
,\ gyúgyszerésze.lhl'll hasznülatos aranychlorid az .:lll (Ja.
Ill.'/ képletnek felel 111eg. 1ncly késziln1é11y eltíúllilhalú, ha l'<ilüs
s<isaval larlalmaz<Í !drúln-izi>L'll arnnrnl olduuk fel s az oldalol
elpürologtnlva, a vissztul1aradc'i auruin rhlornlu111ol 1:!0° 1negszári ljuk.
.-\z aurn1n chloralun1 n1i11t gyL·ngL' sa\' \'Íselkcdik, s is1ncrcles sója .-\uronalriun1 chloratun1 né\· alatt a 11é111et gykv.
szerint hivatalos.
,-\z 1lu (,'/a a szüvctekel 111eg111arja s 10 rgr. vizes oldatban
hüzinyúl gyo1nrüha fcrskL·ndl·zve nehüuy pe-rcz n1ulva halüll
okozott: honczohískör az agy Yérszegénynek tal:.illatolL rnig a
tüd6k. 1núj, vérdusak voltuk, a gyo111or pL'dig dúzzadl és veres.
Zn (,'/-al vizes oldnthan roncsolü szer gyanünt alkalrnazz:.ík.
;\z arany a chlúrral is, ép ugy 111int a lirú111111al, 111ég kél
vcgynlelel képez: aurutn n1011ochloratun1 ~-lu (.'! és auru111 dichlornlurn A11e (.'/,.
Aurum divisum praecipitat. .\ ngyliszla, kicsapni arauy
neve, l. .-\uru111.
Aurum foliatum. 1. ,\uruni.
Aurum fulminans. dnrrnni'i arany A11e fi:. .'t.YIL ziildcs barna,
lcgcsckélychh dürzsiifésrc explodüli'i .por. mely ci(íüllilhatii aranytrioxnlnak arnmoniúrnl rnhí leöntése úllal. ~lür az alchnnislúk
is is1l1erték.
„
Auru111 jodatumi czilro111sürga por. 111ely ho1nlékonysüga s
hasznülhatallnnsüga 111iall a gyógyszerkincsli«JI kin1aradt. 1~1!5:.íl
lithaló 10 gr. saYmcnlcs aranychloritlliól lrn azt ~00 gr. vízben
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feloldjuk s oly oldatot adunk hozzá, mely 2() rész KJ és 100
rész vizből úll. A leülepedő port összeszedjük s 35°-nál megszáritjuk. Főleg hujakórnül alkalmazták.
Aurum kalio-bromatum,
Aurum natrio-bromatum
Az Auronatnum chloratummal analog üsszetélclü aranyvegyülelek.
Aurum muriaticum, 1, am. chlorat.
Aurum oxydatum, az aranynak két oxydja ismeretes: A11, 0=
auro-n1onoxyd; és az 1lu2 Oa = aurutn lrioxydat, v. aurioxyd.
Az .'111, 0 barnás iholyaszinü por, mely előállitható A11C/-hól
ha annak vizoldatúhoz hig Ingat adunk s a csapadékot n1egszáritjuk. Hevitve 1111-ra és O-ra bomlik.
Az „111, Oa barna-fekete por, mely az aurihydroxydnak
alacsony hőmérsékletnél való szárilása által állidrntó eléí. Ammoniával leöntve durraranv keletkezik. 1. Aurum fulminans.
Aurum perchloratum, 1.· aurum chloral.
Aurum potabile, 1. Auro-natr. chloral.
Aurum praecipitatum, 1. Aurum.
Aurum sesquichloratum, 1. Aurum chloralum.
Aurum terchloratum, 1. Aur. chloral.
Aurum tribromat, 1. Aur. hromal.
Aurum trioxydatum, 1. Aur. oxydat.
Auscultatió, a test belsejében kclelkczéí ziircjcknek, hangoknak, orvosi szen1ponlh6l valö n1egílgyclése. Ily irúnyu 1ncgfigycléscket múr Hypocrates is lett, dc mai, jelentőségteljes állásponljúra Laünnec helyezte 18Hi-han. Az tmscultaliót vagy a
füllel, vagy pedig az erre a czélra készilett csővel, a slethoscoppal végezik.
.!\. tüdő n1űködésc küzhcn lún1adt hangok a lüd6 egészséges vagy beteges állapota szerint küliinhözéík aszerint, a mint
a tüdőbe a lcveg6 be vagy kijutüsa rendes-e vagy n1eg van
nehezilvc.
A sziv fölött hallható hangok a szivizom összchuzódúsa
és a szivhillentyük záródása állal keletkeznek, eme hangok megváltozása az illeléí szervek rendellenes mííkiidésél, s az ezt okozó
helegséget jelentik.
Az auscultatió a sziv vagy a lüdéíbajok diagnosisának fclállitására elkertilhctetlen segédeszköz.
·
Autenrieth János H. Ferdinand. Hires német orvos és orvosluclomúnyi iró. szül. 1772. Slullgarlhan, meghall 18:l~. máj. :1.
Utazása alatt sok tapasztalatot szerzett s mint schészlanár
17!)7 hcn Tübingúban müködiilt.
Aulcnrieth az ohjectiv megfigyelés hivc volt s a kórjclcnségek megállapitásáhan mindig az élcllanra volt lckinlellcl s
ebben rcndkivüli éleslái>íst tanusitoll. ~Iunkáinak száma kitesz
'.WO-at. Egy általa e16irt kcn<lcs löhhek között a magy. gykvben
is hivatalos, 1. Ung. Aulenrielhi.
Autoclav, 1. Papinfazék.
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Autodidacta = oly szakképzett egyén, ki ösmereteit önképzés folytán szerezte nem pedig rendes iskolai oktatás által. Az
ily emberek rendkivül ügyesek és fogékonyak minden iránt, de
nagy hihújuk (szúmosaknál), az önhillség. Leghiresebb autoclidactúk Franklin Benjamin, Edison.
Autogamia = önmegtermékenyilés.
Autographia alall némely idegbetegségnél fellépéí ama jelenséget értjük, mid<ln az illel6 heleg h6rére gyakorolt nyomások
helyén nemsokára élénk pir keletkezik. Az ily betegek bőrére
egész szavak is leírhatók.
Eme jelenség magyarázatát abban kell keresni, hogy az
edényeket mozgató idegekre a nyomás tartós hatást gyakorol.
Autophonia, tympanophonia, ama jelenség, midőn valaki
saját hangját egyik fülén jobban hallja mint a másikon.
Automaticus működéseknek neveztetnek a központi idegrendszer ama mííködései, melyek mintegy maguktól támadnak,
látszólag minden külséí behalás nélkül.
Ilyen n1ozgások a szivn1ozgások, a légzőn1ozgások, a végbél és hugyhölyag záró izn1ainak összehuzóchí.sa.
Az aulonu1t icus n1ozgások. szorosan véve nen1 111aguktól
erednek, p. o. n sziv összehúzódásüra, a légzőn1ozgüsokra befolyással van a vér CO, vagy 0 tartalma, a különhözéí érzékszervek által az illel6 mozgásokat fenlartó agybeli központokhoz vezetett in1pu1susok.
Autoplastica = anaplasis.

Autopsia = A hulhínak vagy betegnek egyszer[i megt&kintés általi n1egvizsgálása.
Autoterapia = a természet gyógyilása, önkéntes gyógyulás .
Avenin = a zab legurnin anyaga.
Avenpace, Ahu l:lekr :\Iohamed ben Jahja, hires arab orvos.
1. !lm l:láddsa.
Averroes, Alml Yalid Muhamed lbn Achmed Ihn Muhamed lbn Hosd, kiváló arab bölcsész és orvos, szül. 1126-ban
Cordováhan. Eleinte jogot és lheologiát tanult s Sevilában hiró
volt dc késííbh az orvostudomány tanulmányozásához fogott s
ebben annyira vitte, hogy a marokkói kalifa, Jussuf, 1182-hen
udvari orvosává lelte s megbizta Aristotclcs müveinek leirásáva1. 1\ verrocs ne111 tudott ugyan görögül, n1égis fordítások
után, Arislolcles minden munkájához irt commenlárokal, melyek
az egész középkorban nagy tekintélynek örvendtek.
A kalifa utóda, Jakub Almanzor szúmüzle a kiváló tudóst.
könyveit pedig elégettette, 1nivcl irigyei azokban antin1ohan1edanismusl lúttak. 1rns-ban halt meg Averroes, az utolsó arab
phylosoph, ki korának minden lucl01rnínyával rendelkezell, szeaénvcn szán1üzetésben.
" " Avicenna, Ahu Ali AI Husain !lm Ahdallah !lm Sima, hires
arab orvos, szül. Bokharában 980-hun Kr. u. 16 éves korúban
rmír orvostant tanult. A fiatal tudós oly nagy hirre tett szert,
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hogy a hL·lcg l'L'.jcdele111. :<oul-lil~11 Jiansur. ud\·iir;ihoz és lielegügyühoz liiv:.ilta: a f'L'jL'.dl'l111L·l lil'!l'gs0gl'ih61 kigyúgyilva. a11nak
kl·gyeiliL' julull s :dkaln1a voll isinL'l'L'IL'il a üriüsi i'L'jedeli11i
kiinyvlürlian ])(ívl!e11i.
- ;\ i'L'.il'd1·len1 li:düla utün l }jordjü11!iau orvosi iskolül ll,Yiloll.
de l'gyuli:d rL·udkivrtl kie-.;apo11gü c;ietet élt lanilvúnyaival s az
élvezelL·k egészl'll lllL'glc'irlt;k teste;!. :\Ii11dazo11:íllal kics:ipollg:ísai
kliZl'jlL'lle is !'ÚL;l'l korszakalkotc'i orvosi t;s phylosnpliini 111líveket
ir11i. llll'iyc·k n kiizL;pkorh:i11111illt k~1no11~-ok vol!ak !inszn:"ilal!Jall.
\linde11licll ;\risto!ell·ssel egyezik 111eg, liülrselelt;l keleti
rvll'ogússal kl'\'l'\'Vl'.
Avogadro :\1uadeo di (juar1.·,411a e Ll·rel!o. grúr 0s hirt·s
olasz plJ_vsil'llS, szCiJ. 'l'uri11]):Ill l77ti ju11it1-.:; ~J. !lll.~glJ:iJ[ f.'-:.-)!i-J>all
Ju!ius !l. 17!J7-ha11 jogl11d11rr:i nvnl!:ik. dL· kt'lh·l' a physicai 1~1IJtd1u:ínyok fl'lt; voitta s lS()!J-lien 11IÜr ininl a ph_rsic:1 lanúra
1nükiidült \'c1-eellihl'11 s lc")~O-h;n1 a turini c1rrl'[L'.llll'IL
Az ujalib L'he1niai kntat:ísokra a1n1yira "f'on!ns hypolhl'sist;t
!Xl 1-hen lelte kiiz1·c " .Journal tk l'hysiquc 7'1. kiiil'lc'hen. ,\z
..\ vogadro-félc Uirvéuy IL;11yegc l'Z: kCIUinliflz{) güzok l'gycnl{í
lérfogatühan egyen!<') nyo1n:ís és h61né1"sékll'l 1nellcll egyeuléí
sz:í1nu 111olecu!ük \'allll:.dz. l. ;\[0111sulv.
Axungia
zsir. lulajdonkt;JH.'ll -szekérkl'n<°il's. ti:-.:is-lL'ngely
0s uugo kenek szc'lklHíL ..\ régi gykvck szt·rinl 111i1ale11ftqe üllalok zsi1:ja gy(>gyszl·r volt. 111<.1 n1:ir csak a diszn<'izsir lnrlollt1
fenn 111~1gül.
Axungia benzoinaía 1. ,\deps he11wi11alus.
Axungia porci, adcps snillus. a kiizünségcs :;ertés húzi vülfajánuk (sus serora domeslirn1 hélt'odníhúl és" vest:l:íjalmil kiolvaszlolt s vizzcl jc'il kiniosotl zsirndL~k.
Saját~úgos szngu. kellen1cs izn, !:így. 100 rt:sz lii111é11y a!cohollian és u. a aellw1·hc·11 oldhalti, ehloroform. benzin, szénkéneg. pelroleu1naelhl'r szin!L;n !'eloldja: '27''-nül n1l'go!Yad s r. s.
O·\J:Hl ; leYegdn oxygénl VL;\.t.: fel 111egsúrgul. savi kén1h;1lüsuv;í vúlik.
sz{ival lllL'gavascH!ik. 111it;rl is. nYnsodüs elkerülése vt;ge!t porczcllün v:igy h:.ídog edénylH_'n. hüYüs helyen lartass<.;k.
_.\]kot()rc~szc·k: '1. keYés slearin '.2. ;)g~{i{) 11 I' pahni!in. ["palmili11sans lriglyeerid [C, II. (h iC"' [J, 11 Oi„ = NOliJ. :1 .. olein.
f olajsarns lriglycerid: f (.',, !!:, o„. ti.'" fh, 01„ =' NN 1J. rnely
lisztün
szinlelen és sznglal:in J'oiyudék. 111elytéíl \'Ull a zsir l:ígysüga;
a .slem'inl és parall'int feloldja. s ezekkel képezi a hígy ülloillanyu axungiúl: a disz11(izsirl1a11 rnintegy -!'2 .. (i'J. 0 /„.
.\ zsir legink:ilih vizzel. lin1sríval. liszttel lehel han1isil Y<t.
n1ig fl'hér szint .\·a()}/ Yagy .\·a::. (,'(J.:1-al valö elsznpnnositüssal
igyekeznek ~1dni lll'ki. avusudús:ít pedig ,\·a (,'/-al sz:.íttdékoznak
n1ega kad:ílyozn i.
. 1-:rne - fcrtiizc'sek relisrned1elt"ík " zsir f'elolrnszlüsa üllul.
nlidéln a Yiz. liszl. nz a!s<í részen gylilnek össze. n1ig a sös
alkatl'észek vizzel kioldlrnltik s alil>tm kémlelend6k.
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.\z axungia u héír h:í111j:íra kenve nc1n iY(idik h · a hün1hn,
hanc111 a 11l'dVL'sség L'lpüro!gcísül gülol\'a n1egakad:íl_rnzza a hc'ír
kiszüradús;ít s tnl'g<'lvja azl u le\'eg{í hl'halüsütól.
;\ gyon1orha jutott zsir a gynnHll'llL'd\'l'kkcl !\~jelel képezve

a hélholyhok liú1nsejtjei11 úl a vérlie jut. .\agyohli n1ennyiségel lieYéve. a gyo111or11t'd\'L'k <:sektqy volta 111ialt vagy 11cn1
),(>pz6dik fejel. vagy a nagy llll'llllyiségü rejet ne1n lévt~n képes
111i11d reJsziY<Ídni, JiaSllll'llés[ okoz, Illil Jllég jo!Jhan eJ()111ozdil
tl ll\':Íkhürlv:·dz erc'in1üvi izgn!úsu. s a héll'elület t·susz::1111l(1s volla.
~ l\.ülsc'iieg n1inl kiiziin;hüs hevonú és vivéíszer nlkalntazlalik.
Azadil'achta imlica, keleti11diui f.l --17 meit»' rnagas ra,
1ne!\'tIL'k kl;rge az indi:ii gvk\'. SZl'rinl hivala!os.
- ~luira a' ra ke111é11v <l~ keseriL s Sl'llllllil'éll' rovar Jll'lll tü~
111adja n1eg;
lartnl111:iz . 11agy 111e1H1yiségn csersa\·at. azon 1.
\l\'Ü 1
gyan\Ül {L':rn /r.11 (Ji!l. 1uurgosi11 fll'\'Ü ttlcaloid;'ll.
\"ülitilüz l'lil'11 adjük 111i11t rnilu11k " rnrll'' l'hi11al'l.
Azalein.
111e1"curinitrüt L;s anili11 t·gy111;ísra \'alt'> liatüsülllil sz:ir111azú l'llSHllilin tartaln1u festék.
Ázalék 1. l11J'uso1'ia .
Azary Ákos~ a n1ngy tud. or,·os\nn 111egnlapilúíllak l'gyik
kiY:íl1i ;dakja. Szül. 18:-iO-hl'll. -;· l888-lia11 1X7:--i-lil'!l <1 gyc·lgyszerl;111 lan.ürsegéde volt. 111ajd kiilfii!di l'g_YL'IL'llll'kcn az üllalorvoslanl lanulla.
Azohenzol: (I;„ l/c,), s,: C',·, l/c,
.\',
1;„ //.-,..\elhcrl>cn oldr'idó ruhinvcres krisl~ilvok. a 11ÍlrolH'llzol rl'ducli.'i lern1éke.
Azót = nilrogé11. Azoturia: l'<'íleg a dial>l'les 111ellilus 1.:s a d. ins pidus kc:H·lfinete. n1l'lynél a vizl'le\11en a ,\' nagy 111e1J11yi.~:0gl>en \:an JL'len a szervezel feht;rjéjl;lll'k ho111lúsa küvetkezlélien.
,\ hc'i nilrogénkivülaszlüst esükken!ik a zsiros, szénhydrütoklian dus tüplü!l;kok, alroho!, opiu111. chinin adagolúsa.
Azo-vegyliletek, uz illatos lestek esoporljül>a larlozti uma
vegyületek. tllelyek a jelle1nzé)
;\- -- .\· ~- rsoporlol larlal111azzük. Az - ,\' = ,\' - kél vegyértéke 111indig henzo!szür111azékhoz
Yan kapcsolYa. I1a csak c"gy Y. e. Yt111 lic11zolsz:irn1azl·!d1oz külve.
111ig a 111tisik \'. értékel snYn1arudék kiHi le. diazoile11zol szürnu1zik.

s

c,,fh-S

li · - diuzoi>e11zol !\..
l\ ---- ,\'
i\'
.Az azovegyiilelekkl'l rokon Vl'gyüll'lek uz ~izoxy- és hrdra;:o-\'egyiilelck, 111clyc·klien nz ,\'":.(). illct()Jcg az ,\''2 [-/'.!. csoport
f'oglallalik:
c„Hc,-X

r;„ Eh -

11

=

r;„ !Ir.

azolienzol

1

x/

':()

.azoxy J ienzol.

1;,, fl:, -- X H '
11 ydraZt>i>enzol.
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Eme bcnzolsziírmazékok főleg a fcslékgyürlüsban bírnak
nagy fontossüggaL
Azulin, Crn l·h [-J,0, cocrulcin, savakkal mcgzöldülő fest-

+

anyaga az ahsynthiu111nak és chan1on1ilhínnk.
Azurin, emeraldin a sósavas anilinnek KC/-cl képezel[
züld szinii vegyülete.

~
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B
Ba = a haryum vegytani jele.
B. A = 13accalaurcatus, az angol egyctcn1ckcn a legalsó
rangfokozat.
Bába, ohstetrix szülésznfi, ama ··- az 187G. XI\'. l. ez rendelete szerint - szakképzett nfik, kik a szülésnél segédkeznek.
l\Iúr a lcgrégihh idéí óta rendesen lapaszlalt, üreg asszonyok
szerepeltek ily esetekben, de most szülésznfii gyakorlatra csakis
oly n6knck van jogosullsúguk, kik szakképzcllségükcl val::1111cly
háhaképzfi intézetben ezcrczték s ezt oklcvéllcí igazolj:ík: vag_•
ha a húha a régi rendszerből való, a főorvos úllal ki:íllitoll
s szakképzettségét ignzoló hizonyitvünyt képesek feln1utntni.
llúbaképző intézel van i\Iagyarországon hét: Budapesten a II.
szülészeti korodún, Kolozsvúron, Pozsonvban, :\.-Váradon, Szegeden, N.-Szchenbcn, Cngváron.
Bábaguzsaly = Equisetum arvense.
Bábakalács = Carlina és fajai.
Babérolaj !. Oleum !ami.
.
Babérfélék lamineae, a kétszikück rendje. Lcgtiihhnyire
n1clegvidéki, faalaku, ürökzöld nüvönyck, inclyckhcn különhüz6
w

hathatós. orvos- vagy füszcrül szolgúlü anyagok foglallalnak. f,evelcik egyszerüek, h6r11cn1üek. Virágaikhan a porzók vagy a
tcrn1ők a fejl6déshen visszan1aradlak s n1inlegy áln1enelel képeznek az egylaki virúgokhoz. A porzók tokja 2 vagy 4 l'e!f'clé
nviló l'edéllcl bir.
Ide tartoznak a L,aurus nohilis, I.aurus cinnan1onun1, I.aurus camphora.
Bacca = hogyö, egy vagy töhh rekcszü tcrrnés, rnclyn<:-l
u nu1grL~jl6nck hcls6 és középső rétege husos, rnint a feny61nagnúl. hahérnál. rihizkénél, af'onyúná!; sajátsúgos nen1e a.
hogyönak a lük és a czilron1.
Babér Júsd Laurus.
Babsrbogyók !. Baccac !ami.
Baccae Alkekengi, haccac halicacahi. a physalis Alkckcngi,
1\lkekengi oll'icinarun1, zsidó csercsnyc gyün1ülcse.
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,;.\ noveny a 111érsékclt 6\' hegyein keritések, n1eHett elég
gyakori, a solunace:ík csalcídj<llHt tartozik. ·rer1nése cseresznye
nagysügu srnrhílvii!'üs bogyó, 1nclyet felfujl <:sésze takar he. .-\
hogy<'> édes, a csl~sze igen kcscrii. i-\ kétrckcszü nedvdús bo~
gyökhöl régente kivonatot esin:í.ltak . .·\ hogyók hugyhajtc> hatásuk
1niall vcsehujoknül. húgyl16lyaghüntaln1aknül, ascilesnél használtattak mint i111"nsu111 . .\ kehely Plwsalinnak nemzett kescrü
anyagot lartaln1az, 111cl_ycl lüz eilcn ufkalniazlak. Stírgüs alaktalan
púr, képlete
horszeszes oldalühól ólomeczcttel ki-

r;,., H,„ (),,

csapúdik.

Baccae aurantiorum immaturae, Petit grain, orangelle, a
füjürúl lehullott, nem leszedett. éretlen narancsok. 1. .\uranlium.
Baccae cubebae. 1. Cuheha.
Baccae domestiéae = Frnctus rhan111i calarticae. - L.
l{l1an111us.

Baccae ebuli, a samhnrns elnili L. érett hogyúi, a Yll.

dohza, Sa1nhtH.·.11s ehuli,
középs6 J·:uröpiihan honos, s crdiík 1nellell gyakori.
Baccae helicacabi 1. B. Alkckcngi.
Baccae juniperi, J'eny6hogyök, n küzünségcs horoka cse1:je
(juniperus con1111unis) gyiirnülcsc. Borsónyi, husos, fekete
iholyaszinii héjjal, lügy gyur111üval, zilldcsharnn, ken1ény 1nnggal
hiró hogyó, kclle1ncs halzsa1nos szagu, kevéssé kesernyés izü.
oszlr. gykv. szerint hivabdos. :\ földi

Tartalmaz ill1í-olajat, l. olcum junipcri; Yizben oldódó, igen

kevés u. n. juniperint, 1nely ne-111 jegcczescdik; kevés hangya-,
nlnu1- és eczclsuYat; gyantás anyagot és 3 '/0 szöll6cznkrot.
Haló anyaga az illó olaj. mely mint húgyhajló és izzasztó szer,
forrázat alakj:íban (J() gr. bogyói 100-200 gr. Yizre) alkalmazlalik. L. 01. .Junipcri.
\relc készül a 111agynr gykY. I. és nz osztr. gykv. \
kiadása szerint az Ung. .Juniperi \1. o.). úgyszintén a kiilünbiiző
pharmacopoe:ík szerint hivatalos rooh-, spirilus-, a<111a juniperi. l. o.
Baccae lauri, hahérhogyók, a nemes babér, Laurns nohilis
I ,. l<'üldkfizi tenger vidékén. !enyésző örükzüld l~lnak gyütnülcsc.
i\ gyíin1ülrs csontár, szüraz, rünczos, cscresnycnngys:.lgu, harn:.lsfckete, a mag kél fé!giimbiilytled, olajos, husos szikké vülik
1

•

szél. :\ barnás 111aghél a száraz gyün1ülcshc11 szabadon fekszik.
Tartalmaz: 1., ill<i' olajat, 2., zsír;,;; olajat, l. ol. lauri, ;\„ hahérkámphorl, ·1., gyantás anyagot, ;)., kcményiléíl, chlorophilt, tannint, czukrol, n1ézgát. I-latásál a l1allérolajnak küszö11i, n1ely
zsiros lartalrnánál fogYa l'cdőszcr, n1ig illó olaja gyenge izgatö.
l. Oleum Lauri.

Baccae mori, fekete cpcrbogyök, az o~ztr. gykv. \T. kiadásáhan hivatalos, lurlahnaz nüvén\·savakal, czukrol, nvúkot. l'cslanyagol, mint kellemes izjaYÜöt haszmílják syrnjikészilésre.
Baccae myrti!lorum, nfonyahogyók, n nálunk lenyészéí
afonya, \'accinium myrlillus L. cserjének gyümölcse. Borsónyi,
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hogyúk. dúzzanalalaku kchelylycl kornn:ízv?. A
1-.) rekcszü s szü1nos n1agal van cllütvn. l\cllcsavanvu izü. ~rarlalinaz aln1a-, czilron1-, csersnvnl, czukrol.
mini házi szert hasmenés ellen nlkalmazzük.
.
.
Baccae phytolaccae, a Phylolacca decandra L E. Amerikühan honos niJvény hogyöi, az osz!r. gykv. Y. kiadüsühan
hivnlnlos . .-\ fekete hogvúk üsszenvon1otlak, kerekdedek, H·-8
rnrn. szélesek, '.2 111111. \.~aslagok s 1~0 egyn1agYas tern1ésleYéll16l
üllanak, 111elyck egy oszlop körül \'annak elhelyezve. .\ húsos
nvü1nülesf'al hihor\'örüs !'eslanvagol larlalinaz, n1el\' luínYlaló
hashajtú, azonkiviil heves g:.ÍlnlHil'L;reghnjlü.
Baccae rhamni cath. 1. l\lrnmnus és Baccac spinae cervinae
alatt.
Baccae ribis. Hihizkc, a l\ihes ruher L. ismert gyiimiilcse. ~!int kellemes izjaYÍl<Í hasw:íltalik. Az oszlr. gykv, \'.
kiadásühan hivatalos.
Baccae rubi idaei = m;ílna. az oszlr. gyh. Y. kiadásühan hivatalos. \'ele késziil a Syr. rnhi itlaei.
aycllÜ hodza, sa1nliucus ni!1ra .!.!\'C1111ülese.
Ba ccae sa1nbuci ' a b.''
~·.:\ hocryúk o(in1hiil\'ded, háron1 n1ngvu csonlárok, lclejükün
kis kehelvl\·cl i'holrnsziniiek, kellemes savanyu izüek. lleliílc
_ ' san1huci
'
1 \'
készül a ,rooh
és a grana nclcs. :\z- oszlr. gy\\'.
kiachísáhan hivalalos.
Baccae s11inae cervinae, Ynrjutiivis hogyök. ,\ rhai;m\ts c:;lartica kétlaki cserje uyümiilcsc, mely nz oszt. gykv. \. \ H. es
az anrrol gykv. szCriitl hivnlalos. ,:\ bogvók h Jl':iónyiak, fényes
fckctélt, lclcjükiin hiheszür mnradványi1yal, a gyümölcs tulajdonképen 1 c"1ymaovu darahhól áll. Tartalmaz rhamninl: e„ Hie Or.,
mely forró l:;;rszc~zhcn könnyen oldódik, rhamnelinl e„ H1n Oo,
me!\•ek hal<irészél képezik. A leirl szinanyagok hő, savós székcl&st okoznak, n1elv hnscsikariissa1. és kinz6 szon1jusággal jclr.
.!\. hnltí.s sokszor igén heves, n1iért is hnsznülalúl nagyrészhcn
abha lrn<>ylák. \'cle készült a küliinhiizéí gykYek szerint hivatalos Bo~b Spinae ccrYinae, Syr. rhamni, Succns rham'li 1. o.
Baccae taxi, tisiafahogyúk.
Baccae vaccinii myrtilli, l. llaceac myrlilli.
Baccae vaccinii oxycocci = viiriis afonya bogyók.
Baccae vitis ideae, a fojmincznak nc\'ezctl afonyaféleség
vürils ' hors6nao\·s:.lou
fan,..ar
savnnvu izü .._,_
urfunülcse.
b.
b'
J
•
Bacilli stvli, tuna rugahnas, olcun1 cacaoböl vagy gelal1nhól készült' nldacskák, melyek n beléjük kevert hnlúanyagoknak az orrba. fülhc vagy a· hugycs6be valö bcvivésérc szolgálnak. A bacillusokal vagy formúba öntik, vagy pedig az ehhez
való géppel préselik. A forma lehel ónhöl vagy üvegből, melvet mea kell kissé meleaiteni.
J
b
'
.
e. lrn l mlr.
Bacilli
Baral = Arg." mlr.
Baci!li fumales secundum Dr. Trax!er.
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Rp.
()[ci ci1111a1110111i

/([//Wd11/1i;· (111 !fi"
NIO
!Ja/s. pern/IÍ([llÍ
!fi'.
JIN!O
S!yracis liquidi
yr. :ílNJO
f]„11:01•s 1111//1.
yr. 2:íO·OO
.illiscc !t~ni calorc, ti 111assa111
rnlidam f'('(/iy<' i11 llllt!fdolirfrs.
Baci Ili gleatinosi :
li'11.

Gdo!i11i ([/bi yr. :í1NJO
solN i11 A<111<1e dcs/. s. yr. JlllWll
Glycai11i
yr J:ílNlll
('//{lf)(!l'a lllÍ /'('//l(/f/('lffi([lfl 2011 ljf'.
dci11 ruüfo ad par/es .'10-!I!! ·
s u hs! a ll i r. t~ 111 edicrun t~ll l osu e

subtilissin1ac trilal' uel i11 111ini111a
1Jlla11/i/oc '"/llW' rfrs/. sollliae p11ril's
10-1, i11 nwdos 1•/Jú11rfr.
Baci Ili gelatinosi cum aciclo tannic.
„ltidi lw111ici yr.
/'110
so//lc i11 ylycai11i yr. I OOO
soiutiunis ru/!niscc 111nssu111
yc/11/i11os([//l ml idom yr. !llNi
Bacilli gelat. cum alumine
1 crnkm
Bacilli gelat. cum ferro ses!1uich.
modo
Bacilli joclofornii:
\ parentm
Rp.

.forlof'or111ii p11/u. !fi'. !INlll
f''arinae Sl'f'lflis yr. ;j·IJO
i'llO
Glyreri11i
!I '" q11. s.
,\quo<' dcs/.
u/ f//([sso [írt! plaslirn, rn111 111·1·ssio11c jórn11'11/11r b11ci//i.
Bacilli cum oleo cacao :
R11.

S11bs/. lril. tll<'rlicru111'/1/
Jillf'f('lfl

/.

10

()/ti cacao rasi

f'O/'f('S fl!l--!10.
Jlisee C(1l//c1Tc1ulo, f'oJ"Illl'l/Íflr t'.l"}Jf"t'ssione hof'illi.
Baci Ili varii codem modo. parentnr.
Bacillula, szeletek, tulajdonképen pastanemii gyt'igJál'zeralakok. L Pastac.
Bacillusolc 1. Baderiumok.
Baccon Roger, Doctor ~lirahlis. m1golorsz:ígi eliíkeléí csalüd
ivadéka, ferenczrendi szerzetes, hire.s alehi111isla és ler1nészet~

-

tudös, a ::i.llL század kiv:ílrí alakja. Szül. 12H-hen. menhalt
1'.l!I L o,rorrlthan. Tlwologi:ín kiviii' l'oglalkozolt korúnak mi~den
tudc'mányüval és rendk1viili kite1:iedt ismeretii tanára volt a·
o:dordli egyelemncd<. Cilivel nézeteit leplezetlenül mondta k1,
s a sc0Iaslic.i...;n1nsl iires vilatkozásnak s nc111!11düsnak 11vilvúniloll~1, gúnesollu továhh:í a papi rend kiv~íltsúgail, o!ilorÖzla a
tekinlélyhen valü vak hitel és u szerzetesi rendszert, s refor1nokal kOvctell; igen sok ellenséget szerzcll 1nagünak, s 10 évre
Párishan elzár!úk. l\'. l\.eletllL'll pápa, ki .-\ngolnrsztíghúl vnlö
lévén, ismerte llarcont, 1:21i8-han hazahors:íjtntta, de mid6n
IV. Kelemen meghalt, Baccont ismc't hürtünbe vetutlék, hol 1'.l!l'.2-ig
sinyl6dütl. 80 éves korühan szahadull ki u l'ogsüghúl s ell'eledve
halt 111eg a nagy férfiu, ki 11e1n valú volt korához.
Bnecon volt az elsií, ki a kisérlcii mc'Jdszert kiivetelle, s
a tudüs l'ellételiil a tapasztnhíst. vi'gczéljául a lrnsznossügot tartotla.
Is111erle a }{)por egy ne1nél, 1nint alchinlisla kereste a hülc.sek
küvét, foglalkozott a ho111oru tnkrükkeL :i sug:írliirl>ssel, rell'edczte a nagyilli üvegl'l, s csodüs kisérlelci 111ialt korl<irsai I)oclor
Mirnhilisnek 1ien'Ziék.
lJaccon 111íívci a ;~OO-al n1eglialadj:ík; n1Likiidése a nagy tudósnak ncn1 volt korára küzvellcn nagy hL·l'olyússal és halússal,
n1crl üldtizletésc és szon1oru sorsa n1:ísnkal visszariaszlotl küvetéséléil.
Bacteriu1nol<, a sch,·son1vcclesek küz1._~ larloz<> niivénvi
szerves lények, melyek· rothndásnak indult l'ehérjelnrtalmu
anyngokhan igen nagy 111ennyist~ghc11 vannak jelen. 1\ bnc.teriunHik
111ihenlélél il_lcl{ilcg soküig vitnlkozlnk a tudósok, s sokan rr~hrcn
herg I az :.íllalorsz:.ígha, n1üsok u nüvényorsz:ígha sorollúk; n1n
111ür hehizonyi!oll dolog, hogy nüvt•nyi szerves lények.
~agy szerepel visznek a hacleriu111ok a rolhadüsi, e1jedési.
korhadási l'olynn1aloknül s kélséglicvonhalntlan, hogy a ragályos
betegségek okozöi is lühlié kcvL~sblié is111crl haL:illusok.
A lrnclcriumok 1)'(101 mnieter útmér6jü h0sszuküs sejtek.
melyek protoplasmúhól és sejtlmrokhöl állanak, s Yalc'Jszinü. hogy
scjlinaggal is elvannak lúlva, alakjuk gih11liülyü-i púlcza-, Yagy
csavaralak11.
f\ gürnhalaku haclcriu111ok régelihen sphaerohacleriurnoknnk ncveztctlek, jelenleg coccusoknnk hívatnak. Ha a coccusok
n1agúnosan állanak : n1onocoecusoknak, ha púrosan vannak elhelyezve: diplococcusoknak, ha négyesével: merismopediúknak,
ha nyolczával: sarcinüknak ha lánezos szcrkczetück: slreptoeoccusoknak, ha fürtüsck: staphylocoecusoknak neveztetnek.
A púlezaalaku hacteriumok neveztetnek hacillusoknak, míg
a csavaros alaku hacteri1u11ok neve: vibrió vagy cón1a.
A hacteriumok szaporodása a hosszukás sejtek har:ínt oszlcídása által történik, mely oszlás l:í-c!O perez mulva ismétliídve.
3 nap alatt egy haeterium-telep '17 trillio hacleriumot producül.
!fa a tápanyag elégtelen volla folytán a bacteriumok nem
1

lüu:ay, Gyógysz;. Lcxicou.
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osz~lhalnak, a proloplasmúlrnn spcír:ík képzli<lnek, melvck eréis
sc.1lf allal vannak elhílva, s cllenl<íll6 képcssé<rük i<>en nao1· ·

cnnéll:o_gva ugy n d.esi~1f'ecliúl 1nint a conservül~íst ~zcrfŐI<Ht 111~g-'
nehcz1t_1k s ho~sz~1 1dc1g tcnyészképe,sek 1nnradnak.
!3Illrolh lellclelczlc, ho<11· csak eovl'élc hal'lcrium · Jélczik ·
a co~co}iacte;ria scplka. mcl5•hííl képdídik a liihhi, küliinÍ'él ~
nemu cs Ül.JU haclcrmm, dc Billrolh eme l'cllcvL'sc tévesnek
hizon vulL
1\ haclcriu1nok cl6jünuck oll, hol sok szcrve,s anvng és
nedvc,.;sség :i.111; iµy .a l\>Id f~Iszinl~n, 1nocs:íros vizlicn, egy l~c\:l;s a
Jcv:gohcn. I cnycszlellelclc1k 1ncgcgycznck a ehlorophyl nélküli
alsohhrcndü. növények él?lfeltélcleivcl. Mivel chlorophyljuk
nincsen, a szcncnyt oldott szcnvccfyiilctckh{)l veszik i'L·l. lll'l11 a Jevcgiih61, a nitrogl~nl pedig J'ehé1:iél~li6L an1inekli6! l;s arnidokhúl.
,\ nagyncvü Jlasleur fedezte !'el, hogy vu1111ak lincleriu1nok,
111elyel5 élctfcllélelí!khöz oxygL;lll nen1 szÜksl;gelnek, sfH nén1el\'
haete_rn1111ok oxygenlicn elpusztulnak, n1ig -111:ís haclcriu111ok
oxygen nl;ikiil nc~n élhetnek rncg.
1\rna haclcr1n111okat, n1el\'ck oxycrénl 11l'lll sziikségelnl'k,
anaerohion haeleriu111ok11ak, tizokal Í>Zdig, n1el\'ck cs~ik oxygénnel élhel11ek, aerohion liar.lcriu1noknal( nc\'ezZük; s isn1L;l ~a
1nclyek az oxygént. /'eltl~tlcnül 1ncgkivün.1ük, ohligüt acrohionoknak, a 111clyck pe.d1g csnk hizon\'os kiirf'llinényck k«\ziHl kivünnak oxygént, racultativ aerohio11{1knak ncvczlL~1nL'k. \'a!a1ne1111\'i
hclegsl•gokozc'> hncleriu111 anacrohion.
~
:\ liac.lcriun1ok lüplúlkozási alkalinazkod:ísuk szerint él{}sdiek:
para:-11l:ík, és linnüllöak: saprophitúk. 1\ parasiláka szer\·cs vcavülcl~k_cl él() üliali vagy e1uberi szcrvezclhöl veszik 1nngukhoz. a ~tlrop
lulak holt szt~r:cs any:1gol~a~ bontanak, J'cl laplülék gyan.ínl.
·~ n1eiy, pa~·as1ta!{ csupan . e_lo szerves lcnyekcn képesek élni
es lc11y~s~n1, <;hh~al JH1ras1lak11:1k ncvezlclnek_. n1ig a J'aeultativ
saprop .1!ak clcllolyarnalnk lllzonrns sl:ídiurn:íhan nem élií
o_rgani s1nusonis klípesek 111cgélni. 1\ -helegségeket okoz<'> Jiacter1~11110 1\ nagyrésze szigoruan saprophila1 dc né111elvikc (anlrux)
kepcs bizonyos ~l~!diurnhan parasilicus 111üdon élni J's sz~1porodni.
,\ saprophilak a holl szerves anyagokhül hizon\'os anyugokal clvo11va chen1iai v:illozüsl idéznek el() s a szer\·es an\:ago_kal. sz~rvcllcnc!\k_é ala!dljük, 111inl ez a korhadás, rothn<Í<is,
e1:iedcs Jolyamalmnal történik,
I\ fchérnyék rolhu:Jüsünül sokszor Bil;rges anyagok keletkeznek, 111clyek plo111a1nokuak neveztetnek· ilvenek a neurin
111uscar~n, a~11idoloxi11; lll'l1l n1érgez6k n ne{1ri~lin, kadavcrin:
pulresc111. NenH.~ly J1aclcri11111ok szines lestekel is produc:llnak,
ezek az u. n. c-hro111ogen liacleriu111ok.
~\. parasiták féilcg az üllaJuk okozott ferl6z6 hctcoséock
suly~s , volla 111ialt vonjük n1agukra a lnnuhnünvozús ;;ülZ'-iégcsseget.
~
A fertőző betegségek okozóinak már Hhazes a IX. század-
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l~an c1:!,cszt{) a~1yag_okat larloll s .az! a 111ust c1:jedéséYel hasonl1!olla ossze. Lagn1ard, Latour lclledezésci ulún Pasteur l'clisn1erlc az e1:jcdés 1nihcnlétét s crjcszl<'ikcl. is tcnvésztel s ezzel
1ncg voll nyitYH az uf az l'In!icriség parünyi „ ellenséaeinek
1~1cgis_1.neréséhez; s. gondoskodni is kcl.dctlek ti lüngchnéJü felJedczok a parany1, dL' hatalinas cllcnl'l~l n1eusc1111nisiléséröl.
).hír Sc1nnH~h\'cisnak is voll scjtchnc a ln7ctcriu111ok szcreplésér{)l a J'crl6z('í hetcgsL~gckhcn , (l. antisepsis), dc a teljes
vilügnss<'1g rsuk az erjL'dl;S 111ihe11lélL;llek fell'edezL;se ut:ín de1:ült
fel a rejtély fölüli, midiin l'crlrizii hl'i<'"""'ekbrn l'ihall emberek
vérében haeleriu111oka! !alúllnk.
:-. :-.
,\ kc'ir11en1z6 haclcriutnok !a11ul1nú11yoz:ísüha11 s a tanul111:.íny gyakorlnli :dknlin:.iz:ísa kiirnl lc'llilil!I~ kiizflll J>asleur szl~l'7;dt 1.nag:hrnk .d'';·ülhetctk·n. érdenwkt·L s microsrnpja :íllal ele1:1 _s1ker~1l 11111Hhg :tlda111 l~igJa. :_iz ulokor, rnig {j tnaga nagy
halara kolclczle le 111aga s larsa1 1r~í11!. az l'nllH~riségcL
·~ parasil~iet~s hac_l_~~ri11111ok Bnzd:~juknak r~szinl

a l:ípanyag

elvonasa, phys1ca1, de lolcg \'cgy1 zavarok okoz:ísa üllal ürlanak,
~ kórnen_1z/>kne_k, J>alogé!1~~knL·l~ llC\'l~ztclne-k; sejtek és spc'ir:.ík

allal egyik ~~gyenrol a 111as1kra al1nelielnek s ezüllul ran:ílyoznak.
~1iut:ín a J'ehl~l:jlq{ rothadüs1ín1íl képzeld() Illl~raes ~n\r<tt~nkal
l<'lhh~n lt~1niln1_:í11y~lZlák, l~ricger, l:gycs patngl'll :-. liartCri~1nok
lcnyeszetehen is k11uutalla a plo1na1nszl'.rü testek képzr'lclésé!, s
?n;c nny~~go.kat :íllalokkul 111eg;~1ctv;··, az illc.l6 betegség lünclcil
1dezte clo; 1gy a lctanus lenveszclchr'il nverl lctanin :íllalokon
nagy lelanus gc'lrcsükcl okoZotl. ,:\z ily 1i'ton1ai11 nn\·agok loxinoknak nev~zlcln?~L 1\ toxinok a Icgliihh hclegség te1-1y('>szeléhfil
[m1l.hrax, d1phlenl1s, lyphus, cholern[ kics:1phalJik. nagyjában
lehernyc-ncrnück s loxalhuminaloknak nc.vezlclnek. Az elhalt
haclcriun1ok sejtjei specifieus 111érgL~kl'l: haeteriun1proleinokat
adnak, melyek a cultnrl'olyadék r<izé>'ekor kiesapJidnak, lúzl és
gcnyt okoznak. Ilyen anyag \'alüszinülcg l\.och tnherc.ulinja. l.
111ég t\ntitoxin.
·
~.\ patogén hacleriun1ok kürnen1z-·í hatüsa a haclcriu111
virulenliüjúnnk nevezlclik, s ez n n1éroez6 a11v~1aok ler1nelésén
t~lnps7;ik, n1L'ly isn1él n vilalilüstúl függ~ .\n1i a~ vITnlilüst -- n1cgelhetes,l - ~;s()!\kcnll, esükkenli a virnlcnlití! is. Igy p. o. a takonykor, a teher egcrrc ncn1 veszL·dchncs, a n1czci egeret ellenben
incuüli
·, a serczc116
iiszüah 20°/,() le1·sav-ol<l·1llia11
inficiúlj'a
,
~.·
h
'
'
ti 111HSkülünJJC!l irÜnla HC!l1 fo~rékon\' úJJalokal.
h
J\ virnlenliál fokozhalni lehel. ha fonékonv állatok sor:ín
vezetjük ül, ilyenkor a helegség rövid Jcfol~·úsu. "s n halúl csakhamar he:í!L
·
A virulentia csi>kkenlésc, azaz allenuúliJija lehel mcslL·rségcs és lcr1nészeles. 'I'crrnészcles az <1llennúliú: ha a parasiltík
a saprophilicus élethez szoknak.
A mesterséges allenwíliM Paslcucrnck küsziinheljük (1880),
ki azt n betegség iránt ucn1 fogékony üllalokon valÜ álvezclés
19"

-

-
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állal idézte elfí; allenmilcí heJolYússnl rnn a hacleriumokrn n h<í,
vegyiszcrck, desinficiül6 anyagtlk.
A virulenlia esükkenése üllal a haderiumok úllal okozol[
kcírf'olyamal jcíindulaluvú v:'dik, s a hal:íl kés6hben rngy c·gy:íllalün nem üli be.
A hacll'riumfajok allcnu:.ilicíja nzl'ill' l'asl<'url a n'dííoll:.ís gondolnl;íra, (!. YaccinaliúJ 1ncl\'IYel i1111nu11iss:íleszi az corént
a helegség irúnl nz:Htal, hogy ti Illl;gfclel6 palogl;ll liaelcri~lnok
allcnmíliójúvnl oltja hc c'íkel. (1. Anlioxlin.)
A védcioll;ís elvé! l'nsleur a kiiYelkezc'í esel ul;in kdczle
fel: észrevcllc 1 hogy az akkor urulkod6 u. n. !ynkkolcr:ílian elhulloll üllalok hus!cvcsl;ilcn igen Yir11lcns 1nieroc{lceusok vannak,
dc a 1nelyck elvesztik virn!cnli:íjuk nngys:ígül, hu hnssznlili idL·icr
vannak kiléYc a lc\'cg(í oxygénjénck: az ilyen lc\'essel élctcíl
lyuk.ok 1ncgkapl:ík a liclcgségcl, de 11cn1 puszlultnk pJ.
:\ hnc!eriu111ok tcnyL·sz\'iszonyninak is111erelén alapszik az
cllcnük val<'l \'l;dckczés, a csir~ík cltil<.;se. H fcjl<'ídés llll'1rcr:ilhísa
oll:'ts és desinf'c•rlió, 11. A11lilo\i11. Oll:ís, lksi1if'eelic'i. Anti~epsis.)

