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e 
(Anli a ·C· i1latl nc1n ta!úlható, a •Kc-ban van) 

C = carboniun1, a szén vcgylani jele. 
Ca = calciu1n. a 111észeny vegytani jele. 
Cabanis Péter János György, franczia orvos és hölcsés z, 

illirabeau orvosa és halálának szemlanuja; szül. 17;íD., megh. 
1808. A forradalom idejében az >Ecole centrale hygienicue• 
tanára volt s löbh munküt irL Mini malerialisla bölcsész, a ]el
kel a test tehetségének, a gondolatot az agy váladékának 111011-

dotla; valan1int a gyon1or 111cgcn1észli az ételt, ugy az agy 
megemészti a gonclolatoL · 

Cacao, Theobroma cacao, L malvaceae. () -12 m. magas 
fa ~Iexicóban. Cgorkához hasonló gyürnülcse lH-21 cn1. hosszu, 
8 cn1. vastag, 10 barázdás, sárga-piros. ;:\Iagvai n1andula alakunk 
s :38-50 '/„ zsiranyagol tartalmaznak. L Oleum cacao, Theo
brominum. 

Cacao-liqueuer: 

Rp. 

Cacao 

Paslae cacao vanil/ialae gr. 100·0 
posl puloerisalionem a/fi111de 

:.ijJiri/11 uini conceni. gr. 250·00 
Aquae dest. simpl. gr. 350·00 
Digere, col/a el /illrn. 

(Heal-encycloped.) 

solubills, cacao Hollandica: 

Rp. 
Fabae cacrw, parles 100, 
Nalrii carbonici p. 3, 
Aq11ae de.,l. simpl. qu. s. 

Pasi maccrnlionem semina siccata ad 
pulverem redige. 

l~n1e 
italt ad. 

por meleg vízben hnmar feloldódik 

Cacao vaj = Oleum cacao, L o. 

s élvezhclő 

Cachexia ·- állahínos gyengeség, sápadtság, mely a hiányos 
táphílkozás, hosszas betegségek, fertőző bajok (siphylis, rák)„ 

lüu;1y, Gyógysz. Lcxicon 11. 1 
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mérgezések után szokott fellépni. Gyógyszereit l. Anticachcc
tica czim alatt. 

Cachou, pilulae odoriferae: 

Rp. 
Moschi oplimi 0·01 
P11/u. r. ireos 5·0(} 
Extr. liq11ir. sicc. 10·0(} 
Old menlh. piper. g111/. X. 

Jll11cill. g11nwii arabici q11. s. 111. 
[iont pi/11/ae pond. 0·0.5. Obd11ca 

cum /amin. argent. 
Bíízös lehelelnél. rosz szájiznél használt, most már nagy

ban készülő specialitás. 
Caclmnde, Pastilles galantes, aphrodisiacum, mely vagy 

60 szerh61 állott, melyek közül a halc\ anyagok a kii vet kez6k 

Rp. 
P11/v. aromalic. 
Moschi optimi 
Aloes 

15·0 
0·01 

Magnes. carbon. aa 1·0 
P11/u. wcci liq11ir. 30·0 
Caleclw lcrrrw 2·0 
Snclwri albi 150·(} 

Sirupi simpl. q11. s. 111 fiant 
paslil/i So. 2nn. 

Az emésztés elősegitése által a nemi ösztönt emeli. L. 
Aphrodisiaca. 

Cactus opuntia, Opuntia coccionellifera, nopál kaklus; a 
kaktuszfélék rendjébe tartozó forró övi növény. Közép-ameriká
han honos, hol kopár, száraz területeken tenyészik. !fosos, kerek
ded szárán és ágain a levelek lüskékké vannak <Ílalakulva; a 
szép szinü virágok a szárból fakadnak, a lcrn1és tüskés, sok
n1agvu bogyó. /\ coccionella bogyó en1c növényen élősködik. L .. 
Biborkaklusz. 

Cadaver = hulla, lelem. 
Cadaverin, penlamelhylendiamin: C, Hio (Nflo),. a hulláhan 

képziidik a fehérnye anyagok rothadása által. Kellemes szagu, 
ncn1 111érges vegyület, n1clyct nen1 kell összetéveszteni ugyan
csak a bullában képződő rendkivül mérges ptomainokkal, melyek 
a hullamérgel alkotják. 

Cade olaj = Oleum cadinum. 
Cadet de Vaux Antal Elek, franczia chemicus, szül. 17·13., 

n1egh. 1828. Elöbh gyógy~zerész voH s a vegylan irünli nagy 
szeretete úllal indittalva 1 a gazdasági vegytan 1nüvclésérc adta 
magát s becses fölfedezéseket lel!. 

Cadet füstölgö folyadéka = Alcarsio. 
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Cadmia fornacum = Tnliú. 
Cadmium. Kadanv = Cd = 111 fi. Két v. é. + elem, elő

ször Slromavér állitolta eW 1817-hcn. 
..-\ zink~kel együll, annak ásványaihan fordul cl6 s zinknck 

lepárlása által nyerik, midőn cl{íször cadmium megy át, melyet 
n1eglis_ztilanak. 

Onfchér, S·;)-!G f. s. fém, mely apró oclaederekbcn jege
czedik. 

:-11s 0-:-t~0°-nél n1egolvad, 770'1-nál forr, azutáii pedig sárga. 
kellemetlen szagu gőzzé alakul. mely izzilva megolvad s nagy 
fénynycl Cd 0-á ég el. 

HC/, IhS0.1 és HNOa nehezen oldják, oldalából, valamint 
sóinak oldalából I-hS szép sárga csapadékot választ le, mely 
,.faune Brilliant' név alatt fcslékül használtalik. 

Sói még EOH, Sa OII-al kocsonyaszcrü cöapadékot adnak, 
mely fölös ammoniáhan oldható. 

- Cadmium ammonio-bromatum = Cd Br,. 2NH, Br+ H::O. 
Cadmium bromatum : Cd Br,. 
Cadmium carbonicum : Cd COa. 
Cadmium jodatum : Cd .h 
l~zen sók a kaliun1 és natriun1 összeköttetések.el vannak 

hivatva sok id{í mulva hch·ellesileni. 
Cadmium-kalium jodatum: Cd.h 2 /U H~O. mint alcaloid-

reagcns haszntílatos. 
Cadmium oxydatum Cd 0. Barna. tüzálló por, savakban 

sókká oldódik. Előállítható Cadmiumnak vagy cadmium sónak 
izzítása által. 

Cadmium sulfuratum, „.Jaune Brilliank L. CadmiunL 
Cadmium sulfuricum: Cd so, + 4. ff,0, a német II. és franczia 

gykvek szerint hivatalos. 
Szintelen, átlátszó nagy oszlopokban jegcczedik, melyek 

27·71° /, jegeczvizet tartalmaznak. 
. Elő,íllilása végell HNO:i-ban oldott Crl-hoz Na, COa-at ad-

nak. mid6n fehér, Cd COa-hcíl álló csapadék keletkezik, mely 
lh S01-el Crl S0.1. GO, és fhO-ra bomlik. 

A cadminmsull'al a Zn S01-nck megfclelr'ien, de 10-szerle 
erélyesebben hat. \'érzéscsillapiló hatása figyelmet érdemel, 
mint hánylal<Í pedig a kal. slibialo-larlaricum mellett áll. Al
kaln1azzúk n1int a Zn SO.i-el, 0·8°/0-1°/0 oldatban szen1viz gya
nánt, mint összclmzó anliseplicumot hugyeső és hüvclybánlal
n1aknül. 

Caclmium valerianicum : Cd. (Cr, Hu Q,),. Szintelen, valcriaua 
szagu jegeczek. 1\ntispasn1oticu111. 

Caesalpini András. olasz holanicns és physiologus, szül. 
1519, megh. 1!i03. \'III.° Kelemen püpa orvosa volt s a római 
Sapiensa tanára. A növénytani rendszer felállitásában Linnének, 
a vérkerinoésre vonatkozó észleleteivel Harvevnck volt elő-

o -
hírnöke. 



Caesalpinia, Caesalpiniről elnevezett növénycsalád a Legn
minozák rendjében. Forró-vidéki fák, vinígjuk azonban nem 
pillangós, mint a többi Ieguminozáké; termésük hüvely. Ide 
tartozó nevezetesebb növén}ek: Caesalpinia echinala (fernam
buchl'a). haematoxilon campechianum, a copaivaferák, a Szent 
János kenvérfa stb. 

Caesárea = a fémek királya = arany. 
Caesium, Egeny. 1. v. é. poziliv elem az alcali fémek cso

portjában: Cs= 132 5. Bnnsen és Kirehoff fedezték fel a Hubi
diummal együtt 1860-ban s mivel szinképében kél égkék-szinü 
esik gyanánt szerepel, caesiun1nak nevezlék. 

Szinállapotban n1ég nen1 isn1eretes, an1algan1ja azonban 
előállitható, ha a Cs Cl-l villamos vegybontóba teszszük, 11gy, 
hogy az anod sarok Hg-hen álljon. 

A eaesiumfonesor a leveg6n hamar oxydálódik. a vizet 
pedig hevesen felbontja. A caesium a lcgpozitirnbb elem az 
eddig ismertek közölt. 

' Caesium-amalgam, !. Caesium. 
Caesium-ammonium bromatum: Cs Br+ 3 NT1.1 !3r. Fehér, 

kristályos por, vizben jól oldódik. A többi hrómsólrn:íl erélye
sebb hatásu. 

Caesium carbonicum: Cs, COa, fehér, igen nedvszivó por. 
Caesium jodatum: Cs J. A kal. jodatum helyett használják 

s a fölötti előnye az, hogy a szivre nincsen hatása. 
Caesium oxydatum: Cs ,o, képzéídik a caesium amalgam 

oxydatiója állal. 
Caesium-rubidium-ammonium bromatum : 

Cs Br. Rb Br. a NH Br. 
\'izben könnyen oldódó fehér, kristál rns por, az oldal 

eleinte sós, későbl) savanrn izü. -
Epilepsiánál s @alilban ott alkalmazzák, ahol a többi 

hrón1sók vannak javulva. 
Caesium sulfuricum: Cs, S0.1. Szintelen jegeczek. melyek 

vizbcn jcíl oldódnak. 
Caferona = Tacl1ia Guianensis. 
Ca1fein és készilményei a -Coffeinc czikk alatt találliatók 

lcirva. ~ 
Ca1feon, a pörkölt kávé féí alkatrésze, mely a kávésav: 

Go Of" Cl" CH. Go Ha (OH)2 e EJ 0 • J. ). <CH e, Ha (OH)2 = a H . ·I 

bomlása által keletkezitc Sajátságos illatu, barna szinü olaj, 
mely vizben alámerül, aetherhen oldódik. Ha a kávé nincsen 
jól 'ínegpörkülve, kevés cafl'eon képz6dik, a nagyon erősen pör
köllb61 pedig elsz:íll, teh:ít a kávé pörkölésérc nagy gondot 
kell forditani, n1ivel a call'eon n1cnnyiségétdl függ a kúvé jó
sága. Hatását lásd oCoffea tosta, alatt. 

Ca1feoresorcin = cofl'ein és resorcin keveréke. 
Cahari = Hesina Kaori, !. o. 
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Cail-Cedra = Khava, !. o. 
Cainca, cahinea-gyÖkér, a chiococca racemosa (rnbiaceae) 

bruziliai növény gyökere, föie,g LTj~G1:a_nachíhan teny~sz1k s az 
ipccacuanhával gyakran összelevcszl1k. 1 artalrnaz cn1et1nt, bass,o
rint, csersavat, czukrot, feslanyagot, gyantát stb. Alkalmazzak 
porban és infu sumban mint küptetéít. 

Cajeput, kayu-puti, i\lclaleuca lcucodendron. L. i\lyrtacea.e. 
A malav-i félszigeten és az ausztráliai szigeteken honos la, 
melynel( leveléből az oleum cajeputi-t készilik lepárlás :íllal. 

Calabar bab. !. Physosligma vcnenosum. 
Calabar csoport: a calalrnrhah és a folia jaborandi al

caloidái, melyek antagonistái a belladonna csoportnak (!. o.), !. 
n1ég anlagonisn1us. 

Calabarin, ismeretlen üsszetételü alcaloidája a calabar bab-
nak, hatüs tekintetében a strychninnel egyezik 1neg. 

Calabar papir, !. Charta calahar. 
Calabriai manna. !. ~lanna culabr. 
Caladium sequinum, Die!Tenbachia sequina. Arnm s~q~li

nun1 = n1érges nád; dél-an1erikai n1érges növény a konly\:1rag
f'élék családjában; 1-'.l méter magas~ nádhoz hasonló, nalunk 
is lenvészlik. 

Xeclve a h6rön heves gyuladást okoz1 n1elJ~' legtöbbnyire 
ko1noly követkczn1ényeket von n1aga után. \roll reá eset, hogy 
egv en1bernek a nedv az arc1.ára fecscsenl s daczára, hogy 
azÖnnal lelürölte, alig lehetett életben tartani (Heal-Encyclopedia). 
\r ászonra irva vele, kin1oshalallan tenta gyanánt szolgálhatna, 
ha oly nagy ÓYatosságot nen1 követelne. , 

Tincturáját Amerikában mint elvonó szert alkalmazzak 
köszvénynél. belsőleg székrekedés. vizkórság, n1igraein eseteiben. 

Calamina, !. Lapis calarninar. 
Calamus . .-\.corus calamus. L. .-\.roideae = Orvosi kalrnos. 
l\locsarakban tenvészö káka kinézésü növénv. rövid és vas-

tag kuszó gyokerekkei, vizszintcs gyöktörzszsel. ievelei 10 elem. 
hosszura is rnegnónek s csak 2 cn1. szélesek. t\. virágok egy
lakiak s hasonlítanak a mocsármídéhoz. 

A gyöktörzs a német III., osztrák \'II„ magyar II. gykv. 
szerint hivatalos. A gyöi<lörzs (rhizoma) hcngerded összenyo
mott, 3 cm. széles darabokban kerül hozzának főleg :'\émet és 
Oroszországból. 

A lehámozott és felhasogatott darabok kivül vörhenyes 
zöldek, a központ felé fehérek és levegéí-csalomák állal keresztül
ha tva szivacsos szerkezelüek. li:üls6 !'cl ül etén jellernz6 háron;
szög alaku benvo1nások vannak, vállakozó csucsokkal eg}'n1as 
utái1. Eme ben\·omások a levelek helveinek felelnek meg s mint 
identilüsi jegy, ffgyeln1ct érden1cl. S aj álságos szagu és keserü izü; 
6szszel szedessék és gyenge hőnél szúrillassék n1eg. 

Tartalmaz 1·3°/,, illó olajat, mely sárga szinü, kdleme,s 
szagn, a fénysikot 50 mm. vastagságban 1:)'8° balra hajl.JH; kel 
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Cm Hm sorozatba tartozó szénhydrogén ke,·eréke, Fee Clo sötét
har úra festi; van n1ég henne egy ncorin nevü glycosida. kevés 
ken1ényit6, csersav. ,\z illó olaj 111int izgatö szer, az e1nésztő 
nedvek elválasztásának fokozüsa állal az étvágyat c111eli, az 
acorin pedig mint kcserü anyag, az erjedő folyamatokat húl
rállalj'.1. Leginkább mint házi szert használják felfuvódüs, élvúgy
talansag eseteiben ()rvosok csakis rnás szerekkel együtt rende
lik n1inl ainara aro111aticát. 

Calamus draco, Daemonorops draco, sárkánypálma, a liliom
félékhez tartozó f'a a l\.nnári szigeteken, n1elynek törzse ha 
n1egsérlik. vörös folyadékot választ ki. 111ely n1cgszárilva sanguis 
draconis név alatt jön a kere~.kedésbe; L Sang. draconis. 

Calamus rotang L. a pálma-félékhez tartozó keletindiai fa, 
n1elynck gyün1ölcséhfil a közönséges sárkányvért (l. Sang. dra
conis) készítik. 

Calcaria et eius praeparata el salia vide Caleium. 
Calcinatio = az érczeknek vagy sóknak pörkölés állal való 

szárítása, oxy<l<ilása, lcYeg6 hozzájürulüsa nélkül. Ilyen készil
tnény p. o. a n1agnesiun1 calcina!t1111 = n1agnesia us!a. 

Calcit. mészpát, mészkií, Ca COa. a legelterjedtebb vegyü
letek egyike: a hatszöges_ rendszerben kristályosodik s n1integy 
800 féle co111hinaliöja isn1eretes, kcn1énysége :1, színtelen, viz
tiszta fehér. I-<"'orrasztöcs6 előtt nen1 olvad rneg, sa\'akkal pezseg. 
1\ vizliszta calcitkristülyt izlandi púlnak. a küzönségesl calcilnak, 
a lün1ür szerkezclüt n1ár\·ánynak a küzünségesehhjél nJészk6-
nek nevezik. Hasonló képzéídmények a cseppkövek. köviilelek, 
csigahüznk, krétük, a 111ürga, horsókő. arragonil slh. Gyögytárak
ban alkalmazzúk a Calc. carb. calc. oxydalumol leggyakrabban. 
Lúsd ugyanott. 

Calcium = Ca = 3f/-ii. Két v. é. pozitív elem az alcali fé
mek csoportjában. 

Szabadon nem fordul elő, sói azonban a víz után a leg
elterjedtebb alkatrészei a Földnek. Először Dayy állilolla elő 
1808-ban, majd nagyobb mennyiségben ~lalhiessen. Csaknem 
arany-sárga, l•„rey szerint alun1iniun1 szinü, künnyn, jöl nyujt
ható fém, f. s. 1-;"í778. 

Levegőn föleg viz jelenlétében oxydálódik, a vizzel igen 
hevesen egyesül Ca 02 H2-dá. A híngot sárgúra festi, spectrumút 
pedig a züld (J és a narancs a jeilen1zi: vörüs izzúsnál tneg 
olvad, majd Ca 0-dá ég el. J vagy Br g6zökkel fénytünemény 
között hevesen egyesül. 

Eléfríllittatik izzó calciumchloridnak villamos vegyhontása, 
vagy Ca ,J,-nak Na2 CO:i-al való hevilése állal. 

Calcium aceticum: Ca (Cfla. CO. OH12, fehér, vizben és al
eoholhan oldódó por, melyet Wleg a Íechnicai iparban alkal
n1aznnk. . 

Calciu·m albuminatum, a ferr. alhuminatummal e,v halúsu 
fehé1je vegyület, melyet főleg rnchitisnél alkalmaznak: • 
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Calcium arsenicosum: Ca (As2 0:1)2. 
Calcium benzoicum: Ca (C; Ef, 02)2 + 3 fhO; vizhen oldódó 

por. melyet mini al!ernns szert és mint anliseplicumot hasz-
1uílnak. 

Calcium bisulfurosum liquidum, a solulio helgieúval meg
egyező oldoll calciuinkéneg; alkaln1azzük -l-8 rész vizzel hi
gilva 1'6leg rnéhhelegségnél n1osö szerlil, 1nint sparyt diphlerüínül. 

Calcium boracicum : Ca B.i U;, a horaxxal analog össze
lélelü vegyület: e16állitható horsavból és krélaporhól: 

4 [B (OHa)] + Ca COa = Ca 8' Q, + COe G H20. 
Alknl1>1azzák mint anliseplicumot és adstringensl hels6lcg 

O·OG gros adagokl1 an. külsőleg 10-1;)0
/ 0 kenőcs vagy hint6por 

gyanún!! n1int a horsaval. 
Calcium boroglycerinatum, savi hatúsu, szappannemü massa. 

2 rész alcoholhan és vizhen oldódik. EJii,íllilhaló 7-.1 rész cal
ciurnhyclroxydnak 2-1-8 rész llorsavnak 7G rész glycerinnel való 
hevítése állal. Anliseplicum. 

Calcium bromatum Ca Dre, az Egyesiill-Allamok gykve sze
rint hin11alos. eléiúllilúsa ugy lörlL'nik. mint a [{ Br Yagy Sa !3r-é 
s ugyanolyan javallatok alapjún alkahnazzúk. 

. Calciumcarbid: C11 Ce. :\apjainkhan nagyfonlossúgu vegyület 
s az acctylcn-güz elfhíllilására haszn<ílják. 1:cketés-harna dara
bokban kerül forgalomba. Eléísziir \Yéihler üllilolla el6 18ü'.2-hen. 
18!1-l-hen ~Ioisson és \\'ilson pedi~ a kiiYelkezií módon: 100 
rész olla!lan meszet és (i;í rész kornt ;!()()0"-ra hedlenek. vagy 
pedig 100 Yoll fesziillségü, 2000 - -!0110 Ampere erősségü villam
áran1 hatásának tesznek J,i, n1elv esetben a villnn1os árnn1 che
miai dissocialiol hoz létre, majcl az eleclromos hulhímok ener
giája révén a rcac!ióL n1clynck révén a (,'a C:! képz6dik. ;\ 
villamáramnak dissocialiós munkájüt Pie.lel Haoul sugúrzó hii
vel heh·ctlesiti. meh· cg1· k0hóból áramlik ki a C11 0 és kox 
kcvcré!Zérc. az üsszc-gyüjÍült tcr111ékel clcclro111os fény hatásának 
teszi ki. 

I\.is n1ennyiséghcn Zinno szerint calciun1tarlaratnak vas
rctorláhan ;)()() ·-ra rnlcí hevítése állal állilhatcí elií. 

Yizzel érinlkezye azzal acetylenl és C11 02 fh-t ad. a gyne
cologiúl>nn a vagina külflnl>öz{) ln1jainúl dió nagyságn daraliok
ban helyezik a kóros helne. 

Caicium carbolicum, ·e. phenylieum: Ca 10Cn H:,1,: vöriis. 
erősen cnrholszagu por, tnelyet 1nint dcsinfieienst hasznúlnak. 
Előálli haló nrnrs cnrholsavnak Ca Oe He-Yel való keverése és 
liszlilüsa állal.-

Calcium carbonicum nativum. mk. carl!. crud. crela alba: 
Ca CO:i. ,\ n1agy. osztrük s régeli!Íi 111üs gykvck szerint hivatalos. 
A természetben a legelle1:jedlebb ásvünyok egyike s a föld foj
l6déséhen is nagy szerepel visz, tahílhalcl n1inl n1és,~pát, ara
gonit, rrnírvüny, kréta, dolomit, szúmos állat Yázál és héjút ké
pc1:i. inilyenck az ossa sacpin, ncn1cs korall, kagyló, gyöngy, stb. 
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Calcium carbonicum praecipitatum, lecsapott szénsavas mész: 
CaCOa =100. 

A magyar II., osztrák Yll., német Ill., brit, dán, holland és 
franczia gykvek szerint hivatnlos. 

Előállithalci valamelv oldott calciumsónak CO, aúzzal való 
telítése által. Leginkább 'múrvánvbcil álliljúk elő. ha "abból 100 
részt podtva ugyanannyi forrci · vizzel lievcrnek s annyi HCI 
savat adnak hozzá, rnia a 11ezsbc1és n1ecrszünik; czultín fölös , , 1 " b 
marvanyport <evernek hozzú. hogv a HCl leköltcssék. A nvcrl 
oldal megfiltrúllalik s \100 gramm vi?.ben oldott 300 gr. Sa, CÓa-al 
lecsapva, a csapadék szürf5n addig lesz n1osva vizzeL n1ia a le
csepegő folyadék Ay SOa-al csa1ntdékot nem ad többé. " 

Eme készitésnél cléíbb Ca C/, képzlídik, meh· a :Ofa, COa 
tíltal Ca COa-ú alakiltatik: • 

Ca Cl,+ Na, COa = 2 Na Cl+ Ca COa. 
Fehér, finom eloszlúsu. tapadó por. 101i00 r. hideg. 8800 

r. meleg és 1000 r. co,-t lartalmazci vizbcn oldódik, oldataihól 
ammoniumoxalattal kicsapható; hcvitvc Ca 0 és CO,-rc bomlik. 
. , .~\ hőrre dörzsölve a nedvességet n1agáha véve. 111int szá

nto szerepel, azonkivül a h6rt a leveg6 bchalásútól megóvja. 
~\.is n1ennyiséghen hevéve a gyon1or savai ~íltal felbontalik s az 
iBető savak n1egkötése által étvágytalanságot és székrekedést 
okoz; nagyobb rnennyiséghen jutYa a gyon1orba, a fel nen1 
hantolt rész a gyomor nyúkhúrtyájának izgatúsa til!al hurutos 
hasn1enésnek válik szülő okává. 

.A. Yérbe átszivárogYa az anyagf'orgalon1ra csökkentölcg 
hal. n11nek küvetkeztéhen a gör\'élycs 111irigydagnnatok fejlődése 
n1egszünik és a bujakóros bántahnak zsirosodásba 111cnnek át. 

A Ca COa-t használjtik tulsúgos gyomorsav últal okozott 
cn1észtctlenségnél, hasn1enésnél, sóskasavval, hig savakkal lür
tént n1érgezéseknél n1int ellenszert. I-·~ölvették a régiek, ho fY 
angolkörnúl, csonthígyulásnúl adagolva. n1int alas s6 lerakódik 
? e1ne betegségekre javiló halús„al van. de a gyakorlat azt 
1aazolta be, hoav a fennl en1litelt hetenséaekrc sen1n1iféle he-

u .._,~ ö ö 

hatússal nincsen. 111ivel a szervezethéil a bevétel után ncn1sokára 
mint villanysavas só kiüriltetik s a vizeletben kimutatható. 

. 0·5- ;) gr.-os adagokban acljtík különbiiz(i izjavilökkal és 
ad.1uvansokkal. külsőleg fed6szerül orbúncz, égetés, forrlÍzás be
vonástira, fogporokbai1 mint dörzsöllí és 1i.entralizfüí szert 
rendelik. 

Calcium chloratum crystalisat. Calcium mnrialic, hydro
chloras calcis: Ca Cl,+ (H,O)n. 

I-Jatoldalu, szinlelen oszlopokat képez. szagtalan. cs1pos 
1zu s6, vizben oldva iaen sok n1elecret köt 111ea, itr\' JJ. o. -l rész 
CCI ., „ " ""-

(l :!, " rész ncn1 nedves hóval keverve a h6111érséklet --10'1-ra 
szúll s a higany a h6méréílien megfagy. 100"-nál megolvad, 200"-núl 
likacsos lön1eget képez, vörös izz~lsnál pedig összes vizét elve
szitve a n1agyar gykv. szerint hivatalos sót képezi. 
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A Ca Cfo elcitíllitása már az el6ző készitménynél le van 
irva s a folvan1at ez : 

. Ca COa + 2 HCl = Ca CL CO, + HoO. 
Cal~ium chloratum fusum, chlorcalcium: Ca Cl= 111. A 

n1agy. II. gykv. szerint hivatalos. 
Oldala ne legyen lugos, mert ez hosszu hevités úllal ke

letkezett Ca O-ra mutat, mely alcohollal lecsapható; HC1-al ne 
fejleszszen chlórt. mert ez cl1lórmész jelenlétére vall. 

A szövetekbéíl vizet vonva cl, azokat összehnzza. majd 
gyuladásba ejti, de vizoldatának használatakor eme hatús nem 
mutatkozik. .-\ gyomorba jutva a nytíkhártyúk érzékenységét 
csökkenti. mi úllal a hánytíst csillapitani. vagy megszlintetni 
képes. :N"agy adagban hashajtó, de n1ivel tilszivúrgási hevessége 
nagy vérbriséget okoz, mint laxativumot nem hasznúljúk. 

0·2-Q·.1() gr.·os adagokban többsziir egymás uttín adható 
makacs luínyás csillapitúsúra; alkalmazható mint hugyhajtci is. 
.Azt lartjük róla. hogy a n1cgdagad nyirkrnirigyek kisehbedé
sél e16mozditja 

Hasznúljtík gtízok szárilústíra mint a czitrom-, sóska- és 
borkéísav reagensét, azonkivül a spir. acth. nitr. volnmetricns 
elen1zésérc. 

Calcium chloricum: Ca (C/Oah +2 IJ,O, a kalium chlol'icnm
n1al ison1cr vegyület. 

Calcium chlorhydrophosphoricum liqu'dum 25'' /,,. · 1 ·252 f. s. 
folyadék. melyet 5--10 cseppjével mint tonicnmot alkalmaznak 
tuherculosis, rachitis, sc•·ophula eseteiben. 

Calcium chrysocephalum, Cabjein, a tölgyfa znzmójúhól forró 
ligroinnal kivonható folyadék. 

Calcium fluoratum, JluorplÍ!: Ca Fl2, a természetben szép 
rhomboecler vagy hexaccler alakban jön cléí s kénsavval leöntve 
lluorhydrogént fejleszt, melyet üvegmaratúsra haszntílnak; l. 
Ac. fluoricum. 

Calcium glycerino-phosphoricum = Ca !C" Hi POn),: fehér. 
kristályos, vizben olclcídó tömeg. melyet 0·10-0·30 gr.· onként 
rachilisnél, scrophnhimíl haszrnílnak. 

Calcium gummo-phosphoricum, arabin-phosphorsavas calcium; 
clőtíllitása ngy történik. hogy íiOO gr. vizhen oldott. 300 gr. 
arahmézgúböl '.2-1 gr. HCl hozzúkeverése últal arabinsavat csap
nak ki. melyet iisszcgyüjtve füi gr. kristúiyos phosphorsavas 
natriummal és ·IO·i'i gr. chlórcalciummal kevernek, miclón Na Cl 
és Calc. gum. phosphüt keletkezik. Hachitisnél alkalmazzák mint 
a többi calciumsókat. 

Calcium hydrooxydatum, oltott mész, Ca !OHJ, Finom, laza 
por, melyet oltatlan mészb{)J készilhctni. ha arra fél sulnneny
nyiségü vizel üntünk. n1időn a CrlO nagy höfejlésseI a vizzel 
Ca 02 Hz-a egyesül. L. aqua calcis. 

Calcium hydrosulfuratum, calc. sulfhyclrat, massa depillatoria 
Martini: Ca S. Hz S. Pépncmü, kékes szürke tömeg, melyet mint 



l2 -

súírlelenilő szert alkalmaznak. Elfüllillrntó 100 rész CaO-nak 
me~oltá~a '!Ital. ha abba rf,S g:ízt ve :etün!c A rL S-/ 70') rész 
FI, S0.1. es :iOO rész FeS-b(íJ kell készileni s addig kell a mészbe 
vezetni, nng nz szr1rkés~kék szinii lesz. 
. . Calcium hypochlorosum, calcaria chlorata. calcium oxymu

nat1curn, subchloras calcii, chlormész: Ca Cl, 0. Fehér; e1:íísen 
cl;lorszagu por. mely ncd\'es levcgéín tuníszerüYé f'olvik szél. ]()() 
r;'8zb;n 20 rész hat,:ísos, Cl-t tartalmazzon. A magyÜr L, oszlr:ík 
\ ., nemet m„ hnt cs dan gYkvek szerint hivnlalos. 

Elő:íllilása végcll oltott- rnészporha, alacsony hiímérséklet 
melleit C/-t vezetnek. midőn calciumehlorid: C11 Cl, és calciurn 
hypochlorid keletkezik, mig egy rész C11 o, f[, v:íllozallan ma
rad, melyb61 l:íthaló, hogv a chlormész tulajdonképen a neve
zett ;3 vegyület keverékébiíl áll. 

.-\ Inagy. I. g~·kv. 20''·'" a nén1el II.. III., 2;)n„.'1„ a brill g\'kv. 
30'io hatásképes chlor jelenlétét kivánja s ennek meohat:írozása 
küliinhözr3 módon törtdnik: · " 

.\ rnagy. gykv. 1negkivtinjn. hogy 1 grarnn1 chlor111észnek 
100 gramm vizben való oldalából a chlorl sósavval kiszabadilva 
0·27ti. gr. arsenessavat kilssön n1eg, dc n1ég tnrlnlinazzon nzutü1; 
annyi chlort. hogy az indigö szinét n1eghar11ilhassn. 

A német UYkv. a chlorlartalom meolrntározása yéoetl 100 
rész chlormcszcl 160 rész Fe SO,-cJ bor~al cl, s az :;)dalnak 
ncn1 szahacl IA nen1 kötött vasgáliczot farlaln1az11ia, n1elv a vér-
lugsó oldalábríl kék csapadékot ad. -

A brit gyk. 1 rész chlormeszel ;1 rész lU-al 200 ré'2 viz
bl'll oldat s az oldalhoz 12 rész HCl-t adat s erntán a f'elszaba
dull jódot i\'a, s, Oa-al tilrúltatja. 

A ehlorrnészbrll a chior\'együletek vizbcn oldódnak, a 
Ca O, Ho és a lcvegéí CO,-je :íltal lccsapoll Ca, COa ellenben 
leülepednek, mclv utóbbi f'olrnmatnál Cl-válik szabaddá s a 
chlormész szagát Ökozza: Ca Cl~ 0 + CO, =Ca COa + 2 Cl. Sarnk
kal chlort fejleszt. 

„ Ca Cl, f? + 2 HO =. Ca Cfa + I-1' 0 + 2 Cl: napfényen pedig 
a kovclkczoleg hornhk lel: Cn CL 0 = Ca Cl, +o. 

A chlormészt hideg. száraz hclYcn kell tartani. levco{ílc)J 
z:h·t e~lérn:ben, m.ivel meleg helyen Ó-t bocs:íjl. nech;es Jey~g6n 
cllolyosod1k s a loh·lon felszabaduló chlor az eoészséoct me<1-

'J' t" , - 1 " b b ronga .Ja s a c111largya ~at n1egtán1adja. 
A chlormész főleg mint dcsinílciens és antipnlrida ti

cnm alkalrn aztalik; hatás tekinlclében a chlor\'izzel eoyczik 
meg, adagja ()'(15- 0·50 gr. "-

, lljahhan fngyclaganalokra alkalrnazzák ken6cshen s a gyn
lad:rsl, mérsékelni képes. Lacerda tanár vizsgálata szerint a ki
gyo~ncreg virusail ártalinallanruí teszi, 11ókai tanár pedig u. ily 
hatasl tapasztalt a veszetség virusaival szc111hen. n1elv tapasz
talatok után a chior111ész vc:szetlkutva. vaav kinvó ~ inarásra · 
mint elsr3 gyógyszer használható. - "- "-
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Calcium hypophosphorosum, 1P Ih Q,), Ca = JíO, a brit és 
helvét Ill. gykv. szerint kivalalos. 

Gyüngyfényü, fehér, undorilö keserü izü jegcczcs por, () 
rész vizben oldódik. \'örüs izzüskor n1agálól 111eggyu!adó phos
phorhydrogént f'cjleszlve elég. 
2 [(PH, O,), Ca] = (l'01L H" Cao + 2 Ha P„ oldatban oxygén fel
vétele melleit phosphorsavas sóvá alakul át. 

Eléíüllithatcí oly módon, hogy ollolt meszet phospborral 
és vizzel a<ldig hcvitiink, n1ig n1eggyulndó Il:i P n1ár ne111 kép
ződik löhhé; a folrnmal ez: 

8 P + 3 Ca o,-fJ, + U fö 0 = 2 Ha P + 3 [(P IJ, 02), Ca]; 
a leszürl folyadékba a le nem köliill Ca O, H, kicsapása végeit 
CO,-t vczl'lünk, az ujólag mcgszürt folyadékot hesüritjük. 

1-1 ·;) gros adagokban bevéve, a szervezelhcn élenyül s 
n h6n1érséklct e111clkedésél okozza; az érverés gyors, az arcz 
!"pirul, s a piros vértestek szaporodás:ín:il fogYa hcülloll Yér
feszülés nííknél méhvérzésl idéz ekí. Hosszas használala után 
az agylian és tüdőben vérbőség lép fel. 

Hégebhen eme szeri lüdőgümőkorn:íl adták. feltéve rcila, 
hogy a gürnök elineszescdését okozza, de épen cllenkez6lcg, a 
gün16k 111cglágyulnnk s vérbőség folytán vérköpés lép fel s 
ezért ily esetben kerülni kell. 

.-\ - calc. hypophosphorosumol, mini élenyülésl okozó. táplül
kozásl javitó szert avas javallatai alapján szcgényvérüségnél 
jó credménynycl hasznülhatni, ép igy használják angolkómál, 
rachitisnél sth. Adagja (1'10-0·30 gramm sok sziruppal keverve. 

Calcium hyposulfurosum, ealc. lhyosulfurosum : 
Ca s, O:, + U föO = 152+ 108 = WO 

:\agy, szinlelen. haloldaln oszlopokban jcgeczcdik, ugyan
annyi sulyu viz !'eloldja, melegilve S és Ca SOa-ra bomlik. 

El6állilható 1 rész Ca 0-hól készült Ca O, !J;-nek 2 rész 
S-el és 12 rész H, 0-zel \'alti keverése által, midőn Cn s, (1. 
calc. bxysull'malum) larlalmu folyadek képziidik; eme folya
dékba most annyi S 0;-l kell vezetni, mig elszinlelenedik. A 
G0°-on alóli hiimérséknél felényire elp:írologlatolt oldatböl a 
c:a s~ Oa jcgeczci· ne111sokára kivüllanak. 

0.5-1 ·.5 gran1111os adagokhan bevéve, a vérhe künnycn 
ülsziv(Írog s egy része r;a S(J.i-é alakul, nuís része pedig kiürül. 
~livcl élenyülése állal 0-l von magához, az erjedő f'olyumalo
kal gátolni képes. 

Alkalmazz:ík lüclővészcselmél a kciros termények clemész
tése végett. 

Calcium hyppuricum: Ca (Co ll" SOa1, Hhombos, szinlelen 
j egeczekel képez. 18 rész hideg és ti rész meleg viz feloldja. 
Előúllilható hyppursavnak C11 COa-al való lclitése s az oldal ki
krislályosilása által. 0.üO gros adagokban alkalmazzák macmiü
rn\I, scrofulúrníl mini allerans szere 
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Calci~m joclatum: Ca "2 S1írgás-fehér, alcoholban és l'iz
hen oldodo por, melyet 0.10-0.30 uros adauokban a J( J ja-
vallatai alapján alkalmaznak. " " 

. . Calcium lacticum solubile: Ca (Cn Hr, Ouh + :í J-1, 0; laza fe
her)egecze.k, fa~1yar, .sós izzel, 10 rész viz feloldja. Eléiállit
lrnlo 100 resz lcjsavhol, ha azt ;íOO rész vizzel és 50 rész 
Ca COa-a! főz~~ik, . n;elcgen megfiltráljuk. Hasznúlják más cal
cmmlaclat eloalhlasara. 

Calcium muriaticum, 1. Calciurn chloralum. 
. Calcium nitricum : Ca (NOa)2 + 4 JJ, 0 Gyakorlati jelcnlíísége 

nincsen. 
. ~alcium o~yclatum, calciurn causticurn, calcinm uslum, calx 

v1va,. eg?tett lllCSZ: c?o; a n1agy. I. II. osztrák \ 1
• dün és észak

a1:ner1ka1 gykvck szerint hiYala!os. I<'ehér, igen vizszivü darabok, 
s~>savval nen1 szahad pezseg111e n1ert ez carbonatok jclenlé
lerc mulat. 

.. A~ égc~e1.1. '.nesz~.l a ~alcil és válfajainak égetése (calci
nal!o) allal alhl,1ak elo s g\'Ouvkünneink nem lesznek cmlilésl 
hogy milyen calcilból készüh- mész használtassék. Legtiszláhl; 
Ca 0-t lehel kapni a márvánvnak, vauv az izlandipálnak 
lillü-800-ra való hevilése által. " "-
. .Az égetett n_1ész könnyen crdörzsölhel6, Iugos hahísu, :l·3 
l. s. darabokat kepcz; nem olvad meg bármily mauas h6hen 
sen1, _hanen1 fén~·l6 lünggal vihígil. I~eveg6n (;(J;!. és b viz J'elvé
ti:le allal elho.mhk s laz:1 porrá esik szél; 780 rész hideg 15011 
r~s7; meleg v1zl;en oldod1k Ca O, H2-é, mclegiléskor oldalúhöl 
k1vahk; HCI lel,1cscn feloldja. 

. Az é~.e.t~t~. n;ész ~ .hái11mal érintkezve, annak vizét elvonja, 
m1 na~y hc~lc.]lo~lessel pr ;, a fehérnyével egyesül s a zsírokat 
clbont,1a, m111el fogva maro hatása van, de mivel a fenni emli
lell anyagokkal szilárd vegyületeket alkot, maró hatása szük 
körre van szoritva. 

. . i\Iinl eanslic'.1mot J( 0 H-val összeolvasztva használják. Ha
lasal l. aqua calc1s alatt. 

. l!a PO,-el a !)ental su~ccdanenmot, turóval pedig gyorsan 
szarado csonlnernu ragaszto-anvaaot képez. 

Calc!um oxymuriaticum = -~;ic. hypochlorosum. 
Calc1um ox~sul~uratum, . m1scella pro solulionc Bclgica. a 

magy .!. II. oszlr~1k ~ JL !1eh·el Ill. és belga gykvck szerint hi
valalo~ .~.a. ~olut10 \ lcm111czky alkolórészél képezi. 

l'loalhlasa . 
Rp. 

_Ca/cii o:rydali rcc. gra1J1111a/a 30. 
l·ms/11/a bene co11/11sa 1111111ec/a Clllll 

Aquac co1111J11I11is grn1111J1ali/111s 20. 
Calcc/Jl e.1·1incla111 111isce oplinw 

cum Sulfi1ris sublilll. lati gram-
111alibus 60. 
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Eme keverékh6l 20 grammot 200 gramm vizzel f6zve a 
hivatalos \'leminczky oldatot kapjuk. A folyamat, mely mellett 
a calc. oxysull'uralnm képz{idik, ez: 

3CaH202-l-12S ~ s,o„ca+2ca&+SihO 
ugy a Ca s, Oa mint a Ca Sr, vizhcn barna színnel oldódik. Leve
g6n 0 és GO, felvételével Ca COa csapódik le belőle, savakkal 
H2 S fejlíidése mellel bomlik, főzés közben a Ca S2 Oa felbom
lik S-re és Ca SOa-ra. 

. Belsíileg aclrn a gyomorsavak állal elbonlalik s JJ, S fejlő-
dik hclíile és ennek jarnllalai alapján használják. Kü!ső]ea rüh 
ellen mosószerí1l adjúk. ~ 

Calcium permanganicum, Mono]: Ca {ilfll o.,i, +- :i lh 0. Yiola
szinü kristülyokal képez, melvek vizbcn jól oldódnak. Ali<al
n1azzük helsőleg O.O;'l-01 grán1111os adagÜkhan oycr1nckek has
n~enésénél, külsőleg rninl anliscpticun1ot a kaliu~i1 hypcn1n11cra-
111curn helycll melynél közcliiéíleg 100-szor ercíschb hatásu. 

0 

Calcium phenylicum = Calc. carbolicum. 
Calcium phospho-lacticum = calc. laclophosphor. solubilc. 
Calcium phosphoratum. Pholophor: Cao P2. Barna massa, 

mely a calc. hypophosphorosum elíiállilásánál Ha P mellel! 
képzéídik. 

Calcium phosphoricum, calcium hydrnphosphoricum, fehér, 
könnyü, jcgeczcs_ por. 1ncly izzitva sulyának 20°/0 ·ál elvcsziti. 
Képlete: Ca, ff, (P0.1)2 = 4 fl2 0 = :lH .. ;, magrnr ll. oszlníl( \'ll. 
német Ill. dán. brit, némctalfiildi és francziá uykvek szerint hi
valalos. l~léiállitüsa a rnagy gykv. szerint a kö~'Ctkcz6: 

Rp. 
Aci1li hydrochlorici conc. p. yrw1111111/a :íO 
Aq11ac des/il/a/ae yram111ala :)() 
Ad111iscc in pamis porciordlms 
Ca/cii crrrbonici pracp. p11ri ym111111ala 20 

Finila e/jú11escenlia fú11ejr1c ad elmllili-
011c1n liquorcnz cunz calcio crubonico non 
solulo, cuius c:riyua q11a11/ilas clia111 pasi 
coclione111 per lonyius lf111p11s inso/u/a re-
111a11ere dcbel. 
Liquori f'emidac j'i//ra/o arhlc in parvis 

portionibus conli1111c agilando solulio11e111 e 
Nalrii plwsphorici c1ysl. grammati/ms 6'1. 
Aquac destil/alcw júvidae grammatilms 300. 

pa ral a/Jl. 
Pos/ aliquo/ lwras collcc/am praccipila

lwn super fl/tro eluc aqua dcslillala, 
donec liquor f1//ra/11s cum acido nitrico 
modo .ofa: lurbatur. Praecipila/um e:uprcs
wm s1ccrr modera/a lc111pcra/ura cl rcdige 
ú1 pulvcrcm. · 
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'fiszta vizbcn alig oldódik. szénsavas vagy sós vi7. azon
ban feloldja. Ag NOa oldallal leöntve argenl. phosphorieum kelet
kezése l'olylán megsárgul. Söskasavas ammon oldallal oldhalal
lan csapadékot képez. 

l\.üls6leg küzön1büs. 1nint a Ca COa, bevéve egy része a 
gyon1orsav hehabísüra (;a l'/;J,-á alakul s a vérhc átszivárogva 
ennek megl'elel61cg hat. 

A másik rész és a Ca Cfo-béíl képzéidöll villanysnvas méSl. 
nflgy fonlossúgu ugy a lágy szüvctck, 1nint rnint a csontok kép
ződésére nézve s fchél'nyés vegyületei n1egkivünlal11ak a pro
loplarnrn képzéidéséhcz. A legtöbb tápszer tartalmazza eme 
fontos és szükséges vegyületet, így a sajt. turü, hnrsrí, 1nandula, 
répa, rozs és a gahonnncn1ück, husncn1ück, az ivöviz is lar
talnH1z elég 1nészsöl, 1nely a szervezel Jülépilésére szükséges. 
l)c 1nivel a tapasztalat nzt n1ulnlja. hogy a szcrvczc!h(il naponta 
1 gran1111 phosphorsa\'as n1ész ürül ki s en1e inennyiség 1 gr. 
villanysa\'as calciun1 hc\'e\'ése ulán l·üü gr.-ra en1elkcdik .. az 
Játszik ehh6l, hogy a tüpszel'ekkcl bevell Yillanysa \as 1nész 
nagy része változatlanul ürül ki, mivel nehezen oldható . 

. ~\1kaln1azzúk ()·;) -1 ·0 grun1rnos adagokhnn angolkornúL 
nsteomalaeiünál, a tapasztalat azonban nem mulat !'cl kedvez() 
cred111ény!, n1i arra lútszik nn1gyarúzhatönak, hogy a fcnnt nc
\'ezclt kórokat nen1 annvira a n1ész hiünYa. rninl inkáhh a 
csontok l:.így részeinek rÖgzilő képlclen'lége" okozza. . 

Acljúk a calc. phosphoricumol a calc. carb. javallalat 
alapján. 

..-\ régebbi gykYek szerint hivatalos oss uslun1, grnecun1 
album. (eb ganaj) mind calc. phosphoricumol tartalmaztak s 
ennek javallatai alapjün használtattak. 

Calcium phosphoricum acidum = Ca H, (P0,)2 + l-/, 0. 
Calcium phosphoricum tribasicum, neulralis calciumphosphaL 

Ca a IP0.1)2. ü<ill-1 ".W gros adagokban savanyu oldatokban ada
golják a liihhi phosphorsók javallatai alapjün. 

Calcium phosphoricum stibicum, James Powder, áll :J3"/„ 
anli!nonoxyd és 07·'/ 11 calciu111phosphat kcverékéhéil. 1~111elicu1n, 
diaphoreticun1, purgativun1 és alterans. 0·:!0-0·;)0 gros adngok~ 
han opiummal acljúk lüzas hánlalmakmíl. rl1emmínál. 

Calcium phosphorosum: Ca HPOa +FI, 0. 
Calcium plumbicum, vérviiriis, savakban oldodö por, melyet 

a chcn1iai gyakorlatban oxydúló szer gyanünt hasznülnak. 
Calcium sacharatum. az ac1ua calcis sacharala alltol<irészc. 

Szintelen por. melyet ()·(j(I - 2·0 gros adagokban. mint antaciclu
n1ot dyspcpsiúnül alkaln1aznak; a carholsav ellenszere. 

Calcium salicylicum : Ca e, Hi Oa-)- IJ, 0. \'izhen oldodö 
kristályos por, a natr. salicylicum eléiállilásához hasonló módon 
készül. 0 :ill-1 ·20 gros adagokban a djük hasmenésnél, belsii 
gyuladásoknál. 

Calcium santoninicum: Ca (Cm Hm Q,)2. L Cin a. 
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Calcium stibiato-sulfuratum. Sárgásszürke, csaknem szag
talan. vízben nem egészen oldható por, melyet ()rész Ca O-ból 
és 3 rész s::, S:,-b{íl _akként készilenek, hogy azok iisszedörzsölt 
poníl 1:i .rész vizzel leiinlik és vizfürdéin mcgszüritják. O".W-O<iO 
gr.-os adagokban görvélynéI. bujakór, köszvény esetcihen adtük, 
kiilsfilcg 111osüsokra, kenőcsökben. tapaszokhnn n1int izgatót. 

Calclum sulfocarbolicum: Ca !Cn l-/;, S0,)2 + 6 H, 0, vizben 
oldodó jcgeczek, antiseplicun1, adslringcns, antidiarhoicun1 
O<iO- Ulgr.-os adagokban adják. 

Calcium sulfuratum. ealcium monosulfid, hcpar calcis: 
8 C'a S' S0.1 l'a = .1:)::2. 1-<'ehércs, szürke vagy vürhenves, szüra
zon szagtalan, nedves leveg6n /-/2 S szagu l6111eg. 50Ü rész viz
ben oldódik, az oldal égvényes hatásu. El6álliihaló: 1„ 19 rész 
Ca {) és !J rész S keverékének beragaszloll és szénnel fedett 
hcsseni tégelyben való 1 órai heYilése úl<al; 2„ 100 r. Ca S0.1-nck 
1·1 rész fuligövul való izzítása üllnl, 1nig a lön1cg fehéres 
szürke lesz. 

I..eveg6n 11'2 8 és r;u C'Oa-ra ho111lik. l\.ü1st5!eg n1os6szerül 
fejkosz, rüh és n1üs bőrhúntaln1akntil alkaln1azzúk, bels6leg a 
calcium sull'uralumjavallalai alapján adjúk. :llinl depillalorium 
csekély érlékü s a calc. hydrosull'uricumnül is gyengébb hatásu. 

Az Egyesült üllamok gykve szerint hivatalos s [J, S cléí
állilásúra használják. 

Calcium sulfuricum, Gypsurn. a természetben nagy rneny
nyiségben fordul elő, l:íhlás. szen1csés. leinezes alakokhan s 
Jlüriaüveg, alabastron1 név alatt isn1eretcs. Szagtalan és iztclcn, 
f. s. '.l 2-2· l, keménysége 2, képlete pedig Ca SO, + 2 Fh 0 = 172. 
]()0-l:iü hcYilVC elveszti vizét S finom purrá esik szét, mely 
calcinrn .o.:ulfuricun1 ustu111 név alatt a 1nagyar II. és a né111et 
gykv. szerint hivatalos. 

.\ gyps -l-:'íOO rész Yizben ol lödik s oldalaiban oxalsavas 
amrnonnal és 811 CL-al kimutallialó; félannyi vizzel 2 H, 0 !'el
vétele üllal ismét megkeményedik; ha pedig ·ily üllapolban 
20-i"-rn hevitik, holttá lesz s liibbé vizzel nem egyesül. Izzó 
h6nél ruegolvad s kihüléskor kijege.czcsedik s ily alakban n1cs
I erségcs anhydritnek nevezik. 

/\, SO,; [(, COa a gypshydralnak egy moleeula vizét helyelle
siteni képesek, n1iért is ezek a gypshydralol n1cgken1ényitik. 
Szénsavsókkal kezelve Ca COa és az illeléi sulfot keletkezik. 
Szénporrnl l1evil ve Ca S-é lesz. 

."\ szürnz gyps a bőrre küzünhüs hatüsu, vizoldnlhnn a 
gyomorban a szénsavassókkal Ca COa-ra és sulf'nlra bomlik. 

A!landö. kemény sebészeti kölésd<i.'e 1 rész gypset 2·5 
rész vizzel ke\'ernek. n1időn 1-2 perez alatt n1egke111ényedcl 
n1assa keletkezik . ..-\ n1egken1ényedést nyükos anyagok luítrül
lalják. [{, COa vizoldala sietteti. 

Calcium sulfo- a, ,:1-naphtolicum. !. AbrnsloL 
l\uzay, Gyógysz. Lcxlcou II. 2 
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Calcium sulfurosum : Ca SOa. Anliseplicum, adják belscileg 
0·0075-0"ll3 gr.-os adagokban clispepsiárníl. hasmenésnél. 

Calcium wolframicum : Ca Wo 0.1, mesterséges Scheclil, 
fénylő tetragonalis jegcczeket képez. A Höntgensugarak pho
lograpl1álásánál alkaln1azzák. 

Calculi cancrorum = Oculi cancror. 
Caleidoscop, typoscop, debuscop, ideator, Brevistcr által 

1817-ben feltalált opticai eszköz, mely lényegileg egy fekete 
csőbe foglalt, egymástól bizonyos foknyi szöget képező tükör
lappárból áll. Ha a tükörlap szöge közé bármily alaktalan tárgy 
jut, az annyi águ szabályos csillagalakunak látszik, a hányszor 
a tükrök által képezett szög a 180"-ban foglaltatik. A cséi alaku 
caleidoscopban két üveglemez közé tett színes kavicsdarabkák 
vannak, melyek forgatás által a legkülönbözőbb helyzetbe jutra, 
változatos csillagalakokat mutatnak. 

Caleidophon. 1. Lisajous-féle alakok. 
Calembourgh János, állitólag gyógyszerész XI\'. Lajos udva

rában. Szójátékairól lett nevezetes, mely szójátékok ncvércil 
lettek elnevezve. P. o. 

Hatvanhat mérföld Budapesttől, t. i. Hatvan város hat 
mérföldre van Budapesttől. 

Calendula, körömvinig, calendula officinalis Linu. compo
sitac. 15--20 cn1. n1agas, ügas, szürös szüru és Icvclü fü, n1cly 
kerteinkben is tenyésztetik. Alsó levelei nyélczések, lapút
alakuak, a felsők gerely alaknak és ülők szárölllök, fogazott 
szélüek és ton1pa végfiek. 

A virágzat 3-·1 cm. átméréijü s az arnikához hasonló. de 
nen1 pühös. Szt:p időben a virág reggel H-·8 öra között nyit 
s délután '1-;) óra között becsukódik; esős időben mindig 
csukva van. 

A levelek és virágok calendulint tartalmaznak, mely viz
ben kocsonyaszerücn oldódik, aelher által kicsapható. Forráza
tát adták régebben izzasztó szerül és gyon1orgürcs csillapiló 
gyanánt. Mivel vérbőséget okoz, a méhvérzésl fokozza, ezen
kivül inint gilisztahajló szert, külsöleg rákos daganatokra rnint 
horugatót használták. 

Calendulan minerales = Ammon. chlorat. J'er. 
Calendulin. 1. calendula. 
Calicot, 30-üü (NI) sürücn szövött gyapjuszövct, melyet 

ekbzör az indiai Kalikat helységben készitettek. i\Iinl kötszert 
puhasága miatt haszná~ják. 

Calisaia. !. Calysaia. 
Callaturfa. !. 1:ign. santalin. 
Callichroma moschata, coleoptcra, longicornia; májusban a 

füzfákon élő, a kőrisbogúrhoz első pillanatra nagyon hasonló 
rovar, 27 mm. hosszu, csápjai azonban hosszabbak testénél is, 
a tor és potroh egyenlő nagysúgu, lábai ,1 tagnak és ellorzullak; 
szaga a rózsára en1lékezlel. 
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Callitris quadrivalvis, Coniferae. 1~.-Amel'ikában temészéi 
növény. melvből a sandarakot (1. o.) nverik. L. anime avanta. 

Callophylum inophyllum, Guttiferae,- Keletindiüban h;.ios fa, 
n1ely a taknnu1hak gun1111il adja. 

Calomel = Hydrargyr. chloral mite. 
Calomel vegetabilis = Podophyllin. 
Calorescentia, h6szinesség. hősugárzás. Minden fénvforrás 

kétféle sugarat bocsájt, n világitó sugarat és sötét hösug"'arat; a 
n1clcg, de n1ég nern izzö testek csupán sötét h6sunarnl~at bo~ 
csújtanak, n1ely sugarak n1indan1a törvényeknek hÓdolnak, n1e
lyek a fénysugaraknül tapasztalhatók. ,A h6sugarak n1inden te
kintetben egy és ugyanuzon ler111észelüek, 111int a fénysugarak s 
csak azért nern láthatók. inert a vörös színnél is kévésbbé tü~ 
rékcnyck lévén, a szemfolyadék által elnveletnek s a szem 
idcghárty(íj<it nern ingerlik. ~ 

i\ h6sugarakat a fénysugaraktöI 'l'yndal 1gGG-han uay YÚ
lasztotta szét, hogy elektromos lámpafényét szénsulfidhan" oltott 
jóclon bocsátotta út ; a jódoldat csak a hősugarakat bocsátotta 
át; mdy. sugarak domboru lcn.~s~. által _összegyüjlve, pia tin le
mezt 1zzasba hoztak, azaz a ho lenvnve alakult. Calorescentia 
alatt különösen a hősugaraknak fé11ysugarakká való átváltoz-
tatását értik. ' 

„ _Ca~oria: h6eg):ség. an1a hő1~1e~111yiség, n1ely 1 kgr. viznek 
hon1ersekletet 0 -na! 1 -rn en1eh. Szoros összerüaaésbcn lévén 
a fajhővel, vagyis inkább a fajhő fogal1míhól ind~ba ki, bőveb
ben ott fogom tárgyalni. 

Calorimeter. 1. Fajh6. 
Calorimetria, faj11őmérés, a hőtannak ama fontos része, mely 

azzal foglalkozik, hogy miképeq kell meghatározni ama hő
mennyiséget, melyet a testek a temperalura növekedtével ma
gukhn Yeiznek, a hő111érsék csökkenésével pedig kibocsájtanak. 
Eme mérései~ egységeül a viz fajhéije, c?lori.ája szolgál. L. Fajhő. 

Calotro111s procer?, Brown e. Harrnllom. 2--,1 métcr rnaaas 
cse1:je az asclepias félék családjában. Hazája BenaaJ, India, 
Pendsab, Palesztina a sziani félszigetig. A gvükér k';;raét An
go~országhnn corle:r 1n.u{far név alatt isn1erik; 2-5 n1m~ vastag, 
ha.1Iott vagy lapos rövid darabokban kerül a kereskedelembe. 
A darabok hosszában harázclásak, sárgás-szürkék és szivacsos 
úllon1ányuak. 'Iarlalinaz 1 ·2 11

/ 0 csip6s gyantát, 111ely borszeszszel 
vagy aetherrel kivonható, vizzel pedig egy nyálkaanya(1 és ec1y 
kcserü nnyag vonható ki, n1ely utóhhi csersavval kic~aphatÓ; 
nem alcaloida. Anuliában vérhas ellen használ1'ák 1 arammos ,, . b 
adagokban naponta :i-szor. 

Calumba, colombo, radix calumbac, származik a Cocculus 
palmatus de Candole-tól (:\lenispernum palmatum Lam. Jate

orrhiza palmata ~liers.) i\Ienispcrmaccae. Kétlaki, évelő növénv, 
hazája Kelet-Afrika, i\Iadagascar; hosszu, karó-alaku gvökc:réit 
1mircziusban összeszedik, korong-alaku darabokra szelik ·s Zanzi-
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báron, Bombayn keresztül küldik az európai piaczokra. Hivata
los a magyar !., II., német ll, Ill., orosz, helvét, belga brit, 
franczia és é.-amerikai gykvek szerint. 

A hozzánk kerlill darabok :J-8 cm. álmérőjü korongot 
képeznek, melyek 4-12 cm. vastagok, kivül liszlesek, barnák, 
belül stírgásak .. .\ clon1horu, karin1aszcrii barna kéreg érintő n1ód
jára elhelyezkedell parasejlekből áll s sölél-szinü cambium 
réteg állal van élesen elválasztva a faállománylól, mely küll6-
szerüen futó velősugarak által van felosztva s aranysárga k6sej
lekben és sóskasavas calcium jegeczekben bővelkedik. 

Tartalmaz: calumbinl, berberinl, calumbasavat, calcium 
oxalicumot, keményilől, peclinl, mézgát s kevés illó olajat. A 
calumbin (1. o.) a gyökeret igen keserű izüvé teszi. 

1\. colon1bo-gyökér sen1 nen1 izgató, sen1 nen1 összehuzó 
kcserü gyógyszer, használják lon1ha en1észtéstől, erjedéses fo
lyamatoktól függ6 hurutos hasmenés eseteiben rbeummal. socla 
bicarbonicával 0·5-Hl gros adagokban vagy forrázatban 10: 100, 

Calumbasav: C"" [J,., o,; alaktalan sárga por, a rad. calum
baenak egyik ható anyaga; viz alig. aether, borszesz jól oldja. 

Calumbin: e,., flH 01.1, rhomb-alaku, szintelen, igen keserü 
izü jegeczek, a rad. calun1hac hatóanyaga; égvényes vizben, 
eczctsavhan, borszeszben, aelherhen oldható. 

Calvities = kopaszsúg, !. Alopecia. 
Calx = mész. L. Calcium 
Calx antimonialis = meghatározatlan keveréke az anli rnon-

oxydnak kali-anlimoniummal. 
Calx usta = Calcium uslum. 
Calx viva = calcium oxydalum. 
Cambium, oszló szövet, n1eristen1a, a növények vastagság

beli növekedését elöidéző szövet, mely a faállomám· és a háncs 
közölt foglal helyet, a levelekben pecfig az ereket képezi. 

A can1biun1 az egész növényben, az évelő és kilelel6 
szervben, rétegekben, vagy az egész szervet körülölelve van 
jelen s a belső oldalán fává, küls6 sejtjeiben pedig luíncscsá ala
lml. A cambiumból képződ6 faállomány puhább, ritkább állo
n1únyu n1inl a régi. az évente képződő faállon1ány gyürüs 
szerkezetet n1ulat, ·n1ely gyürük szán1a évről-évre szaporodik s 
szúmukból a növény életkorára lehel következtetni. 

Cambium-gyüril, évgyürü, l. Cambium. 
Cambogia = Gummi gulli. L. o. 
Cambogia mysorensis, maisuri gulli, a garcuua pictoria 

Hxb. nevü fából nyert gulliféleség. 
Cambogia siamensis, siami gulli, a garcinia morella q. nö

vényből nyert gulli. mely a gyógytárakban használtal1k. L. 
Gum mi-gulli. 

Cambogia zeylanica, Ceylon szigetén és Hindosztánban le-
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nyész6 garciniaféleséghől nyert, élénk-sárga, üreges szerkezelü 
gulti, keményiléíl nem tartalmaz. 

Camellin: Ct„ füs 01!1, a Camellia japonica nevü, nálunk is 
tenyészlell disznövény glycosidája, mely a digilalinhoz hasonló 
hatásu. 

Camera lucida, oplicai rajzoló készülék, melyet Wollaslon 
fedezett fel 1809-bcn. Lényegileg nem egyéb, mint egy tisztán 
tükröző hasáh, vagy egy ·15° a rajzoló felé hajló üveglap1 n1e
lyen a tárgyak visszatükrüz6dnek, de cgyuttal a n1ögöltük, leve) 
papirl és irónt is lúltalni engedik; a visszalükrözöll kép és a 
papir együll látszana!:. mintha a kép a papiron lenne. 

Camera materialis, szerkamara, a nagyobb mennyiségben 
lartoll gyógyszerek és kellékek raklúra. 

~-\ n1aterialis kan1ara heoszltísa és hcrendezése helyi vi~ 
szonyoklól függ és szabülyba nem foglallmló. Természete-s kö
vetchnényc a világosság. szárazság1 tisztaság; nini a hulorzatol 
és edényzetet illeti, ennek inegváiaszlúsára nen1 szükséges 111eg~ 
jegycLni, an1it sok helyütt olvashatni, hogy a nngy fitlk hány
szorosa legyen a kis fióknak s hogy a 10 literes üvegek az alsó 
polczon az '/., literesek, a fels6 polczon álljanak. 

A camera malerialis butorzata és edényzele egyszcrü és 
erős legyen s 1nin<lcn edény feleljen n1eg annak. ainit tartaltnaz. 
I_.. (;yógyszertár. 

Camera obscura, sölél kamara, négyszegletes, belül feke
tére festell szekrény, melynek elején a fénysugarak bevezeté
sére egy nagyiló lencsével ellátoll csií van. 

l\ lencse gyúpontján jóval tul eső tárgyról jövő sugarak 
a lencse úttal iisszegyüjlvc. a szekrény hútuljün levií homályos 
üvegre vellelnek, hol a tárgy fordilott kis képe lünik fel. A 
lencse foglalatúl képező csií ide-oda tolható, hogy a kép tisz
tán ülljon elií. Ha a lencséből kilép6 sugarakat egy teljesen 
visszaverő hasábon vezetjük át, a kép állása a valóságnak felel 
111eg. - 1\ szen1 szerkezete is a ca1nera ohscura eln1életén 
alapszik. 

A camera ohscurál 1;);)8-han Giamballisla della Porta la
lülla fel, midőn sölél szobújában egy kis nyitáson bebocsáloll 
fényt lanulmányozoll. a szemközt levéí falon a nyilús előtt levő 
láj fordiloll kis képét lálla. 

Campanula, harangvir{ig. a can1panulaceac-k csahlcljúba 
tartozó növény. harang-alaku vilúgoskék virúgjokban az ötös 
szám az malkodó. Nálunk vadon lenyész a C. rolundifolia C. 
persicifolia, e. palula. " ' 

Campech fa, 1. Haemaloxylon campechianum. 
Camper Péter, jeles bonczlanár, szül. 17'.l2. Leydenben, 

-{- Haágában 1780. Tanilolla a bonczlanl Amslerdamban majd 
Gröningenben. i\Iinl frenologus, a róla elnevezett arczszög naay
ságúból. igyekszik a szellen1i tevékenység nagyságára köv

0
et

keztel111. 
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. • A campcr-félc arczsziigct megtalúljuk, ha a homlok és a 
lelso álkapocs legkiállóhh pontjait, azután az orrnyilúst és a fíil 
ür~g alsó r~szé.~ össze;köt6 vonalakat 111eghosszabbiljnk tnig egy
n1ast n1elsz1k. J;.,n1e ket vonal állal ké1)ezetl sz()ci nao\·súna 

. . b b~ 1;') 

az u.1-lunlandi kulyánúl . :10'. 
a páviánnúl és a tühbi maj-

mokrníl . . . . . -10-- (ill", 
a néger törzseknél . (j;)-í() ', 
a küzéptcngeri népeknél . 8;5°, 
a görög istenek szohrainül DO". 

J\z arczszög inkühh cthnographiai, 1nint psicholngiai értékü. 
Campenek, terpenek, a szénhydrogének ama csoportja. me

lyek a terpentinnel hasonló összetétellel hirnak. Oxygént nem 
tartalmaznak, Na n0m fejleszt belőlük H-t, jcídtlal, ehlórral he
vesen egyesülnek. Altalános képletük: 

11 Cc. lh 
Ide tartoznak cls<i sorban a terpentin. azu!án az 01. cilri, 

01. auranl. cortic. 01. bergamollac. 01. juniperi, 01. copainie, 01. 
cubebamm. 01. galbani, 01. lavandulae, 01. chamomill, Ol. sabi
nae, 01. nucis moschatae; az oxgéntartalmu illó olajok aikat-
részét camphenek teszik. ' · 

Camphin = reetificált terpentin-oluj. melyet világitó anya
gu~ használn~k. ~~!iíállilása akép tiirténik, hogy a terpentin-olajat 
meszszel lcparolpk s aetherrel rázzák. 

Ca~p~insav, campholsav. a japáni camphornak [{OH-val 
való hevitesekor keletkező vegyület: 

2 C10 Hm 0 -1- IWH = C10 Hm 0 -1-
Crn Hir. o, [{ borneol 

can1phinsavas E:. 
A camphinsavas kalium vizmentes phosphorsavval hevitve 

campholent ad: (CJR H10). 
Camphoid = carnphornak és collodiurnnak alcoholos oldata. 
Camphol = Borneol. !. o. 
Campholen = Carnphinsav. 
Campholsav = CamphinsaY. 

. Campholcarbonsav: C10 Hm. 0. CO. OFI A camphorból kelet
kezik. ha annak toluolos oldatát Na-a! mcleaitjük midlín előbb 
camphinsavas Na és borneol Na keletkezik

0

: ' 

2 C10 H10 0 + 2 Na= Cm Fii:. 0 Na+ C10 ffo ONa, 
mely elegybe CO,-t vezetve, campholcarbonsav és borneol
carbonsav keletkezik. 

Camphora, japáni cm;1phor. Illó olaj stearoptenje, melyet 
a camphorfa ügaiból és leveleiből lepárlás által nyernelc 

A camphora off. C. Hauch, laurus camphora- L. cinnamo
rnum camphora Fr. :'\. E. a babérfélékhez tartozó szép 1rngy 
~a. hosszu, nyélczés levelekkel; e levelek kicsinyek, tojásdadok 
es bőrnemiiek. alsó oldalukon kékesek. Hazája ltochinchina, 
China, Japán, Formoza, megterem Olaszorszúg i'edell helyein is. 
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A camphort Formoza szigetén és Japúnhan készilik. A 
forn1ozai can1phor ngy készül. hogy nz összcapritott növény
részeken forró g6zt hajtanak kcreszlül, n1ely a can1phort n1agá
val ragadja mely alkalmas edényekben felfoc;va bel<ile lerakódik. 
.-\z összeszedett can1phorl 111ég nyers üllapothan kosarakba vagy 
ólommal bélelt ládákba rakva, Tamsui kiköl6jén át Európába 
szállítják raffinirozás. tisztitás végett. 

Az évi kivitel 8-9000 mázsa. 
Japánhan a carnphorfa ügail és leveleit vas üstükhen 111c* 

legitik. midőn a camphor J'ellcngül s a l'cdéíben elhelyezett 
:;zaln1a közé rakódik le, honnan összeszedik s Hiogon, ()sakán 
át küldik Európába. 

:\ nyers can11:hor súrgás-szinü. szen1csés. alaktalan tün1c
gct képez. 111clyhől egy sárga·szinü. illó-olaj szivárog ki (l'or1110-
zai camphor-olaj1, 5-10"/0 része borszeszben nem oldódó sók
ból, nöYényi részekből tíll. Enic nyers camphort Kelet-Indiában, 
Angliában, Hollandiában, Párisban 120-200"-nál fellcngitik s 2--3 
kgr. korongokban bocsájtják a kereskedésbe. 

A tiszta camphor fehér, jegeczes. átletsz6 darabokat ké
pez, n1cly darabok, ch1czúra hogy össze vannak repedezve, igen 
szivósak s nehezen törhetők széjjel; szaga átható, ize csipiís, 
f(\szeres. 

:\IivcI igen alacsony g6zfeszültsége van, közönséges h6-
inérséklctnél !'olylon illan: n1eggyujtva 175°-nál n1cgolvad, 
20.l 0 -nál forr. n1ajd világító híngra lohhan s cr6scn korn1ozva 
elég. \'izben igen keYéssé (1: 1000--1300), alcoholban. aetherhen. 
chlorof'ormban. illó és zsiros olajokban, CS;-ben feloldódik. Egy 
darabka cnn1phort vizre vetve. ~izon sa.1átságosan forogni kcZd, 
111ely lünen1ény gyors clpúrolgására vezethető vissza. 

~livcl a can1phor szívós és rngahnas. csak ugy poritható 
cl, ha el6bb egy kevés alcol10llal, glycerinnel vagy olajjal kissé 
n1egnedvesitjük. 

Fajsulya O-fi0-nál = 1. 10 -löi"-míl = O.\J!J2. Oldata a 
poláros fény sikját jobbra lériti, még pedig 1 gr. camphornak 
1 gr. alcoholhan való oldata 50 111111. vastausüuhan D·5q-aI n1icr 

'· "~~ 'O 
a spir. camphoratus 2°-al. 

A közönséges japtíni camphort ugy fogják föl, mint a 
borneol aldehydjét: 

Ca FJ, 
1 

e 
H,c( l "-;Clh 

n,c~b)co 
1 

Gl-Ia 
Bomlástermékei : 

vagy: 

Ca l-I; 
1 

CH 
u,c/ \cu, 

1 1 = G10HrnO. 
oc,., :CH 

......_e ;:.1 

1 
Cfü 
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Camphorsav: e;, OH (CO OH)2 l L o. 
Camphorphoron: e„ Fli.1 0. í 
Oxycan1phor: C10()1C1 O'.!, 111ely gyenge 

datiókor keletkezik; 
O?\Y-

Cvmol: Cn lh Clh c, EJ;, 
mesill'ien, toluol, "xvlol, stb. L o. lt!JH alcol10los oldalüval lie
vilve "iJOrneolra és "camphinsana bomlik. Cl_, Br, .l-al küzvellenül 
egyesül, loluolos oldalát Na-a! hevilvc nalr campholl és nalr. 
horneoll kapunk: 

2 C10 H10 0 + 2 Na= C10 Hir. ONa + C10 F/17 ONa. 
l\Iegkülönböztclend6 a horncoi és a ngai ca1nphorlól. I~. o. 
A ca111phor n1úr igen régi id6 óla is1ncrelcs. l~lcinle csak 

liorneo szigetén készilcllék s fehér szine után sanscrit n_\ elven 
karpura~nak nevezték cl. n1cly elnevezést az arabok kafur-ra, 
a rón1aiak caphurra változtattük, n1ig végre ca111phora lelt 
a neve. 

A chinaiak ncn1sokúra rájöttek, hogy a náluk tenyészt> 
babérfából (Laurns camphora) is lehel camphort csinálni, Le
sc-csin chinai orvos n1ür a X\~I. szüzadhan 111cgkülünhüzlcllc u 
borneói camphort a chinaitóL '-

A camphor a b6rrel érinll5ezve hidegség érzetét kelti, dc 
dc ezt csakhamar hőérzés váltja fel, mely hosszas behatás után 
gyuladásba mehet át. Hümtalan felületeken, seben igen fájdalmas, 
égető érzést kelt. Gőze a köthártyát gyuladásig izgathatja, belc
helve pedig hamar a szervezethe juL 

0·20-0·;iü gr.-os adagokban bevéve a vérbe jut s szapora 
érveréssel párosult éberséget okoz, a vesc1nüküdés crélyesellh, 
a nemi ösztön alászáll. 

1-Li gr.-os adagja kellemetlen érzést kelt a gyomorban, 
eleinte izgatottság, n1ajd káhultság áll be. az érverés csükken. 
az ivarösztön pedig egészen szünetel. 

Nagyohh adagjai aggasztó tüneteket okoznak. n gyornor
t•\jon éget6 föjdalomról panaszkodik a hctcg, szédülés, félrc
heszéles, rángatódzás jelentkeznek, a hdr kékcs-szinü, hideg ve
rejtékkel bori tolt. az érverés alig tappinlható. l'.2 --J;'i gr. rcl
nőttelmél halálos kimenetelü, kis gyermekeknél lHiO gramm is 
aggodaln1as lehel. 

A camphor a nyult agybeli mozgás-központokban a proto
plasma tömecsei közölt lcvr3 eleven err3t fokozza, a szürke 
(1llon1ányra való hatása pedig n1uló éberséget, n1njd kábultságot 
eredményez. Állatkisérletckből kiindulva tudjuk, hogy a cam
phor a gerinezvel6t és az idegeket müködésükben zavar:ja, a 
sziv-izon1zatol pedig közvetlenül ingerli s e haltlsa n1ég akkor 
is jelentkezik, ha a sziv-izomzat összehuzódásüt muscarinnal 
megakadályozni akarjuk; ebben a tekintetben tehát az atropin
hoz hasonló hatásu. 

A ca n1phor egyrészt rnint izgató. n1ászrészt n1int káhitó 
szer használtatik s ebben a tekintetben a rnlcrianával. mos-
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cirnssal, nsa f'oelichívaL mint tompító az opiummal c's chloroform
n1td egyezik n1eg. ::\énlilec~ lázcllcnes hatása is van, n1egakadú
lrnzza a helekhen az erjcdií folyamatokat, mi últal a hurutos 
!Íasmenés is javulhat; az alsóbbrendü állatokra, moly, tetvek 
sth. nüvénvckrc kúros hehalása van s tnint antiseplicu111 és dcsin
ficiens a llenzolszúr1nazékokkal rokon. 

A szervezetbe juloll camphor a leheletben és a verejlék
hen változatlannl megjelenik, ugyszintén fcllalúlhaló a vizelet
hen is 111int can1pho-glycuronsav és rninl uran1ido-ca1npho
''lvcuronsav. 
" • A camphorl rendelni szokták mint izgató szert halál_os 
hetc<~eknél 111id611 azok inen avenaék, azonkivül rendelik n11nt t"l ' n '-'~ o 
izzasztó szert. 

:'\cm lobos természelü, hurutos hasmenésnél, hascsikarás
nál 11von1ornörcsnél 1nint csillapiló szer figvcln1et érden1cl. Jö 
hat~l~l van °111elancholia. aslhn1a, fájdaln~tls húszún1, hystcria 
cscteilicn, rnint anaphrodisiucun1 n1ür a régi szerzetesek úllal 
is használt, elismert halásu szernek tekinthető. 

Küls61ca alcoholos oldatban mint elvonó bfírvcrcsitől ren
delik s elte~·jedten hasznúljúk mindcnnemü rhcumús, zsúb{~s 
bánlalmaknál. Cánüoros vizzel való mosások után üszkös leke
Jyek gycígyuliisa ha111arébh következelt hc. 

Adagja ()·();)-0.-10 gramm olajfejclben, gummiarabieummal 
suspendiilva, vagy poralakban czukorral. 

(~an1phorral lürténl tnérgezés esetéhen gyon1orkiüri~és 
után opium, bor adandó, ellenben a fekete kávé kcrliltessck. 

Camphora artificialis. lcrpinmonoehlorhydral, mesterséges 
camphor :Cm Hrn HCI. a camphorhoz hasonló vcgyl!lcl, mely a 
lcrpentinbéil úllithaló elő HC/-al való kezelés által. 

Camphora benzoica, camphor és acid. benzoic. keveréke. 
Antiseplieum. 

Camphora Bornensis 1. BorneoL 
Camphora bromata 1. C. monobromata. 
Camphora carbolisata, eamp. phcnylata, 100 rész camphor 

<lti rész carbolsav és -1 rész borszesz keveréke Olajszinü folya
dék. feloldja a salicylsavat, jódot, alcaloidákat. jodoformoL An-
lisc.plicun1 és anaesthaeticunL ? 

Camphora chlorata, monochlor-camphor: Cin Hin 0 Cl Ep 
ugy állittatik elií mint a camp. monobromala. L o. 

Camphora chloralhydrata, ehloralum camphoratum, camp
hor és chloralhydrút kewréke, olajsürü folyadék. Alkalmazzák 
J'ogfüjásnál. belséilcg 2-:-1 escpjévcl álmatlanság, hascs1lrnrás, 
cpilepsia eseteiben. 

Camphora citrica, camphor és ezitromsav keveréke. An
tispasmodicum, slimulans 0·'.2--0·G grammos adagban, 

Camphora dibromata : C10 f{i., Br2 0. Antiscpticum. 
Camphora formylica camphor-aldehyd, J'ormylcamphor, 



- 2G -

kristályos állományu tömeg. melyet ugy líllitanak eléí, hogy to
luolban oldott camphort Sa-al hevitenck. midéín Na camphol 
keletkezik, ezt hangyasavval kezelve és HC/-al elbontva formyl
camphor keletkezik, mely aetherrel kivonható. 

Camphoraldehyd. 1. C. formylica. 
Camphora monobromata: Cm Hm Br 0. Holland és franczia 

gykvck szerint hivatalos. l~löállilható 7:) gr. ca1nphornak 8 gr. 
bro1nn1al való keverése által, 111id611 2-:~ öra n1nlva egy veres 
folyadékot kapunk, melyből a brómot és a II!Jr-t lepároljuk. 
a visszamaradt tömeget pedig Na, COa oldattal jól kimossuk s 
borszesiáiól útjegeczitjük. 

Szen1csés jcgcczcs tün1eg, 7ü0-núl n1egolvnd l8f>'1-n::íl forr. 
Alkalmazzák mint csillapitó szert f61eg delirium tremens, 

hysteria, nymphomania eseteiben, de mivel kcllemellen izc és 
szaga van. a betegek ncn1 szivesen veszik be s a gyo1nrol na
gyon izgatja. nen1 igen használják .. Adagja 0·20 gr. 

Camphora naphtolica, elií:íllithaló 1 rész /1-naphtólból és 
2 rész can1phorhcSI, ha azokat egyn1ással jól eldörzsülve. rneg
oh·aszljuk. Alcoholban, aetherben olajokban felo[clóclik. éí maga 
feloldja a jódot. cocaint, chinaalcaloidákat. Antiseplicum, f6lcg 
rüh és tetvek ellen haszrnílják. 

Camphora ngaensis, a borneollal izome,r camphorfélcség, 
mely a blumea balsamifcra 0. C. forróövi Azsiában honos. a 
compositák családjába tartozó niivényt6l ered, de található a 
nálunk vadon tcnyé•z6 chrysanlhenum parthcniumban is. 

Nagy mennyiségben Kantonban állitják cléí. tiszta alakban 
2-2·~ cm. hosszu jegeczeket képez. melyek oldatban a polúros 
fényt balra forditják; l:INOa-al clcgJitve közönséges camphorra 
bomlik. 

A japáni camphormíl tizszer drágább. 
Camphora officinalis. L. Camphora. 
Camphora phenylica. L. C. carbolisat. 
Camphora salolica, salolcamphor, 3 rész salolból és 2 rész 

camphorhól összeolvasztás által állittatik elé. Épp oly tulaj
donságu, mint a naphtolcamphor. 

Camphora salicylica, ·t\0/„ salicylsav és ;)(j"'/„ camphor ke
veréke. Antisepticum és adstringens diarrhoenél, küls6leg lu
pusnál. rühnél stb. 

Camphora trita, poritott camphor, lcgczélszcrühben ugy 
készithetéí, hogy k. h. 100 r. camphorra, 3 rész riczinus olajat 
és 3 rész alcoholt csepegtetünk és lassan keverve clporiljuk. 
Az igy készült por nem áll össze. 

Camphora valerianica, camphor és valerianasav keveréke. 
Sedativum, féíleg hysteriánál haszmílják. 

Camphorphoron : Cu l:l" 0. a phornnnal isomer, mely akc
tonból vizelvonás :íltal keletkezik. Keletkezik a camphorsavas 
mész hevitésckor: . 

Csliu (C0.0)2Ca = Co lii; 0 + Ca COo. 
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Camphorsav, a japfoi camphor élenyülési terméke. mely 
i.dclkczik a camphornak Hi\'Ou-al való f6zése alkalmával: 

C111 H111 0 + 3 0 = Cs H,., (CO OH),. 
Camphylalcohol = Borncnl. 
Camphollo = a naphtalinból cléí:íllitott szép sárga festék. 
Canadabalzsam L. Bals. canad. 
Canadin: C21 [J„ NO,, l-lalc szerint a hvdrastis canmlcnsis

licn talúlhalú ulcnioida. n1elynek jelenléte Ínég nincsen hc iga
zolva. \'alószinülcg a hyclrastin (!. o.) bomlásterméke. 

Canadol, Ligroin, aethcr petrolci. a petrolcumból !ill" alatt 
átpárolható rész. 

Canavalia incurva, papilionaceae . .Japánban honos novcny, 
mely rnthartinsanll tarlalmn. l-lasználjúk hazájáhan mint kávé 
s11rrogntu111ot. daczüra n111u1k, hogy coll'eint 11cn1 larlalinaz. 

Canchalagua off. cachcn-laguen, crythrea chiliensis, Peruban 
és Chilihcn l.1onos. a ccntauriun1hoz nagyon hasonló fííne1nü 
nüvény, 1nelyct 111inl kcscrü zson~iló szert hasznúlnak. 

Cancroin --~ 1., a rúkdaganat kivonata; '.2.., cilron1savas 
ncurin Yizoldata. L. Ncurin. 

Candelae fumales, paslilli mlorali. kup-alaku, szénbéíl és 
illatos anyagokból készült gycrtyácskúk, 111ely.;k n1cggyujtva 
lassan elégnek. kellc111cs illatot árasztva. 

Candelae fumales cum acido carbolico: 

Rp. 
Pulv. Althcac 
Kalii 11ilrici 

!/ r. 50. 

Sem. lycoporl. oa. yr. 2.5. 
1lcidi corbolici yr. 5. 
M11cil/oy. ll'llgaca11/hae qu. s. 
11/ fia ni cm11/e/(lc porul. gr. 5. 

Candelae fumales albae: 

llp. 
Pulv. lign. iilinc gr. 140. 
Pu/v. res. l>c11zocs gr. 35. 
Bo/s(lmi pcrn11ia11. yr. 2·5. 
Old orlol'llli gr. 2. 
Muci//. tmgaeanlh. qu. s. 

Candelae fumales coeruleae: 

Rp. 
Pulv. liyn. li/i(le 
Cocmlei bero/i11c11. 
Rc.,i11. slyracis 
JJu[u, rcs. /Jcnzoes aa. 
1l!aslichcs 
Olei odorali 

!fi'. 11dl. 
!f r. :J!J. 

gr. 
gr. 
!/ r. 

18. 
5. 
2. 

Muci//. tragacanlh. qu. s. 
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Candelae fumales flavae : 

Rp. 
Orlean11e gr. 10. 
Kal. c11rbon. gr. 5. 

Coque l'.lllll aquae dest. yrbus fiO. 
dcin ac/de: 

Croci puluerisati gr. fi. 

Pulv. lign. liliae gr. 140. 
Re .... ·inae benzoes. 

)) olibani na yr. 25. 
Balsami lo/11tr111i 
O/ci orlorati aa yr. 2. 
Muci//. gummi lrag11canth. qu. sal. 

Canclelae fumales nigrae ph. Gallic. II. 

Rp. 
Resin. ben=oes. yr. 8. 
Ba/s11mi toilltan. 
I ... ign. santal. citr. aa gr. 2. 
Carbon. liliae g1: 80. 
Ka/ii nilrici gr. 4. 
M11ci//. lragacanth. q11. sat. 

11/. fial massa 11eq11abilis 
depsiticia, e.v qua fomwntur 
conu/i lriperles a//i/111/. 3 cm. 

Candelae fumales nigrae: 

Rp. 
!! /'. 100. Ben::oes 

O!ibani 
Siymcis liqu. 
P11/v. cort. cascaril/. 
Ka/ii nilrici sicc. a11 yr. 50. 
Pulu. carbon. liliae gr. 500. 
01. odornt. qr. 5. 
Muci//. lrag11canlh. 'q11. sal. 

Candelae fumales rubrae: 

Rp. 
Benzoes. 
Olibani a11 gr. 50. 
Sigracis liq11. gr. 30. 
Kalii nilrici q1: 50. 
Cor/. cinnam. i1r. 30. 
Pulo. lign. sanlal. mbr. gr. 500. 
Olei odorali gr. 10. 
Mucil/ag. gummi arab. qu. s. 
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Candelae fumales viridae: 

Rp. 
Decocti md. rnrcumnwe gr. 100. 
Coem/ci berolinws. gr. 50. 
P11/v. liyn. liliae 1/1"· 250. 
Styracis /iquid. gr. 50. 
Benzoes, olibani, 111asliches,p11/v. 

cinnamom. aa gr. 15. 

0/ei odorati, Bals. pen111. ac1 5. 
Muci//aq. lragacanth. qu. s. 

Canella alba, cortcx canellac, castns dnlcis, a brit gykv. 

szerint hivatalos. 
A canella 7 -8 méter magas fa, hazája az Antillák. Dél-

;;~~~~c~~~k~ 1 gygg~·I;~,r~;~~~e!~a~=n~:'.~~~1!~~
1~:~~i~~~;to;ta 5pa~~ré~~~ 

ezüst-szürke, néhol a sötétbarna mesophloenm kiliílszik; hosszá

ban megrepedezik s _hrn:únt\tl törik._ a törésl?P".'.' a réte~es sze~

kezet nagyon jól latszik. Szaga fuszeres. JaheJra emlekezteto, 

ize csípős. 
Tartalmaz: 0·94°/0 illó olajat, melynek fóalkotórészc az 

cugeniasav, azonkívül cajepntolt és_ cancllint,, mely a n;annit

hoz hasonló vegyület, dc . közelebbrol tannlmanyozva mncsen. 

Alkalmazzák mint stomach1cumot. 
Canellin, 1. Canella alatt. 
Caniramin = Brncin. 
Cannaben Personne: Cm H,o és a 
Cannabenhydrid: C,R I·fo. a cannabis indica illó olaj~na!' 

alkatrészei; an1hra kinézésü, nyon1asztó, kcnclL~rszagu, v1znel 

könnyebb olaj. . .. .. 

Cannabin cannabinum pur. Bombellon, glycosrdnemu vegyu

let. melvnek 1~1ivollúval mén előállilóik sincsenek tisztában, igy 

i.\Ierck envszer resinoidnak, "músszor alcaloidúnak mondja. 

AlalÚalan. barna por ez, mel~·e_t a. cannabin:1m tannicn_r~1-
ból úllitanak elé Z11 0-al való hev!lei; allal. Belsolcg adagol]llk 

0·05-0·10 gros dosisokban, mint hypnoticun:ot, aphrodi_siacumo~, 

alkaln1nzzák n1ég deliriun1 lren1ens, hyster1a, neuralgia esetei

ben de menbizhatatlan készilménv. 
' Cannablnon (cannaben) a éannahis indica hatóanyagú! 

tartalmazó, feketebarna, balzsamszerü folyadé!'• melynel~. kábi'.ó 

nehéz kenderszaga van, alcohol, aether. ola.i~k feloklpk, v1z 

nem. Előállitúsa a haschisból történik, ha abba! a tetanmt cser-

savval kicsapjnk, midőn cannabinon marad yissza. . 

Alkalmazzák cznkorral keverve mm! hypnotrcumot 

0·05-0·10 gr.-os adagokban. 
Cannabinum purum. 1. Cannabin. 
Cannabinum tannicum, a cannabis indicában előjövő cser

savas vegyület, melyet sem viz, sem alcohol nem old fel, de 
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alcalicus oldatok igen. I\.enderszagu keserü, an1orph, súrga por. 
Alkalmazzák 0-:2;i--0·50 grammos adagokban mint hypnoticu
mot olyankor mid<in a morphium vagy a chornl cllcnjavalva 
vannak. 

Cannabis lndica, indiai kender, a közönséges kendernek 
(Cannahis sativa) l)erzsiában és I\elelindiühan honos 111in6ségc. 
Egyenes növésü, 1-1·5 méter magas kétlaki növény. fi-7 Je
henyh<il álló leYelei hosszuak. vékonv nyélczések, siélük élesen 
fürészcll, szinük sötétzöld, szaguk nehéz, bóditó. 
_ . A him;•irügzat •. laz.a _bugát képez, mely ;) Ievclü lepellel és 
D hunn1el h1r. ;.\ 1101 v1ragza~ (111agvas kender. gandsn. gandsika) 
barkás, egylevelü s egyik oldalon hasadó lepellel van boritva 
s az egész virágzat ;i-7 cm. hosszu, 3 cm. széles lapitott ka
híszt képez. A levélalaku mur\'Ük világoszöldek, 1 cm. hosz
szua.k 3- -1 111111. szél:sck, a kehely eg)~1engelyü s alnpján hasas 
s n11ntegy hüvelyt kcpcz. ;\z cgyrekeszü petefészken rövid hi
heszár ül, melyet hosszu. barna bibék fednek. A termés ka
szatszerü (achenium), ziildes, kétlehernesen nvilik, midéín benn 
a fényes olajtartalmu mag lútható. • • 

A félig érett női virágzat a kiizzadt gvantától összeraciadt 
s hóditó szagu. en1e n1in6ségc hivatalos a i11agyar, oszlrák,t>né-
111et, helvét, belga, orosz, brit és é.-an1ei'ikai gykvek szerint. 

.Jó rninőségü cannahis csakis India n1a11asabh vidékein 
lenyész. a lapályon tern1ő féleség gyantül nen1 larlalinaz; a ke
reskedésbe féíleg a Kalkutta, Bogra és füídsáhi vidékén tcnyészéí 
kerül. • 

A cannabis indicát l\alkutában '.l-l rekeszes csomaaokban 
ganclzsa név alalt tiruI1'úk, az anaolok uuaza az arnhokn llcdio . ('.'.') .._, . b 

quinnab néven ismerik, mely utóbbi elnevezésbéíl származott 
n1ai neve: cannabis. „ 

,\ félig é!·ett cannahis indien női virügzala lartahnaz: 
, 1., ~yantat (9saras) n1ely f6ldes kinézésü, n1cggyujtva J'Cnyl6 

langgal eg el, H.\Oa-al oxycannabinná alakul át: C,o I-ho 0 7 [-!,. 
m_e!y v~gyfilet meth~;Ialcoholhól nagy oszlopalaku jegeczekhen 
valik k1. En1e gvantat a benszülüUek sa1'átsáoos n1ódon ovüj'lik 

• v • b b~ ' 
t. I. egy n1ezlclen n1ellü e111her futkos össze-vissza a kender 
közölt, n1iközhcn a gyantás kahíszok rnelléhcz és hütához csa
pódnak s sok gyanta n1arad rajtok; cn1c gyantúl harütai leka
par:ják s csaras néven .Jarlrnndon és a Pendzsahon át viszik 
a kereskedésbe, de hozzánk nagyon ritkán kerül beléíle. 

2„ Illó olajat; 3„ cannabint csersavval összekötve; azon
kivül ar11n1oniacot és 20'1

/ 0 harnut. 
A cannabis indiciit már a Kr. e. :l. században mint bóditó 

élvezeti czikket használták, leveleit. mell'ek a viní<rokról lecse
pegő gyanlával eléggé clvanak borítva. v dohúnv 127>zé keverve 
szivják, készitményeit pedig különhözéí neve"k alatt (hhan" 
1 1 . . l 1 . "' iasc 11s. g1na l. e 1urrus, 111adsun1) hozzák forgalon1ha. 

A eannabis indica frissen, hazájában rnint felfrissitő, ét-
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része<ritií és ivarösztönt fokozó szer alkalmaztatik; a 
ut alafi azonban, n1ig hozzánk kerül, hatásából 

veszit. jay a fclvidán1itó hatás egészen eln1arad, a catalepsiás 
állapot p-edig késéíbh és _nem te.Ije~er: fojléídil~ ki. A c_ann'.lb!s 
kivonatból Berwalban mar O·Olb gr. rs .ielenlekeny hatast tdez 
eléí s O·!O "r. r~ár nagy adag, minúlunk 0·50--1·'.20 gr. után áll 
be a káhuilsáa . .-\ gvantáhól már 0.0-1 gr. hóclitólag O.OG gr. 

h -
1nérgc„zéileg hat. „ • • „ „ 

Almatlansá<'rrnl, hol az opmm alcalordar nem hasznainak 
vaay pediu elle1tjavalva vannak. a cannahis kivonatát jó ercd
mÓi11'nveI \a-znállutni; uavszintén rendelni lehet azt heveny 
czuzl1áÍ .. zsálníknál ; hcvcn}'v és acut hörghurutnál nagyon jó 
szolgülatot tehet. 

Hendclni szokták mint extractumot és mint tincturát. Hé
nehbi orvosok infusun1 0a\'anánt is ~zerctik alkaln1azni, dc cn1e 
h '--v 

készitmény illó olajnál egyebet nem tartalmaz s mcllcízendcí. 
Cannabis sativa, közönséges kender, a csalánképüek közé 

tartozó. nálunk terJYészéí növénl'. leirását. 1. Cannabis indica alatt. 
Cannnonin = 'ösmeretlen -összetételü fertéítlenitcí szer. 
Canona esculenta = a bibliai manna. 
Cantharidin, catharidinsav anhydrid: e,, Ho Q,, a körishogár

han. (l. canlharis) n1integy 0.5 11
/ 0, kán1forszerü anyag. n1cly fe

hér, táhhís vaav m·olczoldalu oszlopokat képez. 
,\ körisb~"gárhól forró viz által kivonható, vizg6zzel pedig 

elpárolo". 100 rész tiszta alcoholhan, ()-12 rész oldódik fel he
lclle. ua~anannyi aelher 011, chloroform 1·20, benzin O·'.lO. 
CS pe<Ug ()-\Ifi i·észt old fel, olajok jól oldják; chrómsavas kalium 
és 11, SÖr -el elegyitve zöld chrómoxyd válik ki, savihatásu lévén 
!{ 011-dal a" illető sóvü alakul át: Cr, li; Oa K. A Ill. hollandi 
nykv. szerint hivatalos. Alkalmazzák tubcrculósisnál, Inpusnál, 
~\·stitisnél belsőlea mint vizeletha1'tót kövelkezéí vénv szerint: 
~ ' D ' J 

Rp. 
Canilwri<lini yr. 0·001 
Spir. uini conc. gr. 1'!100 
ilquae <lesi. s. gr. 100.00 

M. D. S. Naponta 3-szor 1-1 kúv<'skanállal. 

Cantharis. kőrisbogár, Lvtta vesicatoria Fain'. coleoptera, 
holyaghuzók (vesicantiU). I~urópa legnagyobb részén fc3lcg n1áj. 
jun. hónapokban a k6ris és orgonafákon tenyésző rovar. 

A rovar 30 mm. hosszu, 7 mm. széles, aranyos vagy ké
kes-zöld szinü; a lejtcís fej a tor felé szivalakuan megvéko
nvodik. 

• A csápok fonalidomuak, feketék, 11 izhiíl állanak s felényi 
hosszusüguak n1int n test rnaga. A tor ton1pa négyszög alaku s 
rajta szividomu kis paizs van; a téhelyek fényes zöldek hosz
sz;ílian finoman vonalozottak. a potrohot többnyire elfedik. A 
hártyás szárny harna-szinü; a hat fekete láb közül az elscí négy 
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5 tagu, a hátulsó kctt{í ·l lagu, a -talpak horga kclliis . .-\ nöstény 
nagyob a himnél; a him csúpja azonban hosszabb mini amazé. 

1\ gyógyszertárakban le_ginkáhb a spa1~yol-. lengJ~el-... ~s 
olaszorszúgi bogár van hasznalathan, de a nalunk tenyeszo 1s 
alkalmazható. 

Az állatokat rendesen kanin reggel, midéín még bágyad
tak lenizzák a fáról, keztvüvel és álarezezal védett munluisok 
aetl1ergőzökkel megölik s -25-30°-nál megszáritják, rnidiin su
lvuk 12-23 részét elveszilik. A megtört körisbogár igen nedv
s~zivó azért jól záró edényben tartassék, a n1ég egészben 1év6 
bo"arakat óv1.i kell a plinus fur L. anobium panicum Fabri s az 
ac~rns coleopterns Fabr tilczúilól, melyek a hatóanyagot la1·
lalmazó részt elpuszlitjtik. Ne léveszlessék össze a callichroma 
n1oscbata, cclonia aurata, n1eloe viridis nevü bogarakkal. l. o. 

A canlharis porából, melyből :-io rész megl"elel 1 rész can
tharidinnek, valamely oldószerrel kivont mennyiséget a biirre 
kenve a catharidin a szövetekbe szivárog s azok izgatása ültal 
égető érzés rncllett savas izzadn1ánynyal lell _hólyagocskükat 
okoz. n1elyek későbh egy nagy holyaggü folynak üssze. En1~ 
hólyag felfakaszltisa ultin gynladl felületet látunk, mely a levego 
hehaltisa alatt igen fájdalmas. 

A száraz por magtiban alkalmazva 8-10 óra mulrn huz 
holyagot. mig a canlharidin maga rrnir 0·005 adagban az ujjakon 
'/., óra alatt hólyagot huz. 

I~Ia a cantharis egészen a hólyagképzi>désig n1arnd a tes
ten, a n~g~·n1enn>'i"égü izzac}n1ÜnJ: ~elctkezése az a.n~·agforga_lon1 
csökkeneset von.1a 111aga ulan, kcsohb a canthartd1n a verbc 
átmenve, kellemetlen érzéseket okoz az ivarszervekben. 

A canlharis behatása helyén elpuszlull hám rendesen sö
tétebb szinü úllal pótoltalik de ezl kénes fürd6k állal el lehet 
halvtim·ilani. 

Belsőleg véve a canlliarisl, eleinte gyantás, majd csipős 
izt érezhetni, a belekbe jutva igen heves gyulaclúst okos, 111ikhez 
később 1nég vcseloh is csatlakozik ; a vizeletben nc1nsokára 
megjelenik a canlharidin, miállal a hugyszervekre közvetlen 
izgató hattist gyakorolhat. 

0·05-0·10 gr.-os adagok nem igen okoznak kellemellcn 
tüneteket ennél nanvohb adagok. az emészló csalonuiban me
lecrsécr ér~etét kelti!~: a hugycsőhen pedig viszkető érzés lép 
fel v~elési ingerrel; 0·50 gr. adag már föjdalmas hiiérzésl kelt 
az üayékt(\jon, a vizelet véres s rostonyús alvadékoktól csnfatos 
s bő~en tartalmaz allmmint. A bőr forró, eriis kábultság, l"ej
fájás lép fel, a nen1i izgatottsúg a priapisn1usha n1egy át, a vi
zelet kiürilés csökken. 1--2 gr.-os adagok halálosak lehelnek: 
a rendkivül égető érzéshez 111ég undor, hányús járul, a_ ncn11 
izaatoltsáa tetőfokán áll, n1i 1nagün1lést, n6knél n1éhvérzest, el
v~lélésl ctl\.oZ, a vizelet fennakad; 1negesctt nuí.r, hogy a gerincz
vclő izgalúsa és btinlalmazása folytán az alsó végtagok, hüdötlé 
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lesznek. A vesegyuladás halt\los kimenelelü parench.nrnís gyu
lachísba megy. 

.~\z eszn1élet 1nid\'égig n1egn1arad s a hahil összeesés, viz
iszonyhoz hasonló lünelek, nagy rángatódzáslól kisérve áll be. 
l~onczohí.skor a gerinczvclőhe . a tüdőkben, az ivarszervekbcn 
vérbőséget találhatni, az iz111ok ellenben vérszeaények · a sziv 
petyhüdt s kevés külránykinézésü vért tarlalm~z. ' 

e\ cantharis belső adagohísára indicatio nincsen
1 

Analiában 
azonban 0·05 gr.-os adagban mint vizelethajtót rendelik,b 

Vizelel-larlhalatlanság esetében, melv a holva"záró izom 
clernyedésé,·cl kapcsolatos, ha hdvhcli ·vérbősé<hől nem kell 
larlani, jó ererlménynyel használlÍalö, U"Vanily~n lermészelü 
11 agön1lések eseteiben is jónak hizonyult.bw 

A canlharisl mini aphrodisiacumol, lnlozolt halásunak 
véljük, mivel az tillala elért eredménr nem hasonlilhaló össze 
a vele júrcí kellemetlenségekkel és veszedelemmel. 

~linl vesicans és b6rveresil6 a canlharis általánosan 
cllerjcdl szer s aránylag nem okoz nagy f:\jdalmal. Alkalmaz
zák n1indcnnen1ü gyuladásnáI. zsáháknál, izülcti lobnál, n1int 
vérclvonö szert. \„ eszett-kutya harapására, renvhe rryönvuhísu 
sebre hint vc azokat nyitva tartja s 111coakadál,,ozza0~ n b1'ertőz-
n1énveknck fclszivódüsát. n " 

: [~~aj!Jullás_nfü,. ,mely tH;m a hajlüszqk el!Jaltisában rejlik, 
mosovrz gyananl .10 eredmenynyl'l hasznalhaló. 

Mérgezés esetében mini htinylalót, apomorphinl kell a bőr 
alá fecskendezni, 111ús h inytalók nc1n hatnak, n1ivcl a 11von1or 
nyákhürtyája érzéketlen. 'f'ej és olaj ne alkalinaztassél~w n1ert 
ezek a canlharidinl feloldjtik. Nyákos italok, opium a fájdalmai 
cnyhilik, a kezelés symplomalicus. 

Caparrapi olaj, a caparrapi pectandra olaja; Cm H20 Oa, 
n1cly egyl!úz.sos savat ta~·lal1naz. f. p. 8-J·5. 1\ si1vn1entes olaj 
nagyob!H·cszl .egy sesqmlerpcnaleohol C"'' fb, a caparrapiol, 
mely v1zelvono szerekkel Cm JJ,., caparrapenné alakul. Hő be
hatására n1indkcll6 könnven polvn1erizülódik uav, hoav viza6z
zel c!eslillálva az olaj ".',-része eigyanlásoclik. Atolajala cop~iva 
balzsam helyeit haszmiljúk, · 

Capillaritas, hajcsiivesség. :IIinrlcnüll, hol folvaclékok szi
hird t;sttc! érintkeznek, l'elülelük megváltozik, ell.fr a vizszin
les tranvlol. 

Az edény falához közelcséí folrndékrészekre három erő 
h~t. s c111e cr6k viszonylagos nagysüga szerint a fols ad ék fcl
sz1ne n1agnsahh vagv n1élvchh. hon1oru vaav do111horu: ·1 hü-
ro111 erő .._a küYclkcZ(J: w bw ' ~ 

1. az adhacsió, n1clvnck irün\'a n1er6Je11es a szilárd lc:-,l 
falára ; ~ ~ b ' 

2., a eohaesio, melynek irtinya felezi a folyadék felszine 
és a szilárd lesi :íllal képezel! sziiget; - · 

;{,, n gravilalio. I-Ia az adhaesio ungyobh 111inl a cohacsió, 
Jü1z:1y, Gyógysz. Lcxicon lL 3 
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a folvadék a szilárd testetl meanedvesiti s az azzal érintkező 
folva(lékrészecskék kissé fölem~ltetve a többi részecskéket is 
maaukkal vonják, mely esetben a hajlott felület if{yekszik .si_k 
lappá alakulni, miáltal alólról nyonuís gyakoroltal!k a ha1las 
központja fele s a folyadékréteg kissé felemelkedik. Abban az 
esetben, ha a cohacsio erősebb az adhaesiónál, a folyadék az 
edénv fahíl nem nedvesíti mea s fels·dne gömb alakot vesz fel, 
eme 'esetben is a felszín ella1;;.ilni törekszik, mi által felülr'.íl 
mintegy nyomás gyakoroltatik a gömb felszínére s a folyadck 
felszíne ahíbbsülyed. 

l~n1e tüneniény nagyon szépen tannln1ányozJ~ató szük. n1:i
hísu csöveknél s nevét is innen vette. \'izhe martotl ha.iszal
csőnél a folrndék felszíne maaasabb, mint a külső folvadéké és 
homoru hi,;anyba mártott csől1en a higanv alacsony[1bbau áll 
s felülcle l~n1i1oru. i\. n1agasság nagysúga ~a hajszálcső átrnérő-
riijével fordítva arányos. . . 

Capillaritáson alapszik az itatóspap_ir, lámpabel'. SflV'.1cs, 
filtrum müködése, a talaj, falak, fák, növenyek nedvsz1vossaga. 

Capillus veneris, Adianthum capillus yeneris. L. a lu~ras~
tok osztályába tartozó növény, mely Dél-Európa nedves sz1rteu1 
tcnvészik. 

• Évelő avöktörzséből 15-30 cm. magas, vékony, fekete
barna, fényí'6 füncmü szárak hajtanak ki, melyek nyahíbba 
szedve ugy néznek ki, mint a haj (capillus), v1zzel _ Ieön,tve. pe
. dig nem nedvesednek meg (adianthum). A melleknyelczeken 
széles tojásdad, 3-szor czimpás lomb ·foglal helyet, mely 6, 
alaku, 8-15 mm. széles lebenvekből tíll. A terméketlen lebe
nyeknck felső ivszerü széle fogas, a csirhalmaz a lebenykésen 
osztott levélkék szélein vonul végig s pikkely alalrn lepellel v~n 
boritva. Dörzsölve vaav forrázva kellemes szagot araszt, 1z
lclve csipös-keserü, maJd édeses. Tartalmaz kevés tannint, czuk-
rot és keserü anyagot. . . 

Hégebben mint csillapító szert alkalmazták s. mmt nyall~a 
és verejték elválasztót nagyhecsünel< tartották, nap.iamkban _mar 
csak mint íz- és szagjavitó szer alkalmaztallk. A magy. !. es II. 
gykv. szerint hivatalos. 

Capita papaveris, l Papaver. . . . 
Capitulum, kosár-, gon1bvirügzat, oly ncn1. b~tarolt v1rai{

zat, 111clynek orsója n1egr<1vidült s k~csúna1 nincsenek . !t1-
fcjliidve ugy, :hogy kerekded körületet kepezzenek l!yen v1rag
zata van a trifolium fajoknak, az arnicának, chamom1llanak, scab1-
osának. stb. 

Capivi balzsam. l. Bals. gurjunic. . . . 
Capparis coriacea, Simulo, a mál~képüel~ rend.[~be _t:1rtozc: 

növény mely fiileg a fokfölcliin tcnyesz1k, tmctnraJa ( l ra s1-
mulo) • ~pilepsia és hysteria ellen hasznúlla!ik . . 

Caprifoliaceae, növénycsalád a. buzervm1guak (ruhmcae) 
rendjében. Ide tarlozik a bodza, a v1burnum opulus stb. 
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Caprinsav, caprinylsav e„ FI,„ CO OH. az olajsav sorozat 
10-ik tagja, eléífordul a vajban. cocus olajban, az ol. jecorishan, 
az ol. ruthacban mint methylcaprinol: CFia Cw ffo, 0. Előállitható 
rutha-olaj és olajsav keverékének HNOa-al való élcnyitése ültal. 
l·~ehér. vcrcjtékszagu, '27° C-núl n1cgolvadó tön1cg. 

Capronsav, e, Il11 CO OIJ, folyékony zsirsav, a zsirsavsoro
zat G-ik tagja. Előfordul mint glyceril a cocus-olajhan, a vaj
ban, árnikában, az acet. pyrolignosumban. Elföllitható cocus
olajnak vagy cyanamylnek f{OIJ-val való főzése állal; O·\J31 f. s. 
verejlékszagu folyadék. 

Caproylalcohol, hexylalcohol: C11 H1a OH. 0·83:1 f. s. fösze
rcs szagn folyadék, mely a hortörköly e1jedésénél keletkezik s 
a borolaj egyik alkatrészét képezi. 

Caproylamin, hcxylamin: C" Ilw Nfh elsőre.,clü amidalj. 
Capryl, v. octylalcohol: e,, fii; OH, o·s2::1 r. s. l'üszeres szagu 

folyadék. f6alkatrésze a cocus-oh\jnak. Eliiállitható riczinus
olajszappannak FJJ!J-,-,Il vaki lcpúrlüsa által. 

Caprylamin: e., Ili1 Nfh elsiirendü amin, l. aminek. 
Caprylsav: e, Hc, CO OH, egy 1-. é. zsírsav, az olajsav soro

zat 8-ik tagja. Eliijön glycerid alakjában az ol. cocoishan, al
lutórészét képezi az arnica, rutha illó olajának. a vercjtéknek, 
avas-vajnak. -j- ~f 1-núl szilúrd, jegeczcs tö111eg, vercjtékszagu. 

Capsella bursa pastoris, a keresztes virágnak közé tartozó 
növény, melyet ujahban mint vérzésc.;illapitó szert alkalmaznak . 

Capsicin, 1, a coniinhez hasonló sza'{n illó alcaloiclája a 
capsicum annuumnak (l. o.,I. melyet 18G3-ban Felletár Emil dr. 
fedezett fel a paprika borszeszes kivonatának KOH-val való 
hevítésekor. EWállitható a paprikálról, ha azt IJ, SO,·es vizzcl 
főzzük s KOH-val a savat közömbösitjük, midőn olajnemü át
ható szagu szintelcn folyaclé!' válik ki, mely alcoholban és pe
troleumaethcrben oldható. 

Capsicin, specialitús, mely ül! Tinct. capsici, Tra. fol. ga
ultheriac, Spir. saponat, Ammouia, Camphor és illó olajok ke
verékéből. Kübőleg használj•ík rheuma ellen. 

Capsicinum cum aethero paratum, i\lerck: oleorcsina cap
sici annui: Cn f/1.1 O:!; barna-vörös, lágy lön1eg, alcoholhan és 
actherbcn oldódik, valószinüleg capsicol és a paprika szin
anyagünak keveréke. !l'OOG-- 0.01;) grammos adagokban mint 
stin1ulans szert alkaln1azzük, küls6Ieg pedig 111int vesicanst. 

Capsicol: C:!;, Efi;1 O.n vörösszinü, csípős izü, zsirszagu és 
állon1ünyu hatöanyaga a paprikünak, rnelyh61 a gyürnölcstok 
lü''fo·ot tartalmaz. Fajsulya 1. oldódik alcoholban, chloroform
han, CS,-ben, aetherben, KOH-val clegyitve sól képez s eme 
sóból isrnét előüllitva, csipösségét clveszili s egészen zsirne
n1üvé lesz. 

,:\ cnpsicol a hürre kenve azt 111egvörösiti s holyagot is 
huzhat; belsőleg véve, 0·10 gr. a gyomorban melegség érzetét 

3· 
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. kelli s nagy nyálfolyás[ okoz, mikhez még bélkorg,ís és künnyü 
székelés júrulnak, mely tünetek az előhaladó körmozgás élén
külésére mulatnak. 

Capsicum annuum közönséaes paprika, a solanaceák csa
ládjába larlozó növény'. melynek

0 

hazúja az Antillák, de nálunk 
. is nagyban tenyésztik. . . , , . .. ~ 

Bokrot képezfí szánín a gyümölcs ma.1d !clallo majd csungo, 
alak lckinlelében különböző; az ércll gvümiilcs 10 cm. hosszu, 
,1 cn1. széles bogyó. vörösszinü, felszíne~ fényes, alapjün a ke
hely n1eg111aradt része Iütha!ö; belseje 2-:1 r~kcsz_ü, ~1cly re
keszek felfele nyilók s igen sok, lapos, súrgasz1nii, ;)-:-/ sorosan 
clhelvczkcdcll n1anvn kat lartalinaznak .. ~\ gyü111ölcs h1vatalos az 
osztriik \ 1

., nén1et tiII., orosz, belga. brit és é.-arnerikai gyögy
künvvek szerint. 

• Tartalmaz: Capsicinl, capsicoll egy slcaroplenl, mely az 
apiinhcz hasonló és vürüs, !ügy szin_anyago!. _n1cly horszeszh;n 
nehezen, aclherhen, chloroformlrnn Jól oldod1k, lugok nem val-
lozlalják meg. Hatóanyaga a eapsicol. L o. . . • . 

Mivel a paprika az cmészl6nedvek clvalaszlacal !okoz':a. 
a nehezen cmészlheléí, zsíros ételekhez kilün6 Jüszcr. 0.10-0·.IO 
r1r ~os adacrokhau alkaln1nzz ák vállóláznál, iszákosságnál, cholcrús 
ha.s111enés1~él, külsőleg n1int hőrviirüsitő elvonószerl rhcunuínúl„ 
csuznúl.. 

Capsulae, az porok kiszolgá!ásán1 hasznú[[ p~1lirlol~ok, 111~~ 
lvek U"V készülnek, honv a kcllehc lurl hosszukas papiros osz
s-zeillő ~széleit kétszcres~i1 egymásra hajtják s a kél nyiloll vé-
gcl cgyn1ásha dugják, 111~ állal zá1:t _ l,ok jön lélrL~. . . , . 

Annliáhan a capsulal nem zarJHk le. csak hehajlJHk, mlllt 
a Seid!i&-poros capsúlákat: Francziaországban oly capsul~lrnl 
használnak. rninl a n1ilvenhen n1inúlnnk az angoltapaszl arul
ják. Eme négy oldalukon bc!n\jtliaió papírlapokra. o_s_ztják cl a 
port s az oldalak rcáhaj tása által ugy a ho~{Y, clzt.H]ak a~t. .. 

~agvhan a cnpsulákal az erre szolgalu _gcpcn kesz1hlc 
Ihen né1iet Manyarorszánon 187!1-ben Zoltán Lajos ;Hanzulovits) 
c.fanvbŰnván és"simon X~ré! :\Iisztótfaluhan 18!18-ban úllitoll re!, 
n1cl'\·ek 1l1a is sikeresen kiüllják a versenyt a külföldi gyárakkt~_L 

~ .:\ Zollán-félc capsula-gyürnak lényeges szerkezete a ko
velkezéí: 

\rizszintesen fckv{) és csapokon forgö papirhcngcrhéil L~gy 
sulv által leszoritoll kés oly széles papirszallagol vág le, 
111él\' cgv capsulának 111egfeiel. l·~n1c papirszalag egy asztalra 
van- veZClvc, hol egy ~arkanlyu-szcrü szerkezet 0llal kcttéhc 
tf1retik s eay válu alaku, 1

/., n1éter hosszu csntornahn lesz ve
zetve. l~n1C..,~csatornn ol\' s~~Ies. 1ninl a n1ilye11 a kés7.ilend6 
capsula, egyik oldala jiedig fokozatosan a "capsula .. be'.rnjlása 
után van szerkcszlvc; végén kél egy111ással cllcnkczo_ u'tu~yhan 
forcrö s ciryn1ást ::dia érintd hcnoer van, 111cly a küz1he .JUlott, 

n "- " " - l · l. ·ll inunár kész cap.;ulát a szerkezeten áthuzza s eprese 1; 1 van 

- H7 -

elhelvezve a czégnyonuí.s nyon1dája is. .-\ henger n1ögött egy 
ponlÖsan miiködéí olló van, mely a capsu lákat levágja. melyek 
azutün egy l'ordit<'> és szá1110Iü gépen át rendhen jönnek ki egy 
nuísik váluha. 

i\Iivel a capsula kinyitása vagy bcfuvást, vagy valan1cly 
eszközzel valcl kinyitást igényel, régi óhaját képezte a gyögy
!-lZcrészeknck cgv önként kinYiló eapsulal'or111a feltalálása, 111i

vel a fent emlilcll kimilási inódok cgn-észl izléslelenek, sőt 
raoúlrns belcosének lÓníhhilói lehet11ek másrészt hosszadal
rn~snic 'l'arna~ I~tván. Zol!ún I.ajos. Sin1on .Aurél gyógyszeré
szek készilcllek is ily czélu capsulákal, de ezek a gyakorlatban 
nem mindio dlnak he. A Tarnav-!'éle capsulának hosszúban 
liirés van i~1indkét oldalon, éllel l{ifcle, ugy, hogy ha a papír 
eléci ken1én\·, avenge oldalnvon1ással kinyilhntü s szája rhon1h 
alakot mt!l,!l: hasoi1Ió szerkezelü a Simon Aurél !'élc is. Zoliún 
I.ajos capsulüinak egyik nyilása \~ t~lakuan be_ ''}ln vágva. en1c 
hcv,Í•"Isba beleillik a hcoresrc ny1roll oszlokarlrn, mclylycl 
egyitfcjüleg kinJ:Hhatö és '"'t1 por llcönth,ct6. \'an11t1k_ 111ég oly 
capsulák is, n1clycknek a lüréssel clle1,1lctes oldalt; n~ncs 1neg
li'lrvc, ezekkel azonhan nagyon gycngcdcn kell bann1 s h_a111ar 
clro1nlanak s olvanok lesznek 1ninl u küzönségcs capsulak. ~\ 
befuvást 18H~l. j~1n. 1-161 a n. ni. belügyn1iniszter ·Hi.n/;~. sz. re,r1-
dclclével cliilioÚa s az ez ellen véliíkel '.!Oli korona biintclésre ítéli. 

Capsulae amylaceae, ostyatokok; kisebb nagyobb. köralaku 
küzcpükün rné!yilL'll os!yakorong?eská!\:, n:elyek szélükiln egy_~ 
nuíssal iisszcragasztva igen pract1e-us es kenychnesen i>L'Yehclo 
gyc'igyszeralakot képeznek. , , , , , 

1\ kél ostya egynuíshoz ragasztasara kel gcp van haszna
lati>an. 1.. a Fasser-!'éle, :2., a \\"nmacka-rc>Ie. 

1\ I·'asser-l'élc gépnél az oslyalokok kis rl~Intányérokra 
lesznek kirakva s n por kis lülcsérrel heléjiik öntve s gyüszü
vel lenvon1va, a fed() ostya egy rugús. hélyegz6alaku ~zerkczethc 
tétetik ~'i eléizdle•r coy nedves vúszonavürüre lesz 11yon1va, az 

ti ti. Uw • 

ioy rnnad<lssü lett nslvát a fé1nlünvérkán lev6re nvon1va, egy n. ~ - • • 
júl zárt oslrnlokol kapunk. 
· A \\'cimacka-!'c'lc gép kél feluyilö fl'mlcmezhéíl áll. melyek 
coyike he111éJycd(:sekkL1l hír. nuísika pedig t·n1e hen1élycdések
n~k men!'clelii helvekcn Ül van lrnkasztva . ..\ heméh·edésckbe 
lesznek ~1z üres oSt\'<ik lerakva s- a n1ásik len1t.:zzel Iéhoritva, a 
hézagokon út a pn1:t heüntji'lk s lenyon,~kodjul~, Ó\:atos J'cl,nyitás 
és me„lörlés ulü11 a lrnlrns lemez hclso oldalara 1s oslyal ra
kunk. ~ledvcs hengcrrCI 1negázlaljuk s isn1él összrzürjuk, 1nidőn 
az oslv:ík ec;yn1:.íshoz ragndva zi.írt tokot adnak. 

:\Iindké't készülék l~ozclésc gyakorlatot s kézi ügyességet 
kivün. 

Ca11sulae gelatinosae, kCilünhöz6 nagyságu, gyöngynlakuJ 
rugaln1as tokok. n1cJyek ftileg cr6s ~zngu és rosz izü gyógysze~. 
rek hefooadására szofoálnak. Előúllilásuknak lém·ege a kövelkcz6: 

b <'.) " 
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Az előzetesen 12-2-1 ónín lÍl vizben áztatott gelalint 1 : -1 
arányban viuel gőzfünWn féízik, midéín a netán jelenlevő 
fcrt6zmények kivállanak s szlirés által ellávolittatnalc Az 
igy nyert. oldatba a sodronyra er6sitelt mintákat bemárlják 
s 20--'.2;)')-nál n1egszáritjük s c111e n1üvelelet addig isn1étlik, n1ig 
kellő vaslngságot nyer a capsula. A megszárilott capsulákal a 
n1inlán nedves kan1rákhn teszik, hol n1egd11zzadnak. rugahna
sakká lesznek s kii111wen lehuzhalók a mintáról. A leszedett 
capsulákal nyihísukkaf felfele l'ordilva, erre szolgúló asztalokra 
rakják s megtöltik. A töltést pipettával vagy fecskend6vel vég
zik s ugy szán1ilják ki a betöltendő anyag n1cnnyiségét, hogy 
a capsula 1 /„ része üres maradjon. A megtiitlöll capsulákat ge· 
latinba márloll ecsettel lezárjük. 

Capsulae operculatae, gelalinmassáhól készült, rugalmas. 
hengeralaku tokok. melyek kél egymásba tolható darabból álla· 
nak. K.észilésök a 1negfclel6 n1inták használatával ugy történik, 
1nint a gclalincapsuláké . 

..-\z ily capsulák a gyúgytárakhan íiresen larlalnak s porok, 
halzsan1ok sth. adagohísúra használlatnak. f~Iozzú valö n1ass:íl a 
f-Iager 111anuale a kövelkezf5!Jcn irja: 

Rp. 
Gdalinae a/bae !fi'. 50.11 
(;un11ni arabici 
Sac!tari albi aa yr. J:i.11 
G/ycaini puri !fi'. :i.11 
11q111w rlcs/. s. !fi'. 80·0 

S'o/uc Sllf)C/' uajJOrc111. 

Capsulae papaveris, 1. Papaver. 
Captoli a11tisehorrhoicun1 és hajniiveszt6.szcr, tanninnak és 

chloralnak condensatios terméke. 
Caput mortuum, croeus marlis, eolcothar, igy nevezték a 

régi alchymislák a vasélegcl (l'errurn pcroxydaturn: Fe, Oa) mely 
a [J, SO.„nek vasgáliczból való el6üllilása alkalmárnl a görebben 
visszamaradt : 2 S0.1 Fe = SO, ·+ SOa -J- Fe, Oa. 

Caput succedaneum. fejdaganal. az ujszülötlek fején fellépéí 
dag, n1elyet a szülés küzbcn ért nagy nyon1ás okoz. I-Iarnar cl
mulik. 

Cappi cati, paraguayi drog, mely a cylingia odorala \'ah!. 
a cyperaccák közé tartozó növény gyöktörzse (rhizo111a); 8 cn1. 
hosszn, 3-"1 n1n1. vastag, sárgás-harna, elágazó és gürbe. ·rar
lalinaz: ken1ényit6t, J'ehérnyét és egy halzsn111ot. Diureticun1, an
lispasmodicum és anlidiabelicum. 

Caragaheen, lichcn caragahcen, gön1hn1oszat; Sphacrococcus 
crispus, sph, n1an1nülosus A.g. a virágos 1110.szatok küzé tartozó 
zuzmútelcp, mely a :\iorcl-l'oklól Gibraltarig terem a sziklás par
tokon; felleg az északi vidéken gyüjtik s chondrus crispus, fu-
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cus hibernicus név alatt ismeretes, a magy. II„ gykv. szerint 
hivatalos. 

1\ növény sztírazon ruganyos és porczos, sárgúszöld, n10-
sás és napon való szúritás cíl!al fehéres, s{lrga·szinü szaruszerü 
és összezsugorodott lesz. A korongalaku alaptól 15 cm. hosszu 
telep ered, mely hengerded, vékony száron. fodros vagy lebeny· 
szerü alakban foglal helyei. A spóník a lelep felületén bibit-. 
csóknak lútszanak. 

Vízbe téve a caragaheen, megduzzad. 1 : 20 rész vizzel 
10 perczig féízve, kihüléskor visszataszitóan iztelen kocsonyát ad. 

Tartalmaz: nyálkát, melyet borszeszszel oldalából kicsap
hatni, n1egszüritva szürke, szaruncn1ü tün1cgett képez; 1°/0 ni
trogénlarlalmu anyagot, kevés keményitéíl. 

A caragaheenl hig H, S0.1-el f6zve fucusoll kapunk, mely 
izomér a furfnrollal: e,, H.1 o,. i\Iinl tápszert alkalmazzák kime
rült betegeknél. 

Caramel, égett czukor. Ha a czukrot magában hevítjük, 
előbb megolvad, 200" lul vizg6ziikel bocsát magából s barna 
anyag, caran1cl n1arad vissza, 111ely cararnclan: C12 I-lvi On; cara-
111elen: Can ff;-,o O:!;-, ·és caran1elin : Cun li102 Ori1 keveréke. Sürü, 
keserü izü, vizben oldódó tömeg. Szeszek, eczetck festésére 
használják. 

Carbamid, Urea purissima cryst. carboxyldiamid: CO (i\'FJ,)é. 
Szin- és szagnélküli, légálló kristályok, melyek kesernyés, hűlő 
izliek; vizoldala közömbös. Plalin-lemezen hcvitve elillan, 
H, S0.1-el hevítve CO,-t, KOH-val pedig NEJ,.at fejleszt, EWfordul 
az ember és az emlős állatok vizeletében, némely betegségnél 
a verejtékben. 

l~löúllithatö cyansnv és urnrnonia keverékének lepúrlása 
által; szénsavas aelhylacthernek ammoniával beforraszloll cséí· 
ben való hevilése által; vizeletből is előállilhalö, ha azt vizfiir· 
d6n hesüriljük s HNOa·al keve1:jük. A pépnemü légcnysavas 
lmgyanyl vizben oldjuk s Ba COa-al felbontva a tiszta carba
midot aetherrel kivonjuk. Sóit (!. Urca ... ) mint diurelicnmol 
alkalmazzák vizkórnál, fchérnye és czukorvir.eletnél, nephroli
lhiasisnál. 

Carbaminsav, carhonylaminsav. CO. OH. Nf-J,. Csak sói isme· 
rclesek. L. Urelhan. 

Carbazol, diphenylimid: (C" H1), NH. L. Azo-vegyülclek. 
Carbazotine; robbanyag és phyloxera-ellenes ('!) szer; áll : 

GO rész kalium nitricumhól. 
fiü natrium > 

(i() calcium 
50 kénből 
50 fürészporból, 
50 ' koromból. 

Carbidek = a fémeknek közvetlen szénnel való yegyülc· 
lei. P. o. calcium-carbid. 
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Carbo animalis, carbo carnis, <íllati szén, a német IL gykv. 
szerint hivatalos, mely eliíállitásál a kiivetkezéí mót!on ii:ja eléí: 

A zsiradékj<Hól mcgl'osztoll és darabokra vágott ho1:julrnst 
1
/ 1 rész apró csonttal agyagl'cd6vel ellütolt vase<lényhen addig 

kell pörk.ülni, n1ig csak n1eggyuladó g6zükcl hocsüjt n1agüböl; 
u kihüll maradékot elporilva, jól záró edényben kell eltartani. 

l~arnús-fekele, kissé fényl6 por, alig érezhel6 kozn1ás szag
gal. Sosavban részben oldható s a rncgszürl oldalból nn1n1011iú
val valcí közömbösités után pl1osphorsavas calcium vülik ki. 

Az állati részeknek lehetéíleg oxygénmentes módon való 
izzitásánál a fehérnye. sznru és cnyvképz6 anyagok fclhon1lanak 
és cgyrészök mint G~ N, IJ vegyületek, elszáll, a töhhi rész mint 
szén visszan1arad, az egyidöben nycrl ha1nu szervellen sókhól 
áll, mely sók között phosphorsa,•as calci nm a tulnyomó. 

Az állati szén képes külöuhüf.éí gázokat fclszörhülui, eme 
lulajdonsúga azonban ncn1 oly nagy. 1nint a fa-széné. 

O·;)() gramm izzitott állati szén l'clszörböl 
XHa-hól . -J:l-5, 
IJ, S-hói . !J·O. 
S02-ból . 17·5, 
COe-hól . ;í·O, 
O-ból . O·:i 

li.üliczenlin1élert, rc:veszi a hu,gy: nsszuhor, syrup, guhncstinc
tura, indigó szinanyagát, a pálinka -z~ihaolajül, n genliana keserü
anyagtíl, felbontja az arsenessaval, a s!rychnint, a inészvizcl; 
az ólornsókból az illetci savat kiválasztja, a szüréíben pedig alas 
ólomsó marad vissza. A szén által visszatartott anyagok IJC/-al 
kioldhatók s e szén ujból izzitva, lwsználható lesz. 

. -\z úllali szenet a régiek különhiiz(j tárgyakból, üllatokhöl 
állitották eléí s habon ás hiedelemmel nagy hatást tulajdouitottak 
neki. !gy a csizmatalphól készült szén: soleae ustae, a fecske 
szene : hirundincs ustae, a szarka szene : carho picae, az ége
tett selyen1: scriccun1 ustun1. a nchézkörnál kilün6 gyögysze1~ek 
gyanánt isn1crtettek; az égetett varangyos-béka: cinis huf1'onun1, 
lmgytarthatallanság esetében, a kakukmadár szene: cuculi usli, 
hugykci ellen volt biztos hatásu szer gyanánt elismerve. 

A száraz állati szenet kávés kanalanként bélf'elfuvódás 
eseteiben alkaln1azzák, de n1ivel jó szenet a gyógytárakhan 
n1inden igyekezet daczára sen1 lehel tartani 1 a hatás alia észrc-
vehetéí. i\Iérgezéseknél hatása tulozoll. " 

Külsőleg bűzös sehekre alkalmazták. most azonban biztos 
desinOciensekkel és autis•2pticumoklrnl több hatást érnek el. 

I'cchnikai aikaln1azása a szeszfinon1itásnál van. 
Carbo carnis = carbo animalis. 
Carbo ligni, carbo vegetabilis, faszén. A faszén elciállitúsa 

a ltüvelltező n1ódon történik: 
Egyenes felületü helyen karókat vernek le, melyek körül 

a fa-hasábokat felhalmazzák U"V ho"V alól a farakás helse1'éia t)_,i o. ' ' 0 
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eav nvihís :narndjon. Az iav clkészitctt fahalmazt l'éilddel, ned
v~S lc-velekkcl. sZénp;)rral 

0

1Íinlik be, hogy a leveg6től lchcl6lcg 
t:lzárva legyen és n1eggyujljúk a n1cgn1aradt nyilúson. 

,\ 1nclegség halú'ia folytán cléShh a viz párolog cl, n1ajd 
a [J részint élenyül, részint illó szénvegyületek alakjáhan el
száll és a liszla e vísszan1arad. 

10 n1éler ál1nér6jü farakúsnúl a szenesedés folya111atu egy 
hónapig is eltarthat, mely idéí mulva a halurn1.t kihülni hagyják 
s szétbontják. · 

r\. nedves fa 1·l'l/0 , a szüraz 25r,/n szenet ad, 1iiely ahban 
leli rnagyarúzalúl, hogy az izzó szén a vizzcl CO:!-vé alakulva 
na"vohbúra elszáll. Lassu és mérsékelt hömérsöklet ültal töhh n. 
szenet lehet nyerni, igy 

2:)0 '-núl a fa ;)0°/11 , 

:lOO"-míl a fa 3-1"/„, 
·l00 11-núJ a !'a 20°i0 , 

1300 '-nál csak 15"/„ 
szenet ad . .:\ n1agy. gykv. n1cgki\·tínja, hogy u kcrcskedésheli 
szenet ujolag kiizzitsuk, mi :íltal a l'clszörbüll gázok eltávoznak. 
TaIHícsos olv ffilrnak a szenét haszIHílni. mell'ek nem tartal
maznak gymitál (luír<l'a. bükkfa). Tiszta szenet 1iyerhetni terpen
tinnek, acthernck izz{i esüvün való átvezetése által. ezukornak, 
keményítőnek elszeneesitése által, ezek tartalmaznak ugyan H-t, 
dc ha111ut 11en1 . .-\ koro111 (fuligo) igen tisztátalan szén, nlivel sok 
illó vcgyülcl: creosol, carhol, an1n1onia, koznuís anyagok van
nak benne. 

,\ l'aszL~n fekete, n1eg 11cn1 olvadó s 0 hián tüz<Ílló por, a 
villa1nossügot vezeti, tö1nnttségc nrünyúhan jól~rosszuI a hől is . 

l<'elszi\rhöJ() képessége nagyohh. rnint nz úllali széné, igy 
1 rész faszén képes felszürbölni 

Xl-l:i- hói 
HC/-ból 
/-hS-bcíl 
SO,-ból 
CO,-i>ól 

térfogatot: a laraxacun1 off. 
NHa-hól 
HC/-ból 
S02-hól 
IJ,S-ból 
IJ,O,-hól 
CO,-hól 

aethylen e, H1-hól 
CO-b<il 
S-ból 
CIJ1-bó! 
Il hói 

D8·5, 
.J;)·(), 

:m·o. 
:i:.Nl. 
1-1 () 

szene l'clszörhiil 
HO térfogatot, 
8;"') 
(i5 
;);} 
!() 

:15 
35 
\}· j 
/·;) 

:i·o 
1'() 
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Yörös izzásnál a vizet felbontja midőn H és CO képződik, 
H gázban villamos hőnél acetylen képződése mellett egyesül 
a !/-el. 

Hatás tekintetében az állati szénnel egyezik meg. dc mivel 
apró szemcséi a gyomor izgatása állal hascsikarást, hasmenést 
okoznak, nem rendelik belsőleg. Porát helehelve azok a tüdéíbe 
jutnak s azt müködésében gátolják. L. Anthracosis pulmonum. 

Carbo ligni fossilis, ásatag szén. az ásatag szenek nem 
egyebek, mint évezredek eléitt a föld mélyébe temetett növé
nyek lassu korhadásának termékei. A geologiai kutatások nyil
vánvalóvá teszik, hogy a föld keletkezésének első korszakában 
a nagy h6ség és a szénsavdus levegő buja növényzetet hozott 
létre. Eme növényzetet a folyton húborgó tenger iszappal te
mette be, hol a levegéí korlátolt vagy kizárt behatása következ
tében a nedvesség és héiség által lassu évezre.deket igénybe 
vev6 korhadúsnak, eJszenescdésnck n1entek tít. t\satng szénből 
három fajtát ismerünk: barnaszenet, kőszenet és anthracitot 
(1. o.), ezek közül a barnaszén a legílatalnbb képződmény. 

Carboleum = Acicl. carbonic. 
Carbo mineralis = Grafit. 1. o. 
Carbonatok = szénsavas sók. 
Carbo ossium, elmr uslnm, csontszén, a csontokból eliiálli

tolt szén, 90--95''/0 része phosphorsavas mészb61 áll s csak 
5-10"/0 C-t tartalmaz. "1em alkalmaztalik. 

Carbo panis = kenyérből készült, igen tiszta szén. 
Carbo spongiae, spongia usla, lisztitoll szivacsdarabkáknak 

kávépörkölőben való hevilése, szenesitése állal állíttatik elö, de 
vigyázni kell arra, hogy csak harnüsfekete n1aradjon, n1ivcl tul
sügos hcvitésnél a jód és hrón1vcgyülelck, n1clyck a késziln1ény 
ható-anyagát képezik, clilla1111ak. 

A szivacs .1;)-50"/„ szenet ad, mely nehezebb a faszénnél 
sós izü és kozrnás szagu. 'I'arlahnaz: 

c ... 
Ca COa. 
SiOz 
Fez Oa . 
phospluítok 
NaJ,NaBr 

30-,10'/o, 
2ií-:HJO /u, 
8-12%, 
5 - l()'fo, 
8-12°/0 , 

2-3"/ ,, 
cyansók nyomokban. 

Alkalmazzák golyrn ellen. L. natr. jodatum. 
Carbo tiliae = Carbo ligni. 
Carbo sanguinis, vér-szén, 5 r. ökörvért 1 r. J(, COa-al ke

verve szárítva, elszenesilünk. A nyert szénbéíl HCl-al a sókat 
kioldjuk, YÍzzel jól kimossuk s megszárítjuk. A !{z COa a yért 
likacsossá s jobban elporilhatóYá teszi. 

Carbo vegetabilis = Carbo ligni. 
Carboneum chloratum, carboneum tetrachloratum: CC'4, 
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tiszta, kellemes, aether szagu, vizben nem oldódó folyadék, 
mclv a cl1loroforrnból keletkezik Cl behatása folytán: 

" CH Cla -j- 2 Cl= C C/1 + H Cl. 
Clycng!;n hódító hatásu, de a légzésre és szivn1ííködésre k~íro
san hat s összeesést okoz. 

Carboneum jodatum = .Jodoform. 
Carboneum oxydatum, carhonyl, szénéleg: CO. rendkívül 

n1érge5 gáz, 1ncly képződik szénnek kevés Ievcg6n való elégé~ 
sénél, p. o. elzúrt szénkúlyháhan; kékes lánggal ég s n1ár 2'J/0 

jelenléte a levegőben haltílos, számtalan esetben volt már tö
"n1cges halálozás okozója, részint gondatlanság. részint szánszán
dék állal. Előúllitható sóskasavnak, ferrocYankaliumnak Ho S0.1-el 
való hevítése által, vagy ha fémoxydokat, szénsavsókat szénnel 
izzítjuk. 200"-míl 300 légköri nyomással folyadékká sürilhel6. 

Carboneum sesquichloratum. perchloraethan, pentachlor
aethylchlorid: C Clu. C Clu = C, Cin; képződik aethylen -, vngy 
aellwliclcnchloridból, ha azokra chlór hat: 

. c, H1 Clz -j- 8 Cl = Cz Clu -j- 4 HC/. 
Alkotórésze nz aether anaestheticus Aranii-nak. Camphor

szerü, víztiszta jegeczeket képez, r. s. 2. 160°-nál megolvad, 
282°-nál forr. Izgató, majd bódító hatásu. Bódulat alatt a láta 
szük, a légvétel gyér, a hőn1érsék 1 ·5 11-al alább száll, nagy 
~1gyhcli vérbőséget, 1najd halált okoz. 

Carboneum sulfuratum, alcohol sull'uris, szénkéneg: cs, = 7fi. 
A német II. gykv. szerint hivatalos. 

Szintelen, mozgékony. eréisen fénytörő folyadék, nehéz, 
szurös, rothadt relckre erniékeztelő szaga van, közönséges h6-
111érsélrnél párolog, -18°-nál forr, légüres térben oly sok melegei 
köt rncg, hogy a higany n1cgfagy s a hőrnérsék - 58n- l'-rtl száll 
alá. ~leggyujtva kékes lánggal ég cl ::;o'2 és c;o:!.-I'C. 1\livcl Ievc
gfivel keverve igen robbanékony. óvatosan kell vele húnni, 
szabad láng mellett pedig nem szabad· vele dolgozni. Izzó fémre 
öntve az illetri fémkéneg és szén képződik. Oldódik alcoholhan, 
aetberben. olajokban, feloldja a jódot piros színnel, ként, phos
phort, gyantákat, zsírokat. ca mphort, lrnulsehukol. 

Előállitható oly módon, hogy porczellán-csőben izzó szl!m·e 
kéng6zt vezetünk, n1id6n a szén en1e gőzben cs~-vé ég és viz
hcn felfogva, mint olajszerü folyadék azon uszik. 

A CS, bőrre kenve lobot okoz, de az idegek érzéslclenek 
lesznek, helehelve eleinte izgat. később 1mír hódit, mint a 
chloroform. 

2-n cseppenként igen ritkán alkalmazzák mint izgató 
szert ~íjulás1uíl. CO n1érgezésnél, tejben vagy czukros vízben 
bevéve. Zsírral keverve a bőr élősdeit elpuszlitja, eloszlatja 
n1ég a köszvényes daganatokat is. 

Carboneum trichloratum = chloroform. 
Carhonium, széncny = C = 11 97. A legelterjedtebb elem 

a természetben; előfordul szabad üllapothan háromféle 1nódo-



sulathan: 1., gyém:ínt, 2., graphil, 3 .. alaktalan szén alakjában; 
négy vegyértékü közün1hüs hatúsu clc111, 1nely ncn1 oldhat<'> és 
ncn1 olvasztható; 111int clc1nel I~avoisicr is1ncrlclle. 

.!\. széncny az oxygénncl 111agas h61nérséklct inellcll CO:.!-Yé 
egyesül s en1e tulajdonsága rniatt fén1oxydok rctlucúlására hasz
nálják.,\ fé111oxydokal rcducálií tulajdonságának rosszul 111agya · 
nízása folytán, Sthal Ern6 phlogiston elméletét arra állitolla Id. 
hogy a szén igen sok phlogislont larlalrnaz s ennek eavrészél 
izziláskor a fémoxydnak adja ál. (L. phlogiston.) "-

. \ carboniun1 rnagas hőné.l kftlünhüz6 l'é1nckkcl carhidokkü, 
kénnel cs,-é, nitro<1énnel crnnná C"Yesiil. Hvdro<1énncl elcclro-0 _ o~ _ ~ 

1n_os áran1h~1n kiizvelleniil ncelylcnt képez. hydrogénvcgyülc
lc1 ugyszól\·an 1ncgszün1lúlhatlanok. de valan1ennyiük a követ
kező typusok szcrinl van élsszctéve: 

1 

--C- - 1 " é. 

! 1 1 

1 

-C-C- (i \'. é. 

-- C-C-C- - 8. v. é. stli. 
1 1 1 

.\ szahad v. értékeket a legkülöuhi)z{)hh eleinek vagy 
gyükük külhctik le: en1e yegyületek rendszeres lürgynlüsüval 
a szerves che111 ia foglalkozik s részletezve 111egtahílhalük az 
illetfí czim alnll. (Aeidum, nlcoholok, acthcrck. nldchydck. glyrn
lok, ketonok, nlcnloidák, nlbumirnítok. stb. stb.) 

Carbonsavak = szerves savak, !. Acidum. 
Carbonyl = Carhoneum oxnlal. 
Carbonylamid = Carhnmid. -
Carbonylaminsav = Carhaminsav. 
Carbonyldiamid = Carhamid. 
Carbonylsulfid COS. 1XU7-hcn dr. Than Ii.. tarnír :íltal fel

fedezett vegyület. 
Carborundum, siliciumcnrhid: Si C: a conks és quarcz

homoknak clectromos :íramhan való izzit:ísa alkalm:íval kelet
k~zö carl_>id. ~11~lJ a gyé1nán~ utá:1 a I:gkc1nényehlJ tes1. l)r~íga
kovek cs1szolasaru alkalmazzak. !· cltalalla ,\chcson. 

Carbothialdin: Nlh CS. S N[CIJ. CHi}. 
Carboxyl, az 1. v. é. CO. ()EJ gvök neve melv a szt'!'Ves 

savakat jcllemzL L. Acidum. · 
Carbyl = Aethylenum. 
Carbylhydrat = Acthylenoxydhydral. acthylglycol. 
Carbylchlorül = Elayl-chlorül. = Acthylcnum chlorntum. 
Carbunculus. L. Anthrnx. 
Carcinoma, r:ík, níkdaganat, rosz indulatu ülképlct, mclv

nck okát né111elv orvosok küls6 cr6n1íívi vac1y veavi hehatások-
w b. l""l~ 

ban keresik, m:ísok azt állitják, hogy azt az ébrényi élctliéíl 
n1egn1aradt scjlfészkek rneginduló szaporodása okozza. llyögy-
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kezelése symptomaticus vagy operativ; alkalmazták egyidőben 
a condurango kéreg főzelél, de javulásl nen1 híttak _utúna'. 

Carcinoma mammae: emlő-rák. ha kanin kiirtatik, na
gyobb bajtól menthetni me;; a beteget, bels6leg er6sit6 szerek 
adandók. 

Carcinoma uteri, méhrák, gyógykezelése edző szerekkel 
va!ti kiirt:ís vagy operatió által történik. 

Carcinoma ventriculi -- gyomor-rák, f6leg férfiakn:il a GO 
éves korban lép fel, kimenetele mindig a halál. . 

Cardamomum, Elattaria cardamomum, Zingiberaceae (Alpi
nia cardamomum Hox Ammomum cardamomum D. C.), nrnla
hari cardan1on1un1; :2-3 1néter nu1gas évelé5 növény, gc_rcly
alaku nagy levelekkel. n1elyck ho:->szu, hüvelyes szárral hirna!.::; 
a virügok a :1--1-ik, vizszintes kocsúnyon vannak. ~\ gyün1ölcs 
10-20 mm. hosszu, 7-1'.! mm. útmér6jü, pctéded, háromsziig
alaku papirnemii tok, mely hossz:íhan csikoll; a kerekded alapon 
gyakran hilhalni a szúr 111aradvúnyút. .\ n1ég éretlen növény 
halvány-sárga. az érett barna s hosszúban háron1 kopácscsal 
nyilik, minden kopács egy v:ílaszfallal van határoh·a s 5- 7 
sötétbarna. ·l mm. hosszu. illatos magvat tartalmaz, 

A növény hazája Kelet-India, Bengál, ;\lallahari partok, a 
~ikohari szigetek. a nedves és árnyékos helyeken tercrn. 1\ nü
vény csak n1inden húron1 évben ad gyün1ölcsüt, n1clyct 1ncg
érés eliíll, októberben leszednek, napon megszúrit Ya, Bombayha, 
Calcutt:ílin viszik s onnan kerül a kereskedésbe. 

Tartalmaz illó olajat. mely egy folyékony szénhydrogénbéíl 
s egy ebben oldott kámforból áll, melynek képlete: 

C10 Hrn (HJJ)a; 
r. s. 0·9:l, n poláros fény sikj:ít jobbra hajtja; '.l„ gyant:ít; 3., 
l(Y1

/
11 

zsirauyagot. ezeken kivül kcn1ényit6l, nyálkút, eczclsavat, 
n1agnesiun1 és calciun1sökat. 

I·Iivatalos a rnagy. L. IL.. oszlr:.ík. hrit, I'ranczia, hclga és 
é.-an1erikai gykvck szerint. 

,\Jkalrnazzúk szag és izjavitó gyanünl. 1nérsékli a hascsika
rúst. 1nclyel aloe, colocynlhis. gutli, scnna, rhcun1 sth. Okoznak. 

Carclamomum Bengalicum, ammomum aromaticnm Hox. 
2;) n1n1. hosszn. 10 111111. vastag sölétharna 111agv:ik, n1clyck 
ncn1 egészen ./\ alaknak. ha11cn1 petédcdek. nyélczéjük nincsen, 
a magon n-LI borda látható s ezek vizben szárnyakká duzzad
nak: ()0-80 1nagocsküt lartaln1az, n1elyck nyulós anyaggal van
nak összetartva. 

Cardamomum Javanicum. canlamomum majus. amrnomum 
n1axi1nu111 ;\ox. knp-alaku. 2~ 111n1. hosszn és vastag, nyélezével 
ell:ított magvak, melyek igen ki:ílló D-10 hord:íval hirnak. 
(.;yógytürhan ne lartassék. 

Cardamomum ](orarima, carclamomnm majus; Ahyssini:íban 
tenyésző eardan1on1u111, 111elynck gyün1ölcsc gön1bülyd~d. for-
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dított fügéhez hasonló s igen kellemes illatn; a kere,kccUsbcn 
semina paraclisi és piper malagnella nevek alatt is ismeretes. 

Cardamomum longum s. Zeylanicum, elaltaria major Smith. 
10-'lO mm. hosszu, 7-10 mm. széles, petealaku szürkés-barna 
magvak, melyek végükön könnyen meghajlottak. A belső mag
vacskák halványak, kevésbbé illatosak s együltahíban ne hasz
náltassanak. 

Cardamomum majus = Carclamomum Javanieum. 
Cardamomum Nepalicum, a bengali carclamomumlól abban 

különbözik, hogy tetején egy önmagánál hosszabb kehelycsövet 
hord s sürün álló muník által vm1 borilva. 

Cardamomum racemosum, e. rotundum, siami cnrdmnomum; 
11-15 111111. átn1ér6jü, gyöngén szegletes, inkább gün1hölydcd 
n1agvak, n1elyek fehér szinüek, kán1f'or-szaguak. rekeszeiben 
U-12 drh ránczos, barna 111ag van. 

Cardamomum Zeylanicum = Card. longum. 
Cardanus Hyeronimus, hires orrns és mathematicus a paduai 

egyetemen lb01-1G:l3. 
Cardia = grnmorn\'it, a nvel6csőnek ama része, mely a 

gyomcirbejáratot képezi. - -
Cardialgiai gastralgia, ideges fájdalon1, görcs a vyon1orhan, 

melynek oka részint helybeli bántalmakban (zsába. hurut, szelek). 
részint általános megbetegedésben rejlik. Gvönvkczelése első 
sorban sy111pton1aticus, hogy a füjdalnlak rneiiszÍlnjcnek s csak 
azután kell az alapbaj gyógy itásához kezdeni. Mini görcs csilla
pító szerek (anlispasmodica) jó szolgálatokat tesznek a szélhaj
tók, bóclitó szerek, izgatók. 

Rp. 

Rp. 
Tinct. laudani simpl. 
SpiI: camphorat. 

aa ymmmala duo. 
Spir. mcnlhac pipcritcw 

gran11nala q11í1uleci1n. 
M. D. S, 2 ónínkénl 15 cseppel. 

Bisnwthi .mbuitrici yra111. 1·50 
Efoosachar. 111cnlhac pp. 
Natrii bicarbonici aa yra111. S. 
ill. /. fi· diu. in das. No. X. 

Rp. 

Jll. IJ. 

S. Naponta ,'! pori. · 

* 
Mo1plzii murialici 

C('fl/iyram111ala oc/o, 
Aquac a111yyd. a111arar. 

[/ ra 111111 ([ / ([ d CC C/ll. 

S. Sziiks1'y esetén 10 cseppel. 
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Cardiaca remedia, ama gyóg_vszerek, melyek a vérkeringés 
szer,·eire, főleg a sziv működésére gyakorolnak befolyást. Ama 
szerek, melyek a sziv mííköclését öregbitik (stimulantia) ezek : 
ammoniak sók, szeszes italok, co !!'cin, atropin stb. stb.; azok 
pedig. melyek annak működését lenyomják (seclativa, carclioto
nica) ezek: digitalis, strophantus, scilla, lobelia, gelseminum, 
convallaria, hydraslis canadcnsis stb. 

Cardiograf. a szivlökések graficai ábrázolására szolgáló ké
szülék, mely áll egy tojásnagyságu dobozban elhelyezett érzé
keny emeltyü rendszerből, mely rendszer egyik vége a csukló 
pulzusára van szoritva. rnüsik része pedig egy irónnal s papir
lappal összekötve. 

Az emcltyü-rendszcrc.1 át a leggyengébb szivverés is le 
lesz rajzolva oly módon, hogy az összehuzóclás legnagyobb fo
kán az irón a beluílózolt papirlapon a legmagasabb helyet fog
lalja el, mig a szivkamra összelrnzódása az irónnak alászálhísát 
credn1ényezi. .:\z ily rajzol cardiogran1n1nak nevezik. 

Cardiopathia = Szivhctegségek. 
Cardiophlaegia = szivszélhüdés. 
Cardiostenosis = szivszornlás. 
Cardiotonica = 1. Cardiaca. 
Carditis = szivgyulaclás. 
Cardol: Ce1 Hao 0::, közömbös kémhatásu, s;írga, olajszerü 

folrnclék, az anacardium occid. alkatrésze; f. s. O·H78, oldódik 
bei1zinben. · 

Hevítve kellemes szagot árasztva bomlással elpárolog; le
vegőn :íllva barna, majd fekete lesz, füS0.1-el piros-szinü lesz 
s ez oldatból vizzel mézgaszerü anyag válik ki; HNOa-al czinó
ber szinü porrá alakul. EWH lassan feloldja s ez oldat a Jcveg6n 
vérpiros lesz. Alcoholos oldala eczetsavas ólommal oly csapa
dékot ad, mely a levegőn megvörösödik. 

Cardoleum pruriens, égető carcloleum. az anacardium off. 
balzsama, mely a héj és a kőréteg közötti üregekben van. 
\' csicans szer, oldatával ruhát is lehel irni, dc eme irás a b6rrel 
érintkezve gyulaclást okozhat. 

Cardoleum vesicans, az anacardium occid. balzsama, m cly 
carclolból és anacardinsavhól áll. A b6rrel .érintkezve hólyagot 
lrnz, hosszas behatás után marólag hat s a vaclhust, szemölcsöt 
elpusztitja. 

Carduus benedictus, cnicus benedictus, centaurea benedicta, 
calcatripa languinosa, pápafű, úldott csüküllő, az összetett 
vir~íguak közé tartozó 1 éves növény, n1elv nálunk is teren1. 
'10-70 cm. magas, szára szögletes. barázdás, mereven álló 
sz{írökkel borított s terepszcrüen szétágazik; a levelek lfi cm. 
hossznak és 5 cm. szélesek, gerely-alaknak és váltogatók, 
öblösen czirnp:\sak, szélük tüskésen fogazott. A virágok kékek 
s n buzavirághoz hasonlilanak. 
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'fartalmaz f1°/
11 

gyantane1nti anyagot, nyúkoL illó olajat, 
n1é~zsókat és cnicint: C11 H1s Ori; a cnicin színtelen, ütletsző, 
selvemfénvli. lüalaku jegeczeket képez. melyek borszeszben 
okilrntók. -

Mint theát alkalmazzák idült vesebajok eseteiben. gyomor
hurutnül, n1éhszcnvességnéI. A n1agy. I. és osztr. \'. kiadúsn 
gykvhen hivatalos volt. 
• Carex arenaria, fövényi sás, a sásfélék (eyperaceae H. 
Brown) cd:hljába ,artozó évelő növény, melynek gyökere a 
német II. gykv. szerint hivatalos. 

„\ fövényi süsnak földalatti része elágazó és gun1ósan n1eg
vastn«odolt, földfeletti része pedig cl nem ágazrí. c'omótlan, le
velei b a t6 körül csoportosulnak s i'phüvelyück, egy közös 
crüek. A. virágzat kahísz, a virügok egylakiak, a lcrn1és szen1. 

A gvöktörzs igen sok kcményitőt. nyálkát tartalmaz, s mint 
táplúló szer alkalmaztatik. Egyidőhcn mint. hugyhajtó szert al
kaln1azták, de nagyon ·,úrtaln1allan( szer. 

Carica; ficus carica, füge; a küzéptenger vidékén tenyész6 
fa az eperfa-félék családjában; gyümölcse G0-70"/„ czukrot 
larlaln1az s n1inl t~ípszer és cs~.n1ege hasznúltatik. A gyün1ülcs 
oly módon keletkezik. hogy a terméslevelek összenőnek s n 
husossú vál kehclvkék által körülvétctve a körlealaku vaczokan 
foglalnak helyet. • 

Carica Papaya, dinnycfa, délamerikai növény, nálunk üveg
házakban tenyé,zlik. Fúja és levelei egy keserü, csipö, nedvet 
lartaln1aznak. w n1cly ned \' a fa vagy levél n1egn1clszésekor r?
lvik ki s actherhen, alcoholban eltarlható, a tejet megolvasztp 
s ugy viselkedik, mint a pepsin. Eme nedvből állitják cici a 
a l'apayotlint és a carpaint. 1. o. 

Caries. csontszu, a csontoknak szétesése és clgenyesedéSe 
n1ely csont- vagy csonthártyagyulachís után szokÜtt wbcküvct
kezni. Az ilv csont szivacsos. idővel elüszkösödik s a csont fe
lelt mcgnyiit tályogon át darahonkint eltúvolitható. A csontszu 
tubcrculoticus ercdetü. Gyógykezelése a csont ellávolitásúból áll. 

Carista 1. curare. 
Carline acualis bábakalács, kc'írfénv, évclií növér1v a c01n

pos_iták rendjében .. Átható szagu. csipős izü gyökere· féíleg az 
úllatgyógyászathan mint izzasztó, hugyhajló szer alkalmaztatik. 

Carmichael Richard, hircs angol sebész, föleg a bujakórral 
foglalkdzott. 1830. 

Carminativa remedia, ama szerek,· a melyek a belekben a 
szelek Jelhalmozódásút megszüntetik s kihajljúk; ilyenek fcilcg 
az illó olajok, ánizs kön1ényn1ag. foe11iculun1 1 angclica n1cntha, 
coriandcr stb. 

Carminum, carn1invörös. a carn1insavnnk altuninútokkal 
való összeköttetése, mely a coccionclla oldatúhól állítható elő, 
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ha ahhoz alumcnt vagy plumhurn accticumot adunk. A carmin 
értéke alumcn tartalmütól függ. Használják mint festéket tinl'\t 
an1111oniáhan oldva. · · ' 

~armin~av; (;17 /~1< 010, a coccionclla alkatrészét képező, 
gycngen sav1 kcrnhatasu, hthorvürös por, alcoholban, an1n1oniá
ban oldható._ E~őállit!iató a coccioncl,la oldatának plumb. aceti
cummal vala kicsapasa s a csapadcknak 112 S-el való elbon
tása által. 

Carminum coeruleum, indigócarn1in, az indiaókénsavnak 
Na vagy [( sója, melynek oldalát rulrnkékilő oyanái~t haszmílják. 

Carminvörös = Carminum. "-
Carniferrin, :i0"/0 vasat tartalmazó phosphorhnssav, melyet 

o-;; gr.-os adagokban alkalmaznak anacmiánál, chlorosisnúl stb. 
Carniferrol! Hl'/0 huspcpton és 0·-l'/." vastartalmn vegyület. 
Caroba, a .1acarancla procera lcvclc1, melyek carobin nevü 

nem tanulmányozott anvagot tartalmaznak. Tonicus hatásu sziv
és izon1n1éreg. L liignoÍ11i'a copia. 

Carotis = fcj-üt6ér. 
Carpainull!: q" /fr, Nq,, a c.a.rica papaya egyik alcaloidája, 

melyet \ an Hi.tn alhtott clo. Indiaban a henszülöllek a carica 
papaya !cvcl~it egy ~Italuk is°:1ert anyaggal való főzés :Utal 
1ztelenne teszik, vagyis a carpa1nt n1echanice lekötik s az iov 
nyert főzetet váltóhíznál jó sikerrel használják. · "' 

Ha a carpainra sósav hat, vizben oldliató bázis keletkezik 
mig [J, so,-es oldata lrnli-higanv-chlorid oldattal voluminosuso~ 
csapadékot képez; barytvizzcl 'hosszu idei a fözve feloldódik 
n:iközben al~alic1~s hattísu gőzök fejlődnek~ Plalinlemezcn hc: 
v1l ve n1aradek nelkül ég el. 

Savanyu oldata /( 1\ln 0;-el msdúlva felbomlik eav nitro
génn1entes savvá és an1n1oniára. A. sflV vizben, alcoholl)a~: aelher
hcn oldható. Eme sa1'hól fractiomílt lepúrhís által 3 sav vá
lasztható külön : 70"-J.10° és C"V maaasahb hőmérsélmél lHÍroloó. 
\ . ' 1 1 "' b b r mrnomacos es a co 10los oklatában Ag NOa oldhatatlan csapa-
dékot képez. 

. Carposid, egy glycosidnemü anyag a carica papaya levc-
le1h~n. Igen nedvszivó, tííalaku jegeczekct képez, n1clvek a sa
ponmhoz hasonló tulajdonságnak. \'izben és alcoholba'í1 oldódik 
acth erben nem. · ' 

Cartesius = Descartes. 1. o, 
Cartesiana claemunculus, a hydrostatica törvényének be

mutatására szolgáló természettani készülék. Áll eay belül üres. 
nyi}ásával„ !efelé álló alakból: mely a_ vizcn · ns~ik; ha ama 
cdeny szaJat, melyben eme kis alak vizen úszik, hólyamral szo
ros1~n leki'.tjük s a hólyagot ujjunkkal megnyomjuk. aki;-;;~. a viz 
a kis nyilason hcnyo1nul az alakocskáha, n1inélfogva az nehe
zebb lesz s lcsply~cl. ha a hóI:ra_got ~iem nyomjuk, ujra felmerül. 
A habknak ala- es felmerülesi kcpcssége eme tüneményen 
alapszik. 

liazny, Gyógysz. Lcxicon II. 
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Carthamin, carthaminsav: Ci.; !lm o,. a e. t!n~torius _f e~t
anvaga: harnavörös por, n1ely alcoholban ~:1horszn~u:n oldodtk. 

- Carthámus tinctorius, vadsáfrüny, a lcszkes vtraguak rend
jébe tartozó növény, régebben gyógyszer v.olt.. . .. , 
· Carum Ajowan, thymol tartalmu, kelctmdia1 noveuy az um-
belliferák esalúcljáhan. l. Ajowan. 

Carum carvi l. Carvum. 
Carvacrol, oxycymol: C10 I-fr1_D, a thy~1:0I1al !zo~n~r veg):ü

lct, mely a különhiiz6 origanum la.1okban ion elo. b·os dcsm-
ficiens Cs anlisepticun1, . „, . , , 

Carvacroljodid, isomer az anstollal; eloalhlhato 2 gramm 
earvolhól, melyet -10 gramm 10"/0 Ne~ OH-hai;. oldottunk._ eme 
oldalhoz :rn gr. [( J-l adva, carvacroljod1d vahk le. Anl!scpl1-
cum. aethcr,' chloroform feloldja. . „ 

Ca•ve11 • c10 H111 iuen mozuékoiw folvndck, mclv a lcny-
- • -' ' b l':'> " ," , • „ l 

iníuvilási síkot jobbra hajtja. F6alkalrészcl kepez1 a o enm car-
vinák, melrnek íü"/0-a carvenbiíl úll; HC/-al camphorszcrü lo-
111cget kép'éz. . . . 

Carvol : C1o H1.1 0, a menlhollal, lhymollal, mynsl1collal 
isomér vegyület, mel)'. elc'íj_lin .~ _l~ön;1én)'olajhan, kaporhan 
o·n5:l r. s. mozgékony lolyadck, 121'-nal forr, HCl-al champ-
horní alakul. . , . l" 

El6állitható a kiiménymagolnjból destillútio ulpn, mH:_on 
is a 220--230"-núl :ílmenő részt felfogjtik, ez ü carvol: az clohh 
:.ítinen6 rész carvcn s a lcgulolj:.íra átpúrolgó rész a carholsav
hoz hasonló. Li<1ue1wrck készítésére használják. 

Carvolcseppel<: 
Rp. 

Caruoli 20. 
01. menth. pp. 2. 
Spir. vini r. 7.'J. 
Aqrrne cfost. :J.. . . . 

Carvum = kün1ény111ag. sen1cn car:1, n1cr1c~rp11~n1, ~ar\:.1. 
.-\ küzönséncs kön1ény, cnrurn carvi, hun1un1 carv1, k:t ,;v1_ no: 
vénv az u~1hcllifcrtik- családjtihan; karószcrü gl·ökc_rch?l :J-b 
dcni. magas, fcnnl elágazó szár indul ,ki; a lev~lny;l~z~\' i;os_z
szuak és hüvelyesek. a levelek czimpasak, a czimpul:_ kelsze1 c
sen hasítottak, 'a legalsó czimpák a leghosszabbak 1~·~, cm.) s a 
csucs felé a nyéiczével keresztalakol képezve kis_ebbcdnek: 
az erny6 8-10 sugaras, gallérnélküli, a szmnok Je,herek. 

A gyümölcs (scmen carv1) -1 mm. h~s~zu. osszenyo1;1olt 
olclalu s kél gcrezdre hasad. melyek egy k;llcle f~".lctt s~alon 
csüngenek. A gerezdek domhoru oldaltit hatnak, cnn_lk~w- o~ 
dalukat belső oldalnak nevezzük. A gere1.dck m,mdegy1~rnn_ ·' -,1 

fonalszerli horda emelkedik ki, a sekély, dc szeles bm:azdakban 
cgy~egy. a belső oldalal~on 2-2 olajcs.ato,rna ;·on:il :·~g1g. . 

Tartalmaz illó olapl. csersavat, fe!1cy1;ye_l,, czuk1 ol. Alkal_
mazzák mint szélhajtó-szert és mint szag es lZJav!lot. l. Olcum carv1. 
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Caryophyllin. l. caryophyllns. 
Caryophyllus aromaticus, L. Eugcnia cnryophyllala Tlmn

hergcr. 1-1--10 111etcr n1agas cserje vagy fa, n1ely örökzöld, 
h6memíi, lándzsaalaku levelekkel hir; a virügbimbók eleinte 
fehérek, inajd \'Örüsek lesznek n1ig kinyiinak. A n1ég ki ncn1 
nyilolt, vörös hi1nhókal évente kétszer leszedik, napon 111cgszú
riljúk s a kereskedésbe hozzúk (frucl. caryophyllorum). A szeg
füszcg 12-1;) n1n1. hosszu, -1 n1111. vastag, a n1egn1aradt kchcly
lengék 5-G n1n1. átn1éröjü gün1böcskét vesznek körül, n1cly .1 
egymást boril<i szirnmlevélb{íl ül! s bennök a himszálak vannak 
elrejtve. Az illó olaj 2-3 sorban álló csatorrníkban a kehely 
husos falúhan. a kéreg parenchym szövetében van elhelyezkedve. 

A szcgfüszeg haztija a ~Iolukki szigetek, Sumalra, Malakka 
félsziget. tenyésztik .Jüvühan és a [leunion szigetén l\Iadagascar 
mcllcll. Zanzibürban, Braziliáhan és az Antillákon. 

Hozz:ínk a \Iolukkúkról kevés kerül, liihhnvirc Zanzihar-
b<íl hozztik ezt tit Hamburgon keresztül. -

Tartalmaz illó olajat, salicylsaval, caryophyllint (Cm Hm 0) 
mely kiiziimhiis, szag és iznélküli oszlopocskúkal képez, forró 
aelhcrhen feloldódik, HSOu-al l'fízve caryophyllinsavvá Coo I-fo Oo 
élcnyül; tartalmaz még gyanltíl, mézgát stb. 

Alkalmazztik mint szélhajtó szert iz- és szagjavilól. Lásd 
01. caryoph. 

Cascara sagrada, Rhamnus purschimrn. rhamnus Ameri
cana; az ehsefafélék (frangulac9ac) rendjébe, a rhamnaccák 
csalúcljáha tartozó fricska. mely E.-.-\merikában vadon tenyészik. 

I-Iivatalosak n törzs é~ a vastagabb ügak n1egszúritott ké
rcgdarahjai. l~zek laposak vagy csurgónlakuak, 1-3 cn1. széle
sek, 1-3 mm. vastagok. törékenyek. a löréslap fogazott. A ké
regdarabok kivül harnüssziirke parúval vannak fedve, n1ely 
rnvlilkoll, hasadozott, gyakran zuzmóktól ezüst-szürke vagy fe
ketén pontozott, a belső oldala fnhéjbarna, a fialalab.b kéregnél 
hosszanti csíkokkal, a vénebbeknél haránt ránczokkal átfutva. 

I\.creszln1elszetc sárgás sugaras htíncsot n1utat, a velősu
garnk végei összeh[\jlök; a középső kéreg belső részében sok 
oxalsavas 1nészjcgcczek vannak. . 

~·\ kéreg gyengén. dc jellcn1z6en cserzclt h6rszagu, pora 
keserü izü: f[, S0.1-el harnaviirös. [{, COa-al sötétpiros lesz. 

Ne lévcszlcssék össze a Hhamnus Calil'ornia kérgével, 
mely jóval vastagabb, felületén kerek lenlicellük vannak; a fel
luím alatt pirosharna réteget találhatni, szagtalan, alig keserű 
izü, a nyálat narancssárgára fesli. 

.-\ J'rangula kérgének (I. o.) velősugarai szürkék s végük 
nem összehajló s kőscjtjei nincsenek. A purchiana kéreg az al
cohoH sárgárn, a cnliforniai pedig biborvürö.<>re festi. 

A cascara sagrada kérgét 187í-hcn Dr. Bundy említi elő
.;zür s ajánlja székrekedés ellen; f5 nevezte cl a drogot cascara 
sagrad~ínak, n1i spanyolul annyit jelent: ~szenl kéreg' ugyan-

4· 
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ezt jelenti angol neve is: oSakred Bari«, California némely he
lyein chittem kéregnek: is moncljúk. 

r\ cascara sagradát a frangulakéreg hclycllcsitőjeként hasz
nálják szokv~lnyos székszorulásoknál 0·'.2;) 1 gr.-os atlagokllan, 
Jluid extractumából 0·:)-3·0 grammonként s e tekintetben a 
rhcum és senna mellett foglal hclyeL 

Alkotórészei Prescott vizgálata szerint :1 gyanta, melyek 
közül egy sárga, egy vörös és egy barna szinü; tnrtaln1az fran
gnlint (L o,) emodynt (L o,) mely glycosid anyag s isomér a tri
ox ym ethy !un thm chino nnal, 

A gyanták gátolják a peps in emésztését, dc emelik a pan
crcas nedv 1eválaszlúsát s igya két hatás egyn1ást ellensulyozza 

Cascari!la, cortex cascarillae, e. eleutheriae, a croton ele
utheriae BennetL euphorbiaceúk közé tartozó csc1jc, melynek 
hazája az Antillák. 

·A kéreg ken1ény, csurgószcrü, 2·5-10 cn1. hosszu. a fintn
lahh féleség 111illin1éternyi vastag. könycn lcvállú pararé~eggcl 
van boritva, melyek ezüstszinü zuzmóktól petycsck, A venehb 
kérgen számos hosszanti repedés látható; vörhenyes barna, tö
rése szaruszerü. 

F'üszercsszagu, r~ígva csip6s keserü izü. I-Iivatalos a n1agy. 
I., nén1ct II., brit, franczia. belga és orosz gykv. szcrinl. 

Ne tévesztessék össze a Bahamákon tenyész6 Croton ln
ddus kérgéye], ennek pararétege nem válik fe, a kéreg harán
tul csikolt, a zuzmók rajta harmíbhalc nem illatos s nem csip6s 
csak összchuzó izü. 

Tartalmaz illó olajat mely egy terpentinhez hasonló szén
hydrogénből és egy s ürü, oxygéntartalmu sárgás olajból áll: 2„ 
lii"/0 gyantát; 3,, 15°/0 mézgút; ,!,, cascarillint: C1" H1< 01, mely 
forró borszeszben oldódik s abbcíl apró jegeczek alakjában vá
lik ki, keserü izü; :i, keményitiít; Ci„ sókaL 

A cascarilliu és az illó olaj a gyomorban fokozza az 
crnészt6nedvek lcvúlasztását. n1i által a progrcssiv k6r111ozgásra 
élénkit61cg hat s az illatos zsongilók s oráhn tartozik. 

Alkal111azzák idült hurutos e111észtetlenség, vérhas eseteiben, 
idült hörglmrutnál, czekitt váltóláznál is prcíhúlkoztak vele, 
Adagja OJi-2 gramm, 

Cascarillin L cascarilla. 
Casein, sajtonya, a tej albuminoidja, mely alkotórészét 

képezi a tojásfehérnyének is és ezekben valószinüleg valamely 
szabad lug fütal tartatik o!dYa, 

A feloldott casein fözéskor nem olvad meg, hanem felü
letén hártyát képez (a tej megbiírösödése), oldalaiból kicsapják 
úsványi és növényi savak, aelher, fén1sók, Iegha111arahh vala
mely pepsintartal111u anyag, mint p, o. a borju ·L gyomrának 
nyákhárlyája; az ily anyagokbül készül a 111csterségcs ajtó . . \ 
fenn ne\'ezett ojtó anyagok a tejben levií villanysavas kaliumot 
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felbontják, mi mellett saYanyn só keletkezik s a casein és alhu-
111in részek kidllanak s aludt tej képz6dilc 

A megolYadt casein (sajt) friss állapotban fehérszinü és 
pelyhes állonuínyu, kés6l1!1 n1egsárgul s viaszszern lesz; vizhen, 
borszeszben oldúdik. A sajt mindig tartalmaz casein mellett 
111ég illó kövér zsirsavnkal, 111int valcriansav, vajsav, capryl, 
capronsav stb. 

Casein-ferrum, :)'2°/0 vasat tartalmazó vegyület, mely ammo
niúhan oldható port képez. Alkalmazzúk anaemiúnál, cl1loro
sisnáL 

Casein gitt. ragasztószer tajtékhoz, porezellúnhoz; készit
het6 10 rész tehénturónak 1 rész oltatlan mészszel valcí keve
rése s kevés vizzcl valö gyurtísa által; pépszcrü n1nssa, 1ncly 
hnn1ar n1egke111ényedik. l>orczellán, tajték, n1árvány stb. üsszc
ragasztásüra igen alknln1as. 

Casein-natrium = Nutrnse. 
Casein-peptonat, az emésztés folyamatának egyik protein 

szúrmazéka, mely a caseinnek hy<lratiöja által jön létre; a pro
teinanyagok általában vízfelvétel által pcptonokká (L o,) ala
kuln:.1k áL 

Caseinum sacharatum, olajok emulgülására szolgáló anyag, 
mely áll 100 rész száraz cascin, 8 gramm natr, bicarhonic, és 
\100 gr, czukor keverékéb6L 

Casita, Sapindus saponaria, a sapindusfélék családjába 
tartozó, ti-- 7 n1éter n1agas fa, n1clynek gyün1<ilcsc 17 111111. át-
111érőjü, husos. kerekded alaku, szárazon igen kcn1ény, szagta
lan, eleinte édes, kés6hb kesernyés izü, n1agvai kerek alakuak, 
fényesek A gyümölcs sok saponint tartalmaz s ennek javallatai 
alapján rendelik, L Senega, 

Cassia caryophyllata, cortex caryophyllatus, a franczia gykv, 
szerint hivatalos; a kéreg a dicypellium earyophy!latum ;\lees 
(!aurineae) növénvtiíl származik, a növény Braziliában honos, 
· A. kéreg 8--9 decirneter hosszu. csoJ{oiádéharna, hosszant 
e.sikolt cs6alakban kerül forc1alon1ha, a ]Jara és középső réten 

l 1 " '] 0 1 , f b renc escn 11anyz1 e Szaga a szcgl'üszcgrc cn1 ekcztet, üszeres 
ize Yan, Tartalmaz mézgát, csersavat és illó olajaL 

Cassia cinnamomum. L cinnamomum. 
Cassia fistula, L cathartocarpus fistula Pers, bactyriolobam 

fisL a leguminosák rendjébe tartozó fa, Aethiopiában, melynek 
gyümölcse mmt enyhe hashajtó használtatik A gyümölcs 20-50 
c111. hosszu, 2-5 c111. vastag, feketés, hosszában kél erős va
ranynyal; belseje barna szinü közök által ü·ií cm. széles reke
szekre van osztva s cn1e rekeszek lágy hélállon1ánynyal van
nak kitöltve, mely iillománv fekete, fénylií, kemény magvakat 
tartalmaz. A liélállomány "pulpa cassiae tartalmaz Gl-G9% 
czukrot, ü-7% mézgát, 3-1"1°/0 csersavaL 

Cassia lenitiva, cassia scnna, a cassia fajok, melvekt61 a 
a folia senna szár111azik, synonin1áikkal együtt a köv~etkezők: 

j 
F 
f! ,, 
f! 
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Cassia lenitiva, seu cassia senna /]. L. e. acnlifolia 13. e. 
lanccolala :'\ccloux. vülfajai :1. Cassia lcniliva Bischoll' scu e. 
aculifolia dclile; ~„ cassia lcniliva B. cohlusala, e. aelhiopica 
Guihonrl. 

11. Cassia medicinalis B. seu e. angusli!'olia Yahl. e. hrn
ceolala Hoxb. senna officinalis Hoxb; vúlfajai: 1., e. anguslifol. 
\'ahl. x genuin. B. ~„ e„ anguslil'ol. \'ahl. 3. roylcana B. e. lan
ceolala Hoylc \Y. e. elongala. Lemaire-Lisancoml. :L e. angus
lil'ol. Vahl. I" Ehrenbergii B. e. lanceolala Ehrenb. e. aculil'ol' 
:'\ees senna anguslifol. Ballrn. 

Ill. Cassia obovala Colladon. seu e. obovala Ilajne D. C. 
\

1 

ogcl, scnna obova!a I3alka; vülfajai : 1.~ e. gcnuina, e. scnna 
Ncctoux, 2 .. e. platycarpa. e. obovata I.egnicur-Pcrrol, :~.,e- oho
\'aJa Th. \'egei, e. oblusala Hayne, l\oxb. 

IV. Cassia pubescens Hoh, Brown. scu e. Schimperi Slcud. 
e. pubescens et lomenlosa Ehr. e. cana \Y endcr. e. oblusala 
I lochsl. senna ovaliaJ'olia Batka. 

Cassia lignea, a cinnan1on1111n Zcylanicun1 ürcgchb úgai
nak kérge; n1ajdnen1 iz és szagtalan, ne.111 hasznúlhalö a gyögy
szertárakllan. 

Cassia occidentalis, a cuesalpinrník csalüdjüba tartozó ll'fl
picus övi fa, n1elynek kérge corlcx F'edegorö név alall voll is
meretes s lüz ellen hasznúllaloll. 

Cassis tliea = fekete ribizke-levél, mclYel mini izzaszló·-
szcrl f61cg I•'rancziaorsz{Jgban hasznúlják. ~ 

Cassius bibora, a porczcllün és üvegfestészelben haszn;íll 
festék, mely aranychloridnak slannumsesquichloriddal való cse
rebomlásakot· keletkezik. 

Castanea vesca, szelid gesztenye. a barldsak rendjébe a 
lölgyl'af'élék csalüdjúba larlozó mérsékelt övi la, levelei öl ka
rélyosak, virágai egylakiak; a porzósvirágok barkát képeznek 
s ezek hosszunyclüek, a virágok leple ;) n1clszclü, a porzök 
szüma 8-10. A gyümölcs vékony tüskékkel boriloil makkból 
üli melyben 1-3 darab mag van. 

Castor americanus Cuvier, a rúgcsúlók írodenlia) rendjébe 
tartozó állat, mely északi Amerikában, Canadában van elterjedve 
de ennek hodmwzacskói ne használtassanak. 1. caslor, fiber és 
Castoreun1. w 

Castor fiber L. Közönséges hód, (~szak-Azsia és Európa 
folyamai mentén tanyázó rügcsúló állal, Hl-1:\ dem. hosszu 
3"t-·i dem. széles, hátulsó lábának ujjai közölt uszóhúrt ya van 
kifeszilve, farkuk laposra nyomott, ovalis és pikkelyekkel f'edcil. 
.-\. n1agánosan élők IJ:nkakal vájnak n1uguknak a folyó n1enlén, 
a társasághan él6k pedig ken1enczcalaku, berendezés tekinte
tében míívészi lakásokat épilenek fából a folyók mentén. 

A hód manapság kiveszőfélben van, hajdan a Duna és 
Tisza partjain is vallak hódak, Emópüban mür csak a Hhone 
és Elbe partjain fordul elő. 
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/\ hód egy snjtllsúgos nnyagot, az u. n. cn_slor:un1o_t tar
talmazza. 1. o„ mclv a l'ark liive alatt a hí\vely, dlclolcg ftlyma
liimW mindkét oltlttlán lcvéí 1-1 mirigyben íglan<lttlac prae
putiu!es) f'oglaltalik; ezen rnirigj:ckl~~l .. illct6le~ ~ü1nl6kkel üsszc
köttelésben vannak n1ég az tL n. veglJeli lit~·n1a1n11·1gyck, (gla~1dulae 
prucprionales) 111clyek egy s:írgús, ola.1nen1ü anyagot (axung. 
cuslorei) tartal1naznak. . 

Castoreum americanum, e. cnnmlensc. a easlor amcncanus 
Cuv. liiml6je; az m·osz hódony liimlőjénél kise!>li. t,'Ü.nczo.s 1.a
pos és !'eke le; a benne lev6 castorcun1 gyanlak1nezesu, voros
harna, g,·engc izü és szngu. f>ctrolcnn101clhcr 2°/0 illó olt\jnt 
von ki c}}el6lc, chloroforn1n1al pedig harnavürC>s, kc1nény, cas
torcun1rcsinoidol lehet k.i'oldani. r1orszeszszcl 1ncgnedvcsilvc. só
savval sür"üsbarna l'olrndékol képez. Borszcszes oldalüból vizzcl 
való higittí~sal Yürüslitlr1u1 gyanta vúlik ki, 1nely , a111n1onb~han 
nehezen oldódik. ,\111111oninkos oldala curcun1a1>al'ga s v1zzcl 
nern zavarodik 1neg, dc sösav hozzún~Iására nc!11sokúra harna 
vüln1ányl ad .• \z európai gykYek szer!nt nctn l11Yalnlos. , 

Castoreum moscovitense, kiiziinsegcs Yagy orosz ho<!ony. 
Sajátságos állati üllomány, mely a cast:ir fi~erlől s';ürn:aztk; _I. 
o. A jó caslorcum li-t:\ cm. hosszu, '.b-!b cm; s~eles '.'0--2;i_D 
oran1n1 sulyu páros zncsköt képez, 111cly zncskopar neha kel 
~siros an\'~iuot lartal!nazö kisebh tün1JfíyeJ van összekötve. 1\ 
zacskók Sin~ák, kürte·alakuak s füsttéH barna szinüek. a frissek 
lügyak. :\!inden liiml6 négy hárlyúból üli. a kél bclsií hártya 
kiiziill Yan a tnlajdonképcni caslorcum. A boklrnnu casloreurn 
tü1nl6kct ncn1 szárítják l'üstün s ezért viiágosahhak; óvakodni 
kell a casloreum-h;unisitúsokl<íl. clvelencl6 az amerikai hód 
liimliíjc: sttll'OsabiHí teszik a casloreumol kfülarabkükkal, állati 
vétTei. gyaniüval; htlmisilják a kecske horékjüYal. ~i01:ju e1~;'
hólyagjúYal, dc eme hamisilüsol~ cls6 ptllm!alra lchsme~:hc~ol<. 

... \ szúraz castoreun1 hon1alvos, athato szagu. cs1pos 1zu. 
porilhaló darabokat képez. Borszcszcs oldala Yizzel lcjszerü lesz, 
de an1111onia hozzáadúsúra n1cgtiszlul. Borszcszs~cl 111.egne~lvc
sitvc s sósavval leünlvc ne111 pezseg, hanen1 a CO:!. kis holya
gocskákat képezve illan el. 10-20 ón~ muln1 a fo!.oldoll . cas
lorcun1hól vörösbarna vúlrnúny ülepszik le, rne}y Jol~g so_sl~a
savas Ca-hól úll; a casloreum, mely HCl-ban tcljeset1 leloldodtk, 
beteg állallól való. . . . . . . 

Ha a lágy castoreumol ponlarn akat:iuk, Jcdell Jazekban 
ollallan mész fölött szüritsuk. 

Tallalmaz 2°/ illó olajai, mely pelroleumaelherben 30"-núl 
jól oh.lf~dik; (:asto'r(int '1:t5°j0 ': c..>,astor~curnresinoidot 58 7> 0/n: szén
'savas an1111oniüt ()-8 11

/ 0 ; 111ész és n1agnesiun1carbonatot. osn~a
zonl; 80"/o zsirl, kevés phenoll és nyomokban egy alcalotd
nernü leslel. 

Az orosz caslorcum adagja O·O t-O· I 0 az amerikaié 
0·3-lHi gramm. 

. :il 

H ,, 
•I 
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Hatás tekintetében megegyezik az ol. valel'ianae-vel, f6leg 
izzachísl és szédülést okoz. Alkalmazztik calalepsiánál és a ré
giel.;: éÍltal idcghíznak nevezett tünetcsoporlnúI ; jelenleg ncn1igen 
alkalmazzák. · 

I-Iivatalos a n1agyar, helvét, nén1ef, brit, franczia, hclga, 
orosz és é.-an1crikai gykvek szerint. 

Castorin, nem szappanosítható zsíros anyag, mely a cas
loreumnak mintegy '.2·5%-lli teszi; pelrolcnm aelh erre! kivonva, 
fehér lüalaku oszlopokat képez. 

Castoreumresinoid, a casloreum egyik alkatrésze, mintegy 
58°/n; kevéssé ragadós, szagos anyag, n1ely chloroforrnn1al von
ható ki. 

Castor-oil = Oleum rieini. 
Castratio, caslnílás, herélés, petefészek-kiirtás ; ama sebé

sze ti operalio, melynek segélyével a férfi ondóképző mirigyei 
vagy a nő petefészke eltárnlillalik, hogy nemzésre képtelenek 
legyenek. 'förükországban a hárc11161·ökct

1 
Olaszorsz:.lghan az 

énekeseket herélik ki, alkalmazzák oly nőknél kiknek a szülés 
esetleg életükbe kerülne. -

A herélleknél az ivaröszlön szünetel, a hang pedig gyer
n1ekes 111arad. 

Castus dulcis = Canclla alha. 
Cata ... (/(cm< ... ) görög ercdclü kifejezéseknél alá ... 

le ... szót jelenti. 
Catagamba = Cateehu. 
Catagraphologia, rendeléslan. a reccplinís tana. 
Cataklysma: l. allővel, '.2 felforduhís, nagy zavar. 
Catalepsia, kóros elmebeli állapotból eredő betegség. az 

akaratnak alávetett izmok ama kóros üllapota, midőn azoknak 
az akarat központjával való összeköllctése 111egszünt, a hcteg 
nem képes valamely tagját megmozdítani. Az izom és az illelc3 
tag enged a külső behatásnak, de ahhan a helyzetben marad, 
amelybe lelt helyezve a kifüradás minden jelensége nélkül. 

Catalysis = Analysis 
Catallactica = Közgazdaságtan. 
Catalogus = Jegyzék. 
Catamenia = Hónapszám. 
Cataphora = A!omkór. 
Cataplasma, pépes borogatás; külsőleg használt gyógyszer

alak, mely durván tört növényrészek elegyébéil áll s húzilag 
készittetik el ugy. hogy haszn:llható legyen. l{égehbi gykvek 
szerint hivatalosak voltak : 

Cataplasma altheae, e. amylacea, rad. allheával, illetve amy
lummal készítve. 

Cataplasma anodynum Ph. Gall. 

Rp. 
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Cap.mlne papnuer. P. 26. 
Hrbae hyoscinmi P. :íO. 
Aquae f'eruidae P. WO. 
Per aliq11ol momenta ebuli
anl, lt u11 col/ a t ura co111111 i~vl a 

Cll/Jl. 

Pulu. emo/. pro caiapl. P. 100. 
coq11an/11r 11/ consisien lia 

caiaplasmntis efficiatur. 

Cataplasma 

Rp. 

carbonis Ph. Brill. 

Carb. ligni P. 1. 
ilfolli11111 panis P. 4-. 
Fari1111e /i11i P. 3. 
Aquae f'eruid.. . P. 20. 
Primum mollw pwlls nq11a 
calore adhibe11do perdecem 
rnornenta horae 1nacera, 
elein se11sim admisce f'ari-
11nm li11i, pos/remo admis
cel11r dimidia q11an tit as car
bonwm, el reliq11a q11anli
lnle miscrlln consperyaiur. 

conii Ph. Brit. Cataplasma 

Rp 
Hb. conii mac. P. 1. 
Farinae /íni P. 3. 
Aq11ae P. 10. 

Cataplasma decubitum, 1. Plumhum lannicum. 
Cataplasma emolliens = C. lini. Ph. Gall. 
Cataplasma epispasticum = C. sinapis. 
Cataplasma fermenti, éleszlíís pépborogatás. Ph. Brit. 

Rp. 
Ferrnenli Cl~reviseae P. a. 
Farinae lrilici P. 14. 
Aquae P. 6. 

Loco calido sepona/11r. 
Cataplasma maturans Ph. Gall. 

Rp. 
P11/11. sem. lúd. 
Aq1111e 
Uny. basilicon 

P. 10. 
qu. s. 
P. 2. 
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Cataplasma natrii hypochlorosi Ph. Brit. 

Rp. 
Xalrii hypochlornsi .rn/. ]'. 11. 
Farinac lini P 20. 
Aqrrne !'. 'di. 

Cataplasma 1rnrgativa: 

Rp. 
Alocs p11/v. 
E:rlr. colocyn/. 

hellebori 
Mellis despuma/. aa. i'. :i. 
Spir. vini qr1. s. ni. fiol 
massa mol/is. D. S. l'apirm 
Jl·enve a hasra alkalnza::ni. 

Cataplasma sinapis, e. rubcfacicns, e. epispaslica. Sina
pismus. Ph. Gall. Germ. Brit. cum f'ar. sinapis cl cum far. 
li11i, aqua miscendo paralur. 

Cataputia major, 1. Hicinus. 
Catechin, catecliinsav: Crn Ifis Os. ugv lckinlhetli, mint viz

n1cnt~s phloroglucin és aescylszcsz veg~~·ílletc. 
3 [:M}-va~ scl~·cmfényü. tüalaku jcgeczekC't képez: a calechu 

nagy reszel kcpez1. 11 ·3:J rész hideg vízben 3 rész l"orró, fi r. 
IJidcg alcoholhan, 7-8 rész forró aclherhen oldódik. Oldalaiból 
H;S0.1-al lecsapható, ólomsókkal. Fe Ch-al zöld csapadékot ad. 
Vizoldata enyvvel, alcaloidákkal, tarl. slibial.-al vúlmúuvt nem 
képez, dc hosszas forralás után catechucscrsav keletkez-ik, melv 
a fenn. nevezett anyagokkal csapadékot ad. ~ 

V1zlclen álla1:01l'.an 217"-nál megolvad. majd CO; feji(idése 
mellett pyrocatechmne: C" H.1 (OIJ), alakul át; KOIJ-val olvasztva 
phloroglucin és protocatechusav keletkezik: 

Cm I11s Os -1- 2 IJ,O = 2 Cn Ila ( OIJ)a-!- e, flo 0.1 -1- fi II. 
Catechucsersav, veressúrga, úthítsz6 1nézgaszcrü anyng. 

mely megrepedezik s porrá törhetéi. 
Vízben nehezen. de b6vcn oldható, horszcszhcn, actherhen 

szintén clldódik. Fehérnye anvaaokkal. cnnvcl Fe, Cin-a! sárna 'I , <l - , " , - , " va manyt a . dc tarl. stihiatnssal nem. 
Catechu nigrum, extract. seu succus catcchu. terra .Taponica, 

pegui catechu. , 
Az acacia catechn \Yill. (mimosa catcchu, L. fi!. mimosa 

s1.mdra _H~xburgh.) Leg1:minosae .Juss. nevü növénybííl vonják 
!~~- _1\ noveny ~.0-~'t 1nete1: 111agas, törzse l -2 rn. vastaq, ügai 
~ov1s~sek, haza.Ja l\elet-lndm, Bcngal, Pegu, Ceylon, el61'ordul 
Zanz1barban, Abyssiniáhan, Sudanban, de ezekből catechnl nem 
készitenek. -

A catechn eWállitása vénett a még :l dem. vastag fát mcg
hántják s darabokra vágva ~izzcl kivonják s a kivonatot be-
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sürilik. Azsiának cateclrnkivilele 60000 mázsa, mely Pcguból 
Bombayn üt kerül a kereskedelembe. 

l~ine n1cnnyiségh6l gyógyezélokra igen kevés lesz clhasz~ 
míh·a, a tiibbil blircserzésre használják 

A calechu lG-'.20 cm. hosszu és 1-2 cm. vastag darabok
ban található a kereskedésben, a darabok a clipterocarpus ln
hcrculatus Iloxh. Ieveleilic vannak takarva, vagy azoktól ütszclvc; 
friss állapotban nynlós, narancs-szinü fonallá huzhat(i ki, meg
keményedve likacsos, sötét, májszinü darabokat képez. Törése 
kagylós és fényes, szaga nincsen, íze igen összchuzó keserü, f. 
s. 1 ·58. ~lclegben nem olvad meg, izzítva láng nélkül ég e,l s 
kevés hamut hagy hátra. 

I-Iidcgvizhen szétesik s kevéssé oldódva, azt n1egfehérili, 
n1ig a vissza1naradt rész tüalakhan jcgeczedik ki. l~ jegeczck 
nagyon jöl híthatük, ha a nedves catcchul górcs6vcl vizsgáljuk, 

A calechuból forróviz 85"/0 , tömény-borszesz 75''fo, nedves
hnrszesz \1:2---\13°/0 old fel s ez oldatok Fc, Cfo-al sütél-züld 
vúlnuinyt adnak. 1ncly vúlinúny a legkisebb lug111cnnyiségt6l is 
megpirosodik; hig savak is váladékot csapnak le heléíle 

Tartalmaz: cntechint, cateclmdcrsavat, quercctint, méz
gát, oxalsavas n1cszel, isn1crcllen összclélclü kivonat-anyagot. 
Lásd oll. 

;-;e téYesztessék össze az areca catechu-val (1. o.), melyet 
a hetei dióból iillilanak cléí. 

I-lalús tckinlcléhcn a csersavval egyezik 111eg s e l'ölüll 
az az el6nyc \'an. hogy nz cnu~sztöszervek hosszahh ideig is 
elbírják. 

Alkalmazzák a nyákhártyák idült hnruljánúl, vérhas. feké
lyes hélvérzések. hlenorrhoea, collapsus eseteiben, fogporok
han a foghns összehuzásüra. I\.észitcnck hcl61c tincturál és in
fusumoL L. o. 

Catechu pallidum, terra Japoniea. exlr. uncariae, gambir 
catechu. 

.:\z uncaria gan1bir (nauclen ga1nbir I-Iunler) kuszö növény 
levelének és fiatal sarjadékának kiYonata, tenyésztik a ~lalakka 
félszigeten. Singapore környékén. l{io-Ijnga félszigeten hors
ültctvényekkel kapcsolatban. mivel a gambir levele a bors leg
jobb trágyáját képezi. 

/\. n1ég 2-H n1éler n1agas növény leveleit évente húron1-
szor leszedik s vízzel kifcizik, A szörpsürüre párolt féízetet hor
dókba öntik s fapákzúval kavarják. mi által a folyadék a pálcza 
körül sűri"lsüdni kezd s lassanként sú1:ga, agyagszerü lürncggé 
úll össze, n1 elyct ládákba gyurnak s árnyékban 1negszúritanak. 
Singaporcn út évente 3-10000 mázsa catechu kerül a keres
kedésbe. 

Az efajta catechu koczka. vagy oszlop-alaku darabokban 
fordul cléí (gnmbir cn aiguilles): felülete elég kemény, belül 
likacsos, könnyü, okkersárga, porhanyós állományu. 
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3--t rész forrövizhen barnás, savanyu kémhaiásu folrn
dékká oldódik. mely oldatból killüléskor 1ia"vmcnnvisé<1ü c,ile
chin jegcczedik ki, a visszamaradt résznek JÓddal Íien;' szabad 
111egkékülnie, 1nert az ken1énvil6vel való lÚunisitásra vall. I·Iig 
olt!ala Fe Clo al megzöldül. }'e S01-el pedig fckciészöld vúl~ 
nHm rt ad. 

·Tartalmaz calechinl, c1uercclint, 2"/
0 

hamut, 1. o. 
, Halás lekinleléhe!1 a gummi kinol f'elülmulja s a tannin

nal es az exlr. ratanh1ae-val cgvértékü ; az angol és franczia 
gykvek szerint hivatalos. · 

i\Iivel a halvúny catechu édescs izü f'éíle" An„liában elter
jedten l;a~zr:álják n3;ákhárlyák hurutját;ál, én~kcscl szónokok 
rekedlsegcnel, alkalmazzák hurutos hasmenéstéíl fü•"rii emészlcl
lenség, vérhas, szenved6leges vérb6ség eseteiben {)~0-2 gr.-os 
adagokban. 

Catgut, (olv. kctgöl), chorda carbolala, béllmr, mely a se
bek összevarrására hasznúltatik. A nvers hélhurt elől1b :1etl1er
r~I zsirt~l~nitjük, azutún 80 ·-9s Icvegd'hcn sterilizálják s végre ;} 
rcsz ola.1 cs 1 resz carholsav ve"vülékébcn larl1'ák addi", ami" 
, ti , t • l . . o. . 0 b 

a a szo esz; innen kivéve n1ccrszáritják s jól zúró palaczkokha 
téve sterilizálják s lezár:ják. 

0 

• • 

A béllmrnak az az el6nve a selvem f'ölöll ho"V összeforr 
az izommal s nem kell kihuzni, mint a selymet. "· 

Catha edulis, a eelaslraceák családjália tartozó növény, 
mely Abessiniától Porl-:'i!alalig tenyészik:· levelei mint remcdla 
slimulanlia használtatnak a cocca 'levelei heh·etl. 

. . Catarrhus, hurut, gyuladás; általában yéve a nyákhárlyák 
cs hammul fedett területek kisehbfoku lobosochísa, melv vúladék
képziidéssel jár; a v<i!adék szerint a catarrhus lehet 'savós (sc
~·osus), genyes (purulens), nyákos (mucinosus) és desquamaliv 
JCl!egü, midéín a felhám is lefoszlik. 

A cutarrlmsnál fellépő váladék a vér savójából áll melv 
a lobosodás miatt füjárhatóvá vált véredénl'Cken szivá;·oa ki. 
A különböző catarrhi1sok lázzal, fejfájással. ·fülzugással ját~iak, 
leghath~tósah!l gy~lgyszerük az izzasztó cljürás. 

:.\Imt eptdemra legujabban az u. n. orosznútha: inlluensa 
lépett fel. · 

Catarrhus bronchialis. 1. Bronchitis. 
Catarrhus intestini, 16-omorhurnt, 1. Dinrchoe. 
Catarrhus laryngis, 1. Laryngilis. 
Catarrhus pharyngis, l. Pharyngitis. 
Catarrhus pulmonum, 1. Bronchitis. 
Catarrhus urethrae, !. Blenorl'!1oc. 
Catarrhus vaginae, l. Fluor alb. 

. 9atarrhus ventriculi, gyomorhurut, helytelen, mértéktelen 
etkezes, esetleg hülés állal okozott ha1· mcl)' hi" n)•ákos széke-
l . l l 'l 1 . . . '" esse so \:szor sze i:C es1 erölteléssel jár s a kiürilés kevés, vagy 
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éppen semmi s ehhez még gyomortáji. fáj_d~Imak jár~rlnak. Le 
folyására nézve lehel heveny (aculus/ '.-" tdult (chroru~us). . 

A hcYenv "l'Omorhurntot hasluqloval kell kezeim s ulana 
opiun1, hisn1nlh,

0

Íannin, alun1en ada'ndö, p. o. gycrn1ckeknél: 

Rp. 

Up. 

!. 

O/ci ricini 
Syr. mrmnali '"' yr. 20 
U. S. 3-szorrn beue1111i. 

II. 

Dccocli salep. 100. 
A/11m. cmd. gr. 0·50. 
Trae opii s. g11/l !., Il.,Ill. 
Syr .. cin11ru11. gr. decem. 

M. D. S. órcínkéni 1 kancí//al. 
Fcln6ttcknél a ricinussal 

kczií porok adandók : 
való .n1eglaxúlüs ulán a küvel-

Rp. 
Laudani p11ri ctgrm. 20. 
Bisnwthi subnitrici gr. 111111m. 
Sachari a/bi gmmmala tria. 
Jll. f p. in das. No. X. 
D. S. 2 óránként 1 pori. 

:llinl slomachicumok adandók : rhcum. lincl. amara, -chinac 
-nucis vo111ic. 1\ kezelés tünetei. 

Catharrhus vesicae. cyslilis, hólyaghurut, a hugyhólyag 
nyákhártyájának gyuladása, mely ren~lszcrinl hülés erec~m~nye, 
cle felléphet mint másodlagos betegseg hlenorrhoea utan ts . .-\ 
heteo vizelete eleinte, kiYáll reggel, zavaros, fonalszcrü nyákkal 
teli· 

0

késéíhhi stádiumában "l'akori vizelési inger jelentkezik, de 
a kÍürilés pár csepp vagy ~Í>en sen1111i ; a viZciéSi inger onnan 
magyarázható meo. hooy a tll'ákhári)'ál a lc0okevesehb vizelet-

~ bb~ „ ~ 

n1cnnyiség is ingerli. 
A l'izclés végeztével beálló görcs és nehány csepp vizelet 

u:ólagos kiürilése fontos tünetei a hólyaghurulnak. 
'Idült hurulrníl a föjdalom nem oly nngy s gynkran e_I !s 

marad, dc a vizelési inger megnrnrad. A hólyaghurut lefolyasa
han három stadiumot lehel megkülönböztetni. 