,\ liaL'.il'riu111_:1k lL·:1yészlL;sér~~ szolg:ílc'i túpanyagok a huuillo11cros •husll'\'l'S, lej. ', a1r:i.r-:.111ar
kocsonyu
vérsavö '
nak nevezcll
•
,
h
h
~
'
de ez 1nkahli hnclcriologu:-okal erdekcl. \l. n1L~g ,\nlitoxiu.)

Bajuszpedrö, 1. Ceral. ad mixlac.
'
Balanitis, liala11oposehilis. hala11oprnrrhoe:1 ·~ makk<>YIJladús. a férfi hiintag 1nnkk-:írka kiirüli g\·ulad:ís, da1ranal, nH7fvPt
az úrokhan leve') faggyu111irigyck dús elvtíiaszlüsa okZz. ha ti hCn1lag ne1n 111osalik rendesen.
()kozúi cré>111íívi vagy vegyi ingerek lehelnek, n1inl az 011a11ia küzhen alknlinazoll er6s dürzsülés. szük \'aoin:íju 116\'L'I \'Hiú
coitus, a fityma al:í kerüli vizcletmaradék c·1jeclése: Eki11le csak
viszketegség jelenlkczik gynkori creclióval s a coitusrn vaicJ
gcrjedcll'1ni11cl. 111ajd vt:konv, ll'jl'l'lszcrü vüladék ln11i\'ot1 ki
a lakarú h:ílrahuzüsakor.
~~ h
,\ baj 1nngüra hagyva 1ni11dig kelle.1nl'llcnehhé \'Ülik. f.angyos vizzl'I \'aló gyakori n1osüs és gYL'nge desinficiensek ül!al.
p

•

hu111ar gy6gyul.

Balanoposchitis, L l\alanilis.
Balano1iyorrhoea, L llala11ilis.
Balanus = 111akk, n hi111t:ig
melYel a felhuzhal<í filYma lak:1r.

~

·

\'égs6 n1akkszcrü darabja.

~ Balassa János, a ~liud<ipesli egyelc111 eurflpahirü seliész-

lan:íra„ szül. J8J._L Sze11l-Liiri11ezc11, meglwlt 1868. lludapesl<'n.
Doclon oklevelet 18:l8 han Bécsben szerezte s 181~-han lelt
la11:ír. Tiilih kiinncl íri.
Balata, ball;ita, a gulla- pcrcha surina1nensis nevii nü\·é11v
gyanl:íja, n1eiy rugn11yos n1inl a kaulsuk. B<irszerü, vizzcl kff()zve fehér, [ s. 1·();)0, ké-nnel egyesül. chloroJ'orni. szénkéneg
feloldja. Schészcli eszkiiziikel ké~zilrnek hc•lcllc.
·
'
Balling Károly József, híres chcmicus a prágai mííegye-

293

temen, 18~~. Az erjedési vegytan fejlesztése körül szerzett érdemeket.
Balneologia = a gy<'igyfürdtíkre vo1utlkozú tanok üsszcge.
Balneurn = fürd6: a rnrd{i n1i11l gyógyszer l. i\qua cor11n1unis.
Balneum acidi hydrochlorici :ill : 1 rész sósavból és :100
rész vizhéil.
Balneum alcalinum forte: conslal es Nalrii carbon. crysl.
P. 1,-el .\quac co11111i. I'. liOO; lolale: Nal. carho11. :13:1 gr. el Aquae
200 Li 1.
Balneum alcalinum mitius: ex Nal. enrhon. erysl. P. 1 ct
Aquac I'. l'.200.
Balneum aluminatum eo11slal ex ,\Iuminis P. 1, Aquae P.
12110: hal11eum lolale: Alurninis l 7ll gr. cl 1\quae 2fHl l .il.
Balneum ac1uae '" vizl'r1rdéi.
Balneum aquae marinae artific. conslal ex salis mari11i
l\lgr. G--10 el aquae '.21111 Lil.
Balneum arenae = hornokl'ürd6,
Balneum aromaticum, ronslal t'X inl'uso spt'eieru1n aromaliearnm rnllalar. tillll: '.Wllll.
Balneum arsenicale Tessieri. ennslal ,., arse11ici albi P. 1.
Ferri sulf'uriei crysl. I'. 10, .\quac pluYial l'. 1110, eoquc11do pa-

randu1n csl.
Balneum ferratum :

l!p.

(;Jo/!11/i nwrlia/. J'ms/. qu s.
dcpuna in hal11t~lltll {erruitllllll.
Balneum mercuriale conslal e Hydr. bid1lrn·. eorros. grnnrnla lll, el ,\quac cornni. Lil. '.200.
_ ..
.
.
.
Balneum sul1ihuratum, conslal e l"ilu sullurat1 gr. lill, cl
Aquae gr. '.20\Hlllll, sc11 l .ilr. '.Wll \'itle l\;1lium sulplmral, pro
halnco.
.
Balneum Vichyense: rnnslal e :\nlr. hiearh. gr. :íOO, Nalr.
chloral. gr. '.20, C:alrii chlorali crysl. gr. t:JO, :\alr. suli'. crysl.
gr. 130, ~lagncs. sul. gr. :~:>. l<'crri sulf. gr. ~ .."\qunc con1111un.
Lilr. 200.
Balogh József, székely nemesi esaládbcíl származoll onos,
177!1-hcn Lcid:íhan orvosi cliplom:íl nyeri, s ugyanakkor hollm;d1
öszlündijjal l~j-C1uineúhn utazott a nüvényvilüg lanulinünyozüsara
s 011nan"tiihl;é vissza m·m téri. 17Xl-hen még Benkéí Józseffel
levclczell, de azúla liihhé hirl nem adoll mag:íróL
Balogh Kálmán dr. a magyar orvosi irodalom kiv:ílcí úllör6je, szül. rn:fa Szolnokon, meghall 1888. juL l:'í. Budapesten.
Orvosi diplornájúl 185!!-hen Pesten nyerte cl, s 18GO-ig mini az
élettani tanszék scgédlanüra rniiküdiitl. 18li7-hen a hudapesli
egyctc1ncn az eln1élcli orvostant adta el{), de csakharnar a gyögy·
szerlani tanszékkel eserélle fel kalhedrájál. A magy. tud. acad.
1877-hcn rendes la,>1ául vúlaszlolla. Számos miivei közül a

"'

~I
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g~·óg;·s7:erészetben a n1agy. gykv.

r

ldadús~íhoz irt con1111enl{1rjn

b1r crtckkel, s mcghecsiilhctctlen munk;\t képez. Az l. kiad:ísu
phtH'nt~tcopoea pharn1acoguoslirai része az () 1nu11küja, dolgozoll
a IL kiadasu gykYhe is.
Balog,h,_f>ál, homocopatha orrns, szül. 17(1 J. i\agy-Barczán,
meghalt 18ht-hen Buclapestrn. 18'.l:i-lrnu m·crtc cl oklevelét, s
külföldi n!1·a 1ne11t. i\é1nclorszüghan 1ncgls1nerkl'dett I·Jahne111ann clvt:írsaivaI s 6 is a ho111o•:opnthia híve lelt.
. Balotta lanata L. gyapjas pcsztcrczc; Lconorns lanatns
Sp. Pa11zcrn1 lmwta Pcrs. Lahiatae, Szibériában a Jcnisscil61 a
l~ajk~tllcíig „a szúraz lejléís helyeken tenyészik. Négyszeglctü,
gyap,1as szarni vannak, levelei útcHencsck és uijason hasilollak,
virágai ölfogasak l~S l'gy-l'gy eson1öhan a ll·\»eiek hc'iualjáhan
J'oglaluak helyet. Szaga a szén:íra enill~kez!cl, ize pedig kesernnv:'dk:is. Tartalmaz 0.2°/" ilki olajat. pierohallollinl. alma-, "czitromsa-val.
I-Iazüjühan igen is1ul'.r! h:ízi szer, s tniHl \'iZl'ielhajtül alkr1Irnnzzük vizkör (•seleihen; adhal<-1 1nt~g csuz, kiiszvénY. u...,l111nu
el!cn. Ne1n lt~\'eszlcnd6 össze a li~dolla 11i.~ra L:s Y:í/l'aj1iill:1k lcvelc1vel, n1elye~k nen1 l't•lil:r sz<'írüsek, ugyszi11le a 1uaruliiu1u
album levele1vcl. melvek nem hasilollak.
Balsam, a lürük l>alsclia111: illnlos sz<'>lHíl, knliiuhiiz(í granlákat és ill6 olajakat lnrlalinaz<í stÍríi folYö t111v;1~ok, rnclYcl~ -lL•crtöhbnyire terpl~nckh6l képződnek, ha nzol~ a lL·vl·g;') h:ilüsürlak v:.11~
nak ki téve. KOH-al gya11 taszappa11t ad 11ak, szihí 1·d Í\JJ/ /- val olvasztva
zsirsavak és illatos lestek kelclke 11elc Tömény //i\(i:-al l"éízvc
picrinsavra és oxalsavra ho111Janak. J AÍsd a halzsainokat cgyL'nkénl.
rrndjc.
Balsamiferae = halzsamosak. a kétszikii 11iivé11nk
Szürnyall levelei s szahud :1-5 n1Pt.szelíi szirnlai vannak:' a
1nagvak alhun1int 11e1n tartafn1az11ak. ;\ zilld rl:S!.{'k 1niri.~vei
bőven v:ílasztanak ki halzsnmot.
„
Balsamito; lo1~kahabhoz hasonló szagu, kcserü izü liaruüssarga por, n1ciy leslanyagnak hizonvult; cic':íüllilhalü a n1vroxylon sansonntense gyümiiksénck n11iunal valcí pállitüsa ;\Ital.
?_lkaln1azzük '1-gros ad:igokhan 111i11t izgalöl, hugyhajlúL héIlcrgek ellen, hasrügüskor, e111észlclle.nség eseteiben. hvsteri~ínül,
111int hintc':íporl küls61cg üszkös sehckre.
~
Balsamodendron Ehre11he1·oinnum · tahín c<>y növény a halsan1oclendorn n1vrrhn-val.
h
,
b~
~
Balsamoden-dorn myrrha 1. i\Iyrrha.
Balsamum acusticum ~~, fülhalzsarn.
Bp.
Acidi carbolid
/.ind su/(urici
(/11 IJr. 1.
B:r!r. /'e//i,, lrmri

x·.

y1:

2.

Glycerini
gr. 10.
ftf. JJ. S. Fii/cseppek.
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Balsamum acusticum cum Ruta:
Bp.
Old hyosciami coct.
yr. 20.
„ !herebinl. ree/.
succi11i
mlhae hor/. aa. gr. 5.
M. D. S. Fiilbahs11111.
Balsamum ad mamillas sec. Hell :
Rp.
()/ei a111yyd. <iulc .
Gu111mi a mbici
aa. gr. :i.
/311/.1·. /Jl!l"ll/li<lll.
:lceli lyllwryir.
aa. qull. XX.
1lquac · rosari
yr. 10.
M. f 1·11111/sio. S.
.-\ t'st•csl>ilnluíra kenni.
Rp.

.:lcidi la1111iti
IJI'. Í.

/3is1111Ú. s11b11ilric.

.

!J I.

')

-·

.

/]11/yr. rnc:cio 1!!. M1scc. .
,
..
Balsamum aclstringens, balsammn l\1chard1, hnls. \\ mTc11n:
Rp.
.fridi ml/i1rici e. p.
[Jarles !J.
in 01/11111 a//a111 el w11p/c1111
in/iisis c1mle inslil/a iulcr
ay i /a nda 111 111is1·1•//n111
/Jltra/u111

t~:r

Old Tercbi11/hi11ae
pari. 11!, 1•/
Spir. uini rcclijic·.
pari 2.
'/'a1uÍt'Ill ad111iscc

Spir. uini rcl'lif"ical.
JWr/.

fii.

Uquore111 i11j"u111fo cucurbilac uilrmc cl digcre
calorc :)0° (;, non c~vccdenlc
per die111 .llnanz.
..
\' érköpésnél aun1n1i arab1cu1nn1al e111uls1oha vivc
hcWlc 1--'.l gr. haszrníllatik.
Balsamum album sansonatense, a myroxy!on _ sansonalcnse 1nagvaihól 111clegcn kiprésell, sliri~: szcn1~ses, 1ll~tt~~ h:~l
snm akoholhan nehezen. aethcrben konyebhen oldod1k, alhis l<iizbcn kél rétegre y;\lik. il~yroxolrnrpint tartalmaz, mely
szin- és izlclen, vízben nem oldod1k.
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Balsamum aluchi, !cica. Guine:\ban honos, nyolczhimes, egyanyás fa törzséből kifolyó, hamar hcszürndó balzsam.
A balzsam mézvastag, piros, perui halzsamhoz hasonló.
Hazájában sebekre alkalmazzák.
Balsamum americanum = Balsamum tolutannm.
Balsamum anodynum:
Rp. SfJir. cwnf!lwmt.
yr. 3.
ros112arini

yr. 6.
Tinc/. 11cratri 11irid.
yr. 10.
1/'11ct. Of!ii simfJI.
yr. Ii.
Spir. sa1101111/11s
!/ r. .'JO.
ill. D. S. liJi /.wlleff.
Balsamum anti11soricum, riH1cllcncs balzsam :

Slymcis /iq11id.
yr. 1011.

Rp.

so/oc cliycrcndo in

S11ir. uini absol.
y r. 2110.
Ofri rici11i
!fi'.

ln balneo

2110.

"'!'"'"

coquc ad

eua1Jo ra nrlt tlll s11iril t ts.
Balsamum antirheumaticum, köszvénycllenes balzsmn:
Rp.

Trac CUfJsici
SfJÍI'. sinapis
Glgcerini aa. !fi'· 1011
!Ja/s. uil. !Io!Ji11a11ui
gr. 10
111isce S Kiil.wlle11.
·

Balsamum apople11ticum:
Olei majora1111ae
Rp,
' antlws aa. 3.

•

lave11d11/rw 8.
caryophy/.

:-

cinna11101ni aa. 4-.

Ruthae
• S11cci11i aa. 1.
Balsami peruuiani

3.

Olei nucum moschat.
1:íO.
Előbb az ol. nuc. mosclmt. megolvasztancló s ugy kell
hozzákeverni a többi olajokat.
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Balsamum Arcaei - Ung. elemi.
Balsamum Arcaei rubrum.
Rp.
Unq elemi P. 16
Boii armen P. 1.
M. f'. 1111q.
·
Balsamum aromaticum:
Cerac /1avae yr. 15.
Rp.

O/ei myrislicae yr. 50.
Le11i calore liq11((/is (((/misce:
O/ci mccini
/a11e11d11/.
c((ryophylor.
(l((,

yr. 10.

Bals. fJenwia11i gr. 5.
illisce el serva.
Balsamum canadense, a vastagterpcntin közönséges, de
tiszttihh faja, mely az ahies halsamea niivénytöl szürmazik. A
brill gykv. szerint ez a terpentinféleség hivatalos s a collodnun
llexile készitésére használjúk.
l•:Ieinte zavaros, dc 'kés6hh áthítszövá lesz s súrgássá ~·{i
lik. Kellemes szagu, csipős izü, r. s. (}!J\18. Borszesz 8·1"/0 -ot lel.
.
old, s az oldal a kék lacmusl megvörüsiti
Tartalmaz 1. 18°/0 illó olajat, melynek alkolörészc1 a.) haron1, a C10 fl1n sorozathoz larlozö szénkünneg, rnelyek a poiaros fény sikjüt ;)-7°/„-al halra hajtjük. h.) kevés éleny tartaln:u
vegyület; 2. lágy gyántát, mely a vize! ol)'.I m alrncs ul _t art,1\a
n1agáhan 1 hogy 11)() 0-ra hcvitvc scn1 tavoz1 { e 1 az 1lC 1o1e. 1
.
poláros fény sikját jobbra hajtja.
ter1Jcnt11mcl.
köz.
a
Hatás tekintetében lllC"C"''ezik
.
.Ifaszl
t> o.;
nüljük n1icroscopiai pracparalun1ok len1czcinek cragnsztusara.
Balsamum capucinorum:
Succini pulfl.
Rp.

Masticlws pu/v.
(;assiae cinna111.
Croci aa. par/m1 1.
S!yracis liquid.
Halsami peruvia11,
/o/u/a11i
R((dicis genlian.
an.qelicae
"'
1 aebinlhinae uenel.
N11c11111 mosclwt.
Myfflwe pulu. ((ll fJ((/'/. 2.
Ligni santali mbri p. 3.
Kalii cm bonici p. 1'/a
Spir. uini reclif'. P. 1Y2.
D(qere per plures dies, tum e:rprimc,
sepo1ue per aliquo/ dies el /illra.

-
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Rp.

Tncturne ba/samic.
schvaecic.
na. 11arles at</ll.
illiscc.

Balsamum carpathicum = cedrus balzsam.
Balsamum cariophylorum:
Rp.
O/ci mriuph!Jlor.
!fi'. fii,

0/. 1111cis 111osclwl. p1:
yr. SO.
Mise e.
Balsamum Cellense, L Bals. Stomaehicmn Saxonicum.
Balsamum ce11halicum Saxonicum:
Rp.

0/toi 1111ci: !11c P 11111.
/'1JS/JIOT'.

cariophylor.
rnacfrlis,
1n /11'11r/11l11 I'
llll'llill. pip. (((( P. 1.
Lcnissin10 calol'l' n1Í.\'t't'.

Balsamum chalibeatum, Linimenlum l'erri nitrici:
Rp.

Ferri nilrici liq11id.
P. Ii.
O/toi oliuw·11111

,]/, r

!'.

(i,

li11i111e11/11111.

Balsamum chyronis:

i\lc111111i11i yr.
()'50
Ccme /!uuae yr. 1011fili
T„r„bint. u1·11c!. !fi" .11i1Nilt
()/ei S/'S(1111Í !fi'. [J{)()·{){)
Liq 11 r111 do m isc 1'<111/11 r cl ad re f'riy aa /11 m
Rp.

ayilc11/11r, lt1111 ar/111is<'c:

O/toi 1·am1>lwmli !fi" :NI
Ha/s. /ll'/"//Uio11i yr. f(NJ

Balsamum commendatoris ~·· Tinctura hcnsocs composiL
Balsamum contra pernionem :
Rp.

1!cidi solic!f/ici yr. O·W
Camplwrac
Trrw .1odi11ac (l(t. fii'. /'11
(,'ol/or/ii
yr. :NI
„\dh. s11/f
!fi'· 8·11
Olei frrl'i!i11!.
pclmc 1u1. 11r. :NI

Eliíhh a cnllotlium oldandó l'cl az aclhcrhen,
azután adandó hozzá az ac. salicyL camphor sll>.
D. S. Külsőleg fagyásra.
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Balsamum copaivae: a Copaifcra coriacea l\I. Braziliáhan,

Copr~il'er~l (;uy.~~llCI~sis, . ~ren;~zuclüha11, (~ . .faquini Dcsr. vagy e.
ol)1c111ahs f;· laklwl, lul.'.>l~·o ncdl'. A copalbalzsam illcí olajban
dt~s.„ g~·a.~1tas, laolaJstu·u~egü, harnüs-s:írga szinti és kesernyés
cstpos 1zu, alcoltol leloldp; cgyenl<'i mennYisénü /h,)().1 és HNOa

kihüll keverékének pár cseppjével összcráz-va ~eres. iholva vairy
z~Hdes ~zinü ~·e Iegyci_i. .Q· a.!áhli.) 1 r~sz liaizsa111 ;) rész- 111e1Cgv1zzel osszerazva s v1zlurdon 111elcg1tvc zavaros lesz, dc kis
id{) mulrn kél tillúlszó rétegre homlilc
A halzsam a caesalpinák kiizé larlozö s fent elsorolt fok

kérgéhcn: a. ~1á11cs n1cnlén és a J'aüllonuíny vcl6sugnraihan van.
,\z 1nd1anok a hnlzsan1ol n küvelkez{í rn<'alon nvcrik ki n
fúh<il: a ra liirzséhc mély, ékalaku lyukat vá<>nak, ; a kil'olvó
1-2 l\.-nyi halzsa111ol fL·lfogj~ík; a l\'l1kal azuttl'n viaszszul vagv
agyaB_gnl_ ~>ctü111ik s „évente 2-:-1 sZor e 111iivl·lete.t rolytatJüI(.
okglorlcrnk, hogy ho lialzsmnlarlalm11 f:ík a balzsam kifolvtisa
ulá1~ a ~~agy IL:_BJ~~·onuís n1iall llH!{Y .dura11ússaI tneghas~Hfnak.
1\z Jgy o.s:-;1:eB"yu.1toll lialzsa111ot. az IIHhünok 1\ngoslurüha viszik,
honnan l r1111dadon, lllarncayhon. Sahanillüu ül kerül az európai piaezokra.
.\ parai c.opaivahalzsu1n Yizliszla és llig, horszeszhcn kevéshhö oldódik f. s, ()·!1-L
A hraziliai balzsam olajüllományu, sclélsürga, f, s. O·Hrl,
liors~csz, acelon, carliont·_un1 sulfuralu1n feloldja.'- az oldul lcjszern, a balzsam lh1~rL·sral s '~ poltiros !'<'ny sikj;it balra hajtja.
i\ 111nrac.ayho1 l'S c.olu111lHa1 halzsa111 ara11ys;íroa, ü!Iüs közben a fenékre gyanl,ís anpg ülepedik le belGlc, 'lrnrsZl'SZ feloldja f, S, li'!J!l:J, a pol:Íros fény[ jobbra fiajlja.
,\z. els:H·ol_l COfJ::i1.val>t~Izs~1n1ok~_1t. nu1r6 lugok 111ajd zaYnrosun. nw,1d l1szla11 oldpk, v1z Jl'il'lllclebcn f/aO, il/110-al envcsülnck s jó lahdacs1nassül képeznek.
·
n.
. Alkolúrészek: L Terpcnlinolajhoz haso11ló iisszclL'ldü illó
ofr1.1. n1elyt6l a bal1„sa1n szagüt t;s izt~l nvcri. l~n1c olaj horszcszbc1~ oldódik, !'. s, (L88--0·!Jl, a poláros ·r,;ny sikjfü hidra hajtja:
ola,1larialom a parrn halzsamlrnn 811"/„, a hrnziliaihan .10 - -1~''/ ·
')-·, ('ryan_la, rne1y az 1'11 o' o1a,1' e 1paro
' 1gasa
'" ,
nlün \'Ísszanu1rad, savi
kcmhatasl rnulal s benzolban l'l'loldödik; :l. Bopail'asal', kisebb
nagy.ol_1h n1e1~11yiséghen, 111cly gyakran kijegcezescdik. 1. 1\eid.
eopa1v1c11ni. ~'..züsltcl és ölo1~1111~!l _jjcgcczed6 sókal képez.
.-\ eopa1vahalzsan1ot lerloztk \'atry sokszor el is cserélik
az indiai gykv. szerinl hivalalos h. gurdj11111acYal, 1nclYel a
diplerocarp11s fajokhúl nyernek.
·
1\ gurclsu1nl>alzsan11nal kcYert copniYalntlzs:unot alcol1nl
nem oldja ldjcscn, s henzolos oldalában amvlaelhy]szcsz zarnrodásl okoz. A gurdsumhalzsarnol \\'ootl-oU nev afott
is isn1erik.
A Hardwickia pinnala halzsamál szintén használják a
copaivahalzsan1 ha1nisilásúra.

'"'"Y

1
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A copalbalzsamnak ferlíízésél a köYetkczéi módon Yizsgü!juk meg: 1 csepp halzsamol rn csepp C<;,.y,•I kémcsiillf•n
rázva, tömény H,S0.1 és J·.J:.l f. s. HNO:: lehüll elegyének 1 cseppjével keve1:j ük, a l iszta copaiva halzsain vcresliarna sí:incz6dést 1nulat.
Ha a copalbalzsarn zsirns olajjal Yan l'erliíz\'l'. akkor vízre
cseppentve nem marad élesen hal:íroll szélü, hanem rendet-

-

Balsamum copaiv. inspissat = Hcsina copniYac.
Balsamum copaiv. solidific. cum nwgnesio oxyclato.
Rp. !Jalsa111i copaiuac
!! /'. 200.

Maynes. 11s/nc

zést s az illú olaj clpúrolg:ísa folytün képz<Jdc'i güzok felhül'ögést okoz11a,I~. f-lnsszas hasznülata gyo1norliélhuru!ol, 0tvágyJalnnsúgol idéz ·(·Jéí; az illü olaj egy része H vérbe !'elvéve ~1z
érveré~t kevéssé .~grorsilja, 111üsrészc a vizelettel kinrül s a
hí1gycsator11a nyükluírlyü,;üra izgal6lag halva. csildandú érzéssel pürosull vizelési ingert okoz.
ltr~Jfi gros adagok ulán égel<'i érzés IÜ1nad a gyo111nrh~111,
n1ajd hascsikarüs jelentkezik n1ajd pedig égclc'i szo111ju-;:íg üli
hc s a heleg f~$H;~íjüsr<'1l panaszkodik . .-\ ln1gyszervekhen he\·t•s
tü11clck, u. Ill. -~-.i1tigykitü.r_~s, J'ehérnye vagy épen véres vizelés.
hugyrekcdés lépnek fcI~<inely lii11ctck a vese és a húlyag gy11ladús~íru c11gcd11ek küvelkeztL·_lnL
1\ copaivül lcgink:.íbh a líi.Igyesc'í kankcís liünlalinain:íl hasz-.
11úlják, de a betegség helyi kezelése ~íl!al elért sikerek ul<í11
111:.ír csaknc111 1nell6zölt szer, s csakis kézieladüsi czikk gyun:ínt szerepel. llasznúlat:ira nézve is eltfriik a vélemények. \'a11nak, kik csak heveny kanköniil 11li11djürl nagy adagban alkal1nazzúk, 111ig inüsok csakis a hctcgs<.~g enyhe lcJ'oly:ísakor adjük.
A copaivahalzsamnak a heveny lrnnkcí cseléhcn rnlti alkalrnazásütól feltétlen 6rizked11ii11k kell, mivel a% anélkül is l'újdalrnas
vizelést elviselhetetlenné teszi a gyuladi ny:íkluírtya izgatúsa
ültal s f:íjdalmas erceliókra vezethet.
1\ n6i húgycs6 knnköjára nincs szctnhciitl6 hatása.
Idült hólyag- és mcdc11c%cgyulad:ís11:íl sokszor sikerrel alkalmazták, ugyszintén dicsérik a tüdéí huruljúmíl is. Lüzas vagy
gyuladúsos folyan1aloknül kcrüllesst.~k. 1\dagja l·:J-;J grun111l.
Balsamum copaiv. cerat. igen jcí pilulamassa a copaidlmz:
RJ>.
Ccrae Jl11urw
yr. :ílJ.
leni iyne liq11c/'aclae mldc
Bals. copaivac yr. JIJIJ.
Pasi perf'eclalll ref'riyeralio11c111
suboya, dei11 adde s11bsta11tia11l
medica/1lc11loswn cl f'ac pi/11/as.

1:).

!fi'.

lenül ellígazik, papirra cseppentve pedig az ill<> oiuj elpürolg<Ísa
után zsirpecsél n1arad vissza. \'t;grc horszeszhen a zsiros olajjal
f'erl6zölt balzsam nem oldcídik teljesen, kiYélell képez a ril'inus olaj.
A himhojolajjal ferléiziill balzsam horszcszes oldal:íuak elpúrolgása ut{in a vissza111nradú anyagot i\'a!JO-val vagy (.'u
Q,FJ-rnl hcYitYc: úihaló szagu oenanlhylaldeh\'ll: 1,',;fft::. r:orr
keletkezik, s n jellctnz6 szag l 11/11 ric.inuso olaj jele1J!l;lekor is
beüli, érezhetií.
,\ enpalhnlzsnn1 :l-~;) gr1nnyi adugjai n gyo1nnrhan h6ér-

:101

Aq11ac rle.1·/. simpl.
ifi'.
2.
IA 11i <'Olore 111iscc.
Balsamum cosmeticnm :
Rp.
/.'e/fis lauri inspiss.
!fi'.
1!1.
f(afii carho11ici
1

yr.
:i.
Saponi., a/hi
()/ci <llll!f!Jd. r/11/c.
(f{f fi/'.
ltf).
.)'u/Hi su/ul'11du111 esf i11 oleo.

Balsamum crinale, bals. ad capi!los.
R11.

1lfrr/11//1w bouis
fii'·

:)0.

!.'eme /lauae
f_A'lli iyne liq11ej'acli el

fii'.
8.
.„·e111irt~J·riycrnJi_

flddc:

Trrw canllwrir/. gr. 2.

"'

O!ei rnryophyl.
" ro.wr. "" yu//. \'J.
illisce.
Balsamum clipterocarpi ~= hals. gnrdsurnieum.
Balsamum clivinum :
R11.
(}/ci oliuuri oplin1i
!J r. UllJIJ.
1'rac hl'llSOeS

COJH[i.

!f r. 1OIJ.

Slyrrwis liq11id.
!Jl'.

J!i.

( ipii p11/11.
yr.

2· 5

IJc11::ocs [Htlu.
!fi'.

:i.
Tnd1idlh. /11ricis
yr. 2:í0.

ln halneo aqurtf <'Olfllt~ usque ad coaporalinne1n
spiri/11s perf'ec/am, r/ei11 rlepmrn in /oco f'riyido,
c•I pos/ r/1111s lwbdomas jiltra d admiscr:
O/ci Wl!fcl.

" juniperi 11a gr. 0·50.
M. D. S. füilsüley.
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Balsamum elemi = llng elemi.
Balsamum embryonis pharm. Germanica -· Aqua aroma!.
spirítuosa.
Balsamum febrifugum:
Chinini s11/f11rici

Rp.

I~iquraulo

1'inclurac Jlfosclzi yr. 2·;)
Olei caryophy/or. !JI'. fi.
Mise e.

Balsamum
Balsamum
Balsamum
Balsamum
Balsamum
Balsamum
Balsamum

Jerusalemicum = Tincl. hcnzocs composíl.
indicum album ~~ llalsamnm alhum sansonatcnse.
indicum nigrum = Balsamnm pcrnvianum.
ltalicum = Balsanmm Localclli.
jodat. = Linimcnl. saponato-jodatnm.
Judaeicum = Balsamum Tolutanum.
Locatelli :

ayi!t~niur

dont!C

Old !Jer11amo//ac
dtd ({([ P. .'15.
Lrwcndul. P. 111.
„ r:aryophyll. l'. 2.

R1»

<~'i1111a11101ni

11

Rosaru1n art 1). ':!..
J\Tt•roli
P. 5~
Tmc Moschi P. '20.
11
l·ranilíae
fJ. fiO,
Spir. oíní rcl'fij: !'. 3000.
ill. f'os/ alíq110/ dics fi/lm.
11
11

Balsamum mercuriale = Ung. hydr. citrinmn
Balsamum mercuriale Plenckii :
Uny. hytlr. ci11cr.

Rp.

t'.[ Clll j f((l y /', 2:J.
lúilomelanns y1: !.
ill.
1111u.

Balsamum myrrhae:
R<"

sére igen alkalinuzhatö; 111inl gyógyszer a copnivühoz hasonló

Oleí Nucíslac
!fi". 300.
„ Pro11í11cialis <Jr. 1'211.
Radícís alcm111a;, fii". :i.
Liqucfiiclí., col/alisquc addc:

el

Balsamum mamillare, l. Bals. ad. mamillas Hell.
Balsamum Mediolanense:

r

Rp.

111isc,~anlur,

nfri:rl'rí11l. lum admfacc:
l!alsami pcr1wianí !fi'. 2:i·O

Balsamum Friardi, Arcanum Anglieurn:
Rp.
!Jcmocs
P. !10.
Styracis
l'. liO,

lmtásu.
Balsamum Hannoveranum:

()·3()

Ti!rebínlhinac /)('1J.
01 d scsami aa !f I".100·0

I.eni iync liqualis cl .wm1ircfi'iwratis 1uldc:
Old lcrcbinl. P. fi.
Ill.
llll!fllellfllln /lavcscc11s.

Balsamum gurjunicum, \Vond oil. Capivi balzsam. Copaíva
balzsamhoz hasonló. s annak hamisítására is használják. Az
indiai gykv. szerint hivatalos, s a diptcrocarpus costatus és d.
tmhina!us fükhól nyerik.
Alkalmazást f<Jleg a tcchnícühan lel, mh·cl laccok készíté-

!fi'.

Cerac /lauac y1: 10()-()

Balsamum Fioraventi = Spír. halsamíeus.
Balsamum Frahmii, Líním. rligcstivurn. Bals. terchintinal.
Rp.
Tcrcbi11tlii11ac vcnc/. l'. Ili.
Ccrac jlaPa<' P. 5,

!Jalsami 1/,/u/. /'. 30,
Alocs
P. J;i,
Spir. víní 1cc/. l'.1000.
Dí!Jcrc cl fi//ra.

Jl/ca1111i11i

Rp.

[jl'lllllfll(l ll/llllll,

Mi:rf 11rac o/mso-balsan1ic.
g rw nm a/a q11 inq ll ag i /1 /a.
11/iscc. S. A luílgcri11cocl bekenni.

30:!

r

11/yrrlwe p11/11. yr. Ui.
[(a/ii carbon. d1p. ifi'. 12.
Aquac dest. qu. s.
J•'ial 111assu t'.rlracli j(„„n.

Balsamum nervinum :
A.rn11y. porci yr. 11111

Rp.

O!t'.i nucislac yr. ':20
l'<JS/11(1I'Í11 f
111 <'111 h. "/'!f s p lll'
" lrmru ub il rw
rnryophylor. art yr. !i'50
Ba/samí pcmvía11í yr. :i·li
Spír. camplwm/. !fi' W.
i1fÍSCl'.

Balsamum nucistae:
Rp.

Camplwrrw ll'Íl.
Opíi pulu. fü1 yr. 2.
Old caryophyllor.
„ cqjcpuli 1u1 !JLL// X.
11

nucis 111oschalae

Leni calorc mí:rlo, ad
re/i'i!Jeralwn a!Jila,

gr. 20.

-

!i0-1

Balsamum odontalg. Hoffm.
Rp.
'J'inclutac talechu
P. 2.
Old c11ryo11hyll.
l'. 1.
M. S. szújui::hez.
Balsamum 01ihtalmicum. aromalicnm scu liquidum.
Rp.
Bals. l'ilac Hojf'm.
l'. 8.
Liq11<>ris arnon. caus/.
P. 1.
Misce. !11 f"ron/em uel orn/omm orbes i11/rical11r,
ne/ linleo insjJCl'SlllJl anlc uculos obtcntlalttr.
Balsamum ophtalm. rubr.
·
Rp,
Hydra1y. o;rydal. rub.
p Ii.
Ci1111abaris
P. 1.
T11tir1c fHill"f'·
P. 3.
Camphumc
P. 1.
Ccrae f/w1111•

1Lru11y. porci

!). 4-8.
illi.w·e /1•yc ar/is.
Balsamum opodeldoc -- Linimcnlum saponalo camph
liquil. l. o.
Balsamum otalgicum "~ llalsa111um ac.uslicum.
Balsamum plumbi :
H[J. P/11111/Ji me/al/ici
P. 1.
solue in

Acidi nilr. di/11/i
qn. s.
So/11tio1wm adluu: c11/idm11 inler conlin11w11
agilalionem inf"11111fo
11dipis .mi//i liquali
P. J(j_
11gil11 ad rcf"riyeml.
.
Balsamum 1iernionum. 1. Bals. coli-a per111011em.
Balsamum peruvianum: Balsamnm indicum nigrum, a
:\Iyrm.ylon sansonalensc, ~!. perérca, kiizépamcrikai l"úkból
nvert balzsam.
A fa 17 méter magas, a papilionarn(1k rendjébe tartozik
s Snl Salvadorban Costa del Balsamo-nak nevezik; elszórva nő
a sürü erdőkben, de csoportosan is előfordul.
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A balzsa 11 kinnrésc vé<1elt a fúk kérgét nov.-decz. hóban fejsze foküval j<~l n1egver~gelik s 5- n nap n1ulva a n1egpolyolt helyeket harúnt alakban meghasilják s égő fríklyával
n1cgpörkölik, rníre a kéreg pür hét n1ulva levülik s a halzsan1
a fa:íllományból kiszivúrog. A szivárgó helyekre rongyokat csavarnak. hogy az a halz~an1ot beszívja. r\. rongyokat czutün vízzel kiféízik s a viz ell"őzése ul.ín a balzsam visszamarad, melyet
liikh<'jha téve eladnak.
l:\ n1egsértclt helyeket agyaggal betapasztva a kéreg 2 év
mullán ismét megnő. Egy fa évente útlag 2·.5 kilogramm balzsamot ad.
A myroxylon !'aj :ik még kél nuís IJHlzsamol tartalmaznak,
melyek azonban a perui balzsammal semmiféle összefüggésben
ne1n üllanak; az egyik halzsan1 77
gynnltÍt lartnln1az és szagtalan, a músik balzsam balsamo blaneo név alatt ismeretes s
kellemetlen szagu myroxoearpint: C2.1f-fa.10a tartalmaz. Perui balzsamot adnak még a l\lyroxylon peruil"erum L l\lyroxylon
punclalum, l\l. frondosus, Braziliáhan honos fük.
A balzsam szörpállo1mínyu 1·15 f. s. sötétbarna, kellemes
illalu, csipős izü; vizzel fahéjsaval vonhat ni ki belőle. 100 gr.
balzsamból kivont sav lclilésére 1·5 gr. Nr:2COu szükséges. C:hloroJ'orm, aceton, borszesz feloldja. borszcszes oldalából barna
pornemii anyag rakódik le.
A perui balzsamot leggyakrabban borszeszszcl vagy zsiros
olajokkal hamisitják. Borszeszszel hamisiloll balzsamból a szesz
vizzel kivonható, minélfogva a balzsam térfogata kisebb lesz.
Olajokkal fertőzött balzsamokat a borszesz nem oldja teljesen.
(kivételt képez a riczinus olaj.)
Alkotórészek: 1. fohéjsav, cinnamylsav, phenylacrylsav:
C,I:I, (CH. CH. CO. OH), mely CS2-vel feloldható s oldatából forró
vízzel kivonva, ammoniával közömbösitve HC/-val szabaddá lehelő: 2. benzoesav; :J. cinnamein, ol. balsami peruviani, képlete ulún fahéj savas benzylaelhernek tekinthető: CaI-Io (CH. CH. CO).
0. (Co I·Ir.. Cl:l2); előállilható a balzsamnak 300"-ra való hevilése
állal, a CS, oldat kizárólag cinnameinl larlalmaz, a perui balzsamnak mintegy !iÜ"/,.-:ít képezi, levegőn állva savi kémhatúst
mutal, IWH-al főleg borszesz jelenlétében fahéjsavas kalium
válik ki és peruvinnak nevezett olajszerii folyadék marad viszsza, mely benzylsayból: Calfo. Cfh Ol:l és loluolból: C1Hs áll;
4. nem illatos gyanta, mely borszeszben oldható s száraz átpárlás alá vetve b,·nzoesavat, slyrolt és toluolt kaphalni belőle.
Hatóanyagául a fent elsorolt alkatrészeket tekinthetjük,
melyek mini gyenge bőrveresiló, izgató szerek hatnak. Henyhe
lefolyásu üszkös fekélyekre téve, az eredmény sokszor meglepő,
s mint ilven szert a keletindiai orvosok tisztán rendelik is, heveny bánlalmaknál azonban még fokozza a bajt. Belsőleg 15-üO
liuzay, Gyógys:i. Lc~icon.
20
11
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cseppjével idült hörg- és tüdóhurutnál jó c1·cdménynycl allrnlmazzák, heveny esetekben itt is kerülendő.
Balsamum Richardi = Balsamum adstringens.
Balsamum salutis = Tra swccica.
Balsamum samaritanum:
llp. O/ei o/iuar. opl.
Vini mbri opl.
{1(1, !fi'. 101!'0
Conquassando lllÍ.'l:la cuapom nd
. remane11lialll gr. 1(/IN! _
lfo.c111í(já/.: sebekre, /iirésekre.
Balsamum Saxonicum.
Hp. Olt•i 111acidis,
„ menlh. cr11s11.
1J

oriyani
ruthae aa gr. ':!.

11

1najora1u1e,

ii

„ p11/eyii.

ros1narini.
saluiae,
11 succini aa. gr. 3.
» /rwend11/rw gr. r,„
H nucis 111oschalae
liq11nli
gr. 120.
n

n

Balsamum Seehoff'eri:
Rp.
Aloes socco/. Hrl gr.
Gummi benzoe 10:i yr.
Spir. uini recl. 9fi0 yr.
Solve el fi/lra.
Balsamum stomachicum Seehoff'eri :
Rp.
Rad. c11rcZim11c
Liyni sanlali
Myrrhne ar1 yr. 2:í
Ben::oes
yr. :ilJ
Aloes socco/. yr. 2110
Croci 1111slr. gr.
5
Alcohol 90°/0 gr. 17:í0
Aq11ac dest yr. 2:í0
Digcre el fillra.
(Hammer el Wo1:rnk).
Balsamum strumale :
Bp.
Jodi puri yr.
5
Kalii jodali yr. .10
Glycerini gr. 100
Solve JJ. S. Ií.iilsőley.
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Balsamum stypticum Warreni:
Rp.
O/ei lcrebinl.
Spir. uini conc.
. .
(/(/. !fi'. 10
Acu/1 sulfu1: dilZII.
.
gr. 2:í
Misce S. Vérzés ellen.
[(ii/sőley.

Balsamum sulfuris :
Rp. 0/ ci /in i gr. (j(}(),
ferue/'ac, pa11/alilll im misce
SulfZiris s11blim. yr. 100,
ad perfeclalll so/11/ionclll aqila.
Balsamum sulfuris anisatum :
·
Rp. Balsami s11/f11ris
yr. 21NI
O/ei anisi gr.
1011'0
Misce leni calorc, macera per dics /res el
liquorem decanla/wn fi/lra.
Balsamum sulfuris terebintinat. Oleum tcrebint. sulfuratum :
Rp. Balsami .rnlfuris
gr. 100·0
Olei lerebinlinae
gr. 801NJ
Misce leni calore, macera per dics /res, el
liquorem decantalum fi//ra.
Balsamum terebintinat = Balsamum Frahmii.
Balsamum tolutanum: Balsamum album liquid. Resina tolutana, Opobalsamum siccum: a Veneznelában. Ecuadorban.
talún Brazíliában is honos, a papilionaceák családjába tartozó
Myroxylon toluiferum Humb. balzsama. A fa 24 m. magas, örökzöld levelekkel, a balzsam a faállomúnvban van, s abból mély
bemetszések eszközlésekor kifolyik, X kifolyó sűrü balzsamot
tökhéjakban fogják fel s Tolu kikötőbe (Carthagena alatt) küldik, hol czinn edényekbe téve, a világkereskedelembe kerül.
A balzsam terpentin összeállúsu, súrgás, átlátszó, kellemes
szagu, édeskés izü, hosszabb állás után megbarnul .és kemény
lesz ; aceton, borszesz, chlorofoi'm, KOH jól feloldja, aetherben
alig oldódik belőle valami. A német gykv. szerint hivatalos. szörpöt és tincturát készíttet belőle a brill és franczia gykv. Gyógykönyvünk actheres tolubalzsammal vonatja be a Blancard pilulákat, hogy azokat a levegő 0-jének behatásától megóvja.
A hozzánk került balzsam friss állapotban lágy és átlátszó,
állás után azonban megbarnul s a benne ·támadt jegeczek miatt
homályos és kemény. Illata a vaníliára és a benzoera emlékeztet, s melegítéskor, vagy a borszeszes oldat elpárolgásakor
20*
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nagyon jól érezhető; bor3zeszes oldata a kék lacmuspapirt
megveresiti, akelonos oldala pcditi a poláros fény sikjüt balra
hajtja.Alkotóreszek:
'
1. 'I' olen: C"10 fl- 1G 0 s-. . .. o1UJ,.
at i·. s. 1Jors1zu
melynek sza<ra az elemi gyantára emlékeztet, 170"-nál forr, levegőn élenyt v~sz fel; 2. fahéjsav, mely az állott balzsamban ki
van jegeczesedve, forró vizzel kivonható ; 3. kél gyanta, mely
a perui balzsam gyantáihoz hasonló.
A tolni balzsamot gyakran összezavax;ják a Myrospcrmum
toluiferum, Braziliában honos fa balzsamával, mely azonban
üvegben ledugva sokáig folyékony marad, levegón lassan szárad meg. Hamisítják a tolni balzsamot hegcdilgyanlúval, melyet
azonban CS2 nem old fel.
Hatás tekintetében megegyezik a perui balzsammal.
Idült hörghurutnál lázmentes időszakban mint izgató köptetőt rendelik a fennt emlitctt készitmények alakjában, melyeket bővebben l. syrup és tinctura czimek alall
Balsamum tranquillans, Bals. narcoticum:
1

Rp.

·{

O/ei hyosciami gr. :íOO
,
clwmomil. gr, 0·5
juniperi
~
111acicli:;
'
rosmarini aa gr. 10
'
Olei rutluw
gr. 5
E:rlracli bel/adonnac gr. 15
»
opii aquos. g1: 5

A vizben oldott extraclumokat az 01. hyosciami· val kell
elpárolgásáig s azután kell az illó olnjokal
belekeverni. Külsőleg alkalmazzák zsábákra.
Balsamum traumaticum - Tinctnra benzocs composit.
Balsamum universale:
főzni a viz teljes

Rp.

Olei sesami
gr. 1:íO
Cerne /lav.
gr. 25
li quefaclis admiscc
Acel. lylhargyr.
gr. 25
Camphorae trit.
gr.
5
Misce agilando.

*
Rp.

Emplaslri minii adusl. gr. 100
O/e1 olivari
gr. 50
Sebi ovili aa.
Solve leni igne.
)lomen alterum habct: Ung, fuscum.

Balsamum vetorianum :
Rp. Olei be1gamotti,
, cajcputi,
))

citri,

~

1nr~joran11ae,

menlhac piper.
mlhae
saluiae
aa. gr.
NI
, ligni j1111iperi
, rosmarini
aa. gr.
:J·O
/aurndulac
macidis
aa. gr.
5·0
Balsnmi lolulani
gr.
1!NI
Gummi elemi
gr.
t:HI
Tincl. arnicae
gr. 12:i"ll
Spirilus
gr. 250·0
Macera per dies Sl':r, el liq1to1l'm decanlalnm filtra.
Balsamum Wienense, Bals. vitae Lelievrei :
Rp. Alocs
P. 20
Res. guaiaci
P.
10
Myrrhae
Slyracis liqu.
r1a. P.
5
Olibani
Railicis Angelicae
,
Gentianae
2
' Zedoariae ac1. P.
P.
1
Croci
Spir. uini recl.
P. 144
Sacchari albi
P. 32
Digere el fi//ra.
Balsamum vitae, Oleum vitae, Balsamum vitae alb. Asiaticum:
Rp. O/ci anisi sic//.
10
„ cmgophy//01:
211
„ aurcnt. cort.
4-0
Spiril11s v. recl.
1000
Misce el /iltra.
Balsamum vitae Ho1fmanni: ~lixtura olcoso-balsamica:
,

1.

A magyar gykv. 1. kiadása után:
Rp. Olei lauend11/ae
„ Cilri
» cmgophyllor. aa. gr.
1
11
macidís
„ neroli
aa. gr. 0·511
11
cinnamomi
gutt. III.
Balsami peruviani
g1:
1
Spirilus aroma/.
gr. 250.
Digerel11r aliquol dies, cicin filtra.
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ll.
A magyar gykv. II. kiadúsa utlÍll :
Hp.
Olei Lauendulae
Cilri
11
111ajorannat! aa. gr. 1
" caryophy//01:
11
111aciclis
„ succini r<!c/. cw. gr. li':iO
„ ci1111a1111110111i yutt. III.
Ba/.wmi peruviani gr. 1·51)
Spirilus aroma/. yr. 2·511
Diyere per dics lres, dein filtra
Hasonló készítmény a német gykv. állal előírt balzsam is, melyben még ol. thymi is van. Tiszta barnássárga folyadék. :\!int
gyenge izgató szert alkalmazzák szagolásra, bedörzsölésre és belsőleg is a bals. peruvianum javallatai alapján. Adagja belsőleg
10-20 csepp.
Balsamum vitae Hollandic :
llp. Spirilus 11ini
150
Rad a/cannae qu. s. ut fial mber, pasi /iltral. ad<ie:
Olei anisi ste/l.
1
" caryophyl/or. 4
„ auranl. corl. 5
Misce.

Balsamum vulnerarium: Tra halsamica.
Balsamum vulnerar. Warrenii, !. Bals. adstringens.
Bamberger Henrich, jeles orvostudományi iró. szül. 1822.
Csehországban, 1854-től a würzburgi egyetemen az orvostan
tanára, mint belgyógyász nagy tekintélynek örvend.
Bambusz, Bambusa arundinacea, a pelyvás füvek rendjébe
a pázsitfélék családjába tartozó fíí.
Bambuszkámfor, tabaxir, sárgás-fehér opálszinü és kinézésü
silicát anyag, mely a czukoruád csomóküzeiben van herakódva,
A középkorban mint gyógyszert alkalmazták. A hambuszkámfor
a legkisebb törésmutatóval bíró test.
Bambuszczukor = b~1mbuszkámfor.
Banán, Musa paradisiaca, a pizángfélék rendjébe tartozó
forró földővi fűnemü növény, termése ugorkaalaku, bogyónemü
s igen tápláló erővel hir.
Banculdió-olaj, az aleurita triloba, Molukki szigeten tenyészií
növény gyümölcséből kipréselt olaj, melylyel a faolnjal hamisitják. Fajsulya 0·94, tehát nehezebb a faolajmíl. Allitólag egyenlő
hatásu a riczinus olajjal.

Bandoline, hajkcniíszer
ltp.
r:('r(ll~ albac
!311/yr. cacao aa. !fF 120
O/ei runyyd. du/e. yr. 411
A:rn 11!! ia e l' o rei
!! r. lfill
Ofoi resedae
yr. 40
-- beryam.
!! r. fj

Cerae albae yr. ':200
Ce/acei
yr. 100
A.mm !f irw
y r. ':200
O/ei odoral.
gr. 11!
Banting William, angol orvos. az ií ncvér!il nevezett soványító kúra kezdcményeziíje, mely kura főleg étrendi szabályok
alkalmaz:ísából :íll.
Bányalég: C"H' képződik növényi ar1)»1goknak vizhcn valcí
rothadtisa alkaln1ával, vagy szerves anyagoknak 1eveg6téil elzárt helyen való hevitésénél. Szintelen, gyengén szagos g6z, f. s
J(p.

0·5;)9, levegővel keverve a légző szervekre nincsen káros he··
ha lással, de ekkor annál veszcdelmesebben robban fel, ha mcggyul;
levegő

nélkCtl csendesen, kékes lünggal ég el.

En1e gáz kőszénbünyákbnn nagy n1ennyiségben képződik.
s hasadékokban összeszorulva gyúl meg. Ha eme hasadék munkaközben megnyitlatik. a gáz betódul a hányamenetckhc s legkisebb szabadláng állal felrobban s iszonyu szerencsétlenségeket
okozott már. Kőszénbányákban a bünyalég felrobbanását ldkcrülendő, egy külön szerkezettel bíró lámpát használnak. !. Davyféle lámpa.
Bárányhimlő, varicella. fertőző betegség, mely sok tekintetben hasonlít a himlöhöz, dc attól azonban teljesen különbözc3
jellegü. Csupfo gyermekeket támad meg s a fertőzés idejétől számilolt 8-1·1 nap mulva mutatkozik. s heves lázzal áll
be. miközben a felső testrészeken apró. halvány rózsaszinü
petyek keletkeznek, melyek nemsokára vízzel lelt hólyagocskákká
alakulnak ál. A kiütések gyorsan elmnluak ugyan, dc helyükbe
mindjárt mások keletkeznek: 2-'1-8 nap alatt a tünetek elmaradnak s a beteg felépül. E betegség gyógyításánál a tisztaságon kivül csupán a láz csökkentésére kell nagyobb sulvt
fektetni.
Dr. Bókai Árpád tanár, a bánínyhimlős betegekkel foglalatoskodó egyéneken övsömör keletkezését észlelte. mely jelenségből e két betegség közötti összefüggésre lehet következtetni.
Báránypirositó = Alcanna.
Barbadosi aloe, 1. Aloe.
Barbots reactio = Füstölgő salétromsavval való faolaj
vizsgálat. !. üleum sesami alatt.
Bardanna, Lappa officinalis, Lappa minor, keserülapu.
Lojtorján. A köznép állal is ismert, széleslevelü, bojtos, Iilaszin
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vírágn dudva. n1agvai horgokkal vannak clhítvn. 111clyekkel állatokba és emberek ruluíiba kapaszkodva a növény szétültctésc
eszközöltetik. Gyökere n1int gyenge diurcticun1 használatos.
Bardeleben Henrich Adolf. híres német boncztanúr, szül.
1819. Frankfurtban, 18-11-hcn lett orvos s :'liacgclenek assistcnse.
Az akkori tudományos tíramlat elválasztotta Naegclet!il s 18.J.!-hen
magántarnír lett. ~!int anatomus nagv hírre tett szert, s a berlini
egyetemen is megkínálták a honczltÚ1i tanszékkel.
Barestesiometer. Eulcnlmrgtól szerkesztett rugós mérleg szc'r·
kezetü n1üszer a hőr nyon1ástérző képességének n1cgrnérésérc.
Bariphonia a beszéd közbeni kiejtési zavar.
. _Ba~ka. = hajlékony tengelylyel hiró fíízérvirágza', mely az
elvll'agzas cs a magvak megérése utlÍn lehull.
Barkások, Amentaceae, a kétszikü növények Ill. rendje. Az
ide tartozó növénvek töbhnvirc a mérsékelt őv lombos erdeit
alkotják, virágaik égy- vngy kétlakiak és barka-virágzatot alkotnak. Ide 'tartoznak a fíízfák, tölc;yfák, nyirftík összes fajai.
Barnakö, Pyrulosit, manganhyperoxyd, MgOc; l. Manganum
hyperox ydatum.
Barometer, légsulymér6. Oly készülék, mely a körlég n}·omását s annak változásait mutatja. A légsulymérőt Toricelli,
Galilei tanítványa találta fel HH3-ban, midőn a leveg6 nyomását hizonyitandó, egy csappal zárható, fenn beforrasztott 80
cenfin1éter hosszu üvegcsövet higanynynl löltött 111cg s ezt hignny-

nyal telt edénybe állította, a csap kinyit,ísa után a csőben a higanyoszlop egy bizonyos n1agasságnúI n1egn1aradt (a lengcr szinénél
eme magasság 7ü0 mm.) A higanyoszlop feletti légüres tér a Toricclli-féle úr. (L. atmosphera.) A higanyoszlop magassága a Toricelli
csőben a légnyomás szerint változik s eme változás mcgfigyclhctésére a csövet scálákra oszljúk s ez az u. n. baron1etcr.
A higanylégsulymérők szerkezetük szerint háromfélék.' u. m.
körtealaku, edényes és szivornyaalaku légsulymérők.
A körtealalm légsulymér6vel pontos méréseket eszközölni
nem lehet, mivel a körtében levő higany felszíne, melytéíl a
se álabeosztás számittatik. emelkedik vagy szlill a szerint, amint
a légsulymérő higanyoszlopa sülyed vagy emelkedik
Az edényes légsulymérő hengcralaku higanytartóból áll.
melybe a sárgarézbe foglalt· üvegcső van állitva; a milhmetcrscála egy az üvegcső mellé tíllitott léczr6l olvasható le, mely
lécz ugy állítható mindig be, hogv a scála 0 pontja mindig a
higany felszínén legyen.
·
'
Eme légsnlymérőnck egy másik alakja is van, melynél a
higany egy b6rzacskóban rnn, mely zacskó csavm· segélyével
ugy állítható be, _hogy a higany felszine a scálabeosztás 0 pontját érje.
A szivornyaalaku légsulymérő hasonló a körtealalrnhoz,
csakhogy nyílt csöve ép oly széles mint a zárt csöve, az egész
U alaku cső a sct\lán le s fel mozgatható aszerint. amint a nyílt
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csőben levő

higany felszíne a scálabeosztás il pontján l'clül vagy
alul esik.
U"J'
a ha1·, csövesséai
Pontos haromcterállás meaflgyeléseknél
D
b
:'.")
hatüst. mint a hő kiterjesztő hatását figyelembe veszik.
Ha a barometerbc légbuborék jutott, azt a cső ferde tartlÍsa, vagy ujból való megtöltése ültal kell megjavítani.
A fémbarometcrekuél, vagy aneroidoknál a levegő nyomástít rugalmas, légüres fémcsövek összenyomódásából tudjuk meg.
Az aneroidok szerkezete a következő: Ivalaku, középpontján
megerősitelt légüres fémcső két szabad vége cmeltyükkcl és
könyökökkcl egy érzékeny forgásképességü mutatóval van összekötve. A légnyomás növekedtével a fémcső két vége közeledik
cgyn1tishoz, mire a n1ulató ugy forog, n1int az óra111utató; ha
pedig a légnyomás alacsony. a cső két vége távolodik egymástól, mire a mutató ellenkező inínyban forog. A mutató számlapjának beosztása higanyharometerrel való összehasonlítás által
határoztatik meg. Eme barometcrek érzékenyek ugyan, dc nem
pontosak.
Baroscop = barometer, baroscop nevet visel egy keverék,
mely üvegcsőbe téve, kikristlílyosodásának vtiltozása szerint mint
id6jós haszmíltatik; a keverék áll: camphor, ammon. chlorat,
kal. nitric. alcoholból és vizből.
Barosma eckboliana Berg. A folia buccu és hallotta. lanatahoz ngy alak mint hattís tekintetében hasonló növény E. Amerikában. Mint izzasztó hugyhajtó szert alkalmazztik főleg idült
vcsemedenczc_ és hólyaghurutmíl. Adják fornízatban 10 : 200.
Barral bacilla, l. Arg. nitric. fus. cum kalio nitrico.
Barthez Pál József, híres orvostanár a montpellieri egyetemen, szül. 17:H. megh. 180G. A vitalismus megalapítója s termékeny orvostudonllínyi iró Yolt.
Bartholin Tamis, jeles dán orvos, szül. 1616. megh. 1080.
l,loncztani felfedezéseivel nagy szolgálatokat tett a tudománynak.
0 fedezte fel a rnellvezctékeket, a nyirk és chylus edények
viszonyát. irt több orvostudományi és gyógyszertani munkát.
Bartholini mirigyek, Tidemann mirigyek. a női hüvely nyákhártyájában a szemérem izom közötti mirigyek. 1-1-10 mm.
hossznak, fl-11 mm. szélesek, :'i-7 mm. Yastagok. kivezct6 csövük a hüvely bevezet6részének közepctájtín van. Eme mirigyek
váladéka a közösülésnél az ondót fclhigitja. azonkívül a vizelet
csipőségét enyhíti. Analogok a férfi ivarszerv Cowper-féle mirigyeivel. Gyakoriak eme mirigyek gyuladúsai. melyek takáros
elválasztással járnak. Gyógykezelése antiseplicus folyadékokkal
való fecskendezésbéíl áll.
Bartholoninus Erasmus. dán orvos 1625-H\98. Külföldi
utazásai után a kopcnhága'i egyctcn1en volt tanár s főleg a
fénytörés tanulmányozásával foglalkozott. Az izlandi pát kettős
sugárlörésél az ásvüny n10Iecuhíris szcrkezeléhől n1agyarázta.
Bartling Fr. Gottlieb, jeles német botanicus, szül. 1798-ban,
y
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meghalt 1875-ben Göttingában, mint az ottani egvetem novc1wtan tanára. Barlling hazánkban is utazott s haZ>ink llüníjál tiinulnuí.nvozla.

·

Baryt, sulypál, sulfát. ásvány. Ba S0.1 A baryt a rhombos
rendszerben kristdlyosodik, kristályai többnyire tiíblásak. Szinc
különböző, dc rendesen halvány, üvcoszerü. A Boloona körnvéké1~ található példányok igen szépek ~ egy ilyen pél~lányon fett
lelledezve a sulypát villogása. A sulypát nevét aránylao naoy
lömöttségétc31 ('1·5) kapta ; görögül barüs = sulyos. • "
"Baryta . , . 1. Baryum e. a.
Barytviz = baryum hydroxyd vizoldata. 1. o.
Baryum, Ba = 13fi.8, f. s. 3·G, neve a görög harüs = sulyos
sz_üból ered, mivel sói igen nagy fajsulylyal bírnak. A bary'um
k~t vegy.értékü elem az alcali földfémek csoportjában. vilúgossarga sz1nü s n1agasabh hőnél olvad n1eg n1int az öntült vas;
a természetben tisztán nem fordul elő, csak sói ismeretesek.
Elcíször Berzelius úllilotta el6, mig eleclrolysis ulján 1808-ban
Davy, Bunsen és i\latthiesen fedezték !'el aképen, hogy vizmenles olvasztott Ba Cfo-be - szén és+ Fe eleclrodol múrloltak,
midőn a Ba a Fe sarkon levá;ott. Nvcrheléí ban·umamaluamból
i~, !1a azt
áramban hevítjük. A baryum igen' gyorsan ';ixydálodtk, a vizet már közönséges hőmérsékletnél felbontja. a hínool
0
z~!ld sz~nü!·e fest~ 1 szinképét különösen háron1 a, /l, i:-val jclz ctt
zold cstk Jellemzt a D, E, F vonalak közölt.
Baryum aceticum: Ba (C, Ha 02), + [J,Q; vizben oldódó. kristülyos só, mely ugy készül, hogy forró hig eczetsaval !Ja COa-al
tehlcnek. Az oldat kihülése után az eczclsavas baryum kijeueczcsedik. Mint a kénsav reagensél használják.
· "
2 [],(); vizben
Baryum aethylosulfuricum: Ba (C, IJ,,S0.1),
és alcoholban oldódó baryumsó.
Baryum benzoicum: Ba (C; [{, 0,)2 2 HeO, sztntelen. lemezes krislálvok.
BaryÜm Banzosulfonicum: Ba (C,, fh SOa),
fö 0; ) " . _,,
Baryum bichromicum: Ba Cr, o, 2 [], 0:
· ~_s§~
Baryum bio~alicum: Ba (ll C, O;J, + 2 IJ, 0;
j'~~ ~·~
Baryum bor1cum: Ba B, o, + 10 fh 0;
Baryum bromatum: Ba Br2, vízben. alcoholban oldódó rhombos kristályok; elcíállilható brómhydrouén-savnak
Ba COa-al való
0
lelitése által, mely után az oldatot ki kell kristályositani.
Baryum bromicum: Ba (B!Oah 2 H, 0.
Baryum carbonicum natív; a természetes !Ja COn mint ásvány, Wi.therit név alatt ismeretes s fürtös, veséded jegeczes
al~ldm1~ fordul eléí; fehér vagy sárgás-szürke szinü, forrasztó cső
elott konnyen üvegnemü tömeogé olvad. A baryumsók clé5állitúsúra használjük.
ö~
~
Baryum carbonicum praecipitatum: Ba co, = 197. Ba Cfo
oldatnak ammonium carbonáltal való teljes kicsapása által állil-
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ható elő; a csapadék jól kimosandó és megszáritandó. Fehér,
íztelen, 15,000 rész vízben oldható por, mely hathatós patkúnyn1ércg.
Baryum chloratum, Terra ponderosa salita, Ba Cfo = 2·14.
Attelsző, diilénydcd, táblás jegcczck, szinlelcnck, 2-;) r. vizben
oldódnak. A némel gykY. szerint hivatalos. Eléíúllitása kétfélcképen történik:
1. Ba CO:i + 2HCI H, 0 = Ba C/2-!- 2 H, 0
C02;
2. Ba SO, + 4 C = .J CO + !Ja S; Ba S+ 2 HCI =!Ja C/, + H2S.
A baryum chloratumból 5-10 gramm a gyomorba jutva,
mint eréís izgató és hánytató hat, majd hasmenést okoz, később
bágyacllsüg, fejfújás lép fel. mik mellett az érlőkés szapora;
uloljüra általános rángások közben, híídés következtében beüll
a halül.

+

+

I~Iatását onnan n1agyarázzák, hogy a vérben jelenlevő cse-

so,.eJ

kély }],
oldhatatlan csapadékot képezve vérdugulüsl okoz.
Régebben lovak kólikájánál a vénüba fecskendezték 0·5--1 ".20
g1-.-ol 10 cn1re; adják görvélycs daganatokra, gün1őkúros genyedések és csuzos izzndmányok után belsóleg. 1-Jatüsa szemheöllci
ugyan, de csupán tapasztalati alappal bir. Adagja 0·03-0·10 gr.
Görvélyes szemgyuladásnál 1 : (i() oldatát adhatni szemvizül.
illérgezéseknél kénsuvsók udnndók.
Baryum chloratum solutum decinormalis, 'iio szabályos kémszer, azaz n1indcn 0:1 czentin1éterhen n Ba (~[:! egyenérték sulyának '/io része foglaltatik: 12·1\l gr.
i\lert:
Ba = 137
C/, = 70·8
2 [J, () = 36'0

Ba c/,-2 iT2 rT ~-2.J.3·8,
mivel a Ba 2 '" é„ a só egyenérléksulya: 12HJ, ennek 1/ 10 része 12·1\l.
Porrá tört jegeczes Ba CL-t szűréípapir között kiszüritunk
s 12·19 gr.-ot eléíször kevés tlcstilláll vízben feloldunk s az oldatot 1000 O' cm.-re higiljuk.
Az oldat pontosságúról meggy6zéídenclfi. annak 20 O" cm -ét
ugyancsak 20 O" cm. Ag NOa oldattal kicsapjuk és megszü1jük.
A szüredéket kél részre osztva egyikhez Ag NO,, a músikhoz
!Ja Cl" oldatot adunk, ha csapadék egyikben sem tán.adt, az
oldat pontos, ha Ag NOa csapadékot adoll, az oldal erős volt,
ha pedig a- Ba Cle oldat adott csapadékot, az oldat gyenge volt.
A !Ja CL oldatot mint a kénsavnak érzékeny reagensét, a
volumelricus elemzésben a lecsapási eljárásnál alkalmazzák.
Baryum chloricum: Ba (Cl O:i),, isomer a kal. ch.Jorieummal;
előállithaló sósavnak Ba COa-al való telilése állal. Eghető anyagokkal keverve felrobban. A pyroleclmicáhan haszmíljúk.
Baryurn chromicum: sárga ultramarin. Ba Cr O.,: szép sárga
festék, mely keletkezik Ba C/, oldatnak szabülrns chrómsarns
kálium-oldattal való keverésekor.
-

-
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Baryum citricum: Baa (Ci !fc, 0 7)
7 [J,0; fehér, amorph
por. mely BaCOa-nak czitrom·savval való telitésckor keletkezik.
Baryum fluoratum: Ba h. vizhcn alig oldódó fehér kristályos por, mely clfüíllilható frissen kicsapolt Ba COa-n'.lk lluorhydrogén-savhan való oldása @al.
Baryum hydrooxydatum, Ban•umoxvdhvdrat: Ba (OIJ),, elő
tillilható Ba O-ból. lm arra vizet locsolunk s az igy. nvert tön1eget vörös izzásig hcvitjük. l\Iaktalan, fehér por, '111clv~ vizhcn
oldható (haryt-viz).
·
Baryum hyperoxydatum, Baryum-dioxvd: Ba o, = rnn. Elóállitható barnun-oxYClhól. ha azt' vörös izzásia hevitjük és reá
tiszla oxygént vezefünk.
n
·
Szintelen, jegeczes por. melv forró vizben Ba (OH),-é és
0-re bomlik. Hig HCl-ban oldv'a H, o, tartalmu oldatot ad,
melv a fémsókhól fémeket választ le. Vörös izzásig hevitvc
Ba 0 és 0-re bomlik. 8 molccula vizzel banumdioxv;l-lwdratot
képez (Ba O,. 8 füO.) mely még clőüllilható- H, o, és J)arvtviz
összeöntése füal, midőn fehér, avönayházfénv[i bm·vum diÖxvdhydrat válik ki.
b.
b.
•
•
•
.
A baryumhyperoxyd [], S0.1-el H, O,-t ad. L Hydrogénhyperoxyd.
·
Baryum jodatum: Ba J, = 391 -!- 2 HeO; 30 rész Ba S0.1-hcz,
melyet el_őbb 120 rész langyos meleg vízben eloszto!tunk. mintegy 35 resz eldörzsöit jódot udunk; n1id6n n1ár a jód feloldódott, a még meleg oldatba 27 rész Ba COa-t teszütllt s a kever~ket .. vízfürdőn a s7:~nsav teljes elillanásáig melcgitjük. azután
zart u_vegben leülep1t.1ük s vacuumban heszáritjuk. Sárgás-fehér,
n_CI_n. allandó ve_gyület, vízben és alcoholban jól oldódik; undonto ize van. Regebben scrofulánál adaaolták O·Oüö- 0·03 aros
dosisokban.
b
"'
Baryum jodicum: Ba (.!Oah. isomer a chlorsavas harrnmmal s előállítható jódsavoldatnak Ba (Ofl)e-el való teli!ése 'által,
midőn a só fehér pelyhek alakjában kicsapódik.
,1 Eh 0. \'ízben oldódó
Baryum lacticum: Ba (Ca Elr. Oa),
kristályok.
Baryum manganicum : Ba Mn
szép zöldszinü ve„vület
melyet mint festéket a Scheele-féle zöld belvet! használt~~k. '
..
B~ry_um ~e~hylosulfuricum; Ba (Clfa so,j,-!- 2 IJ, 0; vizben
.101 oldodo lmstalyok. Gyakorlati haszna nincsen.
Baryum molybdaenicum: Ba Ma 0.1. Csakis savakban oldódó
kristálvok.
Baryum nitricum : Ba (NOa), = 2Gl. Szintelen, léoálló octacder jegeczeket képez, melyek 12 rész hideg és 3·5 ~- fm:ró vízben oldódnak, mint mérgés venviilet óvatossáaot kiván.
Előállitása végett 100 réstl3a COa-t 1000 ~·ész forró vízzel
keverünk és a kevéssé felrázott keverékhez nvers HNOa-at
adunk mindaddig. mig belőle Eh SO, csapadékot· nem választ
le. A bepárolt oldatból kijegeczedct! sót összegyüjtjük.

+
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A Ba (NOa), ép oly mérges, mint a többi baryumsók, kémlöszerül Eh S0.1-re és tüzijátéknál a zöld ·szin elöállitására használják.
. ~aryum nitricum solutum circítcr 1/, nornrnlis, G·_G gr.
Ba (i\Oaj,-t annyi H,O-ben oldunk, hogy az oldat 100 D"' cm.
legyen. Kénsav f"clkeresésére használják.
Baryum nitrosum : Ba (i\'O,j,; a Ba (NOakből keletkezik,
ha azt hevítjük. vízben és alcoholhan oldódó kristályos por
Baryum oxydatum, haryum monoxyd: Ba 0; a természetben nem fordul el6. Nevezik még Baryta usta anhydricanak is.
Szürke, likacsos tömeg, mely vízzel nagy melegfe_jlesztés mellett haryumhydroxyddá egyesül, 1. o. Elíiáliítható Ha COa-nak 10"/„
szé111icl fehér izzásig való hevítése últal, azonkivül /3a (NOaknek
izzitása úllal. A p1Totedmicúhan mint festéket alkalmazzúk. Lúsd
még Baryum hYJÍeroxydatum.
Baryum peroxydatum, haryum dioxyd; l Baryumhypcroxyda!.
Baryum phosphoricum, Bar. orthophosphoricum: Baa (l'0.1.b
Előüllitható Ba CL-nak natr. orthophosphoricummal való kicsapása últal. lsmeretes phosphorsavas Ba. sók még a savanyu
haryum1ihosphút: 13a IIP0.1, pyrophosphorsavas !Ja: /3a,J>, 01. ILO,
metaphosphorsavas Ba: 13a (POu)e, melyek mind 13a CL-bál állithatók elő az illető nalriumsóval való kicsapás által.
Baryum propionicum: Ba (Ca Ho O,J,;
Baryum rhodanatum : Ba (i\'SC),;
Baryum salicylicum: Ba (C; Ho Oa)2-!- fü 0;
Baryum selenicum: Ba Se
Baryum sulfocarbolicum: Ba (Co EJ:, SO,),; a fent elsorolt 5
sónak n1ég nincs gyakorlati haszna.
Baryum sulfuratum, baryum polysulfidek, Hepar barytae:
Ba S, Ba Sa, Ba
Előállithatók Ba O-nak H, S-cl való egyesilése
vagy Ba SO,-nek szénnel való reductilása által. Kevéssé rózsaszinü, vízben oldható amorph tömegeket képeznek.
Baryum sulfuricum: Ba SO,, mint ásvány elég gyakori s
haryt nevet visel. Előállitható bármely baryumsónak kénsaYVal
való kicsapása által. A Ba SO, igen szép festék, mivel levegiin
nem változik s ezért is nevezik: permanens fehérnek. \'ízben
igen kis része (1 : ,100,000) oldódik.
Baryum superoxydat = Ba. hyperoxydatum.
Baryum tartaricum: Ba
Hi Oo.
Baryu m ustum, 1, Baryum oxydatum.
a t cchnicában festék
Baryum wolframicum: Ba l\'o
gyanánt használt fehér por.
Bárzsing, oesophagus, nyelő-cső, a tápcsatornának a nyakon
és n1ellkason útn1enö része; kezdete a gége alatt van, innen a
szívburok mögött haladva megkerüli az aortát s a IX. hátcsigolyáuál áttöri a diaphragmát és a gyomorba megy át,
· :1-1-2ü cm. hosszu, 18 mm. széles és 9 mm. vastag. A bárzsing
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mozgásai a nyelés alkalmával lassuak s az ételnek pár perczre
van szüksége n1ig rajta ál111egy.
Bárzsing betegségek 1. Oeso ... czim alatt.
Bárzsing-csönek nevezik az oly vé.kony csövet, melylyel a
hárzsingban fennakadt türgynknt lctaszitj~ik és a gyon1orgúzokal
rnj ta kivezetik.
Basacanum = meghiívölés.
Basanites · = próbakő.
Basedov Károly A. orvostudor, szül. 1700. Dessauban, -l-.185.1.
egy bonczolásntil szerzett vérmérgezés következtében. Ő róla
van elnevezve egy sajátságos betegség, a
Basedov-kór, morbus Basedovi, melynek oka eddig nem
igen ismeretes, dc leginkább ijedtség, megerriltetctt szellemi
munka után lép fel, lehál agybántalomnak kell lennie. Eme
betegség f6leg nőket lep 111eg, tünetei a szernek kidüledésc exophlalmus - golyva, szapora szivmükörlés és szivbillcnylyü)lántaln1ak, hysteria, reszketés, izzadás s gyenge eln1éjt'lség.
Tüneti gyógykczelésén kívül megkísérelhető a jódkálium és a
villanyozás, mindazonáltal kó1jóslala kedvez6llen, mivel a szív
igen n1cgrongáltatik.
Basicus = lugos kémhatásu, 1. 13asis.
- - Basilius Valentinus. benczés barát, híres alchvmista a X\'.
században. i\Iint tekintélyt még Géhernél is töb!Íre becsülték.
A hagyomány azt mondja, hogy föltedezle a bölcsek kövét s
annak hatását 10-30 szorosnak mondja.
lllint orvos feltételezte, hogy az emberi lest sóból, kénhéíI
és higanyból !}11, ugyaneme alkalrészekbéíI mondotta a fémeket is állani. 0 állitotla elc'í elcisziir a sósavat, konyhasónak és
vasgálicznak lepárlása által; ismerte az ammon. carbonicumol,
elfüíllilolla az antimonchloridol, az antimon-pentasulfidot, elciször ismertette a , Wismul<-ol, a oKobolt<-ot s több vegyületet
állított elő.
Basis, alcali, lug, a hydrogénnek oxygénnel és valamely
elemeknek hydrofémmel való vegyülete, vagy másképen
oxyd vegyületei, a vörös lacmuspapirt kékre, a curcumát barnára festik, savakkal pezsgés nélkül vegyületté egyesülnek, mely
vegyl\lelek sóknak neveztetnek, A Ieger6sebb aljak a telitetlcn
1. v. é. (OH) hydroxyl-gyököl lnrlalmazzák, míg a fémoxydok
nuír nem oly er6s basisok. A lug annyi v. é. a hány (OH) csoportot tartalmaz; p. o.:

+

Na (OH); lí. (Oli); NH1(0H)
Ca (OH),; Ba (OIJ,); My (OIJ),
Bi(Oli):i

Fe2 (Ol:I)o; A/, (OH)o

-··

-

!. v. é.
1l. Y. (>
III. Y. é.
\'!. v. é.
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A bázisképzéí csoport lehel :
0
(OH) ,

s

oxycsoport,
hydroxylcsoporl,

l

sulfocsoporl,

(SH)Í

l
Te l

Se
(Se ll)

selenocsoporl,

lellurocsoporl bázisai.
(Tell)
gyökii básisok, melyekben az (OH)
Ismeretesek összetett
csoport li-jén kívül a löhbi lJ más fémek vagy gyökök Mlal
helyeltesitliet6, ilyen vegyületek: az ammonia: NH1 (Oli) é.s
helvctlcsilési termékei: az aminek, azuttin az arsinek, phospluncl{ és slihinek. 1. o.
A növényi eredclü lugas kémhalásu vegyületek is bázisok,
mivel képleleik az ammonialipus szerint állilhalók fcL ezek is
megv:íllozlatják a lacmus színét és savakkal jól kristályosodó
sókat képeznek, 1. Alcaloidák.
Básisképző elemeknek nevezzük ama elemeket, melyek .a
villanyos vegyhonlásnál a
sarkon vállanak le s a v1zzel b1zonyÖs körülmények között hydroxyddti vegyülnek, míg lJ szabadul fel :
K /:I,O = KliO
IJ
Ba 0
2 IhO = Ba (0Il); fö
Fe,+ fi lh 0 = Fe,(OH)i:
H
Ilyenek er6sségük szerint:
Antimon,
Yllrium,
Réz,
Bisrnulh,
Tcllur.
Beryllum,
(Horn,
Tan lai,
i\Iagnesium,
Ön,
Titán,
Calcium,
Nalriun1,
Hydrogén,
Stronlium,
Kalium,
Aranv,
Baryun1,
Osmit1m,
Lilium,
\'as.
l~antan,
Ezüst,
Basilicum, Ocimium basilicum, illatos ajakos növény, kcrlcinkhcn tenyészik régebben nagy gyógyerőt tulajdonilollak neki.
Bassa Arnou~ József, olasz orvos, Kossuth Lajos volt házi
orvosa. Frileg mint szemész szerzett magának J;ir~~ nevel. .
Bassorin, traganthin, a tragacaut gumnu lo alkalresze:
Ci; H,u 010, vízben nem oldódik, híg li, S0.1-el főzve erjed6
czukorrá alakul. Bassorin nevet visel Wielhelm ausztriai gyógyszerész által készitelt szappanlé-szerll keverék, melynek azonban a bassorinhoz semmi köze.
Bastard = hybrid, korcs, kél különbözri faj nemi egyesüléséb 61 származott ivadék.
Batata de purga, J. Jalappa.
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• B~tata edulis, a cs.öves virágnak rendjébe a convolvulacc:ík
csalad.iaba lartozo nüveny, n1clvnek gnn1ói ken1ényitő tarlaln1uk
miatt igen táplálók.
Bathymorphia = a szcmlckc vízszintes álméréíjénck na«yobhodásúhól szürn1azö rüvidlúlüs.
·
n~
Battalismus, hebegés, midéín az illelrl az •r•-l >l•-nck
ejti ki.
Battarismus = gyors beszéd közben való szó clharapús.
Batteria = lelep, féíleg villanytelep.
Bauchin Gáspár, jeles bolanicus és bascli orvostanár
1:i!iü-1 !i2-L

Bauchin-féle billentyük, már Tulpius állal is ismert, de elfiször B. últal leirl bilcnlyüncmii 1wnlvú111-. mely a vakbél és
vékonybél érintkczfi felületén fekszik.
.,..
Bauman Jenői a freihurgi orvosi lanszéknél a chc111ia tanúra;
lolcg a phenol-aethcrkénsav, azután a ptomainok keletkezésének
tanulmányozús;ín fáradozott és kulaloll.
Ba_ume Antal,_ párisi gyógyszerész és a gyógyszerészi vegy~an tant~ra, szül., 11:28 ..,. -j- 18U·L l\.ortinak egyik hasznos szak~ro'.lalm1 munkasa, szamos gycígykészilmény eléíállitási módját
pv1totta.
Baume-féle fok, egy araeometer heoszlús, 1. o.
Baunscheidtismus, 1, Accupunclura.
Bay-rum, i\Iirika-rum, a mirica acrisról lcdeslilláll' rum·
rnestcrségcscn is készilhelő :
'

Tinclurae Quillajae P. 2.
Aquae coloyniens.
Spir. vini rccl. cw. P. 5.
Glyccrini
P. 2.
Jlliscc, scpone cl /illra.
Bdela = nadúly.
Bdelapithesis = nadúlvozás.
Bdelatomia = ama elavult szokás, midéín a nadfüyoknak
h::itát szivás közben felvágták és a vért kinyon1ták, honv nvorsabhan szívjon a beteg testrészből.
·
"- ".• Bdelapithecium, oly tágas üvegcséí, melylyel a nadályokat
rakJllk lel.
Bdelometer, Sarladiee állal ·készitelt, de már nem használatos köpülyözéí készülék.
Be = ~eryllt~m vegyi jele.
Bebeerm, a Ncctandra Rocliac Schomb Parcira brava alcaloiclúja, mely valószinüleg azonos a Buxinnal és Pelosinnal.
l~éplete .: .Crn Ifo NOa, amorph, vizhcn oldódó por. Anlipyrelicum
es. a chmmncl hasonló hatásu; adagja O·ül':l-0·05 gr. naponta
ncgyszer.
·
Bebeerinum muriaticum : Crn lfo NOa. HCI, barna vörös kristályok, vízben oldódnak, hatása mint a fentié.
Rp.
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Bebeerinum sulfuricum, heberia sulfurica, a brit gykv.
Előállithaló a következő
szerint hivatalos: (Cm ffo NOa)2H2
módon:
Bp. Corlicis Bebccm
P. 100.
yrosso modo p11/11eralis affwide
P. 400.
Aquae fcruidae
Acidi s11/f11rici di/. P. 30.
Agilale slenl per 11nam dic111, 111111
e.rpri111al111c Resir/110 afl'undc
Aq1111c fauidae
P. 300.
Acidi s11/ji11ici r/il. P. 2(),
el agilaw/o per dicm rrnam seponc,
/um e:tprime.
Col/aturis coaporanr/o
ml re111ancnl. redaclis P. 50.
wlrle A111111oniae p11rae liq11id.
qu. s. ul a1111no1u1111 11raeualeal.
Praccipi/11!11111 benc 11b/11/11m soluc in
Acir/i sulfúrici di/11/i qu. sa/. ad so/11/.
nrnlr. Li<111orcm calore b11/11ci 11q1111e

so„

1

.1
1

1

a<l si<·cllrn cua11ora.
Igen kescrü izü, liarnüs-sürgn por, rnelv vizhL·n és hurszeszhcn jól oldódik. ;\!int a chinin hclvettcsiÍójél lúz ellen adagolták, 1. Beheerin és Bihirin.
·
Beard György Miller, amerikai orvos, szül. rn;m. meahall
1883. New-Yorkban. Tanulmiíiwozta az úllati delejessl;'"Ct ';:behatóan foglalkozott az electrollicrapiával és a Jútiis él~ttmuival.
Bechica _remedia, exp.ccforanli:1, an~a gyógyszerek csoportja,
111clyck a nyalka-clvalas1.tas lokozasa cs a kiköpés e16scaitésc
által a légutak huruljúra gy6gyilú hatússal vnnnak. Ilven s~erck
az e1nclicu111ok kis adagjni, azutün a kon\'hasön, safn1iacon és
alealicus sókon kivüI az antin1on készit1116'11yck, an1n1oniac készittnényck, sencga, quilajn, acid. henzoie.
_Beclrnrts Henrich, a hn~~mschwcigi_ Carolincumban a gyógyszeresz1 vegytan tanarn; loleg a hullak rothadúsa allrnlmúval
kclctkezö lcr1nékck kutatásával foglalkozik.
Beczö = kéllcvelü. kélrekcszü soknu1oyu ter1nés, 1nclyhcn a
magvak kél sorban állanak, felnyilásknr ah~lról felfelé kél- részre
hasad s a vúlaszfal a rnagvakkal vissza1narncl. 1-Ta a hecz6
egyenlő széles és hosszu, liee.zőkénck Valfy táskának nevezik.
Bécsi fű = \' aleriana cellica.
"'
Bécsi ital = ,\qua lax. Wienensis.
Bécsi mész = Calx 1denensis, az é«etett mész finomabb
fajtúja.
"
Bécsi rongy=' carminnal praepanill r01wv, kendéízcí czélokrn.
. Bedörzsölési mód, inunctio, ffileg hig~)nynak a béírön át
valo lclvetcle a szervczcthc az unrr. hvclrarcrvrinek hedörzsülésc
által. l~n1e 111öclot a franczia orvos~ k inár r~-gebl: cn alkaln;nzt~ik
w
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de mivel nem alkalmazták kclléí adaghan. kellemetlen l'ogtő
gyuladást okoztak vele s bizalmatlanok leltek eme kúrn iránt.
A jelen század elején Hust német sebész hil'ta fel ujolag eme
n1ódra az orvosok figyelmél s a kúra alkaln1azúsút szahatosan
megirta. A hedörzsüléseket rendesen syphyliticus bajoknál hozzák alkalmazásba lehetíileg széírtclen helyeken, mivel a széirtüszőket gyuladáslrn ejti.
Alkalmazása a kövclkczéi idéiszakokhan és helyeken lanácsos: 1-ső nap este a kél láhszúr

hajlitó felületén; második nap a két czomb felületén : :1-ik nap
a hason; '1-ik nap a mellkas két oldalán ; 5-ik nap a két karon;
!l-ik nap jót meg kell fürödni s a kúrát ujból kezdeni s orvosi
beavatkozásig folytatni. A kúra alatt ügyelni kell a száj és fog·
hus nyúkhártyüjára, nehogy gyuladásha jüjjön, ennek clkcrnlése végett a szájat gyal<ran kell chlórsarns kaliumoldallal
öhlögclni.
Beer György József, kivüló béc.si szemész és orvosirodalmi
tekintély. A szemopernlióba lübb módszert hozol! be, lanill'únyai: l'larcr, .TaeAcr, Chelius, llosas, 111ind kilün6 sze111észek.

Befecskendezés, injectio, an1n

gyögyszer-a<iagol::ísi 111c'>d,

111elynél hizo~1yos n1cnnyiségü folyékony anyagot 1ncstcrséges

ulon juttatunk valamely hozzú 1wm férhclií testrészbe, p. o.
héir alá, a hugycs6hc, n1éhhe slh.; en1e in(>dol 1nüskép esc'irénck (encma, clysma) nevezik. Lüsd clysma alatt.
Begy, ingluvies, az úllatok, frileg a madarak hürzsingjünak
zacskó formáju kiszélesedell része, melyben a tüplálék mintegy
előzetes cn1észlésen 1ncgy ÜL
Békadaganat. ranula, a nyúlmirigyek szüjfcneki csoporljúnak kóros kitágulúsából szúrn1azó gü1nba1aku daganat, n1ely
nyulós, halvúnysúrga nedvet larlaln1az. f"la nagyon 1ncgníí a
nyelv mozgását akadályozza. Opcraliv ulon lúvolilandó cl.
Bela, fructus belae, bengali birs, a hrit gykv. szerint hivatalos; a hela az aegle 1narn1elos Corrcn, crataeva 1narn1eros L„
naraucsfélékhez tartozó fa gyün1ölcsc. l\ fa egész I-Iindoszt:.ínban ln nos és mint szcn t fa, nagy ápolásnak örvend. 10 -1:1
inéler n1agas, levelei hárn1asok hasitottak, a fa tüskés, a gyiin1ülcs fás héjju, narancs nagysúgu bogyó, 10-1;) rckcszszcl.
(i--10 n1aggal 111inden rekeszben. r\ kereskedésben szcletcklicn
kaphah'>. 'l'nrtaln1az pectint, nyákot, n1ézgát és festanyagol, sokak
szerint csersavat is, ámbár ez nem mutatható ki. Hazújában
házi szer vérhas és hasn1cnés ellen, n1ig nagy adagja székrekedésnél hashajtó hatással l>ir. Nem léYcszlcndéí össze a
gránát-ahnával.
Beléndek = Hyosciamus niger, 1. o.
Belladonna, alropa bclladonna, maszlagos nadragulya, éveW
növény Emópa hegyes erdeiben. Solanaceae Bartling.
,\ h. gyökere éveid, a f{ígyül\ér alsó része a növény örc·
ged ésével elhal s ezek ne husznültassanak, csak a husos gyü~
kerek; a száraz drogból a fás, üres darabok elvclen<lők, a
1

1
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Jiszlcsek sem használhatók, mivel azok lcnYészlell növénvbéíl
v~1lók . .Julius-augusztushan gyüjtcssék.
,\ f6gyökér haránln1clszelét n1icroscopon nézve, lálhafn~,
Jionv a kéreg ;:}-ször vékonyahh a fánúl s ettől sötétehh szinü
cat~Íbynm választja cl, veléíúllomúny nincs.
1\ faúllon1ánv csak a szélckhcn sugnras s vültogalva l~>111üttchh és lazúh-h összc:.í!lásu gyürükel 1nutat, a kiils6nck es
harmadiknak fasejljei vékonyfaluak és hossznak, a müsodik és
helsii gyüri\k sejtjei vastagabb fallal llirnak és pontozottak.
,\ levelek 2 den1. hosszuak és 8 cn1. ~zélesck, ékszcrüen 1negvékonyodoll nyélezévcl. ..-\ levelek n1indkét lapjukon.apró tnirigyckkcl vannak horilva, 111clyek a 1.nesophylun1han
vannak elhclye.zve s sóska-savas 111ész krislálykúkal tartaln1aznak.
A belladonna ascolii Salaclinus miívébcn a XVI. században
Solalrun1 ruriale, - 1nortule név alall isn1eretes, rnostani neve
helladonna - o szép asszonyt jeleni, miYcl egy bel6lc készilelt
szerrel a velcnczci n6k szcn1ükel ragyogövú tették.
Tartalmaz: 1. atropin!. vinígz:ískor szedett levelekben
O·-l-O·;l"/ 11 a gyükerekhen O·H0°/11 van jelen. a gyökérnek esupún
kérge tarlal111azza. llégi, vagy kés()n úsott gyükérben az ~atropin
tartalom 0·2''/" is lehel; 2. Belladonninl; :1. Alrosinl. ·l. 1~ luoresc:íló anyagot; :). Asparnginl, melyet azonban csak levelekből
készült, állott kivonatokban talülhatni.
Hatüsa az atropin czikkben van leirva. Levelei mellszomlüshan szenvedéík számára mint czigarclla adhatók; leginkább
köhögés és makacs székszorulüsuül forrúzatban adják 1 : 100.
A bclladonna készitmények adagolásánál kerülni kell a
maró alcalikal, mükonyl, slryclrninl. Készitményci: Empl. bell.
Exlr. bcll. Linim. hell. Tra belladonnae 1. o.
Mérgezés esetében C11 SO.:-béíl húnytalónl 0·80 gr. adassék
azulún a gyógykezelés tüneti.
Belladonna-csoport. ~!int az alropa hclladonnával hasonló
halüsu niil'ények, a solanaceák csalüdjúhól fclcmlilendéí a Hyoscian1us nigcf, a Datura stran1011iun1 és n1ég a J)uboisin n1yoporoides.
A helladonna gyiikcréb6l cl6sziir :\!cin, 1831-heu, a lühhi
részeihiil 18:33-ban Geiger és Hesse állilollük eléí az atropint.
."\. nüvényev6k cn1e n1érgekkel szcn1ben csaknen1 in1n1unisok.
Belladonnin: Cl7 I·fo NCh amorph, Yizben nem, chloroJ'ormban, spirilushan oldható anyag, alcoholos ma~·ó kali helladonnasnvvú és lropinnü alakilja. I-Iatúsa n1cgegyez1k az alrop1nnal.
Belmontin = Parafinncmü vegyületek n0c1e.
Belonos11asis = Accupunclura.
21*
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Benedictiner -

Bp.

Bcnccliclinus likör:
gr.

Flor. Cassir.e
Rad. Zi11yibcr
Flor. macidis

yr.
y r.

fiad. ncori

gr.

Rad. a11yc/.
yr.
Fol. 111clissac
Fol. Ily.rnpi aa. yr.
r:o1 /. cilri
Hor. a111w1/.
flb. 111c11!/u11• a11. yr.
Sc111i11. coriw11/ri yr.
Spir. vi11i
yr.
Sy r simpl.
yr.
Bengali tlizelc, 1. lgnes Bcngalici. ,.

Benzacetin.

kőszén-. kfíoln.i- és harnaszön-henzinnck neveztetnek s !.. II.. !l[
számmal jcl[)Jtctnck. Az !. sz. benzint !. llcnzinum lithanthracinnm czim alatt. a Ill. pedig B. e li~no fossili alatt. mig jelen

2.
.'i.
Ii.
10.
1fi.

:211.
~;).

;ill.
J;)(}IJ.

1:ill.

acehtn1\·do111cthYl-sa~1cvlsav,

.

..

és

1dcgzsong1lo

c:sillapilö szer ().t)---i·O gi-.-~)s adagokha1i.
,
, ,
Benzalchlorid, henzvl htchloralum, chlorohcnzol: Cd!:.U I U,:
a kcserü mandula-olaj 'chlorvcgyiikle.
. .
Bonzaldehyd: Ci: lh C'OH. a kcserii mandula-ola.J cs az aqua
a111ygd. a1nar. - alkatrésze. n1ely 11tühhiha11 eynnnal cgyesülvl'
van .iclcn. ,:\z illatszer gyi.írUísba11 vnn szerepe.
Benzaldehyl;cyan: C', !ln 0. Ilr:y, l.aqua amygd. am:1rnr. ez. a.
Benzamyd Cn !le. CO. :Vlh kristálvos túhl:ícsk:ík, aleoholhan,
aetherhen és ,;mrnoniúhan oilllwtók.· El6'illitható hypur.'av1rnk
ólomhypcrosyddal való fclhontása :íltal és ammoniúnak henzoylchloridra való hatúsa :íltal.
Benzanilid, phenylhenzamid. C\; llr.. S!l\CO. C; lh) :dcohollian oldúdö krisl:ílyok. l·'ert(jz{) hctcgségckhen 111111! anl1pyrL l1cu111ol f<ilco!'.'> oycrn1ckckn(;] ad"júk
0·10-0··l ur.-os
ada~.rJinn.
,
e•
'
Benzasphalt =' Benzid. 1. o.
.
.
Benzenylamydothiophenol: Ci:i Ih SS. thearozsa szag11, .1cgcczes lííkl'l képez, az illalszer-gyúrlúsnúl ulkahnazzúk.
Benzid Benzas1ihalt. l<én-k:ítrüm, faíkal ,:, m:ís anyagokat
prnesclvülö _.nnvaa, 111elv ~ rész kénncÍ\: ;~-·L rész k()szénk:ítrúnynrnl vai<í összeolvaszt:\sa :íltal készül. Terpentin feloldja.
·
Benzidam = Anilin.
Benzidin, paradiamidodiphenyl: XIJ, (C'n IJ.1)c NIL l\rist:ílyos
lapocsk:ík, mclvek forró vizbcn, alcohollrno, acthcrhen oldlrntok.
Benzídinum sulfuricum: C',, II1, i\',. ff, S0.1, a l'cntnevczctt
húzi~ kéusavsöja.
Benzi!, dibenzoyl: C; llc, ICO),. C; Ilr.. A hcnzoinnak kénsavval való kezelése :íltal clií:íllithaló vegyülel; tiíalaku, aethcrhen
és alcoholhan oldódó kristülrnkat képez.
Benzinum, a (;11 f-!~11 ~- ~-~ szénkünncgck elegyélidl úllü, viztiszla. színtelen, könnyen 111nzgö {)·{i8-0·70 !'s. úthaló szagu
rolrnclék. mclv vizhen nc·m. horszeszhcn. acthcrhcn kiinyehheu
oi<lódik. A benzinek az anyag szerint, melyből clőúllittatnak,
1

h~

325 -·

czfkkhcn a né_111et g)·kv. üllal clőirt k6olnjhc11zinl türgyalorn.
Eme hcmin az anw1·ikai kiíolajhól 70-100'-n:íl p:íroltatik
út, ezért 111indig kdolaj szaga van. l\ézrc cseppl'nl\"e elillan s
szagot 11cn1 hagy n1aga ulün, ha ez rneglürténik s ha papiroson
zsirfoltot hagy. nincsen kcll6en Sa OIJ és [J, S0.1-cl tisztilva.
Feloldja a !Jr-l S-l, I'-'. kautsukot. gullaperchút, sok alcaloidot. Jóddal m:ílnapiros festékei képez, az asphallot nem oldja
s ehhL•n különbözik a kiiszénhenzintéíl : HXOa·al nitrohenzolt
nen1 képez, rnig n kfíszénbenzin igen.
Tartalmaz hcsant (C; llt1). hcptant (C'; Hw'i, oktani (C, ll1<.I
n1elyck a pelroleun1-aelhcrrel l'gy sornzall>L'lick. l~n1e henzinhcn,
benzol s ('11 ff~n ~- ,, szénköncg niucsen.
I"Iatüs lekintctél>en a petrolcun1-aetherrcl egyezik n1cg
dc ann:íl sokkal gyengébb. Az alst"ihhrendii :"illatok. él{ísdick clpusztitúsüra igen alkalinas s a hajlüszéíkrc izgntölag hatva a
hajzat nii;-ését eliimozditja. Hasrnúlhatni azt illcí olajokkal vagy
zsiros anyagokkal keverve, n1ivcl ilyenkor nen1 cvaporúl oly
han1ar.
\'igyüzni kell, nehogy küzeléhcn ég:; gyertya vagy lüz
legyen. n1crt igen gyulékony.
Benzinum e ligno fossíli, llenzinum Ill. llcnzolin. Ligroin.
Photogen, barnaszén-benzin, a harnaszén-k:ítrúnynak :"50 ·--1:2.()'!
küzCilt úlpúrolgcí része. Szintelen. fokhagyn1úhoz hasonló szagu
l'olyadék, 111cly tly l\'O:i a111n1011iacos oldal út 111cghar11ilja, csakis
a tech11ik:íha11 alkalmazzúk.
Benzinum lithanthracinum. llenzi11um !. l\éíszénhenzi11. l\c11zinum purissimum cryst. A pix liquida min0ralis lep:írJú,úhcíl
nyerik, vizliszla, er6sen J'énytörií, igen 1nozgcí folyadék, rcízsúra
és chlorof'ol'111ra endékczlctfí szaggal. híísilc'í édes. égénycs izzel
;_~ 0 -núl 111egn1ercvedik; 80''-iuí.l forr,
a johh féleség - ;)' 1 - r: s. f;)"-11ül (1·87, az asphallot is feloldja, meggyujtrn kormozó
liiuggal ég.
,
F6lcg hcnzolt tarlalinaz s n1ég 111ús. C'n f-l'!.n-n sorozntha
lartoz(i szénk<í11egcket. azo11kivül toluolt (C; Hs), xylolt ({;, I110),
k11molt (C„ Efd, kyrnolt (C'10 l"ii.1), a k6olajhc11zi11téíl cltérfílcg
[J,\'(J;,.al nitrohenzolt. Slh OH-rnl anilint szolg:íltal, a jódot
iholyaszinücn oldja s ha legkisehli n1ennyiségü pelrolcu111henzinncl van keverve. a n1ülnapirns szinczéid('s úll he.
flúmtala11 f'clülctekcn fújdnlmas érzést kelt. lenyelve élénldti a vérkeringést, a nyúk és vizclel-kivúlasztúsl, rc111cgést és
részegséget okoz. 15 ~-:10 grn1 halülos.
;\[iycJ az e1:jedést g:ítolja, gyomor és héllmrut11:íl 10-'.20
cseppjével, ugyszintén köhügésnét tüdővésznél adtúk azt. ;,\lcg-
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prólnílták bélférgek ellen is, dc a sanlonin mellel! messze cl111arad.

Mérgezés esetében hashajtó és hánytató adandó s a fejre
jeges horogutások tcend6k. l16ditók kcrüllcsscnek.
.
Benzinum petrolei = llenzinum IL
Benzinum purissimum, l. a l'cnlil.
Benzit = Benzasphall, Bcnzid.
Benzoe, benzoinum, rcsina bcnzoes. asa dulcis, a Slyrnx
benzoin Drrnnder, Kelelindiában honos fának kifolyó nedve,
a fa a slyrax-félékhez tartozik.·
;\ rű középn1agasságt! és gyönyürü lo1nbozattal h.~r, haztíja
Sian1, Cohinchina, .Jáva, I3ornco; a gyanta vagy a torzs n1eBsértésc tíltal .folyik ki, vagy ü11111agálól cscpc~ ki a lürzshc!l,
mely utóbbi a legjobb miníiségü s könnyeket _kcpcz. (bcnzoe rn
lacrimis). A kifolyó nedv vercsbarna. fény]{i cs lürckcny darabokká szürad össze, mel\· darabok fehéres. · bcágyall szemeket
tartaln1aznak; a hcnzoc ~ n1in6ségc szerin~ húro1nfél~·: i>c11zoe
in lacrirnis. hcnzoe an1igdaloidcs és benzoe con1n1un1s.
,
A benzoe in lacrimis 10-1;) cm'. lapos darabokat kcpez,
n1clyck sárgús-harnák, belül fehéresek és _gya„kr~n :·élcgesck;
kellemes illallal bir. törési lapja üvegszerü, \J;i"-nal lolyckony lesz.
A benzoc amiadaloides 3 cm. átmérőjü. mmlllula alaku
•
darabokat tartaln1az "sölél-vürüs alapanyagba •,agya 1va. ("1yogyszerkönyvnnk en1e n1inőség larlúsál re.ndcli .cl.
.
,
1\ benzoc con1n1unisl ealcuta1nak 1s nevezik s ez harnas,
vörhcnyes-sárna naay darahokhan fordul elő, helyenként üregek
' · lil-tul yan szen1ese ]
'
l va. .
vannak. benne"s"esak
1eagya
A legrosszabb 1ninőség a su1natrai és pc~1ang1 henzoe,
n1ely koczka-ido111u darabokhan f6leg az angol p1aczokon gya~
kori s bendsamin név alatt ismeretes. Fehér, 4-5 cm. hosszu
könnveket tartalinaz szürke állon1ánvba ~ígvalva, rnely kevés,
vagy· épen semmi benzocsaval sem larlalmaz, hanem főképen
fahéjsav van benne jelen.
.
,
A benzoe-ayantát adó fúkat ;)-6 éves koruklol 20 cvcs
korukig használ,~~k. nz öregebb fúhól való gyanta J?hb n1inőségü.
A leglöbh heuzoe Sumalraból kerül hozzank, melyet a
kikötőben meghígvilanak s kis ládákba lesznek.
·
A benzoet eiőször Ebn Balutat írta le. ki 1325-l:H:l-ig
beutazta Arábiát Svriát Perzsiát, Indiát, Cevlont, .Jávát. volt
Szudánban egész' Tirnbul~tuig. A henzoe clnev.ezés ere~lct~t némelyek a henzoa = fúból kifolyó nedv - szora vczcl1k vissza,
mások szerint az a luhán-dzsávi = javai tej elnevezésből leli
elferdilve ben-dzsávi, bendzsui, Yégre bcnzoc-ra.
A benzoe-ayanta hidco0 H, S0.1-ben szép karminszinüen
oldódik. rnelv oi~latból a viz hcnzoe-savat csap ki.
Alkotórészek: 1. bcnzoc-sav H-18"/„, melv oltott mészszel
teljesen kivonható; 2. illó-olaj. mely álhalü szagu s sokan slyroluak tartják, igen kevés van jelen ebből; 3. gyanták, melyek
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alcohollnl és 111ar6 a cali„<í!d\al val6 oldhnt6súguk szerint a, /],
i', o. s jellel jelüllclnck, /{OH-val iisszerázva :í"/„ prolocalechusav,
paraoxyhenzoesnv és pyrocatechinsav jön létre.
~Icggyujln1 kellemes illatot áraszt, miért is füslölőszerekbc
gyakran keverik. Pora a gyo1norha jutva, a benzoesav a vérbe
szivárog át s a vizeletben 1ni11t hippursnv jelenik n1eg. l\ gyantük halú!:ia 1nég nincsen lanul!nányozva, tle valószinü, hogy az
égvényes hatúsu c1nészt6nedvckkeI érintkezve fcjetté alakulnak át
s zsirok m<idjárn a szcrYezct!1e l'ch·élclnek. A benzoc állalában
véve bélhurutot okoz s mint a nyákhúrtyúk izgalója, küplelő
és vizelethajtó tulajdonsággal bir.
Bcls6leg idült hörghurut eseteiben mini küplelő-szerl rendelik. dc a benzoesav használata czélszerübb.
Kerülni kell heveny lobos esetekben s gyomorbánlalmaknál,
inldbb lomha leslalkalu embereknél alkalmazható. Zsirok avasodásúl liúlníllalja s azé!:l mint eonscrválö-szerl alkalmazzák, (!.
adeps bcnzoinalus), dc mivel izgató hatúsu, inkább mcllíizlessék.
L. aeid. henzoic.
Több gykv. szerint hirnlalos a tincl. bcnzoes, adcps benzoinnlus és az ung. henzoini, l. u. a. czi111ek alatt.
Benzoe amygdaloides = Siami benzoe.
Benzoe communis, !. Bcnzoe.
Benzoe in lacrymis. !. Benzoc.
Benzoe-virágok = Add. henzo:c.
Benzoo-Eugenol, benzoylcugenol: C„ Hs (OCH)a 0. Cn fh. CO;
alcoholban és aclhcrhcn oldódó kristályok, főleg lubcrculosisnál
benzoesav helycll használják.
Benzoin, a kescrü mandula-olaj slearoplcnje:
Cn !Jr„ CH WIJ). CO. Co Hr..
vizben oldódó kristályok, 20"/„-os kenőcsben mint anlisepticum
hasznúllalik.
Benzojodhydrin. E készilménynek a jódkaliummal szemben.
a rnelynek hclyeltesilésére van szúnva. azon előnye van, hogy
mini Chenal a d3rilisch Medie. Journ.<-ban állitja, jodismust
ncn1 idéz elél, n1ig a jódka1iu111énül kisebh adagjai is azéval
azonos lhcrnpeuticus halás! fejlenek ki. A zsiros lapinlalu kristályos készilményt bcnzoyljodidnak epichlorhydrinnal 70" melegben való egyesilése révén állítják elő. Aclherben, borszeszben
és chloroformhan oldható; kicsiny állandósága miall ezukorral
granulálrn adagolják. 1 gr. jódkaliummal egyenlő halúsu egyes
adagja O·l:l gr. E mennyiség (){!;) gr. jódot, O·Ofi gr. benzoesaval és O·OJ.f. gr. chlorl larlalrnaz. ((;yógysz. érlcsilő.)
Benzolum: Cn Hn = 78. szintelcn. eriísen fénvlör6. füszercs
szagn és izü ; 20"-nül 0·878 f. s. folyadék, -1·5''-nál kristályos
tön1eggé n1ered, 82°-nál forr, közönséges hőn1érsékletnél n1aradék
nélkül illan cl. \'izbcn nem oldódik. mig borszesz, aelher föloldják,
ő maga feloldja a zsirokat, illó olajokat, kámfort, kautsukot,

1

1

l

1
'Í

1

1

-
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gullaperchát, gyantákat. alcaloidolrnl; meggyujlva fényes korn1ozó lánaoal ég el. levcgé5ve1 kevert gőze n1elcgiléskor eldurran.
A b~~zoll ..182:3-bc1! Faradav fcclezle fel, '.\Jitscherlich pedig

henzoe-savnak n1észvizzcl valö ~lepúrlása ál~al üllitotla cl() S
benzinnek nevezte. :llostani neve Licbig J.-t61 származik. l\éíszénkátrám·ból c16sziir Mansficld üllitotta cl6.
li. benzol összetétel utján elemeih61 felépithetéí, ugyanis
az aceton, vörös izzási hiímérsékletrc hevitve, benzollá polymerizálódik : 3
lh = C,; Hn. Tiszta benzolt üllithntni el6 a
benzinum lithanthracinumnak lepárlása últnl. midiín 80--82"-núl
benzol megv út. azután a pl1c1íolnnk zinkke.I való élenytelenitése állal :' -Cn [Jr.. OI:I. Zn = Zn 0
Cn Hn, rngy ha benzoesavat, vagv terephtal-savnt Ca 0-dal párolunk át:
- e, Hn
Ca 0 = Ca COa Cn fin.
A kereskedésbeli benzolt a pix liquida rnincralishöl állitják

lsomeria esetében a benzolban helyettcsitéí gyökök egymás-

hoz 'alö viszonyúlól függ a vegyület n1incn1üségc; cn1c helyzet,
viszony, lú

'1féle lehet: 1 ortho ... ha a helyettesit6 gyökiik

cgy1nüs r
van; ~t pu, -r

vannak; 2. n1ela ... ha közöttük 1 parüny fJ
. . „n közöltük 2 parüny I-J áll, azaz ührázolva lesz:

e}Ő

+

+

urry,
hoay
Hl111Hk 80°-8;)(1
alall
b~
b~
•

ÚlillCI1Ő részé[ -;} -ra
0

hiílik S

akkor a benzol kijegeezcd1k.
A benzol képletében felteszszük. hogy a szénparányok két
v. é. cgyn1ássql, n1ásik kél v. é. 11-cl és a n1ásik C' parúny 1

v. értékével van egyesülve, n1i által egy zárl gyiírül képez:

1

1

1

1

1

u/'....._2
c,I 13
. '-...../

e,

+
o, +

1

4
ortho ...

·l
pnra ...

H/\oH
H 1 Cc, 1 IJ

/e.,

'-...../

C-IJ
1

'H-C

4

e,

1

,

6/'-.....2
cl 13
"'-...../

111cla ...

·= C;fh.

C-H

,, cf

I-I

2.
képlet:

~letahydroxlhenzol

v. rcsorc.in: Cn H.1 ( Oll)c (1,3) structiv
OH

H/'>1-I

e, 'oH
'-...../

IJI

i

I-I
Benzol-származékok, v. aromás-vegyületek: a szé1wegyülctek
an1a fontos és nagy csoportja, rnelynek tagjai a liL·nzolhól szár-

1naznak, ha annak hydrogén-parünyail cgyszerü vagy összelelt
gyökökkel pótoljuk. :.\Inga· az ::·aronu'ts'" elnevezés ncn1 indokolt,
1nivel igen sok hcnzolszárn1azék szaglalnn, Yagy planc büdös,
hane1n n1ivel e csoportha tartozó régehhcn is111crl vegyületek véletlcnl\I mind szagosak voltak, az elnevezés rajta mnrncll.
A benzol képlete, mint nuír említve volt az cliízií czikkben:
l'n fln. a szénaton1oknak egy111üssal és a JJ alo111okknl való kapcso-

Iódüsüröl is szólolla111. 111ost 111egcn1lilend6 az, hogy e111c kapcsolódás clntélclél cléíszür I\ekulc ndla 111cg s a hcnzolgyíírü el-

IJ

3. Parah\"llroxvll1cnzol v. hydrochynon: C,; H.1 (Ofl)c (l,ft1
slrudiv képlet-:
-

(){/

I·I:íron1 helveltesilő gyiik egyn1üshoz valü helyzete lehel :
vicint'i.iis,
assin1nH.~trieus és sin1n1elricns

méletet ö állitotia fel; úlmízoljúk még a benzolt igy is:

/""
I Cn I

'-...../

1\z isn1erl hcnzol-szürn1uzékok szú1na liihh ezerre rug, az

el6rcláthatóké pedig ugy:-:zölvün végtelen nagy lesz, 1nivel az
iso111eria azt nagyban növeli.

1

1

1

1

i;/~_ '>

51

1 :

. . . . .,/·l

u/',_„
51 13"
'-...../
1

4

1

1

11/~2

1

1

l/',"/"'-...._.1
,

·l

1
1
1

A tapasztalati vagy inkáhh a szerkezeti képletekben ki
szoktúk tenni a képlet után ama szümot. mely a helyetlesitctt
I-I atomok helyeit jelenti a henzolgyökhcn. !'. o. a hcnzoldihydrooxvdnak :J isomerje igv jelöltetik és newztetik:
- 1. Orthohydroxyflimizol v. piroeatcchin =
Ili (OIJ), (1,2)
structiv képlet:
OH

H

H- C

u/'-.....2
13
.cll'-...../-

1

•
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A képletekben a jelölés itt is számokkal történik.
r\ henzolszür111azékok osztúlyozüsúl a i->aJlas Nagy l ~exieona
igy közli:
1. Kiizvctlen szú1·111azékok. 1. Eme vcgyülclekbcn a IJ
atomok szénhyclrogL'nckkel vannak helyeltcsilve s homoloy
s::: rí 1l!ln:::r'koknnk nevezlelnck, áliahinos képlet : Hr (Cn Hm ):r,
hol B =
gyök. melybiil ,. H hiúnyzik, mely azonban u.
annyi (C11 Hl!l)-el van hcl\'ellcsilvc. 11\'cnck:
e„ lh. Cila = Toltiol V. melln·henzol.
C.1 IJ.1(Cflah11,21 orlhoxvlol ,:, o. dimclhl'lbcnzol.
C1 H.1 íCH:ib (1,.'11 mclaxvlol v. n1.
.
C" Fl.1 (CH:;), (1/n J>a!'aX):lol v. para.
2. Ilalogr'11-s:::rírn1a:::r'kok, melyekben a H-t halogének hely ellesi tik; üllalános képlet B:r R.r. llvcnek:
C" H:, Cl = monoc!Ílorbenzol,
Cn H1 CL U,21 o. dichlorbenzol,
Ch= 1-lexachlorbcnzol.
:l. Xilrn-s:::rírl!la:::r'lcok, általános képlet: IJ.i· (,\'() ,;1.r;
lh
= nilrohenzol, mirhún-olaj.
4. Nilroso-s:::rínna:::r'fwk: B.r íXO)>·;
C" Ih.
= nilrosobcnzol.

e. n

e,

e"

so,

:so

"· Alllido-ucyyek: B.i· (Xfl,):r;
C" Eh. NH, ~ mnidohenzol '" anilin,
fi. Dia:::o- és a:::o-ucyyiildck, L o.
7. E-Eyd!(r:::o-s:::rírma:::ékok: IJ.r. (X,Ha).v:
C" Eh. s, El:i = phcnylhydrasin.
!l. Snl/o-s:::rínna:::r'/mk n. snl/'osanak. B:r (HSOa):r:
C" H:, (SOaH) = benzolsull'osav.
Hl. Phcno/ok n. hydrn:ryl-s:::rírma:::r'kok: IJ~· (OH):r.
C" ff. (Offl = monohvdrowl-henzol v. carbolsav.
C" H1(OH),11 ..2.1 = Jl~Tocatedlin '" orlhoeresol.
C" H., (OIJ), (1. 3) m"lahyclroxvl-henzol '" resorcin,
.
. Co Ha (OI-1);1 = P)Togallol.
11. Alcofw/ok i's aUchyr/ck, eme vegyek keletkeznek, ha
a H atomok alcohol-gyökiikkcl hclyellesillelnek:
C,; Hr.. CO, O/I = henzyJalcohol.
Eme vegynletek oxydütiója ntjún szúrmaznak az aldchyclek :
C" E-h COI-I = l3enzaldehyd.
12. Carbonsanak: B.r. í CO. OHl.r, keletkeznek a IJ atomoknak carboxylcsoportlal 1CO. OI-!1 val<í helyeltesilése úllal:
C,; IJ:.. CO. OH = benzoesav.
C" H1. OI-I. CO. OH = salicylsav.
1:1. Addilio-frrmr'kck, melyek ugy keletkeznek. hogy a
szénalotnoknak egyn1üshoz kapcsolt vegyérlékci n1ás gyökökkel
helyetlesillelnck anélkül. hogy a gyürü felbomlana; ilyen p. o. a
benzolhexacl1lorid: Cu Hu Cin.

-
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II. Polyhcnzol sz:'n•nutzékok. Ezek több henzolgyürül
larlaln1aznak, 1nelyck küzvelve vagy küzvctlenül vannak összekapcsolva. P. o. diphenyl.: Cn f{:.. C,;
diphcnylmclán:

!l:.

C" E-/:,. Uh Cn EJ:,.

III. Con<icnzúciú-tc1·111élrnk, ezek több henzol-gyürübiíl
úllanak, dc löhh szénatom közös p. o. :
eI-I cIJ
cI-J eII

cHf'";/'lcH.
('I-J ~,
1

'

•

./

CH

e,
'

'..,.;:

. · CH
A

CH

'

CH("f/lcH
CH ,/ C, ./.;
"

'v

CH

naphlalin.

Cl!