Az elsőfoku nyákos hurut rendesen csak a hólyag n3:al'.i 
részén lép fel a kankó 5--G-ik hetében. A vizel~( re~1des szmu, 
kémhatása savi, kevés czafalot tartalmaz s albumm nmcs benne. 
Lcülepilctt részében kankcíszálakal lehet !ülni luímscjlekkel ke
Yerve; a vizelet pár óra mulva !'elbomlik s lugas kémhatásu 
lesz . .-\ hurulnak eme fajtája nem nagyon aggasztó s 2--8 hét 
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~Iatt gyögyul, dc elhanyagohís, Bacchus és \Ténus n1értéktclcn 
elvcz~tc, n1cghülés últal chronicussá válhatik s évckin citarlhal. 
i\Iegta~nac~:'a a hólyag és nernzfíszcrvek idegeit, vC~7.cdcln1 es 
~on1plicat1ol~at ?ko?-hat, u. 1:1. hól_yaghuzó-i?.orn görcs, diiln1iriay-
lolyas, nrngomle:s. 1mpotentrn. b. 

_ A müsodfoku hólyaghurut"lefolyása gcm·es, a vizelet bor-
sa1:g~, z~var~s. alcalicu~ h,ahísu .. .\z üledék z{)fdes-szinii. ragadós, 
~l~nh~us .. h?tasu .. ~enyl~ol ~s pl10~phatokhól <ill, górcsfívcl a hüm
sc.1tck kozott voros vcrsc.1teket 1s ltithatni. 

A vizelési inger füjdalmas, de ha nuír a haj idült a föJ·-
dalom elmarad. · ' 

A harmad~olm hól~·aghurut a nuísodfokuhríl keletkezik, ha 
a gcnycs kele,venyek rakos daganatokkü fajulnak, n1ivel vese
lob szokol t parnsulni. 

. ··. A vizckt pis~kos-h_arna, zavaros. undoritc\ ztiptojtisszngu, 
c1 os~n alcahcus kemhatasu, sok albumint, vfrfestenvt: kénaln-
monmmot, nmmoniumcarhonatot tartalmaz. · 

_Az ü!cdék _szemcsés :íllomünyu, amorph földphosphátok
hc\l all. se1tes kepleteket nem tartalmaz. 

• ~linél tO\·ábh lmzódik, eme hurut avóavulása annál re
me~1~·telenehb a kimenetele;_ a hólyag ;ll~fu{I:íz jeienlkczik s 
a le1bo.mlott hugy a megtamndott holvaafalon fclszivódik s 
~1inn10111~v~rüs~~ ~·uracn1ia) Iép f~I; v~g1:c ~ beteg üsszeesik, a 
'egtagok h1degul111 kezdenek, az er\•ercs rünoatódzó és ken1énv. 

, .A heveny hólyaghurut első sorban nrn~•almat iaénvel \'i
z:le?1 .. 1~1ger~si.llapitóul hóditókat k~ll alkaim~zni; izg~1 tó'ét~lek
tol mako_clrn kell s gondoskod111 3ol a rendes székelés fel{íl 
Ital giynant manclolatej, Salvator, Gleichenher"i Kronclorfi vi~ 
has.znalandó; ~nint vizelethajtó the:ík alkalma:i1~tók: fol. uvae 
!11·s1, hh .. her!11'.mae, hh. chenopodii. ~Ierevedések és vizelési 
inger Iekuzdescre a következő vény szerinti porok jó halúsuak: 

Rp. 
L11p111i11i 0·20 
Tannini 1·00 
Sacclwri 2·00 

M. /: p. in das. So. V 
D. S. 3 óránki'nl 1 pori. 

Magasfoku lob esetében : 

Rp. 
Acidi bcn::oici 5. 
Aquac dest. 500. 
Syr. aurant. 20. 

ill. D. S. 2 úr. 1 kancíl/a/. 

. I-lugyrekedésnél cathetert kell alkalmarni. Idült esetekben 
a. holyagot k! kell mosni antiseplicus oldatokkal. 

Cathart1ca remedia, 1. Laxantiu. 
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Cathartin, cathartinsav : C"o IIrne o„ N.1 S = 0 , némelyek 
szerint glycosidszerü ~T n1entes sav, a scnnalevclck és a frangula~ 
kéreg föalkatrésze; fekete, eleinte iztelen, később savanyu össze
huzó anyag. vizhcn. alcoholban oldódik, oldataihól savak által 
kiYálaszlható. 

~laró és szénsavas égvényekkel sötétszinii oldatot képez, 
borszeszszel és HC/-al főzve czukorrn és cathartogensavrn ha
sad .. ..\ sennühan calciun1n1aI és n1agncsit11nn1al vegyülve ,ya1~, 
jelen. 

A cnthartinsav 0·10 gr.-os adagban mint hashajtó hat, de 
hatúsának rnódja ne1n vihígos, n1ivel nen1 izgató hnttísu, vilat
júk, hogy bőr alú fecskendezve hnshajtólag hat, mi a hélizgató 
túvolhatüs mellett hizonyit: valószinü, hogy hélmozgató regionür 
resorptiv hal<isa van, n1int az opiun1nak . 

Cathartogensav. L. Cathartin. 
Cathartomannit: C.ie fh1 O"', a senmínak egyik alkotc\része, 

illetve hatóanyaga, mely abban a borszcszcs oldatban van, 
meh·hfíl a calhnrtint kicsaptuk. 

- Cathartocarpus fistula, 1. Cassia. 
Catholica duplicata = Electuar. 
Catholica febrifuga = Clrnmomilae flores. 
Catharsis = tisztulás, bélcsatorna-ürülés. 
Catheter, pösesap, cautsukból vagy fémből kt;szült, kemény 

vagy lügy cső, n1cly a hugycsövön át a hólyagba lesz vezetve, 
hogy azt kiüritsük vagy kimoshassuk. L. Bugie. 

Caustica remedia, cnuteria, marószcrek, melyek a szöve
teket clroncsolják az albumin felbontása :íltal. -- Ilyenek az 
ásványi és növényi savak, Ingok, Ag NOu. stihium chlorat. 
Zn Cle. stb. stb. l\Iegkülönhöztethetni ezenkivül aclualis és po
tentialis causticnmokat; az első csoportba tartozik a hő, izzó
vns, moxa. galvanocauter a második csoportba tartoznak a már 
emlitett vegyi szerek. . . 

Causticum antimoniale = Stihium chloratum. 
Causticum crocatum, acid. sulfuric. solidificatum, löménv 

kénsnvnak és s<ifrünynak keveréke; pépüllornünyu anyng1 n1C
l ret a b6rre kenve causticnm gyanánt alkalmazzák. 
• Causticum Landolfl = Ara11y-, zink-, antimon- és bróm-
chloridnak keveréke liszttel. 

Causticum lunare = 1lg J.'Ou fus. 
Causticum odontalglcum : 

Rp. 
Acid. nilric. conc. = 10. 
ilfo1phii acdici = 0·25. 

M. D. S. l'allúual a /oyba . 

Causticum Vienense, lapis causticus Siegnmncli, 100 rész 
KOH és :íO rész C11 0 megömlesztése és formába öntése által 
készült maró-szer. 



Cauteria = Cm1stica. 
Cauterium actuale, 1. Caustica. 
Cauterium potentiale, 1. Caustica. 
Cautoma = a növény szárképlete. 
Cautschuk, qummi elasticum, resina clastica. ruggyan!a; 

az urceola elastica, urostigma cichorium, euphorbiaceúk csalad
jába tartozó növények beszáradt tejnedve, melyet a fa meg
.metszése által nvernek. 

A nyers ctiutschuk nvulós, hidegben megkeményedő dara
bokat képez, a darab?k lej fehérek'. rossz villam?sság-vezel<ik, 
szénkénegben. chlorotormban, benzm~ien. terpen'.111be1~,, benzol
ban feloldódnak, de savak vagy al.1ak nem lamnd.1ak meg. 
Ii.alium hvposulfiddal kezelve, abból il"fo ként vesz lel s az u. 
n. vulkaiiizált caulschukot adja, mely hidegben is rugaln;as 
marad, de azért melegben is elég kemény; ha 10-l:J"fo kent 
vétetnek f'el vele, ebonitnak nevezett, szarune1nü anyag kelet
kezik, melybcil különböző tárgyakat készítenek,· f<ileg sebészeti 
111úszerek készilésére nlkaln1as. 

Mesterséoes cautschukol lehel készíteni. ha 100 rész szén
kátrúnv és 100 rész ltendermag-olaj keverékét addig hevítjük, 
mig fonalszerüen kilmzható,. em~ m?ss~h~z .„190 r~sz, !as~ag 
lenolajat, 15·-20 rész ozokerttet es par arat lozes ulan 2~ resz 
ként adunk. 

Cautschuk sparadrap, !. sparadrap. 
Cava-Cava, l. Ii.ava-Kava. 
Cayaponia caboela, a cucurhitaceák. csa'.ádjüba tartozó 

braziliai növény, melynek gyümölcse Gentto nev alatt ismere
tes, !. o. 

Cayaponin, a Cayaponia caboela gyümölcsébcil cl6@itott 
anyag, mely Pcckolt által végzett vizsgülatok folytán Elater1um 
crvstallisatumnak bizonvult. 

· Cay-chuy, egy ázsi.ai; anliaris-fél?, fon~k tejnedv:, mely.cl 
1wilméreg gyanánt hasznainak, de ad.Jak nunt hashajto-szert ts. 

• Caylophyllum thalictroides, a berberideák csallidjába tar-
tozó é.-amerilrni növény, melynek gyökere . mint diureticum, 
anthel1ninticun1 és ernn1enagogun1 alkalmaztallk. 

Cavendisch Henrik, kivüló angol chemicus és physicus, szül. 
1731. Nizzában. meah. 1810. Londonban. Gazdag ember lévén. 
minden erejét a vegytani kutatásokra fordította; 17Gfi-han fel
fedezte a hwlroaént, melyet -aer inflammabile<-uak nevezett; 
foolalkozott · beh~tóan a gŰzok analysisével, a vizel hydrogénre 
és

0 
owgénre bontotta, meghatározta a levegő alkatrészeit. Eléíúlli

totta ti HNOa-at, a durranó gázt, meghatürozta a föld középsürüsé 
gél s azt :3·5-nck talülta, . . . , . . 

Caventon Jozsefi francz1a gvogvszeresz cs a tox1colog1a 
tanára az Ecole de Pharmacine-ben; "szül. 1795 .. -f 1878. !'clle
tierrel cgyüll felfedezte és eléíüllitotla a chinint, chinchonint, 
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colchicint, hrucint, strychninl; önállóan foglalkozott a chlorophyl 
tan uI rnán vozásá val. 

Ceanothus reclinatus, colubrina r.eclinata, Palo mabi, Red 
root, a rhan1naceák közé tartozó, Eszak-,\n1erikában honos 
növény, n1elynek kérge és levelei 1nint adstringens és expecto
rans szer hasznültatnak, adják dyscnteriánül és siphilisnél is. 

Cedrella febrifuga BI, amclia-félék közé tartozó nagy fa 
.fávúban és a szomszéd szigeteken; levelei párosan szárnyaltak, 
virügzata fürtös, tcrn1ése több n1agu féís tok; kérgét (indiai 
cl~i~1~. giava china, suren kéreg) váltóláz, diarrhoc ellen hasz
nalJa1.;:, 

Cedrin, a cedrnn simalH1 !, o. glycosidtíja, alcoholban és 
vizhcn oldódó jegcczekcl képcz 1 alkaln1azzák 111alariá11ál 1 azon
kívül mint anlipyretic.umot és antiperiodicumol 0·0-1 gr,-os ada
gokban. 
' Cedrioni a régi görögök igy nevezték a faeczctet és a cedrus-
gyanlát, mclylyel a holttesteket balzsamozták. 
' Cedron-olaj = a czitrom egyik válfajának héjjából készült 
olaj, mely a czitrom-olajjal azonosnak llilszik, !. ül, cle cedrn. 

Cedron simaba, a simarubaeeük közé tartozó közép-amerikai 
növény, melynek magvait mint ltízellenes szert még a chinin 
eléitt hasznúlták, adják hazájában mérges állatok harapása 
ellen is. 

Cedrus-fa, a tíílevclüeknck osztályában a tobzosak közé 
tartozó fa örökzöld levelekkel. Történelmi ncvezetességü a liba
noni cedrns (Cedrns Larix). melyek között ma is van több 

J ezeréves. 
Cefre, szesz- és sörgyári nyersanyag, n1ely czukortartal

nuínál fogva e1jcdésbe 111egy át. 
Cefrézés, a szeszgyártásnál a keményit<i tartalmu nyers

anyagoknak (burgonya, árpa, stb . .I czukorrá való átváltoztatása, 
mit kénsavval vagy malátával visznek véghez. 

Cékla = Betá vulgaris. 
Cellodin = besűrített colloclium, gyakran lemez-alakokban 

használják fed<iszerül. 
Cellula - sejt. L. o, 
Cellularpathoiogia, az últalános kórtannak ujabh, Wirchow 

ültal adott iránya, mely szerint a betegségek lényegét a sejtek 
mííködési zavarára kell visszavezetni : ezzel szemben üli a lm
moralpathologia és a solidarpathologia; az els6 a betegségeket 
a lest nedveinek, a 1mísodik a test szilárd alkatrészeinek rend
ellenes mííködéséb<il magyanízza. 

Celluloid, Xilonít, nitrocellulosenak és camphornak keve
réke; az e czélra használt czellulosel papírból vagy forgácsból 
készítik s az ebbcil készült nitrocelluloset olvasztott camphorral 
préselik össze vagy pedig alcoholban oldott camphort engednek 
reá hatni. 

Szivós, er<is, rugalmas, elefánlcsontszerü, szagialan, idomít-
lü1zay, Gyógysz. Lcxicou Il. 5 
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ható anva". szép fénvét és alakját megtartja. 90"-nál lcgrugal: 
111 asahh~, f l0 11-nál h6111lik, lünghoz érve n1c~gyulad, korn1ozo 
I:íncwal én, de nem cxplod:íl, daczár.1. hogy n1trocel,lulose. . 

""Csal~ meleg HSOa és forró Sa OH oldja !cl. hilmeleg1tctl 
darabjai összerUg~~szlhn~ök. . .. .. .. „ .·. „ . . _.. . Inen fonlos 1parcz1kk, 1111YGl kulonbozo l~u g~ dk. galle1 ok, 
cron1lH~\, stb. készitésére ülkahnns. . „ , „ „ 
" Cellulose, sejtanyag; a növényi k~;plelek vazanak_ foalko~'.'
része. Tiszta úllapothan nem fordul elo, hanem gyan~aval, m;z
güval útivödva. nén1ileg l1szta :--ellulosenak tek1nlhelo a bodza-
hél a len kender arnpot, papir. . 

' A c~llulosc k~-plclc: (C'n Hm .o:.)n, etqállilhaló nís7:'.!nhol, 
papirhól, gyppothól, "'.' azokat v1zzd., n~~Jd ''.'.1_11:ug0:~! l~iz':"~'~ 
azulán eczclsa\'\'al mo,Jd alcohollol. 'cg1 e hm szeszszcl 's acl 
hc rrel kin1ossuk. , 

Hézhnlroxnl ammoniás oldatában (Sehwcitzcr-<?ld~I), tömcny 
H,S0.1-hci1 feloidódik, mely ulóhhihól vi.z úlla! lehcr pel~:h1:s 
csapadék alakj.'tlian választható ld s nm·el J:"Idal megkekul 
mint a kemé'nvitő, amyloidnak ne,·ezleltk. l'2en alapszik a 
ccllulosc kémhalása, ha u. L növénysejtckel ihlanyloldatlal n;cg
ncth·esitünk azután tömény [-/, S0.1-el hozzuk össz?:. a nüvc;.n:;:
rész azonnal megkékül. A cc!lulose hig H, S0.1 -cl, lozv_e szollo: 
czukorrá. JffJIJ-val és HiYO:i-al melegitvc J'.cd1g, soskasnvva 
bomlik. A collodium, léigynpot, pergamen-paptr mind a cellu-
loscnak vea\'ülctei vagy rnó<losulatai. I.. .. o. „ ~ 

CelsurAndrás, svéd csillagúsz, sztiL L'ps.alahan 1101. nov. 
28., meoh. 17-1-L áp1·. 25. l'nokaiicscsc Yoll Celsms <_'Jlolnak, ~z 
upsalai ~cademia megaln1~ilójám:Jc„ J7:l3;h<;n lelt ~m~ar; J'.;'lc1;~<;.
kcnv csillagúszali n1üködese1n k1vul en111lesre n;elto a ho1;1c1 o~ 
nek~ 6 üllnla készilell felosztüsa, n1elyet t1z egcsz ludon;anJ·os 
Yiláo ma is használ. Celsius a fogy- és forrpont küziit11 reszt 
J00°fokra oszlolla, hanem crcclctileg a fagypont volt 100, a 
forrpont 0-al jelö!Ye,. 1750-he_n SI 1:ő~11er stokholmi academ1cus 
hozta javaslatbn a scnla n1cglordllasat. . . . 

Celsius Aurelius Cornelius, nagy ismeretekkel lmt rom~1 
tudós és orvos, ki u Krisztus születése körüli idéíhen éli H~
múhan. Orvosi könnei Hyppocratesé mellett állanak,. ámhar 
korúhnn ncn1 sokra l.~ccsüllék. n1ivel az orvos-tudo1nanynyal 
csak 1ninl dillclans foglalkozott. eredetileg a 111ez6gazdns~1g.volt 
sznkinúja. t:elsus a hclcgségckel ugy i1:ja l,e, t;n1in~ azok d1cl1cus, 
pharinaceulicus és chirurgic.us ah1pon gyogy1lhalok. 

Cement. olv n1észtarlal11111 küvek. 111clyck sok agyagot l~~r
talinaznak s égCtés J'olytún 111ész gyanúnt ncn1 alkt~ln1azhalok. 
hancin vizzcl érintkezve igen kcn1ény lün1cgct kcpe_z:1;k . .i-\ 
cemcnlet Smcalon J angol mérnök próbállti először 11:.ih-ban; 
nanvn1ennvisécr}>cn 179(i-ln1n Perker hnsznúlla. 

"- :-<cvezete~ehb cement fajok ezek: 
1„ hydr:mlicus mész, 10-:JO°fo agyagot tarlalrntiz, minél-
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fogva vizhcn alig. vagy épen nen1 oldódik, de ha égetés és 
oltás utün vizzel jön érinlkezéshc, k6kc111énységü lesz. ;\ n1cg
kcn1ényedéshcz szükséges idő az agyaglnrlalon1töl fligg; 

2., portlnnd-e-en1enl, n1elyct n1ürgúból égetnek vagy n1es
tcrségescn készilenek n1észk6böl, n1ürg0hól és krétúhóJ, 50"/0 agyagot tartaln1az; 

:·L puzzuolanc, mely vulcanicus eredetn kéízelekhől készül, 
lartalinaz ~15°/11 kovasavat, 15°/0 alun1iniun1-oxydot, 8 1

.1 11 n1eszct, 
12"/„ vasoxydol, hasonló ehhez a Bonn melletti trass. 

.-\. cementek megkcményedésének oka ez: az égelés allrnl-
111úval Ca 0, az agyföld hon1lúsa úHnl pedig kovasavas n1ész és 
mészaluminium-oxyd képződik; a vizhcn a Ca 0 feloldódik s 
a kovasav ~Utal n1cgkötvc ke111ény calciun1silicatot képez. a 
viz en1c oldó és ütaclö 1nunküja nddig tart, n1ig az összes sili
cút n1ennviség n1cgköttetik. 

Cenfaurea benedicta, L Cnrduus. 
Centaurea cyanus, huzavirág, csüköllíí. imola, a fészkesek 

gcniuszáha tartozó, kedves szép, cgyszcrí1 kék virüg, 111cly a 
mezőkön és vetésekben terem, a porosz malkodó-háznak ked
velt virága. 

Hégebhen mint vizeleihajtót használták, ma csak a spec. 
fun1al-ha teszik, hogy az larkáhh legyen. 

Hazánkban mintegy :-J(i faja tenyészik, a keleti félgiimhön 
mintegy 400 faja éL GY<ígyerőt tulajdoniloltak a C, alalnnak és 
a e. calcalrippanak, különösen hideglelés. gyon1orgycngcség, 
ijedtség ellen. ;.\la n1úr ncn1 hasznúljük. 

Centaurium, erythrea centaurium Pers„ centaurium minus 
Dod. chironia centaurium Sm. gentiana cent. Lin. herba fchri
fuga, czeijófű, földepe tarnics, a larnicsfélékhez tartozó egyenes 
nyúri növény. :l0-:10 cn1. n1agas; a levelek egész szélüek, kör~ 
hen levők, a fels6k keskenyek és ritkábbak; az ülő virágok a 
villuszerücn isn1étclvc szélúgaz6 szár csucsain nagy szún1n1al 
nyalühokban állnnak; a kehely 5 csucsos, a sziron1, vékony, csöves, 
a u1aghordozó 2 rekeszes, igen kicsiny barna-vörös 111agvakkal 
van tele, az egész növény ige.1 keserü izü. A. n1agy. 1., II. 1 

oszlrük, nén1et gykvek szerint hivatalos a virágzó fíí. 
Tartalmaz: 1., erythrocentaurint (C'7 ffa1 Oo), a sz:iraz nö

vényben 0·03-1°/0 ; 2„ genlianasaval; 3.1 viasz-szerü anyagot nagy 
n1ennyiségben; .J., kescrü-anyagot; 5., gyantút és ~ísvünysókat. 

Hcndkivü!L undoritóan keserü izc használata kczdelén a 
a gyon1or izgatúsa által hányást okozhat. l~eginkúbh n1int húzi
,zcrt használják v:íltóláz ellen 10 gr.-ot 200 gr. forrázatra, régi 
orvosok gyakran rendelték 2-3 gr. aetlierrcL . 

Idült hurutos hasmenésnél, ascaris lumbricoides, oxrnns 
vcrmicularis ellen is adják a végbél!Je fecskendezni 5 gr.-~t 
:'íü gr. forr:ízalra. Hcnyhe külemü fekélyes sebeknél forrázntat 
n1ínt n1osószcrt régóta hasznúljúk, n1iYcl a kcserü anyag a 
haclcriumok élclének nem kedvez. 
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Centigramm, 1 / 100 gran1rn, l. gran1111rcndszcr. 
Centrifugalis és centripetalis erő; ha az erő, mely gi\rbc

vonaln púlyájúban mozgó testre hal, állandóan egy álló pont felé 
irányul, akkor középpo11ti 111ozgás szárrnazik; ha ennek irún\'H 
a test pályájára mindenütt mecrőlcgesen áll, mint a ki\r-alakn 
küzépponli n1ozgásnúl 1 akkor a középponti cr6 a lest nvorsa-
s~ígát nen1 válloztutja n1eg. 

0

~ 
.~ középponti 1nozgásnül két egycnlé5 créí hat a nor1nalis

vonal iránváhan, 111clvek enyn1ásl folyvúst erfrensulvozzák: 
egyik a ce-ntripetalis erii, m~ly a közéjiponl fel~ irán\·nl és a 
testet, n1cly n1agára n1aradva, az érintő irúnváhan luÚadna. a 
gürhc pályán n1cgtnrlja; a n1ásik a centrifl1nalis cr6, ez az 
eliíbbivel ellenkező inimhan hat és a lest ell~nállásálól szár-
1nazik. ~ 

I~Ia valan1cly testet zsineggel körüll'orgatunk, kür-·nlaku 
küzépponti n1ozgás szárn1azik és a zsinco feszülése a két er6 
C' 1\'Cnl6séc,ét hizon\·it1'a. 

0 

b~ b ~ ' 
C:entrifugalis erő n1ííködik a kövclkez6 kisérlclcknél: zsi-

negre külöll, vizzel lelt pohárból a viz sebes forgatásnál nem 
ün1lik ki; a g6zgépeknél alkaln1azolt regula tornak c1olyói a se
bes forgással arúnyosan en1elkcdnek; két külün~üici sulyu, 
cgy111ússal összckötölt és vizszintcs rudra fíízüll aolvö küzös 
lenb(telv körül való for11atüsánül enyensulyhnn 1na~atf h:i ll''\' 
:an1:ak clh?lyczvc, .hofi)· távolstíg~nk a tCngclytől tö1{1egükl~l 
forchtva aranyos, L L ha a naov golYó közelebb, a kis ''OIYó 
távol_al!h áll a forgó tengelylői."é11e'nkező esetben egyik ell7uiza 
a 1nas1kat. 

Cen1I:ir;1gális erő által kelelkczell a naprendszer (!. Kant
Laplace k1serlele); ez okozta a föld sarkainak bclapulását 

Cephaelis ipecacuanha, !. lpecacuanha. 
Cephaelin : C1-1 Hen ,\ O,; Paul .és Cownlei az emetinl kél 

alkatrészhiil úllónak talállák. n. m.: cephaelinből és emetinbiil. 
A cephaelin erős bázis, Na OH-ban oldódik, sói alaklalanok. 

Actherhől igen finom líialaku jegeczekben kristálvosoclik ki, 
melyek ha frissek, hófehér szinüek, de mát· 2-1 óra 1irnlrn me"
sá1 gulnak, 120°-núl n1egolYadnak. ti 

Cephal = Fej. 
Cephalalgia = fejfájás; nem különállcí hele"sé" hanem 

mindig e~y alapbánl'.t!ÓnÚrnk tünete, symplomája. ~\z ",;laphán
talom szekclhct a Jc.1bcn, ekkor a fejfájás önszcnvi: (idiopalhi
cns), vagy valamely testrészben kllépii rendellenes ide"műküdés 
következménye (sympalhicus). " 

A fejfájást okozhatják: vérlolnlás, ideges izgatottság, cl
ronlolt gyon1or, éhség, csuz. ngyhánlaln1nk, szclle111i lulcrőlletés, 
lázas hetcuséuek, sá1)kór. vérszCgénység · (1yc}avulásánül rnindi(I 

1 1 ,.. 1~11 . " "'" "- " az a ap )aJl \e gyogykczelni, s\'111plon1aticus kezelést csak az 
ideges fejfájásnál szabad alkalniazni, p. o. antipyrinl, coffcint, · 
phenacetint, stb. L. Anlipyrin. 
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. . Cephal~nthus occidentalis, rnhiaceák közül való növény 
Del-.;.\111er!l~aha1~; kerge egy saponin-ncrnü anyagot lartalrnaz. 
Alkalmazzak mm! expecloranst. 

Cephalocele = Agyvelő-sérv. 
. Ceph_al_othrypsia, cephalolomia = fejzuzás, trepanatio, szü-

!eszel1 ~:1utet, n1~~Y, al~kor_ alkal111azlntik, ha az anya 111edenczéjc 
igen szuk s a szules elclche kerülhet s u császürn1elszést sen1 
I.cl.1~t al!;:alina~ni; ily esel!>en. ~gy erre való 1nüszerrcl a n1agzal 
lc.1et szctznzzak s ugy tavohl1ák el a méhből. Le<rinkábh fej-
vizköros 111agzatnül szükséges 'alknlinazni. b · 

Cephalotomia. L. fenti. 
Cer - ceriun1 vegytani jele. 
Cera alba, fehér viasz. a sárga viaszbcil állitják elő akké

p:n. hog;· azt . rnegolvnszl\'a Yékony sugürhan vizhe ünlik s a 
\·1zes edenyt Jolytonosan n1ozgatják, nii állal a viasz forgücs 
alakjüban hül ki. 

A viaszt a vizltll cldlaszlva erre készült keretekre lel'ilik 
s napl'ény és hüvös éjszaka hatüsünak teszik ki 1nio cc1észen 
rneg!'ehércdik. · . ' t> b • 

Csakncn1 iz és szagnélküli törncgel képez. :J;)'1-nál ido111it
~u1lö, HH-:--70 11~111~.l 1negf~lvad, dc csak 02·7;) 0-náI fagy 111eg ujra 
.Jl'geczedcs nclkul. L. Lcra llava. 

TapaszokhclZ és keniícsükhöz mint összeülliló közömbös 
szert alkalinazzúk. 

Cera amylata, vi?szhól és keményiliíből készült pilula massa 
menlhol, crcosot, guaiacol, exlr. fihc. mar. aeth. számárn. 

Cera chinensis, chinai viasz, cerolinsavas cerYI: 
[Cei: lha. CO. 0. (C„ H„)] -

a ccH.:cus ccrif'erus rovar terrnénve, n1elv rovar a fraxinus chi
nensis fújün tarlózkodik, en1e \·iasz kÖzönséoes hő111érséklel-
11él porrá li\rhelii, 8:l'·-nál olvad, csak forró k6o!aj oldja. 

Cera flava, sajütszerü állati zsiradék. mehet [1 mézel6 méh 
(apis mellifica) munkásai válaszlmrnk ki. A méhek a viaszt Je<r
inkálih tavass.zal, rnid6n az idő derült s a viráaok nvilnak 
kezelik készíteni a sejtek (cryptac) relállitására. b ~ ' 

Függélyes irányban hossznclad, szabáh·osan hatszegletesek 
s egymás mellé illesztve nyilásukkal kissé i'elfelé fordilva van
nak clhclyczye a l'iiggt;Jycs kerctckhcn. 

~"\ viasz a n1unkás1néh polrohgvürüinck alsó felén kicsinv 
lemezekben jelenik meg s ebből ti méhek nválnk scuélyév~I 
'.2·1 óra alatt -1000 sejtet képesek elkészileni. A' sejtek a"méz és 
a pete hcfogachísára szolgülriak. 

A mézzel telt kereteket szept. és okt. hóban kiszedik a 
~nézel ~.e'.1lrifu8a~is gépen kicsnrgatják s a sejtfalat vizzel u\hb 
1zhe11 loz1k. nmlon a viasz a viz felületén nszik, innen leszedik 
inegolvasztják s f'orn1úha önlik. , 

Halvány vagy sötét-sárga, a fiatal méhek állal készített 
pedig szennyes, sárgás~fchér tön1eget képez. Szájban rügva 
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kellemes, illatos izü. az ujjak közi meglágyulva idomilhal<í. de 
1:em tapad; r. s. ()·\l-i-O·\J7, ü2°-nál megolvad, viz nem oldja, 
forró horszcszbéil 100 rész ií, vagy 1 rész viaszt old, - ki
hüléskor az is kivúlik, 20 rész bide« 1 rész forró aetber lel1'e-t'}' • 

sen oldja, 11 rész chloroformban, szé,1kéncghen, zsirokLan, 
c:lajokLan minden arányban oldható. Benzinnel 20''/,,-ol oldhalni 
fel belőle s annak elpárolgása ulán fehér lön1cg n1arad vissza; 
KOH-val főzve szap1ianosodik. Forralva mccwvnladó «Özökct 
1 

„ l l · 1 . . hb. h ;ocsa.1t s <eZ< _el ien sziiard, majd olajnemü folyadék párolhaló 
al (I. al. cerae), mely apró, fehér jegeczekel tartalmai.; magas 
hörc hevitve a száraz deslillalio termékeit adja acrolein kép
ződése nélkül. 

Tartalmaz 20"/0 cerolinsavat, (!. 0.1 fii-alkatrészét a palmilin
savas _rnydcyl_ kép~zi [C"' [~'"CO. 0 (i,':io H;w)] mely égényben 
oldhato, k1hulesk?r .1egcczedo anyag, 12°-nal megolvad s F:OH 
borszeszes oldalam! szappant képez; a viasz tehát aleohol
származéknak tekinthető, hol a H helyét szenes-sav foglalja el; 
lartahnaz inég szin- és szaaanyanot. · 'l \ n ~ n . 1\ n1c iv1as7: valód.iságát rövidesen a következőleg vizsgál-
hat.iuk_ n1cg: a ~1sz~n. v!asz_ a tt'lzün ncn1 füstöl s nen1 terjeszt 
ucrolem szagol (Japam viasz), ha li3"-nál hamarabb olvad, fa««vn
val, ha kés6hhcn, gyanl,ívál van han1isitva1 ha porhanvós. ~17kor 
sok vizel tartalmaz. 38°/0-os borszeszben a hamis viasz lkiinnvebb 
l'ajsnlyánál fogva) nszik; ha a viaszt alcohollal féízzük, ·az a 
slcarinl, gyantát feloldja s ezek vizzel kicsaphatók. 

Cera japonica, japáni viasz, vegyilca korántsen1 az, an1i a 
valü<li viasz, hanen1 inkúhh glycerid; i;, 

[(Cir. H:n CO. 0). Cn Ih], 
a rhns suecedanca, a rh. chincnsis ~Jill. ftik magvaiból készilik, 
n1cly 111agvak 25°/0 viaszt udnak. 

'l'ürékeny, állctszéi, kcrnénv darabok, ·18°-nál 111eaolvad, 
nem képlékeny, izziláskor acrolein képződik beléile. A cc~a alba 
helyett használják, mivel olcsóbb. · 

, • Cera jodoli, cercolum jodoli, 8 rész jodol, 1G r, paraffin, 
16 re~z celacenm, 1-l rész viaszból üli, fogak lümésére alka!· 
n1azzak. 

Cera mineralis, l, Ccresin. 
Ceramium fructiculorum, !. Helminlochorlon. 
Cerasus acida, prnnus cerasus = cseresnve. 
Ceratonia siliqua L, Szent János-kem·érfa • a le<1nminos·ík 

köz~ larl?zó középtcngeri fa, n1elynck gvü1Í1ölcs~ réael~hi ayk~'~·-k 
sz:rml lm·alalo~ ''.o~l. A gyümölcs 10_:20 cm. hos~zu, 2..'::;3 cm. 
sz~les~ lapos, k1sse 1vclt alaku, a varrvünvokon n1egvastagodott, 
sz1ne geszlcnyc~bnrna. ~ 

. . IJ5en so!;;: czukrot és pectinl larlnlrnaz, 1ninélfogva rnint 
l_aph~lo szer _Jöhet tekintetbe; a gyümülcsfalból -kevés· H,so, cl 
es v1zzel va.1saval lehel álpárolni. 
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Mellbelcgeknek rendelték fornízalál, az Y. osztr. gykvben 
a spec. pecloralis alkatrészét teszi. 

Ceratum, viaszlapasz, a kenőcsnél keménvebb összcálhísn. 
nagy részében viaszt lartaln1azó avócrvsze1:-alak n1el\· 1·1·s 

·11 · l 'I l 1 h. "· ' ' la > acs .;:a .;:ra van t ara )ülva. w 

A ccratum készilésénél ma múr külön eszközöket lrnsz· 
nálnak, ilyen p. o. az '·Aeqnifusm«, melrnél a vizszintcsrc hc· 
álliloll pléhlcmezre öntetik a ceralmassa ·s kibülés után C"l'Cnlii 
távolságban álló, mermcgescn letüzöll lürcndszeren le~z át· 
t
1
.ns

1
·zi,tva, n1i :.íllal az egész tübla egyszerre és cgyfor111ún lesz 

e vagva. 
Az eredeti módszer s·<crinl a ceralmassál vizszinlesen üllcí 

aszt~!!''.' lelt papirtokba öntik, melynek szegleteit spatulával le· 
szor1l.1ak; hogyha a cernlun1annyira1neg van ke111é11yedvc, hoav 
a papirt 1e lehet róta venni, s meg kell rarditani, mert az hüiG·s 
küzhen 111eggörhüI s nc111 lehel feldarabolni. ,\ tökélesen n1ec1-

hüll ceraltunot vékony úr segélyével lübbícskúkra daraboljük. 
Ceratum ad arbores, Olló-viasz: 

Rp. 

Rp. 

lip. 

Cerat. ad 

Rp. 

llp. 

Cerne /lauae 
Sebi ooi/i 

l. 

Thcreb. com1111111, 
Picis albae aa patics nequ. 

Lique[actis iu scatulis a/f'111ule. 

II. 
Ccrne /lauae 
111creb. comnwn. (l(( ;)00. 
Resinae pini 250. 

ll l. llnidnm. 
Ifr.,inne pini 1 IJOIJ. 
Thcreb. co11rnll111. :!00. 
Spir. uini 80°/0 

mixtac. in tabulis. 
!dHI. 

r. 
Cerae alb. uel fim>. 170. 
il:r11nyinc [JOrci f!IJ. 
Sebi ouil. 80. 
Thereb. C011111lll!l. 100. E/f'unde. 

II. 
Ccrca a/b. uc/. flau. 1.~:i. 
Sebi ouil. 7:!. 
A:rnngiae porci 20. 
Theteb. commun 30. Efr 
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Cerat. ad mixt. in scaluti s alb. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Cerat. ad 
Rp. 

Cerat, ad 

Rp. 

Cerae albae 
Cerae japon. a11 210. 
A:mngiae parci 200. 
B11tyri recent. 80. 
Ad rcfi·igcralio11cm pe1fcc
lam ca11lc s11boga, dci11 
adara/11111 aleulll adlllisce. 

Kit ünő. 

' 
Cerac albac 270. 
A:rnngiae 80. 
Thcrcb. venet. 100. 
Spcrlll: ccli 2:i. 
Teljes kihiil<'s 11trí11 v1'/w-
11yan /etkaparva nagy Illo
zsúrban szép fd1érrc dolgo-

zcmdú ki. 

' 
Cerae japanic. 
Cerae albac aa 
Vasclini albi 
Olci SCS((Illi (/((. 
Cetacei 
01. adarat. qu. s. 

mixt. alb. Roykó ('!) 

gr. 100. 

gr. 70. 
gr. 35. 

120. 
60. 

Sebi benzainali 
Butyri reccnl. m1 
Cerae albae 
Cerae japon. 
Cetacei aa 20. 
Olei cinnam. 4. al. berqam. 
al. citri, al. caryophyl. Úa 3. 

mixt. fuscum : 

E.Tlr. chinae fusc. sicc. 4 .. 
salve glycerina el admiscc 
Extr. laraxaci liquid. 50. 
miscc danec f11sc11111 ficri 
caepit, dein admisce cerali 
.ad mi.-rl. albi gr. 480 el 

adde bals. pernviani 10. 

Cerat. ad 
Rp. 
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mixt. gummosum. 

Ccrac albae gr. 40. 
P11lv. sapan. vend. 
Pulv. !Jllllll11i arab. aa 20. 
Aquae rosar. yr. GO. 

Előbb a gw11mi arabicu m eyy keués 
ui::zel elkeocrcnclü s a 1no:::súr 1ney-
111elcgilmdő, erre kell önteni a foly
tonos keverés közben iisszeolvas;:;fotl 
többi részi. Üueyekbe rakandú, mivel 

idővel kiszcírad. 
Ceratum aeruginis plrnr. gall. germ. ct russic. Ccrnt. viridc; 

Kennedy tapasz: 
Rp. 

Ccrae //avae 12. 
Resinae pini Ii. 
Thereb. com. 4 .. 
Cupri subacelic. 1. 

Tvukszcmre, eves sebekre alkalmazzák. 
Ceratum belladonnae l. Cng. bellmlonnac.') 
Ceratum cantharidum, ccrat, cpispuslicum: 

Ceratum 
ccralum a II. 

Ceratum 

Rp. 
Pulv. cantlzarid. 50. 
Aquae {ervidae 100. 
A:wnyiac porci 100, 

coqtte 11sq11e ad euapomlionclll 
aqww dein addc 

Cerae /hwae 
. Resi11. pi ni aa. 50. 
Thereb. venel. 100. 

cetacei, empl. spcrm. celi, egyetlen hivatalos 
kiadüsu 111agyar gykvbcn : 
Rp. 

Cerae albae 
Celacci aa 
Axungiae porc. 

citrinum : 
Rp. 

Ccrae flavae 
Res. pi11i 
Thcreb. comm. 
Sebi ovi/. aa 

80. 
!10. E/f. 

400. 
200. 

100. Eff. 
'~) Hégi 111üvekhcn kcrnényci.ib úllo1nányu unguentu1nok is ccratu111 

svnoninHíval 1Jirnak azért az itt nen1 tahilható ceraturnok az ungucntu-
1iiok között keresc1{dók. 

íl 
r1 

11 



Ceratum cosmeticum, Banrlolin: 
Up. 

Cerae albae 
!311/yri rece11t. aa 100. 
Cetacei 

Ceratum elemi, 

0/. amyyd. 1m :iO. 
A:rn11yiae p. 21111. 
Olei odor. qu. s. 
cerat. Arcei : 

Rp. 
G·1mmi elemi 200. 
Sebi 011i1. 
Ceme albae aa 511. 

Cerat. e11ispastic. L CcraL cantharidnm. 
Ceratum fuscum, ung. fuscnm. az L magyar 

Rp. 
Emp/. diachyl. s. yr. 120. 

Ca/efiat donec sub ayitatiu11e conli
mm colorem nigrofi<scum acceperil, 

dein add e: 
Cerae /lauae 
Sebi ovi/. aa 3(j. 
A:rn11yiac porc. fjll, E/T 

Ceratum glutinosum, paróka-viasz: 
Rp. 

Resi11ae damar. 
, pi11i aa 50. 

Ccrae citri11. 1110. 
There/1. uc11et. 35. 

Ceratum Goulardii = Ccr. plumbi. 
Ceratum hyosciami : 

Rp. 
Ilb. hyosciami rccenl. 100. 
( ::. :.> siccali 2:'.í) 
Coque cum oleo o/iuar. 200. 

col/alis a<l<lc: 
Ccrae japonic. 11;11. 
Sebi oui /. 120. 

Cerat. labiale album: 
Rp. 

Cerae albae 511. 
G'etacei 
A.vungiae aa 135. 
O/ei amygd. 80. 
01. odorat. qu. s. EJT 

g\'k\'. szerint: 

75 

Ceratum labiale flavum: 
Rp. 

Cerae flav. 50. 
Ceiacei 
A:w11giae aa 135. 
C11rc111nae pulu. 2. 
Olei amygd. 80. 

:\ curcun1úl előbb axungitlval és vizzel f6zzük, 
s azután adjuk h?zzú a többi r?sze.kel. " „ . 

Ceratum, lab1ale rubrum, aJak-tr, szollo-tr: 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Vaselini j1avi 200. 
Cerae Japonic. 100. 
Alca11i11i qu. s. al. odor. 

• 

O/ei sesami 320. 
Cerne Japon 120. 
Sperma/is celi !di. 
Alca11i11i qu. s. ol. odor. 

• 

Cerae albae 
, Japo11. 

A:l'lllllJiae p. 
111 can i ni 

• 

aa 100. 
:wo. 

1·:), 

Agwcayar 
Glycerini puri 
01. odor. 

100. 
1 (}()'(), 

Ceratum Mezerei : 
Rp 

E~·/r. Mez erei 5. 
solve i11 spir. vi11i. adde 
Cerae flavae Jfj(), 
01. a/ivar. 320. 

Ceratum nucistae L Balsamnm nucistac. 
Ceratum oxygenatum : 

Rp 
A:l'llll!Jiae porci 400. 
Acidi nilrici e. 50. 
Vase porcelaneo ca/efici
atur dwn reaclioncm aci
dulam non osle11debit, dein 

a dde 
Cerae /lavae 50. 

n1cgszü1:jnk 
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Ceratum sebi cervini : 

Bp. 
Sl'bi ouili 6110. 
Cerae alhae fiO. E/f: 

Gera Virginia, ílalal méhek állal készilcll viasz. l. Cern. 
Cerbfira odallam, az apocynumfélék csalát!.iába tartozó fo. 

;\111crika, 1\zsia és ~ladagaskar éghajlala alall. .\lerny6s virüga 
1--2 tnagu gyün1ölesill teren1: a IegUibh faja igen n1érgcs. Ilye
nek az . .\havai, Ccrhcra Iactoria n1agva és kérge. n1elyek hüny
lalcí és hashajtó hatásunk: e. odollam, a malabari pnrlokon, 
gyü111ölcse ürlaln1allan. 1nagva azonban hüuytnló és liodit6; C'. 
'i'anghin a n1adugaseari partokon, czitro111alaku gyün1iilcsének ned
vét mint islcnilélct italút gonoszlev6knek adj;ík: C'. Thevclia. 
i-1y.-111diában lejncdvét kigyómar<\s ellen hasrnálják. 

Cerberid, a C. Thevelia glyrnsid<ija: e„, rr„, O". a t!igiialin 
javalalai alapján alkalmazzák. ,\dagja 0 0002;) gr. 

Cerealin, a liuzaszen1 csiraln1rkünak nit"rogénlarlartaln1u 
alkatrésze . . e\ korpühan nngy rncnnyiséghen van jelen, ha pedig 
iirlés. állal a liszt kiizé kerül. e1:jeszlií hehal<Ís<Íra a tésztát mcg
harn1l.Ja. 

Cerebrin: C1; Haa XOa, [:\lcck szerint: C\o !1":" x, OJC,]. az 
idcgredszcr vel6állo1nánvúnak alkatrésze; fehér, nedvszivci kün. -
nyü por, hig suvakkal <.~znkornen1ü vegyfrlelté vúlik. · 

Ceresin, cera mineralis. az ozokcrilbiíl conccnlrúlt Eh SO., 
úllal liszliloll. paraffinncmü vegyülcl, dcslillalio nélkül készül. 
100''.-nül H, S0.1-hen nem v<illozik. Xa, COa nem szappanosilja. 
,\ viasz surrogatun1a gyanánt használj~ík, 

Cerevisia, sör, alcohol larlalmu ital. niclv nevét Ccrcvisi
uslól, egyik ilalislcnliíl w[[c, a monda szerint Gambrinus l'lam
n1andriai király találta fel. <le n1úr a régi acgypto111iak és gü
riigük is ismerték. A siírl csirázcí úrpüliöl (mallum hordci) er
jesztés ulján úllilják el6 s ko1nlóvaJ keverve kezelik: :J-7°/

0 
alcoholtartnlrnu, az angol sürök azonhan 8- 20°/

11 
is larlalinaz

nak; CO::-t 0'1-0-:2°/0 , albuninl (J-:í"/0 , dexlrosé[ ·1--10"/
0
-o[ tar-

talmaznak. · 
A siirkészitésnél nz úrpa keményitiíjél dias[ase hehalúsa 

által c1:jedésre képes czukorní. dexlrosevá alakitjúk áL a dias
tasc az árpa csirázásakor keletkezik: ha a csirázás elérte n1ür 
kell() fokát, hirtelen száritús <illa! a trwáhh csir<izás[ megszün
tetik, nehogy a tlcxlrosc ccllulosév<i változzon ál: igy kelet
kezik a n1a!üta, n1cly vihígos vagy sclél szinü az alkaln1azott 
111cleg nagysüga szerint. .. \ rnalálúh6l a clexlrosél 70° (_,' vízzel 
kivonják s komlcíYal forralják azután hirtelen lehiHik nehogy 
cczclcsedéshc menjen ál. 

Ezután következik az e1:jcszlés, melynél a sacharomyces 
cercvisinc viszi az oxygénúladó szerepet; az c1:jcdésnck 15° kell 
történnie, midiín a czukor alcoholra és co,-re bomlik, a co, 

7i 

coy részét a s6r clnveli. .-\ kivi leli s6rt er6scn kon1lózzák s J_1ogy 
n%' romoljék .l!i"-on hevilik (Pasteurczés) s szcszszel keverik. 

Ceri'um = Ccr = 1 l J-'.l, ritka elem, mely a lanthannal 
és thdimmcl a ceril nevü ásvünyban }'ordul clií m!1ll sili.cal. .. 

'Bcrselius rnár ismerte. Hissingcr cs :\losander alhlo[[ak cin. 
\'ashoz hasonló, jól nyujható. kalapállialó rém. ;·iirüs izzás1.1ál 
olvad. Eliíúllithaló chlorvegyülcl~biil. ha az[ iva-al. hev1t.1uk, 
midiín a Ccr. por alakjában Y<ili!< ki: rncgolrnsz[o[[ allap~lban 
nalvúnüran1111al készithct6 elé":>. h.önyehhcn n1cggyulad n11nl _a 
~1aonesinn1, tíízkővcl szikrát ad; hideg, lün1ény /JJ.\TOa nen1 la-

" 1nad ja 1neg. . · · · , 
· Cerium bromatum: r;„, /Jrn viiriisharna. alcoholhan oldh~to 

por; cliiúllilhaló a cerium oxalicum.hcíL ha az[ .lapos por~zcllan
csészéhen addig heviljük.n1ig sürgaslinrnn cer1un1ox~tlda horn
lik·· n1osl kevés alcoholt és sósavat teszünk hozza, a csapa
dél~ol j<'il 111eg1nossuk s uddig keverjük lir6t.~1l:~:~.lrogénsavval, 
mi" szinlelcn oldatot! kapunk: az oldala[ h;stn·1~.1uk v'.1gy he
lve:cbbcn alcoholban oldjuk s annak elparolgasa utan v1sz-
s~zan1urnd a C'e::. Bn;. , 

Cerium nitricum: Ce (:V0„).1. \'örössárga, alcohollian cs v1z
hcn oldodú por, Inelyet frissen 1~.~s~nll .. ccriun1oxydnak hig 
HXOa-han valcí adása úllal lehel eloall1lan1. 

"c1·1·1·11olonicu111 (Hlö-0".2 "r.-os adagokban. 
Cerium oxalicum Ce, (e, (J..Js + fi rr, 0, mások szed nt: . 

Ce e, o., (fl, O)a = :23fi. a brit és é.-anwrikai gykv. szerint hiva
talos. Eliíúllilhalö a cerium chloralumhcíl 1Ce, Cfo) ~a t~111.wk 
oldalúhoz oxalsavas ammont adunk s a csapadékot 1:>0-nal 1la: 
[óspapir kiizö[[ rncgszáriljuk. Fehér, vizbe!1 nehczeu old?tlo 
por; vürüs izzásnál \'ürhcnyes cer1un1nxy;lda ~la.~\ul, (10 ;esz
hiil 5".2 részi. rneh forró HC/-ban pezsgcs nclku'. oldhato, az 
oldathoz [\;.so.1-c-[ adva fehér, jegcczcs csapadeko[ kapunk 
(kénsavas ccriumélccs-kaliurn ). !Hl;)-·- 0 '..l;'í gr.-os. ad.a~ol~han lm
rutnál. gyo111orheli izgatoltságnül,. t~rhes~k hanyasa_n.t~l -alkal-
111azzük s·-hatásúl a hisn1ulhu1n suhn1tr1cun1ehoz hasonhl.Jak; ~n:~.
kisércllék nehézkornál is dc az eredmény n,em. yol~ kicleg1lo. 

Cerium valerianicum: (Cc. [-[„ 0,1, Cc,; sargaslchcr, nehezen 
oldodö por. 

Cerocoma Schafferii, nén1etországi rovar, n kőrishogárhoz 
hasonlil. dc csak félakkoru. \'csicans. 

Ceromel, viaszos méz : 

Rp. 
1llellis crwli li.O 
Crmll' /lauae Ni 

Leni calore li<1ue/úcla, misce. 

Cerotin l. Ccrylalcolwl. . . 
Cerotinsav, cgyalju zsirsav: C,; ffo.1 (J,. a. méhrn1szha11 mmt

egy '.20"/,„ mclyh()I forró alcohollal k1vonhalo. 
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„. Ceru~~n, f!ilzsir, sárga ragacsos anyag, mely a fül csator
IutJahan vahk ln s megakadályozza a bogarak bejutásüt. 

Cerussa l. Plumbum carbonic. 
. Ce~yl alco.hol, L v. é. alcohol : e„ Fb 0 H; a cern japoni-

cai:ak ~~l~lkatre~ze, mely nem eg;:?h!lől ~ll, mint cerot):1_1savas 
ceI)l-bol. (Ce; d" 012) C2; H"; eloall1thato a cera .JHpo111cából, 
h.a azt alcoholos AOH-val ezappanositjuk, midőn ccrotinsavas 
h és cerylalcohol keletkezik 

I·~ch~ér. viaszncn.1ü anyag. 79° e. nál n1egolvad. 
Cesalpmo Andras. l. Caesalpini. 
Cetaceum, sperma ceti, czetvelő, sajátszerü állati zsiradék, 

mcl,r a 1;hys~t~r n~acrocephalus nevü emlős lrnltöl származik. 
'\'. allat 20 -28 meter hosszu, hal kinézésü, igen gvorsau uszik. 
l~ ~.JC igen nagy s,,. tc~th?sszának 1/:i részét teszi; e i1agy rnérctn 
1 ~.J}>_c12 az agyvelo k1cs1ny, csak az arczcsontok vannak er6sen 
k1le,1lodve. 
. A felső álllrnpocs fogatlan, hanem az alsóban lev{í fogak 
epen beleillenek a felsc'i állkapocs üre.aeibe. 

. ~a?y fejü.k ,.,egész f~_lső r~sze ür.rgc~ s s.árga; szinü olajat 
t.a: t~~maz, n;el) 1.l?I lev~~on cd:n n~".u viaszlrn;ezcsü anyag vá
lik ki. A cetmt "'.' olajlol szures ut,1an különvalasztják s cela
ceum .crndum _nev alatt hozzák forgalomba. A cetaceum crn
dum üü "!,, ola1.at tartalmaz, melytől préselés által szobaditják 
~1:eg, ~ulan h1g Na OH-val majd vizzel kifőzik. Egy á'llat 
l;iOIJ-aOOO kgr. cetaceumot szolaáltat. 

. :-légyszögü, 15-;-Hi kg.-ros ~larabokban foroa a kereske
desben, ~ darabc;k ,1cgeczhalmazt képeznek, kevéssé hajléko-
nyak, eros nyomasm apró lemezkékre bomlanak szét. · 
_ .„ 44-° C-nr:I_ me?olvacl, ,0·~21 r~ s. alcohollal hidegben olaj

sze1 u !ol} adekot \ onhat111 k1 bclole, mely cetmnek neveztetik 
s chen11_a1 t~ku;tetben megegyezik a kivállott olajjal; a cetin -19"-rníl 
olvad. 360 .-m~l f?IT, magasabb hőnél olajsavra, palmitinsa\Ta 
bomhk s leher l~mggal ég. 100 rész hidea borszesz :J részt, 
n;clegborszesz 1;l'8 részt old fel belőle. Le

0
vegc'in lassan mea

sargu! s avas l_e~z. Lugokkal nem változik, de KOH alcoholÓs. 
oldat~val paln11tmsavas kaliumot képez s cel\·l alcohol lesz sza-
badda. • 

„ Ta~·talmaz _ cetylalcoholt. (1. o.) mely palmitinsavval eaye-
sulvc n11ntegy ;J0°/0 százalékát teszi, a nevezett vcgvület kép„ 
lete: Crn ffo 0. 0 (Cm Hau); czenkivül még tartalmaz stearinsavat: 
(C!S [fa, 0. OH); laurostearinsavat: (C„ fh 0. Oli); 111\TÍstinsavat · 
(CH fö; 0. OH). " . 

. Ha .!1 ceta~enn~ hamisítva van, Na OH-val elszappanosodik. 
i\lmt Jedo~zert cs borlagy1töt kcnücsökbcn alkalmauák. 

Bdsoleg _köhögés, mcllfüjás ellen adják cmulsióban vagy 
poralakban n1u1t 

Cetaceum sacharatum-ot: a német II. avkv. szerint hiva
talos, 1 rész cctaceumból és 3 rész czukorbÓi áll. 
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Cetin: c„, flu.1 02: 1. Cctaceum. 
Cetonia aurata, a leveles szarvuak családjába tartozó ro -

var, mch·et a cantharissal tévesztenek össze. A cetonia Hi-22 
111111. hos-szu s 10 n1n1. széles s köpczöschh a cantharisnél; igen 
ldc~i feje az clőlorral össze van 116\'e, a paizs pedig szcn1he
lünöleg hegyes hüro111szügalaku. Ilözsa és boclzal'ün tartózkodik, 
nem vesicans; hübját régebben mint hugyhajtó szert allnlmazlák. 

Cetraria islandica. 1. Lichcn islandicus. 
Cetrarin: Cm Hrn 0. cetrarsav. kescrü izü, fehér, górcs{íi 

kiesinységü jegi-'CZcs anyaga az izlandi zuzn1ónnk. n1elyhéil forró 
horszcszszel és [(, COa-al való kezelés által vonható ki; Stoma
chirnm és cxpcctorans, alkalmazzák. 0·10-0".W gr.-os adagok
ban chlorosis, phtisis, bronchitis eseteiben. 

Cetyl alcohol, aethyl hexadecilalcohol. 1. v. é. alcohol: 
e„, Hua SH. l. A elhal. 

·l\1-5'' G-nál olvad. :HO' C-rníl átpárolható; P2 Or. behatása 
alatt viz\'esztés folytán illó-cetinné alakul Crn Ha2; H2 SO,-eJ 
oxydáll'a eliihh palmiti naldehyddé majd palmitinsavvá alakul. 
El6állitható a eetaceumból, ha azt alcoholos IWH-val főzzük; 
midiin palmitinsavas [{ és cetyalcohol képz6dik. 

Cetylsav = palmitinsav. 
Cevadin = sabadillin. 
Cevadinsav = Sabaclillasav. 
Chalastica remedia = oldószerek. 
Chalchanthum rubefactum == caput mortuum. 
Chamaelirinum, a chamaclirium luteumnak glycosidncmü 

keserü anyaga; n vörös vérsejtckel feloldja s ezért n1érges; 
hat:.ísa egyéhh tekintetben a saponinnal egyezik 111eg. 

Chamaelirium Juteum, hclonias lutea, a melantaceák család
jába tartozó é.-an1erikai növény, n1elynek gyökerét infusun1 
gya1uínt alkaln1azzúk n1int tonicun1ot és a11theln1inticun1ot. 

Chamaeleon minerale-nak nc\'ezte Sclrnele a KNOu és illn 02 
összeolvasztott s ezután ~zéttört tön1cgét, tnelv vizre téve, zöld, 
ibolya. végre vörös szinüre resti azt a kcletkezii [( Mn o, folytán. 

Chamomilla romana, anlhemis nobilis L; római székl'ü. sza
gos montica, Európa déli részében honos, összetett virágu 
uövény. 

Az a. nobilis fekvii szárn, fölfelé ágazott hajtásai levelesek, 
a levelek többször hasítottak, czimpásak, vonalasok és hegyesek; 
a virágzat kasza!. htlro111szcgletes. halürozatlan széllel; a virüg~ 
zati hurok cserépfeclélszcrü, a telep domi>orn, tompa murvák
kal. a vinígok pehclytelenck, a korongon levők csőalakuak, sár
gák, a szélick nyelvalakuak és fehérek. Julius és augusztusban 
virügzik. 

.0;e lé\·csztessék össze a chrysa11lhcnun1 parthcniun1 és 
malricaria pnrthcnoidcs virágaival. melyek kisebb kosarnak, 
gö111hülydedek, kellc111cllcn szagnak ; a sugúrvirúgok nincsenek 
h:dracsapva. n középs6 virágok nén1elyikc ütválto zik fehér 
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nvclvalakuvá; a matr. partl1cnoidcs vaczka kopasz. polyva 
nc'lklili. 

Tartalmaz (1·5-0·8°/„ illó-olajai, (l. ol. chamom. rom.) an
thcminsaval (glycosid '.') és egy alcaloidát: anlhcminl. dc ennek 
jelenléte nincs kirnutatva eléggé. I-Iatóansaga az iHö-olaj, n1ely 
111int izaatö szer jün tckin_tctbe, nagy adagban hánytató. 

r)iralakhan 0·:30 gr.-os adagokban a chinin is111crlctésc 
clrJtl mini lúzc!lcnes szert használták. Hascsikarás, hélf'clf'uvódús, 
méhszenvesség és arczzsábúlmül forrázatát (;): 100) még ma 
is használják mint házi szert. A virágzat a magy. !. II. oszlr. 
brit, fr. gykvek szerint hivatalos. 

Chamomilla vulgaris malricaria chamomilla L. kiiziinséges 
székfüvirág, chrysantl1enum chamomill, Bernh. Cliamomil. off. 
e. I\.och; az összetett virágunk közé tartozó nyári növény egye
nes, chígazó 3 elein. n1agas szárral; levelei 2-:j-szor czitnpúsak 
igen keskenyek és rövidek; a kosarak 1ncglehetős nagyok_. a 
virá"zat su„aras. cseré11fedélalaku lmrokkaL a koronu lohordad 0 0 ' " 

a közepén pchclytelen, csöves, súrgaszinü, a szélen nyelvalaku 
virücrok vannak, rnclyck fehérek; a vi1"<ígzat sajátságos al111a
szag~1, kcscrü; n1~íj.-tól aug.-ig virúgzik. 

:\e tévcszlessék össze a szagtalan aranyYirúggal (chrysan
lhenu111 s. pyrclhrun1 inodort1111, 111argarcla) .. a hüzüs 1110.ntikával 
(anthcmis cotuln), melyektől jó szcmügyrevevés ulún mcgküliin
höztethetéí. 

Cnjus Plinius a chamomilla nevet ugy értelmezi, hogy az 
a oürüg chanuli = alacsonv és n1alun1 = aln1a szavakhöl kclet
kc~ett s azt alinához hasownlö szaga n1iall kapta; n1atricaria 
pedig azt jelenti : anyák füve, mivel régebben méhbúntalmaknúl 
használták. 

Alkotórészek: 1., illó-olaj ;"5% (L ol. Chamom. vulg.); 2„ 
kcserü anyag; 3., növénysavas sók; ·1., G0/ 0 ásványsavas ve
gyületek. 

A chamomilla illó-·olaja a nyullagy és a gerinczvel6 idegeire 
hal, melyekben a képzéí anyag lömecseit közömbös egyensulyha 
helyezi, 111inélfogva azok az ingerek irányában nagyobb ellen
állást tanusitanak s igy a fújllalmak csillapullsúgát eredményezi ; 
a gyomorhélbeli mirigyek elválasztúsút és az előhaladó kör
mozgást emeli. 

Mint szélhajtó-szert használják hurutos és méhszenves bél
fclfuvódúsoknál, hascsikarásnúl, mint izzasztó és csillapitó-szert, 
czcnkivül hosszu lefolyásu méhlmrut állal kimerüll n6knél mint 
izgató-szert; mini házi-szert igen elterjedten hasznúlják hideg
lelés ellen is azonkivül forrázatút n1osásokra szen1gyuladúsnúI, 
fülhajoknál stb. 

Champacol: Cn Hao 0, camphorszcrü vegyület, mely a mic
hclia champaca nevü f'ában található (L o.). 

Chanclu = Opium loslum. 
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Cha11tal, (Saphal) Júnos Antal, pair és chant~louni grcíl; 
franczia vegyész, 17:"i(i-183'.L A forradalom alatt mmt gyakorlo 
orvos ~Ieut'1iellier fclle"vúrúnak ostromában vett részt; 17!l:)-han 
l)árizshnn n lc'Jpnrhián3~H1 segitctL 1<~6lcg a. horászallal foglal
kozott VC"Ylani szc·mponlböl s {j voll az, aki a bor alcohol tar
taln1át sz6iléiezukor hozzáadása által n:cstcr~égescn en1~I!?· 

Chartcot (Sarko) hinos Márton, l!_-an~zra .on;os 1~,:~-ban 
szül. F6le" az idc„helc"Sé"ckriJI tartott elnadasarrnl hires. 1803-ben 
külön neki szer~ezlel~ egy tanüri álhí.st és klinikát, hova cso
portosan gyültck az cgéSZ„vib'i~r.61 az orvos~k f)l. -~~allgatn.i. .. , . 

Charlatan = nagysza.1u, aki oly tudomanyoss<1ggal dicsek
szik. mclyJycl nem hir; nyegle. 

Charplae = tépés, tiszta lenszii.vctbéíl a szúlak szétszedése 
ülial készilett kiilfiszer. 

Charras L Cannabis indic.a. 
Charta adhaesiva pellucicla. handrud1e gomrni~. enYVes 

papirlap, akként készül. hogy q;;-. papirla1!11ak egyik olilalúl 
ichtiocolla-oldattal rnnj:ik hc, masik oldalat pedig a kiivet
kez6 111ixlu111111al kenik be: 

Rp. 
L([ccac in tabnl. p. 111. 
lícsin. ben::oes p. 2. 
1 hcrcb. comm. p. 1. 
M([s/iches p. 2. 
O/ci ricini p. O.:J 
Alcoholis p. (iO. 

Charta antasthmatica: 

Rp. 
fol. be/ladonnac 

s/ra111011ii 
d1yitalis _ 
salviae aa. :). 

fial inf'us. ml coli. 100 c:ddc 
Kalii nitrici 7:1. 
Trac ben::ocs 40. 

Jtatús papírt tarts benne 21 
6níig, a::11/1ín a::okal 111CJj
s::<Írilua uagdald {el 10 

cm'-es darabokra. 

Charta atropinata, collyrium sic~um grndulatum atropin. 
Finom papirt oly módon úzlass alropm oldatba, hogy minden 
mm'. 0·001 atropint tartalmazzon. . . _ . . 

Charta calabarica, calaharhab lmcluraba aztalotl cs !elap-
rózott papir. L Physostigminum. . . .. 

Charta cerata, viaszos papi.r, oly modou kcszul, hogy. m.?
lc<1ilctl vaslemezre fektetett pap!l'l viasz vagy slearm, pa1 alhn 

0 6 
Hnzny, Gy(lgysi. Lcxicon ll. 
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darahhal cgycnlelcscn hcdürzsüliink és egy nyo111üval clsi1ni
lunk. Zsiros ~lnyagok. ncd\·escdésre hajlandó porok, illú anya
gokat lartalnuizú szerek kiszolgúhísüra haszruíljük. 

Chartha epispastica, Ph. brit. gall. el amerik. 

Ilp. 
C1·mc a//""' 
Ce/acci 
()/ei scsruni 
/lcsin. pini 
f'llin. ca11tlwr 

p. 4 
p. Nili 
J>. 2 
!'· ()-8:) 

l'· 1 

l~zeket cg\'iill {i rész vizzcl 2 órán úl vizl'flrd6n heviljiik 
s az clvülaszlc;Ü zsiros nnvngol 0-:2:) rész cnnadalialzsa111111al 
<>sszeolvaszlva, papirra kcn]üfc .-\ franczin gykv készit1nényc 
fél ilyen eriis. 

·charta exploratoria, kémlii papir, niil'ényi l'eslanyagokkal 
prneparáll papir, mely kiiliimhiizií vcgyiilcick (savak Ingok) 
hehalása alall szinél vállozlalja. A magy. gykv. húroml'éle kémlii 
papirl lesz hivalalossá, 

1. Charta '""plorat. eocmlca: 1 rész porrá liirl lacmusl 
1nelcg vizzel 2.t örüig úllani hagyunk, n1cgszürés uhín annyi 
an11noniát adunk hozzü, hogy színe épen kék legyen: c111c ol~ 
dalba l"illrumpapir szelelkékel múrlunk s azl siilélhcn megszúril rn, 
ellcszszük. Savak vürüsrc festik. 

2. Charta e:rplorat. latw, c11rcama1"1pir: 1 rész porrú tiirl 
c11rcun1a-gyükercl 6 ré~z 70°/0-os alcohollal pár napig <íllani 
hagyunk, a 111egszürl tinc.turüha fillrun1papir szeletkéket n1ür
lunk s n1cgszürit\'a elteszszük. I.ugok llnrnürn festik. 

:!. Chart11 e.rploral. mbra. Kék Jacmus oldalhoz annyi 
pl10sphorsaval adunk, hogy az oldal épen vüriis legyen; eme 
oldatha fillrun1papirt n1úrtunk. l.ugok n1cgkékitik. 

I\észülnck n1ég kétnléí-pnpirok alcaninnal. hac1nntoxilo11-
nal. plumbum acclicummal (fh S-rc), J'errocyankaliummal, lan
uinnal, brucin-kénsa\'\'al slb. 

Charta fumalis, J'iisliilií papir : 

Ilp. 
Bcn,:nes 
Styrads i11 ym11. 
f]a/sa111i jJeruu. 
Ol. lm 'fi w 11. 

'.:' citri 
Spirit. Bn•t/'eldi 
illcolwl 

1 Oli. 
20. 
:Ili. 

11a 3. 
:io. 

.wo. 
Tühh napi digerúhís ul:ín meglillr:íljuk s 

oldallal praepar:íll papírral l"elilaljuk s enyhe 
riljuk. ~lcggyujlva kellemes íllalol árnszl. 

cléíz{ílcg li1ns6-
h6nél n1cgsz:í-
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Charta japonica, usegópapír, a Wikslroennia cancscens 
nevü japáni növény kéreg-szövPte, n1ely a sz~íjban ép uov szét-
málik mint az ostya; porok hcvcvésére alkalmazzák. "· 

Charta haemostatica = J'errum scsqníchloratumha úzlatolt 
papír, melyet vérzéi fclülelekre alkalmaznak. 

Charta med'.cata, az atropinnal, pilocarpínnal, physosligmin-
nal álilaloll papírok neve. . 

Charta muscarum, légypapír: 

Rp. 
K111ii arsenicosi 20. 

carhonici !1-5. 
Aq11ac 1frstill. MW. 
Sach. a/bi 411. 

i111írts bele itatós papír/. 

Hp. 
Liy11. q1111ssi111' 1(10 

f/11/ demct11m ad. coli. 300, adde 
Tinct. piper. 1011!1 15 
Tart. slibiati 1. 

Múrts bele itatós papír/. 

Charta nitrata: [{J\'Oa oldallal bcílaloll papir, mclwl a 
pyroleclmicáhan salon-hcng:ílilüz cliíúllilúsúra allrnlmaz1iak. 

Charta paraffinata, hasonló módon készül a charta cercalaval. 
Charta pyroxylica, eliíhb HNOn-ha rnúrloll s ezulún mcg

mosolt papírt harynm-, vagy slronlium nilrícum oldallal vomuik 
hc. Tiizij:ilékhoz való. 

Charta sinapisata, l'h. hung. II. zsirlalaniloll rnuslárliszlel 
szil:ílj cgycnlclesen oly papirra, melyet el6hh 5 rész kaulshuk
hól, 1 rész colophoniumhól és 100 rész hcnzínhfíl úlló oldallal 
vonlál he, la kard le vékony ceral papírral s préseld le. Nedves
ségliíl óvd ! L. Sinapis. 

Sec. pharm. brit. 

1 rész gullaperchának G rész chloroformhani oldalához 1 
rész ccrussál adunk s összerázzuk; leülepedés ulún a liszla fo
lyadékol lcünljük s 2 részl 1 rész rnuslárliszllcl keverünk s a 
pépel lnpos l:ílha léve, t'eliilclén papírlapokat huzunk lova. 

Chartreuse, (Sarlrőz). A charlauzí harálok lilkos készilmé· 
nyc, melynek készílésél a púpa 18ö 1-hen a kolostorokból kí
lillolla, dc a kolosloron kíviil ma is gyárljúk. A ,Heal-encyclo
pedia' szerint receptje a következő: 

6' 



Rp. 
Hb. mcli/o//i 

111elissac 
S1•m. anisi 1111/y. 

(((( 1110·0 

sil'llal. 1111 

Folior. 11w11ih. pip. 
!frrb. absinlhi. 
Ratl. 1111yc/ic11c, 
Cori. 1111ra111ior. 

cilri. a11 
il111cidis 
Cariophylli 
Coriandri 
l'imenli 
Ca/11111i rad. 
O/ci nr.phrw 
Spi1: 11i11i rrcl. 

{l{( 

Aqurw tlcsl. 1111 
Félnapi macerálás után P'írolj le 

meleg szirupba 21
/, lilcrbe, a melyben 

Clwrlre11.w~ jrmne (sárga). 

Rp 
0/. 1111yelic. 

c11jcp11li 
ca/a111i 
coriandri 
c11riophyl. 
hysopi 
111elis.-:ac 
maci dis 

Spi„. 11ini 
Sympi si111pl. 
1'rac croci 

;){}-() 

[,() () 

:i·ll 
INJ:i 

f}(}I' ;() 
1 [í()()·() 

beliíle !I litert s öntsd 
0·8 liter nuílnalé rnn. 

21Ni 
') -,...:1 

111 

(111 2'11 

(((( 3 () 
4-li 

3001NI 
300()-() 

qu s. 

Char/e11sc ·ver/e (zülcl). A fentihez indigóoldalol kell adni, 
hogy zöld legyen. l. Liqueurek. 

Chasmus = ásilási görcs, riíleg hisleriás és neurnslenicus 
betegeknél lép fel. 

Chassaignac l(úroly Mária Ede, frnnczia sebész, a vérzés 
nélküli operalio feltalálója. 180:)-187!1. 

Chaulmoogra odorata, gynocardia odornla, az indiai gykv. 
szerint hivalalosak a rnagvui n1clyh6l olajat és ungucnlurnot 
készilenek. 

Chavica officinarum, ~ligu, a keletindiai szigeteken lenyésziS 
folyondár alaku növény, melynek termése piper longum név 
alatt ismeretes. (!. o.) 

Chavicasav, a ch:wicinbiSI keletkezik KOIJ-val való féizés állal. 
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Chavicin a piper longum gyantája: alaktalan anyag. sa
vakkal nem ~avesül. borszeszcs oldala KOH-val fiízve chavica
sarnl és pipc1~i1t képez. Hégebben hideglelés ellen alkalmazták. 

Cheiloplastica = ajakképzés. !. anaplaslica, , 
Cheiromantia. c\Tognomolicn. ama luclomany {°), mely

nek seaéJyéyeJ vala1nwcl\' egyén lenverén eléijüvé5 ránczok és 
dudorol< clhclvezésébéíl -és afakjából 'az illcWnek jüvendií sorsát 
n1eg lehelne 111ondani. ,\ tudo111ányosság szinezctével hiró en1e 
Iiahonás jósoli_falás napjainkig fcnnn1aradl, s6t n n1ult század
ban a jei1ai c'gyctcrne1l 111ég cl6adások~t t,arlollak l~elől.c . . 

..\ küzé1ikorban méa Paracelsus cs Cardanus 1s l11ve1 vol-
" 1 , \ 1 • lak a chciro1nanliának s ekkor érte aranv {Orat. : e lc1rornan-

liára alapot az aslrologiának a macro- és microcosmosról szóló 
elméleti okoskodása aclolt alapot. 

Cheiron v, Kyron, egyik bölcs centaurus, Kronos é:; Thy
bira fia, ,\csculap laniltíja, kiliíl a gyógyiltí füvek ismerete crecll. 
J·lcrc.1!1cs cnv mérgezett nvillal avónvillrntallan sebet: clmonmm 

1:'1w w l'.":>wOw 

vulgus, cjlclt rajta, innen neve. 
· Cheirospasmus, irógörcs. 

Chelerithrin, sanguinarin, pyn_-hop!n : Crn H11 S01, ~fo~·~k 
szerint : C" [fr, S0.1 + Fh (); a chehdonmm mams alcalmda.1a, 
cl6jön n1éo a (1Iaue.iun1 lutcu111 és a sanguinaria canadensishcn, 
a 1ledv szh1c fc1Ieg ctt6l van, a lcgtöhhet a gyükér larlaln1az. 
\rörüssúrga llíalaku jcgeczekel k<5pez, 1nelyek alc_ohol!>nn_, ae!her~ 
bcn. olajokban oldhatók. az oldal s maga a chelcntlmn cgclo 
kcscrii izü. !. Chelidonium. 

Cheliclonin: Crn Hn Oa Na + H, 0; :\!erek szerint: 
C,o Hrn SOo: nem mérges alcaloith\ja a chclidoninm majusnak; 
szinlclcn, kescrü izü. vizben oldhatatlan, sa\'akkal sókat képez. 

Chelidoninsav : CH H11 01a a chelidonium majus alcoholos 
oldalából plumbum acelicummal kicsaphaló. sublimálhaló ve
ayülct. 
"' Chelidonium majus L. vérehulló fecskefű, a múkképüek közé 
tartozó cavévi növény. K.itelelő gy ük törzséből 0·;) 111. 111agas, egyenes, 
elágazó. ~ziíriikkel boriloll szár' i1ő ki; levelei párnllanul szárnyal
tak' és sziSriisck. "lul világosabbak, a kis levélkék tojásdadok. 
karélrns szélüek. a nvélczék ál mclléklevelekké szélesednek. A 
vir<io- sár,1a s 3~0-á\;al ritka ernv6l képez; n virág kéllevelü 

b b l 11 - , , . . 1 csészéje a kiviráazáskor le 1u ; a parla negysz1rn1u, a sz1rn10 e 
kereszlhen állam~<, a porzók száma 10-nél löhb. A lermií hosz
szukás maghonból és kélkarélyu bibébiíl áll. A termés vúlaszló
fnl nélküli beczől képez. 

.. \z eoész nüvénvzel n1inlegv '25°/0 sárga, csip6s nedvet 
tarlaln1az, ~1e-lv nedv ~ chclcrythri11tf51 sárga szinü; tartaln1az 
chelervlrinen Ídvüli chelidoninl, chelidoninsaval, celidonsaval, 
chclidÜxantint. aln1a- és czitron1snvat G-8°/0 han1ut. 

J·lalóanrn<>a a chelenlhrin, ez, valamint a rn nedve a biSrt 
n1cgncdvcsitl sb n1arólag iShal, bevéve a beleket és U vesét izgatja. 
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A noveny nedvéből 30 --10 cseppet, a növényből 2: 200 
infusumot allrnlmaznak mint has- és hugyhajtó szert midéín a 
savós ízzadn1ányokat elak::u:ják távolitani, vagy 111időn a 111ájlúl 
clvonólag akarnnk hatni; rninl izgatö elvonószcrl rncgkisércl
ték szemgyuladásnál, rheumánál. de eredmény nélkül. ~!int 
házi szer szemölcsök elpusztítására használatos. A magy. !., osztr. 
Yll., német II., gykY . .qzerint hivatalos. 

Chelidonsav: C; Hi Oo =e, H. (CO. OH):i, szagtalan, selyem
fényü, savanyu izü jegeczek, n1elyck a lcveg6n eln1állanak, in~ 
diferens anyaga a cheliclonium majusnak. 

Chelidoxanthin, keserü közömbös sárga jegeczek a chclido
nium majusban. 

Chemia, a természettudonuínyok ama ága. mely a testek 
anyagának változásával járó tlineményeket fejtegeti, a változá
sok okait fürkészi s azok törvényét, a testek anyagi szerkezetét 
állapitja meg. 

1\ cherniai kérdések tanulinánvozása csak a tünen1énvek 
tervszcrü előidézése. azaz kisérleteiés által lehetséges; ez hÜzta 
nyilvánoss{Jgra azon nagyszerü törvényeket, 111clyck isrneretével 
a tec.hnica nagy szolgálatot teljesit az cn1heriségnek. 

A ochemia• nevet Humboldt Sándor Plutarchnak azon 
n1egjegyzéséből vezette le, hogy az aegyptorniak saját országu
lrnt chcmi-nek = fekete földje miall nevezték; eszerint che
mia aegyptomi müvészctet jelentene. Dc valószinübb a chcmia = 
elrejteni szóból való leYezctés; e szerint a chemia relytélyes 
dolgot jelentene s ez onnan eredhet, hogy a vele foglalkozók 
ugyancsak titkollúk n1esterségöket s furfangos n1ódon irták le 
n1unkáikat, hogy a beavatatlanok elölt n1ysticus szinhen tün
jcnek fel. 

A chemia általános történetét H. Kopp tanulmányozta s 
öt korszakra osztotta fel. 

I. Ö-kor. A ehemia ó-koníról csak annyit tudunk, hogy 
egyes népek a mindennapi életben használt testeknek némely 
chemiai sajátságüt ismerték. A chiniak ismerték régtől fogva 
a ként, salétromot, a léípor egy nemd, a boraxot, timsót, papi
rost, nchány festéket s a mai napig is llires porczellát. Az 
acgyptomiak múr a legrégibb időkben ismerték a közönségesebb 
fémeket, a konyhasót a salmiakot, járatosak voltak a kenyér, bor, 
szappankészitésben, számos festék és gyógyszer elföllitásában. 

·A holttestek conservúlását oly ügyességgel Yégczték, hogy a 
n1un1iák n1ai nap is csudálat tárgyát képezik. i\Iindcrne n1iive
letek bizonvos chemiai ismereteket feltételeztek. meh·ekről 
azonban ke\'és irott emlék maradt fenn. Igen valószinü: hogy 
a fén1ek álváltoztathatóságúnak eszn1éje aegyplon1i eredetü; va
Ian1int n1aga a chen1ia név alatt a I\r. században a fén1ek nc
mesitésének művészetét értették s akik ebben az értelemben 
használták, összeköttetésben álottak az alexandriai egyetemmel, 
aegyptom tudós papjainak utolsó mencclékhclyévcl. A chemia 
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fejl6r:lésére nagy hefolyásl gyakoroltak a görög phylo:ophusol~: 
féileg .-\risloteles tanní s hosszu ideig 111aradlak annak 1rányado1 
de eg:ullal a haladás gálolcli is . ..-\ristoleles szerinl 111intlcn 1neg
lev6nel~ aln1~ia ug,y~u1azon 6:uny.ag, a ;ne ly hizo1~yos snj~~?ssá~o}\: 
nak: r111nt szarnzsag. ncdvesseg. h1degseg. n1elegseg. hozzt1.1arulasa
val néayféle f6 üllapotot vehet l"el, melv fii állapotok az elemek: 
a lüz, ~íz, Jcvcg6 és füld .. \ lestek külllnfélc sajátsügait e négy 
elein viszonyának n1ennyiségc szahju 1ncg . ..-\rislolclcs nagy, te
kintéh·ének tulajdonitlrntó. hogv tanai uralkodók voltak szaza
doko1i üt s neni mertek kételli'edni sem benne. :llicíta a chemia 
a kisérlct elleniirzéi kritiküjünak vihígánál todhh fejliidölt, e 
nézetek csak téves hiilcsészeti levezetéseknek tekinthetéik. 

II. Az alchrn1ia korn ,\ristotelcs tanait késéihb az arnhok 
t<:1:jesztettc'k todhh. kik az aegyptomiaktól sajütitottük cl che
n1iai is111crcleiket · 6 lOllük szár111azik az aranycsinálás n1esler
ségének Al-chl"lnia elneyezése. Az alchrnlia eredeti feladata a 
.Jii;lesek küvénék (l. o.) felfedezése volt; meirnek feltalálására 
századokon ál hútl1uhltos kilarlú'.:!sal és a leg~hadaralih kisérle
lezésckkcl tiirekedtek. A fémeknek egymásba rnlcí útv:íltoztatá: 
sál hebizonyitottnak tartották s ebben nem egy tapasztalati 
tény adott nekik lálszúlag igazai; észrevették p. n. hogy _az 
ölon1kéncghől - n1clyr6! nen1 tndtúk, hogy ölon1hól és kcn
höl úll s gyakran kerés aranY és ezüst is rordul bennük elfí -
tiszta ólor1i és ezüst üllithatcí · clii olvaszt:ís által; az a tény, 
hogy a vürösréz zinkkcl üsszcolvaszlva az aranyhoz hasonlú 
l"éil1mé Yáltozik, mind az ii thcoriájok mellett bizonyitott, s re
mélték honi· folytonos tisztitás ültal maid aranrnt is képesek 
lesznel; elihlllita1ii. Az arany el6állitásúi·;, szüksóg \"Olt a böl
csek kövére (!. o.) melynek eléíkészitéséhc belejátszanak a c.li
mactericus napok, a horoskop és constellatiók, számon kell tar
tani .Salamon kulcsát 1-loros tübhíjüt, Trismegistos két cabba
listicus számjeoyét: a \"ll-est és Xlfl-at, Syncsius electrnmát, 
111ely n horOstY~ínkcihen van elrejtve. Syncsiusnak :·:.\Iagia sub
lcrranca,,-jáhan ez a küvetkczc3leg van leirva: 

.. Oh crnhcr, ki az i(juság rózsújával arczodon kezdct,l e 
nao\· n1űvet, hizonvnvnl n1ondo111 neked. az nggkör havaval 
fej~(le11 sem fejezei1dcd be, ha meg nem talülod a materia pl"Í
mát. En mondom ezt, Syncsius Apcr a bölcs, syderirns és al
chymista ki menlelém azt a horostl"línkii lelkében, az electrnmhan. 

~ I-Ia 'u1enleí'éd az tísanyagol, ~készitsd ellcgc nrlis a bölcsek 
mercuriát, a

0 

zöld oroszlánt (leo viridis. chaos mercuricus phi
losophorum. aurea nehulosa, Aroth\ melyhez cscppcnts cl Hoger 
Bacco naptha elixiriaca-jából 3-hól húrmat s megszületik a 
vén királv aranv koronüja, 111clyett izzits, pá!Iilás ulún n1egszü
lctik az ,ilaktahÍn chaos magzatja, a capnt corvi. Ezt digcrülva 
a caput corvi életre ébred és megtiszlul s. kitüntiiklik a r~hér 
hatlyu. Eme gradnsnül eréíschb tüzel gci:iessz, hogy a "'!·ga 
anrnnból lcszáll1"on az érezek bölcseletsava; nedves tüzzel Jer-~ b • . 
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n1en~fllcl, sztlraz vizzel diluáld s n1id611 ez evolül, s a nagy 111:1gis
terium vörös oroszhínként giirched fenekén hajnallik. heúih·án 
a szent rnenyegzö, n1egszületik a titkok titka, az élet pnnnccúja, 
a bölcsek köve.< 

Az arab alchnnisták között lc·,]liresehh volt Dsafar, más
képen Géber \L o.) ki már ismerte a szürést, t!cstillál:ist. suhli
málást, izzitást; hasznúlla timsót, salétromot. gáliczot, ismerte 
a savak egy részét. a királyvizct. A fémeket higannyhöl és kén
ből állónak mondta, az elsőnek köszönhetik fényüket, nyujtható
ságukat, a kénnek pedig -éghctőségökct. 

Az alchymisták tudományuk atyjúnak Tulrnlkaint. músok 
Mózes testvérét, ~Iirjámol (Prophetissa l\Iaria). sokan .lohol és 
.János evangelistút is az adeptusok közzé sorolj ük . ..-\z els6 nrany
csinálúsról szóló könyvet: >Tabula smarngdina-,-t Hcrmcs Tris
megistos irta (!. o.) Kr. e. Ill. században. Géheren kivül hires 
alchymisták voltak: .-\lbcrlus ~Iagnus (!Hl3 1280): Baceo 
Roger (121-1-1202); Aquinoi Tamás (1223-274); Arnadus dc 
\'illanova (1235-1312) és Haimundus Lullus (12:15-· J:ll:í). A 
X\'. század jeles alchymistái: Basilins \'alentinus henczés barát, 
Hollandus Izsák. 

A fejedelmek kapzsiságát sok élelmes ··adeptus< használta 
fel s a jó aranyakat ellopva, helyettiik hamisat adlak. 

Haimundus Lullus, Eduard angol királynak ö millió ara
nyat csinált, melyek egyik oldalára rózsát vésett : \'IL Károly 
furfangos adeptusa volt Lc-Cor; Brandenburg Yálasztófejedel
mének Thurneysser Leonhard orvosa lett, Kellei Eduanl pedig 
II. Huclolfnak volt keclvencze. 

Az uj-kor leghiresehb ulchymist:íi: Theophraslus Paracel
sus Bombastus von Hohenheim (HH:\-l~-IL1, ki hazánkat is 
beutazta, Lihuvius András orvos, Helmonl .János, Glauber .Júnos, 
Beeher .János, .Kuvkel Lőwenslcrn gyógyszerész. Arnnycsináló 
társulatok voltak: a rozenkreutzerek és a buccinatorok. 

iilagyar alchymisták voltak: Erdélyi .János 1500. körül, ki 
a ,Japis refugii< kolostor vagyonát !aborálta cl; Zsigmond király 
neje Borbála, Melchior Miklós. Erdélyi Dániel, Laszky Alberi, 
Listi István a XYI-X\'IIL században. 

Az alchnnistúkat nem rettentette el sem Ill. Honorius 
pápa egyház( átka 1219, sem a kinílyok üldözesc; még mai 
napig is vannak az alchy111iünak hivei. 

A X \'!. század e!cjetől a X \'Ill. század elejéig ter:jed a 
iatrochen1ia kora, n1id611 aranycsinálüs helyelt a gyögyszcrck 
készitésére törekedtek. 

Ebben a korszakban az Aristoteles-féle princípiumok száma 
kettővel megszaporodott. felvették a már Géber állal fchíllilolt 
fémelméletet s a higanyt és ként az elemek közé sorolták. 

Paracelsus !lomha tus, a leghir esebb jatrochemicus meg
kisérlelle a betegségeket Aristoteles elmélete alapján gyógyitani. 
F'eltételcztc, hogy u betegséget a szervezet vegyi principiu111ai-
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nak helytelen anínya okozza, vegyi principiumokkal kell tehát 
a megzavart egyensulyt hnlyreál!itani. A mercm·!1oz, és sulfur
hoz még egy harmadik elemel csato!L: a sót. le harom elem 
képezi az egészséges szervezetet s e hüron1 clern voll a kor 
n11ivcrsalis gyógyszere. 

E kor kisc'rletez6inek munkúja nem volt mégsem ercd
mérwte!en. 

v 1\ véletlen ültal 111egsegilvc gyakran nagy szolgülalol tet
tek felfedezéseikkel a tudománynak. !gy II. Agost udvarában 
Bötlieher felfedezte az arany helyett a porczellánt 170!J-ben, 
In70-ben pedig a Brandt a phosphorl. A iatrochemia korának 
végén Boy!C Höbert (L o.) szakilotl Aristotelcs tanaival, meg
állapitotta a savak és aljak közli különbséget, tudta, hogy van 
valarni a levegőben, an1i az égést és a légzést e16scgiti, főleg n 
güzok és gdzük tulajdonságaival foglalkor.ott. 

A X\'IL szúzad közepétől a X\'IIL század közepéig ter:jed 
a phlogiston kora. melyet a német Bccher készitetl el6 s Stahl 
György Ern6 (J(itill-17:1;).J Jrnllci orvostanár állitott föl. Stahl 
szerint n1indcn testben van egy anyag. n1ely az égésnél cltú
vozik s ez a phlogiston; minél löhh phlogiston van valamely 
testben, annúl jobban ég. Ezen elméletet látszcílag a kisérlctek 
is igazollük, igy ahhtíl a tényhéil. hogy l'én1oxydok szénnel iz
zítva tiszta fémet adnak, azt vezették le, hogy a phlogistonban 
gazdag szén a rozsdünak adja phlogislonjünak egy részét. :\Iikor 
L.avoisier a n1érlcgct hozta be n chc111iai kutatások végzése n1cllé, 
n1l'ghukolt az el111élet s ezt a phlogistonhivők legnagyobb har
czosa, Pristlei mozditotta el6 az oxygénnek felfedezése által. 

E korba esik ~larggral. Blnck, Pristlci, Cavendisch, Boyle 
111líködése. 

r\ chcn1ia ujkora. vagyis \'. kora I~avoisier fellépését6l 
tart napjainkig, nevezelcssé és haladöképessé Jelt a rnérleg al
kalmazúsa {t!taL Az ő ültala megvetett alapon fejtették ki Hichter, 
}Jroust és L)alton az cgyszcrü és töhhszörös sulyviszonyok tör
vénYél, Dallon azonlti\'ül uz aton1clrné'.ctcl. 

- Ezekutún egymást érték Humboldt. t>ay-Lussac. Davi, Ber
zelius és mások J'cllépése 1!. a nevek alatt), kik núndcn tévedést 
eloszlattak s ma a chemia a megdönthetetlen alapon rohamosan 
halad s nagy szolgálatokat tett. tesz és fog tenni az emberi
ségnek. 

Chemiai atalalrnlas alatt a testeknek ugy chemiai mint 
phisicai tulajdonságainak meg\'áltozását értjük. Ha az útalaku
lúsnúl egy testb<'.íl több mús tulajdonságu test keletkezik, a fo
lyamatot hom!úsnak ii. o.) nevezzük, ha pcdip több testhő! ke
lclkczlk egy 111ás tnlajdonsügu test, a folya111at ::-egyesülés·.'. ne
vet visel. L o. 

Chemiai clissociatió alatt némely vegyületnek azt a tulaj
donságát értjük, midőn a nagy h6mérsékletnél felbomlanak, de 
lehülés után isn1él egyesülnek. IJ. o. az an1111oniun1 chloralun1 
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nngy hőnél sósavra és an1n1oniára bornlik dc e hon1hístcr1nékek 
lehülés utú n isn1ét egyesülnek a111r11oninn1-chloralun1n1ü. 

Chem iai irás és jelzés. A chemiában is szükség van bizo
nyos n1ödszerre, hogy a nagyn1cnnyiségü vegyliletCkct világos 
és érlhetc1 alakban fejezzük ki, mert mindent szarnkkal kiirni 
hosszadalmas dolog s áltekinlhetéí képet nem nyujl. 

i\Iár az Ó· korhan az egyes férnekel a bolvgók nevé\'el 
látták cl. mint p. o.: a :\ap jelképe -· aranyat. a -Hold = ezüs
tiit. a :\Icrcur = higanyt. a \'enns = rezet, a :\fors = vasal, 
a Saturnus = ólmot, a Jupiter = ónt jelentett s ez elnevezése'.; 
még napjainkban is fennmaradtak: crocus Solis, causlicum 
Lunare, i\Iercurius vivus, limatura :\lartis. sacharum Saturni. slli. 
Az alchymislák azt állilolták. hogy eme jeleket eléíszür alka! 
n1azták a fén1ek s azután a bolygók 111egjclölésére. 

Aristoleles elemeinek is voltak jelei: 

/"' "'/ 
tíiz. viz slb. 

.-\ ehemiai jelzésnek már a középkor alchymislúi is érez
ték szükségét, de f{}leg ázért használtúk a jclzéi-111ödol, hogy 
tudományukat az an1lallanok eléíll eililkoliák s mYslieussá 
tegyék: A. képletek nagy szán1ának használatt1 egy kcdhn tudo
n1úny-agnt kcpezcll. 

·A X\'l!I. században már a kövelkcz(í jelek voltak haszná
latban : 

/ 
/ .__, ,...., 

oxygén. nitrogén, kén, pl10sphor, 
) ) 

hydrogén, 
Dallon is készilell egy 

sem volt praclicus : 

v1z. salétromsav slb. 
chen1iai jelz() n1ödszerti hanc1n az 

8 0 
hydrogén, oxygén, szén, szénsav slh. 

Berzclins kczdcn1ényezésére nz eleinek jelzésére azt a 
helíil fogadták cl. melylyel neve kezdéídik s a ngyíilelekct az al
kotórészek kezd6hetíiivel jelezték. 

i\livel löbb elem neve kezdéídik egy és ugyanazon hclüYel, 
n1cgkülünhüzletésül a fé1nlulajdonsügu elc1nnél a n1ásodik, eset
leg más bctüjét is mellé irjuk, p. o. : 

e = carhonium, 
Ca = calcium, 
Cd = cadmium. 
Cl = chlór 
Co = cohall. 
C11 = euprum, 
Cr = chróm, slb. 

- Hl -

Az elem jele egyullal jelenti azon sulymennyiségct is. 
rnelynck nrányühnn az clen1 valan1cly n1ás clen1n1el vegyül 
(L alomsulv); valahá1wszor lehál Cl-l lfüunk leirva. az mindi<> :h:; 

- h 
s. r. chlórl jeleni, a C = 12 s. r. szenet, a Ca .JO s. r. calciumol. 
. .\ Iéunen1ü elen1ck 1· clkéj)Ci Cl!\'Utlal n1éa térfoaatos n1en11Yisérrct ,, • ,,w •• h b 
is jelen lenek. azon elemeknél, melvek kél alomosak: 11 ·17 lilerl. 

.~z össz~t~l~ testeket vegytarii irással ugy jelezzük. hogy 
egymas melle 11".JUk azon elemek symbolumail. melybéíl állanak. 
ha pedig valamely elem alomsulyának lübbszürüsében vesz 
részt a vegyületben, ezl az illeléí elem alá jobimíl irl kis szám
mal jelezzük. P. o. 

A kénsav analysisénél kilünt. hogy 2 s. r. H-t, il2 s. r. 
S-t és ().! s. r. O-t tartalmaz, de mivel a H jel 1 suh-részl, 
S 32 s. r .. az 0 pedig Hl sulyrészt jelent. a képlet lesz: H, so„ 

Az ilyen képleteket. melyek csak az alkatrészek anínyál 
fejezik ki: lapas:talali k<'plelnek nevezzük. A lapaszlalali kép
]ethől egyszerü hárn1as szahüly scgélyéYel az alkatrészek szüza
lékos n1ennyisége is kisz1ín1ithaló . 

P. o. viz képlete H20 = 18. azaz lizcnnyolcz mondjuk 
gramm vizben vai1 2 gramm H és Hi gramm 0, akkor 100 
gran1111 vizhen van 

lG X 100 
= 88·8 

18 

gramm 0 és 11"'.2 gramm H A százalékos összelételb6l is le
vezelheléí a képlet olyfonrnín. hogy a laláll százalékos mennyi
séget az illclií elem alomsulyával osztjuk s amennyire lehel 
rövidilrmk. 

Nngyszün1u aton1okal lartah11azó vegyületek szernlélhetéivé 
létele s 111ás vcgyülctekt6l való n1egkülünhüzlctése czéljühól 
az alkotórészeket csoporlositjuk gyökök (l. o.) szerint. P. "z 
eczelsav és hangyasavas melhylaclher tapasztalati képlete: Ccff,O,, 
de ha az alkoló-részekel csoporlosiljuk. az eezelsav kéi:Ielc lesz: 

CHn. CO. OH, vagy C, H:i 0 ! O 
HÍ ' 

a hangyasavas n1elhYlaetheré: 

H CO. 0. CHa rngy cg~;, 1 (): 
ilyen képleteket oks:erii k1'plelcknek nevezzük; az okszeríi képlet 
~Hal n1agyarüzhatók n1eg a vcgyülctckhcn véghez111c116 vegyi 
Jo]ya111alok, cscrchon1lás, az ison1cria. 

- Ha a képlelhen kifejezzük az elemeknek kapcsolódását 
vegyérlékük szerint, s:erkc:cti 11m111 slmcliu ki'plclel n11aiink: 
Például: , . . 

H--0-H = viz. 

0-0-H S < - kénsav, 0-0-H -
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fi 
1 =0 

H - C-C--0 - fi ·- cczclsa\', 
1 
H 

H lJ 
1 ..:.. () 1 

e. () ·-C .. H - lrnngyasavas melhylact: Cl', 

1 

H 
1 

H- e. 
1 

H 

H 
1 

H 

C-Oll -· 
1 

H 

alcohol, 

H H H H 
1 1 i 1 

H C-C-0-C-C-H = aclhcr. 
1 1 1 

fi fi H H 
Chemiai rokonság, chcmiai Yonzás = A ffinilas chcmica. 
Chemiatria = Jalrochemia. 
Chemosis, a panophlalmilisnél f'ellépií kölhárlya mc<>daoa-

dás. L. Panophtalmilis. - b n 

C~en~p~dium ambrosoides, L. myrrha libatop, eredetilc<> 
nyugal-1nd~a1 n~>vény, de n1ár nálunk is tenyészik, .a né1net If. 
gykv. szerint luvatalos. 

{jQ CI11. l11Ub<1HS. Cíl\'éVÍ 11ÖVél1V. SZÚra H\'ennén S''"(·J·l·c·J'<· ll'l-' ]' 1 0- - b. " ,, o, ' 
razc. a;, obor:nlakuan elágazó levelei gcrclycsck, .'{. c.111. hossznak; 
a v1ragcson1ok a levelek hónaljában vannak . .-\ virfírrzatot hordó 
Icv~lek, épszélüek, to111pa csúcSuak, nyélczéjük kesl~enyedő: az 
t~lso szarlevelek nagyok, öblösck és heg\'esek, az összes levelek 
lénYlií-zöldek, alsó-felök sfü«1a mirinrn'k.kel l"lll boriln 

' TartaJ:naz O·f?-l ·1_0:;0 °illó-oh0at, mel}: hasonJc\ . a bors
menta ola.1ahoz. ~lmt haz1-szcrl méhszcrwes n6knél izaatö "l'H

rnínt s hólyaglmrutnül Yizelethajtóul alkalmazzák mir{l iÍlf~-su
mot 10: 100 arányában. 

Chequen, ~u~enia chequen. myrllms chcquen, chilei fa, 
melynek leveleit mfusumban adják idült hurutoknál. 
.. _Chesel~en ~ilmos, angol sebész lü88-17:)2„ mint lilolom. 

ke.r:~ :1~ye~s?g~ :.~Ital nagy hirl szcrz~Jt s a hugyk6111elszésrüI 
elsosegr vrlal 1s íolY!alolt Aouglassal. 0 rnlósilolla mc<> a mes-
terséges pupillaképzés ideáját. " 

, Cheyne_ Sokes~Jégzés, az agy és nyultagy tüplúlkozásál za
varo betcgsegek korlünele, n1clynél c{1y hosszu Iénzési szünetet 
eleinte felületes, majd mély l<lgzésYSiel köYel s "ez ismét lég-
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zési szünetbe 1ncgy át. 1\Iivcl a légzési központ n1ííködési ké
pességének csökkenését jelenti. aggodalinas jelenség. 

Chichma szem, semina chichmae, a cassia absus L. kclet
inclüii fünak igen kescrü n1agva. n1clyet tnár az acgypton1iak 
és gürügök szc1ngyuladüs ellen hasznúllak. 

Chimaphila umbellata, pyroha umbellala, arbutin lartalmu 
örökzöld növény, a fol. uvae ursi helyeit adják mint diureli
cumot. 

China calysaya, ,cinchona ealisaya, a mbiaceük családjüba 
tarlozö ürökzöld fn, n1ely n1üs roknnf'ajokkal a tenger szinc 
feleli Hi00--2000 méter magasságban tenyészik BoliYia és Peru 
hegyein. 

A kéreg orvosi lrnt:ísfoak fclfedezésériíl a Gy. H. 1807. 
évfolyanulhan érdekes k6zle111ény jelent 111eg, n1elynck kivonala 
ill áll: 

> I-Iogy a chinakércg a spanyolok hejüvctclekor a hcnszü
löllek állal on·osszcrül hasznúltalott-c, biztosnak nem modható, 
ámhúr töhb monda azt tartja, hogy a bcnszüliitlek a kéreg 
gy6gyercjét nagyon is jöl isn1crték. de a spanyolok iránti gyü
lülclhiíl eltitkolták azt. 

Godcfroy szerint a kéreg lázellenes halúsa az indiánok 
állal oly módon lelt fclfedezYe hogy egy Yáltólázba esett hen
szülölt szomját oly Yizzel enyhitetle, melyet khinafo héjj,íval 
lelt keserü-izüvé. Humbold azonban ezt kétségbe Yonja, miután 
szerinte az indiánok a I..oxa s vidékén tenyésző china-fát igen 
1nérgesnek tartották. 

~hísok azt álliljük, hogy Amerika vad oroszlánjai vúltó
lázba esve ösztönszerüleg a lázhajtó-erejü china-fának kérgét 
rágták s ettől felgyógyultak. 

Számos rmís monda közöli a lcgvnlöszinübhnek bizonyult 
a Dela Condamine s késc3hh Kippolit Huitól küldött tudósítás. 

Szerintük lGilG-ban, Loxa perui tartományban egy indián, 
Loxa városúnak fiíhirájüt Lopez dc Canizarcsl ugy gyógyilolla 
volna hidegleléslől, hogy olyan vizet itatott meg vele, melyben 
a chinafának kérge volt hosszu ideig ázla!Ya. A féíhiró felgyó
gyult s az indiántól n1egtanulta a kéreg szerzési és használati 
módját. lli38-han Chinchon grörn6, Peru alkirályünak felesége 
harmadnapos hideglelésbe cselt; betegségének hfrét Lop ez f6-
hiró meghalll'án, rölajánlolta orvosságát az alkinílynak. Az al
király elfogadta az ajánlatot. dc eliíhh a limai kórház betegein 
kisérlelczelt Yclc, miután a szer hatásos voltút n kórház orvosai, 
mint szemtanuk bebizonyitolták, Chinchon grófnő is hasznülta s 
incg111cneküll a betcgségél6I. 

l(i.JO-ben Chinchon gróf Yisszatérl Spanyolorszúgba s ma
gáYal hozol! a becses kéreghiíl is, melyet Peruban a jezsuitük 
nagy gonddal és utánjárással gyiijtöllck s kürnyczetének szét
osztotta. Innen lett a kéreg porának neve eleinte: Polvo dc la 
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condesa (gróf'n6 pora). Linné méltó ht\laérzetbéil ,(J1inchona·• 
nevet adott a chinafának. 

Az orvosi gyakorlatban Európában Chifflet vezclte be 
1H:l:J-han pulvis fcbrifugus orhis nn1cricani név alatt. 

A jezsuita-rend Hi70-bcn Loxáhól sok kérget küldütt Hó-
1náha, hogy azt a rc1Hlhctzak közölt oszszük szét s n szert akkor 
··,jezsuiták kérgének-.:, >hihornok kérgének~ is nevczgették. 

XI\r. I~ajos franczia király látván a chinakércg hatásúnak 
kétségbevonhatatlan vollút, Hi70-ben 2000 Lajos-aranyon, !ele
mes é\'llijjon és egy czimadomúnyozással megvette Talhot l\ó
hcrl angol orvostól a chinin orvosság készilésénL~k titkát s nyil
vúnosságra hozla azt. 

.~\ chinakércg növckv6 hire daczára az azl adó fa sokáig 
ismeretlen maradt Európában. 

Egy l)crnhan járt rranczia cxpedicziönak 111athc1nalieusa. 
La Condamine kiildüll cWsziir leirúsl a chinal'áról a pál"isi lud. 
arademiának s növényplanlákat is hozol! haza, melyek azon
ban 8 hónapi gondos úpolás ubín l(inkrc111enlck. 

I~a c:ondnn1inc a :+(_),uina-.: szül a fJCl'Ui nyclvh6l szár1naz
talja le, mely köpenyege! (fakéreg) jelent a >Quina-Quina< =kér
gek kérge. 

A chinchona calysaya \Vedel és a löhbi chinchona-l'ajok 
cse1:jék vagy fák, füellenes levelekkel. lehulló melléklevelekkel; 
a virágzal végi buga; a kehely ;) fogas, 5 lchcnyes és cs6-
alaku, fehér, rojtos szélii, kellemes illalu; a petéded tok kél 
kopácscsal kovad, melyek lelejükön az állandó kehely :íllal 
vannak üsszctarlva. 

A magvak száma 30-·10, függélyesen cserépfedél-szerüek. 
:\ chinchoruík ürükzüldck, egész si111a. rilkán sz6rüs pclé

dcd, ritkán gerely- vagy sziv-alaku finorn eres levelekkel, 111c
Iyck er6s, vürüs nvélczén ülnek. 

La Condamin-e utún Jussieu és Jacquin állal löhb china
faj lelt ismertetve; annyira haladt a kutatás Bergen állal, hogy 
az akkor ismeri china-fajok száma 27-re emclkedell. 

1G40-177G-ig csupán Loxa erdöire voll korlátolva kéreg 
nyerése s a kivitel kizárólag Payta perni kikül6n át lörlénl. 
Ez azonban igen káros hatással vall az illet6 erdökre, melyek 
igy csakhamar tönkrementek volna. 

i\ kéregszcdők sokszcJr kiváglák a fát derékon, aini lchc
lcll@né lel le az erd6 ujolagos kinövését; ez a puszlil:ís és a 
növekv6 kereslet arra indilolla az emópai kornuínyokal, hogy 
bolanicusokal küldjenek ki Amerika egyenli({íi vidékének üt
kulalás:íra, ezek a holanicnsok ezulún sok nuís rnkonfajl fedez
tek cl. 

A kéreg gyüjtéséhcz a kéreg teljes fejlettsége s száraz 
idíij:írás kívántatik. 

1\z el6hhit HZ indiánok ugy isn1crik n1cg, hogy a kércghdl 
egy-kél csikol kivágnak s ha azok bels6 felülete 3---1 perc;; 
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ellcltévcl 1negvürösüdik, a kéreg alkaln1as a gyüjlésrc. I-Ia az 
indiünok nagyohh rncnnyiséglien talúlnak ércll kérgü chinafát, 
ezek cgyrészéhől clfíhh kunyhúkal s a kéreg n1cgvédésérc szol
güló telepeket épilenck s ezutün kezdenek a kércghánláshoz. 
.._ ,-\. lcvügotl fákat 1--:l napig fekve hagyj~ík 1 nehogy H szá
raz id6 lolylán a kéreg repedésckel kapjon. A le nem v:ígotl 
fa kérgél oly n1élycn hántják le, hogy a bclsfl kéregnek egy 
része 111arndjon vissza a carnhiun1 védcln1érc. ,\ lehántolt kéreg
lapokal kiiliin-küliin lerakják, hogy a Jevegii hatásának jól ki
Jcgycnck téve, n1i állal a kéreg jcllen1z6en hcgüngyölüdik. 
1\z esfís id6hcn lchúnloll kéreg sölélehb szinii, kcllc1nctlcn szagu 
undoritó izü s kcvéshhé üsszcgüngyülüclütt. 

(;uzdaságosahh hánlási n1óds...;er a :Jiac lvor-é, n1elynél 
k. li, e111bcrnú1gassügról 8 cn1. széles esik.okban, illetve gyíírük
hen hasiljük le a kérget oly n1ödon, hogy 1nindc11 inüsodik csi
kol bonlallanul hagynak a fa kerületén. 

A leluínloll helyeket moluíval fedik be, mely :dalt a kéreg 
ujra 1negn6; {i-l:l hónap rnulva HZ clscl luíntüskor n1eghagyoll 
csíkokat szedik le s a megniittel kitalrnrj::ík, stb. 

.:\ kéreg ilyen n1údo11 valö gyüjtésc egy fánül .J.-ü-szür 
lehetséges s az utólagos nüvésü kérgek nerncsak hogy 11c1n 
sihínyak, hancn1 épen chininhcn gazdagabbak lesznek. 

A száraz kérget zsákokba !éve, raktárakba szállilják, hon-
1rnn ládákba pakolva a kikölí5khe, féilcg lslay, Arica-n Ül kerül 
a kereskedésbe. 

A chichonal'ák lcn\'észlésével liihbfclé télellek kísérletek, 
mlcg a némelall'iildiek .farn szigetén, az angolok Hindoslanban. 
flimalaya lejtőin, Ceylonban. A chinchonafajok tenyésztését 
n1egkiséreiték .-\Jgirhan és n1áshol is, de crcd111ény nélkül; ncn1 
1núsról van a chinafük tcnyészlésénél a szó, 111int vetni, szapn· 
ritani s nevelni azokat a fükal, a n1clyck addig nz 6scrdők buja 
niil'ényzcte között éltek s kitalálni az azoknak megl'clel6 ler-
111eszlési 111ódol. 

1~111e kényes tern1észelü kisérlctczéseknél scn1111iféle n1ás 
vezérl'onül ne1-Í1 úlll rendelkezésre. 111int azon gyér és hiúnyos 
érlesilések, melyeket a chinchona erd6kel futtában megjár! ho
lanicnsok oly emberekt61 kaplak, kiknek érdekükben volt 6ket 
111egcsalni. 

Hollandiát illeti a chinaf:ík tenyésztésének dicsősége, mivel 
6 n1iir 18;"')2-hcn látott hozzú n1unküjához; 7 év rnulva 1\nglia 
is küvclte a jó példái. 

China calisaya 1ilana, ehina regia sine cpidermide, china 
llarn, a cinchona cnlisayn \\'edcl törzsének lapos háncsa: vöriis
sürga, 8-00 cn1. hosszu, '.20 cn1. széles. Ü-· 1:) 111111. vastag dara
hokhan f"ordul e]{í a kereskedelemben; a darabok külsií fclü
le le pikkelyes, éles szélü, mély repedésekkel siilétehh és hal
ványnbh rélegekb61 áll; n bels6 oldal sima, finom rovatu s 
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hennc a rosl-alakn scjlek fénylenek; törése egyenletes. riivíd 
sZ·ílas '-\ kérca szaaa cscrhez hasonlit. igen kcscrü izü. 
, ,, , éh ina calisaya" convoluta, china calisaya tecta seu tulmlata, 
china cun1 cpidern1idc, az 6gakrúl való kéregdarabok, 111elyek 
kctt6s csüvckké vannak üsszegü11gyölüdvc. 
· .. \ kérget kivül fehéres-szürke, szélléhcn hosszában 111cg-. 
repedezett pararéteg fcdL n~ely a mély r:p~dések mit:tt, sol~ 
helyen le van pattogozva s Ilyen helyen sargas-hnrna koz.cpso 
réteg l<ilhatö. A. középső rélcg n_1ajt~nen1 olyan , vastag, n1111l a 
háncs s ettc'íl tágas nedvcsatornak altal v~n, elvalasztrn, , 

A húncs hatúrozatlanul sugaras, hclso lelülete barna, finom 
rostos, törése rövidrostos . 

• !\. parasejtcl\: lapszcrück ~-" chinavnr~üsl tarlalinazna~~~ a 
Juíucs 2-;1 soros kcskcn\' vclo-sugarak allal van cgycnlotlcn 
területekre osztYa, a vel(ísugnrnk sejtjei pedig sugúriránylian 
n yultak 111cg. . . , , , 

A húncs-sejtek m;ir cgyszerü lupe alatt 1s JOI b_thtüok, 
szán1uk ;)Q; nnrnnes-s1.inüek. Yégükün hegyesek, 1rany1toll 
fény alatt kelt6s törésück; lcggyakrahhnn 111ngánosan, esetleg 
2-~1-esévcl állanak eavn1ás kC)zé ékclődYe, k6scjtcik nincsenek. 
A p:irenchymsejtek fttlŰn odaszúradt nedvben keményitéíszeme
kct talúlni, 

.~\lkotörészek: 1., chinin és chine-honin, legtühh van a k~J
zéps6-kéreg parcnchyn1 sej tjcihcn, keYés van. a. húncshan. n11.g 
a partiban alealoid ninc~en,, Gykvünk , '.2 '/0 ch mm tartalnrnt k1-
ván, n1clvct a kövclkezo 111odo11 v1zsgaltal n1cg: 

'.20 :,r_ p01TtÍ tört chinahéjjat ;í gramm Ca 0-dal, melyet 
eléíhh ;)(J gramm vizhen l'eloldollúl, elegyitscl s p:írol<I hc; a 
a 'rycnae h6nél n1cgszáritolt elegyet 10-annyi D0'1

/ 0 alcohollal 
rö~ve ,;;ég kétszer vond ki s az összeöntött ol<lt!tokat [J, so,-a! 
me„savanvitva szíírlézd; a mcgszürt oldatot parold hc s adJ 
hoZ~á anl1vi '1\la Ofl-t, an1cnnvi a kicsapáshoz elégséges: az 
üsszegyüjtö-lt és r„ncgsz~lr.it?tt csÜ1?adék ~t~Iya l,egyc~1 O··l 8ra~111~i. 
2., tartaln1az n1cg ch1n1d1nt, chrncbo111L!tnl; 3.,_ n11nt n1t~!c1111e
nyek eléíforclul a chinicin és chinchonicl111; -L. ;)-H''/0 chmasav; 
chinacscrsav; U., chinovasav; 7., chinovin; 8„ chinaYCirüs; U., 
kcn1énvilő és 0·7 -3'1

/ 0 harnu. 
A- chinin fülfcclézése el6tt a kéreg porút !úz ellen adtúk 

'.20-40 gr,-os adagokban clecluarium formúban l '.2 részletben 
beadva. 

Jelenlec1 111int tonicun1ot és er6sit6-szcrt adják infusun1 
vagy tinctur~ alakjúhan kimerült ,bctegéknéL L Chinin, , , 

China chahuarguera Pav_on, Ecuadon;ak Loxa ta~-to_nrn~~ya
han tcnyész6 conclan1inea frq, 1nclynek kerge ha111usz111u csovc
ket képez, a kéreg felszinc i'eketefoltos és hosszant rúncos, tö
rése durva forgücsos. 

A para barna-vörös, a közép-réteg fohéj~harua s '.20 vé
vékony sejtből ;íll; kősejtjei és nedvcsatorna1 rnncscnck, a 
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húncssejtek halványsárgák s sugár-irányban nyalábosan vannak 
ell1e1vezve, 

'China condaminea Humbold ; Ecuadorban és É,-Peruban 
honos chinafaj, melynek összegöngyöliidöltkérge Ch, pseudoloxa 
név alatt fordul elő a piaczokon, 

A fiatal kér„ek szürkés-barna húmmal feclellck, a göcsön 
gyürüs rcpcdéscl~ vannak; t~z ic~őse:Jb „kérgek „ cl:. n1icranlh? 
név alatt ismeretesek, ezek lcketes-baruasak, szelteben hossza
ban repedczellek; a középréteg 1ü sejtsorból úll, kősejtjei, nin
csenek, dc igen vékony nedvcsatornákat találni bennök, a hancs
sejtck barnás-sárgák, törése rostos. 

, China conglomerata, a Joxai kéreg között fordul el<i; 4 
n1nl. vastaa és 11 111111. átn1érőjü csöveket képez, a para gyöngy
szürke, hcliil barn1ís-l'ekcte; mély haránt és rövid hosszanti 
repedésekkel van boritva, , , , , 

;\ küzépkércg vékony. a huncs vastag; a hancsse.1tek cs 
ncdvcsalornúk síírü sugaras sorban állanak. 'förése hosszu, 
forgácsos. 

China flava = China calisava, 
China fusca, barna china-kéi·eu, china officinalis, cl1, grisea, 

cortex pcruvianus, Jcginkúhb a IYuanocoban és Limúban te
nyésző china micrantha és ch, nilida fajok kérge, melyeket 
tíftalánosan loxai kéregnek neveznek. · 

/\z úoak kércre :1 n1n1. vastag. vékony csövekké göngyö
lüdve jön 7i kereskedésbe, a para sárgás-b~lrna, felülel~n ilt~~tt 
fehér foltos, hosszanti. ritkán haránt repedésekkel bontva, bzt 
a kérget használta Cinchon grófnő váltóláz ellen. 

A china fusca csak rwomokhan tartalmaz chinint, ellenben 
cinchonint és chinacscrsavüt bőven tartaln1az, n1iért is lúzeIIenes 
hattísút felülmnlja a csersav hatúsa, mint adstringens, 

Cilina glandulifera Ruiz és Pav, A loxai kérgek közölt a 
leujobhak közé tartozik, Parúja kivül szintelcn, belül hamu
szhlii; a középkéreg vékony, 23 sejtsorból áll; a háncssejtek 
aranysárgák, kősejteket ritkán tartalmaz. 

China heterophylla Pa von, mint loxai kéreg kerül a pia~zra; 
vékonv, hamuszinü, helyenként feketén tarkúzott csöveket kepez, 
belső -felülete fahéj-barna, törése rövid forgácsos, K<isejtjei 
nincsenek 

China hirsuta Ruiz és Pavon ; kevésbbé értékes Joxai kéreg, 
melv hosszant és harúnt repedezett csöveket képez; partija 
feketés, belül fahéj-barna, Kősejtjei és nedvcsatorrníi nincsenek, 

China macrocalyx Pavon, szintén loxai kéreg; 2 nun, vas
tag csöveket képez, parája szürke, néhol lrnmuszinü, ban~zdás 
s a barázdák finon1 haráiit repcdésekH::el vannak n1egszak1lva; 
a középkércg vékony és sötétszinü _'.20-2;) soro~, sejből _úl! s 
nehúnv kr'ísejtet tartalmaz; a belso lelület faheJbarna, torese 
durva~ forgácSos. 

lía1ay, Gyógysz. Lcxicon 11. 7 
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China micrantha, mint lmanucöi china fusca ismereles. L. ": 
China niticla, china peru1·iana, mint loxakéreg a hnanucó1 

ut~in lcggyakorihh a piaczokon. 1-2 111n1. vas·ag ·1-:!0 111~11. 
álméréijü csiivekcl képez; a para kkele-harna, helyenkcnl le
héres lepedékkel. 1-lat"<Ínl repetlésci 1m'lyek s i!l a kéregdarabok 
felhajloll szélüek, hosszanti repedései sűrülc l'iizépsfí kérgében 
!-1e1n kdsejlck, sen1 nedvcsatornúk nincsenek, háncssejljei sür~úk. 

China Peruvia:ia = China nilida. China Pseudoloxa = Ch. 
condan1in. 

China oíficinal. = China fusea. 
China regia = china scrohiculala. 
China rubra, cinchona succiruhra Pavon'; a Chimhorazo 

nvuaati lej.lőin 70U -1700 n1éler n1aaassü11i·r tcnyésr.. A111crikü-
- D , n n.-. -

han csupün a gu11ya(ruil erdőben jün el6, lcnyészlik Indiühan, 
Ja\·ühan, ·rasn1aniúban. I-Iivalalos a nén1el, franczia és hrit 
gykvek szerint. 

l~apos vagy félig csüvcs darah·)klian fordul elő, a darabok 
O·:i-'.2. cn1. vastagok, a .redvek barna-vörösek .. szcn1ölcs-szcrü 
kinüvésekkcl fedellek, gyakran hosszan burüzdásak; a hüncs 
vastag, barna-vörös, rostos s.zcrkczetü, lü1·ésc forgtlcsos, izc igen 
kcscrü, összchuzó. 

Chininhől, chinidinhfíl és cinchoninh{i! együttvéve 2"/
0
-ol 

tartalmaz, mig china-vörösh{i! ·1"/„ is lehel jelen. Féiképen cser
sav larlalrn:iért és keserü izeérl használjúk. i:\élküliizhclfí. 
· China scrobiculata Humbold, Peruban honos, héja China 

regia név alall is ismeretes. A fiatal kéreg fehér parával fedett, 
középkérgc vörös-harna s :JO soros sejlhalmazhcíl áll; 1-2 sor 
tág nc<lvcsalornüt és n1cgnyult kősejlcket tarlaln1az. 1\ hüncs
sejtck halvá11ysá1~gük. s sugárirányban egy vagy lübh síirü, sza
kadatlan sorban vannak elhelyezkedve. Az idiischh kérget, me
lyen a para megmaradt, huamaliesi china név alall hozzük 
forgalomba; a 10-12 mm. vastag, parállau és csak háncsból 
állö kéreg china rcgia flhrosa név alalt is1ncrctes. 

China stupea Pavon; szintén mint pseudoloxakéreg kerül 
a kereskedésbe s a cli. miernntha kérgével keverik, de rdlcíl 
küJünhözik 2 n1ni. vastagsúgu s haránlrcpcdéses csöve által. a 
repedések miatt a kéreg felhajloll szélü, liirésc hosszu, durva 
forgúcsos. 

A középrélcghcn rétegesen elhclyczcll kéísejlekel lahílhalni. 
China suberosa, Loxáhan honos s mint huanuccíi kérget 

áruljúk. t\ fiatal kérgek 2 111111. vastagok és 12 111111. útn1érőjü 
csöveket képeznek; a para hamuszinü és rcpedezell, a közép
réteg véko1~y és sok ·k<lsejlet larlahnnz egy sor ncclvcsatornúval. 

China umbellulifera Pavon, szintén huanuccíi kéreg gyanánt 
áruljúk. Csöveket képez hosszanli cmelkcdésckkl'l; a para szür
kés-fehér és vastag, az id6schhek harántul repedezettek, a 
középréteg vékony, kevés kéísejlel s tág nedYcsalornákal tar
talmaz. 
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China Uritusinga Pavon, Loxáhan lenyész, a fialalabh kér
geket Ch. Loxa. az idéísehbeket Ch. regia név alall hozzák for
galomba. ,\ para hamuszinü, néhol re.kelés, hosszant ránczos, 
harúntrepedéses, sejtjei fekete-barna gyantával telvék; az öre
oehh kérgek négyszögletes red,'csek, a redvek gyakran levúlla
~ak s alallok fahéj-barna kiizépréleg hílszik. A hüncssejlek 
halvúnysárgúk s érintő irányban vannak sorakozva, törése for
gácsos. 

Chinaldin, alphamelhylchinolin = C10 Ho N, olaj nemi\ fo
lvadék. 
- Chinaphtol = 1>'-naphlol a-monosulfosavas chinin. 

Chinasav: C1 lí1e O,,, kélalju sav, mely a chinakéregbcn, a 
vaceinium mvrlillus leveleiben. a k:ívéban fordul elii alcaloidok
hoz vaoy m{>Zhcz kötve; a chinahéjban ;)-9 '/

0 
lehel jelen s 

a kÍ\'017at savanyu hatüsa t6Je szúrrnazik. 
EW,íllilhaló- a chinahéj kivonatából, ha ahhól az alcaloidú

kal mésztejjel kicsapjuk s a megszürl oklatol lepároljnk, midőn 
chinasavas 1nész 111arad vissza. 

Ezen súl oldalúhól ólomeczellel kicsapjuk s [J, S-cl cl
honljuk. 

· Ferde rhombos táblákban jegeezedik, melyek Hil 0-nál 
111egolvadnak, rnagasahb h6nél benzoesav, phcnylalcohol és 
hY<irochinonra bomlik, a rényl halra irányítja s a fényképezéí 
lemezre különös hchal<issal van. H, S0.1 és J1!11 Ch-vel sárga 
chinonjeoecze\<el (Go !I.t O,) ad, mil jelenlétének kimutatására 
haszn<ún7tk. l~lcllani hntása alig észrevehct6. 

Chinacsersav : C'i.1 Hm Oo + \fJ,O ),, a flalalahh kérgekhen 
a scjlek hclsejéhen nagyincnnyiségbcn jön elé>, a china cnlisaya 
plana mintegy :H% tartalmaz, melyhcíl elöállilhaló, ha fiizelé
héíl Jllq 0 állal china-vörösel vúlaszlvún ki, azl eczelsavas ólom
mal klcsapjuk s a csapadékot fh S-cl clhonljuk, midéín fekete 
H1 S csapódik le s a chinacsersav oldal ha megy. · . 

Alaktalan, nedvszivó tömeg, oldalai hamar bomlanak, rn1-
<lr3n china-vürös vúlik ki. I-lig savak czukorrá és china-vörössé 
hasilják. Száraz clpárolúsakor pyroealechinl és phenoll ad. 

Chinavörös : C:!a ll'J.'!. 01.1, n1inl sürgásbarna vagy vörüs-harna 
alaktalan liimeg részint a parenehymsejlck és lejedények, részint 
azok falában jön clli; borszesz és aelher feloldja, [(QIJ vagy 
ammonia sárgán vagy barna-vörös szinnel oldja. KOH-val ol
vasztva prolocalechusaY és eczelsav képzéídik. Chinacsersavból 
is keletkezik china-vörös 0 rclvélele folvlún. 

. Chinetum, Quinetum, a különhiizii chCna-akaloidák keveréke. 
L~cry úllilották cl6, hogy a porrü tört kérgcl sósavas vizzel von
lt\l{ ki s cbh{i! az összes alcaloidákal Na OH-val kicsapták. 

Barna alaktalan por, mely savanyiloll vizhen oldható. Tar
lalmaz ·lli°!o chinchonidinl, 2l\"/„ chinchoninl, 1·1"/o chininl, ü"/0 
alaktalan alcaloidüt. 8°/0 szinanyagot. 

Chinicin: C"' o,., o, s,, chininböl és chinidinbiil képziidik 
. 7• 
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ha ezek 120-130°-núl hosszab id611 <Íl· hcvillelnek. Sóiból le
csapva gyúnlús, vizhcn nem oldódó anyag; mely a fényt ke 
véssé jobilrn hajtja. 

Chinidin, conchinin, cinchotin : C20 H„ Nz 02 +· 2 1 /z füO, a 
chininnel isomcr vegyület, melyet )8-l8-ba~1 \'an lfoyni1;w'n 
fedezett fel. kiizelebhr61 Pasteucr. l\erner es Hesse v1zsgallak 
men. A chinidin a chininsulfúl gytirlúsakor a lughan marad 
vis;za, melvb61 Sei„nelsóval a chinchonint és chinchonidinl el
vúlaszlják s a chin~lint IU-vel vízben oldlrnlallan jódhydrogén
savns kellős sö alnkjúban vülasztjtik ki. n1ely sól jól kin1osva 
ammoniával elbontják s a chinidint alcobolból kijegeczitik. 

Xa"Y. fénvl6 oszlopokat képez, melyek levegön elrnúllanak; 
je<>eczvi;Jt 1'.LO;'-núl clvesziti, HiS"-núl olvatl, majd felbomlik s 
'inZradék nélkül elég. Szagtalan, igen kcserü izü, 2000 r. hic~eg
és 7;,o r. forróvizben, 20 r. hideg és ·I r. forró alcoholban, 3:J r. 
aelherhen oldódik, az oldal gyengén égvényes ké1nhatúsu s -~l 
fényt jobbra fordítja: [(«) r = + 2'10",7f,], mi _úllal. a cl~in~nlol 
külünhiizik; savas oldata fluorescúl s a thalle1oqum probaban 
111egegvezik a chininnel. 

.:\. chinintiil megkülönbözlclhelií az úllal, hogf kfdinbös 
oldabíhoz 1 rész /U és 3 r. H20·h<íl álló oldatot adva vú[múny: 
(C2o lfo N: o, + H.!y képzildik. mit ~ chinin n•'m ad. Eletlani 
hatús tekinteteben a chmmnel egyezik meg. 

Chinidinum Pasteuer = Conchinin. 
Chiniclinum Winckler = Cinchonidin. 
Chinidinum bisulfuricum, conchininhisulfát: 

C211 I-L.1 N2 O,. Hz S0.1 + 4- H2 0. 
Chinidinum muriaticum: C20 /121 N2 o,, HCI. FMJ. (iO rész víz

ben, alcoholban oldódó jcgeczck. 
Chinidinum sulfuricum, conchinin sulfál : 

1/1. C211 l1'.1 N2 o, H, S0.1. 2 HaO = 782.) 
igen keserü, tűalaku, vízbe!' és alcoholban oldódó jegeczclcel 
képez. Anlipyrelicum, antiseplicum és O·O:l-0·2 gr.-os adagok
ban tonicu111. 

Chiniclinum tannicum, conchinin lannúl; sárga amo rph por. 
Eliíállithaló a kövelkezií módon: 100 r. cl1inidint :100 r. forró 
vízben oldunk s összekeverjük oly oldallal, mely 180 r. cS<;r
savb<il és 1-100 r. hidcgvizbiíl készül, a keverékhez '10 resz 
10"/„-os ammoniút adunk, melyet el6hb :JGO rész vizz_cl higitot
tunk: keverés közben csapadék támad, melyet 1 ora mulva 
össze kell szedni s úrnyékhnn n1cgszúrilani. 

Alkalmazz:ík dispepsiárnil, hasmenésnél, malariánúl .0·2---0·8 
ur.-os adagokban. :llondják, hogy a llozsnyay-féle csc1-.;avas 
~hinin tulajdonképen csersavas chinidin lenne s K. füícz Kúroly 
d\eal-encyclopediú•0 -júban ugy is írja le. . _ 

Chinin, chinium, chinia, quinia: C211 Fle.i .\2 02. 3 FhO = .)18. 
l<'chér, sclyen1fényü, líínlaku jegcczck, igen kcscrü. i7;ü •. lugos 
kémhatásu. :)7 '-núl megolvad, 130"-núl elveszti jegeczv1zel (Balog 
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szerint 120"-nül olvad s 177 '-:1:íl ve-;zili el je~ec.7.vizél.) Gyorsan 
hevitvc an1n1011iak·g6züket hocsúl 1n:1gáhól s clsze:1escdik, 1najd 
1naradék n~lkül elég. 1G70 s. r. hideg és 77ti s. r. forrüvizhen, 
'.lOll rész glyc2ri11bcn, alcoholhan. aelhe1·ben, chlorofo1·rnban, 
illó- és zsiro; olajolóan oldlul:i, a hcvc:1yé'.ic11 lecsapolt jobban 
oldódik. mint a szürilott. 

I\énsavval savanyított, nenligen lün1ény oldala flnorcsc.:íl, 
n1ely 1nég 21)0,000-szcrcs higitrískor i:; n1utatkozik; higilolt ég
vényes oldatok1 n1int Ca 0, l\.OFI, i.\Ta'!. C0,1, a1111nonía, kevéssé 
old_Íúk. 

A chininnek és sóinak oldata a poláros fény sikjút halra 
hajtja: [la) r = ·- 1"11.za"], 

Ha chi11in-oldalhoz chlórvizet adnnk (1 részhez '.200 részi), 
rnajd pedig an1n1oniúl csepcglctünk hclc: Zöld csapadék tün1a(l 
(lhalleioquin, dalleiochine), mely fiilö; amm:Jni:íban oldható; 
1000-szeres higitúsnül dlm:íny nem kelclke7.ik, d2 a zöld szine
.x6dés mutatkozik még ;)000-szcres higitúsnúl is: ha Cl helyett 
Br-ol alkalmazunk, a zöld szin 20.0llO-szeres higilüsnúl is lút
!rntó. A chinin kescrü ize !OO,OOO-s7.e1·es higitásn1l még kiveheW. 

1810-hen Gonez Lissahonban úlliloll clií a chinakércghiíl 
egy anyagot. a rnclyhen IJcl!elier és Cavcnton 1827-hcn két 
alcaloidúl: a chininl és chinidint mutatták ki; öss7.elételét Liebig 
és Hegnanlt úllapilollúk m !g. kik szedni a chinin lrnrmadrendü 
diamin-alj. mivel jódaell1yllcl er6s lugos kémlr.!lúsu ammonium
aljat képez. 

A chininl a chinakéregb61 álliljúk el ii. mid 'ín azt kénsavas 
vizzel kivo11júk. a nyert alcaloidsulrálokat S112 C0.1-al kicsapjúk 
s a csapadékból a chininl aethcrrel kivonjúk. A kics:1pott chimn 
amorph. jegcczekct csak akkor kaphatni. ha alcclholból kijegc
czitjük, vagy ha ammoniakos oldalúl kénsav felelt elpárolog
tatjuk. 

A chinin elég tiszta úllapothan jut a kereskedésbe s leg
gyakrabban chinidinnel, chinchoninnal van fcrlrizve, melyekbiil 
ha kevés van jelen, a chinin n1l'gtartható. l·'crl6z1nénycinek ki
mutatását !. Chin. mnriatic. alatt. 

A tiszta chinin halüsa sok tekintetben eltér sóinak hatúsá
tól, n1crt n1ig a liszla chinin a nádczukornak széillficzukorrú 
v:.íltoxüsüt és a ke1nényilő e1:jedésél h:.ílráltatja, addig a sósavas 
chinin ezen folrnmalokat előmozdítani h\lszik. 

A chinin i1 protoplasma mérgek közé tartozik s e tekin
tetben Binz 18G7-iki kutatásai szerint a strychninnel egyezik 
n1cg; n1egszünleli az érhürlya f1non1 szcn1cséinek Bro\\'11 11102-
g:ísait erélyesebben mint a li msö, n vaj-. tej- és eczclsavas 
cl:jedést okozó hacleriun1okal n1cgüii; a fehér vérsejtek szürnát 
csökkenti s azoknak arnochaszern rnozgüsát incgakadülyozza, 
mi :íltal azok nem képesek a lobos szövetek hajszáledényein 
átjutni. 

Csökkenti a frissen ürített vérnek savanyochís:.ít j a vér-
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sejtek chinin behatására szorosabban kötik az oxygént a lrne
n1of1lobinhez a friss aennv l)cdiQ, n1elv !lnaiac tinclurtl.val n b • n - ,, - u 

keletkező oxygén reacliójál adja. chininnel kczelye cll•cszli eme 
tulajdonságát. 

A chinint tisztán ritkán rendelik, kivéye Francziaors?.ágot, 
hol borszeszes oldata >alcoolé de quinine' név alatt hivatalos. 

·Chininhydrat, a chinin ama Yállozala, mely Yalamcly chinin
sónak an1n1oniával való kicsapása által nyerctik. 

Chinjodin = Chinojodin. . 
Chininum aceticum:. C'° ffai SO,. e, H, O, alcoholhan és forró 

vizben oldódó jegeczeket képez. Előállitlrntó chinin-oldalnak 
eczelsavYal való telitésc és az oldat kijegeczilésc ültal. Adagja 
0·6~1·0 gr. 

Chininum aethylosulfuricum, l. chininnm sulfovinicum. 
Chininum albuminatum, sárgás-fehér lemezeket képez, me

lyek sósavas vizben és pepsin-oldatban feloldódnak. 
- Chininum ammonio-citricum; fehér, alcoholban oldódó por, 
különös hatása nincsen. 

Chininum anisatum, anelholchinin: 
!C20 fb S, o,i, Ceo H„ 0 + 2 H,O. 

alcoholban és aelherhen oldható vegyület. 
Chininum antimonicum, ch. stibicum. fehér por, melyet 

0·10-0·-JO gr.-os adagokban rhcuma, arlhritis, hideglelés esetei
ben hasznúlnak. 

Chininum antipyrino-salicylicum, keverék, neuralgiánál al
kalmazzák. 

Chininum arsenicicum. arsensavas chinin: 
2 (C,o []„ N; O,). [{,As 0.1 + 8 Th 0; 

elméletileg G0°/„ chinint tartalmazó vegyület; fehér, finom tü
alaku 1"ccrcczeket ké11ez a 1·e(rcczck n1elea lcvea6n eln1állannk, , b • . n b n 
s így Yizben elég jól oldódik. Vizol<lalüból Ay XOa vörös-barna 
arsCnsavas ezüstöt csap le; vaskanálban hevilvc és izzü szénre 
vetve fokhagyma-szagot áraszt. A helvét gykv. szerint hivatalos. 

i\livel igen kis adagokban lehet alkalmazni, csupán az ar
sensav hatása mutatkozik. Adagja 0·005-0·01 naponta 1-2-szer. 

Chininum arsenicosum: finom lííalaku jegeczék. melyek 2 
tömecs arsenessavat és 1 tiimecs chininl larlalmaznak. Előúllit
haló 10 rész kénsaYas chininh61, ha az abból ammoniáYal le
csapolt tiszta chininl borszeszben oldjuk s az oldalhoz 1·-15 rész 
arsenessavat adunk. I--Iatüsa rnegegyezik a fentivel. 

Chininum benzoicum: C,o [fo s, o,. C; H,, o,; ugy alkalmaz
zák, mint a ehininsulfálot. 

Chininum bijodicum : C'° fi,, x, o, 1HJOah: fehér jegcczekct 
képez, oldalút alkalmazzúk bőr alá fecskendezve. 

Chininum bisulfuricum, kelted kénsavas cllinin, azelőtt kö
zömbös kénsavas chinin: e,„ TL1 O, s,. H, S0.1. 7 [J, 0 = :)118; a 
rnagy. II., és é.-amerilrni gykv. szerint hiYalalos. Szintelen hasiÍh
alaku jegeczeket képez, melyek levcgéín cl mállanak; 11 suly-
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1:ész vizben. 32 sulyrész alcoholbnn oldódik, igen kcserii izü. 
I·~pugy vizsgúllassék, 111inl a cJ1ininun1 sulruricnrn. 0·08 gra1nn1 
cl1ininsulfülol 8 cs<ipp H, S0.1-bcn oldva chininum bisulfuricu
mot nyerünk. ha a hiímérséklel mcghaladju a GO" C-l, a chinin 
Yúilozüst szenved s jegeczck nen1 képződnek. 

I.eginkúbb biír alü fecskendczésre hasrnüljúk, halás lekin-
leléhcn 111cgcgyczik a chininun1 sulf'uricu111111al. 

Chininum boracicum: C'° Th1 Ne o,. F[;, IJOa !'?) 
Chininum bromatum l. Chinin. hnlrobromalum. 
Chininum camphoricum : ( e,„ [-fai-,\, O,j,. Cw H1n 0.1. 
Chininum carbolicum: e,„ fhi N, o,. Cn H:. OTJ. = 418. \'éko1w 

llíalaku jegeczek. melyek már Hi"-núl -100 rész Yizhen. 80 rész 
\Jll"/0 borszeszben oldótlnak. El6:íllillrntó ehininnek és carhol
sav borszcszes oldalainak egymússali lclilése állal. A 1:10 '-nül 
111cgszáritott jcgeczck 77·5°/0 chinint lartalrnar.nak. l~n1c vegyü
let lüzellencs halúsn igen szembelünő. de miwl nchczeil oldó
dik s cnnélf'ogYn ütszivúrgúsi viszonyai kcdvez6tlcnck, ncn1 
lehet mondani, hogy a chininsulfálol felülmulná. Adagja ll 0:) 
grnmm napon la 5 -10-:W-szor '/, óránként. Ex lemporc ké
szilhet6 a küYctkezc) arányhnn: 

Rp. 
Chi11i11i puri pulu. yrnmma 1111111n, 
~4cidi carbolici yrrun111a senlis, 
Pulver. rad. liquirit. ym111m11/a q11a/11or. 
M. p11/11. di11. i11. das. N" X. 
Siy. 2 nap alatt ·eljoyy11szta11i. 

Chininum chinicum, chinasavns chinin: 
e,„ IL1 s, o,. e, u" 011 2 Fh o. 

vizhen és alcoholban oltlödö jegeczek, i11e!y lcginkühh suhcnlan 
injecliókrn hasznúllalik. 

Chininum chloricum: e,„ Tfo s, O,. HC/Oa + 1 "1, Ih 0; fehér, 
vizhcn és alcoholban oldódó jegeczes vegyület. lwvilvc felrobban. 

Chininum citricum: !Ceo [-[,.,Ne O,), C11 Hs 0; + 7 H, 0, meleg 
vizben, alcoholban oldódik; helyellcsilhelő 'i;) gt·. chinin és -10 
gr. czitrornsav kcYerékével is. I~l6nyc az, hogy a gyon1rot és az 
agyat kevéshhé lán1adja n1cg. 

Chininum dihydrobromicum, kiinnyen oldódó sárgás por. 
főleg suhcultln injecliókra hasznülják. 

Chininum dihydrochloricum, mint fenti. 
Chininum dihyclrochloricum carbamidatum, chininurn urc

lro-hnlrochloricum : e,„ H„ 1\', Ch HC/ + CH.1 s, 0. HCI + .5 He 0. 
70"/, -chininl tartalmazó Yegyülel. Előüllilhaló '.W rész chininurn 
murialicumnak 12 rész HC/-ban Yaló oldása és 12 rész carba
middal Yaló pállilása állal, micWn a fenti Ycgyülcl kijcgcczcse
dik. 50%-os oldalát subcnlan injectiókrn alkalmazzák O·l - 0·6 
gr.-onkénl. 

Chininum dulce = Ch. glycyrrhizinicum, !. o. 
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Chininum ferrichloratum, barna lemezeket képez, melyek 
vizben és 70''/„-os alcoholban oldódnak. Haemoslalicum külső
leg és belsőleg. 

Chininum ferro-citricum, Pharm. Germ. 11!., Auslr. \'II., 
Helvet II., Hung. L, Hyspan, 15''/„ chinin tartalommal, ezenkivül 
még hivatalos a belga, brit, japán lL, holland II., orosz II., 
schveiczi, egyesült államok. német Il„ dán III., helvét IL nor
vég és orosz gykvek szerint. 

Rp. 
Acidi cilrici parles 6, 
Aq11ae destil/. „ 100, arlde 
Limal11r. f'erri. , 3. Leni 

ca/ore sofoe el evaporalo hydroyenio 
fillra el ad consisl. sympi euapora; 

elein adde. 
Chinini p11ri parlem 1. 

ltcrim coq11e 111 fial massa consisl. sy
mpi el e/J'unde s11pra lamel/11m 11i

lre11m el sicca. 
\'cresbarna, fém·lő lÍllelsző vékony lemezek, vizben könv

nycn, alcoholhan ncliezen oldódik, az oldat vérlugsóval herliili 
kéket ad. Nem vegyület, csupán oldható keveréke a vasnak és 
chinin11ek. 0·10-0.50 gr.-os adagokban alkalmazztík, mint loui
cumot vérszegéuyelmél. A chinavasbort ezzel készilik. 

Chininum ferro-hypophosphorosum, sárgás por, ncrvinoloni
cum, slimulans és antipyrelicum. Alkalmazzák anaemiánál és 
malariámíl O·l-O•l\ gr,-os adagokban. 

Chininum ferro-jodatum, sárgászöld jegeczeket képez; leve
gőn állva elbomlik. Alkalmazi>ík scrophulánál, svphililicus hí-
zalmál. · • 

Chininum ferro-muriaticum, barnazöltl amorph por. haemo
staticum, emenagogum és adstringes; 10°/„-os olclaltUiól 10 csep
pet naponta 3-szor vehetni méhvérzésnél. stb. 

Chininum ferro-tannicum, az előbbinek pótszere. 
Chininum ferro-peptonatum, barna por, tonicum, nulriens, 

antipyreticum és anliperioclicum O·OG-0·3 gr.-os adagokban. 
Chininum gallicum = Chininum tannicum. 
Chininum glycyrrhizinicum, chininum clulce, 25°/0 chinin

tartalmu por, mely nem más, mint édesgyökér kivonattal >édc
sitell• Chiuin, mclv azonban kescrü izü. 

A chininnek Sok n1ás vegyeivel együtt csak haszonlnlnn 
lomot képez a gyógykincsben s teljesen mellőzhető. 

Chininum glycerinophosphoricum: Ca FI1 O:i.POa(C2offr, N2 02)2 
fehér por, mely ü8°/„ chininl tartalmaz, melegvizben és alco
holban. oldódik Tonicum. 

Chininum hydrobromicum, Ph Russ. N. U. St. Holland. 
C20 FJ„ N, 02. FI Br+ 2 FI2 0 = 441; szintelen, selyemfényü jege-

- 105 -

ezek, rneh·c!t vizben és alcoholban könnyen oldhatók. Elfüíllil
ható 10 gí· chininmn sulfuricumból, ha azt 3·8 gr. /Wr-el és 
vizzel összcdörzsöljnk s enyhe h6nél melegitve 400 gr. bor
szeszszel p:'dlilva úlszürjük és kijegeczitjük. 8els6leg adagolva 
nen1 izgatja a gyon1or nytlkhárlyúit s könnyen átsziv:.lrog a 
vérbe s a Br az érzéstclenilő halúst fokozza. 

Chininum hydrochloricum, chininum muriaticum, murias 
chinini, quiniae muri as: C20 fh1 :s, 02. HC/. 2 FI2 0 = 3f!IH. A magy. 
!. II., oszlr. \'II., belga, brit. német II. Ill., orosz Ill., egyPsült 
államok. japán L II., dán, hch·ét Ill.. holland Ill., gykv. szerint 
hivatalos. 

Fehér, selycmfényü, tüalaku, összegombolyodolt jegeczek
b{il ,rn; rendkívül keserü izü, 2-i s. rész vizhen 3 s. rész alco
holban, 9 s. rész chloroformhan oldódik. az oldal semleges 
kémhalisu s nem fluorescál. Dörzsölve sötétben élénk phos
phorescentiát mulat. (Kazay. 188G.) 

~Iivel a chinin sósavas vízzel nem l'Onhaló ki a kéregb<il, 
a sósavas chinint chininum sulfuricumhól állitják elő Ba C/2-dal 
való elegyités tlllal, n1időn ugy Ba C/2 valan1int kénsav is rnn~ 
radhat vissza mint fertőzménv s ezeket föl kell keresni. 

1 m" sósavas chinin olriat ;)-{i cm"-re higilva 2-3 cm' 
chlcirvizzcl keverve ammoniúval a chininnél leirl zöld reactiól 
adja. 0.7\l grammját :m cm' vizben oldva s nehüny csep HNO:i-al 
n1cgsaYanyilva 20 cn1:1 1

/ 10 szabályos 1lg 1\!0a-al kicsnpjuk, a 
megmelegitell és mc~szli1·t folyadék HC/-tól vagy Ag NOu-lól 
csak kevéssé zavarosodjék n1eg; Ba C/2-al 1negnedvesitve ne 
változtassa szinél (szerves idegen lestek), plalin lemezen hevitve 
maradék nélkül elég. 

A sósavas chinin gyorsan megy át a vérbe, ami pedig a 
belek alcalicus nedvei által lecsapódik, a béls<Írral üril!etik ki. 

A chinin és sói 0·20-- 0·-10 gr.-os adagokban a gyomor
nedvek bcívebh clvMaszlúsúl okozzák, ami az étvágy növl'lte
désél és az elfíhalacló kéirmozgús emelkedését s hasmenést 
okozhat. Ily adagokban csak 111int keserü zsongitó s1,erek hat
nak, de már 0 5-'.! gr.-os adagjai határozol! székrekedést okoz
nak. Nagy adagjai húrn!'oszlolt hőrün és a gyon1orbeli nyúk
húrlyákon erősen izgatölag hatnak s ez utöhhi undorhan, há
nyásban nyilvánul. 

• A sósavas chininnek az alcalicus vérben való feloldódüsál 
az abban levő Na HCO, nagyban el6mozditja. C02-lől rnegfosz
toll vfrből 10000 rész csak -1 rész chinaall oldana fel, de ennél 
sokkal nagyobb n1ennyiséget vesz fel a vér a sósnvas chinnnlhöl. 

A chinin a szincs vérsejtek homlúsúl húlníllatju s a haemo
glohinnek mint már eléíhh mondva volt, oxygén átadó szerepét 
gyöngíti s innen 1nagyarázhatö n1eg elégést n1érsékelö hatása. 
A szinlelen vérsejtek képződését csökkenti, miből a lép kisseb
bedését meg lehel érteni. oly esetekben, mid{in ezen szerv a meg
szaporodott nyirksejlek felhalmozódása @al nagyobhodoll meg. 
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. :\~cf?lehet, hogy n chinin a képzőnnyng n1ozgásait n1érsékl6 
hefolyasal. a szervezet összes ~ejljeirc gyakorol.ia. innc•n fejlhe!() 
1ncg a ch111aal nagy adngainak a11yagforgal1nal csükkcntc'i halüsu. 

.-\ chininvcgyülctek 0·7;) gr.-ot 111eohaladü ndn1rokhan a 
~zivlöké~t gyeng.iliJ~ s a vérf~sziilésl Ien}·cHnják, ezc~ tünetek 
allaioknal telt k1serlelek szcrml heállanak a bolyaidea úlmcl
sz~sc után is, rni azt hizonyitja, hogy a chinin kfizveliennl a 
s~1vrc hat. Ige_n 1~,a~y adagja az agyban, főleg annak burkoln· 
laban nagy vcrhosegel okoz s cbhö1 érthető n1ca az ilYcnkor 
beúlló fülzngás. fejfájás, látatompulás, remeoés, nmell' Úinelek 
az orrvérzés beálltával n1errszünnek. n · 

A chinin és vegyületei az idegsejtekre kiizl'eilcnül halnak. 
n1é~ pedig el6s~ör az érzőidegek ,:ezCtö képessége szünik n1cg~ 
n1~.1d az u.Iegsejlek az títlei:jedő n1ozgásokat ne1n tl'ijl'sithe~ik, 
n11g az akarntos mozgdsok háborilallanul történnek. · 

, .;\ chinaait vagy vegyületei! küzvellenül idegekre hintve 
hataslalanok niarndnak, izn1okra hintve, azok er6tcljesen ösz
szcln~zódnak; en;c hatást a~onhan a chinual vizch;onó tulaj
donsaga okozhat.Ja, n11vcl alig Jehet a ehinint és sóit iz.on1ingc
reknck tekinteni. 

,H,égcbben azt hi.tték, hogy a chinin a méhizmokrn halva 
clvetelest okoz, dc mivel nagnnénü váltcilüzhan sze11Yed6 nfík-· 
nél az clvelélés chinin aclagoiása nélkül is oyakrnn bekövetke
zik s voltak esetek, midfín terhes állaioknúf"nauy ada" chinin 
után sem lépett föl el1·etélés, nem tartható feni~- a chii~in abor
tiv hat,ísa. 

Nagy adagokban (1 vagy l·;) gran11n) a chinin hntározol
ta1.1 cs?kken~i n t.est, h6rnérséklelét, n1il a képz6anyng r11ozgá
sa1ra es a vcrkcr1ngesre gyakorolt hatüss;.d lehet n1cnn1aovarázni. 

.-\ chinin gvorsan 1n'é{rv ál a vérbe. dc avors~n isnhrittelik 
k!. i\lcf{Je~cn, a ,;crejtékbcn~~künyhcn. nytílha1~ys gyo1norha ju~ 
las utan ;i-.i() 1>ercz mulva naay menm·iséuben a vizeletben 

111 "- ·" ' me yne < lll~Y"'.vtarlalma felényire csökken, épigy kcnshedik 
a hugy~_tny cs villanysav n1ennyisége is 111ig a krcalinin vállozilc 

~lmdez azt látszik mulatni. hogv a chinin az albuminalok 
szétesését vagy elégését Ic11\'on1ja, w de a zsirok és szénhvd
rútok élenyüiésérc nincs oly llatüSsul, n1ivel hevcvésc után a wtü
dök által kileheli CO, mennyiség nem változik. 

. 'l:io<> oldata hátráltatja a hus, tojásfehé1:je rothadását, az 
e1;iedő folya!uatol is megakadályozza, mii gyomorheli hurutos 
hanlal!11aknal, figyelembe vehetni. Alsóhbrendü üllalok képzci
anyagal .111eglar11adva azok n1ozgásait !'clfüggcszli, 1°/

0 
oldatühan 

a hactcr1un1ok gyorsan oda lesznek. 
i\livel china"alból a sósavas chinin Jeatiihbel tartalmaz. to-

'J l . 1 " va 1 Ja a gyo111or Jan könnyen oldódik, legalkaln1asahb chinin 
pracparatún1. 

Alkalm_azzák mint emcsztést javító szert 10-·IO cgr.-os 
adagokban idült gyomor és hélhurulosoknál, vassal comhinálva 
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táphílás javilása végett sápkornál, gürvélynél, hol tekintetbe vc 
szik a fehérnye szétesését gálolú halását. 

Váliólúzas járdnyok alkalmával. féílcg mocsarns vidéken 
mint óv(isz•'r a chinin ebben a tekintetben pótolhatatlan. 

Kifejlett váltóláz ellen a chinint mindig láz-szünetben kell 
beadni nauy adaaban. i\lindenna1ios váltóláznál legczélszerübb 

h~ t> ') nvolcz örával a várt rohan1 elölt ugy adagolni, hogy 1-.... gr.-ot 
ailunk be töbhszürre, hogy az utolsó adagot .( órával a roham 
elült a beteg bevegye. I·Ia a vúliólúz har111ad vagy negyednapos. 
a chinint a szünet nnpján adagoljuk. n1ég pedig :·~ órai id6köz
ben ()·50 gr.-ot addig mig 2 gr·-ol elfogyaszt a beteg. Ha be-· 
lekben Jn!rutos folvnmatok vannak, czélszcrü elfízfíleghashaj tót 
adni. A chinaalnalt malariahíznál hevült kilünfí hatását ismer
jük, folyamalüt azonban nem. Lehetséges, hogy a malüria bac
tcriun1ait a chinin n1cgsen1n1isili. \'agy pedig a vegyi sugarakat 
világitó sugarakra változtntö s általában a hízas szövetbon1lúst 
hútníltaló sajátsága lép clfítérbe. 

."\ chinin adagolásánál ügyelni kell arra, hogy a sziv n1ü
ködése ne Jeoyen cln\'cn{1ülvc, továhhá riz agviiak lohos bán
talrnn se legJ~n jele~~. I-1~si-hagyn1úz, holyagosw hin1lö n1ásodi}{ 
lobos idííszalrn lebenvcs tüdííloh, viirhenv, orbáncz, hevenv es 
idült csuzos lol>ok cseici azok, melyeknél "a chinin jó ereclm~ny
nvel alkahnazlatik, rendelni szokták azt a gcnnyláz eseteiben 
is~ Ilv esetekben a chinint nagy adagokban kell adni, 111égpedig 
1--2 gr.-ot 1 óra alatt. .-\ tesi "melegének csökkenése (Li") már 
1-2 örn mulva hcüll. 

~linl hízellenes szert 18(i:l-ban \Yachsmuth alkalmazla. 
Szu1nürhurutnál a chinin adagolása után vúllozó crcd111ényl 

kaptak. 2\linl antiseplicumot O·J;j gr.-ot -10 gr. vízben oldva az 
orrüreahen felszivásra szénalüznál, idült kankónül 0·5 gr.-ol 40 

" gr. vizhcn oldva fecskendezésre használjúk. 
Chininum hydrochloricum carbamidatum = chininum dihy

droch!oric. cnrhn111id. 
Chininum hydrochloricum citricum, fehér. alaktalan por, mely 

vizhcn nehezen oldódik, oldata közümhös kémhatásu. 
Chininum hydrofluoricum :e„, [-[,., N, o,. HFI, szintelcn, alco

holban oldodó jcgeczek. 
Chininum hydrofluorico-silicicum : alcoholban oldott c.hinin

nck siliciumlluoridddal való egyesülésekor keletkezik; adhcrhen 
nem. alcobolbnn kevéssé, vizben jól oldodik; vizoldata savanyu 
kémlrnlásu és lluorcscál. Antipyrclicum és antisepticum. 

Chininum hyclrojodicum: C'°O" N,O,. HJ. sárgás por, me-
lyet scropbulolicus bajoknál alkalmaznak. 

Chininum hydrojoclicum acid. L Chininum joduretum. 
Chininum jodo-hydrojodicum, L Chinin. joduretum. 
Chininum joduretum: Herapatit, Ceu I-Ie.1 i\', o, J. HJ. a görög 

gykv. szerint hi\:atalos. l<'é111szinü kern1csharna jegeczek, n1elyet 
chininsulffü oldatnak jodos-jodkúlium oldattal való keverése által 
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állítanak elő. Ken6cs alakjüban 1 : 30 arányban mint tcjoszlatót 
alkalmazzák; bels61eg pilulák alakjában U·3 nr.-os adanokban 
mint a sulfátot. " " 

Chininum lacticum, tejsavas chinin, sclYemfényü, tií-alaku 
jcgeczek, ·1 rész vizben, borszeszben jól oldódik. - E16álhtha1ó 
ha 1 rész tejsavnak 30 rész Yizben való oldatához 2 rész dli
nint adunk. Könnyü oldhátósüga miatt alkalmazzák féíleg hrir 
alá fecskendezésre. 

Chininum meconicum: (C,o fh.1 N, 02) C; fü o, = .522, cnn
sz~rü. tön;e~ben, majd szintelen, selycmfényü pikkelyekben Jön 
elo. I~orrov1zes oldata ugy a chinin. n1int a rneconsav kén1hatá
sait mutatja. Előállitható a chinin és meconsav horszcszcs ol
datainak összeöntése ültal, midőn turós csapadék válik le. 

Chininum muriaticum = chininum hydrochloricum. 
Chininum nitricum: C'° H„ s, o,. Fii\' Ch+ l-1,0, vizben és 

alcoholban oldódó jegeczeket képez. Alkalmazzák mint a sulfálot. 
Chininum oleinicum, barrnís-sárga, alcoholban tökéletesen 

oldódó morzsa-alaku massa; tartalmaz 5·1"/„ (~!erek szerinl 25"/) 
chinint. Előállilható 282 rész olajsavból és 02 l rész tiszta. vi;,
tclen .chininből .oly módon, hogy az olajsavat kevés alcohollal 
kever.1ük s a ch1111nt apr.ínkénl adjuk hozzá; a saturalió után 
a_z olda.tot m:gflHní~juk s az alcoholt elpárologtatjuk. Anlipyre
t1cum. ~s anhpenochcum, használják f6lcg oly esetekben. midőn 
a ch:nmt · ken<ics vagy supposiloria alakjában akai:ják alkal
n1azn1, 

Chininum peptonatum, barna por, tartalmaz 20"/0 chinint. 
Nutriens, tonicum és anlipyrelicum. Alkalmazzák ()·.I-2 gr.-os 
adagokllan táplálkozási zaYaroknál, 111alnriünál. 

Chininum phenylicum = chininum carbolicum. L. o. 
Chininum phosphoricum: ( Cw H,., s, O,), Ha P0.1. szintelcn 

o'2lop-alaku jegeczeket képez,· melyek alcoholban oldódnak. 
Előállitása többféle módon történik: mén pedin va"Y akkénl 
hogy ;)"/„-os Ha PO, oldatot chininnel t~liten~k. van~· Na~-HPO.i·hóÍ 
13 r, kénsavas chininhöl 10 r. fl20-ból ;)0 r. ös~"zekevertelik. a 
tömeget forró borszeszszel kivonják. 

Adagolása és hatása bizonytalan, mivel a szerint. amint 
el6állitása az első vagy második- mód szerint történik, chininhiíl 
vagy vizbiíl többet vaav kevesebbet tarlalmaz. Állitóla" az 
emésztőszervek jobban Ü.\rik mint a többi praeparatumokal 

. Chininum phtalicum: (C"' H,., N, 0,)2 H" o.,. 50 --o"í2"/„ cliinin-
ta~·t~lmu vegyület; !<ris.túlyos por, mely alcoholban könnyen ol
dod1k, az oldat savi kemhatásu. 

Chininum picricum: Cw Ihi N, 02. C" Ha Xa o,. alcoholban ol
dódó sárga jegeczek, melegben explodál. 

Chininum sacharinicum : C'" Ihi N2 0::. e,, fl111 o,. Fehér, igen 
keserü por, 100 részben tartalmaz 3(i rész sacharint és ö-1 rész 
chinint. 

Chinium salicylicum: C'" fh1 s, Q,. C; Ho Oa. fl2 0. Finom, 

lO~ -

szépen kiképziídött oszlopos jegcczekcl képez, melyek 22ií r. 
H2 0, 20 r, \JO"/„ alcoholban, 120"/„ r. aetherben oldódnak. Elő
álli1haiö salicylsav és chinin borszeszes oldalainak telitésig való 
összcönlc~se állal, vagy ha sósavas chinin és salicylsavas an1n10-
niak hideg oldalait összciinljük s a sajátkinézésü válmányt 
l1orszcszszcl kivonjuk. 

Tartalmaz 70·12"/0 tiszta chinint. Antipyrelicum, analgeli
cnn1. alkalinazzúk lyphusnül. rhcun1ánál: 1ninthrgy hcnnc a 
chinin tulnyomó, a vele elért eredmények a chininnck tulajdo
nilhatók. 1\daµja n:int a sósavas chininé. 

Chininum stearinicum. fagygyusavas chinin: 
C,o fh.i s, 02. C1< H:11: 02. Fehér, vizbcn alig oldható, keYéssé kc
serii izü por. Elfíállithaló ha chininből 10 részt, stearinsavhöl 
7·:1 részt ;)0 rész Yiztelcn borszeszben oldunk, a keveréket viz
fünliin hcszáritva, porrá dörzsöljük. Alkalmazzák mid<in a chi
nint kcn6cs alakjühan akarjük haszntílni. 

Chininum stibicum = chininum antimonicum. 
Chininum sulfojodinicum, Herapalhit: 

4 Coo ffo Q, N2 0 H, Srh 3 HJ. ,r, + 3 fh 0. 
Herapath angol physicus által előállilott vegyület, melyet ugy 
készithetni el, ha kénsavas chinin eczctsavas oldalához kénsa
vas jodtincluníl adunk, midiin a herapathit hatsziige3 táblákban 
kijcgeczesedik. i\z ily jegcczck a fénysugarakat a lurn1nlinn:íl 
ötször johhan polarisáljúk. 

Chininum solfocarbolicum : 
(Ceo fü1 N, 02)2 Co H11 0 SOa -J- 2 H, 0 

Oszlopos jcgeczek, melyek vizben könnyen, borszeszben nehe
zen oldhatók. Előállilhaló, ha 111·ers ortho-sulfo-carbolsavhoz 
[Cr. H.1 (Oli). SOa HJ. CO, Pb-ol ad mik, a kcletkczéí ölomsót pedig 
kénsavas chininnel bontjuk fel, midfín plumbum sulfuricum csa
pódik le s a chininYegyület oldatban marad. Nagyon nehezen 
jegeczilhelii s liszt.ín nemigen kapható. Kiváló fert6tlcnitii hatása 
miatt fcrl6zií bántalmaknül igen jaYalhaló. Helycttesithetci a kö
vetkczii oldat állal is : 

Rp. 
,\'11/rii sulfocarbo/ici gramma u11um, 
.-1qu11e clcs/. simp/. gramma/a q11adragi11la. 
Chi11i11i bisu/f'11rici g1w11ma semis. 

Jll. D. S. Egg 11ap a/alt beadni. 
Chininum sulfomuriaticum: 

(C21i [],., X2 02)2 HC/. H, SO, +Eh 0. 7'1°1o chininl tartalmazó ve
gyület, Yizben jól oldódik. subrntan injectiókra alkalmazzák. 

Chininum sulfophenylicum = chininum sulphocarbolicum. 
Chininum sulfovinicum, chiuinum aclhylosulruricum : 

Coo H,., N, o,. C, fh. SOa -J- 4.33. 
Fehér sclyemfényü légállö nyalábokban jegeczedik. vizben, al
coholban oldható, aethcrbcn nem. Alcalicus halásu keserü izii. 

iJ 
ii 

il 
i: 
il 
i! 
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Elc'ítillithat.i lrnryum acthylosulfmicumból: [(C, lfr. SOab l:la] ha 
4·27 részt 100 r. vizben feloldunk s ehhez 8·71 rész kénsavas chi

ninlndunk; n1iutá11 1neggyüz6dlünk, hogy egyik alkalrészh()l 
sincsen fölösleg jelen, forralús után az ütszürt folyadékot olaj

sürüségrc pároljuk be s a kijegeczesedctt sót bura alatt oltat

lan mész fölött megszúritjuk. 7'.l.lö"/0 cbinint tartalmaz. A 

kereskedésben gyakran e111c vegyülcl helycll savas kén-horsavas 
chinint adnak. melv csak iíti.:!5"/0 chininl tartalmaz s olllata llno
rcscúl. Biir alá fecskcndezésre használjúk. 

Chininum sulfuricum, sulfas quinicns. quinine sulfas, sal. 
specificun1 sull'uricurn hasicun11 kénsavas chinin: 

(C"'' fb s, O,j, [f, so, = 872. 

Hivatalos a magyar !. II„ osztrák \'ll., német ll. lll.,japán 

!. lI, orosz Ill. ]\'„ selmeiezi, dún lll., franczia, németalföldi, 

l~gyc~üll ülla111ok gykv. szerint. 
lgcn finon1, hajlékony, tíí,daku, gon1olyokkú {)sszelapndt, 

sclye1nJ'ényü, reudkivül kcserü izü kristülyokhöl á;J; lcvcg6n el
málik. 7.10 rész hideg. 30 rész forró vihcn oldódik, ugyszintén 

Gll rész DO '/0 hideg és G s. r. forró borszeszben is. 

tHll grammja 1-:! csepp higilott kénsaHal savanyitolt 
'.! cm" vizben könnvcn feloldódik s az oldal kéken lluoresc:\I; 

'.! cm" chlorvizzcl és ll".!5 cm·' ammoniával elegyitvc a thallei

oqnin rcaclic\t adja. 
0·872 grnn1n1 kénsavas <:hinint pür csepp s6savvnl tncg · 

savanyilott lcpúrolt vizbcn oldva s '.!ll cm". 1
/ 10 szabályos l3a C/, 

oldattal elegyitve, csapadék áll clii; a felmelegités utún lcszürt 

folyadék sem Ba C/,, sem AyNOa oldattal ne 7avamdj"1( meg 
e1·iisebben. 

\'izes oldata vaschloriddal sem kék. sem iholvaszint ne 
öltsiin. Tömény f-L SO.i. vagy HNOa-al megnedvesitve· szinét ne 

változtassa n1cg. l~gy gran1n1 kénsavas chinin 2 trr. chlorol'orn1-
ból és 1 trr. absolut borszeszből álló elegy 7 cm'-ében 50°-ra 

hevilve maradék nélkül oldódjék fel s tökéletesen álhítszó legyen. 

0·5 g1an1n1 kénsavas chinint ;) gran1111 ncthcrrel s 1;) gr. 
a111n1oniávaI üsszc1·ázunk, a szétvált f'olyndékrétcgcknek tisztük~ 

nak kell lenniök, ha köztük fehér válmánv van, ez cinchonin 

jelenlétére n1utat ; ha a vizes réteget clvú!tlsztjuk s 180°-ra he
vítjük, el kell illannia, ha n1cgharnul, vagy rnegszcnescdik, ez 
salicin, czukor jelenlétére mutat. 

Ha a kénsavas chinin nem old:idik teljesen H, S01-es viz
hcn akkor crv1>szszel. ken1énvilővcl faovavu-;avval van han1i-

' o.... .... 1 o .... n~ 

silva. Ha töménysavval megnedvesitvc megbarnul. cznkor jelen

léte nyilvánvaló; vaschloriddal megvörösödve sali cin lehe.t benne 

jelen. 
A Ba C/, által eléiidézett csapadékról lcsziirt folyadék ha 

njabb Ba CL-tói is csapadékot ad, ez fölös H.,S0.1 jelenlétére 
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vall. A kénsavas cllinin 7--B '/„ vizel tartalmazhat nedves Ie
v_cg6n a~onhnn :·t2°/0 -ol felszivhal 1nagába. \~izlartal~11ál urrv ha
larozhut,1uk 1neg. hogv bizi.)11\'os 1nen\'ll\'Ísénii chinins~1~'f·Hot 
]'JO' '[ •'·1 ,e. j • • • b l< 

.... -nn 111cg.szar1 un {: a su yvcsztcség adja az elpárolgott vizel. 

,\ lu~n;nvas chini1_1 ugy hat, 1nint a hogy a sósav~;s chinin
nél le van 11·rn; dc nuvcl benne kcvcsehh chinin van s nehe

zen a5'imilálódik. hatús tekinlell1ben némilc« a sósavas chinin 
n1ögült áll. t:> 

Chininum _tan~icum :. q,o [-[,., :\'; o,. 8 Cu H1n Oo + 8 H,O. a né
met l!l., ~sztrak \II., gorog. hclvct U. IIL holland fi. Ill.. orosz 

lll. 1\ „ dan III., belga. spanyol és frnnczia uykvek szerint hi

;·atal?s· I~_l6állil<ísa ugy történik, hogy 1 rés~~ kénsavas chinint 
;~() rcsz v1zhcn~ 111elycl p:ír. cs~1)p kénsavval n1cgsavanyilanak, 
l_el?Idanak s ez oldathoz ,) rcsz c<ersavhríl és 30 rész vizhril 

al!o :~Idatc~t kcv~'rnek; az oldatot hüviis helyre teszik s az iile

dekrol .a lolpdckot Icönlve, enyl1e hfinél mcgszáritjük. A n vert 
anyag ,)·.1 resz. · ~ 

. lztelen chinintannát Mlitható méu cJ{í aklu'pen ha forró 

v1zhc;1 oldoll chininsulfúthoz cscrsuv~ak ammoÍ1iü\;al tclitctt 

oldatai öntjük. A csapadék teljesen iztclen. (Balog comm. ,13G.) 

.\ nérnet gykv. el6irnta szerin[ készült chininlannül sárua·, 
a~norph, kcscrü-izü por, alcoholban, vizbcn nelL·zen oldcídi1, 
v1zzcl inelegilvc összeül!. ' 

Cllh::I eme készitmén)'. 7-1/0 tannint és 20'/„ chinint lar
ta!n~_az,. foleg a .csersav hatasa lep ciötCrhe s a chininé naavon 
kcson Jelentkezik, azt:rt ha gyors és hiztos hatúsra van szül7Sécr, 
ne 1ncll6zziik a sósavas vagy kénsavas chinint el!enhcn olt 
ho~ összehuzólag, táplálást javitólag akarunk hall;i, mint kirne: 

rito hnsr~1cnéseknél, gyengítő izzadú.soknál, fehérje-vizelésnél 
0· I 0-0· l;J gr.-os adagokban naponta 3--1-szcr adagolható. 

Chininum .tannicum insi~idum Rozsnyay, chininnm tannicum 
ncutrale, ch1111nun1 suhtan111cu111, iztelcn csersavas chinin, a 
r11agy. II. gykv. szerint hivatalos. 

. A.Xll. és XIII. len11észctvizsgálói nagvavülés .JO arany 
p:dy~1d1.1.1at tüzütt ki annak kideritésére, ho"1·" ~iiként lehelne ;, 

chmmnek kes~rü i_zét clvc!rni. Eme kérdéss~l Hozsnvay ll!átvás, 
nunt a zon1ba1 gyogyszerlar kczel6jc behatóan és j<f credn1ci'nv
nycl l_oglalkozotl s 18GD-hen a természetvizs<1álók és orvosü'k 

~t1111~1 nagygyülésén késziln1ényc elfogadtatott Í:'han dr. [>oór dr. 
es \\ arlha dr. cgyhangu ilélete alapjün, 

Ta!ülrrninyáfrl n szerény tudós, bár igérlck, dc nem l(wa

~lott cl v~1gyo11t, i:1egelégcdett azzal a dicsőséggel', ~unit szc~e
zctt ,n1ag_anak azallal, hogy cn1e hasznos .szel't rninden ovóov
s7;crcsz t~ltal elkészithel6vé telt. 1\ n1agy. gykv. szerkeszt6:1Jiz~Í t
s.aga az 1ztclen csersavas chininl a hivc.ítalos szerek sorüha is 
!elvette. 
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Elfüíllilása a kiivelkezci: 

Rp. 
Chinini .rnl/i1rici gr. 

solve in 
Aq1111e dcslil. silllpl 
Acidi .rn/f'11r. di/11/. 

so/11/ioni filtrntac adrle 
s11b co11timrn agitalione 

ne111 e:r 

!tii. 

1200, 
(i7, 

se11si1n 
so/11/io-

Acid. /111111ic. gr. 80 
Aq11ae dest. s. gr. 3211'. 
el AllllllOniae gr. 20 pa.11/e. 

l'raecipila/o pasi horns XII. ml 
/i//n1111 col/ec!o a/]'1111de: 

Aqnae de.,/. s. !illO, 
elein libera opc pressioni., lcnis 
ab aq11a mpera/mndanle; praeci
pila/11111 e.Tpress11m ca/efitc clllll 

Aqna dest. s. gr. 200, 
donec in nwssa/ll pel/11cidalll. 
s11bjlao11m, 1esi11osalll liq11esc11it; 
hcmc pasi e.l!siccationem redigc 

in p11lverem s11btilem. 
Sárgás-szinü, leljcscn izlclcn por, vizbcn alig, '10 rész al

coholban oldható. 30-:i'.1"!„ liszla chininl larlalrnaz. 
• .\ készitn1ény 3 grnn1n1ját clegyitsd 1;) grarnni n1észoxyd

dal, melyet előbb 30 rész vizzcl péppé oldollál. A keveréket 
száritsd n1eg s határozd rneg benne a tiszta chinin n1cnnvisé~ 
gét, ez legahíbb is 0·9 gramm legyen. • 

E maradékot oldd fel '.15 gramm borszeszben s adj hozzá 
annyi higilolt kénsavat (1·-1 gr.), hogy az oldal épen savankás 
legyen. Tedd most nehány csepp ammoniakkal lugossá, púro
loglnlsd be s vizsgúld meg idegen china-alcaloidokra, mint a 
chiliint. 

A Hozsnyay-féle chininlanmíl a gyomor savanyn larlalmá
ban igen kevéssé oldódik s csak akkor szivódik !'cl a szerve
zetbe, ha a belekl>en alcalicus folyadékok varrnak, gyógyhatása 
lehút 5-ö óra mnlva áll be s 2'/,-szer annyi adaridó bclcilc, 
mint a chinin sulfaiból; a német gykv. szerinti chininlannálból 
:)-.fi-szor annyi adandó, mini a chininsnll'álból. 

Chininum urinicum, hngysavas chinin: 
Cen H2, N; 02. Cr. II„ Ni o,. 

Előállithaló 10 rész chininhől, ha azt körülbcll\I :í '" hugysavval 
kcve1jük és 100 rész forróvizben oldjuk, majd vizf'ürdőn el
ptírologlalva a maradékot forró borszeszben oldjuk s kijegeczil
Jiik. 2-5 dccigrammos adagokban 1 nap, váltóláz ellen ren
delik. 
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Chininum Valerianicum: 

2(Ceo ffoN, (J,. Cr. H.002) + H, 0 = 870; 
a né1ncl II. és I~gycsült-állan1ok gykve szerint hivatalos. F'ehér, 
fénylő jegeczek, kescrück, valeriana-szaguak, közön1hös ké111-
hatásuak; 100 r. hideg, ·10 r. forróvizben. (j '" alcoholban oldó
dik. aelherb1•n nem. A vir.cs oldat hig H, S01-el flnoresctÍI, a 
jegeczek siilélben diirzsölve élénken phosphorescálnak. Előállil~ 
haló hevényében kicsapott és borszeszben oldott chininnek 
ugyancsak borszeszben oldott valeriansavval való keverése állal. 
Alkalmazzák félbehagyó zsábúk, méhszenves ncik görcsös fáj
dalmúnál. Adagja 0·05 - 0·5 gramm, naponta többször. 

Chino'din, chinioidrum, alaktalan keveréke a chininnek, 
chi«chonin. chinidin. conchinin, chinchonidin. chinicin és chin
rhonicinnck. I\.épzc1dik a chinakéregnek napon való szárilúsa 
alkal1nával s a chininsull'út elfhíllil~ísa alkal1núval az anyalugllan 
n1arad vissza. 1nelyli6I szénsavas égvények által kicsapható, a 
súrga-harna csapadék gyenge n1elegitésrc gyantás tün1cggé v~llik. 

Barna lün1cgct képez, .kagylós, fényld lörésü. vizben ne
hezen, horszcszhcn és hig savakban künnyen oldcídik. I·'orró
vizzcl diirzsiilvc ne adjon szines szüredéket s az Na OH úlinl 
ne adjon szines csapadékot. 

Ha a chinolin hcgcdü-gyantával vagy asphallial van hami
silva, akkor hig savakban nem oldódik teljesen. 

A német !!. gykv. szerint hivatalos. 0·'.10-1 gr.-os adagok
ban naponla '.1-·l-szer adagolva mint a chinin pólszerél és 
mini az emésztési javiló szert aikalmazzák. Savanyiloll vízzel 
könnyen bevehct6. irósva jjal keverve s kenyérre kenve gyer-
111ckck is beveszik. v 

Chinoidinum tannicum : amorph barna por. alcoholban rész
ben old0dik; anliseplicum, adslringens, lonicum, alkalmazzúk 
mala1·ia, alhuminmia, hasmenés, dispepsia eseteiben 0·1-0·8 
gr.-os adagokban. 

Chinojodin: e„ H1 lYJ Cl. a chininnck chló1jod addiliós ter
méke; stirga por, viz nem oldja. Anliseplicns hatása miall kü
Iönbözd b6rbetegségcknél n1int hintőport vagy n1int kenőcsöt 
alkalnu1zzük. 

Chinolin, lcucolin; e„ I]; N, szinlelcn, fénylörci, üthaló szagu 
f'olyadék, lugas kérnhaiásu. Eliijiin az ol. animale Dippeliihcn, 
a k6szénkálrányban. Elősziir Hungc állilolla cl6 l8·l·l-hen. 

A chinolin a pyridinből vczcthdő le, ha azt egy benzol
gyííriiYcl kapcsoljuk üssze. 

/CH"-. C /CH~ 
CH ll CH 
1 1 

CH C CH 
~CH/ '..., N ,Y 

li:.1z ny, Gy6gysz, Lcxicon 11. 8 
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A chinolin és pYl'idin képezi az alcaloidák alapját. L. o. 
Előúllilhaló a chini11ből. ha azt KOH-val lepároljuk vagy a 
nilrobenzolból, anilinhől is, ha azokat /1, S01-el hevítjük. 

A chinolinl alkalmazzák mini anliseplicumol, anlipyrelicu
mol és anlizYmolicumol alcoholban oldva mini gargarizmál 
diphlcri_füllíl; ·1 ;)-'.W cseppenként, ;ly;enl_et·iánál. Alkalmazzák 
anaton11a1 praeparatun1ok conservalasara is. 

Chinolinkék, nanin: Gco Ilao N;J, fénylő zöld jegeczck, meleg
vizben és alcoh(1llian oldódnak. Alkalmazzák mini feslőanyagol. 

Chinolinum salicylicum: Gu H, N. e, Hu Ou, alcoholban, ael
hcrbcn és illó-olajokban oldódó jcgeczek; anliseplicum és c~u7;
cllenes szer, a<lngja belsőleg O·ö-1 ·0 gran1n1; gonorrhoeanal 
()'(;

0
; oldalát befecskendezésre is rendelik. 
'° Chinolinum tartaricum: (Go Hs S)u (C.1 Hr. (h).1; 80 rész víz

ben oldódó kristályos por; anlipyrelicum és anliseplicum. f01e~ 
láznál allrnlmazzák O·-l-1 '(J gr.-os adagokbau, gonorrhocanal 
0-7"/0 oldalát bcl"ceskcndczésül aj;ínlják. 

Chinolin-chlorjod = Chinojodin. 
Chinolin hydrochinon, dioxychinolin, Go H, (OH);. Ga Hu N. 
Chinon, bcnzochinon, chinonoknak nevezik a henzolszár-

mazékok ama csoporljál, melyben 2 H atomot oxygén pótol. 
Sár"a Ya"Y vörös szinii, alcoholban és aelherben oldható jege
czek · 2 ~lom H felvételével hydrochinonná alakul üt. 

'El6állilhaló oly módon, bogy 1 rész anilin, 25 rész viz és 
8 rész kénsav keverékéhez löméíw nalrium-hichromal oldalol 
adunk, midéin először hnlrochi1101i is keletkezik, de ez a natr. 
hichromicum állal chinonná oxydálódik. l"gyanigy állithaló elő 
a hnlrochinonból is. 

- Chinopyrin, anlipyrin segélyével előálliloll igen lüm~ny 
chininoldal, melyet Laverau franczia orvos a kiivelkczoleg 
formuláz: 

Rp. 
Chinini nwrialici yrarnmala lria, 
An!ipyrini yrammala duo, 
Aqurw desli/. simp/. y1m11rna/a se.v. 
Mise e. 

lléir alá l"eeskcndezve fújdalmal nem okoz mini a chinin 
s gyuladást sen1 túrnaszt ini11i az nnlipyrin. 1\ készilésérc szül~
sélfes viz hílszólag ncn1 elég a vohuninosus por n1cgnedvcs1-
lé~érC scn1, de enyhe 111clcgilés után feloldódik az ?gész ?s 
sürü súrgás l'olyadékol képez; az oldal bepárologlalasa utan 
süríi, firnisz-szcrü anyag n1arad vissza. 

Chinosol. oxvcilinolin-kénsavas kalium: Cn Eh ,\'Q. Eí SOa 
sárgaszinü, süh·ánJ=-szagu, üsszehuzó izü por vugy paslilla-alakhan 
kerül forgalomba; vizben minden arúnyban, alcoholhan, aelhcr
ben nem oldódik. 

~!int anliscplicumol a carbolsav fölé helyezik, mivel múr 
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1 : '.20000, J : -10000-szercs higilásban is erős anliseplicum ; gya
korlati alkaln1azást a szülészetben és fogászatban nyer. 

Chiuosol nevel visel K, ~leyer apoldai ~yóg_yszerész spe: 
cziúlilása, mclv svrnpsürüségü, alcoholban es v1zben oldhalo 
folrndék · állilt;ln" -chloralnak és chininnek vegyülete, mely nem 
bit: a cl;inin iz1~1tö halúsávaI s a szivL11liküdést sen1 zavarj_a 
mini a chloral. ~!int antiseplicumol készítője a suhli~nalnál :s 
többre becsüli. llelsi51eg 0·03-Hl gr.-os _adagokban mn;t allatol 
föle" delirium tremens polalonun esele1hen alkalmazzak. 

" Chiococca anguifuga, racemosa, !. cainca. . 
Chionanthus, hópehely!JOg_. ?se1:j~nemü _n<~vény, az ol?Jfa

félék családjúban. A Ch. \ irgm1ca 1:..-Arnenkaban honos, __ 3-"1 
méter magas, levelei 10 cm. hossznak, elypl1cusak ; gyokere 
narcolicus hatásu. 

Chiragra = köszvény. . . , . 
Chirata, chi1·etla. chirayla, Ophcha clmala ln· .. Genllana 

chiravla Hoxb. larnicsl'élék; az angol gykv. szcnnl h1valal?s .. 
-Sima. barnás-zöld flí. rnelv K.-lndia északi hegyv1dekem 

caész ~epalin tenvészik; a sztÍr~ 1 n1éter n1agas. ludtoll vastag
sŰnu, alól hc~gcrCs, felül négyszegletes, 3 - 8 cn1. láv_olsúgban 
aü~sös; a levelek szúrölcl6k, át el len esek, pete-alaknak cs hcgyc
~cllek, alapjukon sziv-alakua~' 3-:-7 bordást~k .. 2_·5 cm. hossznak. 
.\ ,.,·1·áa huoa · az ec1ész nüvcnv iucn kescru 1zu. 
• b b ' t"l ~ ...... l. . , . 

Tartalmaz opheliasaval (!. <;-), c,uralml es _eg): Jegcczes, 
iznélküli sárga anyagot. I-Iatás lek1ntctchc11 a genllanaval egye-
zik 111eg, dc annül halüsosabb. . . .. 

Chiratin: C;i; Hm O"" az opheha. clm~la keseru ~n!'aga; 
küzön1hüs, halúrozatlanul jcgcczcs, vilagoss.arga, .ncdvsz1vo por, 
mell· vízben, aelherbcn, alcoholban oldhalo, lannrnnal olclhalal
lan - csapadékot ml. Hig HG/-val chiralogenné: G'" H„ Oa és 
opheliasaná hasad. 

Chirurgia = sebészei. 
Chirurgus = sebész. . , .„ 
Chitin: G„ ffir, XOi;. cnlomoliu, az 1zclllalmak, loleg a rova

rok p:inczéljál képczéí '.'~1yag. mely ellenáll a korhadásnak, savak 
és lprfok nern vúlloztnlJak n1cg. 

Chloasma = májfolt. 
Chlor, halvany, C'I = 35·37, súr~ús-ziild gáz-alaku dem, 

j·o·11o· I·ci·J1öirésre inocrlő szaou ncn1 ccr, dc benne az anlln1011, 
• ' ... t') b b ' <:) •• 1 \' 0 , (' ,.. , hiz111ulh, réz 1 izzásba jön, azaz vele ~gycsu,; a.;. ~ cs. _, ... 1ve-

telével 111indcn clen1n1cl n1ár küzünscges ho111crseklclnel cgy.e
sül -3:'5°-nül rendes Jéonvo111ásnül sárga folyadékká siírüsöd1k, 
~~;j·~ 0-nül forr: 1 liter chlörnáz sulva 3·18 gr., viz künnycn el
nyeli s ekkor' az u. n. e h!r~·vizel -odja. Előállilásál lásd Aqua 
chlori alatt. . 

A chlór 1 v. é. elem, 177,1-hen Scheelc fedezte fel .s de
phlo"islizált scisavnak nevezte s még Bcrlhollel is nmnalum 
vaov

0 
111uriun1 néven 1nint oxoénlartaln1u gyököt lck1nlctte, 1111g 

o... o s~ 
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Gav Lussac. Thenard és Davv (180fJ.) kimulallúk horrv elem 
l{égi nevei voltak: halogcniunÍ, 1nurigcniun1. aer o~\·n1~i·iatícus: 
111urialun1, 111oslani nevél Davy adta neki s ez göröt~ül halvánvt 
jelent. 

0 
• 

A ehlor vegyülcleiben felismcrheléí A[! XOa oldal tilial, mell'
lyel lurös, fehér, ammoniúban olt!haló esapadckol (A</ Cl) ac( a 
szabad chlür szagárül fclisn1crhet6, azonkívül n1éa 01l11an hoay 
a kcn1ényilii oldalol n1cgkékiti. b ' t:i„ 

A chlc'ir igC'n er6s oxydúló anyag s a szcr\'cs testeket 
ennélfogvt; elszinleleniti, miérl is kelme- és papirfchéritésnél 
alkal111azzak. 

Mint J'erlfüleniléí szer is nag\' szerepel j:ílszik, mil'cl a 
szerves anyagok.hói hydrogénl von~ cl s oxvo~n szabadul ki, 
mely a l'ejlc'idéí csirúk proloplasmüjtil mcg1üi]1~dja; mint anli
sep'icnmol_ clclszür Schemmclveisz használia chlóniz alakjúba.i, 
1. A n l 1scps1s. 

A chlór a hevesen haló mérgek közé larlozik, mil'cl a 
nyákh:írlyúklól vizel von el s ttzzal sósavat képezve, helv
hcli gyuladúsl. vérzést, mell- és szivszorulúsl okoz. Ellenszcrhl 
liszlpép adandó, szagolúsra aelher. A chlör clpnszlilja a ki<ryó-
1nércg és a veszcllség virusál. I ~. 1nég Calc. chloraf[l. n~ 

Chloraceton: Ca Ilc. Cl 0, szinlelen, 1 ·l!i2 J: s. folrndék, al-
cohol és aelher jól oldja. • 

Chloraethyl = Aelhvle chlorala. 
Chloraethylen = Aé1hyle11n111 chloral. 
Chloral, trichloraldell\:d: CC/a. COH; út haló sza<>n, i<>cn 

ncdvszivó fc,Jrndék, r. s. 1:50, \) u e -núl forr. h h 

A chloral lcvezelheléí az acelaldcl1ydhiíl, ha a mclhyl-
csoporl H-alomjail Cl állal póloljnk: 

CHa CC/a 
1 = acelaldchyd; 1 = chloral. 

CHO CHO 
A chlorall és a chloralll\'dralol 1832-ben fedezte !'cl Lichi" 

inig chc111iai szerkezetét Dun1as úllnpitotla 111co 1s:~.l-hcn. n' 
, . A chloral el6úl!ilása ngy történik, hogy i7hsolnl alcoholha 

(./ gazl Yczctnck, n11d611 a következő ütalakulús n1e••v véohc: 
CH:i. CHo. OH -1- Cfo = CHa. CHO -!- 2 HCI; n. " 

CHa. COIJ-!- 3 Cl, = CCla CIJO + 3 H.ct. 
.~\ készilésnek főkcllékc az aocns chlórt rtycncrc nvonuís 

! '] ·11·1. 1111° ,"·". a a 102111 s e 1eto cg tiszta a co 10 t 1asznülni. l"...véoh6l az alcoholt 
1 1 . 1 • " egy 0111 l!c iai1 szaraz chlorral hozzúk össze s ebbe 10-1-1 na-

pon út apránként chlort vezetnek s a lombicol eleinte híílik 
késéíbben G0-100 '-rü hevilik; ha a keletkezett réle<r vizhen 
oldötlik, a míívclelel ahbahagvják. hogv a kihiilésnél a

0 
chloral-

alcohol kivüljék. „ '· 

A reaclio terméke lehüléskor jeocczes lömeooé merevedik 
mely chloralalcoholalból és chloralin~lralból úll. n,\ készilménvt 
a chlór clhajlúsa végett forralják, mi1jd Ca COa-mal közömbösi-
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tik, végre a vizlcll Ca C/, állal megszahaditva, ujra lcpárolás 
alá veszik. A chloral hosszn ideig úllva mclachlorall:í alakul 
üi, meh· 3 molecuh chloral YCgviilclénck lekinlhető: 

• (CC/a. 'C:Oilia. 
A chloral vizzcl kc,·ervc. nagy hMcjlc'idésc mellcll chlornlhyd
rallú alakul, alcohollal chloralalcoholatot képez, oxydáló anyagok 
lrichlorcczclsavvú élen yilik. 

Ch!ora'.acetophenoxim : 

C(u.fr~'' > C = NO. CH. OH. CCl:i 
_, 1a 

Szintelen, kcrnény jegcczckct képez; el6üllilhatú cgyenléí 
1nolccul1ris n1cnnyiségü chloral és acclophenoxi1nnak vala1ncly 
higiló rolyadékban (be11zol1 való egymásra h·tlúsa ülial. Bor
szesz, benzol. aclher f'cloldjn: cgyesiti nu1gühan az alkolörészek 
alialó hatását minden mellékhalús nélkül. Görcsöknél alkal
n1azzük. 

Chloralalcoholat: [CCl:i. CH. (0. e, I-Ir.1 OHJ. a chloral el6álli
lásakor képzi:dik s vizzcl kcycrvc, cl(iször olajszerii l'olyadékol 
képez, hevitéskor künnycn rncggynlad és sürgús füslüs lúnggal 
ég cl. 

Chloralamid = Chloralnm formamidalnm. 
Cloralammonium: CC/a. CH. (Sfö). Ofl, fehér, jcgcczes por, 

alcnholban és aelherben oldódik. :\crhil szerint ugy állilhaló 
elií, ha a chloralnak chlorol'nrmos oldalára ammoniak gázt ha
gyunk behalni. llypnolicun1 és analgeticun1 1 ·ü-~2·0 gcarnn1os 
adagokban. 

Chlor albacid, álialában albacidoknak nevezik a halogének 
f'chérnyc vegyületeit. melyekben a halogénalom a fchérnyévcl 
inlra1noleculariler van egyesülve. 

I~Ia u. i. fchérnyérc halogének hatnak. annak egy ll aton1-
j:íl helyellesilik s a J'chérnye lömecséhc ll'pnek. A folyamat 
alatt nem minden chlor vesz részt a heh·ellesitéshen s így a 
f'clszahadnlö H-ncl a megmaradt ehlor HCl-l képez s ezt el kell 
túvolilani, n1i lcgczélszcrühhen natriun1carhonúttal li\rténik, n1ig 
a chlornak a chlorfchérnyére való folytatólagos halása alatt a 
lömecshe njahh halogenalom lép be. Az ezen módon lörlénéí 
folvlalólaaos chloroz:íssal áll elő a choralhacirl. 111C'lv annál 

~ n ~ 

hatlrnlösabb, minél több chlorparány lépet! be a rehérnye lö-
mecsébc. 

A chloralbacid gyógytani értéke abban :íll, hogy folyton 
chlor szahatlul rei he16le, még pedig a lömecs elbontása nél
kül 1-:l, a szélhasil!Ís alkalmával :1-.1 '/„ 

Fleincr a chloralbacidot a gyomorbetcgségnél alkalmazott 
súsav helyett ajúnlja, különösen pedig gyon1ortéllenségeknél, 
melyek az állalok okozott sósavhiúnynyal. l'elszivódással, dugn
lússal júrnak. 

Tápértéke akkor nagyobb. ha nem bomlik el teljesen. 
Adagja 1-1 ·5 gramm._ 

-.n.· .. 

1J 
1 

1 

1 
1 
1 

;I 
! 
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Chloralcamphor, chloralum camphor'atum; glyccrinsüríiségíi 
"vegyülete< a chloralnak a camphonal, niely keletkezik, ha' 1 
rész chloralhydralol 1 rész camphorral iisszedörzsölünk a hfi
mérséklelnck 1 ·7°-ra emelése mcllcll. \'lzzcl nem cgyclithcl(í, 
alcohol, chloroform. aclher és illó-olajok fclolcljük s nz oltlaiok 
a pohít·os fényt ·U0-ra jobbra térítik.· · 

Vizzcl hosszabb itl6n át érinlkez\'c, chlornlh\'llrat oldódik 
ki bel6le, dc ha a \'ÍZ ehloralhl'Clratol már t1'1"1' 1i1emwiséahen 
tartalmaz. Yállozüs nem fül be: Casscncm·c és bimbcrl tizl ,t fel
leYésl indilollük meg. hogy ill a chloralhnlralnak és camphor
nak valóságos vcgyülctével van dolgunk, "111ivcl az oplicai tulaj
tlonsügok tíllal ezt megcríísile!lnek lenni lapaszlallük. Alkalmaz
zük hclyhclilcg n1int izgató elvoncíszert zsülníknül, fogfújüsnül. 

Chloralchloroform = ehlorol'ormium e chloralo · · 
Chloralcyanhydrat. lrichloracclonilril: (;;, C/:i H, N: szinlclen, 

oldékony, li\"-núl ~Jl\'atló jegeczck, melyek Lí.:J:J".
0 

HCy-l tar
talmaznak. Allando, nem bomléko111· készitmény lévén 1: HiO 
o!dalál aqua arnygd. an1araru111 hcl\·clt hnsznüljtík. 

Chloralhydrat = ehloralum l11:dratum. · 
Chloralid, a l'izmentes ehlornlnak készilésénél kclctkezií 

vcgyüle„t, nH.:lyct Slü_d~.Ier figyelt 111eg. I·:n1e vegyület C>sszelé
telrc nczve tgen ellero lehel a ehloralhnlrallól. miYel kalivnl 
kezc!Yc közvélleíil kalium chloricumot ds ehlorof'orm 11\'omait 
adja ; '.!7:)"-núl forr, 100"-on alul mcgolrnd. · 

Chloralimid: CC/:i. CH. Xfl, alcol1olhan és aclhcrhen oltlodó 
jcgcczck. I·Iypno!icun1 és analgcticu111. ndaoja 1-:l ortunn1 nnp-
júhan 2-i3-szor. ' '"' '"' 

Chloralmen~hol, a ch~or„tlearnphorral annlog Ycgyülct, olaj
surn. Alkalmazzak arezzsalrn, fejf'üjüs ellen. mini clrnnó szert 
f'ogf';íjús ellen is jó hatúsunak biZ<inrnll. 
. Chlora~ose, .anhydrnglueochlora-1: C\ H11 cr, !k. uj hypnoc 

t1snrn, adag,ia 0·2-0·8 gramm; aleoholbtm oldodó jegeczekel 
kepez. 

Chloralum, 1. Chloral. 
Chloralum carnphorat l. Chloralcamphor. 
Chloralum formamiclatum, ehlornlamid: C:i H, o, Cia S, a né

met Ill., gykv. szerint hivatalos: nem mús. mini a ehloralnak 
összcköllclésc formnrniddal : 

(CC!a. CHO + CIJO. SIJ, = CH Oli. SIJ. CHO); 

fehér jcgcezeket képez, melvck '.!O rész yJzhen oldlialók. Lé
nyegileg hatása a chloralhydi·altnl egyezik 111cg, dc 1 t/:;-szei· na
gyobb adagokban kell alkalmazni. 1. Chloramid. 

. Chloralurn hyclraturn, altlehid1m1 lrichloralurn hl'llralurn. 
U·1chloraldt;h!:dhydral. ehloralvizcgy: CC/a. (,'[[{) [J, () = 1G:V2 
Szintelen. atlatszo Jcgcczckct képez, sajúlsücros édcscs szuou, ke
sernyés csiplís izü. \'iz, alcohol, actliet: !'eloldja. chlorof'on~1 1'1cm. 
58°-nál niegolvud. · 
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\'izcs oldala Sa OIJ vagy /i:!JIJ-tlnl kcve1·ve azonual mcg
J'chéredik a kiYúló chlornf'ormtól: 

CC/a CH/OH/, +KOH = H. CO. OK CHCl:i + fh 0: 

borszeszcs oldala ne legyen savanyu kérn!1~lúsu s Ay NO:'.-tól 
ne adjon csapadékot mert az HCI ,1elenlctere mulat. Hev1lvc 
tükélClcscn illanjon el s ne gyulad~jon n;.cg:. n~_er~ ez cl~l~rt~l
alcoholat jelenlétére n1utal, 111::ly s:1rgn, lustolgo ~anggal cp el. 
8-·l téri'oanl liimény f], S0.1-l'al szinlelcn. ola.1szerü „ rctegel 
képez s chkiral lesz szabaddü, ha az„ olc.lal bat;na-szmu, e'.110-
ralalcobolnl \'Un jelen; 1

/ .• gramrnp lomeny H1\0,-!n~n batna
vcres 11{)ziikcl nC fejleszsZen, n1ivcl az scísav .1clc1~let~rc I111;_tlnt. 
J\ sösa~' n. i. taltílkozva a salélron1savval, ~z utohln t~ sosav 
hv<lro11énjél vizzé oxydúlja s finn1aga nilrogenp;roxyclda rct~.u
ciílódik, inel\' a sósa1·bcíl cgyidejüleg J'cl:znh~0:1lc~ chlo!·ral c~yul! 
elszúll: HCt'+ [-[, () + C/ +NO,; 58°-nal _Lll;> !: s., lolya'.~ek!rn 
olvad \).l"-núl forr. llll''-núl elillan dc mar kozonsegcs home1 -
séklclnél is l'olvlon púrolog. Eléiüllilúsúl l. Chloral ez. a. 

Eme vca;.ülclcl 18:l2-ben Liebig f'edezle fel, cle alkalma
zúsúl Licbreia1 0.-nak kiisziinhetjük (18(iD), ki észlcleleil'el arra 
a tényre jölt reá, hogy a chloralhyd1:út . lugokl~al , hangy.a~nvas 
sóra ds chlorol'ormra bomlik, mely utobb1 m~:1.l e1·zeslelentto h~il. 

Tömi'nv oldala a hiirrel ériulkeZ\'c la.1dal111as gyuladast 
okoz sc'íl rnaÍ·ólag is halhat s a hehalús helyén n'kony, kiitrnycn 
lcdló pörk lúmt1d; tömény olcl;üln~n a gyomorba .Jlll\'a, an:rnk 
nvákhártváira izgntülag hat s hanyast oko;.„: sok v1zz:I h1gll\ a 
a- avomoÍ·bcíl halnar l'elszivódik s az alcaliakknl egyesulvc han
gv~Snvas söra és chlorol'or1nra hon1li_k. 1 ~ra11111: chloralhyd~-;1l 
clbonlúsühoz O '.!71 gr. Xa OI-l. szükscgelicltk s ilyenkor 0·8 W 
crr chlorol'orn1 és O.:Jl:l hanciyasavas 1\'a keletkezik. . , 
~ . L\liYel a legtöhh chlor~Zoll szénhydrogén\'együlel hod1.lc~ 
hatással bir n1i1lt a chlorol'ortn. duczára annak. hoBy hasad~1s1 
termékül nem at!nak ehlornl'ormol. a chlorttlhytlral 1s csak 1;11111 
mclhán származék bir bódiló lrnlússa!. ,\ bi'idulalol.l a .lernloll 
chloroforn1nnk az ngyrn gyakoroll hehatústu·~; vezeltk .v1~sz~:.: ,a 
ehlorallll'drat a szinnüköt!ésl lenyomja, mi allal a Yerles:«tles 
és a biiinérséklel alúb!J szüll (0·3-1'11. mérgezc'i adag ulan a 
sziv verése a tüaul:ís szakáhan 1negáll. 1:elho.ntath.1nul 111a1~~ult 
chlornlhvt!ral a lülWk és yesék úllal iir~llcltk ki. nagyresze 
azonban" mint urochloralsa\' 1.C' I-I"' C/, (),;) .1i;k111k meg a \'tzelcl
ben: az ill' vizelet a Fehling olt!alol retlucal,1a mml a .cznkor. 
111 ivCI az lirochlorsav savakkal f'éízve glycuro11suvra C1; l/10 .(), 

hasad, n1clv czukor, illcl6leg glyeogen szúrn1azék. „ 

,\ chlÜralhvdralol 111int az érzékL·nységet ~·sö~~kenlo ?:crt 
adják füjdalon1c~sillapilú gyanúnt 1'6leg az .ú~ler.iedo 1nozga~ok
töi t'üoa'ő fájdaln1aknúl: oörcsüs csuklás, \'IZlSZüt1Y, dern1e, .v'.da
[Úncz ~~elcit'>en, mint allt~ló szer kiYúló halúsn l'6lcg. deltrtum 
tremens polalorum esetéhen de cgyébb alkalmakkor is sokszor 
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többet ér a morphiumnúl. i\Iegldsérellék tengeri betegségnél, 
ast111;\n<il, 1nérsékli a hujlan1ol az clvetélésrc. 