N

chinolin.

f\ fi parányok egyszerü és üsszelcll, szerves vagy szcrv~tlcn

"Yiikök úllal hclycllesilhcliík, miúllal a benzol-szúrmazekok
~egtclcn sora szúr1nazik, igy p. o. ha a benzol egy F/-jét ()/-[
c>oporl helvellesili, earholsav szúrmazik: C" lh. OH. ha most a
carholsav egy moleculújúban 3 EJ parúnyl SO, gyökkel helyellcsilünk, picrinsavat nyerünk: C" I-Ia (SO,)u OH stb. .-\ hci;zolszárn1azé:zok ugy az orvosludo1nányhan, 1111nt a techn1c.ahan
meabecsüllieletlcÍ1
kiucsel képeznek.
0
A bcuzolból 2-8 arot hclehelve, szédülés, fülzúgás, rcme-

aés jelentkezik. 1nihez n°ehéz légzés. rángatúdzús járulhat. v~g~

~re· teljes érzéstelcnséget okoz ~p ugy, n1in.t a kőszénbenz~n.
A szen·ezelhcn éleuyülve a v1zelclbcn mm! henzoesa\' JC-

len n1eo.
~Jivel a benzol az erjedési hálnillalja, rendelni szokták
Juindsnúl, melv a ayomorban fellépií erjedési l'olyamalokat k1sér( s savanyu ~felhc~fögésekhen nyilvánul. egyéh ~ekintethen u~y
hatúsa. n1inl javallata a kéíszénbenzinévcl egyezik ineg. Aclag,1a
naponta 3--1-szer :lll-GO csepp.
.
. ,
:\Iérgczés esetéhen az eljárüs az legyen. an11 a henz1nnel.
Benzolum bichbratum, paradichlor-hcnzol: C.1 H.1 Cl,. a benzol i<1en könnyen e<1yesül a chlórral s az mind a (i EJ paránd
"'
's n
J<cl alkol linlja:
helyetlesilheli
igy .a kiivclkczií chlón·együ J
elc
C,; I-I:. Cl:
Cn H1 C/,;
C" Ha Cla:

C" I-J, Cl.1;
C,; lJ Cl:.;
C" Cin:
ép igy vegyül a brúrnn1al, jóddal is.
Benzolsulfosav, liimény fL S0.1-nak benzolra rnló hatása
úllal keletkezik: C; IJ"
IJ,S0.1 = C.: H:. SOa l-l+ IJ,O. "1agyon

+

állandó vegyület, l'chér jegeczckel képez, melyek vizzel, aelherrel
bomlús nélkül f6zheliík.
Benzonaphtol = /i. "1aphlol.

l
.-

-
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Benzonitril, phenylcyanid: C, Hn. C. N. Olajnemü anyag. mely-

nek kcserü 111andula szaga Yan.
Benzophenon, cliJJhenyll<eton : Cn H-,. CO. Cn lf:. Alrnholban
és aetherbcn oldható kristúlyok.
Benzosol, Benzoylguajacol : C: H1 (OClJa) 0. c„ IJ:.. CO. lzlelcn,
alcoholban oldódó kristülyok mint antiscplicum és anlilubcrrnloticum a gunjacol pótszere gyan:.inl hasznúliatik. Adagja 0-:20-0 80 gr.,
naponta többször.
Benzoyl: C; [-[:. 0, a kcscrü mandula-olaj gyiike.
Benzoylalclehycl, kescrü mandula-olaj: C: [J,, COH, keletkezik
a benzylszesz éleuyülésc által; szinlclen. créís szagu folyadék,
111cly eyant ncn1 tartal!naz s rnérgcs nc111 lehel. \' ollak rcú cselc:k.
midéín a kcscrü mandnlúból préselt vagy lepúrlás állal készilelt
olaj cyant tartalmazott, dc ez mint ferléízmény Yolt jelen. nem
rninl alkotórész. I\.elclkezik 111ég erne vegyület akkor is. ha
hangyasavscí és henzoesavscí elegyét szúruz lepürlús alú vetjük.
I.evcg6n élcnyül és henzocsaY lesz hel/He.
Benzoylchloricl: Cn [J,, COC/. szinlclen, füstiilgíí folyadék,
mely keletkezik iilös chlórphosphornak benzoesavra való hatúsakor, vagy ha benzolt szénélegehloriddal hevilenck :
Cn Hn
COC/c = C.: lh COC!
\'izzel benzoe-savra és HC/-ra bomlik.
Benzoylecgonin: e,, l·Ii.1 .\ 01. Cn Hr. CO.
ft. lJeO, a cocain
el6üllitüsánúl r11int 111elléktcr111ékct nyerik, kristálvos test.
Benzoylfeléleg: ~" Fh. ~O/ , ·
·
0
Cn IL. COj -•
szilárd, jcgeczes test, mely keletkezik hcnzoykhloridnak baryumhyperoxydra való hatásakor. Ilcviléskor dmrmuíssal bomlik el.
Benzoylguajacol, 1. Benzosol.
Benzoylphenyl-hyclrazin, egy uj anliseplicum: C"1Hie s,o.
Benzoyl-Pseuclotropeinum hydrochloricum. Tropacocain, az
Erylhroxylon coca Lam. egy Yáll:1j:ihan lal:ilt alcaloida:
Cs lli1 XO. Co ll:.. CO. I IO.
n1elynck hatása épen olyan, 111i11l a cocniné.
Benzyl, Cn IJ.-,. Clla, szabadon nem fordul el(i. hanem mint

+

+ncz.

+

vegyülel elég gyakran lalülkozunk vele.
Benzylalcohol, benzylszesz. olajsiirü, szinlclen folvadék,
mely a kescrü maudula-olajhól állithal1i clfí, ha azl Yizzel és
natriumhigany-amalgámmal rúzzuk. Cn lh t:I!,/ ()
lI í .
Benzylacetat, eczelsavas henzyl: Cn,H. C(q ; keletkezik

0

CH::. CO.j
lle11zyl-an1innak eczelsavval való keverésekor.
Benzylamin: e,, Ih CH.' \
[[ ~ S, eríís aminalj, mely a

lJ)

chloriduak ammoniával való hevilésekor keletkezik.

beuzvl
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e,

Benzylchlorid
Ilc, CIJ, Cl. o!njszerü folyadék. melyet clő
állillrnlunk akképen, hogy forró toluolha chlorl vezetünk, midőn
a melhylcsoporl ll-je helyettcsiltclik Cl ültal. O·\J!J fs. folyadék,
teehnicai czélokra alkalmazzák.
Benzylanilin. Bcnzylphenylamin Cn I-I:. CH,. XH (Cn H.·.), alcobolhan oldódó krislúlyos vegyület.
Benzylszesz. 1. Benzdalcohol.
Beoltás: \'alame.lv liatúrozott betegségi méregnek bejultatüsa hevügüs. vagy heSzurás ültnl a h6r ahí, n1iá~lal hizo1:yos
hctcgs~gck vitetnek a .h61:_ alt~lt ~1 lcsl~>c, . hogy inas hctcgscgck
ell:ivohllassanak. L. llimloollas e.s ant1toxm.
Bepárologtatás, ama fontos chemiai müvclet. mely állal
valamelv folyadékot concentnilni, olcloll anyagokat az oldatból
kinvcrnf IehCt unv, horrv a higitú vagy oldc'> anyagot gyenge h6
me.ilctl elpárologÚ1ljuk"· A bepúrolásuúl mindig vizfürd6l rngy

vacuu1nol használnak.
Berbericleae. s<iskabokor-félék, szabadszirmu soklcrrnéís nlivéuyek, cserjék \'agy füvek vúltakozcí leY~lckkel. \'irügai~d;an a
csészelevelek, szir111ok és porzök cgy111assa1 !-iZCinhC'n al!anak.
~Iindcn Yirüghan csak egy-egy n1aghon van, 111e.lyl>ől ho~yc'>
lcr111és fcjl{idik. Ide tartozik a s<>skahokor, herhcr1s vulgar1s, a
podophyh11~1 pcltatum slh.

.
. .
.
,
Berbermum, borbolyaal, :S.anlhop1cr1l: 1,,„ Ili; ,\0.1 -1 !l ff,O.
,\ he.rhe.ris rnl<>aris L. alcaloidája, cliijiin a hydr. canad.-ben. A
i>L'rl>erin a11rc'i ~'iÜrira, fény.cs, igen kcscrn lííkl>en jcgeezesellik.

a jt•geezck ;)()() r."' vizhe1w1 \'agy alcoholhan oldödnt1k. henzol
nehezen. aether ue1n oldja, kén1hatüsn küzün1lJüs, ~00°-nül 111cgolvad s l'cll10111lik s:.írgti~s g6züket hocsüjlva 111agühöl. .Jödos
j<idkalium oldata li;n·11a jegeczckbfil :ill<i v:\lmányt hoz létre
'hcnne, 1nig a tühlii alealoid rcngensek sárgús csapadékot {_)koznak.
Savakkal , 1·eircczcs.
süroa
szinü sökal kéJ>l'Z, n1clvek h!cn kese"'
h
rüek. 18 J:l-ban Sollv fedezte Id.
..-\z cavszcrü h~erhcrin. vula111inl súi n1int nntipel'iodicu111ok,
ston1achic~i11ok és rninl a chinin helyel!esiléii nyernek alkal1naz:isl. ,\dagja 0·'10 -IJ·:lo gramm.
,
._
.
Berberinum carbonicum cryst: (C",/l1;,\ll.1)eUl:t. Forró
l'izben old<idt"i krisiülyok. 1-lal:isa mint a bcrberiné.
Berberinum hydrochloricum:
r;,„ Hn i\'0.1. HC/ 2 IJ,O = ·l07.r.
sürgn, l'énylc'J jegcczes por, n~ely h<:>rszeszhen é~ v!zhcn könnyen,
ae.lherbcn nem oldódik. Halasa mmt a hcrherme.
Berberinum sulfuricum cryst: 1;,o lfn X0.1. IJ, S0.1. !. Bibiriu. sulr.
Berberis inclicae cortex, a. k. indiai gykv. szerint hil'alalos
kére" melv a ll arislala De Candolc, B. lvcium Ho\'le, ll. asialicu f{ouxh.urah
.. 11ii\·t~11vek h.
cfrflkcrönek kéÍ·gc,
1nelyli6I tinclurüt
:::i
''
készitcnck s kedvell szer lúzas húntul111ak11al, hasrncnes erncszlcllenség, ki111erCillség csclcibcn.
w

...,,

+

w

1

,

1

l

1

1

i1

1
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21

1
1
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Berberis vulgaris Linné, scískn borbolya, herhcridcne. 2 ·-3
111éler n1agas cserje, vékony, hajloll ágakkal. n1elynck Vl;.gc
lekonyul!; leYelei szürkészöldek, Iojásdndok s élesen fürészcllek s nynláboklinn állanak: a rwaláhok alall hármas oszlásu,
clügazó ~tüskék vannak. \rirúgzatuk csiing6 fürt, a virág szép
sürga szinü, dc rosz szagu, 1nújus-juniushan virügzik. '!'enyészik
a 1nérsékclt égalj ::ilall. (;yükerc az észak-a1nerikai gykv. szerint
hiYalalos s berbcrinl állilanak eléí bel61e, melyhéil a kéreg 1'il"/0
lnrtal111az. Bcrherinl larlahnaz n1ég a colo111hú-gyükér, a hydrastis
canadcnsis. a gcofTroya jan1aiccnsis stl>.
Berbinum, oxycanthyn, vinetin, finom, fehér lükhiil áll<'>
por, n1ely vizhcn alig, chlorol'or111han könnyen oldc'>dik, 11gy·
szintén 12:1 r. hideg vagy -l r. 111cleg aclhL·r is oldja.
Igen kescrü anyag égvényes ké111hatüssal. l~lc'írordul a hl·rhcris \'ulgarishan és n cralacgus oxycanlha (galagonya) n1indcn
részében. \'áll<iláz ellen aj:inlj:ik. dc a chininnél 111-szcr drág;ibb
s tühhcl n1ég scrn lehel eJérni \'Cle.
Beregi víznek mondja a köznép némely YidékL'II a jódküliun111ak :1::1°/ 0 -os vizoldatút.
BergamottaJ citrus herga1niu1n. a citrus lirnctla J{isso egyik
vüll'ajúl képezi. l\.icsiny, lo1nhozatüha11, vir<ígzalüban, tern1éséhcn
a czilromf:ihoz hasonló l'n Dél-Eurcípüban és Nyugal-lndiálrnn.
Gyümölcse héjábcíl készilik a bergamollal1éj-olajal, 1. ol. bcrgamollae.
Bergmann Torbern Olaf, híres svéd chemicus és mincralogus, szül. 17:·~;). n1egh. 178.l. .-\z upsnlai cgyelcn1cn voll a vcgyian tanúra, 6 \'olt egyike az nnalylicai chen1ia n1cgalnpitúinak,
1ncghalározln a hazisok an1a rncnnyiségét, n1elyek szerint a savakat lelilik.
Beri-beri, paraplegia, hindu nyelven = bárány. Egy még
nc111 teljesen isrncrt betegség Indiüban, különösen Ceylon szigetén, n1elyel az a!só végtagokhcll az egész testre ellcrjcdfí viz
összcgyülése jelicgcz; gyakran n1úr nchány öra n1ulva, néha
csak belek mnlva okoz halü!L
;:\hajnak gyógyítása tüncli; tncgkisérlcllék: a· chinint. digilalisl, ammoniak pracperalumokal, arsenl, slrychninl. kcserü szereket, kischh-nagyohh crcd111énynycl. .Jó szolgálatot tesz a légváltoztatás.
Berlini kék, ama sötétkék szinü csnpnclék, mely cl6álL ha
valamely fcrri só oldalához sürga vérlugsól adunk. l\élféle berlini kék ismeretes: 1. Ferri-ferro crnnnid, oldlrnlallan berlini
kék: (Fce).1 (FceCy1ela, mely keletkezik-közönséges berlini kéknek
ferrichlorid-oldallal Ynló f{ízése állal, vizben nem, de oxalsavoldalhan feloldódik. :.! Kalium fcrri-fcrrocrnnnid, oldható herlini
kék: (K, Fc„ 1Fce Cy1el, mely keletkezik. h;i kalium ferrocyannid
oldathoz ÓYalosan ferrichlorid-oldalol clegyilünk s a csapadékot
l-Il\70a-al f(jzzük, kin1ossuk és 111cgszáritjuk. ,\ l~···i , : · ~!1an n1int
festék használlalik.
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B?r,nard Kolos, hircs franczin fi~io!ogus, ~lcintc gy?gyszcrész
volt, 18.13-ban orvos leli s Jlage1td1cnek ass1slense. b111ek halúla után a lanszékel elfoglalta. () vizsaálla és irla le el6szür a
syn1pathicus idegrendszer ._befolyását a övéredényekre. tanuln1ányozla és felclerilelle a gyon1or és 111{Jj élcllani hatúsát, a hasnyúhnirigyek zsirc111észt6 tulnjdonsügáL Szün1os 111üvéhcn i1:jn
meg észlclclcit és lapaszlalalail. Jleghall 18U8-ban. A mag~-. luci.
acadc1nia tagja voll s felette néhai Balogh l\.üln1ün dr. n1011dott
igen szép en1Iékhcszédct.
Bernardi tinctura, = Tinclura veralri lobeliani. Kolera
ellen t-:l-·l cseppel '/1 círánkénl.
Berthelot Marczell P. J. kiváló frnnczia cliemicus, szül.
1827. 18!i1-léil az ·Ecole dc 1iliarmaciac•, ma1'd a ,colle"c de
.
l'rancc.:: vegytan lanüra, egy kis ideig kultusz111inisztcr
is" volt.
roglalkozolt l'61cg a szerves vcgyülelck vizsgáhísÜ\'al. kiirülirta
és 111cghalározla a löhh vegyértékü alcoholok J'og·_d1nát s 1nérvadó lhcrn1oehc1niai n1éréseket cszküzölt.
Berthollet Kolos Lajos gróf franczia jeles chemicus, szül.
17·18-han Savoyúhan, meghall 18'.22-lll'n. Eleinte az ,Ecole norn1al.-. vegytan-tanára volt, nc111sokára a hccsülclrend naav 111eslere, X\'III. Lajos alall a pair kamara tagja. A phlogG-ion elmélet larllrnlallanságúl helálva, 178;)-ben Larnisier mellé úlloll
s a chctniai kutatás terén lialhntallnn érdc1ncket szerzett 1nac1ünak szán1tnlan vcgyülcl szerkezetének n1eghatározása által. "
Beryllium, glycium, /Jc = \J·:J, a horganycsoporl fémei kiizé
tartozó ha111uszinü vagy szürkés-fehér ele111, f'. S. 2·1, koV<Íl'SOJni
1Jehet, 1(HJ0°-nül inegolvad. ~agyon légálló férn, csak forrasz ló
cséí előtt oxydál<idik felületén, a vizel cgyállalábnn nem bontja
fel. Oxydvegye EWIJ-hen oldhalcí. i\'El.i. OIJ-ban nem, sói édes
izüek. l~lc'íüllilása a hervllium-ehloridból lörlénik, ha azl nalriummal reducálják, eléisziÚ· \\' öhlcr állilolla elii 1828 ban.
Beryllium chloratum, !Je CL+ 4 HeO szinlelen, szétfolyó
liialaku jegeczck, melyek vizben könnyen oldódnak. Eli5áililúsa
nicgegyczik az alu1niniun1 chloratun1éval.
Boryllium oxydatum, Be 0. Bcryllrüld, nagyon hasonló az
ngyagf'öhlhez s vegyi sajúlstígai is ugyanazok. I\ovasavval és
agyagföltldel képezi a smaragdot, herylll, cnklaszl slb.
Berzelius Jakab Jitnos báró, híres svéd chemicus. szül. 177\J.
aug. 20. K. Golhlandban, meghall }8.J8. aug, 7. Slockholmhan.
A lermészelludományokal alyjn, ki laniló volt. kcch·cllcllc meg
vele. 1\z upsalai cgyetcn1en I-Iisingerrcl végzett kisérlelei {iltal
fcllünvén, 1801-hen a medicina holaniea és pharmacia adjunclusa
lelt, késl>hh ugvancn1e tanszékek lanürüvü Ytllasz!alolt. l\üroly
.János hirüly 1818-han nen1esi, 183;)-hen háröi rangra e1nellC,
(Freihcrr).
Berzclius a chc111iai kutatüsok és felfedezések terén 111egbecsülhclellcn hasznot hozoll a ludorrnínynak, mi állal érdemei
örök crnléküekké leltek. llámulalos kilarlással lrnlározla meg
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több elem nlomsnlyfü s daczára primitív miíszereinek, a különbség u n1ostani aton1sulyok és az ő erecln1ényci között igen
csekély. A chemiai elemek egyesülését elcclrornos elmélellel magyarázza, n1cly szf>rinl az ellenkező eleclron1ossúgu clen1ek
vegyülnek egyn1üssal s az clectrolysisn~l az ellentétes sarkon
lcvállnnak. :'.'\agyszámu munkái közül német nyelvre is lcfordilolt ;) vaskos kölelre le1:jedéí chemiája küliiniis cmlilésl érdemel,
meh· müve :) kiadást éri.
" A chemiai képleteknek mai inísi módja Berzcliuslól ered;
ő fedezte !"cl és állilolta elő a Selcnl. Siliciumnl. Thoriumol,
c:criun1ot slh. l~rclckcs. hogy az egyszer elért crcd111ényhez konokul ragaszkodott s ilyen lulajdonsüga 1niatt I.ichiggcl is sztin1os
polcmiát folytatott.
Berzelius-féle lámpa, keltéís légvonnln, kerek égéível clláloll
horszeszlün1pa, n1elynck égője csnvar segélyével le vagy fel
igazilhalc'i, n1i <illa! a láng kischb-nagyohh lesz.
Berzsenyfa, fernambukfa, lignum l"ernamhnci, a Caesalpinia cehinala I~nn1; guilandina echinala Sprengcl, hraziliai növény. n1elycl összezavarnak a ean1pechf'üval. A•. hcrzsenyfa a
kereskedésben nehéz. lün1iHt, harnnvörüs tö111cgckhen fordul
elií, melvnck hasadási l"elülelc allaszl"énYii. finom rostos s úlgyürükct' n1ulat n1inl a ean1perhf'a. ·ra~rlaI111az hl'azilin nevü
rcs!any.agnt: (.'::::. 11::.o ()7, 111ely nlcülikkal vilrös. ncn1 pedig kék
szinezridésl mulat, mint a tiibhi l"eslany,igok. HS0:1-al való l"orrnlüskor picrinsaval ad, 1niérl is hacn1aloxylin és phcnol vegyületének tekintik. Hasznüljúk mint iisszelmzr"i szert és mint l"eslékel fiileg a hdriparhan.
Besson J. az cls6. ki olenm rilril készilell J;"í7l-hen l'árislntn.
Beszivárgás. 1. Endosrnosis
Betain, lycin, trimethylglycin, Cr, !!11 S(h szerves alj a rzékla
nedvében, eléíállithalú monochlor-erzelsavnak lrimelhylamin oldalrn való halúsa :illa!, fényl6 pc'zsrnaszngu kristályok, vizhL·n
és alcoholhan oldcídnak.
Beta maritima, L. lihalop-l"élék, Európa. C-Mrika, ~yugal1\zsia sziklás vagy iszapos tengerpartjain tcnyészr'í nüvény, 1nelytöl a küzünségcs czékla (.heln vulgnris) szür1nazik. (1un1ója sok
rzukrol tartalmaz. 1. Sacharum.
Beta vulgaris ~= köz. czékh
Betegágy, puerperium, 1. gyermek.így.
Betegség, morbus. pathos, nososz. egészen szabatosan meg
nen1 üllapithatö fogalorn. n1ely leginkühh ugy definiülhalú, hogy
ne111 egyéb, n1i11l a szervek ép nlkal:ínak és n1üküdésének a
rendesliíl való eltérése.
liégehhi korban a hetegségekcl ugy lekinlellék, 111int a
szcrvezethc jutott idegen anyagol (on!ologiai fclfog:ís). vagy
pedig isteneknek vagy szelle111ek11ck hefolyásúra vezették azt
vissza ..-\ lennészellndományi ismeretek béívüllével némelyek a
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bcteaséaek okát bizonyos nedvekben, nuísok a szilárd részekben
kere~lék, az eléíbhiek humornlpalhologusok, az utóbbiak solidarphalhologusok, 1. o. A jelen század közepelújün Yireho\\" tanár
nak a sejlszövellan és celluláris palologia elméletének felállilása
~utal a l:ietegségck ugy 111ngyarüzlatnak, n1int a sejtek hiünyos
táplálkozásának ercdrnényci.
i-\ betegségek ininclig bizonyos n1atcrialis ütvtlltoz~íson alapulnak, azonban a viZEgúlali módszerek jelenlegi állásponlján
nen1 111indig sikerül a n1egrelclő ütvúllozásl se111 az élőben. sen1
a halál ulün kimutatni. mely utóbbi esetben a betegség l"unclionális zavarokra vezethető vissza. A betegség következtében n1egvúltozoll szervi n1űködésck n1ind ugyanazon élettani törvények
alatt állanak, mint ép úllapolhan. A betegség alatt a szervezel
ellenállani pr,->bál a heli:gség okának. 1ninélfogva a tünetek csak
részben <lirect kifejezései a kór okának, n1ásrészről a szervezet
reacliójának nevczhctd .
.\ hclcgségckkel a kórtan: pa!hologia foglalkozik, 111ely
általános vagy spcciúlis a szerint, a 111int azon rnódosulatokkal
foolalkozik, a 111elyek a betegség folya111án a nor111alis n1ííködd';;ben heállanak s azok okát keresi, vagy pedig a rnint az
cnycs
kóralnkokat foglalja rendszcrhe és tárgyalja azokaL
0
•
:llcgkülönbözlelünk elsiídleges (idiopalhicus) és músocllagos
(conseculiv, secunder) bánlalmalrnl, jóllehet a kelléí közölt szi<ioruan határt vonni nen1 lehet.
0
.~\ helegség oküval az acliologia foglalkozik. :.\linl betegség
okozókat isn1e1:jük nianapság a külső er6n1íívi hehalüsokat. u.
111.: ülés, zuzödús, h6, cleetron1os hatásokat, chen1iai hatásokat
(1nérgezés) és a parazilükal. u. n1.: rüh, bélférgek, hacleriun1ok.
Bizoliylalan hefolyással vannak n1ég a szervezetre a valódi
okukhnn még !"el nem clerilctt lrnlások, mint p. o. a mcghülés,
szellemi és testi megerőltetés. túplálkozási zavarok, öröklött bánlaln1ak és az ezekre való hajlandöság .
.-\n1a hclegségekct, n1elyek egyénr6l egyénre, közvetve
vagy közvetlenül szár1nnznak ül. rag:.ílyos vagy Jcrt6z6 hetegséaeknek nevezzük; eick isn1ét lehelnek contagiosusok, n1id6n
a fertdzés kiizvctlen érintkezés ültal történik és 111ias1naticusok,
n1iddn a fcrt6ző anyag n szervezeten kivül, a talajban, vizekben tenyészik s onnan jut az e111herhc; c111c két betegségi forr{ís
lehel összekötve is, ha az illelií kórokozó bacterinmnal< élelfellélele niegkivánja.
l~gyes betegségek ritkün fordulnak elő, n1úsok id6nként
nagy hevességgel dühöngenek s egyszerre sok en1hcrt, állatot
lúmaclnak meg, ezek epidemiáknak neveztetnek, ha szükebb
körre, területre s;,oritkoznuk, endc1nia n nevük.
..-\ betegségek bizonyos tünetek, sy111plo1nük nlakjáhan jelentkeznek, n1cly tünetekhdl n betegség okára szán1os esetben
kövclkezlelni lehel.
r\ tünetek suhjectivck, ha csak a beteg érzi azokat s inüs
liuzuy, Gyógysz. Lc.:dcon.
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által észre nem vehető és ohjcctivck, ha az orvos is észreveszi
azokat. Az objectiv lünelek felismerése a kórjclzé; lcgfonl?sabb
tényezöjc, 1. Diagnosis. A symplomákkal a scm1ologia foglalkozik.
\'annak lázas és láznélküli, heveny (aculusí és idült 1chronicus) beleaségck. Lefoh·ásukru nézve lehel a betegségeknél
meakülönbŐztetni a lapi}angó időszakot (incuhalio), midőn a
bel~a rnár 111aaáhan hordja a betegség csirájúl„ dc azért jól érzi
n1aaŰt: ezt kllvcli a haj kiütése, n1il gyakran hizonyos jelek

elö~nck

n1c{.r

(sl. prodron1alis), a hclcgség kilürésc eleinte fa.

kozódó (st. i'ncremendi), majd eléri lelMoküt (sl. acmes) azután
a hevesség aláhhszáll (st. decrcmenti). A st. decremenl1 h1rlelen
is heállhal, midőn crysis = dlság van jelen, de rendesen
lassan fejlfídik ki (lysis, oldódúsl. 1-Ia valamely betegsé~ lcl'olyúsa
alall hirtelcni snlvoshodás áll be, a heJyzel exacerbal10nak neveztetik, 111ig a !Űhadozúsi id6szak neve rcconvalescentiu, n1cly
idéihen a beteo ki van téve a visszaesés veszélvénck. (recidiva).
'l'übh beteosé7iet
(rvakran hizonvos utühajokw ki)vctnek, 1nint
0
b
~M
p. o. a scarlatot a vcsegyuladás.
•

•

.;\ betegség vége a relaliv gyögyulús va.gy a halál. (Pallns
:Na,rv L.exicon.) L.úsd n1ég orvostudo1nánv cz1n1 alatt.

„,

Betegsegélyző pén~tár. Az 18!11. Xl\'. liirvényczikk últal

szahálvozotl intézn1énv, 111elvnek hivatása lugjail betegség esetén

kell6 segélyben részesileni. -A J'cnnemlilelt lörYén~ érlelmélll'n
helegsegélyzö pénztárakhoz kell tartoznia nc~n. kor es hon_poloársáara való tekintet nélkül n1indazoknak, kik ~Iagyarorszngon
t'>
valan1cly ipartürvény alá c:;c'> foglalkozüsnál.
:Z, hánvákhnn, kohókhan.
3„ épil'éscknél,
4„ vasuti üzcn1cknél és lávir(l:lknál,
:"i.. hajózási és fuvarozási vállalatoknúl, ne111kiilü11IH„'.n kereskedel111( vúllalatoknúl vannak ulkal111azva oly hérösszeggel,
111elvnck 1 naprtl eséi rés:~c ·i l'rln:íl nen1 nagyohh s 111nnkaidejiik 8 napnül rüvidchh id6rc ucrn terjed. l~elegsegélyz6 eg~·
lelek tagjaiul lckinlcnd6k a tanulók és oly alkah'.rnzollak, l<1k
lie ne111 fejczcll kiképcztelésük n1inlt bérl egyaltalan nenl. vagy
igen csckélyl kapnak. Bürki heléphet a hclcg~cgélyzéi egylellie
kinek évi jövedelme l:WO l'rlnál nem nagyobb.
1\ hetegscgélyző pénzlürak larloznak tngjuiknak a kii\'ctkezc'iket 111caadni.
1., '.lO hetet 111cg nen1 haladó ingyenes orYosi segélyt a
pénzt:lr igazgalósügütúl kinevezett orvos ~!Hal_;
, .
..
'.2„ ugyancsak ininden egyes liclegscg lolyarnan 10 hct1g
ingyen gyógyszereket és a szükséges scgédeszkiizilkel ;
:J„ :1 naprnil lovúbb tarló oly betegségeknél, melyel'. nn111bképtelenné teszik a beteget, '.W hdcn ül táppénzt. meg pedig
a j~írulék alapjúuI vett üsszeg felél;
:!., szülés esetében -l hétig segélyt és a szükséges l~íppl;nzl;
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5., hahíl esetéhen temetési segélyül a járulék alapjának
20-szorosát.
J:\ hctegscgélyz6 egyletek költségeit nagyobbrészt a tagok
jürulékai fedezik, mely júrulékok az átlagos napi bér alapján
'tesznek 111egüllapitva. n1cly alapnak a 2 frtot 111e~haladnia nen1
lehet. Hendes körülmények közöli a pénztár az egy napi bér
2'/ -át szedheti, dc ha a pénzlür a szükséges segélyt még 3"/0
sz~~lésévcl se1n nyujlhalja, a belügyn1iniszler n1egengedheti 5°/0
szedését is.
A járulékot a munkaadó fizeti olyformán, hogy annak
'/ részét a bérösszegből vonja le,\ '!" részét pedig {í fedezi.
H~ a laa kereselhiány miall nem képes j<irulékát fizetni, jogait
n1ég {) l~étig élvezheti; betegsége alatt járulékot senki sen1 fizet.
Nülunk (i fél e hctegsegélyző egylet van elisrnerve: 1.,
kerületi heteoseoélvző cir,·letek, 2., vúllalatoknúl alkaln1azottak
b. e<J1·lele, 3~ tiiilési vŰÍ!alalok h. egylete, -!„ ipartestületi b.
cayl~wlek, 5„ lninratárshídú i, ü„ n1 günosok által lélesitett h.
e-~\·Ictck. ,\. kerületi hctegscgélyz6 cgylefek szün1a 98.
"- Ezek székhelyei :
Alsó-Kubin.
,\rad,
Baja,
I~al assa-(; \'a r111 a t,
Békés-GYÚi a,

13cregszdsz,
Beszlercze.
Beszlerrzel1ün va,
Borossebcs, Brnssci.
Budapest.
C:sikszereda,
Debreczen.
Deézs,

Iglö,

~agy-Szo1nhat

Ipolyság.
Jászherénv,

Nagy-'l'apolcsüny,

I\.assa.

„

I\.aposvár,
I\apuvür,
I\.arünsehes,

1

I\_ecskcn1ét,
I\.ésn1árk,
liolozsvár,
[\on1üron1,
l\ürn1öczhánva.

L,éva,

:'\agy-Yürad,
Nyircgyhüza,
:'\yitra.
{Jancsova
Püpa,
Pécs,
I)ozsonv
Himasio;nbat,
Hozsnvó,
Sátoralja-Ujhely,

" .

Segesvár,

l .. ip ló-Sz l. -i\ lik 1ós,
Losonez,
L.ugos,
i\lagyaró,·úr,
i\lakó,

Selmeczbfüwa,
Sepsi-Szt.-György,
Sopron.
Szabadka,

~[áran1aros.-Sziget,

Szaln1ür-~é111eti,

G;·ul~fehérvár,

i\laros-Yúsürhelv,
i\liskolcz,
"
i\fohács.
Munkács,
l:\·agy-Bccskcrek,
l\·agy-1\.aniz:;a,

Ifolas,

::\ agy-I\.::í.roly,

Szeged,
Szegszárd,
Székely-Ucl varhely,
Székes-F'ehérvár,
Szentes.
Szcnl-Golhárd,
Szikszó,
Szolnok,
Szombathely,

Déva,
Eger,
Epe1:jcs,
Esztcrgorn.

l;-iun1c,
1-<'ogaras,
Galgöcz.
Gőlniezhánva,

Gyöngyös, -

C1v6r

I-1.-rn.-vúsúrhclv,
Homonna,

"

:\·agy-Kikinda,
I\agy-Szeben,

Szabolcs,

22"
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Zcnln,
Ujviclék,
Zilah.
\'ácz,
Zo111hor,
\r crsecz.
Zsolna.
Turócz-Szl.-~lárt„
\' eszprém,
Ungvár,
Zala-Egerszeg,
.1\z"' összes kerületi bctegscgélyző egyleti tagok szá111a
1891-ben volt Hl,081.
Betel 1. Arcca catechu.
Betin 1. Betainum.
Bettendorf arsenprlibája, !. Arsen felkeresése.
Betol, naphtalol, naphtol-salol, salinaphtol. 11-naphtol-sali ·
cylat: Co FI, OIJ. CO. 0. C1o:H1, szag- és iznélküli fehér. fénylc'í
kristályos por, mely csak forró alcoholhan oldódik. ~lint antiscpticu1n, anlizy1nolicurn és anlirhetunaticu111 nyer alkalinazúsl
0 :10-0·50 gros adagokban, naponta háromszor l'éíleg holyaghumtnál
Betonica, az ajakosak családjába tartozó nü\'ény. mely
régebben '.n1int hünytat6. ideger6sitő szer, közkedvelt gyógyszer vala.
Betula alba
= fehér nyirfa, Emópa és Azsia északi
vidékein honos s külünhöz6, 111inlcgy 2;) fa a van, n1elyek legtöbbje szolgclltal gyögyanyagokal, u. n1. oleurn rusci rccl '_J>ix
liquid. betulina-t, 1. o.
Betulaceae„ nyirfofélék, a harkások rendjének .[. családja.
l~gylaki fák vugy cserjék, porzós és ler1116s bark{Jkkal ~ a porzós
virügok harküja nagyobh n1inl a tcrn1ösöké ...\ te.r111és szürnyas
egyn1agu n1akk. gyü111ölcs-csésze nélkül. I.egnevezeteschh fajok:
a fehér nyirfa (Betula alba), alacsony és törpe nyírfa (ll. lmn1ilis és B. nana), az enyves égerfa (Alnus glulinosa,) a Carpynus, Coryllu>, Oslrya fajok sth
Betüötvény, áll 17-20 rész antimcín-fémbéíl 78--80 rész
ólomból.
Bevonó szerel<, rcmcclia rcsolYcnlia, remedia tectiYa, ama
szerek csoportja, n1clyck hatürozot! gyógycr6vcl nen1 hirnak
ugyan. dc 1nivcl a h6rt és a nyúkhürlyüt licfedvc. azt küls6
er6111üvi hehntásoktóL ing•2rckt6l 111egövjük, a gyögyulüst nagy
n1értékhen elősegithetik; ilyenek a l~e111ényit6s, n1ézgüs. nyülkas
anyagok, mint pl. a dccoct. altheac, dec. hnrdei. clcc. amyli,
n1ucill. gun1111i arab. 111ixtura oleos;1, küls6lcg sebekre: en1pl,
cliachyl simpl. empl anglic. cerntum cetacei, butyrum cacao,
schun1, axungia, oleun1 scsan1, olcun1 lini, glycerin, collodit1111
trau111aticinun1, Iycopodiurn, enyv st~).
BezM.rl<ö, némely kéréídzii álktt µycmráhnn kc'pzéiclc'í coocrcmentum, mely kicsapódott sókhol, szőrb(i], növényi részekhéíl, nyálkáhól keletkezik s keYés cllagsarnt és cpesavnt tartal111 az. Ilégehben a keleti l>-ezo:írk6, 1nclyet a capra acga.~rus,
i-\nlilope ccrvicnpra gyon1rühöl szereztek, n1int gyógyszer főleg
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mérgczéscknél nagy becsben tartatott s a fejedelmek ivópohnrukban állanclcían tartották is azt.
Bi = a bizmuth chcmiai jele.
Bibe. stign1a, a nüvényck szaporodási szerveinek egyike. n
tcrn16 lcgfcls6hh része, n1c!y a virügporszcn1ck fcldolgozúsúra
szolgúl és gürnh-, paizs-, ecset-. toll- stb. alaku s gyakran ragadós ncdYct vúlaszt ki a fenn cn1litctt porszcn1ek .. n1egkütésére.
I.. 1nég: porzók és Yirág.
Bibeszár, a Yirügos növényeknél a 111aghon folytatása: a
külünhüz6 nüvén vek hiheszára különhüző hosszu, 111iisokniil
hiún\'ozhatik. a bilie ih·enkor ülő, (mint a mák bibéi). A bibeszár-belül üres vngy - szivacsos ü!Íonuínyu. n1cly úllornünyon
1neglcrn1ékenyitéskor a virúgpor csöve hatol keresztül.
Bibirinum purum, 1. lleeherinum.
Bibirinum sulfuricum. 1. Beeberinum sulfuricum. A britt
gykY. szerint hivatalos. refretcharna, vékony, átl.etsz6 jegeczekel
képez, 111elyek keserü izück. \'izl>cn hnrszeszhen oldódnak s
oldatukbcíl Ba CL fehér. S'1 OH sárgásfehér Yálmányt crnp ki.
Biborhogár, !. Cocl'Íonella.
Biborl<al<tusz, Opuntia rnlgaris, :\lexikcíban és Küzépamerikábrn1 honos. husos. ziildes szárral ,hir. mely 'chígazcí tojásdad
tagokli6l áll. levl'lei lü\'isekké vannak átalakulva. \'ir:.ígni a szürhúl rakadnak. a szir111ok alja ()sszenéítl. porzói hosszuszúluak, a
n1aghon egyrekeszli. és alsú úllúsu. ler111ésc tüskés, ·sokrnagvu
hogyú. I·:111e kaktu:-;zon tercn1 a hihorlelii. I~. Coceionella.
Biborsav, n1urexid né'.' alnll is111erl an1111oniu111söja
1C's

H, iNH1j) N:, O"

szép hihorszinü !'estéket ad. ;\ hil>or~;av keJetkczik hugyBavnak
HNOa-al rnlcí CÍ\'alos lepúrltisa últal s ekkor mint bihorszinü por
1narad vissza.
Bicarbonatok, kelted szénsavas sói<': i\'o flCOa: KH COa.
Bicarbonas kalii, !. Kd. hicarb.
·
Bibarbonas natrii. 1. >Iatr. hicnrl>.
Bicarbonas sodae·. 1. ~:atr. bicarn.
Biconcav = mim'ikét oldalán hnmorn lencse. (Opticai).
Biconvex = mindkét olclalán domboru lencse (Opticai).
Biennostasin, a biennostasin állitcílug egyik china-alkaloichínak származéka. a mely higitott oldatokból tükhen kristályoso'tlik s a chinin hatásút a llellaclonmíéval egyesíti. Az uj készit1nény az agyra 111egnyuglatólag hal s a ref'lex-tünetcket enyhili.
Clwppel jcí sikerrel rendelte láz és inlluenza ellen. (Gy. értesitő).
Bigelow, bostoni orYos, ki:mint cl·{i nnrcotizált aetherrel
18-Hi-han egy foghuzúsnül. I~. ~arcois.
Biynomia copia, .Jacaranda proccru, Caroba, llrnsiliában
honos csukottajkn cse1:je. melynek le\'elei syphiliticus bajoknál
é' hugyhólyagkifoél állítólag kitün6 hatásnak.
Bignomia sem1iervirens, !. Ge'.semitun,
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Bikhméreg, a legerősebbnek ismerl méreg, melyet a Hymalaja lakói az Aconilum foroxhöl készilcnek és nyilmércgül használnak.
I~~ő anyaga a nepalin, n1ely állitólag a kéksavnúl is n1érgez6bb tulajdonságu.
Bilateralis = symetricus,
Bilin, Csehorsziígban a Bicla-völgybcn hircs fürdőliclv.
melynek egyik alcalicus forrásából készitik az u. n. bilinikorongokat, rnely a inagyar gykv. I-ső kiaclüsában 111ég hivatalos volt.
Bilini-korongok. Pastilli cum natrio bicarbonico, Past. bilinens,
Past. de \'ichy. Az I. magy. gykv. szerint:
Bp. Natrii bicarbonici gr. 3·0
Sachari albi pulv. gr. 4.:í·O
Aquae dest. qu. sal. 11! fianl
paslilli No. 30.
Szokták e szeleteket n1cgftíszcrczni vaniliávaI, rcízsával,
narancscsal slb.
Bilirubin Cio I11s No Oa. az epe J'cstanyagának egyik alkollÍ
része, vöriis-szinü egyhajlásu krishílyokbcíl áll. El6állillrntó az
ökör cpekövéből, ha azt chlorof'ormmal kivonjuk.
Bilis = Epe. l. o.
Biliverdin, Crn H1, N, 0.1, a bilimbinhöl származó epcl'eslanyag.
Billroth Tivadar Keresztély ft. lbert, kidló bécsi sebésztanár
és európai hirü operator, szül. 182D-hen l{ügen szigetén, 1neghalt 18B-l-ben. Götlingában és Berlinb1:n tanult. 18~'.l. óta Langenbeck assistcnse a berlini egyeten1cn, 1850-hen a zürichi,
18lií. óta a bécsi egyetem sebészlanára volt. Sokoldalu tudása
s rendkívüli kézi ügyessége által s7.erzett európai hirnevcl n1agtínak. Szán1os n1íívei közül 1nagyar fordiláshaú is 1negjclcnl
és töhh kiadást ért cl: ~f\z tiltalános sebészi kór és gyógytan~
czimü mííve Gabrielly K. fordilásálrnn. 18\12-hen tanári müködésének 59 ik évl'ortlulóján szülőháztít emléktáblával jelölték
meg. 18fl7-ben pedig szobrot emelt neki a hülás utókor Bécsben.
Billroth sebvize, l. Aqua traumatica Billrothi.
Bimbó, a rügyeknck nn1a faja, n1elyckh6l virág fakad~
n1ás szóval virágrügyPknek is neveztetnek.
. Binelli viz, Ac1ua Binelli, Aqua Creosoti (!. o.) régebben
titkos szernek lm·tották s vérzés-csillapitó gyan'1nt alkalmazták.
Binocularis = két szemhez való lávcső, impracticus szcrkezetü messzelátó.
Binz Károlyi 1873-lHlll a bonní egyelen1 gyógyszertan tanúra,
főleg a chininsók lázcsükkcnt6 lulajdonságúval foglalkozott.
Bior:hemia = az .életfolyamat vegytana.
Biodynamica = Eletmííkiidéstan.
Biologia = élettan, az állati szervezel élctviszonya környezetéhez.
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Biomagnetismus = ..l.llalti delej. l. ~Iesmcrismu s.
Bios = Elet.
Biot János. l'ranezia physicul, szül. 177-l. Párisban, meghalt
1862. Eleinte mini tüzértiszl szolgált. késilbb Beauvisban a physica
tanára lett. 1800-ban pedig a College de Francc-ban ugyanily
állást foglalt el. Gay Lussacol elkisérle elséí léghajó utjára, dolc1ozotl r\Yogadróval a spanyolországi délkörn_}érésnél s vele
Z"Yüll pontos nehézséger6 -mérések cl végzett. 0 fedezte fel az
c~,·tcnrrclvü kristálvrendszerck kettős törésének különhségét és
o~égnhl})ifotta a JH)Iarisalio utján való czukorn1e„nyiség n1egállapitását.
Birs. birsalma. l. C\'ClOP ia.
Birse-kór. l. Ergotismus.
Bischofi' Tivadar Lajos Vilmos, hires német anatomus és
physiologus (180i-1882.) Először a be~·lini c_gyctcrncn mint a
szülészet tanára n1ííköclütt, 18·13-han a g1essen1 egycten1 honcztan és élettan tanára lett s e téren jelentékeny hirnévrc tett
szert. Kimutatta a szabad ,0 és CO, jelenlétét a vérben, foglalkozolt a l'renologiával is. I~rdekes az, hogy roppant nagy ellensége volt a n6i orvosoknak.
Bischofi' essentia, Tinctura cpiscopalis:
Bp. Flaucd. Cor/. Aurantior.
A11ra11t. immalnr.
{/(/. !fi'. 500.
Caryophy l /om m
(7assiae ci1111a1non1i
{(((, <71'. lr.

Concissfs d rnnlmis a/]"undc
Aq111w dest. s.
!fi'. 100.

Aqrrne wnyyd. anw11u:
!fi'. 4.
Spirilus 11i11i recli/ical.
!fi'. 880.

!Jiycrc per aliquoi r/ies cl
filtra.
Biscuits purgans = Pnnis laxam,
Bismuth, Wismuth, Markasita, Ui = .'210. Először Basilius
Yalcnlinus lesz róla c1nlilé~.l, I)araccl:;us \\'isseinatnak, 1\gricolu
pedig Biscn1olhnak nevezi.
,\ bisrnul11 a tcrrnészetlil'll szabadon is clfüonlnl, gyakrabban azonban milll hismulh· f"énvle: a;, Sa fordul elő, melvb6l
pörkiilés :íltal bismuthoxydol: késiitenck s azt szénnel redu~ülják.
:\ bisinulh vnrüses fehér szinü. igen törékeny, porra zúzhatö ré111. 1ne·1y nagy rhon1l1oedereklien jegeczcscdik. li~. s. U·9
I\.özünségcs h6n1érsékletnél nc111 vültozik, 20,l -núI 1negolvad1
izzásig hevitve kék lúnggnl ég el Bi'.! Oa-á, Cl gázlian n1cggyulad mint az antimon s Bi Clu-á alakul, fh S0.1 sulfáttá
0
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alakitja, l!NOo j61 ol~ja. \'cgyülelci. feHsmerhclől~ ~rr61, h?gy
asbeslcn hevitvc a !angol zöldre lesl1k. Chem1ai cs phys1cm
tekintetben a
és - lulajdonságu elemek közölt foglal helyet
iulajdonságn Ill,. a mint az antimon, vegyiilclciben a
tulajclonságu n1inl \r. vegyérlékü gyök szerepel.
Bismal 1. Bismulh.-subgall. formaldehydal.
Bismuthum album = Bism. subnilricum.
Bismuthum albuminatum = 9°/0 bismnlhot larlalmazó
fehérnye-összeköllclGs, melyből 0·3·-1 grmos adagokat adnak
cholera és gyomorbajrníl.
Bismuthum anmonio-citricum lame!t!atum, a brit gykv. szerint hivatalos; a Iiqnor bismulhi el ammoniac cilralisnak elegendő
ammoniak jelenléte mellett való hcsüritése últal nyerhetii,
melynek vizoldala 2--l gr.-júval zsáb:\k ellen alkalmazlal1k,
1. Liquor bismulhi cl ammoniac cilrnlis.
Bismuthum benzoicum: (C, flr, 0,1:: Bi. 27°/0 h~nzoesaYat
tartaln1azö por. n1clyet 0·3 ·- 1·0 gran1111os adagokban gyo1~101:
fekélvesedésnél nikalmaznak. '.\!int a jodol'orm helycllcsitli.Je Is
szerepel.
Bismuthum boricum: Bi BOa. Fehér, Yizben oldhatatlan por.·
An tiseplicnm.
Bismuthum carbonicum. hismuth suhcarhonat: Bh Cfh.
[{,Q = :)30, mások szerint ( Bi 01, COa. a brit gykv. szerint hivatalos s ugy készül, hogy :.?: rész fé1nhi!H11ulhot clcgend<>cn higitott HSOa-ban reloldanak s 2 részre bcslíri1cnek, a kihiilés utün
Iassankl~nt egy oly oldatha Cintik, rnely () rész an1n1oniu111 carbonicumból s telszésszerinli rncnnyiségii vizh61 áll, a képzőlliill
viiln1ánvt 65' 1 n1et1 nen1 haladcl h61n{•rséklclnél n1egszüritjük.
A vegvi'olva111at cZ-,:
..
'/];, (NO,)n
1COa1a ISH.i)n= Bi, CO,, 2 CO,
r; H1S. SOa
Fehér, Yizhcn nem oldódó por, H2 S megfekelili. A hismutnitrathoz hasonló hatüsu. Adagja tHO--- l<i gramm.
Bismuthum cerium-salicylicum, l'ehér por, antiscpticum és
an ti rh eun1alicu111.
.
Bismuthum chloratum praecipitatum: Bi cr,. spanyol fehér,
clöüllilhaló hizmuthoxl'<lnak sósavban való oldüsa s vizzel való
higitúsa üllal, midiin i1 vizhcn nem oldódó IJi <:la kicsapódik
Bismuthum citricum purum. clőállitható 10 rész hismulhsuhnitrül, 7 rész czitron1sav és .10 rész viz elegyének hevitése
ültal nddig. n1ig egy kivcll pr<lha anu11oniüval ne111 zavarosodik 1neg; ekkor az egész el 10 annyi vizzel keverjük és az üledéket mcgszúrilva eltartjuk.
Bismuthum citricum ammoniatum 1. Liquor hismulhi cum
an1n1onio citrico.
Bismuthum depuratum = bismullrnm purificalum.
Bismuthum dithiosalicylicum, 1 Thioform.
Bismuthum gallicum, !. Dermalol
Bismuthum hydrooxydatum = Bismulh. oxydat. hydricum.

+
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Bismuthum kalio-tartaricum solutum, reagens glycosera :
Bp. Bismuthi subnitrici
Acidi lartarici aa P. 10.
Aquae dest. simp/. P. :)0.
ln cucurbilrun uilrean1 inyestis el cafrf'!lctis inslil/a
Liquoris k!l/ii ca11stici 1•am
copia111, quae ad efficie11d11m liq11orem limpidu111
Sll fficif.
A :'\ylander-oldallól csakis annyiban különbözik, hogy a
1\ n helyclt /{ só van henne. I.. Nylander reugense és Glycosc.
Bismuthum lactium. clföllilható 12·2 gramm aljas Iégenysarns hismulhhól c!(iúlliloll hismnlhoxydnak: Bié Ou-nak 11 gr.
acid.; laclicnmhnn való oldúsa és Yizfürdőn való heszáritúsa
:íltal, mid<in fehér. vizhen nehezen oldódó port knphalni, mely
akként és oly adagokban hasrn:íltalik, mint a bismnlhum snhnilricun1.
Bismuthum metallicum !. llismnlh. purifícatum
!3i, Oa.
Bismuthum P-naphtolicum: orphol, 2 f3i !Cio H;O)a
80''/„ hismutl1oxydot larlalmnzó barna por, mely mint desinficiens és antiseplicum has;:núllalik, belsi5 adagja (LíO-J ·O gr.
naponta húron1szor.
Bismuthum natrio-jodatum, Bi la 4 Na J, vörös krisltilyolrnt
képez. 111int allerans és nntiseplicus szer alkahnaztatik.
Bismuthum natrio-salicylicum, fehér, vizhcn oldodó por, mely
111i11l nnti~cpticun1 és antirhcu111atieu1n nYer nlkal111nzüst.
Bismuthum nitricum; bismuth. trisnifricum: f3i (NOu)a = -177
~ molecula jegeczvizzel kristülyosodó átlátszó jegeczck, me'.yek
viz állal elhonlalnak légcnysavra és bismuthnitrütra. Elöüllitásúl
lin~1gcr knvctkez61eg i1:ja:
·
Bp. ilcidi nitrid p11ri
P. Jfi
ln uilrum immis.,is p!111lalim !ldde
P. 4..
Bism11/hi m1·/al/. co11t11si
vel qu. s. donec l""i cn/ore adhibito meta/111111 11011 ampli11s solun/111: Acidam s!llamtum est sim11lac
sedi111e11t11m !1lbid11m e:roriri incipil. Solu/io di/11at11r
Aq11m' destillatac
P. 8.
vd q11. s. donec praecipila/11111
albu111 paro11m (quod A1"c11111n
conlind) e.ror/11m f'11erit. Liq11or
seponatur 111 s11bsid11t, t111n /iltrc/11r el ad rem!lnentia111
P. 11.
cuapnmndo re/i'igemndoq11e in
crystalla rediueratur, quae mi:rtione parafa e:r:
1

+
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Acidi nitrici puri
P. 1. el
Aquac destill. s.
P. 3.
ab/11/a inter strayes clwrtae premendo sicces el in lnyenis vitreis
benne obturatis asserues.
0 30 grammos adagokban ott alkalmazzák, a hol a bismuth.
subnitricurn van javalva.
. .
Bismuthum nitricum praecipitatum, l. Bisrn. suhrnlncum.
Bismuthum oleinicum sáraásbarna kenőcsnemü anrng, mely
előállitható 200 r. olajsav' és ?io rész hisrnulhoxydhydrathól viilürdlín való hevilés által. Ólomlapasz helyett alkalmazzák.
Bismuthum oxydatum. Bi, O;i, sárga por, és a Bfo Oo, vörös
por, az előbbi a brill. gykY. szerint hivatalos, adagja 0·-1 - Hl
gran1n1.
Bismuthum oxydatum hydratum, Bi [ OH]a. Fehér por, mely
ellíüllilhaló Haager szerint kövelkezőleg:
l!p.

Bi.mwihi sulmitrici P. 3.
Li17uoris a111n1onii causl.

Aquae dest simpl. na P. 5.
!11 layenam immissae
stenl per a/iq11od dics el
saepi11s ayítl'l11r. 8edimm/11m /11nc aqun bene
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Bismuthum salicylicum basicum fi,1°/„ Bfo Oa Bismuth, suhsalicylicum, Bismulhoxysalicylat: Bi (C1 FI,, Oa) [Ji, 0a=1081.5. Fehér kristályos, szag és 111ajdncn1 'iz nélküli por, scn1 viz sen1
borszesz nem oldja. Hcvilvé megolvadás nélkül sárga bismulhowddá alakul.
- El6állitására a különböző módszerek közül legjobb eredmény a következő eljárás szerint érhető el: 50 sulyrész vizben
oldott 1 sulyrésznyi bismuthnitra•hoz (Bi[SO:i]:i ;JIJ, 0) Sn Of!-/kevernek azután 2 sulyrész natr. salicl'licumot adnak hozzá, midőn a salicylsavas J}jsmulh kicsapóliik ·
2 Bi (iYO:i):i 3 (Cn ffr, OH. CO 0) Na+ 3 Na OH =
Bi (Co H, OH. CO Ob Bi (OHJa r; Na SOa
A csapadék 50°/„ Bi, O:i-l" tartalmaz; eme csapadékot háromszor vizzel jól kimossák és ülepítik.
Ha eme csapadékot addig mossuk vizzel, "mig csak a decanlall folyadék ferrichloriddal lübbé nem rcagül szabad salicylsavra. an1a sót nyerjük, n1elyet a n1agv. gvkv. II. kiadásának
18UVi-iki additan1cnlun1a n1egkiván:
._ ~ . . ~
3 [Bi (Cn Ili. OH. CO O)a. Bi10H)a]=2f Bi (C11 H.1.0ll.CO. O;aBi, O:i]
Cn fh OH. CO. OH
3 H,O.
I~Ia inég továhh teszszük ki a viz hatásának, végső credménl'ben bismuthh\'droxnlra bomlanu.
e
- A készitmény- azonÖssági próbája 1: 20 forrichlorid oldal-
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clutcrnl loco l<·pidosicci~lur
Bismuthum oxyiodatum, vcl subioclalum Hi O.T, barnaveres,
fi7"1o hisrnulhoxyclot tartalmazó por. Antisepticum és a jodolorm
helyellesitője, belsc'ílcg adagja 0·10-0-:20 grm.
Bismuthum oxyjodidgallicum = Airol, l. o.
Bismuthum pancreatinicum, sárgásfehér. ltl"!„ f!i, Oa . tartalmu por, mely ugy alkalmazlalik, mint a bisnmlhsubn1trnl.
azonkivül adslingci1s és anliseplicun1.
Bismuthum peptonatum, :l·;)"/„ hismulh larlalnm sárgás por,
n1elr~ dys11e1lsia
és bnastraloia
cscleihcn :2-fl baros adnu:okhan
~
D
alkalmazta lik.
Bismuthum permanganicum, Bi (illn 0.1)„, fekete, oldhatatlan
por, küls6leg sehckrc n1inl anliseplicu111 használatos.
Bismuthum peroxydat: [Ji, (h,.
Bismuthum phenylicum, 80°/„ Bi, Oa larlalmu vegyület:
Bi (OH), Cr. [J,, 0. Külsőleg miÍ1l a jodoform helyettesítője, elég hatásos antiseplikum, helscileg adagja o-:m - J ·O gramm.
Bismuthum phosphoricum solubile; 20"/„ fii, O:i larlalm_u
phosphorsavas-natrium kellős só ,\nliscplicum, belsőleg adagp
()·20-0·50 gramm.
Rismuthum purificatum = llismutlrnm mctallicum.
Bismuthum pyrogallicum. Helcosol: (Cn fl:i [OH,[ O), Bt Oll,
sárga por '18"/0 Bfo O;i tartalommal, viz és aleohol feloldja. Antisepticum, belsclleg mint, a Salol, külsőleg mint a Dermatol
pótszere szerepel. Adagja 03=1 ·0 gramm.
u

lal val6 iholvaszinü szincz6dés (!'lalicvlsav) és[]:!. S-cl adott barna

csapadék ({fi, S:i) keletkezésén alapszik. ·
.-\ készitn1ény hisn1ullioxyd lartul111á11ak quantitativ 111eghat:írozását gykvünk kf>velkez6leg rendeli cl: .<\ készitn1ény 1
gra111111jüt porczellün csészében iZzitva s a n1aradékol tö111ény
HAHa-ban feloldva s a beszárilás nl<Íll kapott sót ujhól eréísen
kiizz'll'a O·iiO -O·G-1 gramm súrga Bi, (}, maradjon hátra.
i\livel az arscn a nyers liisn1u1hnak 111aj:l11cn1 rendes k.isero,1e, gyógykönyvünk a quanlilativ 111eghatározüsl folylalölag
az Arsenre is kémlellet. A hismuthban az arse11 mi11l arscnsavas hismnlh: 1Bi As0.1) vanjcle11 s ha a hismuth-oxydol HCl-ban
oldjuk. az arsene.ssav szahndclá vülik:
Bi As 0.1 :J HCI "=Ha As O., Bi Cla.
Az arscncssav a zinkh61 és !JC/-hül fejlödő H ültal nrse1111é,
111ajd arsenhydrogénné alakul:
2 IJ„ As O.,
= ,is,
!i [[,()
As, :1 H, = 2 H:i As.
mely gáz a kémcs6 fölébe feszitelt Ay NO;i oldallal mcgncclvcsilett szíírőpapiron sárga ezüslarscnid~czüslnitrüttá egyesül :

+

+

+ [[,

+

+

H" As -f- 3 Ag NOa = Aya cls 3 !JSOa
Aya .-ls 3 Jy NO:i = Aya As 3 Ay XOa.
qua11litativ ineghatározásnúl nYert Bi'!. .Oa~at ezután

+

J\
Hi\'O;i-han kell fclolda11i s 10 cm" vízzel -higitani. eme oldatnak
sem Ba C/,-a] sem Ay NOa-al nem szabad csapadékot adnia
(sulfalok és Cl kizárása). l.\.ülün próbája hig IJ, S0.1-el ne zarn-

·.·.1.·".

:J

~

\1

;i

-

rosocljék meg s ammoniával ne adjon kék szincz6clésl (Pb és
Cu kizárása)
A bismulhum subsalinlicumol oll alkalmazzák, hol a hism.
suhnilr. é~ nalr. salicvl. vaiÍ javaim, adagja 0·80--1·0 gr. naponta többször. ~Iinl · anliseplieum a jocloform helyellcsiWjekénl

is hasznúltatik.
Bismuthum subbenzoicum: Bi (C; If:, Q,)„ Bi (Oli)a, fehér, oldhatatlan por, !i5-70"/„ Bfo Oa tartalommal. Anl;seplicu.rn.
Bismuthum subcarbonicum = bismulhum carborucum.
Bismuthum subgallicum · = Dcrma tol. !. o. .
Bismuthum suhgallicum formaldehydatum, B1srnal: melhylcncliuallus-savas bismul. 1, Cu, H" O"'
3Bi10H1a. Ziildeskék,
alca!iŰldian oldódó por, adslringcns bélanliscplicum lH0-0·3
gros adagokban.
.
.
Bismuthum suhjodatum, !. Brsrnulhum oxy.1odalunL
.
Bismuthum subnitricum: bismulhurn album, rnag1slerrum
i>ismulhi, bismulhum hnlronilricum, dih ydroxydl>ismul hni lra t::
Bi NO:i (OIJ), =:JOG. A inagy gyh. 1 kiadása kiivclkezc"ilcg készilleli:
'.WO gr. finom porrá lörl bismull11;,t és '.2!) gr. líXOa-al bcn-

+

s6Je,g üss)~ekevcrve tégelyben lussu hnc1nelcssel olvafzsz rneg
s vízbe iinlve a salakot lárnlilsd cl. A;: igy nyert liimegcl liird
iisszc s oldd fel 100 grammjil '.2fi0 gr. liimény HXOa-ban s a
heves eavesülés 111er1szü11le ul<Ín rorrnltl fel s a lehiill és leün-

liill foh~iclékol e<r1·elilsd (iO:IO "''- langrns lcpárnll vízzel.
,\Z igy nye~l csapadékol~hideg' Jnírolt. vizzel 111osd kissé
n1eg és italós-papir küzütl sz<Ír1lsd rncg. t\. tolyntnat ez:
Bfo
8 HNOa = 2 \(XO„)a. Oa. IJiJ
Q,
,; 1-J,O:
az \(i\'O,)a. Oa. fiiJ sok vizzcl clcgyilve alas]égenysavas i>ismullrlú
alakul: JISO,)a. O:i. BiJ
2 ff,O = i\'Oa 1Ji10/fo
2 SUaH
r\ i11agyar. osztrák éS brit gykv. szerint igy késznl a
hisn1ulh suilriitrat 111it1 a né1nel gykv. H rész lJi\YJa-han '.2 rész
Bi-ot oldat fel, s 'azután a foly,\(Iék sulya fclr'nek megl'clei(í

+

s,

+

+

n1cnnyiséaü vizel önlet hozzü, a111ig fehér váhnány képz6dik
s azu(ün ~Ila ni hagyatja, 111ig. az nrscness~1v~1s bis111uth l~ivúlik,
111clvnek n1e1~lörlénlc ut~ín a h1sn1ulh. suhnllr1cu111 nagy, sz1ntclcn
táhltíkhan kijegeczcscdik, 111ely_ táhlák igen 111.arü hnl<}suak. I:~111c
krislál\'Okal azután HSOa-as vrzzel mcgmossak s ·l rcsz leparoll
vizzel -ele<rvitik s folytonos kavarás közben 21 rész !'orrú vizhc
iinlik, mi~léin igen 'könm·ü, laza csapadék: [(XO,)a 011 H" !Jiii
keletkezik, n1el}·ct n1egn1Üsva és n1egszárilva 30"-ol n1eg ncn1
haladó n1eleanck teszik ki, a111clv hőnél a kövctkez<J hon1lús
"
.
áll be:
J,. [(NO,)a Oa Bi]
f[,O
(XO,)a O" [J„ Bi.1
11 l-JNOa. ,
:t-\ készilrnény jösácrál iacn hcfolyásolja a viznek rnenny1segc,
hőrnérséke Ós t1z a~zal ~alö érintkezési ideje és a száritüs h6mérséklele.
Fénylő, fehér, szag- és iznélküli laza por, vízben oldlia-

+fi

+-

+-
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tatlan, dc azzal hosszabb ideig érintkezve, savat veszit és rnég
Jugosahh lesz. F'éln1cnnyiség vizzcl higitott H~\ 0a, 1 rész vizzel
higiloll Hl SO, és hig HC/ feloldják s oldalaiból lugok Bi OdJ-l
csapnak le, /-J, S. A 111 S J'ckele Bfo Sa-l csap le helme, Zn üllal
oldataihcil kiüzetik. I·'ertőz1nényeire ép ugy vizsgáltassék 111eg,
n1inl a hogy a 1Jis111u!hun1 salicylicnn11uíl le van irva.
'!, gramm bismnlhsnbnilral 25 cm". hiv u;so,-ban pezsaés nélkül oldódjék, meh· oldal egy része fölös ammoniürnl
kicsapn és áiszÜne [J, 8-cl ne adjoÍ1 csapadékol. [idegen fémek
jelenléte.] ~!ivel a b6rhöz igen jól tapad, kendőzi) czélokra
haszrnílialik, dc meri betömi a h6rmirigyek nyilásail::kellemellen helybeli hcl'olyásl gyakorollrnl.
.-\ gyon1orba julva nagyon kevés szivódik fel hel6!c s
sokan kétségbe vonják szervezetbe julásút. daczúra annak. hogy
a szoptató lejhen n1egjclcnik s hosszas használata után az
anyagl'orgalon1 fellü116en csökken. Eléggé: nagy 111ennyiségben
a belek nyákhürtyüjüra tapadva, 111cgvCdi azt a lirnnék ingerlő
hatása ellenében, n1i által azok elválasztása csökken. a helekhen
jelenle1'l) /-h S-cl egyesül és lecsapódik s sokszor az illeléi
1míkhürlrn elhalását okozza, il\' esetekben a bélsár a fö, Sa-lól
rCkele sz~inü.
~
:\ gyo1nnrhnn jel1~nlev6 eczet-, horkéisavak állal oldható
sókká alakítva ol\' lünelek állanak be. mini az arsenncl és
tai·tn1·ns slihintussa1 lürlénl~1nérgezésck11él; uz állandó convulsiök
a hidhól «s nyúli agyböl indulnak ki, s a vérnyorrnís O-ra
süh·edhcl, mi üllal szivhiídés üli be.
~ Alknh11azzük 111indc11nen1ü cardialgiünül. azonkivül vérhas,
rélhcvcny hurulos, hagymázos hasmenéseknél {)..J -1 0 gros
adagokhnn, dc vallak esetek, n1idéí11 cholerüs has1nenésnél a
hcleg egy nap alall fi() grammot is beveti belőle jó ercclménynycl. kcllemelleu melléklünelck nélkül.
·
Balog !\.„ Bókai A. szerint a bism suhnilr. azért hal .anlidiarrhocieusan, mert a bélben Yégbemcnií rothadás állal okozott
/J~, S'-t. 111ely 1nint cr6s hél111nzgató inger szerepel, 111egköti,
másrészt a belólc ilyenkor lcdló sav i\sszchÍlzó halástr. Opiun1n1al vngy cxlr. nucis von1ieae-vul összekölve szoklúk rendelni.
\'ele készül a brill és rr 1nczia gykvck szerint hivatalos
lrnchisci hismulhi készilmém-. L. o.
Bismuthum subsalicylicuin = llismnllrnm salicl'iicum.
Bismuthum sulfuratum: !Ji, Sa. keletkezik bárn1clv bis.i.ulhsóhól 1-L S-el rnló érintkezés állal.
•
Bismuthum tannicum: A magy. gykv. II. kiadüsa szerint
clföllilhaló, ha 12·2 gr Bi XOa (OH1,-b{íl :10 gr. ammoniüval és
1:1 gr. Yizzel bismnlhoxydnl csapunk le, melyet ncdveseu 1:í
gramm H, O-ban oldoll tanninnal keverünk, beszárilnnk és
poritunk. Sürgás. vizhen ne111 oldödö por, kizárólag antidiarrhoeicus hntásu, halüsn f()leg a belekben levüló csersav üsszclruzó halüsán alapul. Adagja 0·2--1·0 Jll'O dosi.
1

1
1

1
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1
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Bismuthum tribromphenylicu = Xeroform. L. o.
Bismuthum trisnitricum, l. Bisnmthum nitricum,
Bismuthum valerianicum: (C.H"O)a.Oa. Bi+ BieOo Ho= 10:l5.
A német oykv. szerint hivatalos és :l2 rész hismuthum suhnitricumnak 1'.f rész Sa, COa-al való összcdörzsölése. 30 r. vízben
való oldása s \J rész rnlcriánsavrnl rnló keverése últal készül.
Az 1 órán át enyhe hiinél pállitott folyadék lehülésekor a valc-

riánsuvas bisn1ulh kicsapódik.

.

, ,

Fehér, valeriánához hasonló szagu. vrzbcn nem oldudo
por, híg HCl és HNOa feloldja. 7\J''/„ Bie ~J1;at ~artalmaz. .
l\:e.111 hizlos hatásn szer, gyon1orzsahaknal. ideges sz1vdohogásnál ;)-10 cgrn1jával adják porban . ..
Bisulfas chinini: aljas kénsarns 1·.hmm, !. Chinin. hisul-

furicun1.
Bisulfatok. a hicarhonalokkal analog vegyületek, melyekben a két v. é: kénsavnak csak 1 H-je nm helyettesítve.
Bitumen, lürtrány 1. Pix liquida.
.
Biuret, allophanamin: c,-ffr, Sa o,
o,, hosszu. sz!ntL'len
jeaeczek. hidc1_~vizhen nchcze.i. 1ncle(fhcn cs horszeszhcn 101 oldo'dik · a huoyar~vao eovik bomlásterr~1ékc, mely abból l~O-lti0°
nál 'kcletk~'zik; alcan· jelenlétében a rézoxydot _vörös_ il~ol_yas~irüi
por alakjában c.sapja ki sóihól, mely tula.1donsagarol lelrsmcrhet6.
.
Bixa, Orlean Cayenne, délamerikai szépvirágu örökzöld t:r.

p,

111elynek oyü111ülcséhfíl vürössz1nü testeket kesz11cnek, l. 111cg
"·
Orellanu.
Bixin, orellin: C"' ffa.1 O·„ az orlean c~lraclumh<il nyed1elii
sülélpiros fcst6nnyag, 1nely 1neleg vizhcn 11cn1, dc alcoholhan
oldható.
.
Biztositó lámpa, ama lényh6l kiindulrn, hog~· egy g',rzlátnpa nvilása fölé !artolt férnszövet fölült rncggyn,Jtva a gazt
a szövetet eltávolilhatjuk a csiíliil anélkül, hogy a láng. a S7;ü;
vcten át a csapra visszacsapua, Humpry Davy cg;· hrzt~~rlo
hímpát szerkesztett. !\is olajhímpúböl áll az .. me!y fmom !emszüvctlel van kürülvéve ..\ hánvüsz ha ily la111paval durrleggel
telitelt Jeve<>öbe jut. a lümpáha hatolt güz puffamisa csak ligycln1czteti a vC~zcdC!e111re. de ncn1 gyujlja 111cg a külséi gáztön1L~gcl.
Bizzozero Gyula, olasz orvostnnár 187'.2-t6l a lí~riui eµy;ten1cn, l\Iantcgazza lanilvúnya s az 6 róla clncvezclt verlernczkck
felfedezője.

Black József anuol chcmicus és phvsirns Jlordeauxhan

1í28. ~ 1 ~ l~dinht11·oln1n Tí!Hl, a c1üzok chen1füjünak n1egalapiló-

jául te\dnthclii, ,Z phlogiston el~1életet már LaY~isicr cliíll megczúfolta; 17~~-licn kinyilvánilolla, hogy az .aicalrak .~1em. lehetnek
egyszerü lestek, mivel beliílük savakkal frx leYegot (UJ,) lehet
fejleszteni.
.
. .
.
Black drops =" fckclc cseppek, angol es a111er1ka1 gyogyszerlárak speciulis szere, !. Tinclura opii nig•·a ez. a. e helyen
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n1ür is n1cgjegyze111 synonin1tlit. I~audanun1 Rousseavii; Tra
opii !'er111enlata; l~sscntia nigra ."\nglica; L„iquor opii scdaliva;
t\cclun1 opii aron1alic; Clultae nigrac; Ciuttae anodvnae nigrae ;
Gouthes noircs dcs Ouakers.
·
Blastema, csira,''az élet~ és kórlanhan an1a u. n. képz6
folyadék, mclybéil szenesedés folytán sejtek lesznek.
Blasticella = a farügyekct bcrnnö cnyvszerü anyag.
Blatta orientalis, e só lán vagy sdbbogár, eme néven a
hlalla lupponicu f.J hlalla gcrn1anica és a konyhai sváhhogür:
periplancla orientalis-fojokal szokták érteni, de orvosi czélokra
csak az orosz fajta használtassék. A svábbogúnal behalóhban
n1ég nen1 igen foglalkoztak. de a tapasztalás azt n1utatja, hogy
oly Yizköros betegeknek headva, kik vcselohhan, nuí.jzsugorban,
Bright kórban szenvedlek, rngy szenvednek, látni lehet a vizelet
és Ycrejlék szaporodtüval a h6r alatti kül6szüvct vizcny6jének
elmultüt IU-'.20 nap alatt. mi mellett a vizeletbííl a fehérnye
is ki111arad. llalö anyagával tnég nen1 vagyunk lisztühan, ü111hür
111ür üllitollak clc'í helc'íle egy antihydropinnak nevezett anyagot
Hendelni szokliik por alakban. 0·50-0·Lí gramlllonként, forrá·
zallian 10 grol 120 gr. szürcdékre s chh61 napjában 1-2 kanüllaL tincturút is készitletnek 1 rész bogárhöl 5 rész hig horszcszrc '.20--·IO cseppjével arlagolrn.
Blaucl B. franezia orvos 177-1-18:,8., a ncvér{iJ nevezell
pilulúk fcltahíiöja. L. l'ilulac Blaudii.
Blepherofimosis = a kCinnyezéssel júrú szcn1gyuladúsoknúl
he.iíllú szcn111\·ilús összenövés.
Blennna ·= Takony, nyákos-genyes Y<ilarlék
Blennaclenitis, nyákmirigylob.
Blennalytria = Fluor allnrs. 1 o.
Blennenteria = Hurutos hasmenés.
Blennenteritis = Bélhuml.
Blennocystis = :-\yákmirigy.
Blennocystitis = Hugyhölyaglob.
Blennophlogosis = :"\yákluírtyalol>.
Blennophtalmia "= Szelllköthártyahurul.
Blennorrhagia = Lobos kankó, igt•n heves nyákfolyús.
Blenorrhoea, gonorrhoea. !Tripper. kankó, lrngycséí-lakárl:
a nen1i szervek legcltcrjedlehh ragúlyos betegsége, n1cly n1indkét nt•mnél clc'íl'orrlul s genyes vúlarlék kifolyásában nyilvánnl;
a n(íi hugycs6 kankójtll l. I~'Iuor nlhus c7.iin nlatl.
..\ IJlenorrhocút egy hnsadó go111ha a c;onoeoccus :\eisscrii
okozza. mehet a Yáladékhan 187\J-hen Neisscr fedezett fel.
,.\ llevL:ny betegség (h. aeula) n kilzösi.Hés utjún rngad ül
111üs egyénre s '.2-·l c>ra 111ulva, IcgkL;só!1hcn '.2 hét 111ulva tür
ki .'\ hctcg a nuísodik napon a hugycs6 nyilús:.ín 111elcgséget,
vi:-:zketegségcl érez, n1i 1ncllctl a esé> nyilüsu üssze van tapadva:
;°")-ik nap SÜl'ÍÍ zöldes gi.'nycs váladék liri'd ki, Illl'l,Y ürülés éjjelnappal tart, mi mellett gyenge lüz is jelentkezik. A hugycs6
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nvihísa körül dnzzadlság s vizeléskór a mony tövében égető
ft\jdalom lép J'el. mely föjdalmak éjjeli mereveclésekkor csaknem
elviselhetetlenek A ·1-li-ik hét vége felé a bántalom hevessége
alábbszáll s VU"Y clmnlik. vagy pedig idültté (h. chronica) válik,
n1i onnan isn1e~:het6 fel, hogy Yizelés után n1indig fehér geny
jelenik meg a nviláshan.
·
A heveny I)lenorrhodt kezelni elséi napokban helyhelileg
nen1 szabad, Í11iYel nz anélkül is rnegtán1adott nyúkhártyának
befecskendezéssel Yaló izgatása gyuladá->t okozna.
i.\Iindenck elöll a hlenorrhoea gyógyitásánál az étrendre
kell ügyelnünk: leves, tej: friss sültek, fő~elék j ke~·ültessenck
az izgat6 füszerek, azonktvül a bor, sör elvezese tilos; ajünlatosak a CO:! 111cnlcs savanyuvizek.
Ötödik napon, micléin i11ár gyuladásos állapot nincs jelen,
111cgkezdhet6 a tulajdonképen! gyógykeze.lé-;:
.
Belsőleg halsnn1un1 copa1v, QJeu111 lign1 sa11tah, 'I'ra lignornm (ovalosan), Tra calechu slh. Befecskendezésre:
·

·

Bp.

Zinci sul/úrici
!Jr. Ni
Aquac dest. simp/.
!fi'.

2000

Tracopii spl.
!fi". fi·()
ill. D. S. kiilsr!lc!J

Bp.

Airoli
!fi". !,-{)

Aquae dest. si111pl.
!Jr. 21JINJ
M. D. S. kii/sőle!J.
lip.

A111onii sulf'oichtioli
!fi". q11inq11c,
Aquae dest. simpl,
or. d11cenl11.
M. D. S. kiilsőleq,

Allalúnossú.rhan bcfecskendeziSül desinl1ciáló szerek és
adslrinnentiúk mlamlók: Acid. carhol. zinc. acclicurn, zinc. sulfocarb. zi'nc. sozojodol. Alumcn crud. Tannin stb. Chronicus kankó
ellen:
Ilp. Kalii hypcrmall!Jllll.
!/ /'. () :!()

Aquae 1/est. simpl.
gr. 20ri
ill. IJ. S. kiilsőle!l.
Rp. A1y11'11ti 11itrici cryst.
!/ /'. 11'30

,\quae dest. simp/.
!/ /'. 2110

ill. D. S. kiilsülcg.

-: 353 I\.ülönhöző égct6 és dcsinficiúJó szerek hacillusokban i.;
bevezethet6k vagy olajjal huzsL\ra kenve nlkal111azhatök.
Éjjeli. merevcdésck ellen Lupulin és Kalium bromalum
ajánlható.
Blenorrhoea conjunetiva = A szem hölhárlyájának hurutja.
Blenorrhoea urethrae, !. Blcnorrhoea,
Blenorrhoea vaginae,, 1. Fluor alhus.
Blennothorax, 1. Catharrus hronchialis.
Blennuria = :\'vükos vizelés.
Blepharaden =· Szcmhéjmirigy.
Blepharadenitis = szernhéj-mirigyloh, pillamirigylob. A
pillaszéiriik széltében a szernhéjnak, a sz6rtokoknak és a faggyun1irigycknck gyuladúsn~ n1elynél a pilla széle egész hosszúban
gynladt s a sz6rük aljúban izzadrnünyok gyülnck össze, n1elynek kövctkez111énye azntün a szen1héj lcragadüsa (csipa). l~n1e
betegség oküuJ a rneghü!ést veszik. ;\ kövctkez6 ir igen jónak
bizonyult:
vagy:

HydrmYJ. o;ryd. /lau.
yr. 0·20
Uny. enwl/ienl.
yr. fi·IJ
Mj: uny. oph!almic.
S. y111nbosll7J'eim1il
11apo11la 2 szer /'e/J.-e1111i.

Bp.

Jip.

Calomdanos
!Jr. 11'20
Trac opii comp.
!Jllll. III.
Un!J. m101/ic11t.
!fi'.

fi·O

JI. D. S. mini az

előbbi.

Blepharo-blenorrhoe.a = Trachoma.
Ble[Jharoplastica 1. Anaplaslica.
Blepharospasmus = Szemht'jgörcs. Tiihhnyire kölhúrlyahurutlal, fényiszonynyal jüró görcse a szen1héjak zúró izn1ainak,
de el6fordull1at idegbajckkal complicállan is. Gyógykezelésének
az alaplrnj ellen kell irfoyulnia.
Blestrismus = Sulyos betegek hánykódüsa.
Bletonismus, régehüen ez alatt ama küliinös képességet
érlelték, mely szerint némelyek megérezték az érczeknek, forrásoknak hollétét.
Blumenthal János Frigyes, német természettudós (1752-18-lü),
a gö_llingai egyele111cn riz orvoslutlon1ünyok professora, aki n1int
els6 tanitotla az üsszehasonliló honczlant, a frcnologia 1negalapilójának is őt mondják.
Bóbita, növénytani értelemben főleg a fészkes virágok
(taraxacu111) 111agvain lev6 hosszu szüron ülő szőrképződn1énv,
111clynek hiYatúsa a 111agvaknak a szél ültal való szétszór~ísitt
eldsegitcni.
Bochet purgatif = Decocl. liquir.
Bóditó szerek, 1. Narcolica remedia.
Bócfulat, az eszmélet hiánya, féileg hóditó szerek állal
okozva. 1. Narcosis.
Bodza, 1. Sarnhucus.
Bodzalé sürü. L. Hoob sarnlmci.
Iiuzay, Gyógysz. Lcxicon.
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Bogács = Carcluus.
Bogvirágzat, L Bugavinigzat.
Bogyó = bacca. L. o.
Bohling reagense ammoniára:

I
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nagy adagjuk n1iatt poralakban varry folyadékban nen1 rendelheléik, sulyuk: 0·30-2·0 gr. P. o.b
/Jaf...,·a1ni copaiv. 1·0

ltp.

Ceme albae
O·:JO
Pulv. cubebar. t·O
m. /'. bo/us. d. t. /Joli No. 4-0.
S. Saponta 4 darabot.