Kerülni kell a chloralhl'dralol szivbántalmalmúl és lázas tíilapolu egyéneknél. I-Iossza~s hasznúlat utún a beteg annyira hozzúszokik, hogy n1ind nagyobb és nagyohh adag Yálik szük
ségessé, melyek után kellemetlen llinelek: gyomorhéllrnrul, kül
luírlyalob, nehéz légzés, elmebánlalmak, bőrkiütések lépnek !'cl. 

Strychninnel történt mérgezéseknél a chloralhydrat jci si
kerrel adható. 

. Adagja 1-2-3 gramm pro dosi, 6 grnmm pro die. vizzel 
higitva. A chloralhydrattal sokszor történnek mérgezések, sőt oly 
eset is fordult elő, n1id6n egy is1:ákos 2·;"} gra1n1ntöl n1cghalt; 
minden mérgezési esetnél szh·szélhüdést talállak Heveny mérgezésnél a vérkeringés élénkségét kell előn1ozdilani szcsz~s 
italok, mustárpépes borogatás, dörzsölés, oxygén belehelletes állal; n1eiegben tartott n1érgezettck ht1111ar kigyógyultak. I-Iatha
tós szerek még belsőleg a coffcin. biir alú fecskendezve a slrych
nin és atropin. Idült mérgezések lüdővizenyővcl végzéídnek. 

A chlornlhydrat jól zúrl fekete üvegben tartandó. . 
Chlor-alum powder, Angolországban nagyban gyártott lcr

tőtlenitéí szer: sárgás szürkésfehér. hig sósavban részben oldatik; agyagtartaln1u n1tírgából készül sósavyal való kezelés állal, 'l'ar
talmn: 52·-13"/0 Al, Ciu, 35·15'/0 agyagot és kovasavat, 11.51 % Ca C'2, J ·55"/0 Feo Clo, 0·72°/0 As Cla, 0·;)5°/„ PI> Cl,, O·él7"/0 Cu C/,-t. 

Chlor-alum solut, sárga, l·l;'i f. s folyadék, melyet vas és n1észl'artahnu agyagnak nyers sósavval való kezelése által álli· tanak elő, ugyanazon alkatrészekel tarlalrnazza, n1int a chlor-altun 
powder. 

Chloralumos gyapot, chlor-alum wool and wadding, oly 
módon készilik. hogy gyapotot chlor-alumos folyadékba mártanak és n1egszüritanak. ,\Ikaln1azzák n1i11t vérzéscsilln11itóf. nern
különben mint antisepticumol genyedií sebekre és mint dcsin
fieicnst koporsók, holttestek l'crtéíllcnilését'e. 

Chloraluminium = Alumínium chloratum. 
Chloralurethan: CCla. CH IOH! NHCO. oc, fl:,, szinlclcn je

geczek, alcoholban feloldódnak. Allrnlmazzúk mint hypnolicnmol 
U·G-3·0 grammos adagokban. 1. l'rclhan. 

Chloralvizegy = Chloralhydrat. 
Chloramid, chloralum formamidalum, chloralamid: :\Icring 

tanár ajánlatára a volt Schcring E. gyár üllal cliíúllilotl nj álom
hozó szer, mely valciszinüleg vizmcnles chlorul és l'ormamid 
egyenléí tömecscinek összekeverése állal nycrctik: 

0 [J 
CC!o C ( + IJCO. SIJ = 

'. [J 

chloral, Forma mid, 
OH 

CC/a C !'_ H 
'..., HCO.NH. 
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Chcmiai tulajdonságai a chloralhydrallal egyeznek meg. 
Chloranil, tetrachlorchinon: Co Cl., Q,, súrga szinü jegccz~k, 

melYek az aloc vizes oldatábcil csnpódnak le, ha abba U-t 
vezélünk. 

Chloranthus officinalis Blume, cserjés kciró átellenes, eg):szerü levelekkel. füzéres ar:ró virágokkal s cgy1nagvu csonlhc.1-
jns bogyóval 1 f6leg .Jáva hegyi erdeiben tcrenl. 

Chlordurranó gáz, a chlor és hydrogén keveréke. mely a Ic,1csekélvebb fénv behatása alatt hevesen egyesül sösnvvá s nz n ~ ~ 

edényt szélveli. 
-ChlorecZJtsnv = acidum mono-, di-, trichloracelicnm, maró 

halúsuk 1nialt f6leg szcn1ölcsök kiirltísára hasznti.J;alnak. 
Chlorezlist = Arg. chloralum. 
Chlorhydrat: C/,. 10 f/, 0, nem egyéhh, mint hideg (0") vizhc 

vczetell chlor, mely a vizzel fehér, pikkclyszerü jegeczes testté 
mered. 

Chlorhydrinel<, a szénvegyületek ama csoportja, a melyek a 
aJycocolhcil keletkeznek sósav helrnlása {illa] oll' mcidon, hogy ~i egyik OH csoport Cl üllal lesz helycllesilvc: · · 

, / OH /Cl c,H.,, c,H.,, 
'- OH '- OH 

elhylen~lycol; elhylenchlorhydrin. 
Chlorhydrogén = Acid. hydrohlor. 
Chloridol<, általában a chlor vcgyi'tletci mús gyökökkel. szükchb értclcn1hen a térncs gyökök chlorvegyülctei .. \ régchhi 

chemini clnevezéslan a chlorvcgyítlelekcl akként csoporlosilolla, 
hogy n kétféle ehlorvcgyülelet képezéí l'émcs gyöknek liihh 
chlorl larialmazrí vegyületét c.hloridnak, a kevesebb chlort lartalinazót chloríírnek nevezte, n1a 111ár a küztük lev6 kölünhséget 
a fén1cs gyök ncvt~nck v:.íltoztatúsa üllal fejezzük ki, p. o. 

H Cl higanychlorid v. 
(! " = mcrclirichlorid · 

.,, hioanvchlorür ~'. Hu, u, = m~rc[1rochlorid. 
A lcgismcrclescbb cbloriclok: 

Sa Cl, K Cl, My Cl,, Ca Cl,, Hy CL, Zn Cl, slb. 
Chloridum sulfuris = chlorkén. 
Chlorimetria, chlormérés, a volumetricus chcmiának ama része, n1elr a chlor n1ennyilcge~; n1cghulározásával foglalkozik . . -\ chlor nlennyilcges n1cghalúrozúsn az cgycnérléksuly t<>;·vé

nycinck alkalmazásával történik szabályos A(! 1!.'Q, oldal altal. 
Chlorina liquida = Aqua chlori. 
Chlorl<alium = KaL chloricmn. 
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Chlorkén, chloridum sulful'is, a carboneum sulfuratumhoz 
hasonló folvadék, mclv feloldja a ként, olajokat,_ kautsukot, kü
lönböző oltijoklrnl, cnii1phornil cautsukot ad s emiatt f61eg az 
iparban haSznúiják a caulsuk vulcani~álüsüra. 

Chlorköneny = Acid. hydrochlonc. 
Chlormész = calc. hypochlorosum. 
Chlormethyl, mcthylchlorid methylc chlorata, monochlor

n1elhan: CHa Cl, szintelcn, aelherszagu, édescs izü lég. 1ncly 111cg
uyujtva fehér, zöldszélü lánggal ég el s CO,-é H, 0-zé és HC1-vá 
ho111lik fel. Elliállithatcí ha methvlS/.csz keletkez6ben HC1-val 
jut érintkezésbe: CII1 0 + HCI = 'CHa Cl+ [f, 0. 
' Előállitható 2 rész methvlkénsavas calciumnak Xa Cl-mai 
való lepárlása által. Bclehclve a nyák!Hírtyát némileg izgatja .s 
n szívverést és a légzést gyorsítja, későlih hó .. iulal és nehez 
légzés áll be. 

Chlornatrium = :'fatr. chlorat. 
Chlornitrogén, i\'Cla, igen hcvcs~n expl~dálú ;cgyi:ilct;, me

lvet 1812-bcn Dulong fedezett fel. Ola.1szerü loly,1dek, kepzod1k a 
chlorammoniumból, ha arra szabad chlór hat. 

Chlorobenzol = Benzvlchlorid. , 
Chlorocarbon · a chlm:oformmal ve•;ytani tekintetben igen 

Cu,·1'01·111·1 vecr\·üicl clfiször l{eananll ve(rvész állitolta üsszc 
t"l- '- b- ' • n o. 

183\J-bcn. 
Simpson tanár kisérlctei szeril:t a ~hlorocarbo : .?r'.:és_te!e

niW hatása nauvobb mint a chlorolorme, cle a szl\' mukodcscre 
irányuló Iehang()Iö hahísa is jelenlékcnyebh s igy alkalrnazása 
vesiélvesehb a chloroformnál. 

Chlorodyne, Liquor chloromorphiae., Liquo_r chlorof~_rm.ii 
compos; már régebben ismert l'ájdalon;csillap1t~ s~cr .. lcloszor 
Collis Brown ismertette 18ti0-ban, dc mas szerzok 1s, !· nemann 
Towle, maguknak tnlajdonitják a feltalálás dics~ségét. \:ollis-tM 
a tulajdonjogot 185ü-ban Dawenport londo111 gyogyszercsz ".ette 
meg s a szert mint • Chlorodyne du doctenr Bro\vn < neven 
hozta forgalomba. 

A chlorodin eredeti receptje a küvetkez{í: 

Rp. 
il!o1phini 
Acidi perchlorici 
11elheris sulf'11r. 
c hl()/'() f'o /'111 i i 
O/ei lllC/IJ, f!Ífl. 
1 rne ca1111ab. i11d. 
1'rae ca11sici anrllti 
11cidi hydrocyrm. 
ille/assae (?,l 

Mise e. 

J(N) 

31NI 
:!()·() 
31/'ll 
;)()·() 

20·() 
:JINI 
JINI 

201NI 
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A magyar II. gykv. szerinti chlorodyn cWirata ez. 

Rp· 
E:rlr. cannabis ihdic. 0·10 
lerre11do cilissime solue i11 
tlctheris acelici gul/. XXX 
el idico subige per/'ccie cum 
Syr. auranlior. 5, 

deni sensim adendo 
Till<:f. zi11yiberis 10, 
i11gere slali111 in lagerwlam 

el adde: 
Aelheris acelici 
e hl() T'O j(mn i i {l(/ ;) • 

Rile obtural11m serua cl 
rmle dispensalionem con-

qllassa. 
Zöldes-sárga J'olyaclék, mely állás közben egy felsii sötét 

sürgtls-zöld és egy alsó vihíaos-sürga rélegre oszlik n1indcn 
ül etlék nélkül. . - ~ 

Görcs-ellenes, vcrejtékhajtó és izgatószer a benne foglult 
alkatrészek hátnínyos hatása nélkül. Adagja .\ gramm 250 gr. 
Yizzel higitva óránként 1 kanállal 

Chlorofetida, amerikai specziálitás, mely 1 rész asa fetidá
nak -l rész chloroformmnl való maceraliríja által készithctő. 
Kámforral keverve kólika és hasmenés eilen kitünő szernek 
tartják. 

Chloroformium, trichlormethan, formilsupcrchlorid, carbo
neum chloratum, hangyhalrng: CH Cla = 11!1·:!, oly methánnak 
tekintheti!, melyben S IJ-t 8 Cl helycllesit. A magyar l. II., 
osztrák \ II, német HL dán, holland III., angol stb. gykvek 
szerint hivatalos; cliíállitható tiibbféleképen : 

1. :!OOO gr. Ca (OHkhól, melyet cliihh vizzel megoltollunk 
és 5000 gr. chlórmészb61. ha ezeket 20000 gr. vizzel belsiíleg 
elegyitjük s .J:)"-ra hevitve 7:)0 gr. D0°-os alcoholt adunk hozzá, 
azután óvatosan (i:i"-nál lepároljuk. A párlatot vizzel jól ki· 
mosva a chloroformot ch-.ílasztjuk és sötét helyen 2-1 órán át 
darabos égetett meszen állani hagyjuk, majd chlorcalcium l'e
lell mcgszáritjuk s G5"-nál ujra átpároljnk. · 

Eme készitésmódnál a chlórmészhiíl a CO, behatása alatt 
Cl f'ejl6dik ki, mely a borszeszrc hatva azt aldehyddé alakitja 
át: C, H,. OH + 2 Cl"~ e, IJ.1 0 + 2 HC/; dc mivel '1-szcr annyi 
chlórmész van véve, mint a mennyi az alcohol átalakitásához 
szükségeltetik, a fölös chlór az aldehyddel chloralt képez : 

c, Hi 0 + G Cl= c, Cla 0 + 3 HCl, 
a chloral pedig Ca Q, fü jelenlétében hanqyasavas mészre és 
chloroformra bomlik, mely utóbbi á!párolható. 
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2. Előállilható ugy is. ha a chlórmcszct hig /h SC!.i-v.al 
hnnlnnk cl s a felszabaduló c'1l:irl hor>Zc·;zre !l'.lgy.1n1< ha lm: 
a deslillalu111ot hit1 'luggal éc; vizzel. n1ossttit, sz<il'iljuk és ujhöl 
lcpároljuk. A chlo~·ol'orrn e!·ő:s~n fé,1ylör:J. s1~nle.~e~1 _1·!85-:1-~8_!J 
f, S. fo!Yadék, kellen1e'i, bod1to szagu, egelo, hUS!lO edcses IZll, 
küzün11-lös kén1hatúsu. 

Már közönséoes hőmérsékletnél elillan, G2''-núl forr; 
-lG''-nál mé" csep[1folyó. 200 r. vízben oldódik. s azt édcses 
izüvé teszi (!~ ac1ua chloroformii). Feloldja a jódot, (vörösszmncl) 
brómot, ként, phosphort, zsírokat, alcoloidákal. gyantákat, gt~tta
perchál, cautsclrnkot ; keverhető horszeszszcl._ aethe1:rel. z~tros 
olajokkal. Nehezen gvul meg de iiéllel zöld langgal eg. Chlor1:ciI 
szc!ntctrachloridot kéj1ez: CH Clu -1- 2 Cl= CC/, + HCI. mely v1z
ben oldlrntatlan. kellemes szagu folyadékot képez: Luggal ke
verve az i1let6 fén1 chloridja é' hangvasavas so kele!kez1k; 
CH Cla + 4 [{Qf! = CHQ, K + :i [{C/ 2 H; 0. A Fchling oldat<>l 
re<luc:'dja. l3orszeszes an1n1oniakkal ztírt es6ben hevilve an1n1on
ehloric!' és ernnammonium keletkezik: 

·cHC!:i + ,, Nfla = CN.HiN +ssH., Cl 
Levegőn állva világosság behatása alatt felbomlik earbon;-1-

ehloridra és sósavrn: C HC!a + 0 = CO Cfo + HCI; eme bollllast 
kevés borszesz hozzáadásával llle~ lehet alrndúlyozni s e llli:itt 
tühh gyógyszerkönyv bizonyos a!C.oholrnennyiség jelenlélél n1eg
kivánja. 

A ehloroformot csaknem e<1vid6bcn fedezték fel Saubeiran 
18:H-ben és Liebicr .o 18:-12-ben. "éhcmiai szerkezetét 1Xl i-hen 
Dun1as tíllapitotla 1~eg 'rulajdonképeni gyógyúszali alkahnazúsa 
Simpsonlól ered, ki mint anacslhclicumot alkalmazta 'IZ aelhcr 
helvett s erre vonatkozó észleleit 1817-ben lelte közzé. 

" .!\111i azonban a chlorofor111 első használástí.nak dic.s6ségét 
illeti, azon legalább is kilenc.zen akarnak osztozni.:_.\ valósüg 
azonban ez : 

A chloroformot tulajdonképen G11thrie amerikai vegyész 
fedezte fel s 1831-bcn már országszerte mint ehlor-aelhcrt 1s-
111erték; Sou!Jeiran s egy évvel 1~cá Jjchig. szintén. föll'cdezték 
önállóan s az els6 ,kelt6s-aether•, a második dolyekony chlor
szénenY< nevet adott neki. 

Aki a chlorof'ormot mint anaestheticumol először hozta 
javaslatba az aelhcr pótszere gyanúnl. Bell .Jakab I_ondoni _gyó.gy
szerész vall; azonban csak \\'ald1e liverpooli gyogyszeresz osz
tönzésére kezdé meg e szerrel Simpson 18-17-ben kisérletcit. 

Chloroformot hámmal fedett bőrre kenve gy01;"111 elp.n:o
log és hidegség érzelét kelli, n1ig ott.„ hol a .1:(1111 .vekony, .111111~ 
p. o. a nyákhártyákon vagy ahol epcn. l11anyz1k._ szerl~_Ie!l1 
ff\jdalmat okoz. i'l!ivcl a ch.loroform a zstr?lrn! :'Idp, a bor:H1 
át könnven a szövetekbe .1nt s ezekben verbosegel. gyuladast 
okoz, m1 mellett helybeli s elég gyakran általános érzéketlen. 
ség áll be. 
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,A szüjha véve n1elegség érzetét kelti. a gyon1orha jutva 
pedig a belek lobosak lesznek s az izgalódás üllal hünyás áll 
be. dc ha csak púr csepp jnl a gyomorba. akkor gfize által a 
gyo111orfalak kilúgiltalnnk l•s nz idegek clöidézelt érzékcllcnségc 
~1Iinl a géh·csükre és a hünyingerrc csillapitólag hal; nagy adagjn 
nyon1orhéigyuladtíst okoz. 111i n1ellé n1ég áHalünos bódulat jürul. 
"- Gfizc bclehelve eleinte izgatja a szem. sZ<íj, garat nyák
hürtv:.Ht s kühögésre ingerel; az orrban saj~ítsügos édcses, kelle
n1cs" szag tún1ad, a 111cllhcn pedig elfogódús lehet jelen, gyern1e~ 
kelt már nehüny csepp ulát! mély bódnlalha esnek. Vannak 
cc1\'é11ck. kikre a chlorof'orn1 llen1 hat oly gvorsan s ezeknél és 
afCoholl nagy n1ennyiségben élvező cn1ljc1~éknél a kübultsúgot 
egy izgntotlsügi időszak cl6zi n1eg s a h?c.lt~_Int 10 . perczig is 
vúrat 111agüra; azutün sokszor tön1egesen fe,Jlodnek kt a tünetek. 
Lnssankénl cr6schh lesz a hódn!at, az érverés szú111a 80·ra, 
UO-ra s még alacsonyabhra szúllhat alá, a pulsus cl cin te lellcbb, 
a Jéovétclck szahülvosak, ritkük és n1élvck; a fájdalon1ér1,ésck 
cltüt~nck, a rcllcxcÍt kezdenek kiinarndi1i, végre az összes aka
ratos izmok elcrn\'ednck. 

.-\z en1hcrnel~ testén, ki chloroforn1ot elegendő n1ennyiség
licn lehelt be, kellemes meleg érzés terjed cl s az cmbe,· 
künnyíinek és kcllen1csen érzi 111agát; a kéz- és Iúhujjakhan 
liizseraés keletkezik·, a látás homúl\'Osul, a hallás tom1ia és D • csalékony. a gondolkozás f,ítyolozoll, de a külsfi behatások iránt 
fogékonylalan eln1en1iíküdések igen n1cgel_cvenednck, n1inck kü
veikeztéhcn· az eszn1ék sz::íguldanak és küprüzatok keletkeznek 
egyn1ásután s ez a f'élrcbeszélésig fokozödhatik. l~z az izgatoll
SÚ" idcíszaka, mely rövidebli mint az aelherbódulalé ·, a b6r me-" . leg és nedves, a lüta tágul és a fény nincs reá hcfolyússal. ,Az 
agyhan eleinte vérszegénység lép fel, később azonhan hatúrozoll 
vérh6ség van jelen. 

r\z eln1en1líködés végre teljesen n1egszünik, de az érzés
telenség nem áll be egyszerre, a homlok és a halánléklúj lcg
tüh ideig ellenáll, az elernyedés is a rügizn1okba11 szokott lcg
kés6bh beállani. 

Ily állapotban tartva az egyént, raj la a leghehatóbb műtétek 
Yégezhc!6k anélkül hogy arra a felébredés után cn1lékeznc. 

' A nm:cosis alatt a vérúramlús 1/,,-·
1;,-del lasubh s a lest 

héímérséklelc 3"-kal is alúszállhat, mely az izomtéllenséghől 
szürn1azö anyagforgalo1n csökkenésből n1agyarüzhatö n1cg. ..-\ 
lüdfi kevesebb CO,-t ürit ki, ·a chloroform egy része változat
lanul ürittetik ki a veséken, héirön és tüdőn át s mérgezéseknél 
a Yérhcn ki111ulatható, nagy része ellenben gyorsan clbon1ol, 
ennek módja azonban eddig teljesen ismeretlen, mivel szokott 
hon1lúslern1ényci - IiCI, hangyasav - a szcrvezelhcn ncn1 
mutathatók ki. 

,\ chlorol'ormbódulathoz 2-5 gr. elégséges, dc volt csel, 
midőn mür 1 gr. utün is bcüllott az ; últalában a chlorol'orm 
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gyorsabb és erélyesebb narcolicum mini az aethcr. Közönsége
sen kendőn vagy papirlölcséren lchelletik azl be s igy annak 
nagy része ncn1 is jut a szervezetbe. A. narcosis el6idézésckor 
ügyelni kell, hogy a hányás elkerülése végett a beteg több órá
val azelőtt ne vegyen n1agához szilárd táplálékot, hogy a nar
cosis alatt minden szoritó ruhadarab a nvakról és mellről el
távolittassék, hogy a chloroformot lehetiíleg szabúlyos időkö
zökben cseppenként alkalmazzuk és ne öntsük oda nagy 
mennyiségben, hogy a chloroformgőzök mellett a levegci l~e
lehel<isérc is elegend6 tér maradjon. 

A bódulat némelykor csak nchány perczig máskor órákon, 
sőt napokon át tart, nén1cly beteg hányik s (irük rnulva is 
und orról és fej l'ájásról panaszkodnak, ezek azonban kikerülhe
tők, ha a narcosist tulságig nen1 fokozzuk. 

Ha a chloroform belchclésérc nincs eléggé gond forditva 
s a mérgezés cléíhalad. akkor a biir hirtelen elhalványul s a 
CO, mérgezés tünetei lépnek fel, mit azután könnyen fuladási 
halál kiivel. 

Ez a tüdő és sziv hcvenv bánlalmainál hamar szokott be
következni, azonkívül akkor iS. ha a légvétel n1eg van akadá
lyozva, ilyenkor a háron1osztalu ideg érz6ágai annyira izrra
tódnak, hogy átlf~Ijedés folytán a sziv a tágulás szakában n1~a
áll. dc - állatokon teli kísérletekből tudva - a bolvuid.;'u 
' t • [' • • l cl -" " aln1e ·szcsc u an UJra verni cez . 

A másik chloroformhalálnál féilea a nrnllaavbcli léuzr) '-.' M .._,M 0 

küzponl van n1cgtán1adva s ilyenkor sziv111ííküdés utún is tart. 
A chloroformhalúl eme két faja azonban ritkaság s a lrnlálozú
sok leggyakrabban fulladásiak, mi gondallansúgból származik. 

A hahíl nehány pillanat alatt beköszönthel, de volt eset, 
hogy nehány óra eltelte után következel! be; ami a halálos 
adagot illeti, az is igen különböző, 1 gran1n1 után is volt n1ár 
haláleset, máskor 50 gr. után sem álloll az be. 

A chloroformot a tüd6 hajszáledényeinek vére veszi !'el, 
de a föh·ell mennyiség csak 0·0035"/0 . A vörös vérsejtek '!·szer 
annyi chloroformot vesznek fel mint a Yérszerum. dc nem a 
haemoglohin bennük a lekötő anyag, hanem a lecilhin, cholcs
lcarin és a zsirok. A. belégzés n1egszüntével elhaovja a chloro-
form a vért. (L. föntebb). · "- · 

Ha a kibocsájloll vérhez :i"/0 chloroformol adunk, az piros 
és higfolyó lesz, a szines vérsejlcke.l pedig tönkreteszi s azzal 
cserchalásba lép. A bomlallan chloroform az élő vérsejtekkel 
nen1 egyesül. 

Kétségtelen, hogy a ehlorol'orm a haránlcsikos izomrosto
kat erélyesen lárnndjn n1eg, 111ig a sejtes izon1rostokra nincs 
oly nagy behatással. A méh a legmélyebb chloroform narcosis 
alatt is üsszchuzödik és a n1ngzat inegsziilctik; a vérf'eszülés 
nen1 egyszer lnpaszlalhntú ernelkedésc is az izon1zat üsszehuzö
dásán alapszik s csak a bódulat késiíbbi szak<iban ernyed el. 
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, l'.alül ~sc'.én a bonczlelet sem nem jellemző, sem nem 
allando, _leg1_nkabb_ a CO, mérg.ezés elváltozásai vannak jelen. 

_ A fenlickel osszeloglalvn, !elvehetjük, hoay a chloroform 
elso sorban az agyféltekék és a nrnlt-auy ide,~<cjljeinek képz6 
an);agára l.u!t.. anü azlün kiterjed [i gerh1czve!Ő szürke állomá-
11.)"~nak se.1t.1en·~ ~s, melyek a ff\jdalmas érzések közvetit6inek 
tekmte.tne!' ;_ k~sobh a gerinczvcléí fehér állománya - mely 
a tappmto erzesek idegcsöveit tartalmazza - szintén a szen
;edés körébe vonalik s ezt követik az idegek és a csöves 
izmok. 

A halált ugy fejezhetjük ki, hogy az emlitett sorozatban a 
képzéíanyag tömecsei az esékeny egyensulyból a közömbös vagy 
épen @óba mennek al. mi a mííködések lenrnmását felfü~g~sz-
l . 't . - , 0 ese vagy cpen n1egszünését vonhatja n1aga ulán. 

.. __ A. chlo~o!'or~n~iöl ájulás kor nehány cseppet beadva a sziv
mukodesre. elci;lul?leg hal dc a borszesznél nem jobban. 
. lfascs1k_ara;mal. mcghülésb6l származó hasmenés eseteiben, 
ideges csuklasnal cseppekben borszeszszel bevéve igen jó si
kerrel adható. 
, , Oly l~öl_iögésnél, mely a nyákhártya idegeinek szerfölött 
erzekenysegere vezethető vissza 1 n1orphiun1n1al adva a chloro
form fe'.tiinő. jó hatásu, ugyszintén jó szolgálatot tesz lüdéívé
szcsel.\.nc!, n11dőn a köhögés a n1ellhártya n1egva.stagodása ~íllnl 
tartal1k lenn. 

. Astma, máj és vesetályi görcsök, vállólázas zsábük, csilla-
pithatatlan hányás eseteiben jó sikert eredménvcz, midőn nuís 
szer n1ár cserben húgy. ~ 

A szülési l~í,jdalmak csillapítására gyakran alkalmaznak 
c~1!oroto~·n1ot anelkül 1 hogy az a n1agzat árlahnára lenne. Igen 
a.1anlhato oly esetekben, mid6n a méh összelmzódása rohamos 
a szülőulak pedig sziikek. ilyenkor a szülés lassítása últal azok 
me~repedését megakadülyozhatjuk. A rendes szülésnél azonban 
l~erülm kell a chloroformol. mivel a méh lassu összehuzódása 
altal veszedelmes vérzések állhatnak be. 
. · Sebészeti műtéteknél, mint fönneb említve volt. a lcuelter
Jedtel;ben. használ'.alik. Fogászati mlítélclrnél, midőn a légzés 
az ules miatt _n~hez, nem kell használni, ugyszintén kerülni kell 
~· gara_tba~1, gegeben v~gzclt 1nííléteknél, hogy a légutakba be
.' '.thato vert a beteg k1köphcsse. Kerülni kell méu iaen elhízott 
ember~lm"él .. kiknél a légzés anélkül is nehéz, a~ortldvül aay
bch v~rb':';'.C,gben, _mellkasi ütérlágnlatolmál, szivhfotalmakr~ál. 

l• ogla.1as esclehcn vallüval keveset tehetünk az odvas fooba 
de haszrníl~t_a ovalosságot igényel, mivel sok belőle grnladást 
o~wzv:i a, la.1dalmat még növeli. Chloroformg{izök eni·hitik a 
rakoslekelyek okozta fájdalmat, a nói ivarszervek viszl,eteasé
gé_nél, .z;ábál~rníl szintén jó halásu. Kenőcsben mint fújdal~m
csilbp1_tot cleg gyakran rendelik, ugyszinlén akkor is midéín al
ealoidakal akarnak .a béíriin felszivalni. 
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Adagja 2-20 csepp borszeszszel, bclehelésre ·I ·- 1;í gmmm, 
ken6csökben 1 : 15 anínvban. 

;\lérgezésnél a szaliad kvcgéiréil kell clséi sorban gondos
kodni s n1esterségcs légzést, n1egkisércln~. r~ fnladüsi tf~nctc~.;: 
ellen lanúcsos ha az arczra cs a mellre lelvallva meleg cs hi
deg vizet öntünk. 

Chloroformium belladonnae: 

Rp 
Allfropi11i p11ri cc!l!iyr. 2. 
Ch/oroj"ormii grm. 211. 
M. D. S. S110 nnmillc. 

Alkalmazzák zsúbás fújdalmalmál l!ancllra ken vc és a 
1"1íjdalmas lesi részre szorosan rcú illesztve; köríilbclíil " perez 
mulrn el kell lúvolitaPi. 

Chloroformium camphoratum: 

Rp. 
Camphorac yr. :>. 
Chloroj"ormii yr. :ill. 

illiscc. 

Alkalmazók foul"újásnál. rhcumtímíl bedörzsölésre. 
Chloroformhydr~t, · CFl Cla. 18 He 0, hatoldalu láhlús jc~eczc_: 

kel képez6 vegyület, mely mtír J ·G"-nál megolvad s te.1sze1;u 
!'olvadékot képez. Alltís után vízzé és chlorol'ormmá bomlik szel. 

- A choroformh\'(lrat képzíídésél e,. Chanccl és F. Farmeticr 
észlelték a chlornform és viz összenízúsánál, ha a hiímérsék a 
fagyponthoz közel volt, amidőn is mint jegeczrétcg, a kél fo .. 
lyadék közt gyül össze. , . 

Ha bizonyos mennyiségben már képzíídött, ugy lovabht 
nízás által könnyen nyerhető nagyobb mennyiségben. . 

Chlorogenin, Alslonin: Ce1 lleo Ne 0.1 + 3'/, HeO az alstom_a 
constricta alcaloidája. Sárga por, aelhcrben és alcoholhan oldo
dik. antipyreticum, antisepticum és slimulans szer; l. Alstorn~t. 

Chlorojodolipol = a phenol, guaiacol, kreosotl chlórtcrmc
kcinck keveréke, antiscplicurn. 

Chlorol = fcrléitlcnitéi szer, 1 r. corrosivus, 1 t'. konyhasó, 
1 r. sósav, 3 r. cuprnm sulfuric. és 1000 rész Yizb(il áll. 

Chlorolin, chlorozott phenolok. 
Chlorophyllum, chloroplasma. levélzöld, zöld festék a nii

vényi sejtben, melytől a növény zöld színét nyeri. A chlorophyll 
képz6désc és vegyi alkata n1ég isrnerctlcn, dc hogy va~al tar
talmaz, abból tételezhcléi fel. hogy a teljesen vas mentes. löldbcn 
tenyésztett növény nem zöld, dc mihelyt va~tarlalmu vizzcl ön
tözzük, kis idr'i mulva megzöldül. Fremy szennt a chlorophyll ·
phyllocyanin - és eay sáraa - phylloxanthin - nevü anyag
ból áll,, a vas jelenlétét azc:;1han többen kétségbe vonjlÍlc (\' er
dei! Hasiwetz, 'Pflaudlcr). Fremy hypothcsisét T. Filhol kisérlclei 
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bcigazolják. Ha ugyanis chlorophyll oldalához csekély mennyi
ségü sósavat adunk, az oldal elveszti zöld színét s n1egszürve 
a szíírlén fekete szilárd anyag n1ara<l vissza és sárgás-barna 
folyadék csepeg le; eme folyadék sósav hozztíadására ismét 
111egzöldül és n1cgszürve a szíír6n sárga anyag n1arad vissza, 
de a lecsepegő folyudék. kék szinü. ..\ vissza1naradt jegeczes 
anyagok aelhcrbcn, benzinben, alcoholban, chlornformban ol
dódnak. az oldalak élénken fluorescálnak s az oldószer szerint 
különböző szinüek, de vihígosság alatt színüket elveszítik; a 
tömény !le S0.1 és HCl-savas oldatok zöld-szinüek, de nem 
lluorescáluak. 

A chlorophyll csak a sejtekben képz6dik s különböző alak
ban - lencse, csillag, húló, lemez, stb. - fordul el6. A chloro
phyll képződéséhez a világosság okvetlenül megkívántatik, sötét 
helyen tartott növények sápadtak, sárgák maradnak, de nap
fényen han1ar n1egzöldülnek. 

A chlorophyll a növény életében nagy szerepet jfüszik, 
ez bontja fel a napsugarak segélyével a COA szénre és 0-rc, a 
szénbéil é'l a vízből titokzatos módon szénhydratokat készit, 
(I. assimilatio), melyek a növény helséi kérgében keményitővé 
alakulnak ál s ebbéil ismét a !ihlorophyll átalakító hatása alatt 
a növényi sejt-anyag épül fel. Oszszel a lombhullatás el6tt a le
velek sejtjei:ien annyi a vörös nedv. hogy a chlorophyllt elfedi, 
n1ig végre a chlorophyII n1aga is sárga-szinü lesz. 

A chlorophyll a növényekbéil alcohol. acther, benzin, chlo
roform. zsiros olajok által kivonható. Puha, exlraclum állományu 
anyag, oldata világosság behatása alatt n1egsárgul ; Gaulier 
szerint sajátságaiban közel áll a billirnbinhoz, gyengén savi 
hatásu. A Gaulier-féle chlornphyll a következő módon állitható 
elő: A spenót péppé tört zöld levelét szódával kezeljük és 
55°/„-os alcohollal elegyítve kisajloljuk; az igy nyert folyadékot 
pár napig csontszénnel kezeljük, a csontszén a chlorophyllt 
magába veszi. de belőle 65"fo-os alcohollal ismét kivonható s 
légzárás melletti lepárolás után a chlornphyll visszamarad. 
Eme anyagot Hoppe Seylcr tanár nem tekinti chlorophyllnek, 
hanem erylhrnphyll, chlorophyllau és viasz keverékének. 

Chlorossav : HCI Oe. . 
Chlorsav: HCI Oa, 1. acid. chloric. 
Chlorsavas kalium = kal. e hloric. 
Chlorosis, sápkór, általános táplálkozási zavar, melynek 

tünete a haemoglobin feslenytarlalmának csökkenése; okai le
hetnek: rossz levegő, kevés mozgás, táplálkozási rendellenessé
gek, onania, korai menstrualiók. 

Leginkább 12-25 éves nőknél fordul el6. Sápkórosoknál 
a külbéir és a nyákhártyák fcltünéi sápadtak, élénk mozgásnál 
az egyén gyorsan kifárad, ezekhez még gyakori fejfájás, sziv
dobogás, rendetlen hószám járul. A vörös vérsejtek száma 1 
cm'-ben 3 millió, egészséges egyénnél '1-5 millió. 

lin, ny, Gyógysz. Lcxicrn1 ll. 9 
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Kezelésénél az okok figyelembe veendők, az étrend sza
bályozandó. Légváltoztalás, vasadagolás a Iegszlikségesebb el
járások. 

A vas a következő arányban adagolandó: 

Rp. 

Rp. 

Fcrri carbonic. sacclwr. 
Sacclwri a/bi aa gr. decl'lll. 
O/ci~citri calab. gullas V. 
Mfj1. S. Naponta három kés-

heggggel. 

Trae ma/alis ferri gram. 5U. 
Trae m1ranliomm.gra111.20. 
ill. D. S. Reggel-este 1-1 

laíués kwuíllal. 

Ajánltatnak vasas ásványvizek : Szliács, Vihnyc, Lubló, 
Buziás, Levico, stb. 

Chloroxasolid, sárga, 170''-mil megolvadó jegcczek, képlete: 

0 
Go Ha Cl <cH> N. NH. Go[{, 

1 
CHa. 

Előállitható phenylhydrazinnak acetyl- para- chlorphenollal 
és eczetsavval való hevitése által. 

Chlorpicrin, nitroehloroform: CC/u. lvOa. 
Chlorum solutum = Aqua ehlori. 
Chlorviz = Aqua ehlori. 
Chocolade a theobroma cacao magvaiból készült élvezeti 

czikk; a magv~kat előbb megtisztítják, pörkölik. azután meg
cirölve czukorral keverik s különböző fonmiba öntve kereske
désbe hozzák. 

A caracasi cacao tartalmaz : 
5-58°/0 vizet, 
6·18°/0 festanyagot, 
3-'22°/0 aleuront. 

35·08°/0 zsíros-anyagot, 
1·09°/0 nyálkát, 
ü-22°/0 extract. anyagot, 
O·li2°/0 keményit6t, 
0·:35"/0 theobromint, 
9·28°/0 huminsavat, 

28·67°/0 celluloset, 
2 92°/0 hamut. 
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Chocolade liqueur, !. Liqueur. 
Chocolade santonini, 1. giliszla-csokolade. 
Cholaemia, icterus, morbus regius, sárgasi\g, bél- és máj

najok kórtünete, midőn a vérben nagymennyiségü epefestanyag 
van jelen. 

A nevezett szervek megbetegedése folytán az epe nem 
juthat el a gyomorba s igy a vérbe szivódik fel, azonban a 
phosphor, arsen, chloroform. alcohol vagy vérmérgezés is sár
aasáai tünetekkel jár s eme tüneteket is az epére vezetik vissza. 
A cl~olaemia egyil{ jellemző tlinete a köthártya és a b6r fel
tlin6 sárga színe, mivel pedig az epefesteny f6leg a vizelettel 
túvolodik el, a vizelet vörös-sárga szinü az epefestenyt61, ellen
ben az ürülék színtelen és igen biízös; az érverés lassu s né
melykor a hőr viszket. A cholaemia gyógyítása az alapbánta
Iomtól fü"g; ha a betegség gyomor- és béllmruttól ered, az has
hajtókkal,0 mint rhenm, senna, aloe, stb, hamar kigyógyitható. 

Cholagoga remedia, epehajtó-szerek, melyek az epe elvá
lasztás növelése és a belek féregszerü mozgásának el6mozditása 
által a keringésben levő epemennyiséget csökkentik, ilyenek a 
hashajtók nagy része: aloe, colocynthis, jalapa, podophillin, 
rheum, nalr. és magnes. sulfuric. calomel stb. 

A cholagogákat az epeutak eldngulásánál, a gyomor felsó 
részének gyuladásánál, hurutjánál rendelik. 

Cholalsav: H„ föo o,, az epében előforduló glycochol és 
taurochol-savhól lugokkal való f6zés által képz6dik, mivel a 
nevezett két epe-alkatrész a cholalsavnak glycinnel, illet6leg tan
rinnal képezett vegyülete; színtelen, tűalaku jegeczeket képez. 

Chole, bilis = epe, !. o. 
Cholecystis = epehólyag, 1. epe. 
Cholecytotomia, epehólyagmetszés, sebészeti operatió, mi

dcin az epehólyagot a fölnyitott hasüregen át fölmetszik, hogy 
epeköveket, epehólyag-genyedést, savó felhalmozódást távolitsa
nak el. Sokszor az egész epehólyag eltávolittalik, (cholecyste_c: 
tomia), midcin az epe a májvezetci csövén jut rendeltetest 
helyére. , . 

Choleinsav, taurocholsav: Coa föo NSO, ; az epeben mmt 
natriumsó fordul elei, a sav maga vizben és alcoholban oldódó 
jcgeczeket képez, vízzel fözve chlolalsavra és taurinra bomlik. 

Cholelithi, epekövek, az epepangás következtében az epe
savas natrium felbomlása által keletkező kövecskék. Eme kö
vecskék főleg a 30. éven felüli korban lépnek fel ülőéletmódot 
folytató egyéneknél és oly n6knél, kik nagyon fűzik magukat; 
mindkét körülmény előmozdítja az epepangást; előmozditójánl 
tekinthet6 még a bci étkezés, elhízás, az epeutakba jutott idegen 
anyagok. 

Az epekövek nagysága köleskásányi és tynktojásnyi Ieh~t, 
de iaen apró epef6vény alakjában is előfordul. A kövek alakp 
legi1tluíhb gömbölyü, mivel egymáshoz csiszolódnak, s.<erkezetük 

9' 
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jegeczes és rétegezett, szinök feketés vagy barna, de ha tisztán 
cholesterinből állanak, fehérek. 

Az epekövek gyakran semmiféle kellemetlen tünetet sem 
idéznek elő, de ha helyüket elhagyva az epevezetékbe jutnak, a 

Cholelithiasis, epekőzsába név alatt ismeretes tünetcsopor
tot idézik elő, mely főleg a máj tájéluín érezhető nagy füjdalom
ban nyilvánul; ha az epekéí beékelte magfü az epevezetékbe, a 
tünetekhez sárgaság is járul s a vezeték elfekélyesedése által 
sulyos complicaliók keletkezhetnek. A betegség gyógyitása a 
kövek eltávolitására és a fájdalom enyhitésére irányul. Az épe
kövekct feloldják az alcalicus vizek : karlsbadi, marienbadi, luhi, 
borszéki, azután a következő vények szerinti szerek: 

Rp. 

Rp. 

Nalrii bicarbonici 30-0 
Ka/ii cilrici 10·0 
Lithii carbonici G·O 
ill. r p. <liv. in rlos. 

No XX. 
S. Reggel este 1 pori. 

• 

Aetlwris wl/i1rici gutt. VI. 
Olei therebint. gul/, IV. 
D. S. Naponta ötször ucnni. 

Fájdalomcsillapitóul chloralhydrat, morphium, stb. adandó. 
Cholera aestiva, cholera infantum, gyermekek nyári cho

lerája; egyik válfaja az európai cholenínak (cholera nostras) s 
főleg 1-:2 éves gyermekeken tör ki rendszerint a rendetlen 
táplálkozásból. kifolyólag, mivel az ételek erjedésével és az azok
ban fejlődő microbákkal áll összefüggésben. A gyógykezelés 
a helyes étrend megállapítása után a gyomorhurut ellen irány
tandó s calomel, sósav, belső untisepticumok adagolása által 
érhető el a jó siker. 

Cholera asiatica, indiai cholcra; fcrtőz6 betegség, melyet 
a Koch által J 883-ban felfedezett commabacilus okoz (I. Bactc
rium). Eme mycroba főképen a belekben található s a késöbhi 
hasmenések csaknem tiszta tenyészetet tartalmaznak, ugyszintén 
a hünyadék és a köpet is, miért is eme elválasztüsok igen ve
szedelmes te1jesztői a bajnak. 

A bacteriumok spóra nélküliek s kiszáradás által, nem
különben savanyu folyadékokban elpusztulnak; ez utóbbiból 
n1agyarázható ki az, hogy a rendes körüln1ények közüll élő 
ember, kinek gyomra savanyu tartalommal bir, uem kapja meg 
oly hamar a l.elegséget. mint a romlott gyoml'll ember. 

Az ázsiai cholera fészke föleg a Ganges deltája és Bengália 
déli része, hol októbertől májusig uralkodik; innen lmrczolták 
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be 182\J-h'ln Európába s ezután a kercske<lelmi összeköttetés 
n<>vekedlével gyakrabban nJeglütogatta a nyugatot. fgy 1831~hen 
mekkai zarándokok hozták ,\egylomha, innen elterjedt Európába 
siíl hajrin Amerikába is átvilcletl s ott is nagy pmztitást vitt 
véghez'. fsrnéielten megjelent nálunk rn:;2, :; L o:>., Gli., G7., 70., 
82, és H2-hcn. 

A késiíbhi cpidemiúk cnyhhb jellegéück voltak s halálo
zúsok nnc>vohhürn az alsó népnsztálvnál fordultak elő. 

A cl~Ólera micrococcusa által a-belet elroncsolja, a légeny
tarlalmu anyagokat feloldja, s6t a véri is elbontja anélkül, hogy 
azt xncgalYasztanü. 

A cholerajúrvány kitörésének els6 napjaiban vannak a 
leasulvosahh rne1fhetcncdésck, ezek löbhnyirc hasn1cnésscl kcz-

h ~ n b ~. r 

déídnek, az ürülék híg. rizslészerü: a h·:tcg igen gyönge cs nagy 
hánvinnerek állal rtyülörlctik. véntnt!J'ni lJCdiu uürcsüscn üssze-

b b- ö .„ " .._, 
huzÓdnak .. -\z érverés. légzés szapora, a hő111érséklct en1clkc
dctl. a beesett szernek gyürüvel övezvék, az arczkifejezés na~y 
kinokra vall. A késéíbbi óníkhan. ha a bántalom sulyosbod1k, 
a hasn1enés és hünyás n1egszünik ugyan, dc a beteg ereje ha
nyatlik, a szo1njnság gyütr6, vizelet elválasztás nL:cs, a vé,r· a 
sok folvadékvesztés rniall igen síírü; a hasn1enés n1cgszüntevel 
az ünttldat zavart lesz, az érverés kin1aradoz6 s végre hcüll a 
halál, haldokláskor az arcz kék, a béír híivös; a halálozási 
"lo = 60. 

A "Vóavulás igen lassu és és tiphushoz hasonló tünetekkel 
több héllg ~fhuzódi'k. ha a vizelet megindul. az kedvező fordu
latnak tekinthetéí. 

Bonczolásrníl a véri. erősen megsürüsödve talültük, a belek 
pedig folrndékkal vannak tele, melyben commabacillusok talál
hatók. A' cholera diagnosisa nem künnyü s járvúny idején min
den hnsn1enés gyanus leht>L 

A choleraján·ány elterjedését szigoru vesztegzár által lehet 
meuakadáh·ozni. amit azonban keresztül vinni a kereskedelem 
n1h~t nen1 ~lehet; nagy szerepe van a jürvány n1egnkadályozá
sában a me<róvásnak (prophylaxis), lehelő legmértéklelesebb 
életmód követendő, mivel a romlott gyomor jó talajt képez a 
ferlőző csiráknak. A gyün1ölcsevés szigoruan tilos. 111ivel annak 
felületén lehelnek a kórokozó csiník, ugyszintén nagy gond 
fordítandó az ivóvizrc is. legjobb a már egyszer felforralt vizet 
inni. A beteaeJ< elkülönitcndéík, hacsak már urnuusak is. ürü-

t'> ~,~ 

lékük hánvadékuk. rehérnemüj'ök fertéítlenitcndők. 
' -
A fertiítlenités az euyctlen mód, melvl\·el eddig a cho-

lera ellen védekezni tudu~i'k. (L. Anlisepsis; antiseptica, desin
fcctio). 

Jó hatásnak és óvó erfível liirnak a meleg izgató italok, 
mclcgl'iirdiik, hélkimosások antisepticns szerekkel, tannin bél.
öntések, hánytÍs ellen jéglahdacsok, egyébinínt a kezelés tüneti. 
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. A cl_10lera ellen használt különböző l ] 
ant1cholenca czim alatt. · cseppe <~t · Tinct. 

Choleraf~ = Pulegium. 
Cholera 1_nfantum .~ cholera acstiva. 

. . . C~oleram1xtura, a brit egészséaügvi hivatal ültal aJ"ánlott 
es JO sikerrel használt keverék: 

0 

• • 

Rp. 
Crelae pulu. 
Gummi arabic. aa. 4. 
Symp. simpl. 8. 
Aquac cinnam. 14.() 
lrit11ando adde' mi:rtis'. 
Ammoniaci qummi 4. 
Cateclw · t' 
in spir. uini grbus 10: 

solutum, 
9/. caru!. g11/I. V. 
1 rae opu crocnl 1·0 
P11/v. cardamom

0

i ' 
zingiberis 

~ cinnan1orni aa. 2·.5. 
Digere per dies lres, dcin 

fi//ra. 
Siy. Bélfiriilés után fel· 
nolleknel 2 kanállal 12 
éueslől lefele 1, 7 éu~slől 

lefele '/, kanállal. 

l 
. Cholera no.str~s, euróÍini cholera, heven,. g)·omor és hél-

m1 ut mel)· lc<1mhl1l1 ·i· t l · · · 1 • J 

1
• . ' 

1 
o ". '.z u o so nyan 10napokban szokott fel-

. e_r;1\ e .e. nem. e1;1cle~11aszerüen. Eme betegség szintén fcrtő
zes 10 ~zaF1:m1a1z1k, ambar a meghülés, időjárás is na"v hefoly·íssal 
van rea ~ 111 \. er és I)rioi· a· · · l' l ; n~ ~ ' ' 

1 
'll. . 'z europai e 10 eranak is me<rtaláltál· 

a 1 1~ct 1 ns
1
mt, melyek az ázsiai cholerüéhoz sok tekinte01en ha' 

son t ana e ' -

hí ·t l Az p:riófai c~olera minden előjel nélkül áll be; a beteg 

1 
•1 e e':' <\)C a m~t e'.·ez a gyomortüjon, azutün makacs l!'Ín "Ís 

t'1f.;llsz~1~:elen s
1
z.ekeles l~övetk~zik, Úz ürülékben fehéres cz~f't;t~l~ 

a <1 ia o <, me _) ek a bel lehamlott belsejtjeiből valók. 
A beteg igen avönge 1 "· ] · 1 · · · · 

1 
't tt , . o. • 101 e meg es tapados 1zzaclts·1gaal 

lor1 o , az erveres szapoi·a a l d ' ( 0
' ·1 'b „ •

1 
' • ' iang magas e ayönge a l'íb 

1 {ra an gorcs a l be. 0 
• ' ' • 

keze1ts11~~~e~. leghevesebb esetekben is ritkán tíll be. Gyógy· 

0 
, ~holeric~s .vérm~rséklet, epés vérmérséklet alatt a réai 

ri~~t~~ 1 tuc;c:;~anf ~zer'.nt ama kedélyapotot értették. melv sz~-
' a 'e1 alkatanak - temperamentum . epetartalma által 
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okozlatik ;·ilyen cn1herek változtl, tartósan haragos hangulat álw 
tal jcllcgeztetnck. 

Cholerin, az ázsiai : cholerának enyhébb a.lakja u. a. kór
tünetekkel de a halülozlÍs csak 7°/,.~a betegek 8--1-1 nap mulva 
felépülnek. 

Cholestearin, cholesterin; cpezsir: C,o H„ OH. fü 0, chcmiai
lag egy \'. é. alcoholnak tekinthető. Szin és szagnélküli jcgeczcs 
test, vízben nem, aethcrbcn, borszeszben, chloroformhan jól ol
dódik, tömény kénsavtól élénk vörös-szinü . lesz s ih·enkor a 
legcsekélyebb. mcnnyiségü jóddal is megkékül. Eléífordtil a tojtis· 
sárgüjában, epében, vérben, vclöbcn, tejben. Antiseptieum. 

Cholesteatoma, jó indnlatu. még nem egészen ismert ter-
111észetü daganat a lágy agykérgen; a daganat 1-2 111n1. ál~ 
mérőjü. gyöngyhúzl'ényü, cholestearin jegeczekkel teli. 

Cholesterin = Cholestearin. 
Cholin, trimethylaethyloxyliumhydrat: e,, ffo NOe. a lecithin 

homlüsterméke, levezcthctéí az ammonium hydroxydból is, h.a 
abban 3 H-t mcthyl-. egyel. pedig oxaclhyl gyökkel hclycttcs1-
tünk: N. (CHa):i. (Ce H" OH). OH. 

Lugos kémhatásu, szörpsürüségü szintelen folyadék, nem 
n1érges, dc ha vizoldata hosszu idei<1 levegő behatásának van 
kitéve, elbomlik: 1 molccula vizet ~eszitvc a nagyon mérges 
neurin keletkezik belőle. 

Envhe oxY<latiókor betainnlÍ alakul. A sósavas cholin tö
n1ény IJ:\10a-va1 kezelve az igen 111érges n1uscarinl képezve, el
bomlik. 

Chondodendron tomentosum Huiz cl Pavon, non Eisler ( coc
culus chondodendron dc Cand~lc. hotryopsis pbtipylla ~!icr~; 
111cn1spcrn1accac), kuszú fás növénv :1 din. hosszu, hosszu-nyelczes 
levelekkel, a lev'c!ek l'ennt simák~ alant az erek közt bársony· 
szerü~k, han1vasak; a virágzat fürt, a virágok kicsinye~~ és cl
l~ülömtett ivaruak; gyümölcse a szőllöhöz hasonló. Haza.Ja Peru 
es a H10 de Janeiro szomszédságheli dombok. 

A növény rrrükcre a hril é.-an1crikai lranczia crykv. sze
~·int hivatalos (>s 

0
i·acl. pareirae 

0

(prava, almt;w, bulua/'i1é" ala~l 
1sn1eretcs ; a gyökér hosszu, szétágazó, kigyószerüen tekercdo 
hosszában erősen rúnczos, a kéreg feketés-barna s levelesen 
lehúmlik. Törése durva-rostos, a bc:sö állomúnv sárga-barna; 
ize ncn1 tartósan keserü. f\ 2;) cn1. ~lln1ér6jü gyökér harúnt
metszetében a középen 5-10 cm. átmérőjü kör látható, melyet 
10~-~0 fás ék képez. mely körül 3--1 öv foglal helyet egy· 
mastol hullámos vonallal elvülasztva; a parcuchymszövetekbcn 
sok a keményítő, miért is f{)zete jóclfeslvénynyel tinta-kék lesz. 

Tartalmaz '/, 11/11 pelosint, keserü kivonat-anyagot, gyantát. 
Alkahnazzük vesebüntalmakmíl mh~t hugyhajtó-szert. nemkü
lönben a hugyvezetékck nyákhürtyáinak idült gyuladüsánál, 
rendelik mint az anyagforgalma!, elömozditó és étvágyjavító 
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szert is. Adagja porban 0·0-1 gr. naponta többször. infusnmra 
pedig 0·10 gr.-ot 100 gr. vizzel. 

Chondrin, porczenyv, a glutinnak keveréke a porcz mús 
jellemző alkatrészeivel; clőüllitható a porczoknak vizzel való 
főzése által, viz-oldatáhól timsó, plumb. acetic„ a legtöbb fémsó 
kicsapja, flg Cfo azonban nem csapja ki s ez által a csontenyv
tól megkülönböztethető. Hig kénsavval főzve leucin lesz belőle. 

Chondritis, porczgynladás. leggyakrabban a porcz rnegsérü
Jéséből keletkezik s maga után vonja az izület többi részeinek 

. gynladását is. 
Chondrologin = porcztan. 
Chondroma = porczdaganat. 
Chondrosis = clporczosod{Js. 
Chorda carbolata = Catgut. L. o. 
Chorda, ereclio penis. monymerevedés, görbe kankó, a 

hirn tagnak a véredényl{Jgiló idegek izgatódt\sa állal okozott 
merevedése, hasonló jelenség előüll a női ivarszerveknél is a 
csiklón és a szen1éren1ajkakon. ~Iivel a véredény-tügitó idegek 
a nyultagy és az agykéreg érrnozgató központjának befolyúsa 
alatt állanak, a chorda eme központ lníntalmairníl is felléphet. 

i\Ierevedések esillapitúsa végeit a tagra hideg borogalús 
teendő, azonkivül a tag alól egész az ülepig bckcnendő n kö
vetkező kenőcscsel: 

Rp. 
Eci.:ir. belladonnae 1-0, 
ill ere. praecip. a/b. 3·0, 
Ung. cmol/. 20·0. 
J\I. f II. 

i':agy fújdalmakmíl morphinm végbélkupok, hashajtók, vagy 

Rp. 

Rp. 

Lupulini J·O, 
Kalii brom. 5·0, 
M. f. p. in das No X. 

D. S. 3 ór. 1 pori. 

• 

Camplwrae 0.50, 
MiJ:t. [!llllllllOS. 1500. 
M. D. S. 2 ónínkénl 

1 kawíl/al. 

Chorea sancti Viti, ballismus, Vilustúncz. Vidl<incz: 
a tesi izmaiban follé1iéí szalnílvtalan összehuzódúsokt<il rn""Ő 

, - bb 
bete„rrse„a, n1elvnek oka az aav és aerincz n1eovállozoll heidccr-

, , "' .... - b b b 
zeseben keresendő. I~n1e betegség f6lcg a n1ásodik .fogzás 
idejében és a terhesség időszakúhan szokott jelentkezni. Alkalmi 
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okul szerepelnek: az utúnzüsi ösztön. félelcn1, na,'.{y kcdé:yizgal
n1ak, a 1111.~h nyükhürlyüinak izgatása férgek által, önfertőzés. 

.!\ hetcgség igen lassan fejlődik ki s csak avatott szcn1 
ismeri fel nzt hamar. Gverrnekeknél iigrntlen mozdulatokkal, 
izon1nvu11talunsünnal kez(Íődik. a rryern1ck- avnkran és feltündh-

. - n tib ' n- ....... , 1 • 
hcn finlorgatja arczizn1ait s az akarat~an n1ozJ.;1,isok 1cvcsscg~ 
növekszik, ha a beteg látja hogy figyelik s ennel!ogv~ uralkodni 
akar izn]ain .. Az akaralos izn1ok üsszehuzódásai anelkül. hogy 
ezek az akarat <iital lettek volna előidézve, jellemzik a choreát, 
de eme moznások különböznek az epilepsia és hysteriánál e16-
jövó mozgüs~kiól a nagyobb változatosság és bizonyos combi
naliók üllal. 

A hetcnsén lefolv:ísa rendesen idült, li-8 hét el6tl ritkán 
n n „ > I 

végződik, dc il-•J hónapnál tovább nem tart, neme y esetben 
azonbfln flZ egész életen üt tart. 

.:\ betenséa rfyc}rfyilüsánül suly fektelend6 a helyes élet-
111ödra, kerülnink~Íl ~„ szcllc111i és lesti n1c_gcrőlt~tést_, ~·ohnn1ok
nál és sulrns esetekben jö hatásuak az lllegcsillap1lo szerek: 
antipyrin. Ín·on1készitn1én~·ek, :·aleriana, assa l'octida; >l~elyi keze
lése hidcg\'izes leöntés, a ger1ncznek aclherrel valo pern1clc
zéséhől üli. 

Chorioidea, choroidea, érh:irlrn, a szemteke középs6, eclény
és iclenclus fekete festenvt tarlalinazó része, mely kivülréíl nem 
lúthat<~; sz~rosan a porczhúrlyához szorul s a szaruhártya mö
gött kifeszitelt szivúrvúnyhúrly<iba megy át. 

Chorioiditis cyclitis, érhárlyanrnladús, háromföle stádiuma 
isn1crclcs. 1., gdnY„cdd chorioidÜis~„n)ely szürn1azhatik a szcn1 
sérülése állal. \·ar1;· sul\'os ferlö7.6 hct~egségck után átrakodús 
folytán· ilrenkor'"'i1 Szci11 fehére n1egzavarosodik, vörös lesz. a 
fájclalo1;1 'uagymérvii, panophlalmitis és chemosis lépnelt fel, 
V(Scfrc a aruladás n1ultával a ll)Cbc1vakull szcn1 összezsugorodik; 

b h~ ' 

2„ savns chorioidilis, hcvemébcn fej16dhelik s nagy fáj
dalommal júr; a szem belsejébe ti zavarodás támad,_ idüllté v'.ílvn 
a szcn1 üvcat,:slc n)crrhioul s benne czafalok uszkalnak, vcgrc 

b h b 1 • a szen1 lölyögőssé vülik és n1cgrnkul ; oka n1cghü cs; 
-1:, góczokat vct{í chorioidilis, ennek gyakran syphylis az 

okozója s az érhártyún képz6d{i góczok úllal jellegezletik. 
Chorion. n manzal küls{i eclé!wburka. meh· :iz amnionl 

veszi körül. Í3olyhai° a méhlepénybc.növe lchet{í\:é teszik a mag
zat légcseréjét. 

Choroidea = chorioidea. 
Chrom, Cr = ;)'.2-.!, álmenCí lulajclonságu. IV. v. é. e len': el?

sz6r \'auqueli11 isn1crlellc 17!l7.-hen: világosszürke,> ó1~fehe1\ 
fénvlő rhornboederekel képez, a 1egeczck a korumlnal is ke, 
méi1yebbck s '.2000"-núl olvadnak incg. A chróm négy vegyértékii 
elem U"van dc VC"'·üleleibcn mint \'l. v. é. gvök is szere1iel: bv , tJ,J v 

'li 1 
l, 
1 

'f 



Cr 

chromo-, 
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Cr 
) chromi-, 

Cr = 
Előúllilása oxyd vagy chlorid vcgyülclciböl liirlénik, ha 

azokat gaivünúra111n1al vagy l\Ta g6zzcl rcducúlják IJ-hcn. 
A chrnm levea6n nehezen oxvdúlódik. I-Iiu f!Cl-ban, meleg 

b - u 1 IJ, SO.-ban jól oldódik, NO, fi nincs rcú ha lással. \' cgyülelei re -
ismerhetők arról, hoav savanyu oldalaik IJ, 0;-dal siilélkék szi
nüek lesznek s ez ohlat az aclhcrl is megfesti ; Na NOa-al és 
/{2 CO;i-al összeolvasztva sárga tön1egel képez, 1nivel l(, i'rla chro
malok keletkeznek. 

Chroma = szin. 
Chromatin, I~~Iernn1ing igy nevezi a sejflnag .állon1ányát 

behálózó szövetet, mely a pracparúlúsra használt kslanyagok 
últal 1· ól mcafcst6dik · a chrnmalin azonos a nuclcun·ebavülc-

• b ' <. ~ 
lekkcl. 

Chromatok, chromsavassók, a snlfolokhoz hasonló szcrke
zctü sók. 111clyek azonban csak szalnílyosak vagy lugosok le
hetnek, savanvu chron1savas só ne111 létezik. ?\Iivcl a chon1snvas 
sók közül esnie nchánv hir cryr}c1vtani fontossággal, leírásukra 
nagy sulyl fektetni fö!Öslegcs 

0

voll: 1. a tőszó a'lall. !'. o. Kal. 
ch l'O mi e. 

Chromidrosis, szincs izzadás, igen ritka hctcgség. 111cly az 
izzndsüg vörös, kék vagy épen fekete szinc üllal jcllcBcztctil5. 
L.cggyakorihh a vörüs izzadús: haernatid1:osis, 111cly vcrszcge
nycknél, hyslericus niílmél jelentkezik, okúl a verejtékmirigyek 
hajszúledényeinck n1egrcpedésérc. vezették vissza; a kék izza
dás okául ·scherer phosphorsavas vasoxydull, Schwarzcnbach 
l>cdia C\'anverrvülctckcl n1on<l e n1enfiavclések azonban a he-

h~ e.... 'öb~ l 
tegség ritkasüga folytún sen1 ncn1 pontosak scrn ncn1 valószín ne e 

Chromophor csoportnak nevezi \Yill 0. ama chemiai _gyö
kiikcL melyek valamely vegyületnek feslékjcllcgct adn;ik; 1\yen 
gyökök a nitro-, (NO;), oxym-, (- 0 - NUII -), azo (- ,\ = i\ -) 
csoportok slb. 

Chromogén anyagnak arna szerves anyagokat nevezik, 111e
lyekből valamely sól alkotó csoport hozzájárulásával festék lesz. 
Igy p. o. az azohcnzoI: Cn [-],) - [\T = i\7 - Cn l-Ir, vürös ugyan, 
de nem festék, amint azonban chcmiai jelleme sóképző csoport 
felvétele által megváltozik, festék lesz belőle, p. o. amidoazo
benzol. Co FI,, N = Cn H.1 NH,. 

Chromopsia, szincs lülás, fellép akkor. ha szemünk káprá
zik, vagy ha jól megdörzsöltclik; zöld hályog keletkezésekor 
vagy ideghártya zsugorodásnál is beáll a chromopsia. , 

Chromoxydok, három chromoxyd ismeretes: Cr 0, liszlan 
alig ismeretes, hamar átváltozik Cra 0H'e; Cr, 0, ez züldszinü 
s az iparban festékül használják; Cr Oa, !. acid. chro1111cum. 
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Chromsav, 1. ..\cici. chromic. 
Chromsavas kalium, 1. li.al. chromicum. 
Chromsulfát, kél sulfüt ismeretes: chromo- Cr S0.1 és 

ch romi- Cr, !S0.1):1; az előbbi isomér a magncsiumsulfúllal és 
kék szinü jcgcczckcl képez, a chromisulfál ibolyaszinü; vizben 
jól oldódnak. 

Chromtimsó: fü Cr2 (S0.1)1+2fi EL 0 a chromisull'úlból és 
Ifo S0.1-hól keletkezik a közönséges timsóval analogicc, 

Chronicus = idült, régi betegség. 
Chrysanilinum basicum, assymmell'icus diamidophenylacri

din: Cin lliri ~\T'J = Cui f/11 L\T (t\if-f':!.)'.!., súrga jegcczck, a festékgytír
táshan fontos. 

Chrysanthenum inodorurn pyrelhrum inodornm, szagtalan 
aranyvirág, n1argarcla, 3-5 dcn1. n1agas~ cls6 pillanatra a cha
n10111illühoz hasonló növény1 n1cz6kön gyakori. Gyógytani ér
téke nincs. 

Chry·sarobin. polvo di Bachia, pulvis ararobac, pulvis Goa 
reclifiealus, tévesen chrysophansav. 80°/0 -ot tevéi nlkntrészc a 
(;oa pornak, mch· az andira araroba (1. o.) ncvü fa hasadékaiban 
lalúlhaló: c111ű r~ll az an1erikai henszülültek angelin1 an1argosó-
11ak nevezik s Előindiúha Goáha szállilják, honnan liszliloll álla
potban kereskedésbe kerül· 

.1. F. da Silva Lima 1875-ben irla le először a oi\lcdical 
'l'hncs a Gazelle~-ban. 

A chrvsarobin anlhraccn származék s a Cao I-I"1 0; képlet
nek felel nleg, dc ncn1 azonos az acidun1 chrysophanicnn1111al, 
mint azl most is sokan hiszik, dc élenyülés által úlvüllozik azZ<Í. 

A chrysarobin súrga, jegcczcs po-rl képez, 178" G-nál olvad, 
benzol. chlorol'orm könnyen, alc.aliák oldala, alcohol jól, viz 
nem oldja, hivatalos a némcl III., osztrák Yll. thín, helvét Ill.. 
hclga III. brit. f'ranczia és é.-an1crikai gykvck szerinL 

A chn·sarobinl parasilür héírbctegségcknél alkalmazzák, 
különösen Jl~'ol'iasis, herpcs tonsurans, pylhyriasis és hacmorhoi
dok ellen; igen hatékony, könnyen kiil6hárlyalmrnlol okoz és 
az arczol felduzzaszl_ja. A szervezetben chrysophansavra b o:n
Iik s veseizgaln1i tüneteket okozva ürül ki. 2-20°/0 kenne.s 
alakjában alkalmazzák. L. még acid. chrysophanic. Pnlvis Goa. 

Chryserin, aurnm mussivum, I-lamillon fém, 100 r. vörüs
rézhéíl és 50 rész czinkbéíl álló ölvénv. 

Chrysocollum = Borax. , 
Chrysoidin, sósavas diamidobcnzol: C1, fi„ N1. HCI, azaz 

diamidált azohenzol: e„ Hs !NlJ,), N,. \Yilt. 0. N. londoni ve
gyész által 187!i-han előúlliloll narancsviiriis festék, mely közép
helyet foglal cl a monamidoazobcnzol (:1nilinsárga): 

C12 f1<, (Nf!,) :\'2 

és a ll'iamidoazobenzol (phenylenbarna): C1, !f; (NI-I,)a N, kiizölt. 
E16úllilható oly módon, hogy anilin alcoholos oldalán ál IfNOa 
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árnrnol vezetünk kereszliil. midéín diamidobL'nzol kclelkczik. 
mely részben amidoazobenzollá alakul s kivúlik: ha a HNOa 
úlv1;zctését addig l'olytnljuk, 111ig a jcgcczcs váln1úny is111ét !'el
oldódik s az oldalhoz phenylcndiamint adunk, a chrysoi<lin na
rnncsvörös csapadék alakjában kivülik. Blachslein ugy véli. hog-: 
a chysoidin a Koch-félc cholera-vibrio specificus reagense. ez 
azonban inég ncn1 hizonvos. 

Chrysomela fastosa;a kc'írisbogúrhoz hasonló alaku és szinü 
hogár, dc talpai négv-tnguak s ez' últal is 111C!fkülünhiiz•clhel6 
a canlharisliil. .. - " 

Chrysophansav, 1. Acidum chrysophanicum. 
Chrysophyllun glycyphlocum Casar. gnarnnharn. monesiac 

corlcx: f{io dc .Janeiro vidékén tern1fí nüvény kérge. 111cly 
szürke, 7-8 cn1. nagyságu, :2-"1 111111. vastag úln1éréijn dara
bokban kerül a lorgalomba. Tartalmaz calechucsersa\·al. 

Chrysotoxin, Jacoby állal e!(íú'lilolt uj anyarozs készilrnény·: 
cn1c szcrz6 kin1utatln, hogy az nnynrozshól cl6üllitnlt spas111oti11 
vagy sphaccloloxin nern egységes vegyület: sikerült neki nz 
anynrozshöl h::lrc·>n1 kiilünhöz6 \·cgyületel kivonni. u.· nL chry
soloxinl. secaliloxinl és sphaceloloxint. A sphaceloloxin a ma
gában haláslalan sccalinnal sccaliloxinl képez. a szintén ha
táslt~lan e:·goch_rysinnal pedig a chrysotoxinl adja1 n1cly a spas-
111ot1n~al 1denllcus vcgyüleL 

En1c vegyület cgycnértékü 1nagával az anyarozszsal s ha
tását éveken át megtartja: nalriumsója vízben oldódik s héír
alá fccskendezésrc használható. 

Chuguiraga, sügüjraga, cserje a mutisiacaetík családjúhan. 
hazája Quito, hol a benszülöltck forrázatút (-1: 200) váltóláz ellen 
használj tik. 

Churrus, !. cannabis indien. csarras. 
Chylostachma diaphoreticum, aqua lhcriacalis hczoardica, 

3G növényből, camphorból, és 3 !'élc lheriacaból készült illatos 
víz, mely a prágai dispensatoriumban hivatalos volt. 

Chyluria, nyirhizclés, mclegéghajlali i>elcgség. melyet 
egy a vérben tenyészc'í éléísdinek: filaria sang. homin. tulajdoni
lanak. l~n1c betegség főjclcnsége a vizelet fehéres színe, 1ncly 
a hő zsirlartalomtöl és a suspcndált allmmintól van, azonkiviH 
tartaln1az 111ég a vizelet egy önként n1egalvad6 anyagot is. l~n1e 
beteaséa a nany anynr1vcsztesérr folvtán yénkin1crölésscl ér véaet. b h n~ ~ b n ~ t"> r-. 

. Chylus, lápncclv, a megemésztett és a bél falazata által 
kl\·ont tejszerü folrnclék, melY a hélfodrokon át a ductus lho
raesis által a vérutba kerül. .'.\ lúpncdv alcalicus halúsu, a zsir
tarlalom szerint fehér. vagy opalisalo szinü; tartalmaz fibrino
gcnl, scrun1glohulint, scrnn1alhnrnint 1 czukrol, tejsavat, cholcs
lcrint, leucin! és e1jcszlőkcl. 

A tápncdv a bélfodrnkban alakul át ugy, hogy a vérbe 
juthasson s ilt nyeri a fehér Yérscjlekel. A túpncdv mennyisége 
2·1 óra alatt az egyén vérének felél teszi ki. A lápnedv a bél-

Hl -

fal összchuzódúsai által szoriltatik l'cl a vérrendszerhe, mivel a 
héll'al összehnzúdúsa úllal n ttí1>11cdverek összenyo111atnak, tar~ 
lalmuk pedig a nagyobb chylusedényeken át a cluclus lro
chacushn, innen a vérhc kerül. ~Iaguk az erek is 10 pcrczcnként 
összebuzódnak s a lélegzés is jelentékeny hel'olyúst ovakorol a 
lúpncdv keringésére. 1nivel n1ii'1dcn légvé-tcl szi\~ólag fútt a nnay 
vénákban foglali vérre s a duclus troclrncusban foolalt láI>· 
ncdvre. ' n 

Chymus, gyomorpép. a tápnedvvel összckeYcrl. összeapri-
lott táplúlék, melyben a gyomoremésztés folyik le. 

Chymosin = pcpsin, 1. o. 
Cian. !. Crnn. 
Cibotium glaucescens, a zuzmók kiizé tartozó növény, mely 

Szmnalra szikeién honos s pili ciboli név alall minl vérzc'scsillÜ
pilöt alknltnazzük, épngY. n1inl az agaric. chiruroor11n1ot. 

Cicatrix = hegcdil seb. • h 

Cicer = borsó. 
Cicerae = pilulae. 
Cic fark = achilea millef'ol. 1. o. 
Cichorium intibus L. mezei katag. napranézií rn, a uyeJ

vcs fét'zkcsek (con1posilac) küzé larl~zö kóró, 111cly az egész 
n1érsékclt föld6vün rncgtcrcn1; gyökere é\1cl6, alakra nézve a 
laraxacun1 és lappn kiizüll át111enctcl képez. Szárilva sároás 
szinii, f'üs ál101núnyu; haránln1cfs7cthcn a sugaras kéreg 

0

féI 
olynn vu~lag, ininl .a sárga faállo1nány; központi gyürük helyett 
h_o.;szt: hancssngarai vannak, 1nelyekben tejes edények is fn
lallrnlok. 

1\ !1ii\'t~ny n1nga 1 n1éler n1agasra is n1cgn6, úga széltcr
pcszked1k; alsó levelei csipdelkedtek, a felsők lándzsásak, virá"a 
kék és a szúr oldalún ül: a vir~íg knszatja 5 élü, llóhítúja l~~ 
pasz és :i soros pikkclyckhől áll. 

H.t~gehhi gykvek szerint a levelei és gyökere hivatalos voll, 
s alkoló részét képezte liihbek közi a syrupus rheinek. 

,\ gyökér larlalmaz 10·-19''/0 inulinl, mely a veléísugarak
ban frglal helyei, '.22-38"/0 czukrot, cscrsavnak és illó-olajnak 
nyo111ait. kevés gyantát és zsiranyagot. 

:\lknln1azzúk 111inl gyenge cpehajl6 szc1 t (eholagogun1) f(í
lcg rhcummal cgyiHt. A cichorium egy fajlájúl Be!oiumban 
17G:l óta kúvépóilék gyamínt hasznúljük. h 

Cickóró = achilea rnillcl'ol. 
Cicuta a[juatica = e. virosa. 
Cicuta minor = acllmsa. 
Cicuta major = conium. 
Cicuta virosai e. aquatica, gyilkos cso1norikn, vízi n1érgcs 

hürük, né111clv auclor szerint conin1n, az ernv6sük (un1hclli
l'crae) rendjéi>e tartozó kóró, nz északi l'élgiimlÍiin (i fajjal. 

A cicuta lc'íkéjc fclfuvóLloll, keresztben rekeszelt, szára 
1--1 1/.

1 
inéler rnagas, Yaslng, gün1bülyü, sirna, belül üres, sárgús 
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vagy zöldes szmu; levelei nagyok, zöldesek, 3-szorosan szár
nyaltak, a levélkék fürészeltek; viníga fehér 1-2 levelü gallér
kával; gyü1nölcsc sárgás-barna . . ·\ gyökér t~jszerü nedvet tar
talmaz, mely füszeres, petrezsel,·em szaau. 

E ' . . 1 l J l " gesz nyaron at tavat \ürü, süppedős réteken tenvész 
hazai növényt;_inknek e&yik legn1é~rgcs~hbike, azt is irjük "róla 
hogy a hol boven lenyesz, az egesz relet n1ean1éraczi. 

A növény tartaln1az cicutint, n1elv a conih1naI~nyczik rncrr, 
a gyö!\.érben nen1 található, van n1ég ~benne egy cic~loxin ne\ii 
gyanlas anyag. 

A gyomorba jutva kábultságot, remeo~sl, "Yomorlohol 
dühöngést okoz. l. Coniun1. n 1:1„ ' 

Hégcbben 0·10-0<lO gr,-os adagokban alkalmazták görvé. 
lycs mirigydaganatok, rák ellen, lapaszokba pedig mint oszlató 
szert lelték. 

Cicutin = coniin. 
Cigarettae medicatae, gycígyszivarkák, bizonrns növények

ből ugy készülnek, n1int a rendes szivarkák, csrlkho 1ry l{f{) r. 
fűhöz 2 rész, vizhen oldott salétromot kell adni és m~gszáritani. 

Cigarettae antasthmaticae = eigarcllae pectoralcs. 
Cigarettae odontalgicae: 

Rp. 
Trae opii s. 1. 

11 veralri u. 2. 
Pulv. coryoplzyl G. 

Keverd cl 10 czigarcltára való dohünynyal. Füstje a fogon 
tartandó. 

Cigarettae pectorales: 

Rp, 
Fal. bel/adonnae 30. 

slran1onii 
, lzyosciami aa 15. 

Fmclus plzcllandri :i. 
E:rtr. opii aquos. 1·80 
Misce cum aqua amyqd. 
anwrcir. Fiwzl cigaretiae 

No. centum. 

Cilind oma, roszindulalu rákos álképlel, mcl\· a véredé
nyek körül lahílhaló s nyákos, hcngeralalm köleackkel bír· az 
életre yeszedeln1cs lévén, opcraliv eltávolítása szŰkségcs. ' 

C1mbalomszeg = condvloma acuminala. 
Címet-alma, anona ada'ns, a forró fiildövön lcnvésző cserje, 

1.1?gJ> cgyszerü, épszélü levelekkel; pikkelyes, júizri gynn1öICsc 
,10 !apszer. 

Cimetfa = cinnamomum. 
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Cimexin, poloslrnirló szer, áll terpentin és carbolsav ke
verékéből. 

Cimicifuga racemosa = Aclea raccmosa. L o. 
Cimicifugin, makralin, az aclea racemosa gyökerének rc

sinoid anyaga, n1intcgy :·~ 0/0 ; sárgüs-harna port képez, rnely al
coholban oldható. Alkalmazzák 0·00-0·10 gr.-os adagokban mint 
anlispasmodicumot rheumámíl, vidláncznál, hysleriánál, dysm e
norrhoenál stb. 

Cin = Plumbum. 
Cina, semen cinae Halepensc, anthodia s. llores ci nac, 

snntonicun1, sen1en sanclun1. sen1cn conlra, s. zccloariae, zitvúr, 
cziper111ag, gilisztarnag: az arlcn1isia contra \„ahl. és az artcrni
sia cina Berg. üsszetcll virágnak rendjébe tartozó növény ki 
nen1 nyilt kosúrvirágzata. ~ 

A ki nem nyílt vinígok hosszuclad, oszlopszerü, sima zöl
des-sárga vagy harnás, 2 111111. hosszu n1agforn1út képeznek, de 
korúnlsern 1nagvak, n1int azt tévesen elnevezik. l\ virágzati 
hurok pikkelyei l'edélszcrüen helyezkednek cl, hordásak, hátu
kon aranysárga n1irigyckkcl vannak behintve; sajátsúgos und o
ritó szagunk, izük kescrü. 

. .\.. kereskedésben található cinavirágok csaknen1 kizfÍr1ilag 
az arternisia cina I3crg.-lől szárn1aznak, n1ely növény hazája 
Turkesztán, Perzsia, Aral; az áru Nisni-Nov-Gorod, Moszkva és 
Sz.-Pétervár piaczain lesz elárusilva, míg azelőtt Alexandrián 
és Aleppon út került hozzánk s innen lelt dcvanlei<-nek elnevezve. 

.:\ n1agy. L gykv. szerint a cinavirág hivatalos volt .. s áe
vezctt könyv az indiai és berber féleségeket nem engedte tar
tani. i\z indiai cina a sareptai sen1en conlra-nak egy faja s az 
arlen1isia pauci11ora és a. n1onogynától való, a virágok 1-2 n1n1. 
hossznak, barnák, f'esleltek vagy csészealalmak; nagyiló alatt 
pókháló-;zerüen szőröscknck hítszanak, a belső n1urvákon nagy 
narancs-sárga n1irigyck találhatók, a virügok szép pirosak. 

l\. berberségi,sen1en contra az arte111isia ran1a Sn1ith-től szár
mazik, mely faj E.-Afrikában, i\Jarokkóban lenyész s Livornón 
át jiin hozzánk. A virágok kicsinyek és barnák. levél és áglör
n1ellékckkel vannak keverve; a virágzat sürü és hosszu gya
polos szr'iriől szürke szinü. a virágok petealakuak, feslellenek 
s nincsenek elszigetelve, hanem csoportosan jönnek elő. 

Tartalmaz: 1., illó-olajat 1''/0 , ellő! van a virág szaga és 
ize; eme olaj 175"-núl forr, legnagyobbrészt dnabencamphort 
tartalmaz, melynek képlete: C10 Hm 0; át párolva vízre és Ceu Hwre 
hornlik s cn1ellett vajsav, valeriansav és angclicasav 111egy át; 
'.l., santoninl 2 1/ 2-2°/0, ennek n1ennyisége a kinyílt virágban 
nem oly nagy mint a még nem nyillban, !. Sanlonin; 3., viasz
szcrü anyagot; 4., czukrot; 5., gyanttÍl ; ü.. aln1asavas 111eszet; 
7., ti·5"/0 hamut. 

,,..\ e.ina hatóanyaga a sanlonin, n1agál a virágzatot n1anap-
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ság csnk házi gyógyszer gynnánt használjtík bélférgek ellen, or
vosi gyakorlalhan a santonin nyer alkahnazüst. 

Rp. 
Pulu. cinac 

, jalapp([c (1(/ 1. 
Sympi ([Umnl. 25. 

ill. D. S. '/, cím <lla// beve1111i. 

Cinaben = !. Cina. 
Cina condita = czukrozoll cinavirágok. 
Cinchona = l. China. 
Cinchonamin: Cm I:b N, 0, a rcmijia Purdic:rna kérgéh61 

eléíúlliloll alculoida, nem alkalmazzúk. 
Cinchon grófnő, Lopez perui alkiníly l'eleségc, kinek nc

vér{í! a chinafül elnevezték. !. China. 
Cinchonicin: e,„ fh. N, 0, műlcrmém". mely a chininből és 

chinidinből keletkezik, ha ezek 120-1:\ú -n:íl i1edvcsilelt álla
polba11 hosszabb időn :íl hevitlclnek; félig f'olyó gyantás tömeg, 
igen kescrü, vizben oldhatatlan, 1nig alcoholhan és ae:hcrlicn 
jól oldódik, a poláros fé11y sikj:ít kissé jobbra hajtja. Cincho
nicinnck nevezik tévesen a cinchoninl is. 

Cinchonidin, " chinidin, inchovalin, Winkler chinidinjc, a 
a különbiizií chinakérgckhcn cWjövií alcaloida, melyet 18D-ben 
Winkler fedezett fel; mai neve Pasleucrtiíl ered 18;)8. li.éplclc 
a következő; Cm [J,, N, 0. A cinchonidinl a chiningyárlásnál 
mclléklerményül nyerik a cinchoninnal együll. A ci11chonin
larlaratol n. i. sósavas vizben oldjúk s a tiszta alcaloid:lt ammo
niával leválaszlj:ík, a jelenlevő chinint és chinidinl aelherrcl 
kivonják. Szintelen. vízben oldhatatlan, 200"-nál megolvadó je
geczekel képez, oldalai nem lluol'escálnak s a lhalleioquin re
acliót nem mulalj:ík, a poláros fény sikjúl balra fonlilj:ík mely
nek é1téke: ([«]j = - 1H. 01 

I;-ölöslegesnck larton1 a szárnos einchonidin dcrivalun1okról 
hosszasabban irni. rnelyek ugyscn1 használatosak s· fölösleges 
lon1ol képeznek gyógykincsünkhcn, n1ivcl a chinin 1nellctl ha
l:ísuk szúmba sem vehető. 

Ciní:honinum, huanocin, bctacinchonin, cinchonicin, 
C'° Fb N, 0 = 328. 

111ások szerint L~1n ll'!.21\T':!. 0, a szürke, huanocoi chinnkércghcn 
nagy mennyiségben van jelen s abbcil · állitják cléí a chininnél 
leírt módon. Először Duncan 1803 és Gomez 1811. álliloil:.ik 
el6, de lüzelesen Pcllclier és Cavcnlon vizsg:íll:ík meg 1820· ban. 
A chinchonin fehél', fényW, lugos hal:ísu jcgeczekcl képez íze 
kezdetben alig észrevehető. utóbb keserü; :1700 r. hideg 2~0ll 

forró· vízben 1-10 l'. akoholban, (i(){) r. hideg -170 r. forró aelher
ben, '10 r. faolajban oldható, oldala a polüros fönyt jobbra 
hajl,a: ([«J r = 2.'17-5). 1-Iig savakban könnyen oldódik, oldala 
nem Jluorercúl s a llialleioquin reacliót nem adja. Sói vízben 
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könnyebben oldódnak, mint a chininsók, borszesz is feloldja, 
acthcr azonban ncn1, ngyszintén fölös an1111oniak sen1, az olda
tokból rnaró és szénsavas égvények füldszerüen csapjúk~ ki. 
20ll' 1-nül fehér gőzrH1:ct hocsújt, 2:JO·'-núl n1cgolvad, n1agasabb h6-
nél megharnnl. elég, dc nem oly gyo1·san mint a chinin. KOH-dal 
hevítve pyridin, chinolin és ezek homologjai képződnek belőle. 

Halás lekinleléhen a chininnel egyezik meg, csakhoay 
gyengébb. n1ivel heldlc ·1 rész felel n1eg 3 rész chininnek. b 

Cinchoninum hydrobromicum : Cm lfo N, 0. H Br., heverwé
hen készilhelc'í. ha \lli cgr. kénsavas cinchoninl 31 cgr. kaliÜm
hron1atun1n1al clkcvcrilnk n1id6n 1 gr. cinchoninun1 hron1alt11nnak 
111egf'elelő keveréket kapunk. 

Cinchoninum hydrochloricum: C111 u„ N, 0. HC/ + 2 Ih O, a 
japúni gykv, szcrinl hivatalos. 

Cinchoninum jodosulfuricum, anliseplol, 50''/o jódot tartalmazó 
sölélharna po1·, alcoholban és chloroformban oldható. i\linl an
tiseplinrmol a jodoform helyett hasrnálj:ík. 

Cinchoninum nitricum: C\„ [-[,, N, 0. HSOa + H, 0. 
Cinchoninum salicylicum : Crn I-I„ N, 0. e, Hu o,. 
Cinchoninum sulfuric. neutr.: 

(Cui H„ I'ú O), H, so., + 2 ffo o = 7 r.o. 
.Nagy, épszélü hasúhoknl képez, n1clyek kc1nényck, kescrück; 
forró vizhen, 7 rész igen lisz!a borszeszben oldödik. aelhcrhen 
ne1n. oldala nc111 Huorcscúl, a1n111onüíval liszla cinchonin csa-
pódik le heJ{íJe. · 

i\ n1agy. I.. gykvhcn hivatalos volt: n1ivcl ;)-szörlc rrycn-

géhh a chininnél. létj:•gosullsúga a n1cllell nincsen. b 

Cinchotin = chinidin. 
Cineratio, ama m(Í\'ciel, midfin valamclv fémet savval ho

zunk össze. ilyenkor a l'ém elveszti szemmel látható lulajdon
süg:1it és egy n1úsl'éle lcsl jün létre, 111clyct cinis n1etalloru111-
nuk 11eyeznck ha szine fehér vagy szürke; ha a kelctkezelt uj 
lest sárga, piros vagy barna, akkor crocns n1elalloru1nnak ne
vezik. 

(:inisek p. o. a stih. oxydnl. stannu1n oxydalun1, zincu111 
oxydalu111; crocusok: slihiun1 oxydalun1, l'err. carhonic. oxydal ; 
a11run1 oxyt!atun1. cuprtnn oxydatun1. 

Cineres clavellati = !{, COo crud. 
Cinis = han1u, n ré4i orvosok ültal naayrahecsüll ayöcry-

u .._,_ b~ b~ 

szel'ek, melyekhez babonüs hiedelemmel csodahal:ist kölöllck, 
ilyen volt p. o. az égetett czipiilalpak, különbiiz{í állatok hamYa. 
l. Carbo animalis. 

Cinis antirnonii = Slibium oxydal. 
Cinis Jovis = Stannum oxnlal. 
Cinis ossium = carho anir1rnl. 
Cinis stanni = slannum oxnlal. 
Cinnabaris factitia, hydrargy!-. sulrmal. rnl-r. mercuri sulfül, 

\'crn1iHon, cinöhcr, veres hi!„U.tnYkéneo: /-ly S= 2~'J2. \'crivi avürl-
.... , ~ t:> b~ö~ 

l\:1. ay, Gyógysz. Lcxic1n1 ll. lU 
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mány, melyet fekete Hg S-b61 pörkölés és fellengités utján tílli
tanak elő yagy pedig ugy, hogy a Hy S-t égYénykéneges oldat
ban pállitják. 

Szép cinóbert lehet készíteni. ha a higanyt sul)'ának '/,, 
részét tcy{i kénnel aethinpssú diirzsiiljük, a nyert készítményt 
,15° C-núl oly folyadékban digeráljuk, mely 1:53 r. KC}H és 150 
r. H, 0-héíl k 'szül; a sulfid színe fokról-fokra szep vörösbe 
n1cgy út, de ha a hü111érséklct ;)0°~núl n1agasabb, a lön11~g n1cg
harnul. 

A hircs chinaÍ cinúher a küvclkcz6 n1ódon készül: higanyt 
fölös n1cnn\'iséoü kénnel üsszeolvasztanak s a keveréket vizzel 
leöntik; a iiye1':'t aelhiopsot félgolyó alakn üslbc teszik; porcze~
lán cserepekkel lefedik s env másik üstiil bonlrn rea, a sze
leket agyaggal bet •pasztják ",; J!i 0rán út ~ készülél~d. tüz fiil'.ill 
hevítik; kihülés után n porczellanokra cs a ledo ust Jalara 
suhlin1álódoll cinöhcrt üsszcszedik, kevés vizzcl keverve 1neg-
6rlik s a félin foil·ékonv tömeget vízzel hígítva ülepítik. 

A mag/ II., -gykvl)en hh;alalos; Igen finom, él~nk piro~ 
por, \•agy pedig rostos jegeczeket kepez mn

1
Jf az

1
_
1
ant1

1
mo1

1
11t; 1. 

s. 8·1, hevítve sötétebb lesz, késéíbb mcgle rnlec 1 <, e e assan 
kihülve visszanveri piros szinél. de ha hirlelen hideg vizet töl
tenek reá, fekete rnarad; nagyohh h6111érsékre hcvitve S02 
képződése nie.Ilett kék.cs lúngBnl, ég, v?ttre ~lil!nn ... . -\ fé~1y , be
hatása alatt h1aanyt valnszl k1. Csak k1ralyV1z es tobbes egvcnY
kénegcket tart~lmnzó folyadék oldja fel, ily NOa ültal az oldat
ból fekete ezüstkéneg Yálik le. 

· A cinobert hamisítják miniummal és Cr Oo p,. vel, de eme 
hamisitúsok kimutatható.k a teljes illékonyság hiánya últal s 
ezcnkivül ugy is, ha a gyanus cinobert H ,~Oa-al kezeljük. vagy 
a leszürt folvaclékba fü S-t vezetünk, nudon fekete Pb S ke-
letkezik. -

j\;Jivel a cinober nehezen homlik fel, a szövetekre nincs 
befolyússal, sőt 1;) gr.-os adagok is hatástalanok,_ he:itve a7:on
ban H, S mellett higanygíizök is keletkeznek, mit lelhasznalva 
a higany hatása áll be. 

Héacbben renclellék belsőleg 0·25-1 gr.-os adagokban 
bnjakórii'ál, a decoctum Zitmanni al~rntrészél _is ez okból l~é
pezi; külsőleg mint marószert és mmt lüstöloszert ~lkalmazzak. 

Cinnabaris antimonii = Stibium chloratum sohclnm. 
Cinnabaris nativa, cinnaharit, hatszöges rendszerben jeg_e

czedő ásvánv cochenille vörös s innen v~1n görögüs neve is, 
melv sárkánv~ért jelent. A termés-cinnobcr ritkán fordul elíi 
naa;•ohb n1el1nYiséahen. hanen1 csak -elhintve vagy vaskosan 
ér~íerekben taÍülh~tó. Eléífortlul nálunk Se!mecz és Hozs.nycí 
mellett, Szlanán, külföldön Krajnáhan, a spanyolországi Alma
denben azonkívül Californiáhm1. 

Cinnamiiin ·:;oleum balsami peruviani, a fahéjsav benzyl
aethcre :'. '. Co H;,; (CH. CH CO). 0. (Co llo Cl-h), előfordul mintegy 
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(i()'/o mennyiségben a perui balzsamhan, kisebb mennyiségben 
a tolnbalzsamban is. Elíiállilható a perui balzsamból, ha' azt 
CS2-bcn oldjuk s az oldatból a cinnamylsavat forró vízzel ki
vonjuk, a CS, elpúrolgúsa utún barna szinü, 1 ·1 f. s. illatos fo
lyadék n1arad vissza, ez a cinnnn1üin; clőúllitható ugy is, ha a 
perui balzsamot :iOO ·-nál hevitjük. 

A cinnamüin alcoholhan, aelherben oldható, 12°-nál még 
nen1 szilárdul rneg. lcvegiin állva savanyu kén1hatüsu lesz; 
!{Oli-dal alcoholns oldatban kezelve, j egeczes fahéj savas kalinm 
válik ki s benzvlalcohol és toluol marad vissza. 

Cinnamen, -cinnamol = Stnol. 
Cinnamodendron corticosuni, a cancllaceúk családjába tar

tozó fa az .-\ntilh'ikon. n1clynek kérgét régen a cort. \rinterani 
spur. helyett alkalmazlúk. 

Cinnamol = Sivrol. 1. o. 
Cinnamomum aiíutum = cinnamomnm Zcvlanic. 
Cinnamomum aromaticum = cinnamomt11i1 cassiae. 
Cinnamomum cassiae Fr. :-\ees Cinnarnomum arom chr. 

~CC':i. cassia lignea. cassia cinnan1on1ca. cort. cinnan1. chinense. 
a babérfélék (Lnnrincae . .Jussien) csalúdjúba tartozó fa, hazája 
China déli partvidéke és a Szundnszigetek, a magy. II. gykv, 
ezen fajtúnak larlás:il rendeli cl; fahéjjal hoznak még Singapo
rcbrll, r~ataviúból a cinnan1on1un1 ohtusifo!iun1 Nces. és a e. pa
ucifolium Nees fáiról. Manillából pedig a e. Burmanni var. a. 
chinense faj;-ól. 

i\ chinai cinnan1on1un1-füt n1ég senki sen1 hí.lla s csak a 
kéregbíil lehet követkczletni, hogy az a e. Zeylanicumnak 
egyik f'nja. 

A kérget a :l-6 éves fának ágairól gyüjtik márcziust(i] 
inújusig; a 2-3 cn1. vastag ügakat 30 cn1. túvolsághan körül
v:ígjúk, u kéreg parüjüt gyengéden lekaparják s lehántva ár
nyékban 111cgszüritjük. 

A cassia kérge Chinában már évezredek óta használatos 
gyógy- és füszer; már Kr. e. 1200-ban Hh-ya növénytanában 
emlité~ van téve róla Kwci név alatl. A cassia és ceyloni fahéj 
közölt! kíilönhségct a régi görögök is ludtük, igy n1onda!ik. 
hogy II. Selcucos, Syria kir:ílya, Apollonak miletosi templomába 
két font cassiát és u. a. cinnan1on1un1ot vitl. 

A kereskedésbeli kéreg -1-6 mm. átméréíjü csöveket ké
pez, melyek 1 mm.-nél vastagabbak, kívül vörösbarnák s a le
Yelek helyén elszórtan sötétbarnák, néhol eresek, töréslapjukon 
paraszerüek, n1etszési lapjukon vörösbarnák, rnárványozottak 
s befelé határozatlanul sugarasak. 

A középső kéreg sejljc gömbölyded s halvány, barnavö
rös szinanyagot és ken1ényilő szen1csékct tartaln1nz; a luí.ncs
réteg a sugaras belső részig érintő szerint . n1egnyult sejtekből 
álló parenchim szövet által képeztetik, melyben kíisejlek van
nak szétszórrn ; a velősugarak 1-3 sorosak és ékalakuak, he-

10• 
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gyükkel a központ felé fordulva; a húncssugarak 1nnga"s<Íghan 
n1cgnyult parenchyn1scjLckh6l állanak s czekhcn n1agúnosan és 
párjával is nyálkascjlck, valamint a hosszasan megnyúlt illó-olaj 
larlalmu sejtek állanak. 

·rarlalinaz 1°/n illö-olajal, sok cscrsa\'nt és kctnt~nyit6t, 
nyálkút. kevés czukrol és gyantüt; a kcn1ényil6 a fiatalabb ké
rcgh6l vizzcl kivonhalü, id6sehh kért•ghcn csak tnegduzzad, ol
clalából eczclsavas ólom kicsapja. alcohol nem. 

.!\ kérc~ ill<> olajúnál fogva f'fJszcrcs izgató és gyornorerú
sité), cscrsavl<1r!al111:ín:íl l'ogva iisszehuzú szer. Czélszcrücn alkal-
1nazhatú 1dí'!lt gyotnorhurül, hagyrn:·iz ulolsú szakühan kirnernll 
helegeknéJ H küvctkez{) f'orn1ula szerint: 

llp. 
Crdac 11/bac 
(,'inllallL p11lu. <1a 2. 

111. r fi· {11 dos . .\'o. s. 
S. '/, <ÍrlÍ11k1'11! 1 pori. 

I-lasznúljük 1ni11l élvtígygerjeszl6l. hányás-. görcs- és rájda
lo1ncsillapilúul, jú halúsa van gyur111ahL·li vérzéscknL'i, f6leg a 
melyek a méhben történnek, mint szélhajtó is jó eredménynycl 
használható. 

Cinnamomum Zeylanicum. cinnamomnm acutnm. laurus 
cinnan10111un1 I .. Ceylon szigetén honos fa, 111elrnek kérge a 
hrit és fra11czia gykv. szerinl hivainlos. „ ~ 

..\ ra kicsim·. iirökziild, levelei siirün állanak, l'énvesek s 
ulúl kékes szinüCk; ,·irágzala zélldes hugúl képez. kelfc111clle11 
szagu. ,\ cinnan1on1un1 l'át rilvidrc v<ígoll l6röl tenyésztik ugy, 
ho!!Y coy ovükérnek ·l-;) ha1'tüsa van 111elvekel 11/.,-2 éves .... ,„ r"!v o„ • ' „ • 
korukban, nlid6n barnulni kl'zdcnck, nagy csőzé~e.k utún n1ü
jus, jnnius. novcn1her és deczcn1hcr hönapokhan !en1elszcnck. 
a levelektől n1cgliszlitanak és nyalúhokha rakva :2-1 órüig üllani 
hagyják; czulán a kérget lel'cj lik, küls6 és küzéps6 'kérgét Ic
knpa1:ják s a hengeres csöveket 10--:20 darahonkénl egyn1ásha 
dugva, ürnyékl>t111 111egszáritj:_ík. 

..\ ceyloni fahéjjal tcnyészlik Kelel-lndin déli vidékein 
Tellycserryhcn. ~Jalabarhan, Jav:iban, nem sokat ér a cnycnnei 
és hraziliai fohéj. A kereskcdésheli kéreg 1 méter hnsszu 1 cm. 
átrnéröjü csüvckel képez, n1elyck O·:l;) n1111. vastag. cgyn1ásha 
dugott háncscsüvekh61 üllanak; a hüncsok kivfil világos sürgüs
b'.'!'n:Ík, belül siilétchbek. lörlapjuk rostos, haninlmelszclük 
lulelé keskeny kfüejlddiiil :íllö gyürül mulat, melyből befelé 
hal<Íroznllan sugaras csíkok híthatólc 

1\ kéreg sárga szinél száritáskor kapja, 111crl a nyers ké-
reg fehéres szinü. ' 

'farlaln1az 0·:) 0
/ 0 illö-ola.;a1, n1annitot és kevés cscr:-;uvat. 