IL

1 : 30 mercurichlorid oldat.
Kalium carbonic. solnlum.
Ha a megvizsgálandó folyadék 5 csepp L folyadékkal
n1egzavarodik, szabad an1n1onia van jelen, a II. oldat hozzá~
adúsa utáni zavarodüs an1n1onsót jelent. r\ reaclió érzékcnysé_.e
közel 1 : 200,000.
Bojtorján = Lappa officinalis
Bojtvir~g = ~lcsembryanthenum cryslallinum.
Bókai Arpád egyetemi orvoslamír a budapesti egyetemen,
szülel2ll 185(i. Eleinte Balogh K. majd Korányi F ·. lanúrsegédjcként n1íiködölt, 1883-tól a kolozsvúri egye tein en a gyógyszertan
és kórtan renc.:L.> tnaára voll. 18!10. óta a budapesti egycten1cn
a gyógyszcrlan tanúra. :\Iint sza~.::tudon1únyi írónak töhh lnlíve
van forgalon1ban.
Bokái = Alchcmilla vulgaris.
Bolax: Azorella chamilis, uj-zcelandi noveny az ernyéisök
családjühól, éYelő félcsci:jék, igen sok ággal vannak rnegrakva,
osztatlan, ujjait levelekkel. Az Andcsekben lcnyészéi egy fajúnak
kifolyó gyantüjál n1irigyn1egken1énycdés ellen használják külsőleg.
Boldin, a Pcumus Boldus alcaloidja. zöldes fehér por,
mely aethcrhen, chloroformhan oldódik, Hypnolicum 0·00'.2-0 Oüfi
grt1111111os adagban.
Boldol, a boltlo-olajhól fractionall lepúrlús uljún nyert
termék, melyet 3-3 cseppjével kankónúl és nuíjhajokmíl alkaln1aznak.
Boletus Cervinus = Szarrns gomba.
Boletus chirurgorum = Agarict1s chirurgorum.
Boletus Edulis, csiperke-gomba, igen ízletes gomba, melye l
tcrn1el11i igen czélszerü a következő n1ódon: l\Icglehet6s nagy
láchíhan 3 cn1. n1agasra féízütt hahérn1agot kell tenni, erre egy
réteg levéltrügytit, azután i n1él hahérn1agot s igy egész addig.
1uig :!.O cn1. 111agas réteg keletkezik; en1c talajt jöl leverve,
mésztejjel és trágyával fedve nedves helyre leszszük, hol a
legjobb gon1hüt fogja lere111ni.
Boletus laricis ~ Agaric. chirurg.
Boletus suaveolens, szárallan, 2-3 cm. vastag, fehér, alant
barna'. tágan likacsos l'íízfa-gon1ha, n1elynck frissen iholyaszaga
van. szárazol l szagtalnn, n1egnedvesitvc visszakapja szagút. l{égebben féizelél különféle betegség ellen illúk.
Bolhapor. L. Pulv. insecloricidus.
Boli, falatok, nen1 n1~ís. n1inl egy igen nagy pilula. 1~1ne
gyógyszernlakot kellemetlen izü anyagoknál használják, melyek

Boli diuretici equorum :
Rp.

Saponis
Picis a/bae cm gr. 100·0
Kalii nitrici
- Carbonici r,a gr. S:J-0
O/ei lumjieri gr.
1!!-0
Pulu. rad. liquirit. !fl'. 7:i·O
misce (ianl boli So. l'Il.

1
1

1

j

li

Boli laxantes ad nsum honm :

Aloes succot. gr.
30·0
Calome/anos yr.
4-·11
Rad. altheae pulll.
Aquae dest s. aa qu. s. ut (iant
bo/i No. Ill.

Rp.

.,rJ

i

lj

Boli Wienenses:
Bp.

Cubebarum pulP.
Balsami cvpaiuac
na q. s ut mi:rla
/lant boli XX. sinyuli ponderis 0-3
y ra m 111.

.. Bolognai kréta, iszapolt olasz kréta, mely lepém· alakjában
kerul forgalomba, arany-ezüst tárgyak lakaritásúra használják.
. Bolognai pát: szépen fejl<idölt baryl-jegcczek; ezeken fedezlek lel a haryl villogását.
Bolognai üvegek, 8-15 cm. hosszu, gömhölyü fenekü. palaczkok, melyek hirtelen leltek lehülve, minélfogva a külséi,
gyorsabban meghüll felület a hcls6rc nagy nyonuíst gyakorol.
A palaczk megleheléis er<ís külséí ülést elhir. de azonnal porrá
omlik ha helséi felnlclél akármilv kicsiny részben meakarczol0
juk· vngy incgüljük.
~
"
,
Bolog!iai világító-kő, Cascariolo \'incemio bolognai czipész
allal lellalall vegyület; kenbúryum, (hepar haryltae.) melv ha
bizonyos idei!! ki volt téve a vilánossücrnnk
"sülétberi 1'ihosb
b
'
phorescál.
Bequcrcl
is
állilolt
el{í
viláailó
veavülelekel
calcium '
•
1
•
'
b
b„
stronc1un1, Jaryu111 es kenh6l, n1clyek knlönböz6 szinü világóssügot adlak. L vilügiló kö.
~
Bolondító csalmatolc. = H vosciamus niaer.
Bolus - Bali.
·
·
"
.
.Bolu~ Alba, argyla alha, természetes ag)·agföld silicát, fehér
elponlhalo hengerekben kerül a kereskedésbe.
„

"

' 23*
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A bolus nem gyógyszer . de mint viv6s7.Cr ~llrnlmaztatik
pilula-n1assúhan vagy hínt6porban oly esetekben, n11dőn a gyógyszer basisa 111ús vivőszert n1cgtún1adna pl. az argcnt. nitric.
savak stb. I-Iasználják firniszszel vagy vízüveggel keverve n1inl
kittet, benzinnel vagy bcnwllal kev érve mint folltisztitó 57.crt,
Bolus armena, bolus ruhra, terra lemnia. argyla ferrugync a,
tern1észcles vasoxydsilicat n1ely I~e1nnos szigelér6l kerül hozzánk. Athílszallan, 'könnyen szétmor,s olliató, "z ujjhoz és nyelvhez lt1pndó vörös tömeget képez mely zsíros tappintúsu . földes
pezseg, vizhe 1nerilve
fanyar izü. aayaa szagu. Savakkal nen1
.
. ·1 Hl!l l.
1,·any~~
l.
l
l
'
t>
"·
11vala!c_ls.
„ual
.
.
\V
recsegéssel szétt;sik. A n1agy. gy
A bolus armena az orlhoklns · 81, Oiu A/,'" cs az alb1l:
Sin 0 16 AfoNae iievli silicátokh ól keletkezik ugy, hogy azokból CO,
herolvúsa alatt vizhen oldható kén\'a:;avas égvény. szahad kovaH,O
sav, iú COa vagy Na, COa és aluminiu msilidl: Si, Q, 11/e
111arad vissza. azaz agyag. n1cly i~va1·czho1nokkal, 1nész, va::oxyd és más fémvegyü letckkcl a kDlönbözéi foju holusokat adja.
l\lii1t közömbö s viv6 'és bevonó· szert alkalmuzztík, (!. Bolus alba.)
Bolus rubra = Bolus armdHL
Bolygó ideg: nervus vagus, 1i. pncumoga stricus. a 10-ik
n1aL!va a nvnll-vc.16 csüll6-tírki részében
ár. n1elvnck
a{ry-ideu11
„
t:i
h
és a torok nváka uéac
cllát1·a
id~a.
n1ozaat6
és
vai1·' érz6
..._, "
•
'-'
0
,
hárlyt\jút és izn1ait, n1inlcgy 10---15 pan1athan rnegy át a n1cllkasba, hol a szívhez, töd6höz hoc.sújt szálakat, azulún a gyornorha jutva. nnnak első és hátulsó felén végződik.
A bolygó ideg a vegyes ingerek vezetésére szolgál s he ·
folyása oly nagy. hogy mindkét oldalon való átmetszés e halált okoz.
Bomlás, chemiai értelembe n minden oly válloz .s, micl6n
e"Y testből több különböző tulajdo11ságu lest keletkezik bizon):os köt:ülméi wek, behatüsok mellett. P. o. bomlás héi állal:
Q,; bomlás fény állal: az ezlisl, higany, arany,
2 Hg 0 = Hge
jód, brom sóiból a fém kivúlik; bomlás villanyossilg állal. valamely vegyülelb61 a villamos vegyho11lúsnúl a + sarkon fémek,
a - sarkon savképz6k vlilanak le. azaz a vegyület nlkntelcn1circ
bomlik; bomlús h>cclrnnicai erők állal: p. o. KC/Oa oxydúló
szerekkel rohbanús közhcn elhon1lik; liornlús idegen anyng
hozzáadú sa últal = cserebom lás, l. o.
Bonczolás tan, l. Analomia .
Bonducella, Guilandina bonducella. L. caesalpini a honducell a,
a legun1inosúk csalüclj~íba tarlozö kiíszó cserje a n1clegövi
Ázsiá11an, Afriküban , Ameriktib an; a hüvelyek 5-7 cm. hosszuak
3-~1 111agot tarlaln1aznak.
Az indiai gykv. szerint hivatalos, (sem. bonduccll ae. bunduk hindi) már ·Nur eddin ~lohamed .-\bdallah Sirnzya a X\'ll.
században ismertette . A magvak J-2 cm. úlméröjüe k, petédedek és szürkék. simák, félholk<'pii köldökke l; a héj 1-2 mm.
vastag és fehér Lelet tartalmaz. A magvakba n van csersav,
1
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nválka. ke1nénYit6, kevés fehérnvc és egy keserü anyng ,n1ely
azonban nem iilcaloid. A bonducell a magvak a váltóhízat megszüntetik s az anyagforgaln1~1t javitjúk.
Bonjean ext actuma, 1. Ergotinum és Extr. secalis coruu ti.
Bór, vinum, cznkor artalmu gylimölcs nedvek l'rjedése állal
kclelkc ctl szeszes ilal, szorosabb an a széílöbogyók erjedt nedve.
1
:\ sz6116hogyök rendesen 12' / 11 czukrot tartalrnar.nak, de n1egesjelen. eme czukortar talom megabból
van
hctik. hogy :l0°."
111érésérc az u n. 1nust111érőt (sac.baro1neter) alkalinazzák, n1ely
a fajsulyon alapszik (l. araeomete r).
A leszecle•t sz{íllóhogyókból fiO -80 rész nedvet sajtolnak
ki s a nyeri nedvet erjedni hagyjük; ez ama folyamat. midéi11
a mustban leve) czukor szcszszé alakul át. midőn COe szúl el
s ezenkivül még glycerin is keletkezik . Az erjedést a Saccharon1ycetes ncvü penészek tenyészete okozza, n1elynek spórúi
őszszel nagy n1cnnyiségbcn vannak a szőlldbogyó hCjún.
Ha a hor a hordóban !'orr. nehog\' szesztarta lmát is elyeszilse. a hordó szúj ába egy jól zúró ht\jlitott csövet te,znek,
n~_elynek };;.üls6 véBc c~y vizzel lelt edénybe szolgál. erne csövon a szensa\' eltavoz1k. de a hor szesztarlaln1a nern párolof1
el. sem a küls6 lég nem juthat a borhoz. A bor szesztartalm~
li-'.2·1 11 / 0 közöll van. L.. \rinun1.
Bor, Borum, B = 11. három Y. é. negativ elem. szabadon
i~em fordul e_líí; .el6szöt· D:11·y állil.olta cl6 1807. 1808-ban pedig
hay Lnssae es l hcnarcl valasztoll ak le a borsavnak kaliumma l
való kezelése állal, a kristúlyos borl pedig DeYillc és \\'öhler
állilották elc) 1850-lrnn.
Az alaktalan bo1· elfölli haló vizmentes . borsavból (B, Ou)
ha azl natriumm al hevitjnk: zöldes-ba rna por az. melvnek r. s.
l ·8:l. nem olvad meg a fehér izzásrníl sem, csak 600 · Bunzenelem villamos áramüban : megolvad t alumininm han !'elolvad,
s kihülésko r szintclen kis oclaedere khen jegeczedi k ki, eme jegrc.czek Byénuínt. r0nyüek s n1é~ a rubint is 1;1egkarczoIJák.
:\emely ilyen knslalyba n C-l talallak, melynek Jcgeczes úllapotban mint gyémántn ak kellett jelen lennie (?) s e szerint a
szénenyt jcgeczedé s utján gyén1ánllá lehel álalakitani.
. .-\-~ alaktalan bor csekély mennyisé gben Yizben sárgúszöld
sz111nel oldható, [J;,_\r0. 1 hatü~a alatt, vagy 200··-ra hevilve 8 2 Oa~á
oxyclülódik, chlórban chlórbon á ég cl, a léuenvnve l közvetlen ül
egyesül. ugyszintén kénnel és oxygénnel. b
Boratok, a termés úllapotu borsavsók , u. m.: boracit, rodicil, ludwigit. horax (vizmcntc sek); borocalc.it, bcchilit. lagonit
slb. (viztartalmuak.1
Borai = AlrnÍ1inium horotal'la ricum.
Boralid, külsőleges használat ra szúnt keYeréke egyenlő
n1cnnyiségü borsavnak és anlil'ehrinnck.
Borax veneta. nalrinm boracinm , boras sodae. borax depurata: Sa, B.i 0;.10 H; 0 = 382; szinlelen, tábla alalmjegc czek,
v
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melyek levegőn elrnállanak, he\'it\'c megolvadnak és likac·sos
tön1eggé alakulnak. 12 s. r. hideg és 2 s. r. forró vizhen oldódik Ih S ne okozzon benne csapadékot. Hégehben a horaxot
a Tinkal nevii horsa\"sóhól állitották ekí. mcl\' só China. Tibet.
California némely tadhan l'ot'lallalik: a mosltmi kereskcdésheli
horaxot horsavhÓI és Na, Cri::-ból ülliljúk cici:
4 B(OH)a +Na, COa = B< O; Xrtc: CO, UH.O.
·
A horaxot megolvnszlva külöuhiiz6 f'énrnx)'dokal oldhatunk fel benne, rnelyekkel különhüz6 szinü gyöngyill képez.
l•,orró vizoldatúból hig úsvúnysavak börsnval vúlaszlanak le,
arah-n1ézgúval ~s nyúlkúval ruganyos c~s ncn1 ragadós 111assút
képez. Natr. snlicylicun1n1al igen keserü lesz. (~yögykönyvünk
n1egkivünja, hogy sen1 nehéz J'é111ekcl, sen1 l'üldes sókat ne
tartalmazzon, [sem HeS, sem Sae COa-d ne adjon csapadékot]
.i\. borax a húinlalan felületeket kevéssé izgatja, a gyomorba jnlva a CO;-l fclszörpöli és a gyomornedv sadl neutralisáija; uagyohll adagokba11 u11dorl, hü11yást, gyon1orl>éllohot
okoz s az étvágyat nagyon n1egrcJ11lja. a vérhe átszivürog ugyan,
.
de a szervezetet változatlanul elhagyja.
Hégebben tapasztalati alapon m'nl hcísz;'unindiló szert
adták :!-"1 gran11nos napi adagban, kisérlclcl lettek \'ele hugysavas hölyagküvck cltávolitására, a sikc.r azonhan nagyon kevés volt.
l\Iint enyhe adslringcnst és desinficienst rendelik száj- és
torokviz gyanánt, ncrnkülönhen rnézzcl keverve szüjhcli f'ckélycsedésuéL Nagyon ajúnljúk ·l"/0 oldalát folliculáris köliihúrlyuhurutnül n1int rnosószert.
Borax gyöngy, platiudrcíton mcgolvaszloll horax [i\'a; R, O;j,
mely a f'émélegekel feloldja s azokkal jellemz6 szinü \'együlele·
kel képm.
Borax tartarisata. horkfísavas horax. kalium larlar. horaxat.
Cren1or tartari bornxaÍ. scu soluhilis A.z oszlr. gykv. szerint
hivatalos s kövelkcz61cg készül :

+

+

llp.

Boracis uenl'lac
fi/'.

1411.

Kulii tw /. acid.
[fi'. 420.
solue in Aquae dest. !fl'bus Jlj81J, s/enl per
lwras XII. liqrwrem filtm/11m in uase porcellaneo leni colore euaporu el nzassanz.
sicca/am /erre in puluere.
. r:ehér alaktalan por, n1elyet ugy és olt alkal1naznak, a
mmt es a hol a kaL acelicumot.
Bor-chlor BC!a. Bor-rlour BF/a, eme vegyületek minde11
lekinlclbcn n1egfelel6k a siliciu111 ugyanily vegyületeivel, daczüra
annak, hogy vegyatkatuk külünhüz6.
Borcresol-hydrogenhyperoxyd = Acidum ascplicum.
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Borbolya = Bcrheris rnlgaris.
Borbolya-a! = llerherin.
Bordák, costae, hosszu, ivszerüen lrnjloll cso11 1ok, melyek
a n1cllkast képezik s a gcrinczoszloplül a 1nellküzépig 1ne1111ck,
hol a 1nellcson!!nl függnek össze; 7 horda a rnellcsonllal küzvcllcniil összcfüggésllcn van. ezek valúdi hordük, nz alsö 5
horda küzvetlenül vagy cgy~íllalün nincs üsszekapcsolvn a rncllcsouHal. ·
Bordeauxi keveré'.c, a sz6116 peronos or:íinak kipuszlilúsára
~lillardet által készilelt ke\'crék, meh 1 heclolilcr Yizbeu 2-:1
kgr. rézgá!iczol és ugyanannyi 0Italli111 1neszcl tartaln1az; c1ne
kél szert küliin-külőn kell !'eloldani s a mésztqjel kell laisan a
g:ílitzoldalhoz adni.
Borék, hcrezacskö, scorlun1, a küzlakar611ak a111a zac ;kúalaku rJsze, 111clv a férfi ivarszcrvc alalt a hel'éket é_.; az ondúr:sinórok alsó vé~geil foglalja n1agúhan.
Borékvizkór, hydrncelc. oscheoccle aquosa. az ondó-zsinór
\'éri.:reinek n1eggátolt vc.'rkeringéséhől szúrrnazö snvas gyülcn1lés a herczncsköhnn.
I\.clelkc1.hetik a here n1egütés~·. 111egnyo1:násn által, ne111küliinhc11 hercgyulad:ís ul:ín is felléphet. (;yógykezelése a savó
operaliv eltávolitásühnn és a savúképződés n1egakadályoz~isá
ban :í!L
Bórerjedés. L bór.
Bórfejtés, a hórnak más edénybe való átiinlése kél okból:
uz üledékl<'íl valö rnegliszlilása és érlelés 111iatt
1\z ujhorl a lcveg6 oxygénje érleli rneg az állal, hngy
annak fehérnye-nen1ü anyagaival oldhatatlan vegyületeket képez,
mely vegyületek nehány h0l nrnlva leülepedne:c Az ujborok
fejlésénél arra kell törekedni. hogy minél jobban érintkezzék
az a Jesegfível, dc már óbor f'ejlésénél, hol tiszlit:ís a ezé!, a
Jevcg6 hozzájutása leheléileg kerülcndii.
Bórfestö anyagok; a bór szinét a szöllií magvúban és héj:íhan le\'{) csersav adja n1cg, 111ely oxydálóclvn sárgás szinn lesz.
r\ vürös horok fcslanyaga a kék szőll6 héjában levő oenocyanin,
melv csak szeszben oldódik s ezért kell a vörös bórnak való.
szőiliit a lörkölyön erjeszteni.
Bórkö. crcmor larlari, 1. l\alium hl'drotarlaricum.
Bórkösav, dioxyborostyánkéísav, 1. 'Acid. larlaricum.
Bórkösavas kalium. 1. kal. tart.
Bórkösavas natrium, 1. Nalr. tart.
Borneoi camphor; borneol = camphylszcsz:
/CH. OH - CH,"..,
/ CH - e, El;= C10 f!i; OIJ,
,
CH, - e '\
' CH-CH,
a dryohalanops aromalica Gart. fából való, mely fúnak hazája
Sumalra. Borneo északnyugati partvidéke. A camphor a fa be!'
sejéhen levő hasadékokban van s. kiszedése nagy fúrndsággal
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és a fa

elpusztit~ísával

van egybekötve. 5-G kgrnyi egyik fríhan

sincsen. l~urópai piaczokr:a alig kerül belőle vala111i.
l\ küzünségcs can1phor11ál kcn1ényehh. vizhcn
szaga a can1phornak és palschoulinak keveréke:
fényt jobbra hajtja, 198"-nál olvad, '.21'.2'-nál fellengül.
séges camphor hors;:eszes oldatát MJH-val hevítve

alá1nf·rüI,
a poi<íros
A köziincamphinsavat és horneol-can1phort nyerünk, n1aga a horneoi ca1nphor
HNOa-al közönséges camphorní, majd camphorsavvá élenyül.
Borneol, !. bor.neoi camphor.
Borogatás. fomentatio; a nedves borogatással az a ezé!
van clérYe, hogy egy bizonyos bőrfelület valarnely nccl\'cs szer
behatásának van kitéve. i;.: czéirn 2--(i-szorosan összchajlott
vüszondarabol (con1press) haszntílnak, n1cly hideg, langyos
vagy n1eleg folyadékkal van ütitatva, de nen1 annyira, hogy
arröl Iccsepegjen. ,\ horogntások felrakásán~íl arra kell ügyelni,
hogy lökélelesen feküdjék a ruha a hőrön és kevés levcg6 legyen a h6r és a borogató ruha közölt, l. n1ég .-\qua con1n1unis.
Boroglycerinum: Ca Ho BOa: kél rész borsavnak és luírom
rész glycerinnek együttes hevilése által előúllilolt alaktalan,
igen nedvszivó por . .-\ntiscplicu1n és conscrvúló szer. egyébiránt
hahíi:; tekintetében a horsavval egyezik n1cg. ~en1 tévcsztcnd6
össze a glycerinnm boraxalnmmal, 1. o.
Boróka, !. Juniperus comm.
Borol = acidnm boricum és natr. bisulfuricum keveréke.
Anlisepticum.
Borostyánkő, l. succinium.
Borostyánkő-sav, 1. acid. succinicum.
Boroszlány = Daplme mczercum. 1. ~lczeremn.
Borphenolint, anliseplicus kiiliizó-anyag ;) rész borsa\'. '.2
rész carbolsavnak horszcszcs vizes oldatávnl i111praeguálvn.
Borrago officinalis, az érdeslev .lüek csa!tídjába tartozó,
nálunk vadon is tenvész6 nüvénv, felfelé n \'nlö, rnerev-szőrü
szárral. lándzsa alak1l. ugorka izt'Í levclekkcf és nagy, égkék,
laza csomókban álló virágokkal, melyek az eczetel és az alcoholt kc'kre festik.
~livel igen sok /úYOa-1 tartalmaz, régebben fiízclét hiísitő
szer gyarnínl rendelték.
Borsav, J acidnm boric.um.
Borsavas natrium, l. Borax.
Bors, L Piper.
Borsalicylsav, acid. borosalicylic. Igen kcserü izü Yl'gyüle1,
mely azonban kilónő desinllciens, de ize miatt ételek conserv>i!t\sára nem alkalmas. Eléíállithaló, ha 1 rész borsavhoz. melyet elébb 5 rész viz>cn oldottunk, 10 rész alcoholban oldott '.2
1:ész salicylsavat adunk s a folyadékot bepároljuk. Küls{í]eg l'iílcg
rüh és n1ús bőrbetegségek ellen hnsznülják.
Borsóka, borsókal,ór (cysticercus cellulosa) sertéseknek
betegsége, melynél az állal izomzatában a taenia solium, l. medio-
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canellala nevü galandféreg fiatal alakjait tartalmazó hólyagok
vannak Az emli'ell férgek az ember belében élnek, honnan
ivarérclség idl'jéhen a hélsúrral kiürülve bizonyos kürnln1ények
közölt a sertések gyomrába jutnak; itten kifejléidve a gyomor
l'alát ütfurják és az izomzatba \'líndorolnak. hol borsó nagysügu
hurokkú alakulnak. n1elyek s<Írgás nedvet tartalinaznnk az éhrény fejével. A borsóka eme alakja az ember belébe jutva,
n1int galandféreg élősködik tovább. A horsóka főleg a szivizo111zalban. ágyékban és a nyelv kötc'iszöve!ében tartózkodik.
· Borsos menta, !. ~lenlha piperila.
Borszesz, 1. Spiritus vini.
Borzag, 1. Elmlum humile.
Borzongás, a központi idegrendszer érz6 részeinek külünbözö módon való inaer!ése
állal létre1'ölt
kellemetlen érzés
0
•
f'ökg a háii feltllelen.
Bosszui az en1herhen az úIIali ösztön nyilvünnlásn, n1c:y
képzelt vagy vtilödi sértés n1cgtorlúsál czélozza s könyörületet
ncn1 isn1er.
Bosszuság, a lélek ingerlékenysége apróbb kellemetlenségek n1iatt. Oka lehet idegesség. rosz kedv, fáradtság.
Boswelia striata, l. Olibanum.
Boszorkányi a legrégibb néphit szerint egy 1nindcn Yarázslásra és bübájosságra képes személy, mely valamely természet··
fölölli hatalon1n1al áll szövetségben.
Boszorkányfü, eme név alatt régebbi auclorok hol a ~Ian
dragorál, hol a \'inceloxicumol érlelték, melyekb{í] amuletteket
készileltek; n bypericum pcrforatnmot, nemkülönben a valenánút is boszorkúnyl'iínek nevezték némelyek.
Boszorkányliszt, ~ Scmen lycopodii~
Boszorkánymester, igy nevezték kortársai Ph. Paracelsus
Bombaslusl, ki chcmiai és physicai tudásával bámuhiba ejtette
kortársait.
Botulismus, 1. Allantiasis.
Bouchardat alcaloid reagense = Jödos-jódkáliumoldal, mely
alealoidákkal barna szinezéídést mutat.
Boudet-féle depilatorium:

Rp.

Natrii hydros11/fi1mti yr. 3·0
Calcariae ustae pulu.
Amyli
aa gr. 10·0
Misce S.

vizbe keverve a sz6rrel benőtt heh·ek bekenendők, 3-4 perez
mulva a halás észlelhetó.
"
Bougie (mond: buzsi), szálacs, legink>ibb csóalaku csalornük,
111inl végbél. hugycs6 kén1lésére hasznült sehészeti cszk(~z. 1\
n1ííszer a vizsgülandó testrész szerint különböző hosszusaggnl
és vas!agsü.u.ual
hir s érezből • cautsukhól vaa\' bautta1lerchábólI
,_, ._,..._,
késziil, hosszustíga 2'.1-'.20 cn1r. s :·30-félc Ynslagsügu: 1.1;1 11111116
10 n1111ig.
n~
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Bouillon = husleves, lrncleriologiai lckinlctlicn valamely
hacleriumnak hnsleveshen len\'észcll coloniúja. A bouillon lartnln1azza a zsiron kivül a hus1lnn lcv6 kaliuni összcküttctésekel,
szerves nnyngokat. n1inl: krcntin. sarcina. enrnina és hustejsaval azonkivül eherniailag ld nem ho111loll illci olajai.
Bourdonet = lépés, valla, parnal. melyet rediík kiiziilli
.sebekre alknlnu1znak, nehogy összeforra<lüs, eltorzulüs keletkezzék.

Boutonmiere = Urelhrolornia exlerna, sulrns és nehéz
opel'ntio a hugycsö\·ün, n1elyet oly hugycs6szüküL·tnél vesznek
igénybe, 1nelynéI kathclcrrcl segíteni nen1 lehet.
Bowmann Vilmos anno! orvos (18Hi ~ 18!12), rninl sebész
és szcn1ész nngy hirn~vcl„ szcrzclt 11Ít\~Ü11ak. 18 tfi-han a vcs.ék
szöl'eli szerkezetét és élettani miíködésél illeliileg nel'ezelcs lelfedezésekct lett.
Bowmann-mirigyek, az orr· üreg szaglrJ ny:íkhúrlyúj<íhan
fekvd csöves 111irigyek, n1L·lyck ujahh kulalüs :-;zerinl nyúlkaelvúlasztöknak bizonyultak.
Boyle Róbert, hires angol fiziklh és chernicus, (1H27 --lü\11)
ki n1int gazdng szül6k gyer1neke. 1ninde11 idejét a tndo1núnynak
szentelhette. „-\erostnticai törYénvévcl a che1niai haladüst nagvhan
elcimozdilolla. (j mondotta el<iször, hngy a l'együl.ctek afkotci
részeik cgyesüléséhől keletkeznek. s né111ileg határt Yont a
keverék és vegyület foga!ina küzl; n1eg voll gytJzödve a ph!ogislon elmélet helytelen vollúnil s azon kevesek közé larlozott,
kik múr kémszerekel has41uíllak
Boyle-Mariotte törvénye: állandó hiimérséken a gázok
nyo111Üsa lérfogatukkaJ fordilYa urünyos:

P.. Po = -v-T.. -To.
-,1'O'

l'o " .
l'..lu -_ _ Pa
··-,,,1,
Cl
1

azaz. adott gLlzn1ennyiség nyo111ü~ünak (p) és térf'ogatünak (u)szorzata arünvos annak ahsolnl hőn1érsékletévcl ( 7:)
I-1a u = ~Jo, akkor
p = [!!!_ 1,.
1'o '
azaz állandó lérl'ogat mellett a nyomús a h6mérsékletlel arúnyos
s eoy
foknvi
hőn1érsékletre es6 viszonvlaoos
értéke
b„
„
b

„~
_,

3=

0·003füi5

=

x (l'eszülési cocfficiens),

._l-'rJ T .
- 1'o
·'
azaz állant!ci nyomús mellett a térfogat növekedése a hiírnérséklettel anínyos.
Boyle füstölgő folyadékja, !. Spirit. sulfuris.
Böfögés, eructatio, ructus, a grnmorhan fej16t!6 gázoknak
Ha p = po. akkör

V_

a sz<íjon való eltávoztísa, n1ely g:ízok l'ejl<Jdése hizonyos gyotnorhurutos folvarnatoklól
fü<wb
s d6áll. mid6n a ......urnmor
a végbél
l'el6li
"
0
~
'--
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részen étellel van elzúrva: ol\' ételek élvezete ntún. meh·elrnek
bomlása gúzfejl6<léssel jár (retek, kúposzlal. szintén fellip.
Böjtfü ~ '.'laslurcium oliicinale.
Bölcsei< köve: lapis phylosophorum, Elixiriurn magnum.
tinclura ruhra. 111cdican1eu uniYersule. képzelt esodüs hat:.ísu
anyag. 1nelynek .fcllalálúsüra szenlellék 111ugukal és fordiloll:ík
ligyelinökel hün1ulalos kilartüs 111ellclt az ulchytnistük egész a
X\'I. szúzadig. Eme hitnek alapjúl Arislolelcsnek ama tai1ilúsa
adta 111eg. n1cly szerint n1indcn a négy principiun1l>ül van s
ezen principinmok :ítvúltozlalhalök.
A bölcsek kövének lmlüsa az. hogy a nemtelen fémeket
11e1nessé vülloztntja, a beteg cn1herl egészségessé teszi. az élclel
n1eghosszahhitja, az il]uságot visszaadja sth.
\'oll sok alchyrnisla. ki úllitölag hirla a bölcsek köl'él,
111inl Baccon l{oger. !Jaracelsus. ki a hecses any~1gol .szilúrd.
ruhinYürö:-.nek 111ondja. n1ely krislúlytiszla. de Iügy rninl a viasz
s türhel6 1ni11t az üveg s por alakban sül'rúnyszinü.
A hiilcsck köl'él csakis praedestinúll ulchymislúk ludlük
n1Pgcsinülni. dc nagy nehézségek ulün adeptusok is elkészithetlék azl.
,\ chemia lörléneléhen szúmos esel van fclcmlilve, melyek
a h. kövének lélez{5sél igyekeznek bizonyilani . .1\ lcgrégihh i{or
alchy111islúirúl ne1n is szólva. tC>hhck közült az igen lclkiisn1crctcs orvos és chen1icus \Tnn I·Icln1ont cn1liti, hogy egy neki kíildütl 1 .'.1 szcn1ernyi .anyaggal 8 uncia higanyt 1818-hnn arnnynyü
vúllozlalolL J·Iclvelius, az alchy111isn1us Icgnagyobh ellensége, az
oraniai herczeg udvari orYO!'ia, 1{H1tl-han ugyanily anyaggal !i
drachma olmol vúllozlalolt 'ít aran\'11\'Ü. Gnsclni iratai szerint
1nég 17~)7-hen a bécsi csúszúri kin~.sttí.rhan n1utognllak egy érmet, mcl\'el II. Ferdirnínd szemelútlúra készült aranvból l'erlek,
rajta volt a készitésl ábrázoló kép, magyarúzó körii·attal.
Hogy milyen nugy volt a h. kiil'éhen való hil, mutatja John
l)ordage angol papnak 1ü:2G-ban irt jegyzete: ,„\ hülcsek küve
elöúllillatoll; az élet elixirjc elkészült ... Túvozzúl hukás, pokol,
halül, sürkúny, szörnyeteg, kigyó . .fö éjszaküt balandósúg. félelen1, lnínat és nyo111ornsüg. :\Ieglcsz isrnél a holdogsúg, n1cgkcrül
isn1ét 111ind az. a111i eddig elveszett. inert bi1:juk a nagy titkol ... ":
1. Alchl'mia. (::\euman A. D. a !'. L. czikke ulún).
BÖlcseség fogaknak ne\'czik az ulolsci púr zápfogat, mely
a lG-'.!3 életévben n6 ki.
Bölcseség gyapja = Lana phylosophica. = Zincum oxydalum.
Bönye, aponeurosis, fnscia. az izn1oknak kCitcgszerü alakja.
Ilyenek vannak a tcnyeren, talpon, hason. húlon, lúhon és karon.
Sör, köztakaró, cutis, derma, eorium, intcgnrncnlum commune, az emberi lest úllalúnos küls!i hnonala, melv a lest
nyilúsainál, n1inl a szüj, orr, szc111. végbél, hüvely. hin1tt'tg. nyúkhúrtyúba megy út. Felnéilt ember bőrének lelülcte Hi m'.
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A bőrt az izomzattal cay köl{íszöYct k:iti össze, mely ha
laza, olt a blír nínezba ~zedhellí, ha pedig feszes úllúsn,
akkor a bőr belmzödolt (arczgödröcskék,1. A blír alall 2-: 1-1

vastag zsir~züvct van, n1ely hhínyzik a sze1nhéjakon, a fülkagylón, a borékon és a kis szc1néren1 ajkakon.
:\z en1bcr h6rc külünhözt> vaslagsügu s kél főrészt lehet

111111

benne megkülönbözlelni. tL m. a felséí edénylclen sejllrnlmazt,
az "Pi .·crmist, és az ez alatt le\'Ő tnlajdonképeni bőrt, derma,
culis-t.
:\z epidern1is felső részét szarnrélcgnclc: stratnn1 corncun1,
nevezik, n1ely réteg a test knlünhClz6 helyein vékonyahb-vaslagabb mag nélküli lu\msejlekből üli, melyek folyton levüllanak
s elporlanak, de n1indig potollatnak az cpiclerrnis legalsó rétegének sejtjei últal; az epiclermis alsó rétege a malpighi réteg.
vagy bőranya (n1atrix, retc n1ucosu1n slralun1 gern1inativu1n),
melyben a hőrfeslfí anyaga foglallalik (!. alúbb).
Az epidermis a cnlisba kisebb-nagyobb szaruesapokal hocsüjt, s attól egy üYegszern hárlyaréleggcl van elválaszlva
A derma vagy culis ismét kél rétegből üli: az irhúböl
(corium) és a luíjréleghöl. Az irhút kötőszövet alkotja s mng:íban
foglalja a bőr láplúlúsúra szolgáló vér- és nyirokedényekel,
ugyszintén a tappinló és érzéí iclegvégződésckcl. Az irhában
vannak a szőrképletek hagy1nái, a faggyun1irigy tön1l6k. a
verejtékn1irigyek kivezető csövei, innen indnlnnk ki az u. n
bőrszemölcsök: papillae culis, melyek a kéz- és lábfejen. a kis

szc111éren1 ajkakon, a csiklón és a 1nonyon igen sürücn állanak
és jól kiveheléik; a hőrszcn1ölcsükben vannak a tappintö ideg
végpontjai.
A hájréteg rostos kölöszöyelből áll, melyben zsirsejllömegek Ymrnnk.
Az epidermis álalakúlúsn folytán az 11. n. bcírfü2gelékek
képződnek, n1int a haj. sz6rük, scrlék. kürn1ük, karn1ok, n1tHl·esok, palák, tollak, gyapjak, pikkelyek, szaru slb.
A bőr kél, az élelfolyamalra nagy befolyússal hirö mirigyet
tartaln1az, u. 111. a verejték111irigyeket é:; laggyun1irigyeket.
l\ verejtékrnirigyek a cntis legalsó részéből erednek s a
bőr felületén, f{í!eg a tenyéren és. talpon nyilnak; verejlékn1irigyek a n1akkon és a szer11éren1ajkak közvetlen közelében
nincsenek.
t\ faggy11111irigy lün1l6i az irhában vann~k s k!v.czel6
csövük legtöbbször a szőrtüszők gyökhüvelyéhe esik. e 1111r1gyek
az egész bőrl elhoritjük, Jegfejlcltehhek az orron és a nagy
szen1éren1ajkakon.
,\ h6r 111int _Jégz6 szerv ugy en1bernél, n1inl úllatnál nagy
szerepel visz: alsöbbrenilli állaloknúl, mint p. o. a békúkmíl, a
bőr a tfulőnél is előhhvalö légző szerv; a béka ugyanis eldüglik, ha bőrét olajjal bekenik, dc megmarad ahhan az esetben
ha tüdejét ktYeszszük s bőre szabad. Az embernél a bőrkipárol-
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gús ama fontos feltétel, mely állal egyrészt mint elválasztó szerv

a vesékkel co1npensatoriusan n1űködik, n1üsrészt sok n1clcgct
köt n1eg s ez ültal n1inl höszahályozó n1űkü<lik.
Az e111her :2-l óra alatt testsulyának 1 / 1 :~ részét veszitené
el a hörkipárolgás ~lllal. ha en1e veszteség élei- és itallal 11en1
pótollatna; ha pedig a h6rkipürolgásl 1negakadülyozzuk az üllal,
hogy az egé~.z lcslet firniszszcl bevonjuk, nz érverés szaporübh
lesz, n légzés ritka és rnély, ~1 lcsl h61nérséke csökken. élvügytalansúg és b1·i rehfrnyc-Yize!és tii! be.
A b!ir CO,-l ürit (;s 0-l vesz fel. A Yerejlék-mirigyek mint
a raggyu1nirigyck pedig arra vnlók, hogy vüladékuk últa! n h6r és a le,~;lüilll függelék ne s;i:Üradjcn ki.
,\ hőr ::zine a 111alpighi rétegben felhalinozödntt színes
leslekliil füge; s csak a szines lestek ldfejlfídése ulún jelentkezik.
Böratka~ comedo, lényegében nen1 eg:1·éb. 111int ::i faggyurnirigyck kivezelií csövében rnegrekedl faggyulün1eg, n1elynek
a Icveg6ye,l érintkező rlosze n1cgkcrnényedik s portól, piszoktól
fekete lesz.
Fiileg az orron, homlokon. mellen és a húlon lép fel s
helyéblíl kéloldall való nyomússal kiszorilhaló.
A h6ratka l'aggyujülian nen1 ritkán nz .-\carus v. Den1odcx
fol!icorum alkúit tahíliák. melv azonban a biirntka keletkezésével se111111il'éle összefüggésben~ nen1 úl! s a· hőrön köros elvúlhfi~zuhúlyzók.

tozást ne 111 okoz.
A biirnlkúk eliúvolilásúra semmiféle szépiló kenfícs sem
kell. sől ezek még húlr:ílialják azl, miYe! a porusolrnl elzá1:ják;
111indenekeldll a faggyutön1egek nyornnndók ki -s cr6s szappanozús állal a pórusok hedugulúsút kell n1e.gakadályozni.
Bőrbetegségek, a közlakarcín mutatkozó szöveti elníllozúsok,
melyek lehelnek önúllóak és lüneliek, szerzettek és veleszülelellek.
Ömíllö, idiopalhicus bőrbánlalmaknak nevezzük ama elváltozásait a köztaknrónak. 111elyck néha knlünös inger folyl~ln
keletkeznek s bels6 szervek elvúllozúsúicíl függetlenek, ilyenek
n prurigo, lichcn, psoriasis, nehán ccccn1a.
'l'üneti, syn1pto111alicus bőrhántaln1aknnk nevezzük runa

húnlalmakal. melyek valamely állalúnos megbclcgedés kifolyúscíl,
tftnctét képezik s az alapbaj n1cgszüntével eln1ulanak ilyenek
a Yörhcny, kanyaró, himl6. syphylis, güméíkor. lyphus. scorlrnl,
lepra, a múj- és vesebúnlalmakkor fellép6 jellemzfí hőrszine
z6dés és a női iva1·szenek eldllozásakor (terhesedés) fellépcí
foltok. f-Icbra taniir 18-1'.l-hcn a b6rhetvgségeket következ6leg
osztúlyozla: 1. vérbőség állal, 2. vérszegénység állal okozott
h. betegségek; :-L faggyu111irigyek n1ííködési zavara, ~t. kiizzadások. 5. hőrYérzések, 6. szöveltullengések. 7. szöYetsorvadások,
8. jcí inclulalu uj képktek. 9. rosz indulatn uj képletek, 10.
fekélyek. 11. b{iridcghúnlalmak, 12. élősdiek.
Bőrfarkas L Lupns.
1