..\ csersav csekély mennyisége miatt az illó-olaj hatása lép elií
lérbe, emiatt csak olt mulja felül a cassiál, a hol az illó-olaj 
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hnl{isd!'a kell sz:ín1itani, dc ha a csersav összchuzó hat~ls~h·a 
van szükség, a cassia veendő. 

Cinnober -~ cinnahnris. 
Cintoria = ccnlaurium. 
Circu!aris elmezavar, örö'dési hajlam alapjátl fejkiclő alakja 

az c!tneznvarnak. n1id611 a heletrcn id6szakonként a tnania és 
hí1skon1orsüg tünetei vüllakoznak. Gyógyulásra kevés ren1ényt 
n yuj t. 

Circularis .jlolarisatio. kiirih sarkilás. bizonyos hislúlvok
n:ik vagy oldaloknnk an1a tn'.ajdonsúga. hogy a pohíros i'ény 
rezgéslapjüt kiíralakulag jobbra. vagy halra fordilj:ík. 
. Ha p. o. egy fénysarkiló készülékbe a sarkiloll fény ul
Hha sziiléíewkor oldalol helyezünk, nkkor a műszer annlvsalor 
liikrél az óramulalórnl egyii::ínyban kell forclilani bizonyÖs fo
!dg, hogy a polúros fény is1nét el6lünjék; u. i. Yiselkcdik a 
cinchonin. ac. larlarieum. dextrin, czilromolai stb. ezek a jobbra 
fordil<'ik: dexlrogyrck; vannak oly anyagok is a n1clyck a po
lürns l'ény rczgéssikjüt halra fordiljúk, p. o: n chininsók, cin
<.'.honiclin, gyü1nCH<.'.sczukor, invcrlczukor, ürün1olaj, tojúsf'ehé1:je, 
ac. lacvolarlaric. ezek a balrafordilók: lacvogyrck. 

Azon il sziig, mely alall vnlnmely oldal a sarkilolt fény 
rezgéslapjüt forgaljn, arúnyos a folyadékréteg n1agasságával L, 
és a benne i'oglnll forgató anyag 1ncnnyiségévcl ,l/, és a fény
forrás (;, n1in6ségétöl is l'lígg, 111ég pedig: 11 = L .. ill. l'. 111ilJ6l 
következik. hogy 

;][ = ___:!:__ 
e. L. 

l~zen eljürús a polari-stroho1ncter segélyével vizcletck czukor
lartalmúnak meghalúroz:ísára allrnlmaztatik. L. l'olarisatio. 

Cirrhozis, a m:íjnak, lücliinek láplülkozúsi zavarok kövcl
kezlében fellépett 1ncghelcgcdése, n1ely n küt6szüretck tulsügos 
felszaporodása állni jellegezlelik. Ilyenkor a meghctegeclell szerv 
lün1üttchb lesz. n1ííködési képessége csökken; a 111üj cirrhosisü
náI az epeclválaszl;ís és kiürités 1negakadása folyt:ln sárgaság 
léphet fel. A gyógykezelés symptomalicus, gyenge hashajtókkal, 
az étrendre nagy gond forditandó. 

Cissampelos Pareira L. a menispermiumfélék geniusáha 
tartozó kuszó növény ; az iszalaghoz haso 11ló szára durvarostos 
lörésü. haránl.rnetszctbcn sötét parás réteg és világosbarna fa
üllon1ány lüthaló fagyűrük nélkül; szagtalan, igen keserü izü. 
c;yükerc a hril, é.-an1erikai és franczia gykv. szerint hivatalos 
rad. pareirac néven. Tartalmaz pclosint. 

A pareira egy m;ísik faja, a chondoclendron lomenlosum 
(1. 0 .. 1 nagyobb használatban van .. 

Cito = gyorsan, sürg6sen clkészitendö vény elejére szok
ták feltünően fclirni; e helyett haszn:ílalosahb a ,stalim' szó. 

' l. 
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Citraconsav: e, H1 (CO. OH)e; kétalju szerves sa,·. mely a 
további bevités alatt itacon- és cilraconsavra bomlik fel. 

Szintelen, !Jl''-nül megolvadó lemezeket képez 
Citral, Schimmel & Co. lipcsei olajfinomító czég készítmé

nye; nevezett anyag a czitron1-olaj föalkalrészél képezné s 7·5''/0 

van jelen belőle az olajban. 
Citren: C10 H111, camphorszcrü vegyület, a czitrom-olaj egyik 

alkatrészét képezi. 
Citrylen: C10 Hm, a citrcnnel isomer vegyüle.t, ugyancsak a 

czitrom-olajban fordul elő. 
Citrom = Citrus. 
Citromfü = Herba melissae. 
Citromsav = Acid. citricum. 
Citronellol, citronellalcohol. a rózsa-olajnak és nehúny 

geranium-faj olajának alkatrésze, vizbcn rózsaillatu folyadék. 
Citrophen, a czitromsavnak paraphenelidinnel való össze

köttetése: Ca Ii.. OH. COXIJ. CO, Eh Co Ili. sok meleg vízben ol
dódó jcgeczeket képez, anlipyrelicum, sedativum és aniineural
gicum; alkalmazzák 0·5 -1·0 gr.-os adagokban typhusnál, mig
rainnél, rheumánál. 

Citrullin, .a citrullus colocynthis gyanlane111f1 anyaga; súrga 1 

alaktalan, alcoholban és aetherben oldódó por. Alkalmazzák 
O·O!-O·O'.l gr.-os adagokban mint hashajtót. 

Citrullus colocynthis = Colocynthis. 
Citrus aurantium = Aurantium. 
Citrus bigaradica = Auranlium. 
Citrus limonum Hisso, e. medica fi. var. Linne, közönséges 

czitrom, Kelet-Indiában honos, déli Európában tenyésztett nö
vény a narancsfélék családjában. 

3-:'5 méter magas, rendetlen növésü f'a, hosszasan tojás
dad levelekkel, melyek mindkét végükön hegyesek; a virág 
kelyhe lapos tálka, 3-5 hasábu, szirmainak száma .5-8, ezek 
kívül vörhenyesek, belül fehérek, a virágok részben himnrisek, 
részben egyivarosak. 

Gyümölcse (agruma, malus medica, malus assyrica) bogyó, 
pete-alaku s k. b. alma nagyságu, a bogyó héja sárga, fels6 vé
gén pedig egy szemölcs-alalm emelkedés van. Belseje rekeszes 
s savanyu nedvvel telt bélállománynyal van tele, a nedv k. b. 
2-2·5 gr. czitromsavat tartalmaz. 

A gyümölcs falának külső és középső rétege képezi a hi
vatalos , cortex cilri „t. 

A héj (cortex-, pericarpium citri) világossárga, hosszura 
metszett darabokban kerül a forgalomba; külső oldala fényes, 
érdes felületü, mely felület a szagos illó-olajat tartalmazó hólya
gocskáktól ered; a belső kéreg vékony, szivacsos, fehér, kelle
metlen fűszeres szagu, keserli izü, az előbbitől eltávolittatván, 
a megmaradt rész a czitromh~j sárgája ,flavcdo cort. citrk 
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r\ kíilsél héjban az egysoros h<i111sejtek küzl szán1os nyilás 
tahílható, melyek alatt vékonyf'alu parenchym-szövet van s ebben 
varrnak elhelyezve 1-2 sorban a nagy olajtartók; a szivacsos, 
fehér szövet sejtjei különbözéíleg ágaznak el, J + lU oldat által 
1nulékonyan n1cgkékülnék. 

A ezitrnm héja tartalmaz: 1., illó olajat (!. ol. citri); '.l. 
sárga, szil:írcl lü111cgü szinnnyagot, n1cly a parcnchyn1szüvel 
külső sejtjeiben jön elő, KOH-lian sárga színnel oldódik, jóddal 
megbarnul; 3„ hesperidint; -1., limonint: 5„ tannint; G .. oxal
sav't1s cnlciun1ol. 

A citrus medirn L. héja olajban szegényebb, tetemesen 
vastag, a gyü111ülcs bele pedig kevesebb czilfon1savat tarlalrnaz. 

A czitromhéjat mint illatos izgatószer! és keserü-anyagot 
slo111achicu1n gyanünt alkalrnnzzúk. a gyün1ölcs nedve pedig 
mint hüsitőszer limonadékba alkalmaztatik. 

Citvár = Cina. 
Citvorgyökér = curcuma zedoaria. 
Civiale János, híres l'ranczia sebész, szül. 17!12, -f 1Sli7. 

~hír n1int orvosnövendék prúhúlkozolt a hugykőnek ncn1 véres 
uton való eliávolitásával s midőn oldó szerekkel eredménvre 
ncn1 jutott a hugykőzuzás (lylhotripsia) esztnéjérc jCHl s ezl nw1eg 
is valósitotta, Az első sikeres hugyk6zuzást 18'.l·L január Vl-án 
végezte a franczia acadc111ia egv hizoltsüga s szün1os jeles se
bé~z cl6tt. Eme míívcért a !üliliü frankhÓl álló ~lonth_i·on dijat 
lrnpta. 

Cl = a cl1lor chemiai jele. !. chlór. 
Claclonia = rénzuzmó. 
Clairvoyance = delejes álomhítás. !. Hypnosis. 
Claretumi régi gyúgyszerkönyvck készilrnénye. ülloll illatos 

füYekhől, borból, cwkorból vagy mézből, megfelelt körülbelül 
a liköröknek. J>. o. 

Rp. 
C/arelwn simple:r: 

Ci11na1110111i, unc. lr. 
Cardamollli, 1rnc. 3. 
Zingiberis dracb. :J. 
Vini gallici libr. 48. 
Sacclwri alhi libr. 8. 

J1/. f. Clard1111l. 

Clarificatio, derités, ama müvelct, mclylyel f6zctek, syrupok 
a zavarosságot okozó anyagoktól n1eglisztiltatnak. A derités tör
ténhelik vagy szíírés, vagy bizonyos anyagoknak hozzáadása 
:Jltal, ily anyagok : tojúsfehérc. vizahólyag, enyv, caragaheen, 
kaolin, melyek a deritendő folyadékba keverve azzal együtt 
főzelnek s vagy lehabozás (despumatio) vagy leülepités által 
választatnak el a megtisztult folyadéktól. · 

Claustrum virginitatis, hsmen, szüzhúrlya: hajadonoknál a 
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hüwlv bemenete előtt ülló ll\'á1duírtrn-níncz, mely a hüvelv 
hütul;ó részéből indul ki és féiholcl-aliílrn szabad hoinorn széllé! 
előre fordul; a hüvely-bemenetet nem zárja el teljesen, csak 
l•l n1n1.-ig szükili s a n1enslrualiós folyndékot átengedi, ritkán 
gyíírü-alaku. A hymen közösüléskor frijdalom és kevés vér
vesztés közben csipkésen berepedezik, de tág nyilúsu szüzhúr
lyák elég gyakran sértetlenek maradnak s csak szüléskor re
pednek szét; ily hymenek azonban a gyakori kilzösülésekkor 
szélükön dörzsöltetve, gyuladásha jöhetnek s a vaginismusnak 
válhatnak szülőokávü. 

Clausura nigromantica, Paracelsus szerint ama bííbájos 
hatás, melynek segélyével az emberi test állapotát meg lehet 
változtatni anélkül. hogy a testen észrevehet<> .elvúltozást le
hetne lfüni. 

Clavelli cinnamomi = Flores cassiac. 
Claviceps purpurea Tulosne, pyrenomycetes; egy-két éves 

gon1ba, n1ely a közönséges rozs {sccale cereale) virügünak pclc
széke körül annak tön.krejutása mellett képzéídik. Eléíjön nálunk, 
Nén1elországban. sőt E.-i\n1erikühan is ncn1csak n rozson, ha
nen1 különhöz6 fíínen1ü növényeken és súsfélékeu. l~n1c gon1ba 
színtelen fonülsejtekbéíl képzfídik, melyek a rozs flalal pcteszékét 
- teteje kivételével - körülveszik s annak külséí falrétegébe 
is behatolnak ; a petcszék helyébe fehéres, lágy spcrmogonium 
lép, melynek közepéhéíl képzéídik a gomba sclerotiuma, az anya
rozs, 1. secalc cornut. 

Clavicula = kulcscsont, a mellkasból a nílpereczekre 
hajló csont. 

Clavicula Salamonis, Salmnou kinílynak tulajdonitott cabha
lislicus könyv, fölcg a bíívészcltel és alchemiával foglalkozik. 

Clavis ~~ kulcs, régebben lexicon-féle könyvek czime volt. 
Clavus, lyloma. tyukszem, biirkérgesedé': a bfír felsfí. el

szarusodó hiin1rétegének szaruszcrü n1cgke1nényedésc larlös 
nyo111üs vngy dörzsölés folylán. 

Eme elnevezés alatt fcileg a híbujjakon el6fordulcí szarn
piínczélt értik, n1clyet ép ugy okozhat a szük czip6 szorilús, 
mint a nagyon hií czipéi cliirzsiilés :í!Lal, 

A„ clavusnak nyilaló füjdal111assüga onnnn van. hogy az el
szarusodott hán~paizs az idegben gazdag h6rhe egy csapol ho
c~~\i}. tnely az idcgekcl nyornja. ingerli. .A tyukszen1nek Yéres 
k1vagúsa igen veszcdeln1es operalio, 111ivcl a trukszern helrén 
az ízületbe henyulö nyálkaerszény szokott kéj>zéidni, mel); az 
1znlet tnegnyitúsüval annak ferl6zésél vonja n1agn utün s a ki
menclel üszkösödés és ;íltalúnos vérf'ert6zés f'olrtán halálossá 
válhatik. -

i\ tyuksze111 kiirtúsa hígyilö. oldö vngy n1nrúszerekkel !ür
ténik, a nvo111ús envhilésérc valcík az u. n. tvukszc111-gvlírük. 
Yények : - - - -

Rp. 

Rp. 
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il!Cl'c. p1p. albi 
Zinci o.uydali aa 2. 
U/)q. Emoll. 20. 

· M. r unu. 

' 
Acidi .w/icy/ici :Hl 
Col/orlii /le.úl. .5!NI 
Trac jodiuac t!NI 
E:rtr. ca1111ab. ind. 1·0 
M. D. S. E<'sci seyé

lyi'l>d /dkenn'. 
Jó hatásu a vúszonra kent snlicylos szappantapasz (Tou

rista tapasz) is. 
Clavus secalinus = Secale cornutum. 
Clematin, a clematis fajokban lalüllrntó, eddig nem tanul

mánrnzott alcaloida. 
- Clematis erecta, fiammulae .fovis. ló torma, eriisl'íí; a ranun

culace:ík családjába tartozó félcserje, levelei hármasan csopor
tosulnak, Yirüga fehér. sziron1nélküli. Csipéls, vcsicans n~dvet 
tartalrnaz, régebbi gyógykönyvekben hivatalos volt s hujakúros 
húntalmaknál, melancholiánül alkalmazták. külsőleg főzetét mint 
n1osószert genyes túlyogok n1osúsüra. 

C!ematis vitalba, iszalag, juhszala~. venige, felfutó csc1:je a 
ranunculaceúk c:-;ahídjüban n1inlegy ;")0 fajjal; levelei ütcllcnesck, 
hürn1asak, lcvélnyclci kacskaringösak, virúga 1nagúnos vagy 
hogas, kelyhe színes, !-".zirn1a ninc!-:en. 

Cleptomaniai loptísi rögcszn1e, a n1onon1ani,ínak egy alakja, 
mely ellenállhatatlan lopási ösztönben nvilvánul s főleg terhes 
n6knél van n1eg nagy n1érlékben. ~ 

Clima, éghaj at, valamely vidéknek talaj-, viz- és meteoro
logiai viszonyai. 111clyck az illető hely geografiai fekvésétől és 
gcolugiai alakzalálól függnek. 

A. clirna uz e1nheri test egészségére nagy hefolyással van, 
igy bizonyos helegségckct (szan1árhurut, 1nnlarin slh.) csakis -a 
clin1a 111egváltoztntiísávnl lehet n1eggyögyilnni. A knlünböző ég
hnjlalok nlalt a tápanyagok n1egválaszlásn is ,,igen fonlos, igy 
p. o. meleg éghajlat alatt a zsiros ételeket, sok huseledelt kerü
lik. mivel azok a test h6mérsékletét emelik; azonban a hideg 
égüvökön a fd tüpanyng a tiszta zsir, rnivel a test nagy hc1vesz~ 
tése ez által pcítolhatcí. \'alamely vidék éghajlatához való alkal
mazkodúst acc/imalisatiónak nevezik. 

Climacterium, giiriigül tulajdonképen lépcséit jeleni, átl'itt 
értelemben az élet nevezetes forduló-pontjait, vagy veszélyes 
szakaszait értik alatta. elimaclericusnak mondották ar. ó-korban a 
7. és G3. életévet. Az onostudomünyban climacterium vagy 
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climax alntl a nr> ama életévét ér!ik. melyben a peteérés ki
halófélben van ' ennek következtében a hónap zám is elmarnd. 
A climaclerium a középeuró1iai né1ielrnél a 50-ik év, oka lledi<> 

l„ 1 I' b a pele esze.;, sorvat asa. 

Climaticus gyógyitás: a betegségeknek az églrnjlat mcgv:íl
!ozlatüsa üllal vnlö gyögyitása I„. (]i1na. 

Climax = Climacterium. 
Clinica, güriigi'll eredetileg ágyat jelent, jelenleg a·1. oly 

intézeteket, kórh izakat értik alatta. a n1elyekhcn a helcgc~.;:cn 
gyakorlalil::ig szokták lanitani a hctcgség r ·lisn1cré-;él és gyügyi
l:ísát - természL·lcsen a beteg hMnínya nélkül. A klinikák leg
többje specialis betegségek kezelésére van berendezve; így Vdll

nnk: helgy1·1gyászali-, schészcli-, szülészeti-, 116gyögyüszali-, szc
n1észcti-. fülé.-;zcli-klinikúk. ugyszintén hőrgyögyúszali és chnc
hetegségi klinikük, n1elyek egyetc1ni tanárok vezetése nlatl 
üllanak s részint az álla111, részint alnpilvúnyok vagy egyesüle!ek 
üllal lm'latnak l'enn. L. még Polyclinica. 

Clinicus alall a clinicüt vezelií on'ostanürolrnl és az ncia 
j:író orvosnövendékekel értik 

Clitoris, csikló, a nő küls6 ne111i s?.crvének ingerlékeny, 
megduzzadó része, mely a eoilu.; allrnlmával a dörzsölés folyl:ín 
a kéjérzetet kelti fel. A clitoris a medenczecsonl ülií-cso1\ti ré
szén ered két szárnynyal s a kis szeméremajkak (nymphákl 
!'első érintkezési helvén csucsorodik előre a szemérem-hasadék
ban; végén egy gonib-a'aku duzzanat van, melyet l'élhold-alaku 
fityma vesz körül, belseje barlangos érsziivelbc31 úll, mely az 
ingerület alkaln1t'íval vérrel telik n1eg s rnegduzzad, ilyenkor 
hossza 10-20 mm. is lehel. Yaslagsága 2 cm. Délafrikai népek
nél a csikló oly hosszu, hogy gyürüvel erősilik a kél láb kii?.l 
a gáthoz ugy, hogy a szemérem-hasadékot el?.ái:ja s ezúllal a 
szüzesség megvédelik. Keleti népeknél, neluíny arab törzsnél 
szokásban van a csiklót kidgni, hogy a lulságosan kifejl6döll 
nemi öszlönl elfojlsük s valódi becsmérlés számba megy, ha 
valakim azl mondják; •óh le nem metélt n6 fia•, 

A clitoris kiirlúsa ncn1 régen n1ég nchány orosz és ron1án 
szeklámíl, a skopzfümál még szokásban volt. Fajtalan nr>k a 
clitoris izgatása, dörzsölése üllal önferléízik magukat (manu
stupralio, maslurbalio), sfíl duzzadt fülapolban himvesszéí gyanánt 
is használják egynuís közölt. A ne111i ösztönnek ilyen módon 
való kielégilését kél 116 közölt •lesbosi szercle111•-nek nevezik, 
mivel az ó-korban föleg Leshos szigetén divoll s Sapho köllr>nr> 
is hódolt neki; az ily nr>kel a görögök tribadeseknek, a rómaiak 
fi'frlricesek-nek nevezték. 

Cloaka, a bélcsatorna és a hugy-ivarvczelékek közös vég
darabja, a mely a rnadarakn,U s a gerinczes állatokból a ma
darakhoz való átmenetel képezéí ornilhorinxus paradoxusnál 
van n1eg. 
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Clonicus görcs, a kóros izomiisszehuzcídüs ama alakja. mely 
rryorsan vúltozü, hünykolödó, rúngalúdzó összchnzódúsokhan 
~}·ilvúnul, ellenléthen a rnercvséggel járó lonicus gör~scsel. I~. 
Spasmus. 

Cl.oquet Gyula Germain, franczia sebész, szül. 17\10., megh. 
188:1. Erdcn1e az elméleti oktalúsnak demonstraticíkkal való 
iisszekölé,e. 1851-től a császár consulláló sebésze, 185;)-1'31 a 
franczia lud. akademia tagja volt. . 

Clostridium amylobacter, vajsav-erjesztlí hasadógomha, mely
nek egyik faja; a clostridim~1 bulyricu11;1 a czu.kor és dc:--tri!1-
oldatokban, stqtban, savany1lott ugoL·kaban va.1savas e1:iedesl 
okoz s élesz[{ít vúlaszlva ki, a sejtkemnyél ezáltal feloldja. A 
closlridiumol< Pasleuer szerint anaerobionok is lehelnek. 

Clusiaceae, ürdögf(í-J'élék, forró-vidéki kélszikli l'úk a bodor
rcízsa-félék c;alúdjúhan mintegy 230 fajjal. Leveleik átellenesek 
s nyelük izell; a jöszagu virág fentnős, csillag-alakulag elhclye~ 
zctt 8-10 szirn1u, tcr1nésük hőrnc111ü tok vagy hagyó. I..cglöhhjc 
grnnlús tejnedvet tartalmaz. L. Gulli. 
' - Clusia flava L. Jamaic 1 szigetén honos fa, a hotlorrSzsa
félék csnlúdj~íhan, levelei va-;lago'c púrhuzan10.-; erüek, virága 
s:írga. A clusia neth·él sebekre hasznúljúk jó eredménynyel; 
a nedv en1e lnlajdonsügút öszlünszerüleg az állatok is ·isn1erik. 
p. o. a n1egsehesült vadkan a fül addig dör/.sö!i. rágja. n1ig az 
halzsan1ot hocsájt, 111elyel a sehhcl fcldörzsöl s igy rneggyógyul. 

Clysma, cil'sler, enema, csiírc: különbözií folyadékok vagy 
oldatok, melyek fecskendiível a végbélbe vitetnek gyógyítási 
czélhól. A ch·smúk czéljuk szerint háromfélék: héltiszlilók (cl. 
aperiliva), g)·ógyszercsck (cl. rnedicala) és tápláló csőrék (cl. 
nulrienlia). 

Clysmata aperitiva, hélliszliló cs6rék; 200-300 gr. langyos 
melegen befecskendezett tiszta vizet hélliszliló csiírének nevez
nek; ennek czélja a béisúrtön1egek fellúgyitása s szelíd inger 
grnkorl:ísa, rnelv utóbbi reflex ulon székelést okoz. Növekedik 
a· halás, ha chaiuomilláhól va"I' más arnmalicus flíhől infusu-

~ 1 • n1ot készitünk s ezt. vauv cav kanál sót, cczetet va.av a. vcer1nt, o. n~ ,__,„ ...., JI 
hozzáadjuk a befccskendezendéí vízhez; hashajtó sóknak 10zza
golása indokolatlan. 

Clysmata medicata, gyógyszeres csfíl'ék, melyekkel vagy a 
gyon1or nyúkhúrtyújúra akarnak hatni„ vagy pedig bizonyos 
gyógyszereket a végbél és vastagbél falainak felszívó területén 
akarnak bevinni a vérpályába. Eme csőrék lehelnek többfélék, 
·u uvn1int: 

b- a) l:yrtlomcsillapitók, melyek vagy liszla melcgvizhől, vagy 
kcn1ényilé5, lenrnag, rnúlyvuvirúg főzetéből úllanak; alkaln1azlat
nak idült ha;menéssel júró vaslaghélhurnlnál, a végbél heveny 
hurulj ám),I ; 

b) Oss:elw:ó (stypticu.<) cs6rék, ezek kisebb lérfogalu ak s 
állanak arg. nilric. 1

/.1-
1
/ 2"/0 • l.11111in 1/,-2%, zinc. sulf. 1

/ 2-'2"/0 , 



156 -

ferr, sesquichloral. 1
/.1-l °fo s más összelmzö -s7.erek oldatából: 

a csőre f>-10 perczig 111arad a bélben. n1cly id6 alatt a gyógv~ 
anyag kifejti hatús:ít a nyakh:írtyára s a létrehozott inger kii
vetkeztében még hamarabb is ldürilteli!;: alkalmaztalnak idült 
hélnyükliárlya n1eghclegedésnél, vastaghélhuruln:íl, bélvérzésnél, 
hélfekélveknél. stb. 

e) -l::galó csi5rtYt. n1clvek aron1uticus nüvénvc!\: forrüzalüt 
tartalmazzák, vagy lehet Iiennök ni therehintinae. 1-111, g1·. 
camphor; alkalmazlalnak izomclemvedésnél, meleorismusrníl · 

dJ Fércgülü csör/k, n1clvck '.2: 1Ü0 arünvban sen1en cinn~ 
forrázaláhtíl. 1 : 100 aráinha·n kal. sulfuratÜm oldatából, slb. 
üllanak. tarlaln1azhatuak fÖid1agyn1a-f6zelet, cczcles keverékeket; 
allrnlmaztalnak bélférgek e«ilésére: 

e:i gydgys::er ft'ls::irniúsra s::únl csörék. n1elvl'k kic~i11\' 
volurnenüek s hossz::ibli idcicr n1aradnnk n yér1héll1-cn: hoiry i.1 
fl'lszivödüs n1eglilrlénhessék. ~ véghél a hélsártÓJ 1ncglb.;í:lit~71~Hlr·J 
s az inger elkerülése végcll szükséges a hcfecske~ dczl'ndt'í f'o
l\'adékha n1ég laudu11u111Űl \'UO'\' \'altln1i nyákos anyagol keverni. 
1iéldául : "'· 

Rp. 
;\'atrii salicylici yrm. 
Gt1111111i arrrhici 11 

Aquac dest. s. 
T1nc/. opii s. 

111. D. S. 

80. 
yutt. Vll l. 

Csürc. 
Clysmata nutrientia: tápláló cs6rék, olv esrírék ezek, rm·

lyck n1ár 1!1ngukhan is, fe1sziYödni képes lápanyagokal_ lnrlal
n1uznak s Jlycnckrc azert van szükséu. inert a vasfpahel 11y:ík
hc'irtyájának - nincsen fclszivó képessége, n1crl 11cn1 ;:;YálasZt el 
fern1cnleket, n1clyek a bevitt tüpanyagokal túphílüsra alknl11u1ssü 
tegyék; ilyen csé5rék a bor. husfev~cs, peplonok. huskivnnat
oldatok; alkalmaztatnak oly esetekben. mid6n a tápszerek hevi
le~ének rendes uljai köros okoknál fog,·a vagy öntudalhiüny 
mratt nem használhatók. 

Clyssus, clissus, régi gyógyszcrelncvezés, melyet alkalmaz
tak né1neJy i't.~n1eknek snvakbani oldalaira. n1üskor a liszlálnlnn 
savakat is-igy nevezték. de clyssus elneYezés alatt lalálhatni 
111ég aron1aticus vizeknek 111ézcs keverékét is a régchhi gykvck
hcn (v. ö. (;eiger: I)harn1acopoca univcrsalis pag: 185). 1). o. 

Clyssus antimonii, sive mineralis, Aqua Stimmi sulphurca. 
Aqua tonitnralis, Spir. Antimonii, ez nem volt egyéb, mint tisz
tátalan hig kénsav, n1eiyct ugy üllitottak cl{i, hogy salétrornol. 
antin1oniu111ot és kénl egyenlő 111enn\'isécrhen hcvilettek s a tá-
1nadt .gőzöket vizhen rcfrOgták. ~ b 

Clyssus nitri .• seu simplex, nem volt cgyéh, mirll salétronr
nak é~ szénpornak heYitésc és explosioja utján keletkezr3 
.gázoknak vizoldata. 
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Clyssus agrimoniae, helonieac. farfnrae etc. parnntm clari
ficando el eoquendo herhanrnr Libr. 8, cum sacchari Lihr. 1. 
nd n1ellis consistenlian1. 

Clyssus sulphuris = Spir. sulplmris per campanam. 
Clyster = Clysma. 
Cm = ccntimcter. 
Cm'.!. "'= négyzelcenliineler. 
Cm'1• = kiibcentirneter. 
CN. "".,,,.' a cynn vegyjele. l. n1ég Cy. 
Cneorum tricoccum L; eseppolajfa. a rulaceák csal:\dj:íba 

tarlozri cserje, Európa déli és Afrika északi partvidékén. 
I .e\'clci egrszerück. h6rncn1ück, örökziJldck: virága sárga, 

g}·ü1nü!cse horS{jnagyságu vörös bogyó, rnelyel 111inl 'hashn,(l<'it 
és Yizclet-clvülaszlcjl hnsznülnak f6leg Spanyolorsztíghnn. (haceac 
oliYeiaL' néven isn1crcles) 

Cnicin. 1. C:arduus henedietus. 
Cnicus beneclictus = Carduus. 1. o. 
Co o,= a cobalt chemiai jele. 
Coetaneu1n = olv nüvénv, rnelv a virügnyitüssal egyidejü-

leg lon1hosodik, p. o. ~a küké1iy. -
Cnagulatio, rncgolvadús, a f'chérnyék anH1 sajúlsága, hogy 

hizonyos kürülmények kiiziitl oldolt úllapolukbcil kidlanak s 
üsszclön1ürülvc 1ncgvülloznak . ...-\ n1cgo!vadúst cldidézik u savnk, 
IH>r~zesz, 111clcgilés. erjcszl6k. slh. 

,\ tej 111cgolvadása a casein kivúhísárn vezelhclő vissza. 
A casein u. i. a tejben ncutrnlis alcaliphosphatokhoz van l<öt\'e 
s igy tarlalik oldalban, ha most a easeinWI az alcali valamely 
'"" úll:i! e.lvonalik, a neutralis alealiphosphút savanyuvá válto
zik s a casein kh·úlik. tin a tej n1elcg helyen áll. szintén n1cg
a!Yad. rniYel a lcjczukor egy része. erjedt~shc n1egy üt s tej
savvá nlakul, 1ncly a nevezett alcaiil a caseintől elvonja. 

,\ tej 111egolvadüsál clőscgitik a savak, erjeszlők, pcpsi11, 
1ncleg. n1cgakndülyozzük a. húsisok; a lej fel forralása üllal a tej
savas erjedést okozú haclcriu1nok és organis1nusok elpusztul
nak s a 111egolvadüs 11cn1 úll hc. 

Coagulum aluminis, lojúsfehéréb61 és timsciból álló keverék. 
Coagulum ammoniacale, offa Helmonthi = ammonium hi

carhonicuni. L o. 
Cobaltum. 1., nz arscnnek régi neve; '.l., + jellemü 

clc1n = Co = :18·6'. négy vegyiirlékü, vcgyülelcihen 111int l ohallo: 
Col\'. és mint cobalii: Co \'I. gyök szerepel; vöröses fehér, fé
mes e.lern, nyujthatö, a megncstűt vonzza. A cohaltot rrn\r lla
silius \'alentinus i merte· s cobolinak ncyezte: elemi voltát 
17·1'.2-hen Brandt gyrigyszcrész fedezte fel. · 

A cobalt a természetben kénnel. arsenncl l'ordnl elö a 
nickl'i társaságában, eme vcgyületeibéil pörkölés és HC/-al való 
olrlús :\Ital vülaszlható ki, a képz6dií sónak H-ncl való reducá· 
lússal. 
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A cobalt sói kristúlvvizzcl rózsasziniiek, viz nélkül kékek. 
Coba!tchlorid olclatúvul ii-oll irús csak mclegités utún tünik elő. 
(ilyenkor cobalto-chlorid keletkezik.) A syrnpalicus tintúk és az 
időjelző szines képek cobaltsókkal készülnek; üvegbe oll'aszlva 
az üveg szép kék sziníl lesz. 

1\ cohaltvcgynlctek a gyógyszerészetben ncn1 fontosak, 
azért a könvvel nem bővítem velők. 

Coca, Í~rythroxylon coca Lam. az erytl1roxylonl'élék csa
lúcljúlw tartozó 1-2 méter magas cse1je Peruban és Boliviú
ban; levelei 4 cm. hossznak 2-3 cm. szélesek, rövid nyékzé
sek épszélüek, csucsuk röviden hegyezett, zöldes barrník, töré
kenyek; a középértől jobbra és balra finom Yo11alak vannak, 
melyek az alaptól a csucsig mintegy boltozatot képeznek s ha
sonlitanak a red6hiiz. 

l\Jegrügva a nyál sárgára festődik s a nyelv 111ul6an érzés~ 
lelenedik, ize üsszehuzó, szaga füszercs. \rirügai ;).sával csopor~ 
losulnak, Termése 1 cm. hosszu piros bogyó. 

Tartalmaz 0·10-0·2;)"/0 cocaint. cocacscrsavat, hydrinl mely 
a trirnethylaminhoz hasonló, illó-olaj nyomát, viaszt és sárgás 
gyantút. 

A cocaleveleket az indiúnok nígics:íljúk, mi ültal :íllítólag 
nagy fáradalmakat képesek elviselni; hasznúljúk még mint lhea 
surrognlu111ol. 1. Cocain. 

Coca elixir = Elixirium coca. 
Cocaethylin, aethylbcnzoilecgonin: Cm H".i N 01. a cocainnak 

egy dcl'ivaluma, alkalmaztalik mint helybeli mrneslhcticum ; n 
cocainnál erősebben hat. 

Cocainidin; a coca levelek egy alcaloidája, mdy a cocain
l>an is n1cgv-an s ett6l van az u. n. i\Iac. L.agan rcaclió. Gfln· 
ther u. i. kimutatta, hogy a teljesen tiszta cocain 1: 1000 oldata 
an1n1011ia hozzüadúsúra nen1 ad csapadékol, dc ha a cocainidin 
jelen van, csapadék keletkezik. Kutatásai során reá jöll a coca
inidinra, melyről azt tapasztalta, hogy 110"-nál olvad és 
1: 2500 arányban oldódik, a pohíros fény sikját balra fordítja 
mint a cocain .. -\ cocainból pctrolcnmaethcrrel kivonható, sói 
vH1en oldhatók. gyengén érzéstelenítők. 

Cocainum, coca alcaloid, mcthylbenzoil-ccgonin: Cn If"1 (),S, 
llaloghan: Crn H'" o„ N, ismét músok szerint C1; ffo 0.1 N, az 
crythroxylon coca leveleiben el6jövő alcaloida. Előálliltísa ugy 
történik, hogy az előzőleg Na" CO„ oldattal megnedvesített s 
megsztirilolt cocalevelekct pctrnleum aetherrel kivonják, az 
aether elpárolgúsa utün nyers cocain marad vissza. melyet 
aeth. sulf.-ban oldanak s IJCI gúzl vezetnek helé. mid6n sósa
vas cocain vúlik ki. .-\ sósavas cocaint összegyüjlik s luggal el
bontják, a csapadékot alcoholból kijegeczitik. 

A mngy. ll. gykv. szerint a sósavas cocain hivatalos. l. o. 
Szintelen, 700 r. vizben oldódó jegcczckcl képez, 08"-míl 

olvad: savakkal sókat képez, melyek vízben könnyen oldhatók. 
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Savakkal hevítve fclhomlik hcnzoesavra, methvlalcoholra 
és ecgoninra, mely utóbbiból mesterségesen elföllithaló. 

Bignon tanúr szerint a cocaint a következő n1ódon lehel 
még clfüíllitani : 

A cocalcvelekel .J8 órán út '.W'/o Sa" CO„ oldatban áztat
juk, mid<in a ~o~ain. izol."'ódik.; megszúrac~ás után„ pcrcolator~n 
benzinnel ·18 ora1g allan1 hagy.Jnk, a henz1n az osszes cocain 
mennviségcl kiYonja. Ez oldathoz 1 : 20 hig savat (HCI) adunk, 
melv 'a liszla cocaint kivonja, a gyanták, illó-olajok a benzin
ben~ n1aradnak. 

Borax vizolclatúban a cocainum muriaticum olyan csapa
dékot idéz elő, mely glycerin hozzámlásúra eltiinik; eme tüne
rnénv nbhan leli n1agyarázalát, hogy az alcalicus horax állal 
kicsapott alcaloida a glyccrin halásúra keletkezett horsavban 
ismét !'eloldódik. 

A cocain constitnlicijút Liebcrman, Merek, Skraup vizsgá
la'.ai ·alapján istnerjiik, kik szerint nen1 egyéb ez, rnint ccgonin
mclhylhei1zolsavaeihcr s ~lerlingnck atropin synlhesisc nt"11 si
került ·az ccgoninnak tcrn1észetét végleg 1neghatürozni, n1cly 
alapon' a cocain sziiveti képlete lenne: 

H 
/ C 0. OC. Co Eh 

[[ ( , i x 
' ' CH • 

1 CH" 
' 1 

CI·f" CH" 
CfüN'-..... c / 

CO. OC Ha 

Az alapcomplexus _ugy fogható. fel_. .mintha az a „hexa
hydro-m oxyhenzoe.sav es n-methylp1pendm conclcnsat10Ja ut-
ján keletkezett voLrn. , . . 

A cocain uavmrnzon hatanvokra, melyek altal az atropm 
tropinhól és tro1~'1savhól felépit!Íet6: épugy el6úllitbat0 benzoe
savhól. ecgoninból jódmetbyl hebalasa alatt, Az ecgonm hason
lit a lropinhoz. 

/ "-./ - CH. OH 
1 Cn flR _ 
"-. / - CH. CO. OH. 

N.CH, 
A cocain batüsüt 188·1-ben Koller fedezte fel Bécsben. 2°/0 

oldala a m·úkhúrlvákon 10-20 perezig tarló érzéstelenséget 
okoz, a hafás helyén a nyákhárlya h~lovúny. . , 

A sértetlen felhámra ke1we halaslalan, de !ellep az a gal
vanicus úram calaphoricus hatásúnak egyidejü alkalmazúsa által. 



- !GO -

r~6r alú fecskendezve az érz6idcglürzsck n1üködését fcnakaszljn 
s helybeli vérnélküliség lép fel. Egy izom ütcrébe fecskendezve 
az idenvégzödésckcl hü(li 1i n1int a cururc s erős oldal alkal
mazás~kor az izomzat el is halhat. 

A cocain mulékony mydriosist okoz lL a. alapon mint az 
atropin 

l\linl mondva volt a cocain a nyükhúrlyákon vérnélküli
sé11ct ischacn1iút okoz, n1iültal fc3leg n szen1cn, hüvüsség érzete 
lú~1ad. EhhéH régchbcn azt küvctkeJ.tették, -hogy az érzéslcle11-
sé,1 az ischacrnia cred111ényc. 

" A cocaint belsőleg a 'mo:·phinm javallatai alapj:ín adjúk, 
ü111hür a szervezel ép ugy hozzüsznkik 111inl a 111n:·phi11n1hoz s 
a dosisl en1clni kell hogy a halús úllandcl legyen. tnig végre 
chronícus cocain 111érgczés lép fel. ~Iür O·O,) gr.-os adagok ul:ín 

. is igen kellcn1ellc11. hetekig elhuzúdö n1érgezési tünetek fordul
tak el6 lühh esetben . . -\ tünetek fülzngüs, étvágytalanság, resz
ketés, tünlorgüs, 1nellszorulüs. ürjöngés. convulsiök. t~yúgykezc
lése liineli, neli:.inv csepp amilnilril helehellctése jó halúsu lehcl. 

I-Iooy a coc~Ú11 hal::ísa 111uló, az a cocain nagy difl'usiö
képcsségt-énck tudandó be; a 111ulékonyságol el6scgili s6t a ha
tást n1cg is hiusitja n lobos vérh6ség jcnlélc. n1ivcl a cocain 
tovavitelc a vérhöség folyt:.ín igen élénk. 

A cocainl ffílea nvákhúrll'ák érzéslclenilésére alkalmazók h ~ ~ 

azok opcraticlinál vagy füjdalinas hctcgségeinél. Bels{ilcg. tüvo!
halásál lekinlYe mljúk mint analeplic.umol; melanc.hohcus cs 
hl'1i.icilondricus lchanaollsánnál, lerilcsek csilla1iilhalallan liú1mí-

v b n ~ 

sünül, tenoeri hcteosétrnt'l. 
Adagja belsöl~g liro dosi lHl05, prodie 0-'.W gr. lliirnlürecs-

kendezésre 2--'.20"/0 oldalüt használják. . . 
MiYel a cocain physiologiai hatása moleculans c.onslrucl1-

öjütól függ s sc111 nz ecgoni1! scn1 nn~1ak estere ~1e1n halna~~ 
érzéstclenil6lcg, n1egkisérletlck a coca1nhoz hasolo szerkczetu 
vegyületek synthesisét, de kevés cred111énynycl. 

'· Cocain-aluminium citricum, keserü izü kelt6s só, mely kelet
kezik citro111savns cocain és alt1111iniu111nilrat oldalainak clcgyilé
sekor. niiddn rostos jcgcczek alakjúhan vülik _ki. 

II.\degvizhen ncl1ezcn, fonóban jól oldódik, borszesz nem 
oldja. Osszchlizcí és érzéslelenilii. 

· Cocain-aluminium sulfuric. Cocain timsó, kénsavas cocain és 
alu111iniu111 sulf'át lö111én\' oldatainak elcgvitésekor vülik ki akkor, 
ha az eJcayJ>c ccry dar~Íhka lin1sül lcszf;nk. ()sszchuzú és l;rzés-
lelenilií 

bv h~ 

Cocainum benzoicum: {;17 ffo. S0.1. e, H.: o,. gummiszerii, 
vizben és alcohollian oklcídó vegyület, melyet ép ugy alkalmaz
nak n1int a sósavas coc.aint. 

Cocainum boricum, li8·7% cocainl lartalmazcí vcgyiilcl. 
Cocainum cantharidinicum: szaglalun, csipiis, meleg vizhcn 

oldódó por. mely nalrium canlharidinicumuak l "/0 cocainnal 
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való elegye. Alkalmazzák 0·0005-0·0ül gr.-os adagokban bőr
alúrecskendczésre gégeluberculosisntíl és a légjárat idült 1111-
ru lj fül lÍl. 

Cocainum citricum: 7;'\-7°/0 cocainl tartalmazó vegyület. 
Cocainum hydrochloricum : Cn H01 N0.1. IJC/ = 33fJ-4., a magy. 

II., oszlráls \'II.. német Ill.. helvét Ill., dán. holland lll„ angol, 
Egyesüll-Allamok és franczia gykv. szerint hivatalos. 

Kesernyés izü, fehér jegcczes por, vizbcn, alcoholban és 
chloroformban oldódik. az oldal semleges kémhatásu. Melegitve 
181";)"-on megolvad. Jóddal vagy jódvegyülelekkcl oldatban 
egyesül s jütszinl és orgonailintol áraszt. 

Gyógyszerkönyvünk a olaclagan-féle próbát irja elő, dc ez 
dr . .f. (;ünlher szerint meghizhalatlan s a következő kémlelést 
ajúnlja . 

0.1---Kií artÍnl'bnn készilell sósavas cocain-oldal 0·2 cm' 
a111n1011iáltíl ncn1 Zavarodik n1P!I ha nvuuodtnn üli, ha n1eazava-

" -" n rosodik. akkor a cocain ecgonint turtaln1az; u. e. oldat an11no-
nia hozzüadúsüru cr6s felkeverés utün hasicus cocain-csapadékot 
ad. L. cocain. 

Cocainum lacticum: C" H„ N0.1. Ca Ilu o,. ~lézgaállományu 
l'ehér tömeg. Yizhen oldódik. Hugyhölyaghánlalmalmül allrnl-
111azzük hccesc!elésre vagy escppcntésrc. 

Cocainum muriaticum = cocainum hnlrochloric.um. 
Cocainum nitricum: C" fb N0.1. IJSO~, Yizben oldódó jege

czcs sú; alknlinazzük a sösavas cocain helyctl akkor, n1időn arg. 
11ilricun1ol is rendelnek cgyidcjüleg. 

Cocainum oleinicum, a cocainnak oldala olajsavban, melyet 
localis anaesthcticurn gyanánt hasznúlnak. \ 1annak ;) 0 /

0
-50' 1/

0 oldatok. 
Cocainum phenylicum, cocainphenylal oldala zsiros olajok

h::n; :\lerck-Oefele cocninum phenylicumja carholsavhól és co
cainbúl üll s 7;)'' 1

0 eocaint tartaln1az. \'ajkinézesü jegcczes anyag, 
alcoholhan és olajokban oldódik. 

Alkalmazzák külsőleg mint anacsthclicumol, belsőleg pedig 
antifcbrinncl és menthollal mint analgelicumol és sedalivumol 
ll"(JOS-0 01 gr.-os adagokban. 

Cocainsók épugy Yannak mindenféle savakkal képzódve, 
111int húr111ely n1üs Iugok; d'c gyakorlati haszna csak a felsorol
taknak van. 

Coca sect: 

Rp. 
Rad. anyelic. 
Rad. naforian. 
Sen1. car<la1no111. 
Sem. coriandri 
Rad. irid. //. 
Cor/. cinnam. 

íü11.ny, Gyógysz. Lexicon ll. 

2HI. 
5:HI. 
70·0. 

170·0. 
10·0. 
55·0. 

11 



Rp. 

- 162 

Rad. ::edoar. 11 O·O. 
/nf11nde cum aq11. feruid 

gr. 3000·0. 
Col/a! Remanenliam di

gere per dics duas cum 
Spiri/11 vini conc. gr. 3000·0, 
l'osl deccmlationem aq11am 

Cllln sj>iritu rnisce. 
,l/ia eaJ parte· 

Tlzeae chinens. fö. 
Fo/ior. cocae 100. 
fial inf11s. ad collal. gr.1000. 
Post collationem remanen
tiam diyera spiri/11 111n1 

grbus 1<100, 
per lwras XXIV. 
Poslremo omncs col/al11ras 
1nisci1nus el dilui111us cunl 
Spiri/11 oini yrb11s 30000 
Aq11. dest. s. 30000 
Sacclwr. a/b. 5000. 

Cocci gnidii, semen Mezerci, pi per gcrmanicu.m. L. ~lezereum: 
Coccionella, cochenille, a bibortetü vagy pire: coccus cact1 

L. nősténye (homoplera). . 
Ezen rovar hazája i\lexikó és Közép-Amerika s az opunli:1 

vulo. o. coccionellifera és o. tuna lrnktuszfajokon él; tenyészik 
még San Domingón, Alg!rban, Spanyolországban é.s :lá;tílian ~s. 

A coccionelhíkat b 18-ban a spanyolok i\lex1kobol hoztak 
be s noha Acosta 15:lO-ban azokat állaloknak mondta, Lislcr 
idejéig (16n) növénymagvaknak tekintették azokat. 

A hím coccionclla piros, egy hónapig él, halála előtt szárnya 
nő s ekkor kis lé"yhez hasonlit; nőslénv 200-szor több van 
mint hím; petéded,

0

szárn):at1:111. a pot1:oh · domborn. és harái_;t
csikolt, sötétvörös, a hút feheres lcpedekkel van bontva. A nos
ténv orrmányával a kaktuszlcvélbe furja magát s igy ltíplálko
zik. s petéket rak. melyeket 2 hónap mulva beálló halála után 
paizsként fed. 

Az állatokat mé" életükben lelrnparjük, pléhlemezeken 
meuszárilják s kcreske~léshe hozzúk. Az igy elkészített bogár 
petécled, ·alant lapos, fent domboru, hanintcsikoll sötétpiros 
szemcséket képez. Legjobb min6ség a hondurasi coccionella 
(grana fina mcstica), ez ezüstszürke, 3--1 m. hosszu, 2--1 mm. 
széles. 

A porrá tört s kalácscsá alakilott coccionella nem nagy 
értékü, n1ivel nagyon könnyü a han1isitása. 
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Atlag 1.JOOOO állat nyom egy kilót. Az anilinfestékek fel
találása előtt .J,10000 kiló coccionella került foroalomba eov-eoy 
év alatt. e b~· 0 

A coccionellüt ólomvegyületekkel sulyosahbá teszik vagy 
agyagból utánozzúk. Az ólomvegyületek kimutathatók vízben 
való oldás és E-h S-sel való kicsapás ültal. 

A coccio .. ella f6leg carminsavat tartalmaz (1. o.) mely tim
sóval. fü COa-al karrninvörös, Sn C/.1-clal pedig skarlátpiros lesz · 
van benne n1ég coccin, stearin, olcin és phosphorsavas vegyület: 

Hégehben mint hugyhajtó és görcs-csillapitó nyert alkal
inazást, jelenleg vele készül a syrupus ker1ncsinns és a külön
bözéí szeszes italok sora, mivel mint festék ártalmatlan. 

Coccognidium = cocci gniclii. 
CoGculi indici = Cocculus. L. o. 
Cocculi levantiGi = Cocculus. L. o. 
Cocculin, cocculiurn, picrotoxin, halgyilok: C'1e Ifi., a,„ a 

cocculus in.dicus f6 hatóanyaga, melyb61 mintegy fM-1 %-ot 
tartalmaz; .1egcczcs, vizben oldódó por, a savakkal nem képez 
vegyületet s az alcaloiclreagensek nincsenek reá hatüssal. A 
Fchling-oldatot rccluctilja, mint a czukor. 

A picrotoxin oldódik borszeszben, aethcrbcn. chloroforrn
ban, amylaleoholhan. Borszeszszcl vonjük ki a "Yiimölcsb61 s 
útjegeczitik. HNOa oxalsavvá oxydülja. · o~ 

.-\ picroloxin igen er6s n1éreg, hcvé\'e eleinte calalcplicus 
állapotot idéz elő, később remegés áll be, majd a test összes 
iz111aiban dern1c lép fel, a légzés akadúlvozoit, az arcz kék, 
ll·éJO-O·fiO gramm után beáll a halál. Alkalmazzák belsőleg a 
gerinczveléí hántalrnailól függfí hiídéseknél O·OUl-0-llOü gr.-os 
adagokhan. 

Cocculium = C:occulin. 
Cocculus indicus, e. levanticus. c.1iiscatods, kokkcl maavak 
1 " ' masz ag, az anamirta cocculus \Vight. (menispcrmum cocculus 

L.) kuszó növény gyümölcse; a növény Kelet-Indiában, i\lala
barhan. Ceylonban, Bcngalhan lcnyész, a 111arrvak az indiai 
gykv. szerint hivatalosak; n1inálunk halfogásra l1asznúlják, n1i
vel a hal, arncly >rnaszlagolo:,: evett, elhcldul s a viz szinére ve
téídik. L. anamirta cocculus. 

Cocculus levanticus = Cocculus indie: 
Cocculus palmatus = Calumba'. 
Cocculus piscatoris = Cocculus indic. 
Cocculus platyphyllus = Parcira .. 
Coccum baphicum = baccae phylolaccac, b. alkermesini. 
Coccus cacti = Coccioncllae. 
Coccus ceriferus = paizslelü, mely a rraxinus chincnsis 

ncvü növény levelein élősködik és a cera chincnsist választja ki. 
CoGGOS nucifera, kókuszptilma az Indiai- és Csendes-Öceün 

vidékein honos pálma, melynek gyümölcsébéíl (kokuszdió) készül 
az - oleum coccois. L. o. 

11' 
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Cochlear = kanál. 
Cochlearia officinalis L. e. groenlandica. kanállorma · a 

kcresz_tes virúguak csal:.~dj:Jba lal·tozó fíí, 10--'.J.0 cn1. 111agas, 
gyer~get!cd„ ncdvdus. szara alanl elügazú; a lcveJek husosak, 
sunak, „2-3 cn1. hosszu~1k. a gyökérnél Icvf>k sziv-alakuak és 
nyélczesek, a száron levők tojásdadok. fo<>azollak és üléik. 

i\Iindkél félc leYél sin1a 1 fénycs-zÓld, 71ürzsölvc csipfis szaau. 
égető kcserü izü. ,\ virágzat rövid rnrt. .r\ levelek a 111agv~ I. 
gvkvhcn hivatalosak voltak. '· 
'" .i\ kanüll~r~na 111egteyen1 1::szak- és :\1yugal-l~urópa hon10-
kns tengerparl.1a111, a hellüldön köves vidékeken cléo a\'akori. 
JJüjus-junius h6ha11 virügzik. n h~ 

A virügzrí friss •:iivény _ 0-fl~;). - lHl;ill% illó-olajat larla lrnaz, 
nH;ly hutyl musl'.~r-ola.1 :, CN. !,.'. H" S, rokon az illó mustár-olajjal: 
szaraz levelckbol az 1110-nl:lJ csak 111\Tonin bebalásüra vúlik 
ki. Sürgüs-s.zinü, csip6s szt,igu t~s izü <:la.f. fia 1\r-al jegeczt•s alagg:í 
lesz. r\ levei lartal1naz n1cg cochlcar111 nevíí csip{)s anyagot. 

r\ friss növény kisnjlolt nedve hevéve a vórkerinaésre 
izgató hefolyússal van s a \'izclcl-clválaszlásl nlivcli. \'ízzel for
rnlva haláslalan, czérl csupün a friss nüvénv vaov az chlifíl 
készült Spir. cochleariae rcndclend{í. • "· 

. I~_égehbc!1 alkahnazták sülynél, ugyszinlén vállc'>lüzas senvv-
ncl elofordulo savógyülcmcknél mint hugyhajlöl. · 

, Codeinum, mclhylmorpliin: C" Hi; (CHai Oa S= 2m, az 
OJHl1111 egyik alcaloid:íj~l. 1<'chér vaov kissé sáro(Ís jeocczck. <fyak
ran dülé

1

n5ded ~-laknak, .kes:~rü i~-nck, ké111!~1tüSui~ Iugo's~-viz
hen oldaskor elobh mcglolyosodnak. 

A codein 80 --1\'1 rész vízben. azonkivl!I borszeszben. aclher
!'.c.n, ~hlnrof'o.rmhan, savakban jól oldódik. lugokhan nehezen. 
l omcny [J, S0.1-cl szmlelen oldatot ad, melv oldal iacu kevés 

/<'e'2 C/ti-al kékes szinü lesz. I-Ievitvc 155 11-nál Olvad, v~grc 111eci
szcnescdik. 

0 

~avakkal jól jcgeczcd6 sókat képez. Zll (,'/,-dal apocodcinl 
ad. Lasd oll. 

A codcin múlyvnrózsaf'iizellel zöld-szinii oldalai ad . a 
n~o1;phiun1 cz_t . a rcactió~ nc111 adja; a n1orphiun1 nzcH1ki.vül 
AOd-han oldod1k, a codem nem. 

A codcinl a morphium clőüllilásúrnil melléklcrménv orn
núnl nyerik a kövelkezéílco: 1000 or. 01iiumból llidc<>vt'z.zc,nl '1<1-, . h ::-. h .. 

vm~alol ,keszilünk s ez.t l!!O gr. rnárványporral keverjük, leülc· 
IHies nlan a lciöllüll folyadékot szörpsűrtirc f'6zziik; :moo "'" 
::•zhcn oldjuk, lillráljuk ~ /;)() gr.-rn hcpúroljuk s még mcleg~n 
~>(~ gr. „ch,orcalc1un1ot es 10 gr. sósavat keverünk hozzú s 2 
hclrc lclrcleszs.zük. Ez id6 alatt barna jegeczck válanak ki, 
melyek m01yhmm é? codein ~ósavas sój::hól úllmrnk. Eme je
geczckct sosavas v1zhcn old1uk, üllati szcncn rncaszürjiik s 
maró kalival fölösen lcliljük, inidéin a morphium ol&1tha ·megy 
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s a codcin kiesno<ídik. Az összegyüjlüll codeinl sósavban old
juk. az olclnlol KOIJ-dal ismét elhonljuk s aelherből kijeoc-
cziljük. ' " 

Előúllilhnló morphiumbríl a következő módon : 
28'1 gr. morphiumol és 1:n gr. nilrosomelhylurelhanl 1000 

g}·· mell_iylt:lcohnlban oldunk s folytonos kav'.mis közben 50 gr. 
/,OH-1 es 800 gr. melhylalcohnlt adunk hozza s az alcoholl le
púroljuk. A maradékból a codcinl benzollal kivonjuk és ki-
jegcczitjük. · 

,A codcinl B. Doll ug)' állilj~ elő, hogy morphium és Na OFJ 
csekely alcohollarlahnu v1zoldalaha chlormellwlgázt vezet, az 
alcohol elpúrolg:isa után a folyadékból a codeinl chloroform· 
mai kirüzza s kijegeczcsili. Knoll mclhodusa szerint a chlor· 
mclhvl helyeit mclhylkénsavas sót használnak. a nvert lömeoct 
híg f[, S0.1-ben oldj tik s a codeinl a morphiumlól 'ammoniú~al 
clv:ilaszljúk; a csapadék a f'olrndék hi<>ilása :illa! oldalba meav 
mclyb61 aelhcrrcl. chloroforminal kivo~hnló. "·' 

~Jár Malhiessen és \Yrighl a codeinl a morphiumból :illi
lollák elií ehlormclhyl hchnl:ísn állal. mib61 azt kiivelkezlcllék, 
hogy n codcinhen egy n1cthoxylcsoporl van a n1orphiun1 hv-
droxylcsoporlja helyén: • 

Cn fl15 .VO, OH: Gn His NO, (OCHal. 
morphinm. codein. · 

Ezt hehizonyilandó. a morphiumha oly módon vezették 
be a melhylcsoporlol, hogv a morphiumot Na OH és jódmclhyl
lcl kezelték. llv módon \,rimansznnk sikerült codcinhomolo<ro-
1 

• ,., 
ml: aclhyl-, propyl-, allyl-. el6úllilani. A magrnr II., angol, dán 
és franczia gykv. szerint hivatalos. - · 

.~\ codein az opiurnnak az e111herre nézve Jegveszedcl1ne
schb alkotórésze; bódiló hnlúsa O·ü~ --O·llJ gr. ultin l<'p fel. dc 
voll retí csel, hogy O·l'.1 gr. embernél halált okozol!. A codcin
hódulal nem méh·. érzéslelcnilíi haltisa is csekélv. Bódiló ada"
han undort. hánv-ást okoz, n1i n1cllctt a vécrtaao"k ellankadnak 
a hdr nyirkos ICsz s az cl()bh szapora szi~Iökés n1cglassul; a' 
lála szük, végre rángás és reszketés közhcn beáll a halül. 

..\ codeinl a morphiurn helyeit alkalmazzák görcsös köhö
gés, álinallanság. slb. eseteiben. ?\Ieabizhalatlan c1yc)cryszer. 

Adagja 0·05-0·20. n "· n. 

Codeinum hydrobromicum, C" lJ,1 SOa. FI !Jr + 2 [[, 0. víz
ben oldódó jegeczck, használlalik a codcin javnllalai alapján. 
'Iivcl hrórnvegyiilcl, csillapiló hatása nagyobb. ' 

Codeinum hyclrochloricum, e: mmialicum: 
C1s Ifo NOa. HCI + 2 fhO; 

rn. ré,z vizhen oldhalrí jcgeczes vegyület. l~pngy hasznülják, 
1111nt a code1nl. 

, Co~einum jodicum : C,rn lfo :YOu. (llJ Oa)'; szinlclen, jegeczcs, 
v1zben cs alcoholhan oldodo lest. [ [osszu allús küzhcn jódlcvá-

'j 

1 
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l.1ís miatt megbarnul. Alkalmaz.z.a'lt 'o"leu J 
>o; 1 1 

1' iőrahí fccskcndczésrc 
" o-os o ( .athan 1-'.l c.n1:1_t egyszerre. o 

Code1num phosphoricum solubile: 

Crn N" NO,. H, P0.1 --j- 2 H, 0, 

a német Ill. gy~"'.· szel'Ínt hivatalos. Jcgeczes por, ·l r vizbe 

f'.~c~/:01 ~!\I: ,ol_c'.odil~. Alkalm~zzák könnyü o!rlhatcísáuaé1:t br1rnt~i 
ecs ,cn ezes1 e mmt scdat1vumot. Adagja bclső!e~ O·l0-0· l '' 

gran1n1. ...., -

lél-tcr~~gei~u)Til-pt·~eudo,_ az apoco~le~n előüllitúsárníl képzőcl<í mcl-
\ n~ · 1- a tlsa n11nt a codeine . 

. , "~odem~1m s~licylicu!'l, fehér, vízben és alcoholban oldódó 

.1egcczcs P.0 1. Alka!m~J.zak a coclcin javallatai alapján. 

vi· , Code1~um _sulfur1cum: (C18 H" NOa)e f-f. so., +·;; H,O . . 10 r. 

zhc1C oJd.odo jegeczek; alkalma7.ása mint a codeiné 

trlen o _emu_m valeria_nicum: e,, EJ21 NOa. e, H10 o, +ÍJ, O S . 

1 
p
1
01, v1zben oldochk: alkalmazzák idcues köhiiuési 1'.,,z1'1

1
,.
1
1: 

n10 i:na. o · o 

Codia. p_a_paveris = Papav. capit. 

. . Coer~1b111a.: l<_olyadékkú sííl'Íthet(í gázok. Cocrcihilis ntíwk 

•
1 concdenz.i

1
1hato gazc;k. a nem condenzálhatcík állandó .~ízol· 

oeru eum Berohnense J 1· · 1 'k 1· „. · '· 
.. l . , 1 . ' >cr 1111 i:e -, errun1 hvdrocyanicun1 

~;x.) l 0-0(~ l u!~~tu.n; l~rrun1 horussicu111. Ilégehbcnv 1nint ~ fchrifu

"umot cs antICJlilc1it1cumot h·1sz11„tlt„1lr 1 I' „ . 1 'k 
C 1 · (_ · ' <- • •· :>Cl'1l!1l \:e· 

e o~u eum ~ar1siense . finomabb minéíségü b~rlini kék. 

1 . .--. o ~a ~rab1ca L. ~-ub1accae Juss. ;)-10 méter maaas fo 

iU.:-:IJ.I. '~et~l) OJll'~' .-\ralna, a keletindiai sziuetek é; c\7neril„; 