-
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Bőrkérgesedés, tyloma, tylosis, callosilas, a bőrnek bizonyos
helyen való n1egvaslrigod<lsa nyon1ús vagy d6rzsölés ültal, inint
legtühhnyire a lúlmjjakon szokott lenni s a közéletben "tynkszen10: néven neveztetik. :\livel az ilv képletek sokszor igen
fújdaln1asak, szán1os szer van. n1elyck -a hőr rncgp~1hitása által
enyhülést okoznak. llvcn szcrckül használhatók: a Ztncum chloraCu111, Ingok, a szárl1os titkos szer, a nyo111ás elkcritésére a
tyuksze111 karika. Igen jónak bizonyult a következő keverék:
R,-1. Cullodii yr.
10.
.Todi p111·i
(J-10.
Ca_mphorae
Aeidi salicyl. aa. (J-20.
Misce Siu11el11r: este a
meukwu'nyedelt bőrt
bet<csele/11i.
L. Clavics.
Bőrmérgek, főleg a l~étélctü állatok hőrmirigyciben képzéíd6
alcaloidszerü anyagok. ,.\ varas ht'ka (lluffo viridis) a füllöYiin
és hátán lev{} n1irigyci sürgüs. nyulós folyadékot larlahnaznak.
1nclyck ható anyagn egy, a digilalinhoz hasonló hatüsu, frinin
nevü anyag.
l\. frinint kutyának sehérc kenve, az tántorgó jtírús és
görcsiik kiiziill csakhamar elpuszlul. A foltos salamandra (salarnamlra maculala) tcjszcrü, moschus szagu folyadékot dlaszt
ki, 1nelY alca!icus hnlásu s sala111andrin nevn alkalohlül l'n13 f/no i\r2 010 tartaln1az. ez ;3 -:!H perez n1ulva cpilepsiüs görcsöket okozva öl.
· Bösövény, vizi h. 1. Phellandrium.
Böttinger János Frigyes, (Bötlger) Hi82 -1719; berlini gyógyszerész és a porczelún fellalúlója. ;\[int alchymista, tiibh izhcn
n1enckülni volt kénytelen, de végre 'l'schirnhausen gröf elf'ogalta
s vele porczclúnt készittetelt. Titka felfedezésén való alkudozása
közben n1cghalt.
Bővériiség, plethora, a vérnyomás rendetlen closztódúsa.
111elv a verő é1i viv6 erekben a sziv rendetlen tnüküdése által
keletkezik.
Br, a brom chcmiai jele. 1. Brom.
Brachiluvium = karl'ünlő.
Brachycephalus, eme elnevezéssel az oly koponyúkat illetik, n1elyeknek szélességi átn1ér6je 78--n8n/n teszi a hosszusügnak; il]~en kopony:lvul 'főleg a ri1üvelt népek hirnak, 111intcgy
:110,000,000 ember. A németek lcjútmériije 8:1-:-8;) 0 / 0 , a fra!':
cziüké 70-80. 1/n, a n1ngyaroké 78-80' 1/ 11 • ,-\ hrachicephalus ie.1
azonban scn1 ncn1 faji, sen1 ncn1 n1üveltségi jelleg.
Brachiclactilia = világrahozott rüvid ujjusúg, midiin az
egyes ujj izek hitínyznnak.
. Brachymetropia = Hiivid lélegzés.
Bractea = olurrn.
Bradyaesthesia = Tompa érzés.
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Bradybolismus = Ondókihajtús. önferltizés.
Braclycausis = Tüzes vassal való égetés.
Bradyphrasia = :\'chézkcs beszéd.
Bradysurja = :\'ehézkcs Yizelés.
Brayd James \17\J:1-18ü0), angol orvos, a hypnolismus elsii
alkalmazója.
Brayclismus_, 1. Hypnolismns.
Brand = l'sziig. (sebeknél) rothadús.
Brazilin, a hcrzscnyfáhan talúllrnló vörös fcstanyag, 1.
Berzsen v.
Brassica nigra. fekete mustár, Sinapis nigra, 1. Sinapis.
Brassica rapa = Hcpcze.
Brayera anthelmintica, 1. Kousso.
Brenzcatechin, pyrocatechin, a catechncsersav egyik szúrnrnzéka, Cn TJ.1 (0/JJ,. vizben, alcoholhan oldodó krislülyok, antiseplicum és antipyreticum, fényképészetben a pyrogullol helyettesitfijcként alkalmazzák.
, .
Brenzcatechin methylaether = C>irniacol.
Brenzcatechinmonoeczetsav = Guaiacelin.
Bright Richard, hirneves angol orvos. 178\J -18;i8, ki f61eg
az nlte"li bajok gyögyilásúval foglalkozott ~ ö volt az cls6, ki
a vesclolinül a vizclelhen 1negjelenő alhu1111nt a vese 1neghetegcclésével hozla kapcsolatba.
Bright kór, idült vcscgyuladús vizkórral párosulva.
Brillantine ha,kenö szer:
Bp. Cetacei
IJI'· 1i 0
Ce1esi11i
yr. 2·0
Olei o/iuar. yr. 130.0

Liq11e/aclis col/alisque i11/1111dc calido
uitro suo, <~l odoralis obt11 ra.
Bróca féle tekervény (gyrus fronlalis infe.rior), az agy alsó
hon1lok-lckervénye, 111cly a tagolt heszéd székhelye, s rnegsérülésc vagy kóros elvültozúsa utün afúzia üll be. l~n1e tekervény nagy szónokoknül nagyon ki van fcjl6dvc.
Brom, büzeny = Br = 80, !. vegyértékü halogén elem,
1nelyet 18~8-ban Balard gyógyszerész f'cdczelt !'el a t.engcr \'izében és :\luríde-nek neYeztc. inai nevél híízös, erős szaga ulün
kapta . .-\ hromot múr 18:1 l-ben Joss és Liebig eliiállitolták, dc
amaz selennc.k. emez pedig chlórnak tarlolla.
A bróm szabadon nem fordul clii. hanem sók alakjában
a tenger és némely forrúsvizhcn (csizi, polhorai) feloldva. Balard
a tenger vizélidl következő rnódon állitotta el{): a tenger vizét
nagyon hcsüritve, a kivállott sókról az anyalugot letöltötte s
ehlórt vezetett belé, mely a brómot vegyülclciből kiíízi; a kiválott brómot actherrel kioklolla s IWH-val szárazra párolta
be, a maradék IíBr lelt, melyet előbb kiizzitott, azutún H, S0.1-el

-

és illn o,-el enyhén ledestill{tl[a azt, midőn ab róm a hiílöll szedőhen gyült üsszc.
\'eres, igen siill't szinü folyadék, 2·\l\Hi l'. s. rendkivlil illó
s n1<ir közönséges h6111érséknél fojtó, hü7.üs g6z alakjühnn el11
0
szúl, g6zsürUsége ;) 5-l, forrpontja (1:~ .-12 .nál veres, jcgeczes

tü1ncggé fagy. :1:1 suly1·ész vizbcn fcloldödik (.-\qua hro111i) s ez
oldattöl Br-!- :> H, 0 ()''-mii nyolczadv ányoklwn kijcgeczcclik; vizoldata lassan HBHí és 0-re bomlik, s innen magyarazhatcí a
h'rón1viz sziutclcni t6 és desinflciúló tulajdonsága. l~orszcsz, aet-

her jól oldják, de azokkal chemiaila g egyesül.
.-\ hrorn ·sajüt,ügaiban a chlórral egyezik 111cg. de annál
gyengéhh; fé111ckkcl l. v. é. hron1idokal alka!, n1clyck i\[10.rOa
o.d:itlal arninoniáhan olclhat6 sárgás csapadékot adnak, a kcn1é!1yi1öl n1egkékiti.
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A brómot ;1j:inlották croupnál, ronesolcí loroklohn úl. belehelésre, fckélvekrc a hrön1vizct n1osÖs7.erül s ken6csükben
n1inl izgatö szci·L
Bromacetanilid = Aniiscpsin.
Bromacne, hrö111vegyülclck hosszas szedése utün jclcntkczü h6rhüntalo1n, 111ely leggyakrabban az arezon és fejh6rün
lép fel szu1·ó érzés mellcll Késéihh a hajlüsúik és a ftlggyun1irigyck n1ellett borsónyi cson1ók képződnek, n1clyek violaszinück. En1e kiütések a hrónu1dagolás n1cgszüntclésc ulán
vissza!'ejlőd nek.
Bromaethyl = Aether hromalus.
Bromal, lribromal dehyd, a chlornllal analog vegyület. mely
ha az acclaldch yd melilencsopo1·tjának :! H-j<'t
képződik.
ugy
Br-al helyetlcsi tjük:
CBra COH;
CHa COH;
bromal.
aldchyd.
Szintelen, átható szagu, olajslirli folyadék J'. s. :1s.1 f. p.
172", vizzel brómalhy drnttú egyesül; eliíször Lőwig állilotta el6
1832-bcn hrómnak alcoholra való behatása által.
Bromal hydrat, 1. Bromalum hydr.
Bromalin, hrómaeth y ll'ormin. Hexamelh vlentelrnm i nbro111aelhylat: e, ffo N.c C, Ha I]r, idegcsilJapiló anticpilep ticum. vizhcn
oldódó kristályok, adagja 2--1- gr. KBr, Na Br helyeit,
Bromalum hydratum, hromalviz egy, aldehydu m lrihromat.
hydratum : CBro CH (OH)2; el6állilhaió 100 r. absolut borszesz
és 30 r. bróm oldalúból, ha azt 2 hétig állani hagyjuk, azután
140"C-núl belőle 330 grot lepárolun k s a visszamar a,;t hromall
vizhen oldva i'élreteszs zük s a kiváló bromalhy dratot jól záró
üvegedén yben tartjuk cl. Hatás lekinlcléh en a chloralhy dníllal
egyezik. n1eg.
Bromammonium, 1. Ammon. bromalum .
Brom-chlor, 1. Bromum chloralum .
Bromezüst. l. Argentum hromal
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Bromhydrogén HB!; gúzalnku vegyület, analog a sósavc
,
gazzal. eléíször Balarcl úllilolla elő akképen, hogy KBr-os Br
oldatot amorph phosphor tartalmu viz1·e csepegtete tt:; elfü\llitható
ugy is, ha Br gözhcn I-J-t égetünk el, keletkezik rilég a bron1vizből is napfény belrnlása alatt.
I..ev~gőn füstölgő, szintelen, szurös

szngu gúz, viz 82°/0 -ot

felold hel6le s eme oldal bromhydr ogénsavn ak neveztetik.
Bromidia, specialitás altató szer, mely úll chlornlhy drát· és
extr. ll\'Osciami oldatából.
Kalii bromali
Bp.
•
Chlorali hydrati
aa. 30·0
E.rt1: cnn11ab.
E:1:lr. hyosciam i.

(/(/. 0·25.
Ertr. liqllil: flllid.
gr. 90·0.
(ll/ /'[/ 11 1.

() 1.

v.

Misce.
Bromidok, a brómnak l'émvegyülelei, a chlóridoklrnl és
jodidokka l analog összekiill elésüek, u. 111.: EBr, Sa Br. Ay Br. stb.
Bromidrosis = biízös lábizzadás , mely nem annvira az
izzadsúg, mint inkább a híbbcli maceráló dása miatt biízös. Lásd
Hypcridrosis. Gyógysze re: az izzadús korhítozása.
Bromkalium, 1. Kal. brnrnat.
Bromnatrium, 1. :'.'iatr. hromat.
Bromocoffeinum = :'.'iervin.
Bromoform, tribromm ethún: CHBra, szinte len, a chloroformmal minden tekintetbe n egyező vegyület, mely bromalhydrathól a chloroformrníl leirt módon állilható cl6, 150"-nál
megszilárdul, a chlorofor mnál gyengébb halásu. Adagolják belsőleg mint anaesthel icumot és idegcsilJapilól 2-20 cseppenké nt.
Bromol, Tribromp hcnol : Ca I-I, Bn1 OH, vizbcn oldhatatla n
kristályok, alcohol, glycerin jól oldják, anliseptic um, adagja
felniitteknél O·lü, gyermeke knél O·O();), typhusnál, choleráná l,
heecsetel ésre diphlerilisnél.
fh. NHCO. CHa, analgeticm n
Bromophe nacetin: Ca Ila Bi:
.
mint a phenaceli n.
N, 0, cgyszcrü
Br
H11
Cu
:
anlipyl'in
m
monobro
Bromopyrin,
keveréke az antipyrinn ek és brömnatr iumnak s talán coffcinnek.
Bromosin, a hrom l'ehémyc vegyülete melyet idegbeteg ség
ellen adnak.
Bromsavak, a bromnak 0 és H larlalmu vegyületei, melyek
csak vizoldato kban ismeretes ek; az albromos sav :. H Br 0 kelet'
kezik, ha HyO-t bromvizb e adunk:

oc,

HgO

+ 2 Br2-!- I-hO =

Hy Br2

+ 211Br0;

melegben könnyen 0-re és Br-ra bomlik s a szerves testeket
élenyitve szinlcleniti mint az alchloros sav; a bromsav: fi Br Oa
24
liazay, Gyógysz. Le:tlcon.
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ép uuy állittalik elő, mint a chlorsav; ha l\C!Oa. oldal~hoz Br-t
adunk, akkor a Cl elillan s'd1elyébe a Br lep, nug lehat. a chlor
a bromot a H vegyületekből kiíízi, az 0. vcgyüleleknel megforditva áll.
.
Bromum chloratum, brnmchlor, . liquo~ bromi pc1:~!1l?ral1;
BrCl· . l J1„Q. \'·=resbarna, illékmw lolrndck, mely eloall1lhalo
·1 kö;~lkez6 módon: 2 r. brombói és· G r. vizből álló
5"-u
keven!ldiez addig vezetünk chlorl, mig a képződ6, s a foly_adék
felszinén uszó BrC/ át nem alakul BrCh-é s igy a v1zhen
oldódott, ezután a folyadékhoz még 1:1 r. vizel adunk._ mi úlla!
50°;0 lir C r1-ol fog tnrtalrna:~ni. I~égen~:savval _keverve, n11nt n1aro
szer n ver alkalroazást.
liromum solidificatum, szilárd brom. 1 rész hromnak és
8 r. száraz áznlagfüldnek keveréke. 1Jesinf1ciens.
Bromviz, L ~\qua brnmi.
.
.
Bronchiectasia a tüdő másodlagos meghclegedese, mely
a hörgfalak rugnny~)sságáuak csökkerléséh6l ~és tágulásá~?ól „ á!I;
eWidézhelik láphilkozási zavarok, hosszas J10~·ghurnt, gumo.~rn.r,
lüddgvuladás . ."\ kischh hürgökhen rekedt nyulkn sokszor huzos
lehet: mivel rothadásba megy áL
. • „.
. .
Bronchitis = hörghurut. a hörg ny<~kh<~rtyapnak taplalkozúsi zavara, n1clvct vérb6ség, dnzzadtsag .icllcrneznck, r111k
mellett a kiválasztott nvúlka lerakodása légzési nehézségeket
okoz. A naurnbb höroül(
hurutja nem jár komolyabb küvet0
kezn1é11Yekké1, de ha a kis horgilkrc vagy épen a tü~lörc ter:jed
<Í!, a légzés megakadása <illa! fula,tlási _rohan~ok :1H~nak_ he,
melyek sokszor auoasztók lehetne;;. Hirtelem 1clovallozaskor
sze1:zett meuhülés ~~"Y külső ingerek (por, liszt bejutása) kövelkezmén)'.'e, főlüneté a fulaszló köhögés hörgő. lélckzcttel.
Bronchitis capillaris = a kisebb hörgök hurut.1~._
. .
Bronchitis chronica, idült hörghurut. A bronch!l1s gyogy1tásánúl mindenekelőtt az óvó gyógymódnak van helye, !. i. a
testnek edzése hidcgvizes mosúsok, leönlések állal, dladék nélküli, u. n. száraz köhögésnél narcoticus szerek: codein, 111or~
phium adandók, bő váladéknál anna!' felszakilásúra a köpldü
és hünytaló szerek: liqu. an1111on. a111sat, an1n10~1 chl~rat, 1nlus.
seneuae, quilaja, ipecacuanha, slib. sulf. aura!. [,al. sl1b. tart.
"sronchorrhoea, a hr·)nchitis chronica ama stádiuma, midcin
hő. uem·es, csctlcu véres n_vúlkaelvülaszlás lép fel.
b Br~onz =
aeS' can1panun1, acs caldariun1, réz és ón, gyakran kevés zink ötvénye.
Bronzbetegség, i." Adisson betegség.
Bronzfolyadél< :

+

llp.

Anilini rubri
g1: 10
il!cmveini
gr. 5
Solve in spiri/11 vini g1: 1011 adde
Acidi ben::oici
gr. 5
per mi1111ias 10 coque

Bronzirozás, valan1ely l~írgynak bronzzal való bevonása,
n1ely a tárgy anynga szerint k ülönhö~ő n1ódon történhetik. l~én1túrgyak behrouzirozásárr. elég jó sikerrel lehel alkalo1azni egyenlő
mennviséaü cupru111 acclicu111, c.inohcr, arnoniun1 chloratun1,
czemCnt és harna tin1sc'1nak ke\'e.rékét, n1elyet eczellcl n1egneclvesitve a fclinclcgilelt fén1türgyra d6rzsölünk; gyps vagy n1ás
tárgyak bevonására a kereskedt;shen kapható hronzpornak
collodiumos keveréke használható. ha azonban rnetal lapokkal
szándékozunk bevonni \'alarnil, a hevonandü tárgyat rnindcnekelőtt enyYes vizb6l és bolognai kréL1ból készi_ilt. grnntldal kell
bevonni s 12 óra muln1 üveges papirral lcs11111ta111; ha eme
grnnd múr megszáradt. serlacc oldallal vonjuk be, ~ne~)' 5 perez
mulva rnetrsz{Jrad · en1c alapra 1ncstan a kcreskcdeshol beszerzett )anle~ren-firn'is-l{. kenünk egvenlctcs v15konYan s sz~íradni
hag}·juk aLldig, ;1~ig a raj~a végigl~su~zlatolt ujj ~sikit, d~ nen1
rauad s nem vahk fel, (1,. b. ',e, nap); erre most a melalhronzot rókafarnkból készült kis lapáttal reá rakjuk s kemény ecsettel ütögetve oda rögzitjük.
Bronzlacc, .JO r. seUnk, :l r. benzol, '.1 r. sang draconis. 1 r.
balsam copaiv. -100 '" alcoholht'tl :ílL
Broussais Viktor Jü,zsef, hires orvos (1772-1838), Bichalnak, a kórszövettan 111cgnlapitöj::í.nak tanit\:ünya .. Sok bonczoJ:ís ·,kal végez:•e ugy okc~~kodolt. hogy az eh;t~t l!~gerek lart.1ak
fenn, i11elv ingerek eros vagy gyenge vollatol Jugg a test betegsége. ~.\ gyuladüst erds ingerek ~kozz:'i!c s az inger:ek ~sak
lie.1ybelileg hatn~k. hanem sy~np!ilhia .1~t.1_aL 1.e.szn.el~ altahrnos
betegséggé; ennellogva Lelybeh .verlwcsa1tasl, l'.IOc~azast, h_olyaghuzókat kell alkalmazm s az ingert hanytntas altal csokkenteni. Tanitvúnyai és követöi az érvágást azonban tulságig vitték
s müködéeük "valódi vampirisnmsnak tekinthető.
Erown János. skót onos 1J /.J;i-1788.) pártfogója, cdinburgi Cullen orvós-tamír. révén té1i:tt az orvosi p<ilyára:. h?l
késcibb mesterének elleulele lelt. li8H-ban adta k1 nagy muvct,
melyben cuy uj orvosi rendszerrel foglalkozik. Szerinte az élet
nen1 cnvé1~ n1int az ingerlékenység és az inger credn1énye, a
fokozolt inrTei· sleniüt, a norn1ülis inger asleniát okoz, e kettő
között van baz crrészséaes
ülla1Jot.. n1elynck
elérésére az izgató
b
t>
vagv csillapitó szereket hasznüljn; J'ö gyógyszerei: nlcohol, can1phoi-, aelher, opium.
Brown-Sequard Ká1·oly Ede, franczia orrns és physiologus
1818. Az emlősök ivarszerveibéíl vilalinnak nevezett anyagot
álliloll elő, mely úllitólag fokozza a nemi erőt.
Brucin, canirmnin, vomicin, dimethyloxystrychnin:
C'" fb íY2 0;;
a nux vomicának és a faba st. Ignatii-nak alcaloidája, melyet
18Hl-ben Caventon és Pelletier fedeztek fel. Elfüillitását a Haagar
manuale szerint közlöm:
24*
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Lixivmn 11//immn, q11od in pracparalione
strychnini pasi cryslallisalioncm fll(jlls alcaloidis reslal, co111111isceal11r cum
i\cidi o.valici pari. 1. (poslq11am seminum
Slryc!zni parles 5ri lractavisli) el
Carbonis puri pari 1.
Leni calore ad sicc11m evaporel el resid1111m
in p11/vere111 redacl11m cwn
Spirilus vini fl7"/0 pari. fi.
per dics lres foco frigidissimo ma~erel11r,
t11m filtra. Filtmm fat)(l c11m spll'llll an!zydro loco f'rigido, residwun solvc in
,1q11ae deslil. f'e/'/'uid. pari. 20,
liquorem calidnm filtra el c11m
1llagnesiae nslae pari. 1/2.
commislwn per aliqnol dics sepone el saepius agila. Deinde sedimenlmn filtrando
a fl11ido separalwn digere cum
Spiriln uini recl. qu. s.
fillra el evaporatione ad parles 3 demin11e
el per lzebdomadam 11nwn loco friyido
seporw. Massam, primo o/ei i11slar, poslea
concretam cryslallinam, secretam conlerre
el infer charla111 bibula111 .c:;ine calore e.-rsicca.

Keserii, krislúlyos fehér por, vizbcn oldható, s eme oldalból 18·5% jegeczvizzel kristályosodik ki, mely kristúlyok s2q r.
hideg és 150 ré_;;z f'orró vizben. '?ldód_nak. B?rszeszböl, hen.zr~'..
hcíl, amylszeszhol alaktalanul vahk ki s ez allal a slrychnm,ol
szélválaszlhaló, borszeszes oldala a polúros-fény sikját halra
fordilja ([La] r = G1·27") HCI, fü SO.i, Aeid. oxalic. feloldják,
melv · olciataiból Juuok úllal kiesapalik. HNOa-ban vérpiros szint
iilt l'el. mely szin 1~ár pillanat mulva sárgába megy át. Ef2SQ,. hen
oldva IJNOu jelenlétében szintén vérpiros szint vesz fel, mely
tulajdonsága miall HNOu felkutatására alkalmazzák.

Brucinum sulfuricum-[C„, fl211 N, O;]:i TJ, so,
Il11. Brucini 1n1ri [Jart.
25.
11u111 11itricu111.

Brunearnentum, Liquor scriptorius.

Cateclw pulueral.
P. 5.
•4quae deslill. simpl. P. 80.
Liq11orcm, per aliq11ol lwms digeralwn fillra, lwri adm1sce
liq11orem paratwn e.
[{alii bic/1romici
P. 1. el
Aquae deslil/. s!mpl. _P: 10. .
do11ec color qw requll'll11r, eff1cial11r.

I!p.

Brunearnentum ad signanda lintea :
I!p.

Kalii /erro-cyanali P. 2.
.
Gummi arabici
P. .'3. so/vc lll
i\q11ae destill. s.
P. 12.
.

. •
Eme oldallal a megirandó fehérnemü mcgnedves1llct:k es
megszárillalik. Most irj eine mcgszüritoll helyre a kövelkezovel:
•
Rp. 'n!angani acelici

Aq11cie destil. s. aa. P.

so/ve leni ca/ore in
i\q1.cie destill. simpl.
Spiril11s vini rccl. aa. p. 50.
So/111ionis inslilla.
i\cidi nilrici pond. sp. 1·8:10
q11anl11m ad pcrfectam 11c11lralisatione11 Sllf]'icil (circa p.11.)
Liq11orem t1111c evaporamlo
loco lepido in cryslalla rcdige.

.

.

Bruner János Konrád, hires analomns a hc1delbe1:g1 ~gy,e
lemen (Hi53-1727.), nevércíl nevezett bélmirigyek elso le1ro.JU.
Bruns Pal Victor, kiváló analomus (1812-1883.), a braunsclmeigi egvelemen. Fiíleg a gégehe· egségekkel loglalkozoll.
Bruns vatta = Lana gossyp. e pi1:guine l~berata.
..
Brücke reagense glucosera, áll fnsscn lucsapoll b,is1;n:t ·
nitrát hig HC/-os oldalának és KJ oldalnak kevcrckcb~I.
Glucose jelenlétében eme oldalból barna. majd fekete csapadck
válik ki.
Brünnir folyadék fémtárgyak megrnzsdásodása ellen:
Bp.

~

+

+ 7 Ffo 0.

Acidi .mlf'urici di/111. p. W.
Parel11r codem moc/o, 111 Bmci-

· .\ brucin icrcn
er6s n1érca, de a slrYchninnél
:iO-szorta
0
•

gyengébb, s hatt~s . l ekin.lclében .azzal megegyezik. . Ebdüh ell.en
régebben megk1scrlellek, de .Jelenleg gyakorlati alkalmazasa
nincsen. Ellenmérge: chloralhydrat.
Brucinum nitricurn, e„ I-b N2 0.1 !JNOa
2 H20 = -193.
Rp. Bmcini p11ri pa1 les
211.
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C11pri .m/f'11rici
Acidi nilrici conc.
Tme ferri chlomli m1. P.10.
Slibii chlorali sol111i P. 4„
flquae dest. simpl. P. 25.

.

„

Fémlárcr,·ak
e folrnclékkal
bedörzsölve s ulolag lenolaJJHl
no
•
bekenve nen1 rozsdásodnak n1cg.
.
, .
Bryoidin (Cr, FM 1 :1 füO, a gummi elemi egy1~< alkol~r~~ze.
Bryonia alba L. büdös .~önye, a cucnrbilaccak '. csalacl.J'.'b,a
tartozó évelií növény, hosszu lniszó szárral, harang-alalm Vll'Hgnkkal, fekete, bogyÓnemü lerm~s~cl. !"égebben, n~gyban haszrníll gvóuyszer volt a bryorna chmca cs a b. ta),111,:
iíryonin, a bryonia alba gyökerének glycos1dap:

+

•

C;s H,o Oo ('!)

calharlicum remedium, closis: 0·001.

-
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Bryolin = horoglycerin-lanolin.
B. tr. = hene lriluandum.
Bubikir, Alin 13ekr Muhamcd hen Zakarijja El Rari. perzsa
on·o5 H30-btil, a bagdadi kalifa orvosa s korúnak legjobb orvostanúra ('!), ö irta az els6 n1íívet a hin1lőról. :.\Ieghait egy a sze~
n1ére 111ért ütést6l, n1clyet egy büvészi n1utatvúny utá:1 I\.hora~
san herczegl6l kapott.
..
.
Bubo, dob, hígyékmirigy daganat, 1. Lymphade1:;11s.
,-,
Buchner János András, müncheni chemicus (l!83-18::i2)
1826-ban a gyógyszerészeti intézel elnöke, éí fedezte ~el a salicint,
Buchu folia, a brit gvkv. szerint hivatalos (iolta bucco, f.
bucha, f. harosmac, f." diosmae). a rutafélékhez tartozó 1
111éter n1agas növény levelei. .-\z áaak sin1ák és felállók, a levelek úlellenesek, a· viránok ötoszt~tu kelvhekkel és fehér szirmokkal hirnak, a gyümŐlcs három egvénes bahonyból áll. A
kereskedésben háromféle leveleket találhatni : 1. a barosma
crenulata levelei, melyek 18-:18 mm. hossznak 7'-10 mm
szélesek, nyélczések. liosszudad forditotl petealakuak, csipkézetlek vagv flirészellek; '.L harosma betulina, Brth. fordított
petédecl él(alakuak, visszagiirb()lt csúcscsal, kissé érdesek, fogazottak 12-20 mm. hossznak (i -12 mm. szélesek; :i. harosma
serralifolia. levelei vonalas gerclyalakuak, 25-;iO mm. hossznak,
ö mm. szélesek, csúcsok olaj mirigyekkel ho!'itotl.
A buchu levelek L)°/o illó olajat (Crn firn 0) tartalmaznak,
mely borszeszben oldhaló s hidegben barosrna kámforrá jegeezeseclik; tartalmaz mécr egv quercitrinhez hasonló atlYagot:
Cuu Hao 011, melytéíl vm1 ';z, 'f10gy a levelek vizes forráÚ!lához
Fee C/n-ol adva barnászöld szini\ lesz az s égvénynyel veresre
festiídik. Szúrnz levelekből vízzel niég trngaeanthoz hasonló
nyálkás anyagot vonlrntni Id.
A buclm levelek forrázatát (10: 200) mint izgató hugyhajtó szert rendelik oly esetekben, midőn a hugyszervek nyákhúrtyájának izgatására van szükség. Igy főleg a hugyszervek
idült vagy félhcvcny bánlalmainál, hólyagingerültség eseteiben
sikerrel adható.
Bugát Pál, orvos. a természettudományi társulat megalapítója (l79:i-18f15); 1812-ben a budapesti egyetemen a gyógyszertan tanára volt, 18-18-han pedig i\Jagyaror.szág f6orvosa. s
mint ilven 1849-ben a mcnekülií kormánynval Debreczenbe
ment,
ezért a bécsi kormány felfüggeszlelle álhísától. Nagy
érden1eket szerzett nu1gának az orvosi 111ííszavak rncgmagyarositása körül is.
Bujakór, l. Syphylis.
Bulbalis paralysls, a nyull agy mozgató magvainak sorvadása, mely maga nlán vonja az ajak és nyelv mozgathatatlanságát és a garat bénulásül. Gyógykezelésénél a nynlt-veléí galvanizáhísára kell a sulyt fektetni.

s
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Bulbocapsin; Ca.1 H:rn N2 O;. a corydallis hulbosa, e. cava
alcaloidája,
Bulbus allii, hagymagumó, az osztr. gykv. YII. kiadásában
még hivatalos volt. l, Colcbicum autumnale.
Bulbus scillae, l. Scilla.
Bulimia, elmebetegek fokozódó éhessége.
Bunduk hindi = Bonclucella.
Bunsen Róbert Vilmos, német chernicus és phisicus. sziilete!l
Göttingúban 1811. márcz. 31-én, meghalt 1889. aug. 16. Heidelhernúhan. Tanulmárn·ail szüliívárosában. Párisban, !3erlinhen
e's 1'3e'esben vé<1ezte. 'A nöllingai C"vetemen 1833-ban docens
"
b
•
""-1 - licn 13 orosz 1.oleli ) 183G-ltan Kasszclhen
a c.hemia
tanúra. l na
hm; 1852-től 1889-i" heidel11e1«1ai tarnír, 1889-bcn nyugalomba
v~n~1lt. l\ 111anyar tt7don1ánvos ~kadén1ia 1858-ban külső tagjának vúlasztot'i'a. Bunsen r&lszázadon út kiváló eredménynyel
huvárkodoll a chen1in és phisica terén és igen ~nagy~zCin1u fontos fell'cclezéssel gazdagitolla a l1Hlomúnyl. Buvarlat~1t az an?rganicus chcn1ia körébe ;·ágükkal_ k.ezdctte n~cg. a7;utan az arzenszém·e<1vületeket (cacodil, alcarsml lanulmanyozt,1.
A~w analilicai és n1ineralogiai chcn1ia nagyon sokat köszön
az ií munkúlkodásának Az arscnlrioxid hathatós ellenszer~ül
kisérlelei alapjlÍn a ferrihid roxiclot ajánlotta. ~:agyon heh,aloa~1
fo<1lalkozotl a gúzok analiz'sével és kilünii modszereket allap1tofi 1neg, 111elyekct - közt.ük az egyszerüségc ,inelletl bún1uiatos pontosságu cucliomelerl -:- _széllél;en hasznalt:ak.
, , ,
A gúzok sürüségének es Jolyadekokltan valo oldhalosaganak n1eghatározüsürn szán1os. készü!éket szerkesztett ·~.Bunsen
szerkesztellc jégcalorimélcr igen fontos lermoche1111m adalol
szolgáltatott.
.
.
.
,
, ,
A jól ismert gázok v1zlt~n. e~ ,!>01·~zeszbc1! v_alo oldh~lo~a:
gait megállapilolla. A gázok dtllustojM es a:- elege';.ul~k?r !ellep~
tüneményeket is tanulmánrnzta. A magnesmmol o alhlolla elo
nanvobb" n1ennviségbcn és -az cl égések Űr f'Pllé:16 erős fényképzöd~sre ö hivti1 fc l a tudon1á11yos vilüg flgychnét.
. , . ,
A.zótu használják a r11agnesiun1ol hizonyo_s esel?l~hen vilag:to
szerül. Korszak-alkotó felfedezése a spectral-anahs1s vagy szmkép-elcmzés. a melyet 18!iü-ban !\i1:ch?ffal együt_l álla1~.1ta.tt
men. A speetrál-analizis Bunsen nevel lelc.1thetetlennc telte orok
időkre a tudománvban. Ezzel a módszerrel uj elemeket leclezell
föl .a dürkheimi ",ísványvizben, a rubídium és a cesium ritka
elemel.
Tömérdek meabecsülheletlen értékii készüléket szerkesztcll,
a melyekkel haszn ~s eszközt adott a tudományos huYlÍl'kodás
kezébe, ezek közé tartozik a Bunsen-félc elem. Bunsen-léle
gázlámpa. A geológiai tudományoknak kiváló szolgál~lot, leli
azokkal a klasszikus kísérletekkel, melyeket Izland szigeten a
geysereken végzett
A komoly tudósok közé tartozoll, azoknak a komoly' tudó0

l
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soknak volt egyik lcgnagyohhja. a kik szerényen n1egvonulnak
az 6 lahoratöriu111ukhan és csak akkor hallatnak rnagukröl, an1ikor
egy-egy lépéssel eliibbre viszik a tudom:ínyt. Szerette a lombikjait, szerette vegyi konyhtijá!lak n1inden szerszán1át, de vngy
tiz éve ugy érezte, hogy nuír nen1 birja lovúhb a nehéz n1unkát, visszavonult.
Bunzen-elem: széule111ez salétromsavban, foncsoros zink,
kénsav és chron1savas kalitu11-oldathan, ngyag diaphrag111a, l. Gulvanisn1us.
Bunzen gözsiirüség meghatározó módszere:
I-Iáron1 cgyenl6 térfogatu és sulyu üvegedényt veszünk,

n1elyek egyikét légszivatlyuval üressé téve, bcforraszlunk, n1úsiluíl száraz levegcivel, harmadikát a megmérendéí gázzal töltjük
n1eg. ~Iost finon1 n1érleg egyik karjára a légüres edényt, n1üsikra
a gázzal lelt edényt teszszük, a sulyküliinbözet adja a gáz absolut
suldval,
levii leven{)
elosztva a másik edé1wben
melyet
sulvát,
"
b
n1egknpjuk a gőzsürüs~gel.
Buguoy György Agost, német chemicus és üvcggyáros
(1781-1851), a hyalit üveg feltalálója.
Burgundi szurok. l. Hesilia pini burgunclica.
Burkismus, Angolországhail a hullarablás oly czélra, hogy
az elrabolt hullákon tudvágyó orvosok tanulhas,anak. Hégebhen
Angliában a hullabonczohis tiltva volt s eme tilalom szülte a
burkismust.
Burow Ágost, nénict sebész és szemész (1809-18(17) a
königsbcrgi egyetemen schésztanár, az 18fiG és 1870-iki háborukban vezérkari főorvos volt.
Burow oldat, Alurninium aceticum soluturn, l. Liquor Bnrowi.
Burstyn olajsavmérö módszere abban áll, hogy bizonyos
mennyiségi\ olajat két izben egyenlii mennyiségü alcohollal ki
kell rázni, az els6 alcohol kioldja a zsirsavakat s a mennyivel
nehezebb mint a másodszor használt alcohol. annyi zsirsav volt
az olajban.
Búskomorság, az elmehántalmaknak faja, melynek alapját
a nyomott, bús kedélyhangulat adja meg. Ilyen betegek maguk
ellen folyvást szemrehányást tesznek mindenben, renclkivül érzékenyek s n1inden legkisebb dologból 1neglnínlást n1agynráznak
ki. Mindeme tulajdonságukboz kinzó fejfájás, álmatlanság, nyomás érzete a sziv tájon csatlakozik. E.elléí szórakozús által
eme haj pár hó mulva clmulik.
Bután, quartán. hutilhydrogen : C.1 H10, a paraffin sorozat
negyedik tagja két isomét' módosulattal :
CH, - Clh - CFh. CIJa = normállmtán, cliaethyl, methylpropyl,
l1y lmct lian.
.
' met 11y1.tsopropy l, tnmet
. lmtan.
/CHa = 1so
Cl:!a - Cf:J
" "'CHa
A normárlmtán gázalalm, dc O"-míl szintclcn folyadékká sürüsödik, cléífordul a nyers petroleumban, r. s. O·GOO s minden
eddig ismert folyadéknál a legkönyebb.
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Butaság, veleszületett vagy szerzett szellemi fogyatkozás,
melyet a központi idegrendszer hiányos fejlcídésc vagy megsérülése, sorvadüsa okoz, l Idiotisn1us, Cretinisn1us.
Butyl: (C, H,), 1. v-é. lclitetlen szénhydrogéa gyök 2 iso1

merrel, 1. Butvlalcohol.
Butylactinsav: Co Hs On, a tej savakkal isomer sav.
Butylaldehyd, vajsav aldehyd, 2 isomerrel :
CH,. Cfü. CH2 · CIJO = normálb. aldclwd
(CH,), CH. CHO = isobutylaldehyd, mindkét vegyÚ!et a butylalcoholokból keletkezik. L. Aldehydek,
Butylalcohol, "1 isomer módosulat ismeretes. !. rendü:
C Hu . C Ih. Clh. Cfü. OIJ =normál butylalcohol, propylcarbinol,
kellemetlen szagu 0·810 r. s. folyadék, mely a glycerinbéíl keletkezik a schysomycete:sek által.
II. rendü:

lsobutylszesz; f~~:) CH. CIJ,. OH, isopropylcarbinol, a zahaolaj
egy része, ez a tulajdonképeni butylszesz, kellemetlen szagu
(J-802 f. s. folyadék, Aethyl melhylcarbinol, erjedési butylszesz,
secunder b. alcohol:
CHn CH,
) C,H,,
1 ( Co H3
Ii vagy
1
OH
CH2. OH,
a crythrit nevü négy v. é. alcohol szinitése által állithatni clcí.
lll. rcndü:
(CHuh
OIJ,
trimelhylcarbinol:
CH,
CHu
vagy (CH,)s. C. OIJ
"'/
vagy
CHa CIJ,
vizmcntcs állapotban szintelen jegeczeket képez, melyek kámforra és szeszre en1lékeztet6 szaguak.
Buthylchlorid : C.1 I-lr. Cl, a butylkönenybéíl keletkezik Cl
behatása alatt.
Butylchloral. crotonchloral, trichlorbutylaldehy d: · Cn Hi Cla
CHO, szintelen, olajszerü folyadék, mely a paraldehydbéíl keletkezik Cl behatása által.
Butylchloralhydrat, crotonchloralhydra t, tetracylchloralhydrat: [C.ifh Cla 0 -!- Hz 0; CC/a, (CH), CH (OH)2 = 191·5] Almaszagu, fehér, selyemfényli kicsiny jegeczek, 5 ré.sz vizbcn oldódnak, izük kesernyés, melegitcí. Hz SOi megfosztja füO-jától
és ekkor butylchlorallü alakul. El6állitható butvlchloralból. mint
a chloralhych:at chloralból, azonkivül keletkezik, ha aethybldehydhc chlórt vezetünk:
_2 H, 0-!- 6 Cl= C.1 Hn Cla 0. Hz 0 3 HC/.

el

'cl{
e\

c,

+

i
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A croton-olajhoz semmi köze, az elnevezés tehfü alaptalan.
Égvényes sókkal felbomlik dichlorallylenné és hangyasavas
sóvá: c, Ha Cla 0
[{QH = Ca H2 Cfo CH02 K, sokan vannak.
kik ezen szer hatását a gyomorban végbemenő fenti bomlásból
magyarázzák.
A bntylchloralhydrat az agy ft'ltekéire hat s luíbultságot
okoz mint a chloralhydrat vagy a morphium. Haszmílják különböző zsábáknál, idegrendszerbeli görcsöknél, ·midőn a chloralhydrat alkalmazása szivbántalöm miatt nem lehetséges, ezenkivül köhögés csillapitásiíru. Kerültessék agybeli vérbös0gre hajlandó egyéneknél és a bél lobos bántalmainál. Adagja 0·'.2-1
gramm. P. o.:

+

RJJ.

+

Butylchlorali hydrati yr. 2.
Glycerini
gr. 6.
Aquae dest. s.
gr. 80.
M. D. S. Evöka11ala11ké11t.
c, Hs; az olefin-sorozat egyik szénhydrogén-

Butylen =
vegyülete 3 isomérrel :

CH,. CI-h CR= CH,;
CHa CH= CH. CHa ;

(CHa)2 C = Cfü. Xem fontosak.
Butylhydrogén = Bután.
Butylköneny = Bután.
Butyrum = vaj, az állatok tejéből gyülemlett zsiradék,
lásd Vaj.
Butyrum antimonii = Stibium chloratum.
Butyrum cacao = 01. cacao.
Butyrum cancrinum, adeps purpuratus:
Bp. Adipis .milli P. 20.

Cerae flavae P. 2.
Rad. a/cannae P. 1.
-Digere in balneo aquae
per lwras lres, lmn co/a.
Butyrum recens = friss vaj.
Butyrum saturninum = Plumbum chlorat.
Butyrum vaccinum = \'aj .
. Butyrum zinci = Zinc. chlorat.
Bürök, 1. Conium mac.
Buzér, 1. Rubia tinctoria.
Büzaszat, 1. Assa foelida.
Büzeny = Brom.
. . •. Buxlnum = · Berberinum.
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