011 o-ov1 resze, (.uhu és az ,\ntillák. b , • \, 

czéseÍ; ~~~~~;')il~f ;;e.lei.- _1,:o:szjt~:,l·,í~. tojüsdad-al~lmak, rövid nyél-

r f ' ') , • • e ... , 'II dga e lel' dlutos. I-Iarorn éves kor·ílcíl 
0 f, "~.1 l_ e,v'?, .leren1, a::ntá1: k_~1nerüI. ,\ lcrn1és 2 lcl~tcd 11;acr

~~~leI'.~~;1;1~filJ,~~\ egy gombolyu gyümöksfalba vm\nak foglaJ;'a 

vékm;'~, ~;;'.~~~lcs-~al e1·cci~\ile„1",, husos, csak mcgsZ<íl'adn1 kl'pc7. 

. 1-1 1,'. ~ ' · · mag . ·- - mm. hosszu, laposdomboru h-
pos 0 'a '111 az cgnk szclhez közel •'illa' Ji· . I" ·1 ' 

nal q . b -
1 

• ' .isal as van n1e \' a 
r~1: ;:'.la, 1:1c j ei:. e iatol. :\ inagvak n kereskedésbe hé· néli· ··1 

kci ulli~\ a„~1~1 ·i1'.u;advanyl1 legfeljebb a hasadásban .1 lát ha\:;_ 

lesz s l\:ü~léi~~ ~;:ii~{~s l)~ll cs~1 { egy. ~nag fe)Ic~dik ki. az gün1hülyü 

déslJe. na \a n11nt >g) öngykavc (: kerül a keresi\: e-

.. \ l.ter:es.k?déshcn a küvcll\cző fajok vannak : 

Va!!_Y l. A.r~1h1a1 vagy 1.evantci kávé, ez a lcodráaá!Jh. zöldes 

" .}in1l_v,lm_t\:ha1 ~·n_n 1 
~ZI!Jü. s rendesen ~lokka-káYé7ia k ,;e~·czil; 

-· \e e mt 1•11 «1velajol· u · · l · · 
és n1enado-küvé.' ' ' \, . n1.: .1avu1-, >ourbon-, inanilln-

:1. A111e1·,'l•a1· !" 'k 1 ·1· · 
· '""'' ·: n·as1 1rn-, cuha-, dom1'11go- c's J'a111,·11'-

cai-kávé. ..... 

- 1fl7 ·-

A kávé maghéja tiihh sor lapos sejthéíl áll, melyeket sárga

szinü hosszasan megnyult, pontozott kéísejtek sora takar. A 

l'ehérnye sárg~ís-fchér vagy zöldcs-szir~ü; parenchin1 sejtjei vastag

faluak, nagypontuak és sokszcglclüek, belsejükben egy zsiros 

olaj és egy jóddal n1cgsárguló szen1csés anyag van; kénsavval 

és jóddal kezelve a harántmetszethen a szemcsék kékek lesz

nek, ahol pedig szen1csék nincsenek, az alap n1egsárgul. 

Az ébrény a fehérnye alapján ferdén fekszik. 

A kávét hamisítják liszthéíl vagy agyagból készitetl utfoza

tokkal. ezeket azonban a gyakorlott szem mindjárt észreveszi. 

(lyakorihh han1isilás a kávészen1ck n1cgfestése; gyakran festik a 

kávét indigóval (chloroformban oldódik), berlini kékkel (T{" COa-ban 

sárgán oldódik s ez oldatból HCl-al kicsapható ismét kék szin

nel), curcumá\·al (horszeszes oldata lugokkal és égvényes sókkal 

megbarnul), rézoxyddal, chrómsavas ólommal (híg HNOa-han 

oldódik). A tengervizzel ázott klÍvét vizhen áztatva, abban Ag SOa 

l'ehér csapadékot ad. 1A.11 C/l A !dvé tartalmaz coffcint (!. o.l, 

kávécscrsavat 2r.;0 : L'ao Il1t1 0, n1cly a Fe"!. (;lr,-ot 111cgzölditi, az 

enyv-anyagol ucn1 csapja le s l{Olf-dnl küvésavvü és czukorrá 

hasad; ktívésavat: f!CQ, CHC < CH. C.: H:i (OFJ),, mely kaliummal 

és colTeinnel van vegyülve. sárga, vizhcn és alcoholban oldódó 

jegcczcket képez; 1Cl-l:l0/ 0 zsíros anyagot; két illó-olajat; czuk

rot, dextrint; 12°/0 allmmint és legumint: kivonat-anyagokat; 

·I0"/0 scjtfolat; 15°/0 nedvességet és :i-8°/0 hamut. 

A porrá tört nyers kávéból a forróvíz 20-23% szihínl 

anyagot von ki a nedvcsségcn kivül s ();) 0/ 0 szihírd anyagot 

luqv vissza. Mivel a nyers kávé kivonata biíven tartalmaz coffeint, 

enl1ek javallatai alap.fán alkalmazzák l:i gr.-hól készült inf'usum 

alakjában '.200 gr. szüredékre. !.. Coffein. 

Coifeae tostae, pörkölt !dvé. A kávé pörkölve megduzzad 

s nedvességének elvesztése által n1egkö1111ychhül, fás részei 

meglazulnak s törékenynyé válik, végre caffeon (1. o.) képziídik. 

.\ cafTeon n1cnnyiségétől függ n kávé jösii.gt1. ,\ küvé pörkölé

sekor a coffein elszáll, dc créís hevítéskor a caffcon is elpáro

log s hntústalan szén n1arad vissza. ;\ gyengén pürkült kávéban 

pedig sok a cofTein és kevés a cafTeon. L.cgjohh nz olyan pör

költ kávé, amely csokohídé-szinü. 

A megőrölt piiI·köll kávét leginkább hamisítják, sőt u. n. 

•pótkávét< allrnlmaznak melléje, mely cichoriából, árpából_, 

makkból készül. Eme hamisitüsok górcséível nmtathatcik ki. Va

ltidi pörköllkávé pora kézben nymíuískor nem áll össze. vízzel 

J'{ízve sulyából csak 19°/0 veszít, mig a cichoriünak 50°/0-a vízzel 

kivonható. 
Forróviz a pörköllkúvéból 1G-1D0/ 0-ol von ki, mely ki

vonatban van a colfoin és a caffcon. Ami a caffeont illeti, ez 

izgatúlng hat az agyra s a coll'cinnél is erősebben okoz áln1at

lanságot; a colfoin hatásút mindazonültal nem befolyásolja; 
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megöli az tízaiagokat,de a gon1bák fejlődését nern akadályozza n1c<r. 15-20 gr. pörköilkávéhól készült infusum a coffeint pólolhalj~. A feketekávét adják zsáb '.s fcjfájüsnál, köszvénynél, mivel a hugysav képződését h<Hníltalja. Jó szolgülatol lesz lüdővésznél, midőn a szövetek gyors elégését gülolja. Öpiummal, borszeszszel s általában a bódiló mérgekkel történt mérnezéseknél erős feketekávé jó sikerrel adható, főleg ha az izm~k clgvengüllek s az érlökések gyérek. :\linl adjm·ans szer a chinakéreg és sen_na-.főzel mellé a~lhaló. f'.er~yhe hélrnozgástól függő szék·· rekedesnel reggel 1 szivar elsz1va~a. cn1ellett egv csésze feketekávé s 1 pohár viz megiYása könnyn bélürülési okoz. Coffea caricarum = pörkölt flige. 
Coffea glandium querci glan-.'.es querci. Coffea infantum, Hell: 

Rp· 
Cland. querci fosi. 
Coj/éae caricarum 
ltasur. cornu cerui 
Co/leae arabic. fosi. 

200. 
.'JO. 

Cort. cacao aa 3. 
ill. /: p. S. Iíúui'nak uai<í. 

Coffeinum, lhein guaranin, melhyltheohromin. trimelhylxanlhin, küvé-, thea alcaloid: C" H10 o, X.i. IJ, 0 = 212, a kúvéhan, thealevclckhcn, pasta guaranühan és a cola acun1inutuhan el6jöv6 diurdd. Eléíállilhaló a fenn nevezett auvanokhól a kiivetkez6leg: 1000 r. nvers anrngol 100 r. mészh\·th·állal és :lOOO rész vizlcl -1 órún át~ gfizfnrci6[i diaerüJunk s rnécr forrón n1eir-. l '· ...... b h szür,1lik; a n1arac ékot 1500 rész forró vizzel n1écr ccr\·szer diuc-ráljnk. kipréseljük, az oldalolrnt pedig iisszeöntFrk~-Az öss~cönlött folyadékokat 10 rész szénporral 1 napon ár úllani haoyjuk, azután megfiltníljuk; a mcgszürl folyadékhoz annyi plur~ii. acelicumol adunk, mig csapadék tümad. Az iilcdékr61 lcsznrl folyadékot 30 rész lwlisulfátlal és '.W rész. csonlszénncl keverve heszáriljuk: a száraz maradékot iisszclfirjlik, chloroformmal kivonjuk, a chloroform lepárolása ulún visszamarad annrgol forró vizhcn oldjuk s kijcgeczcscdés végett félrelcszszük. ily' módon 1 kiló lheából 18·-'.20 gramm, jó luivéhól 8--10 oramm cotrcinl lehel eléíállilani. · " Thompson cljürúsa szerint a coffeinl uov is el6 lehel álJi, tani, hcgyha a kávéf6zclh6l az almasavat, cs-;;rsaval slh. olomcczetlel eltávoliljnk, a coffeinl i\'a, COa-al ldcsapjuk s aclhcrhéíl kijcgeczcsiljük. 
A coffein hajlékony. selycn1rényii lííalaku jegcczcs csoportokat képez, nehezen porithalcí mert össze van tapadva; kiiziimhös kén1halásu, kesernyés izü és szagtalan; 100 rész hideg viz, 160 rész alcohol, élOO rész aelhcr oldja, liiménv mclcgvizcs oldalából kihiiléskor fehér pép nlakjában válik ki.-120'-nül cl-
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veszti jegcc?.Yi?.él, 1 iS ·- 2~.f'-nál olvad, azután . homlá.s nélkül sublimálódik. Chlorvizzel vagy flS(h-al kevcr:vc lclbomlrk, enyhe hőnél elpárologtatva sürgüs tü111eget hagy vissza, !11cly arnrno~ niával hihorviiriis lesz. IJ, S0.1 és HXOa nem oldjak. \rizoldaláhól csersav kic.sap a. ~1 csapadék a ké1nszer föliiséhcn oldódik, jódos-jódkalimn oldal szintén ki~sapja .. Töménv IL SO, vaov HNO:i-al mcgnedvcsrtve szmlclcn marndjon. cflcnkez6 csclhen crnkorral (barna szineziídés) vagy salicv1lnal (vörüs szin) van fert6zvc. I·Ia ké111csőhen hevilvc nen1 p::íroion cl nlaradék nélkül, szcrvellen anyagokkal van fertőzve. 
1\ 111ag~· II.. né111et. angol. dán és franczia gykv. szerint hivatalos. \~Cg\'lanilag a cnll'cin és thcin egy és ugyanazon vegyület, dc nclulriv pharmacolo"us n kellií kiiziill halás lekinlelébcn külünhsértet lül. flfy a thcin a vese 111üküdését csckélychh rnérvhcn foko~za minta eo!Tcin s 0·'.2~ gr. lhein alvús eléill bevéve iz"almi üllapolol idéz elii. n .-\z czirún\'ban lctl észleletek ercdn1ényc a ltövelkc7Ő: . 1., a lheiri- mérgcz{í halúsn ugy áll n coffcinhez mint 1: '.Z' 'J a thcin a vé<ífa1rokha11 rüu!laló n1oz!.!<Ísokat okoz. a -·• ti n " u co11'cin ncn1; 

:1., a sziv és tnd6 n1üködésére n1indkét alj izgatólag hal· 111iiillal uz üt6éri érfeszülés cn1clkedik. 111ihez uz agy és gcrinezagy izgalotlsúga júrul anélkül. hogy uzok 111iík(idésc n1egzaYarlatna: 
.1.. uz' izrnok n1ííküdését nen1 !'okozzn le s a szivlükés se111 szünik rncg n halúl pillanatúhan. 
;\ gy;Hnorha julvu a n~ilycn ha111ar fclszivúdik a Yérhe, ép ol\' hanrnr mulik el lwlása 1s. 

- () L) - O<HI gr.· ja 2--il pohúr fekelc-k~vénak felel meg, mely adng szokatlan chcrséget okoz; a sz1Y\'Cres ele1nlc szapora, kes6hÍ>en 1núr gyérül sól nagy adag ul:.ín :Hl-al 1negfogyhal, a h6-mérséldel azonban (};i-J ·:i"al emelkedik. Az eléílrnlaclti kéírmozgásl élénkili s az ideghefolyúsoklcíl fölszahadiloll vesét vizelésre ingerli anélkül, hogy a vizelelválaszlásl emelné, séíl épen csökkenti azl, épugy a vcrcjlékelvülaszlúsl is. 
1-2 grn1111nos adagok után agódiis, i.r.or11rcn1egés gyakran hÚll\'Ús úli be $ javuhís esetén is n1akacs úlniatinnsúg n1arad vissia. Allalokon. végzett kisérlelekhól kiindulva, a coffc-inhtíl e111hcrre nézve 7 ~ö gr. lehet n halülos adag. „ , J.chelséocs, ho"Y a eoffcin a sejtek proloplasmarhol az eleven cr{it i%szhcn ~kiszahaditja s ez n plasn1ük élénk 1nozgüsút s ezzel kapcsolallinn az idcgniííkfldés élénkségét okozza. .Nugy adagja az üsszcs szer;'ck scjtj~iucl~ l~_épz{5anya~út a , küziimhiis cgyensulyhcil az álloha tereli. mrhol az elY,~laszl,~St>k csükkcnésl', a fehéruYék 111cgolvadüsa, végre a halal heall!a n1eg1nagyarüzható. ~ " . . .. . , .. ,\ coffcin a sz:v n1ozgalo1zn1a1nnk 1degkozpol.1at, kozvetve 
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h1n1adja n1eg ugy, hogy az érzőidegek ingerlílele an1arra is út
szürn1azik, n1ivel az érző és n1ozgat6 idegek anyaga ugyanaz; 
az izn1ok üsszehuzó anyaga n1érgez(~s alkaln1tíval szélességi 
irámhan helyezkedik el. 

- I-logy a7. érzőidegek érzékenységét főleg zsáhnszerü fej
fájásn~íl csökkenti, 1negn1agyarázható abból, hogy az agyheli 
érz6ide<Jsejtck tö111ecsei gyorsan a közö111hüs cgycnsulyha n1cn
nek át t~ az intran1olecularis eleven erő felszahadulása 111egrog
hatóvá teszi a hőn1érséklet en1elkedését, n1ig a fehérnyék elé
aésének csökkenése a huavanv és ht1uvsav kiürítésének alá-
b ....,„ - .._,_ 
szállását eredményezi. 

Zsábaszerü i'Cjfújásnál, nemkülönben haemicraniánál, mi
d6n a fájdalmas oldali cnrolis kitágul s az arcz kipirul, a cnffein 
O·lü-O·f5 g.-os adagokban bámulatos jó credménynyel adható, 
de voltak esetek, melyeknél cserben Jrngvott. Alkalmazzák hó
tlitókkal, horsJ-:eszszel ~történt n1érgezése!(nél .. nernkülünbcn -
régi felfogás szerint - hugyhajló gyanánt szivhajoknál, hugy
szervek takárjárníl. Adagja pro dosi O·Jll, pro die O·liO gr. 

~\ colTein szün1os \,cgyülclei közül n1cge1nlilésre 111éltók: 
Coffeinum arsenicicum, forró vízben oldódó jegcczcs por, 

melyet O·OO! grammonként granulák alakjában allrnlrnaznak 
fdleg neuralgiánúl, ictcrusnül n1int cholagogun1ol. 

Coff'einum citricumi a n1agy. II. és angol gykv. szerint hi
vatalos. L~yógykönyvünk a következőleg készítteti: 

Rp. 
Cofl'eini p11/u. 8. 
11cidi cilrici ft .. 
c11111 s. q11. aq11ac dcs
lillalac /111mcc/w11/o 

tril11a cl sicca. 
Adanja 0·10-0·1\0. Eme eWirás azonban nem vegyiilclre 

vonatkozik, n1erl a gyógykönyv csak keveréket ir elő s a kéBzil
ménv Yizben componenseire bomlik szét. 

• Elfüíllitható szemcsés só alakjában az angol gykY. eléíirala 
szerint: ha egvenérléksulv szerinti coffcinnek c.hloroformos, 'zit
romsavnak lllcoholos oldillút összekcvc1:jnk s bepároljuk. 

~Jéa az ilv módon el6állitoll só is componcnscirc bontatik 
oh· oldó~zerck -állal meii·ck a coffeint vanv a czilromsaval ha-

~ ' b~ 
marabb oldják. 

Coffeinum hydrobromicum cryst. vízben oldrídó jegeczck. 
Dimclicum. 

Coffeinum natrio-benzoicum, a magy. és német. gykY. szerin!. 

Rp. 
Natrii bcnzoici 1. 
Co/]'eini :!. 
C11111 s. q11. aq11ae dest. 
hwncclando tritcrn cl 

sicca 
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Fehér, benzoeszaau por. kettős só, mely 2 rész melegYiz
ben, 40 rész alcoholba~1 oldódik. ,1;)·8°/0 co!Teint tartalmaz. Al
kalmazzák főleg hőraláfecskendezésre. 

Coffeinum 'natrio-bromatum, 52'/0 co!Tein és ,18'/0 natr-bro
n1atu111 keveréke. 

Coffeinum natr. cinnamylic. ö2·:'i 0
/ 0 co!Tein és ,17·8 '/0 nalr. 

cinnan1vlicun1 keveréke 
CÖffeinum natrio citricum, :)2·2°/0 coffein és -17·8°/' nalrium 

citricLu11 kc\'eréke. 
Coffeinu:n natrio-salicylicum: a magy. II. gykv. szerint hiv. 

Rp 
Natrii salicylic. 8. 
Co!Jdni 111. 
Cum. s. q11. aquac dest. 

lwmcclando sicca. 

(i2·:i 0
/ 0 C<lffeinl tartalmaz. . 

Coffeinsulfosavas natrium = Symphorol-natrnun 1. o. 
Coffeinum trijodatum cryst. (Cs fl10 N.1 o, J,. HJ)., + :! Ih 0. 

Sötétzöld jegeczek, melyek alcoholban oldódnaI<, Alkalnrnzzák 
a jodkalium helyett mint allerans szert O·l() -0·2;) grammos ada-
gokban. . . . . . . . 

Cognac, Brandy, SpJr. YlllL galhc. lranczt~ _hor;zesz. f" 
borból átpárologtalás. faedénybet'. való hosszu 1don at larlas 
állal készített folyadék; sárgás szinti, k~llen1es horszcszcs szagu 
és zamatos izü. f. s. O·!lt !l-0·02·1, 'Ili -aü"/0 alcoholl tartalmaz. 
A belőle lepárolt alcohol színtelen legyen s ne mutasson saYi
kén1 ha lást. 

A. cognac nevét Cft\' francziaországi hnsonnevü várostól 
vette hol már lliüll-hm~-„Yárlották .. -\ francziaországi cognacok 

' h~ ..... , .. 

3 osztályba sorozhatók. 1., a lcgfinon1ahh n11noscgu cognac: 
fénc chán1pagne; 2., középfinon1ságu cognac: petit cha1npagnc 
és ;~., közönsCgcs cognac : fins hoi~. 

l\livel a cognac n1ár jelenlékcny fogyasztási czikké váll, 
haszonleséS e1nhcrck n1ár annvira lu1n1isitjúk és n1csterségcsen 
gyárl,iák, hogy a valódi cogntlcot a n1estcrségcst6l sok esetben 
alig lehet 1negkülönhözlclni. 

c;yógyszerkünyvünk azt kívánja, hogy a cognac a bor al
coholjál, illrí olaját s az állás közben a hordó falából kivont 
cseké°Jv festall\W;Ot S csersa\'n\'OlllOkal lartaJmazza. oJinden más 
anyag~ fcrt6z1i.1é~1ynek tekinténd6 n1ég akkor is, ha ártaln1atlnn 
nnyag lenne (czukor). 

.\ cognacnak csaI:írd száncléku han1isilása a vízzel való 
hiaitás. ;\livel a friss cognacnnk :0 karczos': ize van s színtelen. 
mi'g a régi cognac kellemes zamatos izü s :iO'fo alcohollartalma 
mellett sem er6s s a hordótól meg is sárgult, a fiatal cognacot 
vízzel higitják és caramellcl feslik hogy szint kapjon s hogy 

:1 

!l 
il 
" !J 

11 
il 
il 
!] 

11 

11 

:1 
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lrnrczoló izét elveszítse s hogy mint luírnm vagy ln dja Isten 
hány csillagos cognacot micl6hh forgalomba hozlrnssúk. 

Még sihínyabh ama hamisitolt cognac. melyet spirilushöl 
oenanthaelherrel (cognac olaj) készítenek s caramellel feste
nek n1eg. 

.A cognac valódisúgünak 111cghatürozúsürn tú111pontot nyujt 
a fajsuly .. alcohol n1cnnyiség, kivonatanyag. han1u, czukortar
talon1, az esetleges higilúsra hasznúlt víz fert6z1nényei: nitrú!ok, 
chloridok. sul/'ütok, sth. 

A cognac f'. s. 0·\Jl!l-O·\l2·l. sze3zlartalma -Lí ·· ;í0%: yjz. 
fürc16n 100" G-nál clpúrologtatva s 2 ónin út szúritva csak 1 "/„ 
cxlracl anyagot nd. 111ely anyagot platinle111czen elégetve, a 
nyert han1ur11ennyiség alig rncgn1érhel6. lcgl'eljehh O·O:.!u/w 

A caramellcl festett cognac tojásl'ehérével nízva nem 
veszti cl színét. n1ig a valódi cognac színtelen lL:sz; 10 cin:: cog~ 
nacot -lO-;íl) cm". paraldchyddel r:ízunk s addig adunk hozzá 
ahsolut alcoholt. míg a folyadékok elegyednek. 

Caramell jelenlétében '.H öra mulrn az edény fcnekérL> 
sürga-harna sürü ragadös üledék szüli le, n1ig a fcletlc lcv(·í fo
lyadék tiszta, színtelen. Az oenanthaetherrel készített cognac. 
vízzel higitva 111cgzavarosodik, a valúdi nen1. 

Szervetlen alkatrészekre rendes analiticai módszerekkel 
kémlelünk. 

,.\ cognnc rnin6ségc függ a sz6l6 rninéiségét6L a hor keze~ 
lésétől, a f'{izésliil és az úszokon tartástól. Minél finomabli bort 
pürolunk le, a1'11ál illatosabb és zamatosabb cognacot kapunk. 
síít a fajhorokböl készült cognac zamatja és illata eri'.ísebh mint 
a mih·cn a boré Yoll. 

Cognac artefactum : 

Rp. 
Essenliae arrac. 
1'ra<~ sacchari 
Esst!nl. uiolar. 
Spir. nilri du/e. 
Aelh. acelic. 
Spir. 11i11i [J(i '/0 
Aquae des/il. 
Syr. simpl. 
Ta1111i11i 

~! 1. a. Pinczéhen tartandö. 

1 fi. 
1 :i. 

XF. 
W. 
!,(), 

"OOO. 
1280. 

80. 
()·.'J;j, 

I·:111e reczcptct inulalviinképcn küzlü111, hogy 1ncgviltigitsa111 
a 111iívi cognac haszontalan, értéktelen voltál. 

Cognac olaj = Aethe1· ocnalh. 
Cohaesio = üsszctartüs, az egyncn1ü lestek lün1ecsei kü

zült inüködö vonzó erő, 111cly a tdr11ecsckcl cgynvé tartja ezzel 
szemben üll a rcpulsi\' er6, mely a tiimccsekct cgymústól cltú
volitani törekszik. 
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l~n1c kél er6 közösen lön1ecseré5nck neveztelik, n1clyek 
müködésétéíl l'ügg a testek halmazállapota. (szilúrd. cseppfolyós, 
<1úzalaku halmazúllapot). , 
0 

1\ cohacsio ncn1 üll a gravilatio törvénye alatt s csa_k veg: 
tclcniil kicsim· túvols:ighan jut én·én) re. Ila a n•pulsl\' cro 
nen1 hal valaincly leslhcn, az a lest szilárd, ha t~7:onh~1n a r~-
1,·!lsiv créi a cohncsionál nagyohh vagy a cohaes10 teljesen h1-
únYzik, a test cscpp!'olyós vagy gúzalnku. „ , „ 

~ (:sckélv n1e1u1viségü idegen anyag, vagy a„ h10111e~·sc1l~lel r:11toz·'1s·1 a -col1·1csic)t n1coviilloztal1·a. Iav a vas szcn 1ozztuH asa 
~ital Í~~ 1\1Jnv é; Úiréken}:' aczéllü · alaI~iihaló,. a l;cvilett , ac:-~It 
ayors hütés ~ültal edzeni lehet, n1ig a la~su ktl~ü_les 111eglagy1t.1a 
~Zl. ,\ ovors hülésnél cléíbh a küls6 resz sz_ilardul ~~1es s, a 
heL:{i rJ~._z ilsst~huzúdüsül niegttkadülyozza; L:zaltal a kul~o re~z 
cr<'íscn sajtolja az alalla Jcv{í részi, ez pedig nagy crovcl lc
szíilni Uirckszik. , , , ... 

Innen 1nagyarüzhalú 111cg nz ncz<:l rug~11inassaga L's lorc-
kcnvsr.;(rc, a hntaviai üvcgcscppck lula.1do1!~aga. . 

· C;hnheim Gyula, német on·ostanúr. \ lr~ho\:nak asststensc 
n hcrlini envcte111cn 18:H-t - 188.L l·~6lcg az ep- e~ l~orhc~nczla_n 
küréhen v~zcll kulnlüsai 11ngyérdcn1üek: a gyuladas lcnyegc
nek /'clclerilése is neki tulajdonítható. 

Cohobatio. ama kivonö eljúr:ís, rnidéín a kiYonanL~<i . anya: 
got a kivonö folyadékkal L~gyn1úsutún tühhsz()r lcparlas ala 

\'etjük'. 1„ · f"'l l · I· 1··1\'011·'1s„111"l ·1ll„1l111·1zz:11,· l·,n1e e p:irasl o eg o y qnyago ... \ '. < <l < ... , „ < ·:< • 
a 111 eJyek crÍls szagu alkatrésze.kel tartalinaznak s az clso parlat 
1né(f 1lcn1 \'onhalltl ki az összes hatóanyagot. 

° Coitus = clhühís, küzüsülés, kél egyednek cgycsül~se a 
nemi iisztünbéíl kif'olvólag a szaporitüs czéljáböl; A ncm1 !isz
lün akkor lép fel, 1111déin a ne1ni anyagok n1cgernek s .~1 ~·c.~·h.e 
hatolva az idegekre ingcrl gyakorolnak, ~ncly 1n~cr. a. kozosulc~ 
ühitozü:;ühan nvilvünul. Jlid6n a közösülc~ n1cglorte1~1k_, n ncn11 
anvaciok elti.in1lck a vérh6l s az inger ezaltal n1egszun1k. 

w ~éinelv üllatoknül a ncn1i anyagokhúl kivúlö ivüsi szag a 
t~írsak rctkCresésére szolgúl. . 

A coitns az erectióra kelt penisnek a néí hi'.;'clyéhc valo 
hcyczetéséYel kezdiídik (immissio pcnis). eme muvelel . ". szy
zeknél a hüvclY eliítt lcvií szüzhúrty''. (1. clansura "'!W!Hlat1~) 
bcrepedc'sét okc1zza. A h~vcze.tett p~msnek ~1 hü''.ely, lal,d1t'.z. cs 
n csiklúhoz vnlö dürzsülcsc vull,1a k1 a nen11 1nge1 l cs az ezzel 
júró kéjes érzetet. . , . . 

.\z inocr IC{flllH(fasnlih rokún ::iz ondo az any::uneh lel.e 
lüvetiii: ,s u~'vanckko1~ az anyan1éh üsszehuzödik: 111iküzl>r.;:n abho_I 
fonnlszcrü ~lvákkal kcvcrl peték nyon1ulnnk, kt. 111ely ~0111~g a_z 
ondöval üssZeve(ryül. Az izgalon1 esillnpodtaval a r~1el~. 1sn1ct 
kilúgul s rnagáh~~ relszivjn a rérfio11dóval kevert 11yakton1egel, 
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mely allrnlommal a meglcrmékenyilcll pele a méhbe kerül (L 
conceplio). 

A közösülés uhin lehangoHstíg és úln1osság áll be, innen 
neve : elluílás. 

A coitus a hlkv. 232. §. szerint biintcltnck rninősillelik, ha: 
1., a nől erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerítik a kö

zösülésre; 
2„ ha a n6t lchelellcn, önkivülellcn úllapolában vagy más 

állal elcsábítva (kerités) hasz11álják erre; 
:~„ ha a nő 12. éleléYét hc nem töllölle. Minőség szerint a 

btkv. 2:J;). §. megkülönböztet oly cseleket, midőn: 
1„ rokonok között történt a coitus (vérfertőzés). 
2., gyán1ságra, tanilúsra vagy gyógyításra adolt egyéneken 

hajlalik az végre. 
I·Ia a gonosztctl állni a nc'inck testi vagv lelki haja okoz

tatott, a blkv. 237. §.igen sulyos, sokszor élethossziglmii biirtön
hüntetést szab ki. 1\ '.23;). ~- 111egsérlésc 10-1;) évig terjedt> fog
hüzhünlelést von n1aga utün. 

t\ hünletl elkövetéséhez elég a ncn1i szervek érintkezése, 
akár n1egtörténl az in1issio pc11is akár ncnL 

Col. = cola, colatura, szürcl m.:g, szüredék. 
Colatio, szürés (nem tévesztendő össze a fillratioval: szür

lézés) a f6zcleknek, forrázaloknnk s 111:.ís folvadékoknak vász
nnn való úlszürésc aczélhóI, houv a IeforrázÜtl van\' n1cafüzült 

<-'w t'!w n 
anyagot a folyadéktól clküliinitsük. A mcgszürt folvadék neve: 
colatura rngy eolatum. • 

Colatoria, külünhüző sürüségü vászondarahkák, n1elyekcn 
a deeoclumokat, inl'usumokat szürjük meg. Magától értetődik, 
hogy a colatoriúknuk tisztúknak kell lenniök, az oly anrn"ok
nak pedig, melyek nagyon festenek, külön ruluít keil tai'.ta~i s 
szélére jegyet lenni. Igy legyen külön ruh:.íja a rhcurnnak, ra
tanhiának, emulsiólmak slh. 

Colatum, l. colatio. 
Colatura, l. colalio. 
Colchicein: C" FL:i NO"+ '/, IJ, 0, a cokhicin alapvegyülele; 

sárga. alcoholban és aclhcrben oldódó jcgcczek . ..\lkalmazzák 
O·OOO;) -O·OO 1 gr.-os adagokban rhcumámíl. -

Colchicin, colchiceinmcthylacthcr, kikiricsal: 
e,, Hm Or, N = 317. 

mások szerint kétféle colchicin van: C" IJ"" NO,„ OCH:i és egy 
nuísik, a melyben 1 CH:i 0-dal több van; clrlfordnl az őszi ki
kerics (colchicun1 aultHnnalc) n1agvnihan és hagy111:.íjáha11. ,\ 
colehicin alcaloidnak van feltételezve, de mh·el ki nem je<1e
czed6 sókat k( pcz, alcaloid voliüt sokan kétségbcvonják. · " 

r\ co_lchicin sárgús-fchér, néha jegcczcs püI\ 111cly csak
ha111ar 111ezgnszcrü, alaktalan lörneggé úlI össze s n1errharnul. 
2 rész viziten, borszeszben. aelhcrl)cn, chloroformban ';,Jdódik, 
pelroleum-aethcrhen nem; 1:30"-nál meghígyul (,10"-nál megol-
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vad s kihülve üverrszcrü lön1eggé áll össze. I-lig savak és Ingok 
a colchicint sárga bszinnel oldják, a savas oldatból benzinnel, 
chloroformmal kivonható. 

Hig savakkal forralva vagy Ba 0-dal zárt csőben hevitve 
colchiceinrc hasad 

Tömény HNOa a port ibolyús. majd vörös, később sárga
szinüre vúltÖztalja, a sárga szint EWH vörösre alakitja át. 
1 <l f. s. Eh SO.i [1 colchicinl súrgán oldja s ha ezen oldalhoz 
1·3 [ s. FJ,\O,-al adunk, a folyadék megzöldül, majd kék, ibolya 
véare sároa szint vesz fel. 

" A c~lchicin igen lass?n si;ivódik fel a szervezet~>c, min~l
foova a ayo111orhan n11nt 1zgato szer hal s gyornorhclgyulndast 
r.,i~z has~l1enésscl. h(ínyással, csikarással párosulva. 

Huscvő állatok érzékenyebbek a colchinin iráni mint a 
hide<1vérüek. , 

b~Iár O·OOl séít kisebb adagjai után is beáll a halás; az er
lükésck eleinte csökkennek, fejfájás, gyengeség lép fel, h~ a 
bélheli bántalmazás csekély Yolt, akkor hő vizelet- és vercjtck
clválasztást okoz. 

O·Ol-0·02 11r.-os adagjai utún a fenti tünetek créísebbek 
lesznek, a bőrt IZi<lcg verejték fedi, a vi':clctclvál?sztás felak?d. 
0·03 gr. utún híídéses tünetek között bcall a hala!, az eszmelct 
rnindvégig ép. „ , 

Bonczolásnál a hclct Iohosnak, a n1a.1at1 vcseket. agyat 
vérbőnek talúlták. A colchicin a szervezetben oxydicolcbicinrc 
hasad s csak ekkor n1érges. , . . 

A colchicint tisztán nem alkalmazzak hanem mrnt tmcl. 
YH"Y vinu111 colchici-t (1. o.) 

" Leoinkáhb idült köszvénvnél adjúk mákonynyal, mely a 
csikarásl ellensulvozza ; közbé-küzbe Íl O!í gr. kalium jodatum 
adhaló. Adagja 0:0005 -0·001. P. o. 

Rp. 
Colchicini (NJO:í 
Laudani p O·JO 
Sacchari /acl. :)-011 
M. { p. in das. No X. 
D. S. Naponta 8 pori. 

Hosszu időközökben veendő be, nehogy a gyomorban fcl
halmozódjék. illér<1ezésnél csersav adandó. 

Colc.hicum autumnale c. chicaceae De Candole, ramuncu
laceac. őszi kikirics croc(1s pratensis. Az őszi hónapokban ró~ 
zsaszinü virágaival' ugys';ólván clboritja. '.l réteket. Fi~ldhel~ 
szára hagymaalalm gumo (bulbu.s colch1c1), mcl,r ~ rege!_>~''. 
<1vkvekben hivatalos volt. A "llmo husos levelek hol all, mel) ek 
~.gy, aljún vastagodott tengc!frii! nő,nek ~~i; crne. ~eng~lyröl, I~
fele rostos gyökerek, oldalrol hartyas, huvelyt kepezo le\ elek 
vannak kinőve, mely utóbbiak 3 lomblevclet és 2-2 vinígot vesz-
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nck kiirül. /\ virágtakaró Yiola lilaszinü. aljün csövé nő össze, 111ig 
lels6 része li hosszulds levélből állónak látszik; (i porzója és 
:-~ bibéje van, n1ely utóbbiak igen hossznak s a hagyn1ühÜz kö
zel fckv6 maghonig huzóthak le, A kikerics lomhlevelei és ler
mése csak larnszszal lúlhalók; a levelek lándzsások, púrhuza-
1nos crezctüek, ler1nésc :-3 rckcszü tok, 1ncly rncgérve. a tengely 
felüli részen fclhas <l s a tnagvakat szétszú1:ja. 

A kikirics latin nevét Colchis larlomú11vlól vcllc, hol Mc
dcia kinílylc:íny az 6 hatásos mérgeit eme niivényh{ii készilelle. 
(.Argonaulúk regéje). 

l{égchhi gykvek szerint a gu1nó (corn1n:--, hull>us colchiei) 
is hivatalos volL dc hasznúliúk virúgail is mint drnslicus pur
gnns szert 

„4 !JlllllÓ kürteido111u, 2 - ;} cn1. hosszu, egyik oldahín lapos. 
kclle111ctlen szagu, keseri.i. nyulós, ken1ényitő lartalinu nedvvel 
van tele. Szúrilva szagtalan, ke1nény és lisztes kin(5zésii. 

'l'artalinaz 0·08-0·0!J 11
/ 11 colchicinl, 10°/

0 
kc1né11yilc'il, .zsiros 

anyagot, csersavat, n1ézgúl, czukrot és 70°/n vizet. 
~·l 111ag (se1ne11 rolchiei) J'ekelés-harna, 111ükszc111nél nagyohh, 

a küldC>kün szivacsosan duzzadt: a héj hevenyében nyükos ki
nézésn, rnegszúritva pedig czukros. nnyagol vülaszl ki; a rnag
fchérnye sznrke, szarunc1nü ~\ zsú1·az 111agvak szagtalanok, ige.n 
csi1liís, keserü izüek. 

Tarlalnrnz 0<1°10 colchicinl, !i"/0 zsiros olajai, ;i-8°/
0 

czuk
rol, gyanl<ÍI, gallussavat. 

Ticlura készilésrc hasznúljúk, 
Colcothar = caput morluum, (1. o.), crocus ~larlis Yilri

olalus, gilla Theophrasli, chalchanlum ruhdaclum, angolvüriis, 
terra vilrioli dulcis, !'crr. ox\'lL rulH'. deulondum l'cr1f: Fe, (J,,, 

Colcothar nativum, calcitis = haemalit: 
Cold-cream (ang. cold-krim = hideg lejfcL) = ung, cmol

liens. Cold-crcam név alall lühhl'élc kcnéicsccimposilir\ van f'or
galornnan . .Jobbak közül valók: 

L 01. amygcL 80. Celaccum 10, Cern alha ;Í, liquclfaclis 
admisce (;lyceriui, Aqua napliac aa rn, llorax vencl 1, Aqua 
rosar. :-Hl. i\ 111egolvaszloll zsiranyag a glycerinnel t~s aqna 
nnphacval kihülé3ig kevcrcndél s azulún kell hozz:íadni a ·rüzsa
vizcl és hornxol, (angol gykv.). 

2. Hnullion cold-cream. \'asclin alh, :dO, Celacenm 120, 
Cera alba :rn, Sa1>0 hcnzini 15, A<1ua 2111, A zsiranrn"ol mc"-. •' ::-. ::-. 
olvaszljuk s melegen hozzúkcvcrjük a vizhen fcloldoll henzin-
szappanL (A benzinszappan velenczci szappannak telilell ben
zines oldala, l'öliis benzinnel emulsir'>vá alakilva), 

3. ldclson cold-cream : Cera alha J ;):i, Cclaceum 7;i, \'ase
lin. al11. ;i.JO. Leni igne liquef'ac1is collalisquc admisce: Boracis 
vcnel 12, Aquac rosar, 180. 01. gera11ii :\:\, A méa l'oll'ékom' 
zsiranyagol a forró horaxoldailai' nízzuk s edénybe tölijÜIL " 
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,1, OL amygd. 780, OL ricini 180, Adeps bcnzoinal 2,1()„ Cera 
alba 210, Aqua rosar. 3fi0, Aqua naphac 210, Borax GO, Gly
cerin l:lll, Parl'um. 

5. OL amygd .. 12,;, Lanolm 185, Ccra alba G2, Borax -L5, 
Aqna rnsar 300. 

Colitis, vaslagbélgyuladás, mely kelclkczhelik a béllarla-
10111 lassu tova1nozgásúhöl s a vaslaghél pcristaltica regyhcségé
h61. 'l'ünctc nyúkos tarlaln1u hasn1enés csikarással, sokszor kó
likúval púrosiilva. L Bélgyuladús. 

Colla animalis, úllalenyv, készül porczoknak, b6rnek, hus
nak vizzel való főzése által. 

Collaetin = collemplaslrnm. 
Collaform, igy nevezi Hausmann a poralaku formaldehid

glulinL melyet miul anliseplicumol hasznúl sebek bekütésénéL 
Colla piscium = lchl1ocolla. L o. 
Collapsus, összeesés, mely hirtelen lúmadl nagyfolm er6t

lenséghiil szúrnrnzik s rendesen sulyos hclcgségeknél (lyphus, 
cholera) Jelentkezik s a halúll el6zi meg, 

A collapsusnúl az arcz beesett, a végtagok hidegek, az ér
Yerés "Ye1we. és szabúh·lalan, a hfír tapadós, hideg verejtékkel 
l'cdell, "iíz c\.lludal kissé- zavarL Kezelésénél az er6nek és sziv
müködésnck fcnnlarlúsúról kell gondoskodni, mil izgató szerek 
által lehet elérni; il\'cn szerek: borszesz, kávé, aelher, n1oschus, 
ctu11phor, n6ringcrefr, a végtagok n1elegc11 tartása, tnustárpép 
a lalprtL 

Collare strumale Morandi : ammonium chloralnm és égclell 
szivacs porának keveréke golyva ellen. 

Collargolum = colloid ezüst 
Collega = pálvalúrs, 
Co'lemplastrum~ kaucsuk-ragtapaszok úliahínos neve, Kü

löi1hiiz6 miivek a collemplaslrnm eléíúllilásál külünböz{í módon 
adjúk el6, L ~mplaslrum, 

Collidin, 11. collidin, 1~-methylaclhylpyridin, e, Ha N F, Ah
rens üllal a kálnínypárlatl>ól e16úlliloll vegyület ; olajos, aromús 
szagu, vizhcn kevéssé oldható, lf>r1· 1 (:-ndl forr, oxydálva pyri
dinlricarhonsavra vúllozik úl: Cr. fü :V, ( CO, OH)a, 

Collodium, colloxylin vagy lrinilrocellulosc aelheres oldala, 
crynpotn1áz. I\jssé sürü, félig álhí.tszó, fehéres, aclherszagu lolya
tlék, mclvel gvkYünk a kereskedésh61 szerezte! hc, A német 
gykv. szérint hüzilag készül a következő rendelvény szerint. 

7 sulyrész 1·-12 fajsulyu HNO:i üsszekevertelik 8 s, rész 
1·8:1:1 fajsulrn [[, S01,val, kihülés után 1 rész vallúl lesznek 
bele s :i l óÍ·ún át benne larljúk, Eme id6 után a vallúl kive
szik, jól kimossák és megszárilják, majd 22 rész aelher és :l '" 
alcohol elenvévcl rázzák s állás után a liszla oldalol az üle-

"· dékréíl lclöllik, 
A leirl eljúrús szerint a gyapot cclluloscjúnak 3 H-je ngyan-

Hazay, Gyógysz. Lc:xicon 11. 12 
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annyi NO,-dal helyellesillelik, miállal colloxylin, azaz lrinilro
cellulose jön ]élre: C1, [{17 (;\'O,):i 010. 

I-Ia a gyapot a savak hatásának hosszabb ideig lélctik ki, 
Wgyapol, pyroxylin keletkezik: C1, [fo (XO,)i, 010. mely aclhcrcs 
alcoholhan nem oldódik s 112"-rál eldurran, mig a colloxylin 
lGO"-nül explodál. Alivel a collodiumban sok aelhcr van, óva
tosan kell vele bánni, nehogy meggyuladjon. 

A collodium a bőrre kenve eleinte hidegség érzclél kclli, 
mely az aelher és ülcohol gyors clpárolgására vezcthctéí vissza; 
elpárolgás után a eolloxylin mint sima, viz- és légáthatlan húrtya 
marad vissza, mely összehuzódüsa állal a helybeli vérhősé gcl 
csökkenti. Hámlalan felületeken nagy fújdalmat okoz. 

A collodiumol mint bevonó szert alkalmazzák oly gycígy
szerekkcl, melyeket a h6rrel hosszu ideig kell érintkezésben 
tartani; hámtalan vagy st'rtcl h6rfelülctct cléíhh cautslmk ta
paszszal kell befedni. 

Kcverhetni hozzá jódot, vaschloridot.. chrysophansavat, 
pyrogallolt, salicylsaval; alkalmazzák labdacsok bevonúsára is. 

Collodium bellaclonnae: 150 gr. exlt'. hclladon. 80 gr. spir. 
camphorat. és :HO gr. collodiumhól készül. Alkalmazzák a hella
donna javallatai alapján. 

Collodium benzoinatum : GO gr. linct. henzocs, ;) gr. glyccrin 
és 120 gr. collodium elegye. 

Collodium canthariclatum, collodium veskans. Ph. germ. HL 
Készül a kövctkez6· módon: 18 rész aethcr cantharidatushoz :1 
rész alcohol és 1 rész colloxvlin adatik. Allátszó zöldes-barna 
folyadék, a b6rre kenve hól):agot huz dc azok fölemelkedését 
hátráltatja. Elvonó szer. 

Collodium causticum, e. corrosivum: ü·:'iü gr. merrnr. sub
limal. corrosiv. és 5 gr. collodiumnak oldata. Alkalmazzák mint 
n1arószerl. 

Collodium corrosivum = fenti. 
Collodium duplex: 10 rész colloxylinnek 30 r. alcoholban 

és 120 r. aetherben való oldata. 
Collodium elasticum = collod. llcxile. 
Collodium flexile, hajlékony gyapolmáz. A magy. L brit, 

nén1el III. dún 1 !ranczia gykv. szerint kövclkczőlcg készül : :~·;) 
riczinus olaj és 8 rész canadabalzsam oldatát Ull rész collodium
ban oldják fel. A magy II.. gykv fi() rész collodiumból és 1 r. 
riczinusolajhcíl hevenyében készittcli; riczinus olaj helyet lehel 
venni glyccrint, parafinl vagy terpen lint is. 

:\en1 képez kc111ény, üsszcrcpcdez{) hártyút a héitün 1 azért 
czélszcrühh mint a tiszta collodium. 

Collodium haemostaticum: áll 100 rész collodiumhcíl, mely
ben 10 gramm carbobav, 5 rész tannin és 3 rész bcnzoest1v 
van oldva. 

Collodium jodatum: 5 rész jód és 100 r. collodiumból áll. 
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Collodium jodoformii: 2·fi rész jodoform és :iO r. collodi
umból áll. 

Collodium salicylatum = 1 rész acid. salicyl. és 50 rész 
collodium. 

Collodium stypticum = B rész l'en. sesquichloral és 10 r. 
collodium. 

Collodium tannatum: 5 r. tannin, 10 r. aether, 80 r. collo-
dium és 100 r. spiritushól áll. . 

Colloid anyagok, ama anyagok, a melyek képtelenek az 
átszivárgásrn, ellentétben a kristalloidoklrnl, melyek átszivárog
nak Colloid anyagok a gummik, enyvek, nyák, czukor stb. A 
fémeknek bizonyos alakulatni colloidális lulajdonságuak, azaz 
vizzcl eldörzsölhetéík s azzal egyenletesen elkeverednek; eme 
fémek colloidális l'émcknek neveztetnek. 

Colloidális bismuth, Yanino dr. l'edeztc fel s következőleg 
készili: 

2 gramm Bi NO, (OHkl kevés KOH-clal és borkéísavval 
old fel s az oldatot GOO gr. vizzel fclhigilja. Az olclalol czultín 
Li gr. zinkchlorürnek kalilugos oldatával keveri össze, midőn 
a folyadék a kclelkezelt colloidalis hismuth miatt megbarnul. 

Colloidális fémek, a fémeknek allotropiája, midéín vizben 
rendkivül finoman eloszlanak annyira, hogy az ilyen folyadékot 
sokan tévesen ::.oldat"-nak nevezik. 

A colloid fémek oldalai az átes6 fényt elipticusan sarkitják 
s villamos vegybontásmíl a fém az anod felé vúndorol s ott 
rnegcson1ósoclik~ n1clcgitéskor a férn n1egcson1ósodva kiválik. 
Eddig ismeretes a colloidalis arany, e, ezüst (collargol), e. higany 
és a e. bisn1uth, de ezek egyike sen1 bir olyan fontossúggal, 
n1int a 

Colloidális higany. Ez előállilható oly módon. ha egy mole
culasulynak megfelcléí mennyiségü higanyoxydulnilrátot kevés 
salétromsav hozzáadása mellett feloldunk annyi vízben, hogy 
az oldat lO'fo-os legyen; ezen oldatot óvatosan belekeverjük 
egy oly oldatba, mely 1-1 '/, moleculasálynak megfolelőZn O-nak 
HNOa-as oldalábcíl áll. 

A keletkező sölél folyadékot tömény czitromsavas ammo
nium-oldaltal egyelitjük, mid6n a colloidális higany l'eketeszinü 
massa alakjában kiválik. A folyadékot ammoniával közömbösít
jük s a leülcpedclt colloidalis higanyt megszáritjuk. Kemény, 
fekete Jémfényü tömeget képez, mely vizben sötét szinnel egyen
letesen oldódik. 

Collosin = acetonban oldott és camphorral telitelt nilro · 
cellulose- oldal. 

Colloxylin 1. Collodium. 
Collutorium, collutio, régi gykvek készitményci, melyek 

különböz6 összelmzó szerekbéíl és aromalicus decoctumokból 
állottak. Szájviz gyanánt rendeltettek. P. o. 

Collutorium adstringens: Alumen cr. 10, natr. acetic. 12, 
12" 
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aqua dest. L"íO, 12 óra muiva hozzúadandó 50 gr, spiritus, 2 
csepp mentha- 9,s 2 csepp zsálya-olaj. 12 óra mulva fclhigilandó 
100 gr. vízzel. Osszclmzó szájvíz. 

. Collut~ritunok készültek még hyosciamus, quercus, coch
learrn, salvrn, mcntha, althea, stb. l'éízeléb{)l boraxxal VU"V 

timsóval. "" 
Collyrium, szemcsepp; régebbi gykvckben i.ren sokféle, 

különbözéí összelétclü collvriumok vallak !'elvéve':' l'ií alkotó
részük volt Z11 S0.1, Tutin, ",\lumen, Plumb. acetic, ~mcill. cydo
niar. Cupr. aluminal. -· sulf'ur, Crocus, illatos vizek. Elavult készít
mények. 

· Collyrium adstringens luteum, sec. pharm, Hung. Il. 

Rp. 
Camphomc conlritac 0'75. 
So/ uc i11 
Spiritus di/11/i 40. 
11dde 
Aq11ae dcstill. simpl. 200. 
ilmmo11ii chlomli t-:!:j, 
Zinci .mlf'urici 2·50. 
Croci 0·20. 
Dig ere sacpi11s agilando per 

horns XXIV. Filtm. 

Alkalmazzák köthártyalrnmlnál ( conj unclivilis). 
Collyrium adstr. lut. dosis 1. = 5 gramm collyrium és 

100 gramm v1z. 
Collyrium atropini = 0·10 atropinum sulf'ur. és 10 gr. viz. 
Collyrium de salibus igne fusis = Cupmm aluminatum. 
Collyrium Rommershauseni = Aqua ophtalmica I\onuners. 
Colocynthein : C.1.1 H" 01,, a colocynlhin bomlásterméke. 
Colocynthin: C'° Ifs.1 o„, a cilrulltis coloc\'llthis halóanvaua 

n1intcgy 0·'.25°/0 111ennyiséghcn van jelen. SürO:ás, alaktalan: it~I~ 
15esci·ü izü glyco?kla, _viz és borszesz fclolclja,"'oldataiból fém~ók 
allal nem csapal!k k1, dc csersav lecsapja. HCl-al l'iízve colo-
cynlheinrc és czukorra bomlik. ' 

Alkalmazzák mint cillharticumot 0·01-0'05 ar.-os adaaok-
ban; halásn 8 óra mulva jelentkezik. " " 

Colocynthitin, a colocynlhis h01·szeszcs kivonatának ama 
része, mely ae~he1:hen oldódik, vizb~n nem; íztelen jcgeczcs por. 

. Col~cynth1s, c1trullu; colocynllus Arnoll; Cucumis colocyn
llus L. Cucurbllaccac. Sarlök. 

Évcléi növény, mely hasonlil az ugorkához, dc levelei mé
lyel~l.'en l.rn~il~llak. Tc_1'.yészik Ceylon szigetén, a Pcndsab 
es Smd v1dcken, Pcrzsiaban, Acgyplomlól ;\lubiái" séíl mea
lerem Marokkóban és déli Spam·ofórszá<1ban is. A Sl;lrnra lakÓi 
magvait tápszer gyanánt hasznltlják. " 
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, . A gyütnülcs aln1ana~ysúgu, fényes-zöld, sin1a héju; 3 n1ag
l~rto!1a 2-2 rekeszes s igy az egész gyün1ülcs halrckeszünek 
latszik . ..-\ n1ngvak nagy szán1n1al vannak G sorban a tartók 
belséí szélein cll1elyczketh·c. 

.:\ gyógylúrak11an csupán a szivaesos bél hasznfíltalik a 
héj és a n1ag halÜslalan. 

1 

.\z acgyplon1i sílrlük igen nagy, hclül üres s kevesebb 
magvnt tartalmaz; a cyprnsi sártök 2 cm. átméréíjü tömöttebb 
és sokn1agvu; a syriai sártök hún1ozallanul kerül a J·ar11alon1ba. 

Tartalmaz 0·2;)"/0 colocynlhint, 11 % hamut. 0·10-Ü--10 "l'OS 

ndngokhan az cl6haladó körn1özgúsl élénkiti s főle{1 a va~tacr
liélben b{í ~h·álaszlást okoz, a mely hig széke!'assel és "a 
rnedenczehclt szervek vérbőségévcl és izgatottságiival jiir. 

~fülön a colocrnlhin a vérbe felszívódik a többi szervekre 
is izgatólag hat, s6[ egy jól resorbeálódó k~nőcscsel a bőrre 
Irn:1\:e szintén ~dl'ejli hat~s(:t. ~·5--1 gr.-os adagja draslicus has
h~Jto,, dc, cny~1ebb a gutlmal, :.i-10 gr.-os adagban hascsikarúsl, 
hanvast es bclgrnladúst okoz, siít halálos eselcl is jeayeznek 
!'el i·óla. ' ' · · - " 

Alkalmazzák 0·10-0·20 gr.-os adagokban mint biztos, nem 
heves hashajtó-szert oly székrekedéscknél. mch·ek a bél renvhe 
lllOZ~Úsától függnek . .Agybeli Yérböségnél 111int w elvonó-szert wad
hal111. mivel gyomorbeli vérb6ségel okoz s ezáltal az agv vér-
tartalma csökken. " 

i::em _szabad re,ndclni, vcsehántalm_ak'.ól l'üggií savógyiile
mekn_cl, k1szorull servekncl, gyomorverzesre hajlandó cgyé
ncknel. 

~linl infusmnot 2 : 80 gr. arányban naponta 3 kanállal, 
extrnctumál pedig pilula alakjában rendelik aloeval, rheum mai. 

Colombin = Calumhin. 
Colombo = Calumba. 
Colon = vastagbél. 

. C~lo~honium, hegcclüg{·anla. Ha a lerpcntinhöl az olajat 
v1zzcl alparo1,111k, colophon1nn1 111arad vissza, n1e~Y n1écr kevés 
v~zel lartl:lml;z., ez ~árga-szi1üi; a teljesen viznwltes c~lopho
rnum leher. allalszo, ha pechg a meleg hosszabb idein hal reá 
J'ckcte colophonium kclclkczfk. "' ' 

.\ n1agy. II. gykv. világos-sárga colophoniun1ot ir cl{); ez 
kagy.lós törésü, állálszó_, hidegen szagtalan, kézhez tapad, ter
pentin izü, f. s. HJ7--1·!0. 100"-mil forr, 1;)0"-nál elbomlik· 
jégeczelbcn, alcoholban, KOH-han, zsíros- és illó-olajokbm; 
old haló. · 

A colophonium az abielinsav anhvdriclje: C.1.1 Hnc 0 4 , -

i::ir:i.~ szilárd tön1cg a Jcycg6n ncn1 vúllÖzik, ha azonban porrá 
lu1:iuk s alcohollal öntjük le, a Ievcaőböl vizet vesz maaál1oz s 
ahietinsavvá alakul. · 

0 0 

Acel01,10s oldala a poláros !'tny sikját cll'orditja, lugokkal 
szappant kepez. 
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Alkalmazzák a különböző lapaszokha mint jól tapadó szert. 
Hivatalos még a német, franczia és brit gykvck szerint. 

Color = szin. 
Coloretur = a vé1neken clőfordnló ulasilás = feslessék 

n1ca · főlerr a külsőleci hÜsznúlt n1éraes O\'Órl)'SZCl'ekel szoktük t:ll O b b :::>~ o 
ártalmatlan anyagokkal megfesteni, mint p. o. a suhlimaloldatot 
eosinnal. 

Colorimeter, szinmér6 készülék színes anyagok festéktar
lalmának megállapítására. A colorimelerek complicúlt számitási 
móddal használhatók s gyógyszerészi szempontból csupán táp
szer-vizsgálatnál használtatnak. Alapjukban a kövelkez6 szerke
zettel llirnak: 

Az illet6 fcslanyaghól ismert larlalmu oldatot készítünk s 
egy csőbe öntjük; a n1egvizsgüiandó folyadékot pedig egy alul 
egyenletesen n1egvékonyilolt csőhc teszszük s n1indkét c'1övön 
fény-nyalábot boc;ájlunk -- ,-\ hc.~ycsitell csövet most addig 
toljuk le vagy fel, mig az átbocsájtoll fénynyaláb épen olyan 
szinezelü lesz, mint a normal-oldalon álescll fénysugár. A folya
dékréteg vastagságából kiszúmilhaló az oldat fcstenylarlalma, 

Color indicus = incligo. L. o. 
Colorin = a rubin tincloria feslanyaga. 
Coloradó bogár = Chrysomela, l. o. 
Colostrum, föcstej, a tej mirigyek ama vüladéke, mely a ter

hesség utolsó és a szülés első napjaiban válik ki. Sárgás-szinü 
alcalicus halásu; tartalmaz zsirszemeken kivül coloslrum sze
meket, melyek maglartalmu szemcsés sejtek zsirszemekkel lelve, 
azután coloslerint, lecithinl, globulin! és albumint, minélfogva he
vilésnél megalvad. Szoptatás alatt a coloslrumtcslek eltünnek, 
az albumin a globulinnal is elfogy s casein lép helyükbe. 

Colotyphus, a typlrns am1 alakja, melynél a fekélyek f6leg 
a végbélben varrnak. 

Colpitis, vaginilis, hüvelygyuladás; a n6 hüvelyének külön
böz6 okokból származó gyuladása, mely ff(jdalommal és fehér 
kifolyással jár. L. Fluor albm. Orvoshísa végett clesinflciens és 
összehuzó szereket kell a hüvelybe juttatni, akár mosások, akár 
vaginálgolyók alakjában. L. Fluor allrns. 

Colporhaphia, clylorhaphia, ama sebészeti operatio, mid6n 
a nő hüvelyének nyákhártyájából egy darabol kivágnak s a 
sebet összevarják, mi által a hüvelv szükebb lesz. Eme opcra
tióra akkor van szükség, ha a szüiés után a hüvely n1egsériilt 
vagv ha méhsül)·edés vaay el6esés fenveaet. w o... ~ b 

Colpos, vagina, hüvely, a n6 párzási szerve, mely egy tá
gulékony falu 1-2 cn1. vastag, 7-8 cn1. hosszu, 3 cn1. át111é
r6jü csatornából áll, mely a szemérem-nyilástöl a hugycs6 nyi
lása alatt a méh nyakáig vonul; eleje a szüzhártya által van 
elzárva, falán pedig ránczok vannak.'n1elyek. a nrafrori közösü-
lések után lesinmlnak. · • 

0
• 
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,-\ hüvely fohíl mindig sm·os nyúlka fedi, mely a falat 
sikan1lóssá teSzi s 1negóvja ~a 1nenstruati6s folyadékok hefolyú
sálól. A hüvely falán nincsenek mirigyek, hanem bőven el van 
lálva vivő erekkel. 

A hüveh· a rncnslrualiós folvadékok, vizelet levezetésére 
és szül6nl gyanúnl szolgál, párZáskor a hin1vcsszől n1agúha 
fogadja. 

e ·colubrina = Ceanotus. 
Colum = sziir6cdénv. 
Columbin = calurnbln. 
Coma bacillus, l. Baclcriumok. 
Combretum Raimbaultii Heckel, kinkelibal, Afrika nyugati 

partvidékein tenyész6 növény a rc!la ~1evez~lt ?s~l:i,dhan; fája 
vagy iszalagcse1:jéje és !evele ha;znaltattk; ketlakr v1raga1 hosszu 
füzért képeznek. tern1ese hogyo. 

Eme niiYénvl 18D1-hen Hainbaull missionárius hozta Euró
]llÍha. I-leckel viÚgálalai szerint lanninnál é_s salélro1~rná~ ~g):e: 
bet ncn1 tartaln1az, 111égis j6 hatásunak ~H7;onyult lo~·ro .cgov1 
lázak an1a alakjánül, n1clyct ~yuB~l-:\fr1kaban cpelaz, ~fekete 
vérláz név alatt ismernek (fcbris b1hahs haemaluna). 1ü: 1000 
anínyban készült f6zelél a beteg -l n:1pon ál iszsza ital gyanánt, 
azulün chininnel együtt adagolják. 

Combustio éaelett seb olwzhatják marószerek és tüz. Az 
é,;efelt seb 3-fcile lehel: 1. 'mid6n a fel piros seb csupán a h6r 
l~1osoclásából származik, 2. ha a bőrön vizzel tel! hólyagok 
tún1adnak, n1clyck vagy elszáradnak vagy gcnyesedesbe n1cn
nek át; :i. a szüvctek elégése, elpuszlulúsa. 

Heveny égési sebeket 11cr~1 ~zah8d vizzel á':lalni, mert az 
fölhólyagzódásl okoz. Heveny eges1 sebekre legjobb a kövel
kez6 linimenlum : 

Rp. 
Aq11ac calcis 
Olei lini lati aa 100. 
Plumb. ace/. b. sol. 2. 
M. /'. linim. 

A collodium, soda bicarhona, 10°./0 pierinsav oldal szintén 
jó hatásnak. Ha a lobosodás elmull, 10''/u horkenőcs alkalma
zandó lanolinnal. 

Comedo = b6ratka. L. o. 
Commotio cerebri = aayvel6rázkódás. 
Comp. = összetett, c01~posilus 3. 
Compasso = inínylíí. , . .. , . 
Complementaire szinek; kel oly szml, mely egyullveve !c-

hérel ad, complementaire szinnek nevezzük. l~irosn~k zöld 
narancsnak kék, sárgának ibolya a complemenlmre szme. 
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Piros 

"' / , 

Narancs 1 Ibolva 

"' / Fehér 

/ "' 
/ "' Sárga Kék 

Zöld. 

Componens, valamely keverék alkat.része. 
Compositae = 1. összetett gyógyszerek, mint p. o. a tinc

turák, unguentumok, mixturák stb., ellentétben simpliciúkkal, 
azaz egyszerü gyógyszerekkel, mint p. o. rhcum, sulfur, növényi 
részek stb.; 2. a csoportos virágnak (aggregatae) rendjének 1-s6 
családja, fészkesek. Eme család a legnagyobb a virágos növ~
nvek között. Az ide tartozó növények többnyire riínemüek, vi
rágaik kiszélesedett vaczkon ülnek s n1integy fészket képeznek ; 
a fészek egy-két sor murvával van körűlvéve. A párta alak
zata szerint eme család 3 csoportra osztható fel: 

1. Nyelves virtlguak, n1elyekné,.I a virágzat csupa nyelv
alaku virágokból áll, mint p. o. a türaxacum off. lactuca virosa. 
cichorium intibus, carlina acualis. 

2. Csöves virágnak, n1elyeknél az összes vir~lgok csőala
lmak mint p. o. a carduus bePedict, lappa off. centaurea cyanus, 
artemisia absinthium stb. 

3. Sugaras virágnak, melyeknél a kerületi virágok nyelv
·alakuak, a központi virágok pedig csövesek. ilyen p. o. a napra~ 
forgó, anthemis nobilis, chamomilla vulg. és ch. romana, arnica 
montana, calendula off. 

Compositio, syncrisis, összetevés, különböző anyagoknak 
egy n1ás anyaggá való alakitása, tchút az az eljárás, 111időn 
különböző s7.ereket összekeverünk, hogy egy n1ás, sokszor alak 
tekintetében eltér6 tulajclonságu szert kapjunk; az ilyen szer 
neve: ren1ediun1 con1positun1 1 p. o. az ungucntun10'.\:, Uncturák, 
mixturák stb. 

Compresse, gyolcsdarab, melyet sebek lekötésére használ
nak mint leszoritót. ~leleg borogatás. 

Compressorium = 1. csipesz az üterek leszoritására ; ~. 
elzáró készülék, melyet a nő hüvelyébe helyeznek a méh elé 
a n1egtern1ékenyités, illetve a fogarnzás n1eggátlására. 

Comprimálás, sajtolás, ama eljárás, melynek segélyével 
poranyagokat er6s nyonuís eszközlése által összesajtolunk any
nyira, hogy szilárd alaku s igy könnyen kezelhető legyen. 

A comprimálás utján előállitott gyógyszcrformút pastillának 
nevezzük. A különböző szerek és anyagok a sajtolá< iránt kü
lönböző módon viseltetnek, azért a pastilla-készitést könyvből 
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megtanulni nem lehet még akkor sem, ha kellő jóságu elrlira
tok állanak rendelkezésre. 

Comprimáló gép, a pastillák sajtolását:a sz?l~áló, igen egy: 
szerü eszköz; vannak en1eltyh-szerkezetu sa,1lok e? van.nak 
olranok, melyekkel egy hengerbe öntött port. a rea, szm·!tot~ 
dÜ<>atyunak ütése, kalapálása által lehet összcsa.1tolm. ,Ez utol~lll 
géi~ a~ Jcgegyszerühh és legjobb s ezt En1her l~lek gyogyszeresz 
hozta rol·<>alomba 1808-ban. 

, Comprimált gyógyszerek; a magy. I: gvkv. a Billi ni ko1'.c;n
oot a II <>1·k1' a suhlimát 1rnstilhít kész1ttct1 compnmat10 utpn. 
h • < • b • ' 1 1> ·11· Egyéb col1iprim:ílás által készült gyógyszereket lásc ast! 1 
czim alatt. 

Concentratus = tömény. , 
Concentratio = tömé1wités, valamely oldatnak az oldo

szerl6l való n1egszahaditása~ !dsi:.bb~-naByo!lh n1~rtél~hcn; en1c 
mííveletet lepárolás, útpárolas, heparolas '.1ltal, ve~~7;tk. , . , 

Conceptio, fogan1zás. fogantatás:_ a h11n. e~ 1101 ivu1:valadck
nak. az ondónak és petének cgycsülesc, nndon a pcl.cl_lCll egy 
uj lénynek kifejlődése veszi kezdetét bizonyos chem1a1 folya
mat folvtán. 

~lld6n a coitus alkalmával (1. o.) a sperma az aiwaméh 
felé lövetik. a petesejt egy 1m!gva ~gyesül a~ 0!1~l~t~st fej~vcl 
s a kitá<>uló méhbe szivatván lel, mmt cmbno !e,1lochk tovahb. 
(L .. o.) .e\ nő n1indcn hónapban fogun1zúsra képes; a n1cg ne111 
termékenyített peték, melyek minden hónapban levúlanak, a 
menstruatio alkalmával ürülnek kt. 

A fogámzüs eshetéísége a havi vérzéstrll számított 1().-1;)-ik 
napon belül nagyobb, cle tl késéíbhi coitus, is erecli;1ényes lehet. 
mivel a bcnmarndt ondó a kés6bhcn lcvalott petet 1s megter
n1ékcnyiti. .!\. havi \·frzés eI6tti coitus nen1 fogan1zik n1eg, 111ivcl 
az onciószálak a vérzés alktÍlmával kiürittetnek 

I-Ia a coitus utún a havi vérzés cln1arad, ez a fognn1ztls
nak biztos jele, mivel a fogamzús után több pete nem válik le. 

A coilussal összefücrctésben füln1erült a rnagzal ne111ének 
kérdése is, de en1c proble1nát n1P.golth~ni, n1ég nen1 sike:·ü.!L 
Hofaeker és Sadler azt állitják. hogy m1nel nagyobb. a szulok 
közötti korkülönbsé<>, anrnil biztosabban jön létre az idősebbnek 
a ncn1c. n1ig l)üssing azt állitja. hogy. a 'ne,111 kérdése a. s~l~!6k 
iznatol.tst'ícrúlöl füocr s annak a nen1e Jön letre, a n1cly szulo a 

.,,., " "" · s· 1 1 • l '11 • · 1 • coitus alatt jobban fel volt izgatva. , e 1c1;' ,tap a rnzast, s;rn m-
lvokkal i<>vckezett befolYásolni a nem kerdesenek clcloleset, de 

- h. -

siker nélkül. 
:llinclczeklcel szemben sokkal Yalószinühb a Talmudban is 

olvasható arna theoria. 111elY azt rnondja, hogy a nen1 kérdése 
attól függ, hogy mely hóna'pszá!n alk~lmáYal törtéi~t meg .. a .coi
tus. Föltéve ugyanis, hogy a honapszarnolc -~lkalmaval ,~mm.te}! 
peték hónaponként felváltva hímek vagy nmek, az elso szules 



- 186 -

nlán könnvü kiszámítani, hogy melyik havi vérzésnél milyen 
pelék \'állának el. 

Ha az cls(í gyermek p. o. fin volt, akkor a szülés ul{lni 
elséí havi vérzés alkal1rníval női, a másod1knül hím pelék vúlla
nak le s így tovább. Ha eme sorrendet számon tartjuk, a nem 
n1eg<illapitása könnyü lesz, ha a lhcoria igaz. 

Conchae praeparatae. conchinns marinus pracparalns, tcs
lae pracparalac oslrcae, kagylópor oszlrigahéj pora, n1cly 0;) 0

/ 0 
Ca COa, 2"/0 mészfoszfátot, 0·-1°/„ s; O,-t tartalmaz. Az osztriga
héjat előbb kilugozzúk, főzés által jól megtisztítják majd meg· 
szúritva, finom porrá törik. Fehér, izlclen, nyelvhez tapadó por, 
savakban pczsgésscl oldódik. Alkalmazzák mint a krétaport féí
lcg fogporokha. 

Conchininum = Chinidin. 
Concilium, tanács. orvosi tanács valamely sulyos betegség

nél, mely tanács állhat kél vagy több, a kczcléí orvos által fel
kért orvosból, kik egyetértőleg kezelik a hetcgcL 

Concrementum = lerakódás, kíi, cl6forduhrnk a hngy- és 
epehólyagban, bélben, vesében, tlidéiben, hörgőkben, könycsa
lornákilan s az illeléí váladékokból keletkeznek lerakódás tíllal. 

Condensatio, sürilés, ama chemiai míívelel, midíin kél vagy 
löhh vegyületet gőzzé alakitanak s az üsszckeveredctt gé5zökct 
ismét lehíílik, midőn az illeléi anyagoknak legbelséibb keverékét 
nverhetni. 

"' I-Ia a g6zökct hüljük vagy összenyon1juk, a párolgási n1e~ 
Icg. n1clyel a gőzök képz6clésök ulkahnúYal n1~·gkötüttck szu
haddá lesz; valamely tér lclilell gőze azonnal condens:ílódik, 
1nihelyt u ten1peraluru csökken vagy tv 11yon1ás nagyohhodik. 

Jlinden gázra vonatkozólag van -egy ten1pcratura, 1nclycn 
felül az bármilv nvonHís alatt sem condenz:.ílhaló, ez a crilieus 
temperalura (!.- o.) -Minden oly anyag, melynek hömérsékc ma
gasabb n1i11t a crilicus ten1peratura: güz, a 111elynek alacsonyabb : 
gőz. (Andrews). 

Ama gázokat, melyeket condenzálni nem lehet, állandó 
gázoknak nevezik, a condenzállrnló gázok coercibilis gázok. 

1877. elölt az 0- l, H-t, N-t állandó güzolmak lekinlellék, 
de Caillelel 1877. decz. 17. az 0-t condenzálta, hasonlóképen 
condensáltak állandónak vélt gúzokal Pictel és Olsewski. 

Conditio = állomás, szolgálati hely, tulajdonképen kikötés, 
szerződés. 

Conditum, condita, czukrozolt gyógyszerek, némelyik ük 
!:így állományu s confcclióknak neveztetnek. :\'apjainkban nem 
használtatnak; mutalványul: 

Conditum calami longum, 70-80 cm. hosszu, czukorral be
vont kalmusgyökér, melyet rckedlségnél, l"clfuvódollságnál, cnu\öz
tcllcnségnél r:ígicsállak. Cgyanilycn czélra szolgált a 

Conditum calami rotundum, dc ez 3-c! mm. úlméröjü ko
rongocskál képezett. 

- 187 -

Condifum cinnae, czukrozott cinnavinígok. Mint házi gyógy~ 
szer giliszta ellen használatos, de mivel a czukor lulnyomó 
részét képezi. 70 -80 gr. nlán is alig jelentkezik halás. 

Conditum meloes maja!. a hólyaglmzó czinczér l"eje méz
ben pállitva. Alkalmazzák belsőleg vizbzonynál. 

Condurangin, a condurango glyeosidnernü anyaga; nn1orph, 
sáraa por, vízben alcoholhan. chloroformban oldódik. Alkalmaz
zák0 O·OOG--O·Ol~ gr.-os adagokban mint slomachicumol és bél
a dsl ri n acns t. 

C~ndurango, condur-angu (kéreg.) a gonolohus condurango 
Triana, kuszó fás növény kérge; a növény Ecuador- és F>eruban 
az Andeseken lenvészik, az asclepiasfélékhez tartozik. Szára 
felfutó vaav hevc1:ö. levelei szivalakuak és átellenesen Mlanak, 
jókora virágzata ern)·ő vagy fürt, nz· egyes virtlgok bihorszinüek. 
Több mint GO faja ismeretes. . 

i\ kéreg. rnely a n1agy. II. kiadásn gykY. függelékében ts 
hivatalos, a törzsréil és ágakról való, ·1-D cm. hosszu 1-3 cm. 
széles és :1-7 111111. vastag csurgószerü csöveket képez. 

A fiatal kéreg vékony, puha, barnás-szürke és hosszant 
ránczos paníval van fedve; az idéísebb kéreg parája sölétehh, 
eavenetlenül összere1iedezelt 1iar:íval, melv alall barnássárga o_, _, ; 
háncs van. A háncs hosszu rostu, édes. A fiatal kereg 
könnyen metszhető, törése egyenletes s a középkéreg határán 
a rostok serte avanánt állanak ki·, a vénebb kérc0tr törékenv, "' . törése szen1csés. 

I\ercsztmelszetben szürkésfehér, az érinléí iránvában elhe
lvczkcdclt sárg:ís-barna pontokat mulat, melyek kösejl csopor
(oknak bizonyultak; a középkéreg 17 sor, az érintő irányába~1 
megnyult sejtből áll. A belső kéreg igen vastag és számos tej
csatorna és háncsroslpamat huzcídik rajta keresztül. 

A friss kéreg borszagu. a régi kéregnek alig van s~aga, 
izc keserli. Filtrált vizes féizete forrahískor megzavarosod1k a 
calciumsók miatt, dc kihüléskor megint megtisztul. 

Tartalmaz 7"/0 vizel, 9% ásványsót, 8·1% szervi részt, 
mely nagyohhára ligninhől, keményilőböl, sárgás gyantából, zsí
ros anyagból és festenyhöl áll; tartalmaz még kevés k~~eri) 
anyagot és catechucscrsavat; bemelszéskor tejnedvet bocsaJt lu 
n1agából. 

Eme kérget Canador Loja tartományban mint háziszert 
főleg kigyómanís ellen használták s 1871-ben került a gyógy
piaczra. Eleinte nagyhangon dicsérték, hogy a rákos kinövése
ket elpnsztilja s a ráknak speczialis gyógyszere, de a kísérle
tek (Kolberl) nem vezettek megbízható eredményekre. Stoma
chicus hatása nem tagadható, ugyszinlén jó szolgálatokat tehet 
gyomorfckélyclmél és daganatoknál, mivel azok f"<íjdalmait eny
híti, de a hajl lefolyásában nem akad:ílyozza meg. 

Hendelni szokták főzet alakjában ugy, hogy 20 gramm 
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kérget 200 gramm vizzcl addig főznek, mig a szürcdék 130 gr. 
lesz; eme adagol egy nap alatt kell elhasználni. 

. A de~octurn haszmílal azonban indokolatlan, mivel a glv
cos1da a v1zbc nen1 n1egv át csak a csersav és a kcscrü anvirr 
l•~lnid-exlraclun1át és a \·inun1 contlurangot alkaln1azzák "1~~~ 
inkább. " 

" Condylof!la, függ6ly, bőrbetegség, mely a férfi és női nern-
zoszerveken cs azok környékén fordul clií. Kétféle condilorna 
van1 1nelyek külsőlea hasonlók uavan envn1áshoz de ok és a1·o'g11·-
l 1. l ' ·1 ~ . "- b. ' b, 1:cze es te t1ntcte 1en elternck egyn1ástöI. " 

C.ondylomata acuminata, czimbalomszca, heavcs füuaöh· 
l l l ·1 l ' . . " l 1 b "" "" , ' ;:~;:as are ~· {I.nczesu szcn1ü C?szerü ;:éplet, 111ely vékony fcI-
hammal b1r, Jolylon nedvedzik s könn1·en vérzik. EWfordul a 
a J'érfiaknúl a makkon és fitvma alatt, -a nőknél a hlivclv ndk
hárlyújún, n1indkét nen1nél Ciétr ovakori a vénbéI körül" is.~ 

G . 1 l' , b b. b 
'yogy rnze cse a kcpletek opcraliv cltávolilásában áll, mclv 

miívclel után a sebet ki kell éaclni. • 
Külsőleg hintő por gyaná~t : 

Rp. 
Pulv. {toll(/. sabin. 
Alum. usli aa. trl. 
Cupri sulJ'ur 1. 

M. /: p. S. Hintő por. 

Kezelhető Ag NOa-al, jódtincturával, sublimátlal, arsennel. 
„ C~_ndy.lomata la!a, syphilis universalis. nedvedz{í papulák, 

a _borb~l k1cmell~edo lapos k?rós képletek, melyek ép oly tn
!a.1clonsaguak, mmt e. acummalák. Előfordul eme bőrbaj az 
1\'.arszervek~n, nemrilká_n az emlííkön, hónalj alall, lábujj' kö
zo~l s ~ ma;oc_llagos bu,1~kornak tünete. Eme bőrbaj sebei ke
meny osszeallasuak s rrnnden· piros határ nélkül emelkednek 
ki a hőrbéíl, miáltal az acne-lól és a furuncnluslcíl meakülön
höz_telhelők j 1;en1 fríjdain1~~ak, ritkán, vagy sohasen1 viszkelnek. 
Gyogykezelesenek a sypl11hs ellen kell inínrnlnia. 

Conessinum purum, a nerium anlidvseillcricum és nerium 
hollarhena 1}fricanum kérgének alcaloiclája: C,-1 H.10 Ne; fehér, 
~lcol.'?lban es v1zben oldódó po1-. ,-\llrnlmazzák mint adslringenst 
cs g1hszlaellcnes szert. 

.. Confectioi a régi gyögyszerkünyvcknek készitn1énye, 111cly 
~zorppeJ Vagy CZUkOrral készült S folyékony V[JCJV CXlntCtUJl1 
allormínyu volt, hasonló készitmény az' cledirnriu~i is. 

~onfectio Mitridatis, ~lilhridaiicum, Ill. Ptolemais Sotcr or
V?sa, Zoph_1:rus, a következő szerekből készítette: caslus, lhus, 
piper alh. c1nnan1on1un1, crc1cus, n1vrrha, nardus sth. 

Eme szer mint antidotum uiiiversale 1·oll használatos s 
ambrosia nevel is ,·isell. 
. Confect~o opii pharm. l!l'it: 1 rész opium és '10 rész s1Tup. 

sunpl. kevereke. ' 
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Confectio pi11eris: 2 r. pulv. piperis nigri, 3 r. pulv. sem. 
carvi és 15 r. mel keyerékc: adagja -1--8 gr . 

Confectio rosae gallic. pharm. brit; 1 r. friss rózsaneclv 
és 3 r. czukor keveréke, minl Yivőszer nyer alkalmazást. 

Confectio rosae caninae : conserva cyn01Thodi: 1 rész 
hecsepccsb6l és 2 r. e zukorból készült lekvár, mely el chinin
tartalmu labclacsokhoz rendeltek. 

Confectio sennae = Elcc.luar. leniliv. 
Confectio sulfuris pharm brit: ·1 rész sulfur sublim. u. a. 

syr. auranl. és 1 r. crcmor larlari keveréke. Hashajtó, adagja 
5 gran1n1. 

Confectio terebinthinae pharm. brit: 

Rp. 
O/ei ll'rebinth. 
l'u/v. succi liquir. aa gr.10. 
J]/ i.vtis lcrrwdo mldc: 
J1I ellis dcspumali gr. 200. 
Fiat massa lwmogena. 

Alkalmazzák 5-10 gr.-os adagokban hörggyuladásnál és 
bélférgek ellen. 

Confertatio, igy nevezi a nép azon szereket, melyek muló 
nemi ingerültséget okoznak (l. Aphrodisiaca.) Ilyennek tekintik 
főleg a kőrishogaral. 

Nén1clv orvos 111ég n1ost is ordintíl elgyengült egyének 
ncn1i izgatoilságünak c111eJésérc1 ilyen ordinalio p. o.: 

Rp. 
Pu/11. cantharid. gr. 0·12. 
Pnlv. slinchi marini g1: 1·0. 
Pulu. pipcris albi [fi'. 2·0. 
Camphorae pulu. gr. 0.20. 
Cinnamomi pulv. gr. 3·0. 
M. f'. pulu. in dos. i\'o VI. 
D. S. 1-2 pori bevenni. 

Congelatio, fogyás; a hidegnek kitett szcryczel huzamosabb 
idő rnulva elvállozúsl szemed. Az úllalános elváltozás tünetei 
az idegrendszer rnííködési rendellenességeibcn nyil\'Únulnak, 
IlH.~g pedig izgaloltsúg, kés6bhen lcvcrlség és áln1osstíg alakjá
ban. Az álmosságnak ilyen esetben alig lehet ellenállani s da
czára annak 1 hogy az illclö ludatáhan van annak, hogy az el
alvás reá nézve végzetes lesz1 akarala ellenére elalszik s ez 
vesztél okozza. 

Eme lünclck a körzeti véredények összelmzód<Ísa állal 
okozlalnak, n1ely összehuzódás nagy ;;érhőségct okoz az agy
ban és a tüdőben. i\Icgl'agyotl embert csak szakavaloll egyén 
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hozlrnt életre; hóval, hidegvizzel való eréís dörzsölés, lassan 
emelkedő lemperalura, izgató szerek azok melyek ilyen ese-
tekben segileni szoktak. ' 

A fogyással járó helybeli elváltozások (pcrnioncs) a béír 
alalli szövetek gyuladása által okozlalnak s a véala<rok kisebb 
izülelein: az ujjak fclsfírészén, a láb bülvkén a Ie%a,?;,koribbak. 
A megfagyott rész dagadt, élénkpiros, nyomásra ei'!Ziilhalványul, 
de azonnal megpirosodik. 

A fagyott helyek hirleleni idciváltozások alkalmával i<rrn 
fájdahnasak1 n1ely tünet abban leli rnagvarázatát, horrv a lev~ov 
ei'!en~í.llásának csi>kkenésével a vérfesiu'lés naQvohh bfcsz s cZ...., a 
gyuladl részekben a vér odaáramhísa által Jobban érezhel6. 

Némelykor a fagvolt testrész fclszinc mearcpcd s igen 
makacsul gyógyuló sebet képez. " · 

Nyárnn enyhül a fájdalom, dc 6szszcl és télen ujra kiujul 
s évekig eltarthat. · 

, A méH nem sebes fagydaganalot höval kell dörzsölni ; jö 
hatasu a h1,1daln1as daganatokra a chlörn1észszel készült kenőcs 
(1: 10);_ jódlinclu.ra, eczeles borogatás. Fölsebzell fagydaganalo
kat elohh 1°/0 z1nk vagv horkenöcscscl kell bcnvóctyitani · a ke-
zelés egyéhii·~ínt tüneti."' t)„ 

0

~ ' 

Congestio, 1. Hyperaemia. 
Congl~tin, ama_ndin, caseinum vegqtabile, mandula-legumin, 

a n1anclulanak egyik anyaga, rninlcgy 1711
/ 0 , ennek cgyrészc 

azonban emulsinra bomlik; a conglulint vizes oldalból cezcl
sav kicsapja. 

Conglutinatio, összeforradás, két érintkező csonlfelliletnck, 
megsértett nyákhártyafclülelnek összeforrad:ísa, p. o. a csuklók 
összezuzódása utáni összenövés, a szemhéjak, ajkak, méhszáj 
összenövése. 

Conhydrin, conydrin, oxyconiin: Cs I-J17 NO, a conium ma
cnlatum egyik anyaga, melv a coniinből képz6dik viz fch·étclc 
folytán. " 

. 2.JO" átpárolof\, mid{ín a szcdci-edényben jegeczes levelekké 
alszik meg, 120"-nal megolvad, p, Oo-dal lepárolva vizvesztés 
folytán coniinná alakul. A ntisepticum és narcoticum. 

Coniferae, tobzosak vagy tűlevelüek, a IX, növé1nosztáh-. 
En1e növények erősen elágazó fás gyökL;rrel bírnak, ofdahíoaik 
a. c~úcs fel~. haladó sorrendhen fej16dnek (aeropetalis); levcleik 
k1cs111yek, tualakuak s töbh éven ál mc<1maradnak, miért is 
örökzöldeknek látszanak. A viráaok eav "~"\' kéllakiak A llor-, ., 1 1 0 l:"l- b- . ' 
zos v1rag~. t. rüB.Y a ~kjában n1ég őszszel képződnek, de csak la~ 
vaszszal lonk at a p1kkel\'szerü levelekbéil ülló burkot· a terméis 
".inígok toboz alaknak, n1elyeknél a levelek a lengel)·en spira
hsan vannak elhelyezkedve, eme leyelek tövében 2-2 zászlós 
n1ag ül. 
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Coniferák szesze, Spiritus coniferarnm : 

Rp, 
O/ei tercbfnth. 

,, junipcri 
eucalipli 
cilri 
beryam. 

" mii/fi. 
Spir. uini rec/. 

recl. 
aa :)0. 

20. 

(l(l 3. 
500. 

fi-G napon át gyengén hedugoll üvegben tnllcszlcndő. 
Coniferin, abiclin, laricin, valószinü képlete: Crn H„ Q,. L. 

Abictin. 
Coniin, ciculin, dextro- (norma!- v. activ-) "" propyl

piperidin: C\ I-J17 N. !Balog szerint: Cs [Ju NH = 125). a conium 
maculalum alcaloid:íja, melyben minl alnrnsavas só fordul eléí ; 
c16állitható mesterségesen is (1. Alcaloiclák). 

:\ n1a'1y. I. és a nén1ct II. gykv. szerint hivatalos. 
A conium maculatum le\'eleib61 és magvaiból állilhalcí eléí, 

ha azokat kénsavas vizzcl kivor1juk s a kivonatot Na OH-clal 
lepároljuk s a párlatot kénsavval telitjük, bepároljuk s aether
rel kinízzuk; az aclhcr elpárolgása után a maradékot olajfür
déir61 ismét lcpároljuk s a lG0-180° között átmen{í részt fel
fogjuk, ez a tiszta coniin. 

.!\. cbniin színtelen vagy séírgás. c~ipős izü, olajszcrii folya
dék, n1clynck áthaló, egérhugy szaga van. f. s. O·SD; 1H:J·5u-nál 
levegőt{íl elzárt helyen bomlás nélkül forr, 23 mm. vastagság
ban a poláros fény sikját 13·7°-al jobbra irányitja. 100 rész hi
degvizben. alcoholban, cloroformhan, zsiros olajokban jól oldódik. 

\
1izoldata Iugos kén1hattísu, n1elegitésrc 111egzavarosodik, 

de kihülés után ismét kitisztul. Sósavval légálló jegeczes sót 
képez, mig a többi savakkal képezett sói mézgaszerüek. Olda
laiból sem picrinsav. sem c,o, [(, nem csapja ki, csersav is 
csak sav- és ammoniamentes oldataiból. A fehérnvél nem al
vaszlja meg biztosan, az czüslsókat rcducálja, az "aluminalokat 
és a nehéz fémek oxydjait oldataikból kicsapja; A11 Cla-dal víz
ben könnyen oldódó sárga válmányl ad, H" S0.1-el hevitve vaj
savat fejlesz(, mig H, 0 felvétele folytán conhydrinné alakul 

Tömény coniin oldat a béirt lobosan izgatja s a fehérnyét 
n1enalvasztja. 1\ vérbe han1ar átszivárog s nagyn1érvU hágyadl
süo~t okoz, a n1érgczell nyugodtan fekszik, a beszéd. a 111ozgás 
la;.'11, a szivverés felületes, a h{ír érzéiképessége csökken. A fej
ben nyon1ás és kühullsün érzete tún1ad, az eszn1élet azonban 
mindv"égig megmarad. A 

0

Jialül hüdés tünetei között áll be né
melykor rángásoklól kisérve, LJ csepp halülos lehet. 

A coniin a gcrinczvcléit és az agyat teszi hüdöllekké s 
ennek folytán hatása a curareval egyezik meg, voltak ugyan 
reá esetek, Jrngy a coniin által megmérgezettek nem vesztették 
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el mozgásképességükct: a haldokláskor beálló rángatóús is az 
izommozgató idegek teljes hüdésc ellen bizonyit. 

A coniin az idegsejtek képzőanyagát a közörnhös, 1najd 
álló cgyensulyba helyezi. 

A eoniint (Hlll2-0·00;í gr.-os adagokban alkalmazzák oly 
esetekben, rnid6n az érzé.-.t és a rnozgúsokal csökkenteni kell. 
Jó hatásu görcsös kühügés cselcihcn, 1nid611 az izornüsszehuzö
dások igen hevesek. ;-\111crikai orvosok sikerrel adják 6rjöng6k 
és rnéhsxenvcs nők izgatollsügünál. n1cgkisércllék idült csuznál 1 

rüknál, ízületi dagnál is. Adagja 0·001- 0 OO:l pwum. 
i\!érgezésnél ipecacuanha, kávé, lhea, bor adandó, kivül

r6l 111eleg alkaln1azüsa, n1csterséges légzés. 
Coniinum hydrobromicum: Cs Hn N. H !Jr. Szintelen rhombos 

jegeczek. 2 rész vizben, alcoholban oldódik. Ciomer 0.002 gr.-os 
adagokllan alkaln1azza fülzugüs esetéhen. ,\11 ispns1nodicun1 és 
anlineuralgicum. Adagja 0·002-0·00:l. 

Coni µini, ramusculi seu turriones pini = feny6 tobozok. 
Coni retinae ··- l. retina. 
Conium maculatum, L. eicuta tcrrestris, e. major: folto' 

hí.irök, un1hcllif~rae .fuss. 1--2 111élcr n1agas kétévi ernyős nt 
vény, kopasz, sima. lilafoltos, belül üres hengeres szárral, mely 
fels6 részében többszörösen elúgazik s 10-15 sugárból álló 
ernyiit haj 1. Az alsó levelek 1 méter hossznak is lehetnek s 
hosszu, üres nyékzéjükkel a szárat körülölelik; a levelek há
l'Olllszoros szúrnyaltak keskeny salangokkal, felfele menet kis
sebhednek, színük sötétzöld. A virágzat ernyő, apró fehér virá
gokkal, a termés (frnctus, nem pedig semen) petealaku, oldalt 
összenyomott, 3 mm hosszu, vonalszerü hullálllos bordákkal, 
harázdüiban olajtartók nincsenek. Európa és Azsia mérsékelt 
ege alatt, mezők szélén, patakok mellett igen közönséges dudva. 

.i\ 111agy. I. gykv. szerint a virágzó fíi hivatalos. 
A leveleket nyáron kell szedni s szárachís után porrá kell 

törni. A száritott növény szagtalan, de Na OH-dal kezelve a 
coniin szaga 1ncgérzik. 

A levelek tartalmaznak: coniint, conhvdrint, mcthvlconiint 
és 12·8°/0 hamut, a magvak 0·8°/0 coniint -és O·Lí0 /„ ném mér
ges illó-olajat tartalmaznak. Mint fújdalomcsillapitót, pépcs
horogatásokba keverve alkalmazzák; hatását lásd Coniin alatt, 

.\. coniu111 nevél a gürüg ))conaio< = forgok szól6l vette, 
111ivel _a vele 111eg111érgezetl káhultságáhan forogni szokotl. 

Socratest az araeopag coniun1n1al n1érg_ezleltc n1cg. 
Conjunctiva = a szem kiiiéíhártyája, 1. Szem. 
Conjunctivitis = köthártyagyuladás, az u. n. huruto szem

hajoknail egy fajtája, melyet külső behatások: hideg, szél, por, 
füst, az orrból áttc1:jedéí mitha okoz. Ily betegségeknél a szemet 
forrónak, porral teltnek érezzük, este a szem fárraclt, éjjelenkint 
csipázik. Az alsó pilla Iclmzüsánál láthatni, hogy a köthártya 
piros. ;\cm veszedelmes baj, dc némelykor sulyossá s idültté 
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válik, midőn a szemhéjak megdagadnak, a szemleke vörös lesz. 
Többféle conjunctivitis van. 

Conjunctivitis b!enorrhoica: takáros szemgyulachís, főleg 
lrnnkósaknál léj' fel, ha azok fertőzött kezükkel szelJlökhöz 
nyulnak. Az ilyen szem megvörösödik, a köthártya gennyet vá
laszt el, a szcn1héj dagad!, a köthúrlya hurkaszerüen n·1egvasla
godik s majdnem eltakarja a szaruhártyát (chemosis). lljszülöt
tck is megkaphatják eme hajt, ha az anya a szülés alkalmával 
fehérfolyásban szenvedett s a váladék az ujszülött szemébe kerül. 

Az ilyen szcmgyuladásnál jó luításu a halánték pióczázása, 
a genyes váladéknak gyakori lcn1osása, 3°/0 borsavoldat, O· 1°/0 

sublimat. l"/0 arg. nitric. oldattal való mosás vagy ecsetelés; 
nagy fájdalommíl és fényiszonynál : 

Rp. 
Uny. hydr. c:inu: 10. 
E:rlr. bclladon. 2. 
ill. f 1111y. D. S. Hom/ok-

kenőcs. 

Conjunctivitis catharralis, közönséges köthártyahurut, (!. 
conjunctivitis), ily esetekben a szen1et langyos vízzel kell 111oso
galni. Szernviz gyanánt használhaló a collyriun1 adslr. lutcnn1, 
cl"/„ horsavoldat, ()·5-1°,:„ carbolviz, ólo1m·iz. 

Conjunctivitis diphteritica, roncsoló köthártyalob, igen vesze
deln1es szcn1baj, n1cly a szcn1golyól szétroncsolhalja; ragülyos. 
Kezelése antisepticus. majd tüneti. 

Conjunctivitis follicularis, az aegyptomi szemgyuladásra 
emlékcztct{í formáju kiithártyagyuladás, melynél az alsóbb re
dőbt~n apró göbök lú111adnak, n1clyek azonban nern kocsonyá
sak ~ a könnylön1!6 a hurul l'olyan1án kilágul s gennyesedéshe 
mehet át. 

Conjunctivitis scrofulosa: görvélyes küthúrtyalob. Lúsd 
Blefaradenitis. 

Conjunctivitis trachomatosa: l. Trachoma. 
Conservae1 a régebbi id6khen igen kedvelt gyógyszer-alak, 

111cly friss növényi anyagoknak czukorral vagy n1ézzcl való 
praeparálása által· készült oly módon, hogy a jól összezúzott 
friss nüvényi részeket n1ozsúrhan czukorrnl addig keverlék 1 

inig exlractun1 úlI01nünyu n1assál kaplak. 1\. '1hcf6Uek<-el is 
lehet conserveknek lckinleni, n1ig n1:.ísrészr6l az ;,.íz"-ckhez 
hasonl6 készil111énvekrc is a conserv elnevezést alkalinazzák. 

Conserva cortic. jugland, lOIJ r. zöld clióhéjból és 70 .r. 
czukorporhól készült oly módon, hogy ezeket mozs:írhnn jól 
összezúzták, azután a nyert massát .llJ r, glyccrinnel vizfürd{ín 
összef6zték. 

Conserva rosarum, ép igy készül rózsalevelckbéíl. 
Conserválás, épségben tartás; felleg tápszerclrnek mestersé

ges ulon való 111cgövása a n1cgron1lástól. „\ tápszerek n1cgron1~ 
l<awy, Gyógysz. Loxkon 11. 13 



lását az azokban tenyésző gombák, bacteriumok okozzák. melyek 
bizonyos chemiai folyamatokat (u. m. erjedés, rothadás) hoznak 
létre. A tápszerek conserválása a bomhíst okozó bacleriumok 
ellen irányul. A bacteriumok hejutásút és tovalenyészését kü
lönböző módok szerint lehet megakadályozni, igy p. o. száritüs, 
aszalás, füstölés állal, vagy pedig ugy, hogy a conserválandó 
anyagot bizonyos szerekkel, sókkal in1praegnáljúk1 en1c sók 
állalában 

Conserv-sóknak neveztetnek s leginkább chlornalrium, 
salétrom, borax és borsav keverékéből állanak, némelyikéhez 
kevés forn1alin is van keverve. 

Consolida major = rad. symphiti, naclá!y~ő. L. Sympliitum 
tuberosum. 

Consp. = Consperge. 
Conspergatio = behintés, a pilulákat, trochiscusokat külön

böző növényi porokkal vagy n1ás porokkal szokús behinteni 
részint azérl, hogy össze ne ragadjanak, részint pedig azért, 
hogy kellemetlen izüket elfedjék. 

A leggyakrabban hasznúlt anyag a conspergálásra a pulv. 
liquiritiae, azonkívül használják a pulv. arnril, pulv. cinnamomit, 
magnes. carbonicumot, amylumol, lycopocliumot, alumen plu
mosumot stb. Ha a vényen nincsen megjelölve, hogy milyen 
porral kell a pilulál conspergálni, mindig pulv. rad. liquiritiact 
kell venni s a pilulanrnssa ·w sulymennyiségét taxúlni. 

Constituens, vehicultu11 1 excipiens 1 alakitó-sicr, vivő-szer, 
an1a szer, an1ely a kisebh rnennyiségü gyógyszereknek adago
lását. !Jevevését megkönyili; p. o. a folyékony vagy oldódó 
anyagok constiluensc a víz, a poroké a cznkor, a piluláké az 
extr. liquir, a kenőcsöké az ung. simpl. L. Hecept. 

Contagiosus = ragályos. L. Betegség. 
Contagium = ragály. L. u. o. 
Contraria contrariis curantur, a nem homoepathicus or

vosi irány eh·e, mely a homoepathák üllar lett okilalülva' a 
sin1ilia sin1ilihus conlrastja gyanánt. 

Tulajdonképen azt akarja kifejezni, hogy az allopathúk 
olv gyógyszcrckel alkaln1aznak, a n1clyck a hclegség tünetei~ 
vel ellenkező tüneteket okoznak. L. Homoepalhia. 

Contusio = zúzús, növényi anyagrJknak üsszctürése ; 2 
zúzódüs, vaiarneiv testrész szövetének üsszcronesolódüsa ntés 
vagy nyomás, horzsolás által. 

Conus, kúp, toboz, a tiílevelüek termése. 
Conydrin L Conhydrin. 
Convalescentia = lábadozás, L Betegség. 
Convallamarin: e,, Ifi„ 01e, a convallaria majalis gyökeré

nek egyik glycosidüjn; súrga an1orph püI\ vizhc-n és aleoholhan 
oldódik. 
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Hio savakkal \'a
0
oy Juookkal féízve convallamaretinre és b ~ 0 

cznkorra hasad: 
Ce.1 fh1 01e = 2 Ceo IJ,, Os + Cn H1e Hn ..!,- 2 fh 0. 

Alkalmazzák oly esetekben, midőn a digitalis van javalva, 
Adaaja O·ü5-0·0ü gramm naponta ().3zo1-. 

"·convaliaria majalis, gyöngyvirág, éYelő növény a Ji!iom
félék családjában. Levelei lándzsa-alaknak s l'.ürlmzam,os ere
zctüek, a virágok fíizérszerüen vannak egy vekony szaron el
hel\'ezkedve; igen isn1ert és kedvelt vir<.Íg. 

' Yiní„ail és leYeleit a digitalis helyett használják. A friss 
növémbŐI alcohollal kiYonalot készilenek. 

Convallarin : e,„ fke Ou, a convallaria majalis glycosidája; 
keserü izü, jegeczcs oszlopokat képez, vizzcl habzó oldatot ad. 
Savakkal és lugokk::tl hcvilve c.onvallnrctinre hasad : 

Ca.1 llne 01.1 + lle 0 = 2 Cu He11 Oa + e, H1, On. 
Hashajtó hatásu. 
Convex = domhoru. 
Convolvu'.in resina jnlappae dcpurala: C:11 fho 010; a jalappa 

<1vant:.íból alcoh~llal és csontszénncl való tiszlitás által állítják 
~iő; szinlelen, jegcczcs test, borszesz é~s chloroform f:Joldja. 
;\ied\'es üllapolban 100 '-nál, s~ürazo!1 l:.i_0''.-~1á~ 2!vad, aü '.'m. 
vastag borszeszes oldala a polaros feny, stk.]lll :.i·8 -al halra J:ir
clilja · hi" HNOa-han oldn1 sóskasavra es 1pomeasavra bomlik: 
C1;, ries O~: tömény KOH oldalával co1wolvulinsavvá (szulaksav) 
ho111lik, nlcly hig„ savakkal 111clegitéskor czukorrú és convol
vulinollá hasad. L, .Jalappa. 

Convolvulaceae hajnalikafélék, niiYénycsalád a csöves vi
rágnak rendjében; Íühllnyirc n1elcgövi felfÚló növények, virá,g~~k 
tölc.sér-alaku, púrtájuk a bimbóban össze van sodorva; termcsuk 
tok, ritkán bogyó. :\'émelyikénck l6kéjében csipiís tejnedv van. 
Ide tartozik a e. scamonia. ipomea purga slb. 

Convolvulus scammonia = Scammonium. 
Convolvulus purga = .Jalappa. 
Convolvulus turpethuní = Turpcthum. 
Convulsio a "Örcs ama alakja mely szabálytalan, hányko

lódó, nngy1nér~·ü izon1üsszcl111zódú~húl Szúr111azik. I ,. Spnsinus, 
Eclampsia. 

Conyclrin = Conhydrin. 
Coorongit = Kaulshuk. 
Cooper Astley Paston Sir= kilünci angol .~ehész 17G~:-18-11. 

l\r. (;yürnv orvosa a ayon1or.-;z1vatvtvu clso alkalrnazo.Ja . .Jcl
len1zi~ fit n<liagnózisr;inakbhiztossúga s~ Cgyszcrr1 gyógyn1c'Hlja. 

Cooper'.arany, Hi r. vörösréz, 7 rész platina és 1 r. zink 
ölvözcle; a csalódásig hasonlit a 18 karátos aranyhoz, HS(h ne-
hezen tún1adja n1eg. . 

Copahine mege, oly modem készül, hogy copatva-balzsam?t 
tfin1ény-ké.nsavvnl pezsgés hcá!Háig clegyitünk s n:- !gy oxyd.a.lt 
halzsan1ol addig 1nossuk vizzcl, rnig savanyu hatasal clvcsz1t1; 

13· 
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az ily módon praeparfü balzsamból 100 részl ö<Szekeverünk 
10 rész Na HCOa-val és G rész Mg 0-dal, mely ma>Sából bab
szemnvi darabokat alakilunk s azoka l carminlarlalmu czukor
ral bevonjuk. 

Copaifera cordifolia Hayne, e. cori11cca. e. offic. L. a cac
salpineák családjába tartozó fák vagy cse1:jék mintegy 1G fajjal; 
hazájuk Brazília, Venezuela, Uj·Granada, Trinidad, lásd Bals. 
copaivae. 

Copaiva-balisam, !. Bals. copaiv. 
Copaivasav, 1. l:lals. copaivae. 
Copal vagy curbarilfa, sáskafa, a caesalpincák családjába 

!artozó fa Amerikában minlegy 8 fajjal. A fa 20 méler magasrn 
is n1egnő s 2000 évet is elérhet; levelei szárnvallak

1 
virágzata 

fürtös, fehér, termése hlivelv. · 
F'ája barnán erezett, l~c111én\' és iuen drálfa .. A fának és 

l , . J „ " 
{~regnek héza~aiban halv:lnysárga, átlátszó fényes gyanta vúlik 

k1, mely gyantal sokszor 3-.J kg.-os darnbokl1an lah\lják a fa 
gyökere alalt. 

A copalgun1111i a boroslyánkdhüz hasonlit, rnagálól nL·n1 
olya:t _meg, de beszáradó vagy zsíros olajokban oldódik s jó 
nunosegü laccot ad. 

Copal-lacc, vernix copal : 

Rp. 
Rcsin, copal. 50. 
Bals. copaiu. 
1'ereb. uenet. aa. :J. 
01. lerebinl. 75. 

A copalgummi a balzsammal és lerpcnlinnel elkeverendc) 
és digerálás ulján a terpenlinben oldandó fel. 

Copalchum = Cascarilla. 
, Copia, 111üso!at. ,Yén~:n1ásolat; oly recept. 111clyet a gyógy

szeresz az credeh vcnyrol nuísol le s küvetkez6lcg kezd 111cg: 

! 

___ „ __ _ 

Copia <fr dalo 

Rp. 

és 

alúirússal zúr be. Lásd Hccept. 

Sccwulum 
ord i 11ati011 enl 

IJ1'. X. I: 
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Copraol, cocaovajhoz lnsonló növényi zsíranyag. melyet 
etry drezdai gvár a nyers pál111aolajból készit; sárgás-fehér 
n~)·an. ~H}Dl8~1i0 zsiranvagot tarlalinaz, :·30·;)~nál olvad s 28'1-n<il 
mc<1clermcd 1 perez alatt. 50% glycerint vagy vizet vesz fel 
111agáha anélkül, hogy physicai tulajdonságát 111egváltoztatná. 
Snppositoriák készilésére igen alkaln1as. 

Coptis tecta Wallich, :llalJmia, Mismi-tita, Hwang-lien, a ra
nunculaccák családjába tarlozcí növény Indiában. Gyöktörzse az 
indiai nykv. szerint hivatalos; lndtollvastags~ígu, 2-fi cn1. hosz
szu, cs~\'aros, sárgás-barna darahokhan kerülnek a gyógypiaczra. 
Jacn kescl'ü izü, vízzel sárga anyagot vonhatni ki hclöle, rneIJ' 
cldat HXOa-tól sár"Üs 1·e„cczes csa1iadékot ad. Tartalmaz 8·:í"/„ n . n . 
herberint 11ii\'énysan1khoz kötve. Alkalmazzák mint kescrü anya
got a quassia javallatai alapján. 

Cor = szív. 1. o. 
Cor leonis! oroszl::ínsziv, régi hil szerint az c111hernek há

lors::íoot ad s n1int ilvcn iacn becses gvügvszernck larlalott. 
Coral, coralinm 'rul;n~n Lam. Isis Í1o'I)ilis L. llurány; polyp

telepeknck szilárd váza, mely a Földközi és Adriai tengereken 
is eléíl'ordul. l\é<1ebbi "Vkvek szennt a nemes korai (coral1um 
rubrnm'i tiinneiSke hi~;atalos \'olt s a calcinm carbonicmn he
lvett alkalmazták. Tartalmaz 8'2'/_. 0 /„ Ca COo-t, 3'/)'/„ My O-t, 
.f 1

/ 1°/0 vasoxydot, 7·~/1 °/0 szerves. anyago,l. .:\ fe!füzöll ncn;,es ~o~ 
ral igen drúga, igy p. o. egy l1z h„orsonagysagu szcrnhol allo 
sor 1-1 oy()noyc 1 :!.O l'rlot is n1cgcr. 

Coralfin. ~osalsav; 1 rész oxalsav. 1 '/„ rész carbolsav és 
'2 rész kénsa\· keverékének l;'ill" C-on töhl) órán üt való hevi
lc'se által clclállitott piros festék, mely rcJlcg parn'.1zolsavból 011. 
\'izhc11 nc111 1 alcoholhan sárga-vörös, lugokhan h1horvürös sz1n
nel oldódik. 

Corclal, tribromsalol. vízben oklhatatlan, borszeszben és 
acthcrben nehezen oldódó jegcczcs por, melyet O.ií0-'2·0 gr.-os 
ada~roklian alkaltnaznak n1int csillapitó, csuz és ideg"':súha elic-

" ncs szcrl. 
Coriamyrthin : C:iu Hao 010, a Coriaria myrtifolia leveleinek 

és oyün1ülcsénck olrcosidája, vizhen ncn1, nlcoholhan oldódó 
szi1~(elen lííalaku ~~;1cczck.' t\ picrotoxinhoz hason!<> physiolo
giai haUísu, ()'()(ll 'g1~-os adagban coll'cinnel vérkeringési zava
rokn:il, heveny fortiiz6 bajoknál jó liatásu. 

Coriander, anctun1 cin1icu1n, coria11drun1 sativun1 I. .. ko
landrún, czinúnvpetrczsclvcn1, sohrahori, :-J-5 dcn1. inagas ehí
oazó növén~ ai nmhclliferák csahídjálian; alsó levelei kett6sen 
~zin1púsak i.t czin1pük széles toj:.ís- vagy ékalakuak, a fels6 lc
v~~ck lühl;szüröscn hasitotlak; 'a virügZat ;)-8 sugaru ernyő, 
aránvlao kicsin\· közüs 11alléruk nincsen, a szirn1ok fehérek. 

-
0 

J' " II 1 . 1 „ 1\ gyü1nölcs, 111ely a n1agy. , gykvhen 11vata os, go111-
hölydcd :1-il mm. átmér6jü, kopasz, tetején ;j fogas kehelylyel 
és 2 száraz hibeszúrral; a termés két gerezdb61 áll, melyek nem 

il 
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vállanak sz2t, a felület 10 lapos és 12 kicmclked6 bordútcíl ér
des, mely bordák érintkczéí folületén 2--2 olajcsalorna vonul 
végig. 

A mag l'élholdalaku, az ébrénv a csucs l'ölölli részben van. 
;:\ friss nöYény csip6s izü éS poloskaszagu, innen vcllc 

nevét is, n1crt görögül korüs poloskál jelent. Száradüs ulkal-
1nával a n1ag fala összárad, és kellc111ctlen szagüt is cl\·cszili. 
Tartalmaz: 1., 0·3°/0 illó olajat: G\o His 0, mely a borncollal 
isomc:·, a poláros fény síkját ;)"-al jobbra fordilja, L ol. cori
andri; 2„ 13"/0 zsíros olajat. 

A friss növény forrázata undort, hányást és f{ífojást okoz, 
n1cly hatús a növény szénküneg tarlalnuínak tudandó be; ha 
id6vcl a benne lev6 illó olaj élcnyül, n1int gyengén izgalú és 
széllrnjtó szer hal. 

.\llwlmazzák minl csikarás csillapilót scrnuíval és rheum
tnal, ·l---;) gran1n1os adagokban n1int háziszcrl vállúhí.znál, for
rüzalál pedig l'ccskcndező gyanünl a fül zsálHís 1'üjdaln1ai11ül. 

Corium = béír, L o. 
Corium divinum, igy neYcznek ,\ngol- és Franczinorszüglian 

egy, n ceratun1 cetaccihcz hasonló tapaszt. 
Cormolina virginiana = \'aselinum. 
Corna, fructus corni inasculi, aszull son1hogyük; régchhi 

gykvck szerint hivatalos, 111int adslringcns szert ina is hasz
nüljúk. 

Cornea = a szem porczhárly;íja, L Szem. 
Cornesin = Oleum jecnris. 
Cornin, corniun1, a rad. corni Jloridu kc:-;ernanyaga, nprú, 

vizhcn és aleoholhan oldódó jegeczck, oldala kiiziinliös kémhn
túsu; savakkal nc111 képez vegyületet s6t ink:.íhh lugnak n1011d
hal<i. Hégehhen alkalmazták minl tonicumol és hízellencs szerl 
dc kétes crcdménvm·el. 

Cornu cervi "ustum album praeparalum, ossa usla, cinis 
ossiun1, ossa calcinata, caiciun1 carhonicun1 suhphosphorosu1n, 
az oszlr. \1., gykvhcn hivatalos s csontok sz:.í1·itúsn últal készül. 
~cdvszivó por, alkalrnazzák a culc. carbonicu111 javallatai alapj:.ín. 

Cornu cervi ustum nigrum, spodium, carbo ossium, l o. 
Cornu cervi phylosophice seu sine igne paratum, Yizzel j<il 

ki!'őzölt és porrú lürt szarvas-szaf·v. 
Cornu cervi raspatum, reszelt szar\'as-nggancs. 
Cornus mascula = Som. 
Cornutin, a sccalc cornulu111 halöanyagn, 111clyct azonhan 

a liihhi anyagoktól teljesen isolálni nem sikerült. ,\ (;el1e czég 
l\ohert uta;ilása szerint olv exlrnclumol készitcll. melvbcn az 
iisszcs cornnlin bennfoglaltatik. L. Extr, sccalis cornuli: 

Cornutinum citricum, barnús fekete. vízben kii1rnvcn oldódó 
por . .:\ cornutin és készitinénvt:i a 1néh iisszchuzötlúsúl crcd-
1~1ényezik per os O·OOG -O·Ol- grammos adagok ulán; h6ralá-
1ccskcndczve 2-8 n1gr. ulán a inéhvérzés pontosan llcüll. 
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Alkalmazzák hunvcs6- hólyag- és méhvérzés eseteiben, 
onthífo]\·ásnál a ncnil~-spinalis központ csillapilása által egé-
szen jói bevált g}?ógyszcrként !1asználhat~l. . 

Cornutinum ergoticum L l:xlr. secalts cornul1 Bombcllon. 
Corolla = párta, a Yirágtakarónak bels6, élénkszinü lcvél

köre, mely a lulajdonké1'.cn virágnak nevezett rés7:l kc'pc1;i. A 
corolla ccrycs leveleit sz1rrnoknak ncyez1k; aszerint, an11nt a 
szir111ok s~Übaclon úllunak vngy összcnőllek:, a coroila szabad- vagy 
üsszcnőlt szir1nu . . -\ szirinoknak cgyn1áshoz való állásviszonyá
töl függ a párta alakja . .:\ corol~a élénk színe. ~~ ro_var~o~;: od~
csúhilúsára való, hogy azok a lwnpornak a h1berc JU!asat elo
scgitsék. 

Corona veneris. másodlagos bujakóros kiütés, mely a haj
zat homloki szélévcÍ párhuzamosan haladó hihiresck sorozatából 
áll. L. Syphilis. 

Coronilla. koronafürt, vilorlásvirágu cserje mintegy 20 faj
jal, melyek kÓzül hazánkban 7. le~1yés1;il~. ~,cvclci p"iratlannl 
Sz„11·111·a, llak súrcra \'H''Y olrkor lcher v1rau~11 korona alaknak, • -~ , b b. - ', ~ 

lern1ésük hüvel\·. :\ e. en1c1;us 1-:2 111élcr n1agas, rnézga- es 
indiiró anya1rol -larlaln1az; a c. varia fünen1ü, H--9 dn1. n1agas 
kell~n1etlCn bkcsern izü, Poulet szerint cr6sili a sziv n1iíküdését, 
nincs accu1nulati\' halúsa s a gyon1rol ncn1 rontja el n1inl a 
digitulis. 

.\ virágzáskor gyüjlölt niivényl a digil.alis hdyell has;-nál
júk . .Jó hatása van ideges szivhajnúl, vcnc1·1eus k1csapongas~k
.tól, dohány, alcohol mérléknélküli élvczeléliil kelelkczell sz1v-
1nüküdési -zayarok cscleihcn. 

. .\Ikahnazüsi fornu'ija: 

Rp. 
2·11 

20.11 
Coro11il/i11i 
Tmc coro11illae 
(;/yceri11i 
Sympi co/J'er1e (l{/ 5·11 
ill. lJ. S . .'l-!i-s~cr 11a-

po11/a 111 cseppel. 

Coronillin: r;, Hie (h, a coronilla fajok glyeosidája, melyet 
Schla"denhaulrcr és lleeb 1888-iki vizsgálalailiríl ismerünk; bo
rostn\nsár<>a átl:ílszó lemezek, vízben jól, alcoholban nehezen 
oldö-dnak ~\.Íkaln1azzük napi O·HO gr.:os ndaghan a digitalis 
j;m1llalai alapján. 

Corpora amylacea scn amyloidea, az agygyomr?csok é~ . a 
acrinc,zaoy !"alai, n1eJvck !JJZ011\'0S n1egbelcgedcscknel tl fchCl'.JC 
kóros ell~]ulása folytái1 lépnek fel üreg egyéneknél, l~ülönös fontos
s:íouk ninc.sen. Ncn1 ke111énYitő anvng, hanen1 nevet onnan vette, 
ho~rv 1· óddal mc"kékül, ak:'tr a kém'cmillí. o. . b -
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Corpora 11011 agu11t, 11isi fluida, testek csak folyékony álla
potban hatnak egymásra. L. Bomlás. 

Corpora oryzoiclea, i1.ülctek vizcnyi\jénél, tuberculoticus 
húntaln1aknál a higro1nában uszó 1-2 111111 nagyságu rizsre 
c1nlékezlclő sze1ncsék. 

Corpora medicamentorum, gyögyszcr-alakok . ..-\..gyógyszere
ket a körülményekhez képest különbözéí forrrníkban szokltik 
alkalinazni, n1ilyenck p. o. az oldatok. száraz, egyszcrü és ido
rnitott keverékek : 

l. Oldatok, ide tartoznak azon gyögyszcrforinúk, 1nclyckct 
cseppenként lgnllatim), kanalanként lpolio) vagy poharanként 
isznak 1ncg. I). o.: 

1. Egyszerü oldatok, midiin löhb l'olyarlékol töltünk össze 
(mislura) vagy azokban sziltirrl anyagokat oldnnlc fel lsoluliol. 

'.2. Telilés (saluralio). mirliin lugas kémhalásu l'olyarlékot 
savval, vagy savas kén1halásnt Joggal lclilünk. . 

~t I->czsg6 keverékek, 111clyckbc a szénsav is hclc van ne
mileg keverve, mini p. o. a polio Hiverintil, a limonade sol
vcnsnél. 

.;, ~Jucillagók. 
:i. Syrnpok. 
n. ~Iézek és savanvu 111ézl'k. 
7. Inl'us111nok. · 
8. l)ceoclun1ok és apozenuík. 
!1. (;cJalinák. 
rn. Savrík (scrnm). 
11. i\ii.vényncrlvek 1sucrns). 
12. Tinctui·ák és clixirek. · 
1:1. (;yógyhorok. 
l·L fllalos vizek és spirilusok. 
J !. ligys::erii keut>rt•kck: 
1. Speciesek. cataplasmük; 
:!. l)orkcverékck. 
:l. Hüzríkevcrékek, mch·ckbcn nem olrlórló anyagok van-

nak s ezek álhís kiizhcn lciilepednck. 
·I. ~fogfcjclek. 
'" Olaj l'ejelck. 
fi. Linclusok. 
7. Elecluariumok. 
8, c:onservük. 
H. Jjnin1entu111ok. 
](). Zsiros kcniiesiik. 
11. Paslák. 
l'.2. Ernplastrnmok. 
13. s~.appanok. 
III. Uss:cfr>ll keuen'kck idomilua: 
1. Granclhík nzaz szcmcsézcll porok. 
2. (~ranulúk. 

:i. Pilul:ík. 
-l. Bolusok. 
;). Gclatincapsulük. 
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G. I\.ocsonvük cn\'\'\'el. 
7. Czukorf.;:észiln1envck, 111inl p. o. a !rochi~cusok, pnstilhík, 

rotulük, habos ezukrok. · 
8. Suppositoriük és vaginülgolyók. 
!l. \'iaszos szálacsok: cercoli, !Jacilli. 
10. Canrlclae. 
12. Cigarettúk. 
l:l. Charlae mcdicnlae. 
Corrigens szer, javitö szer, valan1ely gyógyszernek an1a al

katrésze, 111elv annak tctszel6schb izt, szagot vagy szint ad, 
ilyen p. o. a ézukor, syrup, aron1ás viz stb; id_c tartoznak tágabh 
L~rlcle1nhc11 a bevonó anyacrok, n1i11t a uun11111. trauacanla, kera-

• n .._, ~· 

tin, collodiun1, n1elyck n nyákhárlyál n1cgúvják a szer izgalö 
hatása ellen. 

Corroborantia remedia, crősiló >Zerek, I. I\ohoranlia. 
Corrocle11tia = marríszerck, I. Corrnsiva. 
Corrosio = marás, etetés, corrosio analomica, Hyrll eljü

nísa analomiai pracparalumok cllíálliltisára, mely abbríl ~l_l, 
hogy üreges szcrkezclü testrészekbe. vércrekhc, üreges n11r1-
gyekhc f'é111olvadékot. gyantát üntcnck hc1 n1cly fölveszi az üreg 
alakját; 2. a husrészcknck savval n1aralása. 

Corrosivus. mnrrí, általában minden marószerre lehelne ezt 
a .iclz6l ha,znüi'ni, dc mint 1'6ncvel a hyrlrnrg. hichloral. corro
sivun1ra alkaln1nzzúk. 

Cort. = a corlcx rövidilésc. 
Cortex = kércc1. a nüvénv szürünak és ágainak atna része. 

amely az epidcrmis 7ilall és a háncs l'iiliill vttn; a kéreg li~bb
nyirc parcnchymscjlckb6l üli és kil'clé paraszövclel hoz Jelre. 

,\ para. ltihla-alalrn, kvegiivcl lelt scjlckbéíl üli, melyek 
nedvességet 11en1 bocsájtanak ál, n1i úllal a rajta kivül cső ré
szek elhalnak s n1aga a para szolgál u fa védő burka gyanún!. 

:.\ ayt)cfvlürakhan lartoll kérock 11en1 a nüvénvlani érte
lemben ~;etl"kérgck, liancm a fclhiirb6l, a lulajdonl'i:épeni ké
reghfH és a hünCshúl állanak. 

Coridallin, bullccarpin: r;,, lfo I'\Or; a corydallis cava alca
loirlája, szivméreg. alcoholhan és aclhcrben oldódó jcgcczckel 
képez. 

Corydallis cava, odvas keltike, nagyon kiizönségcs noveny 
crd6k és ligetek bokros helyein, sarkanlyus virüga után kakas
laréjnak is mondj:ík. c;umója odn1s, mmvalcvclc épszélü, leve
lei :2-3~szorosan llasitollak, virüga fürtöt képez, nz egyes virügok 
négyszirrnunk, 1nciyek né111ilcg az njakosakhoz hnsonlilanak, 
szinök lila. 

Tartalmaz corydinl és cory luherinl. 
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Corydallis bulbosa, arisl olochia rotunda vulg; az eléíbbihez 
hasonló növény. csakhogy gun1öja ncn1 odvas, n1urvalevelei 
épszélüek, virága piros. l{égchhcn rnint lonicun1ol és c111enna
gogun1ol alkaln1azlák. 

Corydinum purum amorph, a corydallis cava amorph alcalni
dája, melyet Koberl kisérlett meg bel'ecskenderni epilepsiúnál 
de halálos kimenetellei. 

Coryllus avellana = mogyoró. 
Corytuberin, a corydallis cava alcaloidája: Cu1 [],.-, SOa, 

Dobbic és Lander állilollúk elő a gyöklörzS11ek vizzcl való ki
vonása 'íll:d. Az állalgyógyászallian mint anlhelminlicumol lrnsz
núlják. 

Coryza = rnítha, calharrns, az orr nyákluírlyájának hurutja, 
mely eliícíllhal hiilés vagy a nyákhártya izgatása állal. Ily eset
ben az orr környékén a forróság érzele lép fel, a111ely érzést 
a vérloluhís okozza; az 01~r clvúlaszlúsa igen nagy, n1ely 111cllé 
n1ég a liiszszcnés is járul. : 

Ha a núlha hiilésböl származoll, legjobb lH)'.2 gr. calornel 
tartalinu 1 gran1111os nalr. salieyl-port hevenni 1 ( 1 órúnkén t, 
lcgalúbb húrmal. .-\ nnikhúrtvúl helyi]e" is lehel kezelni i"en 

-· - - 0 "' hig kal. hyper111anganicn1n-oldaltal, 111
/ 11 carbolvizzel, titnsós 

vizzel. tinct. gallarun1n1al; beszivúsra igen jó egy kevés 1ncnthol 
chlórammoniummal és acidum horacicummal. L. Calharrus. 

Cosaprin, az anlifohrinnck sulfoderiYalnma, melyet Hoff-
111ann . és I .a lloche vegyi gyúra üllilolt cl6 s \rárnossy és 
FenyYessy doclorok foglalkoztak Yc!c eliísziir. Képlclc a kii
velkező: 

/ SOa l\1a 
C'n /1.1 ( 

', Slf-,CO-Cfla. 

l-Iaivány-vürös, könnyü an1orph por, szagtalan, rsip6s 
SÓS ÍZJ.el. 

\'izhen jól oldódik, az oldal sa\'anyu kt'mhalásn. Hatása 
az anlif'ehrinnel egyezik 111eg, cl6nye az. hogy vizbcn oldódik ; 
hatása hamar<ihh áll hc, dc hamar clmnlil;, eme liúlr.inl'Úl 
azonhan successiv kis adagok rendelésével ki lehel kccülni. -

Coscinium foneslralum, ceyloni calumba, herherin lartalnm 
növény, 1nelynck hatása a calti111hüval egyezik 111eg. 

Cosmetica remeclia, szépilii-?zerek, am'.1 szerek csoportja, 
n1clyck az arez, kéz. fogak. haj slh. épen tartúsúra szolgülnak 
s ez által a szépsc'gel úllandcísiljúk. Lcgf'(ilib cosmelicnm a 
tisztaság. 

. e\ h6r akkor szép, ha h'1n1vas s a verejték- és l'aggyn
n1irigyck ncn1 v<Íla::;zlanak le sok vü!allikot. azonkivül ha azoa 
szüveli civáltozüsok: bihircs, szcn1ölcs, ragya ninc.scnek. 

1\ cosn1cticus szerek leglöbbje az arc.z szépségét igyekszik 
n1egtarlani s annak szépséghibúil eltakarni; ilyen szépséghihúk 
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a száraz. zsíros, foltos, pallanüsos, s;:cplő.:; arcz, r<ínczok. szőrök, 
hihircsek. ezek azonhan helyi keJ.eléssel gyógyilhalók. 

Sokan nein tudj:ík az arczu;tn·1k való cosn1eticúl 1neg
vúlasztn11i s sokszor 111ég épen ürlanak n1nguknak a helytelen 
kezelés úllal. 

... \. száraz, fénytelen b6r, 1nelynck porusai el vannnk du
gulva, 11e1n lüri n1t'g a szappant, vizet, hüncn1 inkáhh zsiradé~ 
kot kíván, azért ily bc3rl Yaselinnel, lejjel kell mosni, éjjelre 
pedig ne111 akúrn1ily zsiradékkal kell bekenni, hanen1 cre1nc 
coelcs~evel, melybe egy kevés boraxol is lehel kcYerni. Szúraz 
hiírrc poudert használni nem szabad. 

Zsiros h6rl igen gyakran kelt szappannal n1osni langyos 
vizhcn, · a zsirosságot puha gyolcscsnl gyakran le kell törölni. 
.:-\ zsiros arezh6rre ken6csöt kenni nctn szahad, hanc1n épen 
ellcnkczéileg, oly szereket kell haszn~ílni, n1elyek a zsirn1irigyck 
csöveil üsszchuzzük, ilyenek p. o. a hcnzoe linclura, külni viz, 
spirilus, illatos eezcl, rcsorcin-oldal, melyeket llancllruhára kell 
önteni s az arczol ezzel jól bedörzsölni. 

Az arczhifr ápolását eliímozclilcí szerek tehát a zsirok, 
illatos cczclck, külni viz, hcnzoe tinclura, szappan. ,\. szépség-
11i]Hík a f(íszö alall (p. o. comedo, bőralka, mújf'oll, szeplő, stb.) 
,Jatt lesznek túrgyalva. Ilt csak annyil jegyzek 1ncg, a rnennyil 
az ezen hibák e_llnntclésérc alkalinazni szokolt szerek 111egérdc-
1nelnek. (:osn1clicus sJ.crcknck 111ondalnak lehút a fentieken 
kiYfil a poudcrck, a hfírf'ehériléík. mint a hydr. prnecip. alb. 
his1n. suhnitric. a szúritó~szcrek, 111i11t a horsav, zincox\·d. sulfur. 
a sz{)rycszldk, arrzfeslékck, haj szeszek. haj rcsléik, hajken6csök; 
inkúlih hygicnic.usak a szüjvizck, fogporok. 

Cosma vértanu, a gy(igyszerészek és orvosok védszentje, 
ki a l\r. szüzaclhan lestvérévcl, Oa111ianussnl (~iliciúnnk I~gea 
nevü vúrosúhan éll és orvoslússal foglalkozoll; mindkellen a 
szegényeket ingyen hlttúk cl gJógyszerckkel s ezért pénznéI
külieknek (anargyreseknek) ne\'ezlék őket. A Dioclelian állal 
elrendelt \'II. kereszlém·-üldözés alkalmával Lvsias hclvlarlcí 
cl!'ogalla, 111egki11ozlatta Cs lefejezte! le 6kct ;~oa. ~ ~ 

Ereldyéikcl sokúig Syriálian tisztelték mig Félix pápa 
Hómúba hozatta azokat s templomot épillelelt nekik. Hi-Hl-ben 
Bremúba majd ~lüncheube viletlck, hol mai nap is liszlellelnek. 
Emléknapjuk szept. ~7. mely napot régi császüri palensek az 
orvosi facultúsok, gyakorló orvosok és gyógyszerészek szü1núra 
ünnep gyanúnt n1cgülni rendelték. 

Az olajkáros tótok e k0t szentel ma is mint védszenljt\ket 
tisztelik s templomaikban képüket tartják . 

Cosmi pulvis, pulv. arseniealis Cosmi. Housselcl·por, marcí
szcr: úll 1 rész acid. arsenicosu1n és 2 -:2 rész sang. draconis 
és cinóber kevcrékéhöI. 

Cosmoline = \'asclin. 
Costus corticosus = Canella alha, 

1 
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Costus dulcis = Canella alba. 
Coso = Kousso. L. o. 
Cotarninum muriaticum,stypticin, a narcotin oxydutiója ál

tal elöálliloll vegyület sósavas sója: C" I-Iia SO, + l/, 0. HC/. 
Sárga, vizhcn és horszcszhcn oldódó jegeczck; hacn1ostaliLun1, 
analgelicum és sedalivum. alkalmazzák 0·0'.2~ -- O·O.í gr.-os ada· 
gokban dysmenorrhcán:ll, haemorrhagiánál; biirnl:l is fec,skcn c
zik 10"/.,-os oldalát. 

\Yöhlcr a narcotin oxydálása alkalmával az indifcrens opi
ansav Jevtilaszlása közben úllilolla clö. 

Frcuntl tapasztalata szerint a narcotinnal chcmiailag rokon 
hydraslin ( C21 11'1 i\'Oti) is .ugy bomlik opiansana és h} drnsli
ninrc, n1cly a cotarnintöl annyiban külünhö;dk. hogy 111olccu
ltijában egy EJ alom az 0. Cl-fa csoporttal van hclycttcsilrn. A 
Goltschalk és I-taJk üllal végzcll vizsgülatok arra \'L~zcllck, hogy 
a cotarnin ncn1 gyakorol dircct hcfolyüst a szi\'l'L'. hanc111 a lé
lckzés központjünak n1uló ingerlése uljün hat liénilólag arrn, 
n1ig végleg n1egszlinlcli uzl. A. hydraslininncl hasonlóan vérzés
csillapiló halásu. 

Coto, coto-kéreg, a kcrcskcdéshcli kéreg 187:~-han Holi
viüból került hozzünk, hnzüjühan egy, a laurincükho:r tartozó 
ftiról nyerik. A kéreg elséí pillanatra a chinahéjra emlékeztet, 
vi)rösesharna, nron1áS, enyhén kcscrü c.sip6s izn dc l1L'I11 Cisszc
lmzó; 20--:lO cm. hosszu, ·l-rn mm. rnslag, alig hajlott, külsti 
fele nem parús, hanem húmnrnl feddi. 

Töréslapjtin '.2 réteg lúiható, a külsií, cacaobabhoz hasonló, 
forgácsos és sziv6s ro.;;tos, a liclsc3, 111clylicn aranysürga k6scj
tek láthatók. A külső kéreg szintelen parcnchymsejtckhiil üli. 
n1clyck kc111ényit6t, cntechuosc!'savat tnrLaln1aznak; küzüLtük 
sugarasan vagy n1agánosan k6scjlcso11orlok Iúlln1tök. 

A belséí réteg hosszuru nyull parcchymsejlckhiíl üli, mc
h·ck sötétebb bcnnéküek s inkübb érinlií iránvhan haladók. 
- Tartalmaz: 1.. borsmenta izü,)ialvtinystirga illó ola at, mely 

a viznél könycbh; '.2„ alcaloidot mely illó s a propylaminra 
en1Iékczlclc3 szagu: :3„ C:otoint l. o: -1., szurokszerü s<irgüs anya
got, mely borszeszben, chloroformhan, acthcrbcn oldódik, l:S;-hcn 
nem; 5„ törékeny gyanltit, mely CS;-bcn, benzolban, chloro
formhan, aelhcrben oldódik, alcohollian nem, oldataihól saYak 
kicsapják; ű„ cellnlosel; 7„ lignint; 8„ cail'cl1ucscrsavat; !l„ ke
n1ényitéH, n1ézgüt, czukrol; 10., oxalsnvas n1cszct; 11., hannt
anvagol. 

w' "~\ CJlokércg pora hú111lalan felületeken vérh6ségcl okoz, 
a szüjba véve héS nyülfolyúst ered111ényez. O·;) gr. a gyon1orhan 
undor/. fell>öfögést idéz cléí, nagyobb adagja 1/".! örúig tarlú hü: 
nyást is eredményezhet. Eme tünetek melleit a nelún jl'lcnlevo 
bélhurut és hasn1enés csökken s6t rneg is szünik. 1: 10 arúnyu 
linctu1't\ia még erősebben hal s a hasmenést :l--1 círa al'.1lt 
megszünteti. Inkább a lincluráját vagy a coloinl alkalmazzak. 
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Cotoin : C„ H1s Oo Merek ; C„ f-ho Oo Balog. a corl. colo 
alcaloic!ája ('?L Sárgúsfehér, négyszögü oszlopokat képez, csipös 
izü, l'.2-l"-nül megolvad, hiclegvizbcn nehezen, borszeszben, 
chloroformban, CS,-ben jól oldódik s ez oldaláhcíl sarnk ki
csnpjúk; 111aró égvé11yck súrgán, f-J„\·Oa vürüscn, If~ S0.1 harnán, 
IJCI sárgán oldják. \'izolc!ata neulralis, az arany és czüstsókat 
reclucülja ugyszintén a · Fehlingoldalot is; ólomeczellel sürga 
vülnuí1wl ad: C;i Heo Q„ +- 2 (Pb O, fú). 

A -coloin hathatós szer hasmenésnél és tüdövészesck éjjeli 
izzadásünál, de mivel a bélhárlya edén)·eit é1ien kitúoit1·a, ha-

• 1 ff " • tüsa nen1 crl 1eto n1eg. 
Aclagolüsi formúja : 

Rp. 
Coloini 0·08. 
Spir. uini r. J·O. 
Aq1rnc dest. 120 0. 
Syr. simp/. .'IO·O. 
M. D. S. ónínk. 1 kan. 

A coloint eliísziir Jobsl állilolla e]{í Stullgartban 187G-han 
a küvclkezéí 111cídon : 

.L\ kérget aelherrcl kivonta s a kivonatot a térforrat 1/
10 

részeig bepüroitn s azonnal petrolcu111aelherrel keverte~ kijc
geczilelle. A rntoinl legujahhan formalclehyddel conclensülják 
oly mcíclon, hogy ;í kilogramm coloint 30 kilogramm alcohol 
és 20 kilogra111111 viz keverékében oldjúk s l 1/'.! kilogran1n1 ;);) 11/

0
-os 

formnldehyclolclalol és l;í kilogramm füslölgií sósavat adva 
hozzü, vizfürdiin addig hevilik. mig csak csapadék veréídik le. 
Az összeilVÜJ.iiill csa1iadékol aleol10llnl mossük s me<>sz;iril'1ük. u- . b • 

Sürgüs, iz és szagnélküli por, '.!1:3"-ntil bomlüs nélkül olvad mc<>. 
Cotoin formaldehyd, a cotoin és formalclchyd conclensali<7s 

terméke, mely a kövelkezéílcg képziídik formaldchnlnek eoloinra 
való hatása alkaln1úvnl: v 

2 e,, I-I„ o, +e H, o =e I-I, (C11 o,); +I-I, o; 
vizhen nen1, eczclsavhan vagy lugokhan oldódik. 

Cotoin-11ara, a corl. colo falsus hatóanyaga, a cotoinhoz 
hasonló, de gycngéhh halüsu. ' 

C.oton, pracserYnliv eszküz a J'ogan1zás 111egakadüJyoziisára: 
gummihcíl készült vékonyfaln tok, mely küzi\süléskoi- a him: 
vcssz6rc huzalik, hogy az ondcí ne julliasson a méhbe. Durva 
eszköze a kéjclgésnek a kc'lvetkezn1énynek n1cgakadülvozüs~í.ra 
anélkül, hogy a néíl é!Yczni hagyja, mivel a száraz cotonfclülel 
a dürzsülés küzhcn n1cgl'orrós6dik s a nőnél éactő füjdal111al 
okoz. ' ö · 

Cotylae = fohae. 
Cotyledon. sZik, a nüvény n111a része. 111ely n virürros nü

vények csiníjáÍ1 lalállrntó. A crityleclon élelfcladaia a csinll mind
addig ellátni tüplülékkal, mig az levelet és gyökeret hajt. A fe-
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nyőknck nincsen szikjük (acotyledonok), a galmaféléknck van 
egy ~.1110110~.otyledonok), a virúgos növényeknek vnn két szik
lcvcluek (d1cotylcdonok) 

Coumar!n, ct~marin, tonca stcarnpten, coumarinsav-anll\'drid: 
e, flo o,, :1 :'.1J~lcr1x odorata \\'illd. d. opposil'olia, cl. ptcrÖpus. a 
caesalpmial~lckhe1, tartoz(J fák termésének illatos, camphorncmü 
a~.1yaga. ,\ fal~ huvely~s ter111ésénck rnagvai: f ;hac loncae, tö
rol~paszuly nev alatt ismeretesek. Hazája Amerika, hol a ter
n1est tonga-, lonco- 1 long-babnak nevezik. 

.A cournari.n sz'nleicn. négyszögü oszlopokat képez. n~elv ck 
~~coholb,'.m. o'..a!okban jól olc~:ídnal5. 50" C-rníl megolvadiiak 
-10, C-n,1l clp:u olog. ~ coumai ml rcgchben bcnzoesavnak tar
tottak, dc l>mbourt kunutatta. hogy az más vcg\'l'dct. Cou ma
nnt tartalmaz még az aspcrula odorata, melilotus. me<rvfa. 

t~ . ,franczia gyögykünyvlien hivatnlos s n1int ~Zagositö t 
hasznal.1ak. 

Cowper William. angol orvos, szül. t füifi-han Alresl'orthan 
meghalt 170\l. I\itünő sebész, anatomus a nevéről elnevezett 
mirigyek fölfedczéíje. ' · 

. C?wper-mirigyel<, Cowpcr Yilmos :íltal HiH\l-hen cléísziir 
lc1rt mirigy, mely férfinál a hu<rvcs6-ha"vmán a nr'ínél a hüvclv 
hcn1cneténél fekszik; a n1iricry~~ sürnás~i'ehér~k H- 8 111111. ál
rnérőjüek, tön1ötlek, választékwuk cnv~szerü, tiszta. áltelsz6 s a 
hugycsövct a hugy __ csi pösségétől óvja 111cg. 

Coxa = es1po. 
Coxalgia, csipíSrájdalom, a csipőidcgcknck hctc<rséac, mely 

a czo~nl; h~!ulscí J'cl~nek nyilidó fájdalmtíl>an nyilvá11~1l ~a csip-{í 
mozgasat la.1dalmassa tcsz1. A csipr'íhíjdalom mindi" c<rrnldalu 
ok? lel~.ct hiilés,_ zuzód~í~, daganatok, Í·Ia n coxalgia idc1gcs ter-' 
mcszetu, morphmm belceskcndczéssel kell cnvhileni a fájdal
mat ; gyógykezelésének az eléíidézéí ok ellen k·cll iránrnlni[1. 

Cox!tis, csipői7;ületgyulad:ís, gyermekeknél és Oataloknál 
g3:ako!·1 cs, kon1oly .1ellcgü betegség, rncly a csipéS-izület gcnvc-
dcsc folytan annak clpnsztulüsát vonja n1aga után. · 

<~yógykczclésénél a J'() a nvuoalon1, n ~lcílvo11ok rncc1n,·itüsa 
s az clroncsolt ízületek ellüvoliliísl~ sikerre vCzelhet. 

0 

w 

Cr = a ch rom YC"vJ· elc. 
e o •. 

ram1Ji = görcsök, l. Spasn1us. 
Craniologia = koponrntan. 
Cranium = koponva.-
Cra1rnla 0.= mámo1:. 
Crataeva marmelos L. = llcla. 
Crayon = lrnp. 

. Cr~albin, a creoli111;~k. fehérnycvcgyülctc, analog a tannal-
hn~nal cs. 1c!1talh111nal. lcloalhthat~> oly módon, hogy 1000 rész 
10 /„-os lchcrnycoldathoz 1000 rcsz Hl"/„-os Pearson-!'élc crc
olm oldatot keverünk s az üsszenízott keverékhez 1: 10 arány-
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han higitolt sósavat adunk addig, n1ig a crealhin teljesen kivá
lik s leülepszik s a fönn uszó viz tiszta 111arad. 

Az üsszcgyüjtött s jól kimosott csapadékot vi1,fürd6n jól 
kiszáritjuk s :l óra hosszat 1'.::0" C-os szúritóhan tartjuk. 13els6-
lcg alkalmazzák mint a creolint. · 

Creatin, methylguanidineczctsav: e, H„ Sa o,, szé1l\'együlct 
a carbamidck csoportjából s mint bázis szerepel. Elfifordul a 
husban; szintelcn, hasábalaku jegcczcket képez, melyek kesc
rück, vizben nehezen oldódnak. 

Creatinin, glycolilmcthylguanidin: e, H; Na 0. a vi1,elet 
egyik alkatrésze. mely a creatinból vizlcvúlás folytán keletke
zik. \'izhen oldódó, lugos hatásu, szintelcn jegeczcket képez, 
lugokkal kezelve creatinná nlnkul. 

Crede-féle ezlistsók-nak neveztetnek az actol, itrol, argcn-
tum colloidale l. o. 

Creme = tejföl, tejfölállományu kenr'ícs, l. Cold-Crcam. 
Creme coeleste = l.'ng. cmolliens. 
Creme de glycerin = Ung. glycerin. 
Creme de Goudron, pasta glyccr. bituminosa, kútrány erem e: 

Rp. 
Uny. ylycerini 36. 
Pici., liquid. 4. 
/{a/. causlic. 1. 
0/. odoral. qu. s 

A kútrányt cWhb a kal. causticummal kell keverni azután 
a glycerincrén'ín1el. 1 

CremOJ' = vaj, illetve tejföl. 
Cremor aurantiorum, Crcme dc Ornnge. narancsból, czu-

korhól és spiritusból kés1,fil pállitús és sajtolás :iltal. 
Cremor cetacei = l.'ng. cmoll.. 
Cremor glycerini = Ung. glyccrini. 
Cremor lactis = tejfel. 
Cremor tartari = Kalium. hydrotartaricum. 
Cremor tartari boraxatus = crcmor tartari solubilis. 
Cremor tartari purgans = tisztátalan kal. stibio-tartar. 
Cremor tartari solubilis ~~ crcmor tartari horaxalus: 1 r. 

horax és :-~ rész hork6 keveréke; laxalivu111, diurelicun1 és cn1-
n1cnagogun1. 

Cremor volatilis, ammonium tartaricum, ammoni:ínak bor
kövcl rnló tclitése s az oldat kijcgeczitésc által nyerik. 

Creolin, crcsolkénsav, melyben kútrányszénhydrogének 
vannak oldrn mint p. o naphtalin, pyridin, crcsolok stb. Fe
kete, syrupsürüségü folyadék, mely vizzcl fcjctct képez, dc nem 
oldódik; alcolwl, acther feloldja. A küliinbiiz6 gyárak készit
n1ényei külünböz6 nevek alatt vannak forgalotnban, legisn1erc
teschh a crcolinum Pcarsoni. 

Eléíállitásának módjút titkolják. 
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~!int desinficiens a carholsav mögött áll, de annál jóval 
kevésbbé n1érgező. 
'/„-·2-5°/„-os keverékét a gyakorlatban fölcg mint torokiibli
tőt jó sikerrel hasznüljúk; alkalmazzúk mint de,inficienst seb
kezelésekre is, ámbár az oldat fülfüszallansúga a sebfelület mcg
fi,1yclését n1cgncheziti. 
"· Creosapol, List hannoveri gyáros állal készített, a creolin

hoz hasonló termék. 
Creosoform, a creosolnak formaleldehyd vegyülete. 
Creosolid, Denzel, nem egyéb mint a creosol phenolainak 

n1ac1nesiun1vegYiilete . fehér ovcnaén creosot-szanu 1)01' 111elv <. b „ ' b„ t'> b ' ~ 

ncn1 n1ar s a gyon1orban han1ar felszivódik. 
Creosoltrijodid = Losophan. 
Creosot, Kreosol, bükkfacreosol, crco.rnlum fagi; a hükkfn

kálrányból előálliloll, sárgás, átható, carbolra és koromra em
lékeztető szagu folyadék, n1P,Jy 7ti 1?0 gnniacolból és crcosolhúl 
áll; JS:J.1-ben Heichenbart állilotta eléí s felismerte a lms füslö
lésekor kifejlett antiseplicus hatását. 

A magy. U., osztrák \'IL, német lll., angol, dáu, franczia 
és holland gykvekben hivatalos. 

Scmlcge.; kémhalásu, Hl:\- UlX l. s. folyadék, --20 '-nál 
n1ég ncn1 fagy n1eg, 20;5--'.220 11-niil iilp<lrolog; 1:20 r. forrÖYÍZ
bcn, alcoholban, aelherl•en, cs,-bcn jól oldódik, feloldja a 
phosphorl, kéni, gyantákat. zsirokal. 

r\ cnrbolsavtül egyebekben n1ég nbhan kiilönhnzik, hogy 
viz, glyccrin, hig cczctsav ncn1 oldja s hiclcghcn ncn1 fagy 111eg, 
a polarns fény sikjál jobbra fordilja, mig a carholsav inacliv. 
HSOa a crcosotból sóskasaval, a kőszénkreosolból picrinsarnt 
választ ki. 1 térfogat creosolol '/, l.érfogal :l'.!."/„-os Sa OH-dal 
és 1/':J térfogat vízzel rázva, ne zavarosodjék rncg, ugyanannyi 
collodiummal ne kocsonyásodjék meg; 1 térfogat creosol 1ll 
térfogat an1n1011iával rtÍzva a creosot térfogata 1

/.1 résszel kc
vesbbedjék. Az oleum juniperi elveszi a creosot szagát. 

Előálliljúk a hiikkfakúlrünyból oly módon, hogy azl :ít
párolás alú Yetik, a kezdetben átmenő részt ellúrnlilják s a 
kés6bben átn1e11ő, nehczehh, savanyu kétnhatásn olajos folya
dékot külön fogják fel s ezt luggal rázzák, midéín a crcosol 
és guaiacol kioldódik; az oldatot sósa\'\'al elbontják, midéín 
creosol válik ki. melyet megszárilás ulún áldeslillálunk. 

A creosol küls6lcg hig oldatokban mint adslringcns hal, 
n1ig lün1ény oldata a rchérnye 111cgalvasztúsa últal n1ar n1int a. 
carlrnlsa\', a fehérnyévcl azonban nem egyesül, meri mellette 
a vérbe átszivárog . .:\ crcosol olt, ahol az ideg végzc)désckkel 
érintkezik, azokat n1cgüli s érzéketlenséget okoz; az edények 
falát összehuzza. 

A vérkeringés körébe jutva a carholsavhozhasonló hatúsl 
fejt ki. mivel vizben nehezen oldódik, az cdényl'alakon nehezen 
szívódik át, ezáltal hatüsa gyengébb. 
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A creosolol régebben mint sebmosó antiseplicumot alkal
mazták (Aqua Binelli), azonkh·űl mint marószert odvas fogakba 
a rothachisl folyamatok megszünletésér•\ blenorrhoenál 0·10: 100, 
szájmosóul higanyos nyúlfolyás eseteiben, borogatci gyanánt 
fagydaganalokra. orbáncznál 1 pikkelysön1ürnél, üszkös sebekre. 
Belsőleg terhesek és méhszenvesek makacs luinyásárnil, cholerás 
hasmenések eseteiben mint anlisepticum jó szolgálatot tehet. 

A creosotnak számos esetben kilünő, mondhatni páratlan 
használ tapasztalják tüclővésznél, de eme szert hosszu ideig és 
nagy adagban kell szedni. 

Erre nézve Guttmann azt irja, hogy a tuberculosis bacilln
sai a tápanyag 1 : cllJOO arányu creosottnrtalma mellett kipuszlil
halók; egy öü kilónyi teslsulynak megfele16 1·érlarlalmu egyén 
leluil naponta 1 gramm creosotot kell elfogyaszszon legalább 
1 éven üt. 

A creosot adagja 0 ();) pro dosi s 0·20 gr. pro die; adagol
ható gelatincapsulákban, pilulákban, olajokban, oldalokt:an. 

Creosotal, creosolum carbonicmn, mézhez hasonló, nagyon 
sűrün folyó, tiszta, világos-sárga test, viz nem oldja, borszeszszel 
clegyilhelő, zsiros olajok jól oldják. 

Eme szert az 1899. évi berlini tüdővész elleni congressu
son Kolbert, Leyden és Cornet igen ajánlották a lüdővészesck
nck, n1ivel nen1 111ar6 hatásn 1ninl a creosol s a szervezet 
is többet elbir belőle. A creosolalból naponta 1 kúvéskanálnyi 
veendő 1

/.1 órával evés után; ha a láz csökken, ugy a crcoso
lal adagolását le lehet >zállilani, de ismét föl kell azt emelni, 
ha a lúz visszatért. 

Figyelemmel kell kísérni a vizelet szinezéidésél is, ha az 
zöldes-szinü, az adagolást n1indaddig ahhan kell hagyni, nlig 
az eredeti szinél ismét visszakapja. 

Creosotinsav, l. acid. creosolinicum. 
Creosotum carbonicum = Creosotal. 
Creosotum fagi = Creosot. 
Creosotum oleinicum, oleocreosot, sárgás, olajszerü folya

dék, a zsiros olajok tulajdonságaival, f. s. O·UJ, főhatöanyaga az 
oleoguaiacol: 

OCHu 
e, IJ, / 

'-..... 0. CO-CH=CH-(C H2)1.1-Cflu. 
Prevost tanár szerint a szervezet eme készítményt jobban 

tiíri, mint az olajban oldott creosotol. Emulsio alakjában ren
delik. Például: 

Rp. 
O/cocreosoti 40·0. 

fial enwlsio ad 275·0, adde 
O/ei menth. p. !. 
Syrupi diacodii 50·0. 

Jll. D. S. Naponta 3 kancíllal. 
lü1zay, Gyógysz. Lcs.icon 11. 14' 
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Creosotum phosphoricum, Phosphosc, 80"/„ crcosotot és 
20"/0 phosphorsarnnhydl'idcl larlnlmnz; szörpslírü, cn„osolszagu 
és izü folyadék. H gr.-os adagokban alkaln1azzák. 

Creosotum valerianicum, >Eosok \\' cn !l dr. chcmicus ál
lal előálliloll creosolderivalum. melyet Lehman, berlini gyógy
szerész hoz forgalornba. 

Borszeszben és ncthcrben oldódó, könnyen mozgó folya
dék, nen1 n1aró és nen1 rnérges; 2-10 ·-núl útpúrolhaló. 

A kisérlelek szerint eme készilmény is elsií helyd foglal 
cl ama szerek közöli, melvek mini héldesinficiensck és tlllli
luberculolicumok használ ltÍlnak. 

Adagja eleinte ()·GO gr„ késiibh 1·-2 gr. naponta. 
Crepitatioi a1na zürcjszerü ha!'g, 111cly a lüd6gyuladüs 1. 

és 3. s!údiunuíban, n tüdő ocde111únúl, h1·onchitis capillarisnül 
hallható s a belégzés alatt lép fel s olyanforma hangol tid, 
111int a gyerlyahíngha hintetL só serczegésc; hasonló hang hall
ható eltöri csontok löréslapjainak összedörzsöliídésekor. 

Crepitus lupi, hovista chirurgoru111. a gaslcro111ycclesek 
(hasasgon1búk) közé tartozó gon1ha, rnclyct kikc!szilvc ugy ha:::z
n:.ílnak. n1inl az agaricus chirurgoru1nol. 

Cresol, cresylol, methylphenol, acid. cresylirnm. a phenol 
ho1nologjn hürorn iso111crral : 

/ ··1- CH:i /'".. 

l „ 1 J--CH: 
'-.../ '-'../ 

orlho. 1 

pa!'a; 

111eta-, 

/ CIJ:i 
Cr: JJ, „ = Cresol. 

""OJJ 
A crcsol a kéíszén-. bükk- és J'enviíkúlnínvhan fordul eléí 

s a carholsav készilésénél mint mefléktcrmt<nvl nvcl'ik; az 
ortho- és paracrcsol jegeczes. a 111clacrcsol foly~kon)·. az <Íru
bcli crcsol mindhárnwl tartalmazza s a német Ill. gykv. szerint 
hivatalos. 

A carholsarnál erélyesebb halásu de nem oly mérges. 
Cresylal = cresol. 
Cresylmész, a crcsylsavbol olloll mészszel késznlt. vizl>en 

oldódcí vegyület, mely mm! dcsinliciens a carholsav mdlell áll, 
olcsöhb annál s ne-111 rnérges. 1 kg. cresyln1ész ~J liter vizhcn 
oldva 111egl'elel H1

'/11 -os carholsav oldalnak. 1:odor tan:ír igen. 
ajánlotta helyiségeknek. ürnyékszLq·«-~kuck, p6czcg0drüknek l'er
liílleni l~sére. 

Creta alba = calc. cnrh. prncl'ip. 
Creta campaniensis = Calc. cnrh: praecipilalum. 
Creta cologniensis = Crela alba. 
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Creta medicinalis = Crela alba. 
Creta umbra, terra umbra, vaslarlalmu agyagföld, fiíleg 

Cyprus szigetén található. 
• Cretinismus. idiolismus endemicus, a veleszülelclt butaság-

nak na<1yfoku tésti elkorcsosodással járó fajtája, mely egyes 
vidékel~en sűrün fordul elő, főleg havasok félreeső helyein. Az 
ily egyl'nek koponyája kicsi. luilrahajlolt ho1;1lok,n s g):~r !rnjjal 
fedcll; a szc111ck kicsinyek, a pofacsonto~.:. ~s ajkak k1ailok, az 
nrcz vén és viayoroö n1úr a !.!Yern1ekcknel rs. 

"·"'. „, '''] l b A lábszárak görhek, tdotntalanok, a Jaras on11a, otron1 a; 
a has nagy, az ivarszer\·ek fejletlenek. 

Némelvek eme szerencsétlenek közül az :íllaloknál nincsc· 
nek 1nacfasailh szinvonalon, nlivel csupán esznek, de a Icgcse
kél yehli "szellemi mtrnkárn is képtelenek. 

• Crinum asiaticum cr. loxicarinm Hoxh. a lengeriliagymá
nak rokonfaja, rnc.ly. a ~lolukk.a-szigclck.cn, h~dia ,ncdvc_s vill~kein 
tenyészik. Az indiai gykv. 111111! meglHZlrnlo hanylalol, l11Yala
lossá teszi. 

Crispus 3, fodros, p. o. menlha cryspa ~ fodros menta. 
Crith 1 a gúznk téri'ogatcgységc, 1 l: ter EJ gúz sulya 0 '-nál 

7Gü n1rn. légnyo111úsnúl. 
Criticus temperatura, ama h6mérséklet, melynél valamely 

folvaclék síírüséac és a bel6lc képz6dött gfiz síírüsége között 
ni1icsen különh;ég, lehál a melyen lul az illelií !estnek csak 
gőze van, 

A1na gázokat, n1elyck11ek crilicns lc111peraturtíja, a norn1~
lis h6mérséldetnél l"-al alább van, nem lehel csupan nyomas 
állal sűrileni, lianem a hc'ímérséklelel a crilicus lemperalura 
alá kell szállilani, igy p. o. a H-1 nyomás é; -l:)G"-ra való lc
híílés állal lehel cseppfolyósilani; a CO, crilicus lemperalu-
1"ÍJa + 31°, telllíl normalis hiímérséklelnél csupán nyomús ültal 
is sűrilheléí. 

Crocin, l. Crorns alatt. 
Crocus, chcmiai értelemben l. cineralio. 
Crocus antimonii = Stihium oxydalum luscum. 
Crocus austriacus = Crocus salivus. 
Crocus auri = Amum oxnlal. 
Crocus ferri = Fcrrnm oxydat. rnhr. 
Crocus gallicus = Crocus saliYus. _ . . 
Crocus jovis = az ónnak· anrnlgamalasa s a loncsor hc-

vilésc állal elc'íálliloll vegyület. _ . 
Crocus martis adstringens = l· crr. carbomc. oxydulal. 
Crocus metallorum = Croc.us anlimonii. 
Crocus officinalis == Crocus salivus. 
Crocus orientalis, l. Crocus saliv. 
Crocus sancti Rulandi = Crocus anlimonialis. 
Crocus sativus. L. crocus officina!. Pcrs. jöl'éle sál'rán, a 

H' 



- 212 -

nősziromfélékhez (irideae Juss.) tartozó, keleten honos növény, 
melyet nuír Európában is tenyésztenek. 

.-\ sáfrány hasonlit a núlunk tavaszszal nagy n1ennyiség
hen tenyésző tavaszi sáfnjnyhoz (crocus vernus); hazája Görög
ország, 'förökország, E..is~1\zsia, f>ersia, az innen szúllitott sáfrúny 
az u. n. crocus orienlalis; lenvésztik Ausztriában Kremstől és 
lviaissaulól északra, ez az u. ~n. cracus austriacus; ugyszinlén 
n1egteren1 Bajorország, F'rancziaország (Galianis L.oirel) egyes 
helyein, Avignonban. honnan az évi kivitel 1.800,000 frank ér
téket képvisel, eme féleség az u. n. crocus gnllicus. 

A sáfrány bibéit szeptember végén és október elején sze
dik le s szitákrn hintve 1/, ónín üt száritjMc 

A bibék (stigmala) 3 cm. hossznak, hárlyaszerüek, narnncs
vörüsck, szaguk átható, flíszeres. izük édescs; vizbcn n1eg
lágyi va. felf'clé kiszélcsed6 csövet képeznek, mely csövek szabad 
karimája csipkézett. 

Az osztrák és perzsa-sáfrány bibéi n1agánosan állanak, a 
liibbi féleségek bibéi 3-as csoportban jönnek cl6 a halványsúrga 
hihcszúrral cgyüll. 

\'izlarlalma 100°-nál szárilva 13%, hamutartalma 8 'j„ legyen. 
.-\ sáfrány ne tartalmazzon bibeszúrnkal is, melyek világosabhnk. 
sokszor majdnem fehérek. 

A tavaszi sáfrány bibéi rövidebbek, lrnrimájuk fésüszerü; 
a calcndulával, carlh. tincl. szirmaival hamisilolt sMrányt alakjuk
ról fel lehel ismerni; a spanyolorszúgi sáfrányt mézzel és 
krétaporral hamisilják, hogy sulyosabb legyen, eme hamisilás 
nzonban HCI hozzáadása utún a pezsgésr61' felismerhető. 

Tartalmaz: 1. Crocint : CJG Hi; Ou, mely vörös por, bor
szeszben oldódik, mely oldatából aelher kicsapja; vízben nehe
zen oldódik, de alcaliák jelenlétében eléggé jól ; savak a crocin 
oldalból biborvörös pelyheket csapnak le; H, SO, ibolyás majd 
barnavörös, HlvOa súrga majd barnaszinüre festi. Kérdés, hogy 
a crocin a súfnínyhan mint ilyen van-e jelen s nem-e a poly
chroil (C„ fluo 018) hasadási terméke, midőn ez a vizfelvélel 
folytán még illó-olajat: C10 Hi.1 0 és czukrol ad; 

2. Polychro1lot: C.18 Hoo 018, mely rubinvörös, nedvszivó s 
mindenben megegyezik a crocinnal; 

3. Illó-olajokat, czukrot, mézgát, ásványsókal. 
A sáfrány crocin, illetve polychroil larlalmút E. Douzanl 

a következő rnótlon határozta n1eg. 
Oly oldal, mely 1000 cm"-hen 78·7 gr. chrómsavat tartal

maz, oly oldat szinének felel meg. melv 1000 cm"-ben 1•50 gr. 
crocint larl feloldva. · 

A vizsgálandó sMrányt po1Tú töijük s belőle 0·20 gr.-ol 
20 cm". 50"fo-os alcoholban 2'/, órún át oly vizl'ürdőn pállilunk, 
melynek hőfoka 50" C; megszlirés uttÍn az oldatot 100 cm"-re 
egésziljük ki s összehasonlitjuk 100 cm''. fent emlilett chróm
sav-oldaltal. 
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Ha a sáfrány-feslvény világos, a chrómsav-oldatot addig 
higitjuk, amig a szinez6dés egyforma le>Z. Ha most p. o. 100 
cm". süfnínvfeslvénv szine 80 cm". chrómsav-oldalnak felel merr 
akkor ~ ~ t» 

200 : 80 = 0·30: x 
X = 0·12 gramm crocinl tartalmaz. 

.!\. sáfrüny n1int fííszercs izgató-szer főleg az n(ryra és a 
méhre hal s orr- és méhvérzésl okozhat. "· 

Alkalmazlúk kimerült betegeknél, méhszenvcs nőknél, a 
hószám megindilúsára. Most csak mint feslőanyagol alkalmaz
zák tinclurákba. flastromokba. 

Crocus solis = aurum ox\'dal. 
Crocus veneris = cupnmi oxdal. 
Crocus vitriolatus = ferrnm ox vdalum ruhnun. 
Cromfordit = ll:erasin. · 
Crookes Vilmos, angol ch)'micus és phisicus, szül, 1s:l2. 

Londonban, 18ií0-t61 Hoffman Agost \'ilmos assislcnse volt, dc 
185\J óla mint magánember él Londonban. 18Gl-ben a speclros
cop segélyével felfedezte a lhalliumol, 1872-ben rudiomelert 
szerkeszt, 1879-hcn pedig a sugárzó anyag fogaI111át vetellc fel 
az állal. hogy electromosS<ígot vezelell oly elzárt üvcgcsr'íbe, 
melyből a levegőt lehelőlec; jól kiszh·atylynzla. 

Crool<es cső, oly üvegcső, n1elynek két végébe egy-egy 
elcklrod vm1 beforrasztva s a cső lehetőleg légüres. Ha az elec
trodokat eleclromos géppel köljük öss?e, a negaliv sarlrnál pi
rosló fény tünik fel 1 1nely, ha a cső eléggé légüres, az egész cső 
belsejét megtölti s az üveg falán élénk Jluorescenliál okoz. Ide
vágó kisérlelek tüzetesen le vannak irva a Term. lucl. közi. 
1881. évfolyamának 113 lapján. 

Crotin, a crotonn1agvaknak n1érges fehérnyeanyaga. ·épen 
olyan n1iul a jequirity és ricinus n1agvak n1érges albun1inatjai. 
Sárgás-fehér, vizben és 10°/0-os konyhasó oldalban feloldodó 
por, er6s proloplasmaméreg. föleg az agyra és a szivre hal. 

Croton chloralhydrat = Bulylchlorulhydrat. 
Croton Eluteria = Cascarilla. 
Croton febrifugum = Cascarilla Trinicladensis. 
Croton olaj = Oleum crotonis. 
Crotonol : C1s füs 0.1, a crolonolsav lriglyceridjének bomlás

terméke, mely keletkezik, ha crolonolajat Na OH-nak borszeszes 
oldatával rázzuk, ekkor az olaj elveszti csipéís izét s a benne 
foglalt crolonol mint barna nyulós anyag válik ki, borszeszben, 
aelherben, olajokban oldódik, savak és Ingok elbonljúk. Yesi
cans szer. 

Crotonolsav: Ca Ho. CO. OFJ, a crolonolajból Na OH oldal
lal kivonható mint crolonol. 

Croup, a gégének oly lobos folyamalu megbetegedése, mely 
előáll oly módon, hogy roslonyás izzadmányok a gégeüregél 
hártyát képező lerakodússal vonják be s ezáltal azt szükitik. 
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A croup 2-í éves gyermekeknél fordul elő s enyhe tü
netekkel kezelődik: a gyermek hízas, légzése gyors és er6ltetell, 
az orriikak kilúgultnk; később fellünőcn sztíraz köhögés lép 
fel. pár nap 111ulva ugaló köhiigés, nehéz, hörgő légzés jelent
kezik. a mandulákon, a garat hátulsó részén diphlerilishez ha
sonló lepedék lúiható. A tünetek folyton sulyosbboclnak, az ösz
szes légz6izmok megvannak er61tetvc, az ai-cz duzzadt, félelmet 
n1utató, a fej a kintól hútraszegz6dikJ a beteg leveg6 után kap
kod s nemsokára megtulad. 

A croupos betegek közül magától csak 5 -lü°!o gyógyul 
111eg . ..-\ betegség belső kezelése csakne111 lehctellen, csupán a 
hünytatókkal lehet nénli sikert elérni. n1ig rnüvi heavatkt>zás, 
u. 111. gégcn1clszés, gégcintuhátio által a betegek 38"/n-a rneg~ 
mcnlhct6. (Bókai .János tanái:nak a ,stcJ'únia" gyermekkorhúz
ban lelt openícziói). 

Cruciflorae. keresztes virágunk, a szalladszirn1uak küzé 
tartozó növényrend mintegy l'.100 fajjal; füncmü növények dl
lnkozó levelekkel s kcrcszlett képező, lehulló szirmokkal; (i por
zcíjuk közül ,J hosszabb (Linné rendszerében a keresztesek a 
né.gy féíporzósak osztályút képezik), termésük beczö. A lcgtübl>je 
csipős, keserü anyagot tarlaln1nz. 1nely anyagok han1ar ho111-
lúsnak indulnak. Ide tartoznak a közönségesebbek közül : . a 
n1tik, chelidoniu111, hrassica, sinapis, nnslurciun1, cochlcaria, fu
maria. isatis lincloria slh. 

Crudus, 3., a kercskedésbcli tisztátalan, nyers vegyi tcr
n1t.~kck. n1int p. o. nyers carholsav, sósav, kaL carhon. crudunL 

Crus = lábszár. 
Cryptogam növények, zúrrn-terméík. Linné rendszerének 

XXI\'. osztálya: iclelarloznak n gombák, zsurlók, harasztok, 
mohok. 

Cryptopansav, a vizeletben jelenlev{i mézgaszerü, átlátszó, 
vizben oldodó savanyu anyag; ily 1\'0a, cczelsavas ölon1 ki
csapja, a csapadék HXOa-han olclóllik, a rézélegel szinili; I!Cl 
jelenlétében megakadályozza a berlini-kék kicsapódását akür
csak a sóskasav. 

Cyptomainok, Hondé 'íltal a nem mfrges gombákból rot
hasztás utján elföllitotl alcaloidnemü vegyületek. 

Cryptophtalmus, tökéletlen fcjléídésü szem. melynél a szem
nek csak kis csökevénye van n1cg. az is el van rejlvc a szcn1-
gödröt takaró b6r nlá. 

Cryptopin: e„ lfr1 XOr„ az opium egyik alcaloidája. 
Crystallin = a collodiumgyapolból készült oldal, mely 1 

rész pyroxylint tartalmaz J rész mdhylalcohollian és 13 rész 
amvlacetátban oldrn. 

' Crystalli:rnm elasticum, áll 5 gr. 01. Hicini, 10 gr. bals. 
canadense '.20 gr. crystallin keverékébiíl. Alkalmazzúk hevonó
szer gyanánt a collodium flexile hclyell. 

Crystallisatió, kijegcczités, azon folyamat, midőn vala-
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mely anyag oldott állapotból szihírcl, mértanilag meghat:írnz
hatú, szabályos for1nüba n1cgy út; a crystallisatió lassu ki
csapásnak is tekinthct6. A jegeezek képz{id~se a parányok 
tön·ényszerü elhelyezkedésén alapszik, mely ellielyezkedés csak 
ugy 111ehel végbe. ha a parünyok szabadon n1ozoghatnak, azaz 
ha a test a légnemü \'agy oldott állapotból megy üt a szilárd 
állapotlia. 

Fiogy vala1nely anyagot kijegeczcsilsünk, annak légnen1ü 
vagy folyékony üllapolúrn ugy kell halnunk, hogy azon állapo
tok okait' eltávolitsuk: ilyen műveletek a lel1ütés, elpárologtatás, 
forrón telil.ett oldatok lehütése. A jegeczedés ut:Í'I visszamaradt 
folyadék anyalugnnk neveztetik. 

,\ kijegeezités czélja a testnek szilárd alakban való kinye
rése, vagy az oldatban lcvéi n1:ís anyagoktól valú clválasztüsa. 

,:\ jegeczulakokkal liirö testek lcgtöhhje scí, azért a jegc
c.zedésl a s<>k !ulajdonsügünak n101HJjük. 

Crystalli: jegcczek, krislülynk. oly egységes üsszeléll'lü tes
tek, 1nelycknek alakjüt 1nol~culüik. bizonyos szahüly szerint Yaló 
clhclyczkcdés :ílial mértanilag öZabúlyossú lesznek, ellentétben 
az alaktalan IL amorph) testekkel. 

A jc~eczekel lapok képezik: olt, ahol két lap érintkezik, 
élnek nevczzük, ott, ahol legalább három lap érintkezik: csucs
nak; a legrontosabli a jegeczalakon az a szög, 111clyel rgy111ús
sal u lapok képeznek, 1nivcl ez dacz~lra az aJnk eltorzulúsiinak 1 

Yúltozntlan rnarad. I~n1e szüg 111érésérc a gonion1elcr szolgül. 
:.\Iivel u ler111észetcs jegcrzcknél a lapok és alakok nin

esenck tnindig tökéletesen kiképz6dve, azért n1érések és szá
milúsok által a jegcczcknck cszményilclt, tükc'lclcs alakjait 
szokták clélüllilani t1 szen1lélle!6 lunitá~ czéljaira, cn1c alakokat 
jegeczn1inbíknak nevezik. 

A jcgc<.:z HH!ghatározüsüra u fcrn1észL·les részeken kivül 
képzelt részt is vesznek i'cJ.. a li'llf!elyekl'I. A tengelyek urna 
k<'pzcll Yonalak, llll'h'ck a jegecz középpontján át az ellentétes 
lapokat vagy esucsokat külik üsszc . . -\ jegecz lapjünak a ten
gelyhez való viszouyühöl a jcgccz alakja n1cgis111crhel6 s a jc
gcczckel képletekkel c111c Yiszony szerint jclillik. JJ. o. az oe.ta
cder alaknúl n1i11den lap a küzépponttc'il egyenlő távolságban 
metszi mindhárom tengelyt, képlete: 0; a hexaedernél minden 
lap az egyik tengelyt egycnléí lÜYolhan n1clszi, a n1üsik keltő~ 
vcl pedig parallel. képlete: CO 0 CO: a lrnlszornégy-huszonné
gycs lapjai az egyik tengelyt az oclaedcr láYolságüban a n1á
sikal 11agyohh (11.l, a harn1adikal inég nagyohh (111) l<ÍYolsághan 
n1c!szik. képlete: /H () 11 . • \ képzelt tengelyek rnin6s(>gc és az 
alakok si111ctriüja szerint n jcgcczalakokal hat osztúlyba sorozzük. 

!. Os:liíly: sznhályos rendszer, eme osztály tengelyei (:\) 
cgy111ússal cgyenl6k s derékszöghcn n1elszik egynulst. a jcgccz
nck johli-bal, 111clJs6-hülsó, alsó-felső részei n1egcgycznck egy
müssal. Alakok: 



Oktaeder = nyolczas; 
Tetraeder = négyes; 
Hcxaeder = hatos; 
Hhomb-dodecacder ; 
Deltoid- , , 
·rrigon- :. " 
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Triakis oktneder: 3X8 = huszonnégyes; 
Tetrakis hexaeder; '!XG = , 
Hexakis tetraeder; (j X 4 = , 
Hexakis dodecaeder = negyvennyolczas. stb. 
II. Oszlúly: négyzetes rendszer, 3 tengelylyel, melyek kö

zül kettő egyenlő hosszu, a harmadik hosszabb vagy rövidebb, 
egymással derékszöget alkotnak; a jegeczek alsó- és f'elsőf'ele 
megegyezik. Alakok : 

Négyzetes piran1is, első- és n1ásodrendü; 
négyzetes oszlop, első- és m>ísodrendü; 
nyolczoldalu oszlop és piramis; 
sphenoid (ékidom). 
III. Osz/líly: hatszöges rendszer, a négy tengely köznl há

ron1 egyforn1a hosszu, és ezek egyn1ással 60n-nyi szöget képez
nek, a negyedik tengely hosszabb vagy rövidebb s a háromra 
merőlegesen áll, ez a főtengely. Alakok : 

Hatszöges piramis és oszlop; 
tizenkétoldalu piramis és oszlop; 
rhomboeder és skalenoeder. 
IV. OszMly: rhombos rendszer: három különböz6 hosszu 

de egymásra merőlegesen ülló tengelylyel. Alakok: 
Hhombos piramis; 

~ oszlop ; 
dómák, sphenoid. 
l'. Osztály : egyhajhísu rendszer, egysimetriás rendszer, a 

három különbözö hosszu tengely közül kettő derékszögben met
szi egymást, a harmadik tengely csak egyikkel képez derék
szöget (ez az épútló, orthodiagonalis), a második felé hajlik (kli
nodiagonalis). Alakok: 

Piramis, oszlopok, ép- és ferdeátlós dómák. 
VI. Osztály: háromhajlásu, assimetricus rendszer. három 

különböző hossrn, egymást derékszögben sohasem metsző ten
gelylyel, melyek közül egyik a főtengely, a kissebbik kis átló 
(mikrodiagonalis), a nagyobbik a nagy útló (makrodiagonalis). 
Alakok: 

Piramis, nagy- és ldsátlós dómák. 
i\linden osztályban vannak oly alakok. melyeken több kü

lönböző, különnemü lapot lehet megkülönböztetni. ezek az u. 
n. combinatiós alakok; eme alakokmíl a nagyobb lapok által 
képezett alak a rn. 

Ha a jegeczek egymással bizonyos kristálytani türvények 
szerint n<inek össze, ikerkristályokat képeznek. 
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Sok krislüly. mely valamely anyakőhüz van növe, csupán a 
szabad végén fejlődik ki, az anyakővel összenőtt vége nem 
képződik ki, p. o. a kvarcz. 

Az ily kristályokat fennőiteknek nevezzük, ellentétben a 
be1111ő/lekkel, melyek idegen anyagba vannak ~ígyalva, mint p. 
o. a gránút a csillámpalába. 

Egyébb kristálytani tulajdonsúgokat 1. dimorphismus, iso
morphismus, pseudomorphismus és paramorphismus czimek 
alatt. A kristályalakkal összel'ügg6 oplicai tulajdonságokat 1. di
chroismus, polychroismus és sugártörés alatt. 

Crystallisatus = jegeczes. 
Crystallographia = az ásványtan ama része, mely a jege

czek összes tulajdonságával foglalkozik. 
Crystalloidok, ama testek áltahínos neve, melyeknek ol

datai a bőrön átszivárognnk ellentétben a colloidokkal, melyek 
nem szivárognak át. - A sók mind cn·stalloid aiwaook 1. 
Dialvsis. - • " 

· Crystallose, a saccliarin könnyen oldódó natriumsója. 
Crystalli tartari = Kal. hyclrotartar. 
Cs = a caesium vegytani jele. 
Csalán, 1. urtica dioica. 
Csalánfélék, urticaccae, fulánkos füvek Yagy cserjék egy

vagy kétlaki virággal, csészenemü lepellel és makkforma ter
méssel. Ide tarloznak az urtica dioica. u. urens. 

Csalánkiütés = Urticaria. 1. o · 
Csalmatok, csalmatng = Hyosciamus 1. o. 
Csap = végbélkup, 1. suppositoriae. 
Csapadék, praecipilatió, folyadékban feloldott testnek szilárd 

állapotba való átmenete, tekintet. nélkül arra, hogy a képződött szi
hírd test leülepszik-e vagy nem. A kicsapódást elöicléz!ieti az 
oldószer megváltoztatása s a folyadékban Pem oldódó uj ve
gyületnek képz<idése; a vízben oldott kal. carbonicumot a bor
szesz kicsapja, mivel abban a kal. carbonicum nem oldódik, a 
KJ oldata Hy C/, hozzáadüsára megvörösödik a keletkező 
Hg J,-től, mely vizben nem oldódik. 

A csapadékot dlmúnynak (educt). az oldva maradt anya-
got terménynek (procluct) nevezzük P. o. 

Hy C/, + 2 [(J = 
HgJ,+2KCl 

educt. product. 
\rannnk oly esetek is, 111időn ugy a vülnuiny. rnint a ter

mény lecsapódik s oldalban misem marad. P. o. 
Ba Cfo + Ag2 S0.1 = 
Ba SO" + 2 Ag Cl. 
educt. product. 

A csapadékképződés mint reactio az analysisben igen 
fontos. 
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::\ csar:adék n1inőségc szerint ]ehet jcgőczös, pornen1ü, 
p~lyhes.! turos .. k_o?sony:ís vagy_ pedig ~snp:ín zavarodás. rncg
le.Jesedes, opaltsalas. A csapadekol a folrndéklól szürés, lef"ejlés 
állal válaszljúk el. - · 

Csá~z~rmetsz~s;. seclio caesarea, a _szülészeti operaliók re
meke, m1<lon a szuloulak helyett a haslalo11 és a méhen vúaotl 
nyihíson hozzák világra a 111-agzatot. i\ császürnH.~lszésl all\:al
n1azzúk olyan cselckhen, n1időn a szülőulak olv szükck, hocr\· 
a szülés az anya életét veszélyezteti s a ayermek földaraholá~[, 
lehete Icu. Háromféle császármetszés van~-

1., elassicus, ameh·ct Sünacr módosilotl eme míílélnél a 
n1éhct is111é'. üsszevarjtí-k s az ;n\'a tehcrké1;csséaét ne1n ve-
sziti cl ; · ~ 

0 

2, Porr;i módszere, melrnél a méhtestet a petef"észckkel 
együtt kiveszik; -

~t. n gaslro-cl\'lroto111ia, 111idc'Jn n hasal a hnshürlvaürca 
111egkcrnlésévcl a liüvelrholtozalon út ll\'iljük n1eg s a n1~!i sé1~ 
lellen nwrad. - - · ' 

Császárszakál = \'iola tricolor, 
Császártinctu:a = Tra le roi. 
Csecs, 1. Csccs111irigyck. 

, Csecsemö = a gycrn1ek élctkorúnak a szülés nl:íni :1-ik 
hellríl "z elYtilasztúsig lerjedéí id6szaka. 

Csecsmirigyek, cn1l6k, nu1111111ae. Ién\·ersilc(f 111ódosult fao\'
gyu1nirigyek a nagy 1nellizn1ok cléils6 felen::ia Géír alall a ;3:'..:7 
horda közölt. 

I\özepén a kupalaku csecshi111h6 e111elkedik ki v(irCises ud
vartól környezve, e1nc hi1nh6l>a11 \'l~oz6dnek a lejn1iri11yek ki\'e-
zctő csövei. t'l • :-.. 

Cseleny = a n1unnan 111aavar neve. M t:'>~ 

Csepp, gulla. giimhölyded felülelü. aprcí, önúllcí folvadék-
lün1cg, !nc~ynek aluk:jn a~ edényhez kötve nincs s cs1ipú11 a 
cochaes10 altaI larlalik. 1--.,gy cseppnek sulyól 111cgha!Ürozni JHHl· 
!~sa~1 n.e111 l~het. n1crt a cseppek nagysága a csepegtet() üveg· 
f(~I is függ, igy p. o. a lelt üvcgh6l nagyohh, ürcschh iíYcgh{)I 
k1sehh cseppek kerülnek ki. 

A cseppmérésekkel helrntöan foglallrnzolt Ifarnach Erich 
halici orYostanár s szán1os inérés {itán a kövctkezc'í ered
ményre jutott: 

,'~ cscppc!\: nagysága a l'olyadL:k J'clszinl'cszülisL~gét61 lügg 
s alak.iukra nezvc !ügg6k Yngy hnllúk. l'Z ul<ibliiak tartatnak 
gyögyszcrtüri egységül. 

. Szerző a_lapegységül a viznek cseppsulyál: ()·0770;) gra111n1ol 
veszi, eme szammal bármely folyadék l"ajsulyát szorozva, az ill.·t!í 
cscppsulyt kapjuk meg. 

Az ahíhbi lúhlúzat kerek, Yizszinlescn álló, 5 mm. úlim'
rcíjü f"elülctriíl n~ásoclperczenkénl cseppentett cseppek sulyúl 
tartalmazza, a masochk sorban állanak a folyadékok 1 gramm-
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jának cseppszúmai, n harmadik rovat l"rlalmazza azt a számot, 
a melylyel a viz cseppsulyá! kell szorozni, hogy az illel6 folya-
dék cseppsulyúl megkapjuk. ' 

Substanz 

Acelum 
:. nrornalic. 
, scillae 

Acid. acelic. dilut. 
' carholic. liquefact 
, hydrochloric. 
' , clilut. 
, laclicum 1 : 10 . 
::. nilricun1 
' phosphoricum 
• sulf"uricum . 
, • dilnt. 

Aethcr 
~ nceticus 

Akohol acthvlic. 
::. an1,:lic. 
• pnipylic .. 

Aul\'lenhvdrat . . 
Am)·liun] nilrosum 
Aqua (destillata) 

:.i an1ygda1ar. an1ar. 
:. chlorala . 
, cinnan1onli 
• foeniculi 
• menlhae pipcr. 

Benzinum. 
• pelrolei . 

Carboneum sulfurat. 
Chloroform 
Formalin. solut. 
Gh·cerin . 

1 K1:eosotum , 
Liquor. alumin. acct. 

:. an1111on. anisat. 
l> :. caust. 
, f"crri acctici 
:> :. jodati 

Csepp 

suly 

!i 
'1 ,, O,OIJl 
ii 0,011 
:: O,ll-!G 
i 0.013 
11 0.013 
F 0.076 
11 0,082 
li ll.O:í2 
11 0.07(i 
1: 0.08 l 
'! 0.015 
1 0,081 
I' 11,021 
1 0.028 
': 0,02-1 
I' 0.025 
.: 0.025 
I, 0,02:; 

I
i.· 0.0~! 
'0,011 

1i 0,010 
li 0.07!1 1 

1: 0,057 

l
i 0.0fi3 
1 O,fl,17 
j: 0,022 

0,021 
1 0,037 
1 0,030 
,

1 

0,0-12 
!1 0,068 
'I O,UJO 
11 0,07-1 
'0,028 
!10.073 

1

1 0,0;)7 
1 0,07'1 

1 Egy 1 Szorzó 
i gr.-ra 1 . 

1 esik 1 szam 

16,,t 
2-1,J 
21,7 
2:{,2 
23,4 
n.2 
1 'J ') 

19:2 
13,1 
lUJ 
22.0 
12.3 
-18,2 
3(i,l 
rJJ,5 
:rn,:'i 
-10.-l 
-l0,2 
37,0 
1:{.0 
24,8 
12 (i 
17,5 
15,8 
21,:'i 
'1:'i,3 
·Hi 7 
27,2 
R:i,:> 
2:),ü 
H,(i 
24,7 
13,5 
3(i,2 
13,7 
17,G 
13,6 

0.792 
0,532 
0.598 
0.558 
0,5:)7 
0,987 
1,0G5 
0.G75 
tUJ!J I 
1.0\Jl 
O,:í8-l 
1.052 
0,272 
0.3631 
o,:i12 
ll.324 
0,31\J 
0,320 
0,351 
1.000 
0,520 
1.0'.2t\ 
0,7:JO 
0,818 
0,(i 10 
0,285 
0,273 
0,481 
0389 
0,549 
0,887 
0,:"-)22 
O,DGl 
0,3fi0 
0,9-18 
0,735 
0,954 
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Szorzó 
l

'I Csepp 1 Egy 

1 1 

g~~rk· 

) sul~-· ·--=~-•s=e··-P·Poc1=-s~zá~m- 1 
Substanz 

~ Liquor. fcrri oxychlorali . I: 0,088 11,3 1,1·17 
, sesquichlorali 'I 0,088 11,'l 1,143 

, kalii caust. 1 : 10 · O,OSG 11,(i 1,1~0 
• · , arsenicosi . ' O,M7 21A O,(i 10 
' plumbi subacelici 0.077 13,0 1,000 

Mixtura sulfuric. acidi . O,O:ll :12,7 
1 

0,-100 
Olcum amygdalar. dulce O 03fi 127,8 1 OilG8 

anisi . . . . 0.038 '.W,5 ' O,cl93 
carvi 0,0:13130,li : .. 0.4'.20 
caryophyllor . 0,037 2fi,7 . O,c188 
cinnamomi O,OH 2·U i 0.5·10 
crotonis . ,i 0.035 28,7 . 0,.157 
menlhae pi per . j 0,033 :JO 0 , OA37 

' olivar . . . . 

1

. 0.030 27,(i · 0.470 
> sinapis . . . . 1 0,03(-i 27.5 o,i72 
, terebinth. rft. . . 11 0.029 3·1.0 i 0 381 

Pa:·~ldchyd . . . . . . 11 0.028 3:3,5 i 0.3G5 
Spmtus vini 91 Gew,-Proz. ': 0,025 -10,0 · 0,325 

' vini fl8 , 11 0.029 :H,5 1 0,377 
' aelhereus . lj 0,024 41,2 

1 
O 315 

aelheris nitrosi 1 0,027 37A 1 0.350 
• „ ' can~phoral. . . 1, 0.030 33,0 0,391 
l 111ciura ch111ae . . . j 0,029 3.J.,9 i 0,37G 

' ' . ?OllljlOS 1 0,029 :13,0 1 0,375 
, colcluc1 . . . 1 () 029 .~·1,0 ' 0,378 

~ol~cynthid. . . ·I 0,02G 37,9 0,3•16 
lcrr1 acetic. aelher j' 0,029 34,2 0,383 , 

, , chlorati , 0,024 111,1 0.:115 
, pomal. i 0,05{) 17,9 0,7·10 

jodi . . . 0,026 38,5 0,3H , 
opii crocata O,O:l6 27,6 O,'l70 

simplex 0,035 28,4 1 0,.158 1 

strophanthi 'I 0,029 33,G 1 0,382 
slrychni . . :i 0,029 34A o,:l7H 
valerianae . ' 0,029 311,3 o,:J80 

, 
> 

, 

, ' aelher 0,024 '11,0 0,31G 
Toluol . . . . 0,030 33,G 0,389 
\'inum camphorat. O,OH i 22,D 0,571 

colchici. . 0 0 '3 'J3 - 0 •-g ' • ,, . - ,::i ,,)'.) 
con<lurango 1

1 0 043 93 1 O - ... g ,· 1-.' ,:.KJ 

• 
, 
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Substanz 

Yinum ipecacuonhae 
pepsini . 

' slibialum 
Xylol 

Csepp Egy Sznrzó gr.-ra 
. suly esik szám 
1 . csepp I 
li - ---,·-~ 

11 0,0131.~~-~ O.~~~ 
ll O,Ol;l ~2,~ O,~~~ 

1

: 0,0;13 -3.~ 1 0.:'·~8 i 0,0.10 33,9 1 0,.11"1 

Neulralis sók vizoldalai az oldás után csekélychh sulvu 
csep1iekel. adnak . mint egy idő mulva, ?sványsavaknül ez "az 
esel meglord1lrn all. P. o. 8 1/,"/„-os Nn Cl oldat köLvellen az 
oldás után 0·07781, 1li óra mulva 0 07958, 20 óra mulva 0·07\l9(i 
sulyu cseppel adoll, mig a HCI 7<3"/„··0S oldala elóállilás után 
0·077Hl, 1li óra mulva ü·07li7ü sulyu cseppeket hullaloll. Eme 
változás az oldatok ionisáliójával áll kapcsolatban : a fém ionok 
a felszinl"eszl!llséget niivelik, a H ionok csökkentik· a sulfálok 
~<isehb_ .~ltéré,t _mulatnak mint a halogének, mi~el amazok 
10111salto.)U csekelyehb: czukor-oldalok változást nem mulatnak 
mivel ionisaliójuk nem lehetséges. ' 

. A helyes ~seppmérésr? minden. fajláju cseppentő üveggel 
prnbacsepeglelcst kell len111 s a lenti csepplábla szerint minden 
szerre_ a _helyes [!rány~ kiszámi~ani. A_ lll. hclvé~ gykv. oly cse
pe~let~ uveget n· elo, melybol a v1z 1 cm"-ct 2·1-25 csepp 
adja k1 . 

Cser, l. Quercus. 
Cserebomlás alall ama chemiai foh·amolol értjük midön 

va~amely ~nyag e~)'. má~ik anyag behatására kél 'vagy több, 
teljesen 1:ias chen:ia1 lulaJdonsagu leslel producál azáltal, hogy 
az egyn1asra hata anyagok alkatrészei a hon1lás alkaln1ával 
egymással helyet cserélnek. P. o. a sósav (HCI) és nalr, hydro
oxyd (Na OH) oldal összeöntése alkalmával a sósav H-je heh·et 
cserél a nalr. hydroxyd .'\'-ajával és konyhasó és viz keietkezik: 

. NaOH + HCI =Na Cl+ FhO, 
eme f_olyama!ol h_ely~ll~silési vag~· suhslilulionalis folyamatnak 
nevei;tk. A sok kepzopese savak es lugok egynuísra hatása al
kalmaval cserebomhíssal történik. P. o.: 

2Na OH + H2 S0.1 = Na2 so, +2 FI, 0. 
IWH + HNUa = KNO:i + H2 0. 

fü COa + 2 (Cfü. CO. OH) = 2 CHa. CO. Qg +FI, 0 + COo. 
Sók képződésénél mindig egy fém cserél helyet a mcgfe

Jelií H atomokkal. ]. sók. 
_ Cserzés_ alatt a bőr elkészilésénél ama eljánísl értjük, mi

don a cserzoanyagokat a bőr rosljával egyesülni hagyják; a 
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hőr rostja a cserzőanyagokat jobban oldja minl a viz s ezzel 
egy sajátos vegyületet képez, n1ely a bőrnek rugaln1asságot és 
puha állományt ad, az enyvanyagol pedig kicsapja. 

Cserző anyagoknak, neveztetnek azon anyagok, melyek 
vizben oldódnak s ez oldatuk a vassók oldatát sötétre festik, 
az enyvoldatokat pedig ldcsapja. 

Ilyen anyagok az algarobilla, calechu. divi-diYi, guhacs, 
lülgyfn- és fcnyőfaeser. E1ne növények cserzőanyagait ugy le
het értelmezni, hogy azol< egy több hydroxylcsoportot tartal
mazó henzoesavnak aetherszerü anhydridjei. 

Csicsorka = graliola. 
Csiklandozás, ama kel'emetlen érzés, mely az ajkak. orr

nyilás. szájpadlás nyúkluírtyújának. a hónalj, csipéi. tenyér, 
talp bőrének gyöngéd érintésére áll eléí s r<'flcx uton nevelést, 
rángásokat, görcsöket okoz. 

Testünknek mindeil pontjának érintése a többiekléil eltérő 
érzést költ s ehhcn rejlik a c~iklanlhís érzetének oka; a csik
landó felületet érintéi test folyton vúllozó érzést okoz, mely vúl
tozó érzés n1agn a csiklandüs érzése. 

Csikló. J. Clitoris. 
Csillaeczet, J. Acetum scillae. 
Csillagánis, J. Anisum stellalum, 
Csillaglrnr, J. Stellaria officinai. 
Csillahagyma, 1, Scilia marilima. 
Csillósejtek. hengeres hámsejtek, melyek a lest bizonyos 

helyeit, u. 111. a nyákhártyükal, a lüdc'i légzőcsüvcit, a pelevc
zelökeL a 111éhct, az ondúcsövckct, a gerinczagy üregét, az agy 
pókhúlóburkolatának bolyhait, a szagló és halló szm·vekel boritjúk. 
Eme se_;tcknek proloplasma <illományából finom, széírszerü nyulvá
nyok állanak ki, melyek élő állapotball folyton mozogllak s 
ezáltal vagy levcgéit hajlallnk (a lüdőbetl), vagy pedig hizonyos 
váladékot hoznak mozgásba, hogy az retldeltetési helyére jus
son (onclóvezetőkben). Az emberi és állati ivarváladék ondó
testei is csapkodó nyulvtinyokkal biró sejtek, melyek folyton 
1nozgásban vannak. 

Csipa, a szem kötőhárlyájállak váladéka, mely köthárlya
hurut alkaln1ávaI nagyohl?n1érvn lehet s a sze111ct hc is ragaszl
hatja. Csipás szemet langyos il°fo-os borsavoldatial, '/,"/0 ear
bolvizzel kell rnosogalll!. 

Csiperke gomba, J. Boletus cclules. 
Csipös sók-nak nevezték régebben a lugas sólrnl. 
Csira = 1., hern1aphrodita l. o. 2„ a mag legfontosabb 

része, 1nelyhől az uj növény lesz. 
A nedves földbe kerl!léí mag vizfelvélel folytán megduz

zad s kis idő n1ulva csirüzni kezd; a C<;ira gyökücskéje a n1ag
héjjat áttöri s gyökeret bocs~íjt; ha a gyökér 1nár eléggé n1eg-
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er6södüll, n1egindul a szür noYcsc a gyökérrel együtt a 111aghéj 
fölemelkedik s a niivény a sziklcvelekkel (J. colykdon) együtt 
kiüti magát a l'öldbéil. 

Cso'da doktor = kurnzsló, 
Csodafa = riczinus. 
Csodasó = riatrium sulfuricum. 
Csokoládé = chocolade. 
Csombor = puleginm, salnrea. 
Csomorica = cicula virosn. 
Csonl<itás = abarlieulatio, ampulalió. 
Csont. oss. a lesi legkeményebb része, mely annak vázát, 

tún1aszúl képezi s a · kénycschh éJcliníívek szún1ára üregüI s 
véddnl szolgál. .:\ csonl kcn1énységét a csonlporczogöhoz kö
lü! l n1észsök okozzák, n1int a posphorsnvas-, szénsavas 1uész 
és 111agncsiu1nvegyek. 

A csontok ldüleiél a kemény küls6 üllomún képezi, mely 
az u. n, Ilavers-J"éle csalornükkal \·an út.szőve s ezeken n1cn
nck keresztül az idegek és a Yércdénvck; a belső üreges és 
szivacsos csonlrészh<-~n a Yércrck és Velősl'jlek vannak,'" incly 
utóbbiak egyrésze folyton piros vérsejlekké alakul s a vért 
vcszlcségcilien pólol,;a. A csontot kivülréíl a csonthártya horitja, 
melynek edényei a csonlvcléiig nyulnak he a csont u. n. tápláló 
csalornüin üt;· a csonthürlya !üplülja a csontot, azért iqen fon
tos a csont épségére nézve s ha a hürlya inegsérül vagy elhal, 
a esonl is szenved s üszkiisüdéshe mehet úl. (!. Caries). 

,\ csontok a csontporczhöl vagy nérncly kötőszöveti h~ír
lyúból képzéidnck; üsszckiittetésök a porczogók: synchondrosis 
yagy az cgyhec~ontosodüs: synostosis utján történik. l\ csont
végl'k a rnozgüsok \'égztsére az u. IL izülelckkel arliculatiökkal 
\'annak üsszckülvc. ,\ csontot a szervezel felszivja s a sok
nwgnr osleoclast sejtek állal észrevétlenül ujra képezi. 

,\ csontv;:íz az cn1hcri test suly<inak inintegy 1
/ 1,-

1
/; részél 

képezi s '.2:J:l küliin:illó esonldarnbböl úll, melyek közül a fcj
hcn Ynn :28, a törzsün ;) 1, a két karon 7-l, a lühakon 70. 1\ 
csontok kiprncpar:ílva s iisszernkYa az u IL csonlv:ízat: skelc
ton nalnrac-t alkotják. 

Csontdaganat, !. Osteoma. 
Csontfene, a csont elhalása a táplülkozásnak rendellenes 

rnlla miatt. E!éiidézik csonlvcléi„ csonlhúrtyagyulachís, syphilis, 
til'us;<: ilv esetben a csont egHésze elhal s elvülik a többitől, 
dc a csoi1th1irlya uj csonttal pöloija ugy, hogy kiirüliille folyton 
csonlanyagol rak le. mig a lcv;ílotl csontot (scqucstcr) mintegy 
tokha zü1:ju. c;yufagyürakhan dolgozcí n1unküsoknül is cldf'orduI. 

Csontgyuladás, oslilis, a csontszövet gyuladüsa. mely hosszu 
h;f'olyüsu s cariesl, csontlügyulást okoz. 

Csonthártyagyuladás, a csontot kiirülvcvéí hártyának gyu
ladúsa. n1clyct okozhat n1cghülés, rheu111u, zuzódüs, gn111ős fer-
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tőzés; a csonthártya ilyenkor megduzzad, de miYel nehezen 
tágul, igen heves fájdalmat okoz. 

Csontlágyulás, osteomalacia, rachitis, előáll oly esetekben, 
midőn a csonlfclszivúdás nagyobbmérvü. mint a mészlarlalmak 
lerakódása, vagy a savképződés miall a mészsók feloldódnak. 
!. Angolkór. 

Csontolaj = 01. animal. foclid. 
Csontszén, spodium = Carbo ossium. 
Csontszú = Caries. 
Csontvelögyuladás, mint heveny betegség előfonl'ul oly 

csonllöréseknél, Jöyöll sebeknél. csonkilásoknúl, midőn a csont
velőbe fertöző bacleriumok julollak. melyek a Yclőben gennye
dést, ennek Yérbejulása folytán lúzl s Yégre hahíll okoznak. 

Csótán = Blalla oriental. · 
Csömör, acul gyomorcalharus. mely igen bií s nehezen 

emészthető ételek élvezete után lép fel undorral, gyomornyo
mással, főfájüssal . a gyomorban a rendesnél tovább maradt 
élei romlásnak indul s felbüfögc'sl. hányást okoz. I.cgjohb gyógy
szere a has haj tó vagy hánytató. Hamar gyógyul. 

Csöre = Ch·sma. 
Csucsor ~ Solanum. 
Csukamájolaj = 01. jecoris. 
Csuklás, singullus, a rckeszizomnak hirleleni önkéntelen 

görcsös üsszehuzódása, n1iküzhcn a levegő snjúlságos hanggal 
szivalik a tüdc3be; mivel a hangrés szük, a levegc3 a tüdőkbe 
szivalik s ez okozza a csuklás sajátságos hangját. A csukhís a 
belek izgalásából reHex ulon támad a bolygideg vagy a nyelv
garat idcgvégz6déséllek izgatása állal; sok esetben a központi 
idegrendszer rendellenes működéséből származik s ilyenkor 
igen makacs természelü. Bels6leg morphiummal gyógyitják. 

Csüküllö = Car<luus benediclus. 
Csiilleng = Isatis lincloria. 
Csurgay Kálmán, a iuagyar gyógyszerészeti irodalomnak 

utlörő művelője. születell 185~-ban Gyorokon s 1892. febr. 13. 
öngyilkos lett. 

Gymnasiumi tanulmányait Késmárkon elvégezve, 1873-ban 
Lukács Ferencz hüd-szent-mihályi gyógylárába mint gyakor
nok belépett; 1879-ben megszerezve oklevelét s a , Gyógysze
részi hetilap< belnmnkatársa lelt, mely laptól 1885-hen meg
v{ilt s. u. ezen év n1úrczius havában n1eginditotta a >Gyógysze
részi közlönyt', melynek haláláig szerceszt6-tulajdonose volt 

A >Gy. H.•-ban megjelent czikksorozalai közül neveze
tesebb az 1880-ban megjelent kövelkez6 czimü : A chemiában 
mily jártasság kivánlassék meg a tyrocinalis vizsgát lev6 gya
kornoktól. 1883-ban jelent meg marnclandó becsli müve, a 
>Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok részére' melyet azon
ban, daczára annak, hogy az akkori követelményeknek telje
sen megfelelt, fölcg a tanári karban nem fogadlak érdemszerüen 
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s n1aig is kicsinylőleg en1lékeznek n1eg róla. A n1íívct ország
szerte hasznülj{1.k gyakornoki lankönyv gyan~ínl; ennek n1eg
irásával őt 1882-ben az orsz. gyógyszerész-egylet bizta n1cg s 
a kilün6nek talált míívet 188,1-ben 1000 frl liszlcletdijjal julal
n1azfa. 

Csurgayban a tehetséget és a tudást csak a szorgalom 
multa felül. Az agymunkának tulreszilé.;e végre is megboszulla 
magüt s megzavart elméje 1892. febr. 13-án, d. e. 9 órakor 
gyilkoló fegyvert nyomoll kezébe. 

Cu = a cuprum vegyjele. 
Cubeba, haccae seu fructus cubehae, piper cnbehae, p. 

caudatum, a Cubeba off. Miguel. Piper cuheha Linne, Indiában 
honos cserjének csontár gyümölcse, a cse1jél .Java, Sumalra és 
Borneo déli részén kávéültetvények közölt is tenyésztik, hol 
G-7 n1éler n1agassúgra felkuszik a fákra. 

Borsó nagyságu, egymagvu csontár, melyet éretlenül szed
nek le s n1egszáritanak, 111id6n kcn1ény, sölélbarnn, ránczos 
kinézése lesz; rendesen 5-G mm. hosszu nyéllel kerül a ke
reskedésbe, átható szagu, éget{} izü. 

A gyümölcsfa! 0·5 mm. vastag s a hám alatt a kősejlek 
1-2-szeres sorából 61!, a középréteget parenchimszövel képezi, 
melyben számos lojüsdad olajtarlalmu sejt van; a mag össze
zsugorodott, fekete köldökü, a magfehér lisztes és barnás szinü. 

A cubelnít nem hamisilják, legfeljebb löhh szárat vagy 
már megérett, halavány, sima gyümölcsöt lehet benne lahílni. 

Tartalmaz ü·-1-2·5"/0 cubehint, G-15"/0 cubeben nevü illó
olajat, 3°/0 gyanttít. 8"/0 mézgüt, cuhebasaval. zsiros olajat, alma
savas Ca és Mg vegyületeket. Hatóanyagú a cuhehasav és az 
illó-olaj. 

A cubehapor 0·50-Hl gr.-os adagban bevéve ugy hal 
nü9t valamely fűszer, fokozza az emésztőnedvek elválasztását, 

';;1'1 ·az él vágy emelkedésével jür. :1- '1 vagy löhb gramnyi adag
ban a belek lobos izgalódását okozza. cm ellett az ér lökés sza
pora, a b{ír forró, fcjföjás, undor, hányás áll be, a vizelet el
választása szaporodott s az sölél szinü, fííszeres szagu és sok 
hugyanl tartalmaz. A cubcha olaja az epével és hasnyállal 
fejelel képezve jut a vérbe s onnan a hugyszervekbe, hol azo
kat izgatja. Cuhcba szedése ulün a vizelet HNOa-al albumin
szerií csapadékot üd. 

A cuhebál lehet61eg friss állapotában 0·50-1-5 gr.-os 
adagokban alkalmazzák a kankónak oly esetében, melynél a 
kóros hely hozzáférhelellen s igy fccskendczéssel eredményt 
nem lehel elérni. A cuhcba használatát ma mür abbahagyták 
részint azért, n1crt heveny esetekben a gyuladásl n1ég fokÖzza, 
chronicus hajolmül pedig sokszor nem segít, részint azért, mert 
a fccskendez{í eljárással gyorsabb és biztosabb eredményt le
hel elérni. Alkalmazzák hugyhólyag félhevcny hurutjánál, dülle 
tályognál 1-3 gr.-os adagokban. 

Rn:ny, Gyógysz. Le::dclln ll. 15 
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Bő elválasztással járó hörghurutnál, oly náthánál, mely
nél a lobos folyamat már alúbb hagyutt, mint szippantószcrt 
többször használták jó eredménynyel. 

Cubebacamphor, a cubcba-olajból képződik, ha az a levegő 
hehatásúnak sokúig volt kitéve. 

Gyakran lehet látni jegeczes cubcbacamphort a porított 
cubcbát tartalmazó üveg falán. Hégebbi nézet szerint ez a 
camphor a cubebaolaj élenyülési termékének volt elismerve: 
C,o H." O,, ujabb kutatások szerint cubcbcn hvdratnak bizonvult: 
C'° H" + .2 [{, 0. tiO"-nál megolvadó, apró rhomboeder jeoeézek, 
a polúros fényt balra fordítják. 

0 

Cubebasav, savanyu cubcbagyanta: C1, H1.1 0; ('?), a cubeba
bors hatóanyaga, mely alaktalan, alcoholban és actherben oldó
dik. Alkalmazzúk O<lO O·Gü gr.-os adagokban hlenorrhoernil. 

Cubebin: e„ [i,, 010. a cuhehabors hatástalan alkatrésze; 
gJöngyfényü, íztelen, llialaku jegeczek, 30 r. forró horszeszbcn 
és aetherben oldódnak. 

Cucumis colocynthis - Colocynthis. 
Cucupha = species. 
Cucuvachae = Cacao. 
Cumarin = Coumarin. 
Cuminum = olasz köménv, római kömény: cuminum 

cyminum L. fojaszakadt ernyős fií a Földközi tenger partvidé
kein. ;\Iagva 5 n1n1. hosszu, l·;J n1ru. vastag, kellen1e~Icn 1 nén1ilc<T 
az únisra emlékeztető szagu. Tartalmaz 'J.-8"/0 illó-olajat, mely 
főleg cuminolból és cymolból áll. 

Hatás tekintetében erősebb a carrnmnúl. Hollandiában a 
sajtot szagosilják vele. 

Cumin, cnmol, cumen, cumilhydrogén, isopropylbenzol: 
[Co fl;,. (CIJ. Cfl:i. CI-h)], 

a cuminnm cyminum illó-olajúból előúllitott vegyület, melyet 
1840-hen Gerhardl és Cahours úlliloltak elő. Ha u. i. a római 
kömény olajút nedves levegőn HSOa, EOH behatása által éle
nyülni hagyjuk, cuminsav keletkezik, melyet -1-szer annyi haryum 
causlicummal lepúrolva, a híít6ben cnminl, a relortában Ba COa-ol 
fogunk kapni. 

Cumolt tartalmaz még a k6szénkútníny, a kőolajbcnzin 
és a pix liquida, de ez a cumol assimctricus trimethylbenzol: 
Cn Ha (Cffo)a 1: 3: .J. vagy pseuclocumol. Előüllithaló a kőszén
kfürányhól oly mcídon, hogy azt FI, S0.1 val mossuk s IWH-dal 
kezelve re,ctificáljuk: lepúrlüs alü vetve a nyert anyagot H 
HO"-nál álmen6 részt. fraclionült lepárlás alá vetjük mind
addig, n1ig állandóan 1-1011-nál át111cnő részl kapunk, ez a pscu
documol. 

Szintelen, 0·87 f. s. igen eréísen fénytörő, benzolszagu fo
lyadék, mely alcohollal, olajjal keverhető ; hevítve feloldja a 
ként. kautsukot, jódot, gyant:ít, zsírokat. Alkalmazták hidegle
lés ellen. 
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Cuminol, paracnminaldehyd: C10 Hm 0, az oleum cumini 
alkotórésze. 

Cumol = Cumin. 
Comulatio, fölhalmozódás, igy nevezik azt az cselei, midőn 

valarnely gyógyszer egyik adagjünak hatása rnég ne111 n1ulott 
el s a n1ásik adag hatása n1ár fellép. 111ivcl a két adag hcvevése 
közölt nem volt megtartva a rendes idő. i\Iulékony halásu sLe
reknél, mint p. o. az amylnitritnél cumulatio áll be még akkor 
is, ha az adagolási időköz 5-10 perez; a coniinnél, digitalisnál, 
slrychninnél 1-2-3 nap a eumulalio ideje. 

Conmlaliónak nevezik az utóhatások összegeződésél is, 
melyek mint idült mérgezések nyilvtínulnak, p. o. az alcohol. 
dohúny, opium élvezete ntún fellépő tüneteket. 

Cuoxam 1. Cupr. sulfuricum. 
CuJJressin = 01. de cedro. 
Cupressus sempervirens, örökzöld fa vagy cserje a tobzo

sak rendjében, hazúja Perzsia, Kis-Azsia. Dél-Európa, Észak
Afrika. Apró tűlevelének hátán olajmirigyek vannak, melyek 
az ol. de Cedrol szolgállatjcik. 

Cupriaseptol ~Ierck. valószinüleg melaphenolsulfo-savas réz, 
mely U·'1"/0 Cu-t és 3"/0 S-t tartalmaz. Mint haemoslaticum fő
leg az állatgyógyászatban nyer alkaln1azást. 

Cupri praeparata, l. Cuprnm. 
Cuprum, acs, venus, Cu = 6:1·2. két vcgytirtékü --l- ele111, 

vörös szinü, vékony lemezben azonban zöld, f. s. 8·92-8·95 
váltakozik. Igen szivós, jól nyujtható, az öntött réz köm11·ebb 
a kalapáltnál, ez pedig a huzottnúl, törése horgos. A villámos
ságot 5D-szerte jobban vezeti mini a higany. 

Nedves levegőn a szénsav behatása folytán felületén basi
cus szénsavas rézoxydból álló réteg keletkezik - patina, aes 
can1panur11. Levegőn izzilva ruhinszinü rézoxyduloxyd réte1.1ael 
vonódik be; 1207'' C-núl olvad, olvadt úllapotúban zöldess~i~1ü 
s sok gázt nyel el. melyek kihüléskor eltávozva a réz felületét 
ripacsossá teszik. 

Különböző ré.mekkcl könnyen feldolgozható ölvényekel 
képez, melyeket az ember még a vas előtt használt. HNOa-ban 
könnyen, HCl-ban és H, S0.1-hcn nehezen olvad fel, dc ha a 
levegő nem juthnl hozzá, e savak nem túmadják meg. Sói zöld 
és kék szinück, ammoniával kék oldatot adnak; vizoldalaiból 
Zn. Fe, Pb rezet vülaszt ki, de a l'émréz maga oldalaiból ldvá-
lasztja a Hy-t, Ay-t, 11u-t, fJl-t. ' 

Yegyei a lángot zöldre feslik, színképében jcllemz6 a két 
violaszinü esik. 

A rezet oxydvcgyciből és kénegeiből állitják eW. Oxvd-
vegyeil u. i. szénnel rcducálják: -

C112 o+ C=2C11-!- CO; 
kénegeil pedig pörkölik, midőn a kén a képződő-0-nel eltávozik: 

15· 

lil I 
!! 
tr 
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2 Cu 0 + Cu S= 3 Cu + SO,, s a nyert rézoxyd szénnel redn
cállalik. 

A vörösréz fölismerését a biblia Tubalkainnak lulajdonilja, 
ki azokból fegyvert készitelt s a fémet nchoshetnek nevezte. 
A késéíbbi idéíkben féíleg a görögök Kalkos bányáiból szerezték 
azt be s kalkosnak nevezték, nrnjd utóbb cyprusi lelhelyei után 
aes cyprium majd rnprum nevel kapott. 

Előfordul termés állapotban mint torzult oklaeder és 
hexaedcr, szép utánzó alakokat is képez, található vaskosan és el
hintve is. 

1\ n1ngy. I. gykv. a ké.111szerek sorúha vette fel, 
Cuprum aceticum basicum = Cnprum snbacclicum. 
Cu11rum aceticum neutrum, aerngo crystallisnta, flores viri-

dis acris, közö111hüs cczelsavas rér.: 
(C, H:i 01, Q, Cu + [J,O = 1DfH. 

Sötétzöld. szaglalnn. undoritó fL;n1izn jcgeezek, 111elyek le
vegőn széln1úllanak; l~l r. hideg- és 5 r. 1nelegvizhcn, cczet
savas alcoholban, ammoniáhan (sötétkék szinnel) oldódik, olcla
lüból a czukor C11 0-l választ ki. Elegendő Na OH-dal C11 o, fh 
csapódik le s a szinte len folyadék EJ, S-tm nem zavarodik meg. 
Hevilve UO '-nál el\·eszli jegeczvizél, 2·10'-núl az eczclsav cgy
része elillan (spir. aeruginisl, 270' rníl <C, [{, O,), Cu fehér gőze 
és CO~ fejl6dik, végre C'u 111nrad \'issza. Clldatüval ünra és vasra 
írni lehel. 

Alkalmazzák a cupr. su!Ljarnllalai alapjún bels(iJcg O·Ol-O·O(i 
gr.-os adagokban, küls6leg mint rnarószerl tapaszokban lyuk
szen1ckre, ken6cshcn renyhén gyógyuló fekélyekre. 

Cuprum aluminatum, la pis did1111s. 1 a pis oplualmirns, vilri
olurn cn1nphornlu111, collyriu1n de snlilius igne f'usis, rézti111sö. 
A magy. II. és német Ill. gykv. szerint hivatalos: 

Rp. 
Cupri sulj'uriri pulu. 
f{a/ii nilrici 
Aluminis nwli 

a11 yrla Jli. 
conlusa el bcne 111i:rla 
liq11cfi1111t lnli ca/orc 
in UflSi' p<ll'<'t'llunco. 
Massac nfriyrraiuc in 
pulucrcm co11/riirll' ad-

111tscc 
Cnmplwrac pulo. yr.1. 
Serua uasebe11ec/(tt1so. 

illint maró összchnzószerl alkalmazzák a cupr. suli'. jarnl
la!ai alapjtín; annül enyhébb lrnlúsn. 

Cuprum ammoniacale = Cupr. sulfuric. ammonialum. 
Cuprum ammoniatum = Cupr. sulfuric. ammonialum. 
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Cuprum armenicum = Cupr. sulf. ammonialum. 
Cuprum arsenicosum = orlho: C<1a Ase O.i, sárgászöld, lu

gokban oldódó por, melyet mint belső anliseplicumol alkalmaz
l1tdt 0·000;) gr.wos adagokhnn 1./-.! órünkénl O•ü() gr.-ig cholcránúl 1 

lyphusnúL . 
Cuprum arsenicosum, Scheele-zöld, arsenessavas réz : 

Cu H As Oa, 
igen mérges, sárgüsziild só, melyet ugy üllilanak elíí, hogy 20 
r. vizben feloldn!l Hl részmi acid. arsenieosum és 20 résznyi 
KOH-hoz még .JO[) r. vizei adunk, a kihüll o!datl1oz '.W rész 
felnltloll Cu S0.1-el ünlvc, csapadék gyanánt a lcirl vegyületet 
kapjuk. 

Alkalmazzák festék gyanánt, ujabban permclcz6nck alma
móhok ellen. 

- Cuprum calcinatum = cuprum rnrbonicum. 
Cuprum carbonicum = cals cupri viridis, cuprum calci

nalum: a normalis C11 COa nem ismeretes, hanem annak alcali
carbonalnkkal képezett kellős sója. mint· p. o. natriumrézcar
bonal: ;\'11, CO::. C11 COa és a basicus rézcarbonalok. melyek a 
bronztárgyak felületén mint patina képz6clnek, de miiÚ kék 
csapadék clihíllilhalók oly módon, ha lllO rész oldott C11 S0.1-hoz 
1'.W r. oldott Nn, C'O,-l adunk. 

Cuprum chloratum, kél rézchlorid ismeretes, u. m. a cupro
és a cupri-chloricl. A cuprochlorid Y. rézchlorür: Cu, Lh fehér 
jcgeczekct képez. 1nelyek Icveg6n oxydálüdva r11cgzüldülnck 
s sok CO,-l nyelnek cl; eme só képziidik akkor, ha chlorgáz
ban rézrcszclékel égetünk cl, rngy ha cupriehloridol rézresze
lékkeI és scl~avval hevitünk és vizzcl higitunk. 

A cuprichlorid '" rézchlorid : Cu C/, + 2 H, 0, négyszöges 
smaragdziild jcgeczekel képez, vizben, alcohollian oldódik. he
vilvc vizet veszit és tncgsürgul dc csakha111ar isnH~l nedvet sziv 
magába s züld lesz. Elihíllilhaló oly módon, hogy cuprochlori
dol sósavban oldunk s az oldatot kijegeczesiljük, vagy ha C11 S0.1 
vizoldalához [{, COa-l adunk s a képz6dő csapad,'kot sósavban 
oldjuk 

Féíleg a pyroleclrnicüban a zöld llíz clőállilására hasz
nálják. 

Cuprum chloratum ammoniac, solut. conc, Tra anlimi
asmalica l\üchlini simplex. 

Rp. 
Cupri chlomti 1. 
Aq1111c r/cs/. s. 120. 
A m mon. ch/or. :!11. 
Misce. D. S. Sebmo-

srísra. 

Cu1m1m chlorat. ammoniat clilut. - Aqua anlimiasm. 
Köchl. simp. 
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Cuprum chloratum ammon. solut. cum hydr. bichl. corros. 
Tra anlimiasmatica Köchlini comp : 

Rp. 
Cupri ch/orali amnron. sol. conc. Jfi. 
Hydrary. bich/oc. corros. 1. 

111. D. S. Sebvi:::he:::. 

Cuprum chlorat. ammon. cum hydr. bichl. corros. sol. 
dilut. = .-\qua antimiasrnatica Küchlini composita. 

Cuprum colloiclale, 1. Colloidalis fémek. Colloidalis rezet 
Lott;1:111oser ol~· nhído11 11yert, hogy C11 C/, oldatot Na NO:i je
lcnletcben Sn CL-re hagyott hatni s az eoészet covi\ltcsen he-
vitctte. - n °-

Cuprum hydrooxydatum : C11 o, !L cupnrm sulf'uricum 
oldatból ammoni:.íval kicsaplrntó, l'iilüs ammoni:.íhan kék szin11el 
ismét feloldódik. 

Cuprum jodatum: Cu, ·"- nem liaszn:.ílatos rézveoyület me
lyet _oly mód~n úllitanak _el<i. hogy :w gr. Cu S0.1°~s '.lií gr. 
Fee SOi oldatahoz 1-1 gr. AJ oldatot ünte11ek s a csa1mdékot '.l 
óra mu~;a kin~oss_iik. fi(i·7"/0 jódot ta.rtalmazó fehér por, mely 
ammomaban cs /1./ oldatba11 feloldódik. 

Cuprum muriaticum: Cupr. chloratum. 
Cuprum nitricum Ph. brit. C11 (l\'Oah .L 3 !1'0 igen rrcdY

sziwí. alcoholban és vizben oldódó kék jegeczek. ' 
„ El~ál!itha_tó oly 1~1ódon. hogy '.l:'J"/„,7os HiYOa-lrn addig tc

szunk rezlorgacsot, n11g csak oldcídik. L11cpedés és szíírés nlán 
?Z old~tot ;;zörp~űrüre főzzük be, majd melegen addig kavar
.1uk, n11g kekes .1egcczes por válik ki. 

Alkalmazzá~<. O·OO?-O·O\ gr.-os . adagokba:1 syphilis ellen. 
Cuprum oleimcum. C111Cr, Haa 0,1,. 10"/„ rezoxnlot tartal

mazó zöldeskék por, alcoholbmr oldódik. Alkalmazztík antisepti
cun1 gyanánt 10-20 1

,/0 kenőcsben. 

Cuprum oxydatum purum, cuprioxl'll, fekete rézmonoxvd: 
C110=7fJ-4, fekete, saYakban f{iJeo ·fö S0.1-bcn oldódó 1'ior·· 

l • 1 ~ • 
n1e y szensavas vagy sa étron1savas réz izzitása által állítható 
elő. !. még cupr. sulf'uric. Alkalmazzák belsclle" embernél és 
állatnál galandférgek ellen, küls<ileg mint szúritÓt kenőcsökben. 
. Cuprum subaceticum, aenrgo viridis, cupnrm aceticum ha-

stcum, grünspan: (CHa. CO. 0. C11 OH1, + 5 f[, 0, Merek szerint. 
C11 ~Clh CU_O), + C11 0 =fi fh 0. Kenyér vagy gömbalalm dara
bokban kenrl a kereskedelembe, a darabok zöldek nehezen 
lörhet~k, tilw_!uI kék jegcczeg vannak bele ügyalva. \'Ízben rész
h?n, h1g Eh SO.i-bcn, eczetsavban. ammoniában kék színnel oldó
dik, ez oldata a cellulosct feloltlja. ~lint marószcrt alkalnrnzzák 
evesedésnck indult sebekre, ammoniás- alcoholos oldatát bc
~ö~·zsölőül köszvénynél. \'"e]c készül a ceraltn11 acruginis és a 
Sp1r. coenrleus. 
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Cu1irum sulfuricum, Yilriolum coeruleum, rézgúlicz, kék k<i, 
kénsa \'as rész : (;u S0.1. ;) TI~ 0 = 2lrfJ·I, .. vaqy 

O,. SO,. lJ. Cl1 OH + 4 H, 0. 
I3uzavirügszinkék. üthítszó, hüro1nhajlüsn oszlopcon1hinatiúkhan 
előforduló jcgeczck. ha Yasélccs- Yagy n1ng11csiun1sull'ültal vnn 
fertőzve, 7 ll'!. 0-zel jcgeczesedik, leveg6n elrnülik s világosnbh 
szinü porrú hullik szét. !'orrú liirve fclsziirböli a HCI léget, 
Eh S-t s meleget l'ejlesztvc szétl'olcdk, 100"-n:.íl '!, 200 '-n:.íl iisz
szes jegeezvizél elveszli s 111egfchéretlik. de viz hozzándüsára 
rnegkéknl nagy h6fejlddé~ 111ellclL I·:n1e tulajdonsága n1intt viz 
kirnutat:.ís:.íra haszrníllrató alcohol. actlrer rngy chlorol'ormnúl. 
\'íztelen állapotban az ammoni<Íl fclszörböli s azzal 

so, C11. 5 X Ha-t 
képez. \'l'rcsizz:.ísn:.íl SO, + 0 szül! el s C11 0 marad Yissza. A 
jegeczcs Cu so, f'ajsulya '.l·'.!~-1. a viztelcné cl·li:ll. \'izoldata kék, 
undorilö l'anyar izü; !ln C'l'!.-dal J'eliér. sürga vérlugsúval geszte
nyebarna csapadékot ad: Ft·, 1 Ca Sa 1.1 Cu, + 14 [fo 0, mely utóbbi 
ammoniüli:m oldódik s ily üllapolban (cuoxaml a celluloséra 
oldóllig Irat. \'izoldatúból ammo11ia rézhydroxydot: C11 (), U, csap 
le, rnclv fül<is an1n1011i:íhan kék szinncl oldódik: 

. r:u so, 'i Sfh H, 0-dü 
s ezen oldalból J{()!J fekete Cu O-t csap k. Szé11savas égvé
m·ckkcl zöldeskék vülmái1Yt ad, l\J oldat C11, J,-t v:íl:iszt le 
bel61e s J lesz szabadcl:.í. RCy-clal súrga. a kémszcr fi\lösébcn 
oldcid<í csapadékot ad. PH0-1 Xa, folrér. mnmoni:.íban oldódó csa
padékot ad. l .ecsapja a felrérnyét, I!C/-ban nagy h<imegkiités 
melleit oldódik. \'izoldal:.íba szinvusat téve a réz fénvl6 vörös 
lepedék alakjülia11 vülik le. -

31f:, rész hideg, 1 rész n1cleg vizhen oldódik. 
Elföllithatö 11! rész rézl'orgúesból. ha azt Hí rész fü SO,, 

\10 rész JJ, O és '.2-1 rész 1·18 f. s. fJX0:1-al gyengén melegítjük 
olyl'ormfür, hogy a lromokl'iird611.e :íllilolt edénybe a !Ii\'Ou-t 
utólag. apródonként adjuk lrozzü. A Cu a HSOa :.íllal élenyül s 
a JJ, S0.1-el rézsull':.ítot képez. A melegen :.ílszürt oldatot jege
czcclni hagyjuk. 

,\ kercskedt~shcli rég:ílic.z sok vasg:íliczot larlnlrnaz. rnely
t61 ugy szabadítható meg. ha e11yhc h6nél szúritrn HXO, segé
lyével a vasgáliczot élegsövú nlakit,iuk. 1ncly l'elo!düskor vissza~ 
n1arad : az oldathnn 111aradt vassól szénsavas vizzel való főzés 
által lehet kicsnpni. 

A kékgúlicz a b<irön nem szívódik !'cl, luímtalan felülettel 
vagy ny~íkhü;:tyüvtil érintkezve összchuzólag s{)t roncsolülag hat 
s lün1ényeu nagy füjdalinnl okoz, ezul~ín vérbdség, savós izzad
rnúny és kékes-fehér pörk képzéidik a megtümadott felületen, 
mely azonban az alatta leYŐ szöwtcket megvédi a külbchatá
soktól. I~1ne hatüsa onnan 111agyarúzhalü ki, hogy a fehérnyével 
rézfehérnyét képez: e„ H1" i\'is O"' Cu S. O·O:I gr. C11 S0.1 bevéve 
székrekedést, étvúnytalansügot okoz, O·l;)-0·20 gr.os adagjai 

11 
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undort, hányást s marólag halva gyomorbélgyuladást idéznek 
elő. A fehérnyével egyesülve az egész szervezetbe felszivó
dik. midőn az érverés gyenge lesz. reszketés, ellankadás üli be, 
a láta kitágul s a halál bélgyuladás folytán áll he. Chronicus 
n1érgezésnél étvágytalanság, elsoványodús, izon1rángatóclzás je~ 
lentkezik, némely testrész pedig zöld-szinti lesz. 

A C11 S0.1-t mint biztos hánytatót rendelik croupnál, mér
gezéseknél, felnőtteknek 010-0·;)0, gyerekeknél 0·05 gr.-os ada
gokban. Kevéshbé kinzó az ipecacuanhfüuíl és nem oly clras
ticus, mint a kal, slihiat. tart. 

Idült hasmenésnél 2-10 centigrammos adagban opium
mal jó halásu, ha a tannin már nem használ. Oldalai nyákhár
tyák huruljánál, u. m. szem, méh, hüvely. hugycs(í hurutjánál 
1 % oldalban jó hatásu. Szemcsés és puha szövetképz6dések 
elpuszlilására mint marószert alumennel vagy puli·. frond. sabi
nae-val használják. Desinficiensül is alkolmazhaló. mivel a fü S-t 
megköti. Mérgezés esetében tojásfehé1je, liszlpép, lej adandó 
azután nalrium phosphol'icuni. 

Cuprum sulfuricum ammoniatum, cuprum ammoniacale, 
cuprun1 an1n1oniatun1, kénsavas rézéleg-an1n1oniun1, a nén1et II. 
és fr:inczia gyhhen hivatalos. Képlete: C11 S0.1. (J H, N + H, 0. 
El6állilhaló oly módon, hogy 1 rész Cu S0.1-l 3 rész ammoniá
ban oldunk s az oldatot G rész alcohollal kicsapjuk. Setét-szinü, 
gyenge an1n1onia szagu por, lcvc,L;őn chnálik s an1n1oniát veszit; 
vízben jól oldódik, az oldal sötét-kék, lugas kémhatüsu. 

Az angol gykv. hasonló larlalmu készítménye: Solulion of. 
ammonio sulfate of copper, ugy készül, hogy 15 gr. Cu SO,-t 
2·10 rész vizhen oldanak s ammoniával addig leli lik, mig acsa
padék feloldódik. ezután vízzel 300 részre k•egészilik. 

Alkalmazzák 0·05-0·25 gr.-os adagokban nehézkórmíl, 
inéhszenvnél, asthn1ánál, adják adslringens gyanánt is. 

Cupulae querci, calyculi qucrci, a makknak kchelyalaku 
része, melyet régebben tannintartalma miatt lrnsználtak. 

Cura = gond; valan1ely gy6gyn1ód szerint való kezelés 
l> kuráhís<. 

Curacao = narancslikrfr. !. Liqueuerek. 
Curangin : C.u; fl11 0:.!11, a cnrnnga an1nra indiai nüvény gly

cosidüja; a nüvényl az indusok híz- és bélféreg ellen hasz
nálják a chinaiak pedig zúzódásokra alkaln1azzák. Szürkés-sárga, 
alcoholhan oldódó por. · 

Curare, urari, ,,·oorara, \\'onrali, likunas n1éreg. nyiln1ércg, 
a rnagy. I. gykvben n1ég hivalalos. 

A curarúl az Orinoco és Amazon foll·ó mentén lakó inclití
nok a loganiaceúk családjába tartozó slryclmos fákból készilik 
isn1crctie11 n1ödon, n1ég pedig n1ajd a paulinia curara I„. (sa
pindaccae) majd a slrychnos loxi!'era Schom.-hól. Feketés-barna 
exlractun1kinézésü anyag, szárazon fénylő lörésü; vízben, alco-

- 233 -

halban csaknem maradék nélkül oldható. a nem oldódó rész 
növénylörmellékből áll. 

A curarenak hatóaiwana a curarin: Crn Hm N. (~Ierck sze
rint: C1s H:m N.) melyet u\:jÜ-ban Houlin és Boussingault fedeztek 
fel· sárna alaktalan· esetlen nébovzeles la1JOkban jcgeczeclő lest, 

, 
0 0 

' • 1 1 • 1 t' igen ned1·szivó, víz, borszesz jól olclp, oldala ugos <em 1a asu, 
aether, benzin terpentin, CS2 kicsapja; fü SO,-eJ megkékül s 
eme oldal HXOo-al vörös lesz. miáltal a brucintól megkülön

. böztethető. fü so„ l-!Cl és eczetsavval jegeczes sókat képez. 
A eurarenak hatása csupán akkor lép fel. ha az a vérbe 

jut. A szájban nyálfolyást okoz, a bélcsatornából kevés szivódik 
fel heI6le s naav részp, a vizelettel kiürillelik. 

Ha a hug1'.'vezetékeket lekötik, a curare hatása erősebb lesz. 
1-5 cgr:.-ot bőralá fecskendezve a harántcsíkolt (aka

ratos) izmok ideovéoz(ídései meobénulnak, a végtagok hüdöttek, 
0 0 1 o, 1 1 , • cl ' l az elválasztások növekedne t, a er ö i:es szaporn, aggo as, 1eves 

fejfáj<ís lép fel, végre n lélegz(í izmok is megbénulnak s a ha
lál fulladás folytán, rángatócluís nélkül áll be. 

A curarinnal véozelt kísérletek azt eredményezték, hogy h ~. , 
békánál 1 oramm teslsul1Ta 0 00000028 gr. curar1nt veve az 
összes aka~atos izmok hildöttekké válnak, mig embernél 0·003 
gr. a görcsöket csillapítja. 

A? curarél hazájában nvilméreg gvanánt használják, de 
nem ritkán niltóhíz él!en is Ó.1egkisérlik: Alkalmazásának nagy 
hátránya az ho"v a lé!enzésre káros befolvásu, mindazonáltal 
viziszonYnúl: tet~l1usnál, ~trychninn1érgezésrlél tettek vele kisér
lelet dc nem nagy ereclménynyel. mivel a .külör~höző ké
szitmények nem cnyforma hatásnak. A curarcbol 0·00 gr.-ot 10 
gr. vizhen oldva s~Öklak használni bőraláfecskcndezésre; a cu
rarin adagja 0·025: 10 szintén b6r alá. 

Curarehoz hasonló hatásu anyagot tai·tarlalmaz a cyno
glossum off. echium vulgare, de ezek hatása 30·000-szer gyen
gébb a curarenúl (Balogh). 

\Yedenskv és i\lamriori kutatásai szerint a kifáradást az 
izmok mííködr~se közhg~ képződéí nedvek homhísa okozza, mely 
bomlás végeredménye egy, a curarc~~oz has,onl? m~reg. n.1ely pi
hent állat vérébe fecskendezve, a faradtsag erzetet keltr fel. 

Curarin, !. curare. 
Curassao, !. Liqueuer. 
Curcuma, curcuma longa L. c .. viridis R. Scil;imineac., d~li 

~s kelclázsiai nöYérlYek gyöktörzse1. A kereskedesben kelfele 
·curcuma fordul el6,: u. m: hengeres és lojüsclacl. Az els(í 10 -1.·1 
cn1. hosszn, az utóbbi diónagys~ígu; kivül sárgús-barnák, töre
sök viaszszerü és narancs-súrga. I-Iarántn1etszetéhen a narancs
szinü para által fedett kéreg az átmér6 1 

/, ~·észét te;zi ki, s 
sár<Tás réteg által van a faállománvtól elkülö111lve. A kerget es 
faúllományt parenchymsejtek alkotják, melyek között keményi-

F; jj 

IÍ 
15 

J; 



tőszerü cnrcumintömcgek súi·g,íllanak, melyek jóddal meg
kékülnek. 

'Fai:taimaz surcumint, 1 % illó-olajat. kcményit6t, dcxtrint 
gyantat es 10--,12°/11 barna extract anyagot. 

. !\ curctunat aikaln1azzúk festék és füszcr f1\'anúnt. Izc kc
serl!, a nyülat ?ürgúra fesli; szine uUín indulva 

0

~régehhcn súr
gasag ~Ile1; adtak, n1cly hajra annyiban hí.tszolt hasznosnak, hogy 
az en1eszlo nedvek lcvülaszlüsa ültal az anvaal'oraaln1at cl6si
gilctle; . :nnclu!-ú.iúval megúztaloll szürleplljli~l 1~inl ·kémleléit 
hasznal,1ak. 1. Charta exploratoria !utca. 

Curcuma aromatica, 1. Zedoaria. 
Curcuma longa, !. Curcuma 
Curcuma papir, !. Charta explorat. lulea 
Curcuma zedoaria, !. Zcdoaria. 
Curcuma zerumbet, 1. Zedoaria. 
Curc_umin: q10 lf10 (Ja; C~1n IJ11i O{. a curcu111a longa szi11-

a~yaga, \'lzlJcn alif{, alcoholhan aetherhen júl oldödik. i\ gyü
k~rhol .. aether1:cI l~rvon,·u s a!coholhól kijegcczilvc narancsszinü 
ncgyszoges pr1snu1kat alkot, u1cl\'ek kékes fényt vernek visszn, 
a~lheres oldaluk züldcscn lluoi·csdl. 178"-n(]! bomlús nélkül 
eld!nn. Lugokkal barna szinü csapadékot ad, alcalihl'drox\'Clok
hai; l'eloltl~dik ;, [J, S0.1 v_ürös szinnel oldja, mely szi"n ,m;nhan 
elszl'ncscdcs n11alt lekclerc változik. ~apon n1eavilc.ínosodik. 

A cm·c1!111i1111ak több fémmel képezett vcgyüleléhdl ldin
dulva, ernc lcstanyagol cayaJaoos savnak kell tekintenünl· 1_) 
o. a, kétkáI~1~rnos C1_i~cun1i7i: (;~: fl1:! 0.1 [{:!, 111cly híngszinü \~~"a~ 
padck alakpban vahk le, ha alrnholos curcuminoldathoz /{Off-l 
öntünk? az eg):ka!iun1os sü: C'1.1 f/1:! O.t /( car111invürüs. képz6dik 
curcummnak 1'2 CO:i-al való lecsapúsa alkalmúval. 

Curriculum vitae = életrajz. 
Cursus = lanfolrnm. · 
C.orry-po':"cler, llengal-Cmry. Kelclindiábc\I imporlúll füszer, 

mely all -10 rc;;z. lekélc bors, 10 rész paprika és 100 rész cori
andermag poiybol. Ismeretes ily composiliója is: l'ulv. focni 
graec. pulv. p1p. alh1. pulv. l'rucl. carvi aa. 2:'í. pulv. curcuniae 
80. pulv. zingihcris '.!O. 

Cus cus = r\nguslura. 
Cuspar~a febrifuga. = Angustura. 
Cuspar111, angustur1n. az annuslura ofl'. jcgeczes anyaua. 
Cussein = Kussein. " ~ 
Cusso = Kusso. 
Cutis = Béír. 
Cutol = Aluminium boro-lannicum. 

. Cutolum solubile = alumin. horotannico-tarlaricum. .-\nli
septtcum. 
_ . Cu~\~r Gyö_rgy .Lipót Dagobert báró, híres J'ranczia zoologus 

1 tG9-y:>32. blo
1
hb ,1ogol, majd úlatlant tanult, 1808-ban tanár 

lett. 1820-ban ~apoleon húrói rangra emelte. 

Cuvicr. az éles eszü és fáradhatatlan anatomus volt, meg
az ös~zchasonliló bonczludomúnynak, mely egész uj 
honosilott meg a tcrmészelludomúnyi hülcselcl terén. 

JnT'\\'l'll. 

Cy = CN, a cyan vegyjele . 
Cyan, Cy, (CN)2, teliletlcn, 1 v. érlékli szénvegyület. mcly

kél módosulata ismeretes, u. Ill. a norma! : - e= N és izo
c ~ 1\!-; 1\. norn1al cyangyük a cyanidekhcn és nilril-

vP'"''c•kh fordul cléí, mely utóbbiakra jellernzií, hogy a N-jök 
bizonyos reagensPk behatására an1n1oniává alakul : 

C2 E-Ir. CN -1- 2 IJ, 0 = C2 Ho. CO. Oli + NHa ;, 
aethylcyanid viz propionsav an1rnon1a. 

ez azt bizonyilja. hogy a C-nek 3 v. é. a N-hez, 1 v. értéke 
n1ás gyökhüz van külve. 

Az isocyan az isocyanidokhan és a karbylaminckbcn 
jön el6. 

Eme vegyülelekb61 ammonia nem képz6dik, dc savaklrnl 
forralva. arnineket és hangyasavat adnak: 

e, lfr, CN -l- 2 H, 0 = C2 Hr. Nfl2 -f- H. CO. OH. 
aelhy!izocvanid viz aelhvlamin hangyasav. 
Pol)·mer -módosulatai a dicyaii: 

-C=i\r 2 v. é. és a 
1 1 

N = C- tricl'an. melv 
luírom v. é.: - e· N - (; -

1 11 
N=C-N 

1 
A crnnl 18l;'í-ben Gav-Lussac J'edczle fel a kohókemencze 

gázaiban; el6úllilhaló higai1ycyaniclnak hevitése úllal: 
Hy(CN)2 =lfy-!-2CN. 

Szurós szagu, renclkivül n1érges gáz (l. ac. hydrocyanicun1), 
[ s. 1·80;} (levegő 1), n1eggyujtva vörös lánggal ég el 1\7 és CO:!-rc. 
--20-nül folvadékkú síírithet6. 1 rész viz 4·;) tf. 1 rész alcohol 
23 tf. cyanl- old fel, a vizolclat bomlékony. Na vagy /( cyan
güzban hcvil ve Na illetve /( cyanicldú ég cl. Electromossúg be
halúsúra még chloridokkal is egyesül ; nedves kénhydrogénnel 
Jlorcanhydrogént: C2 N2. H2S, illetve rubeanhyclrogént: C2 N22füS 
képez. 

Cyanamid, carhocliimid : CN. Nlh szintelen, vizben, alco
holban és aclherben oldódó jcgeczek, 1851-bcn Cannizaró és 
Cloez állilolták el6 ugy. hogy cyanchloridot aclherbcn oldott 
an1n1on1ara engedtek hatni. 

Cyanatok-nak neyezlelnek a crnnsavak és sóik !. o. Nem 
tévcsztend6k össze a cvanidekkel. " 

Cyanbromid: CNBÍ', lítható szagu, vizben és alcoholban ol
dódó szinlclen vegyület, mely hydrogéncyanból képz6dik ha 
arrn Br hat. 1G27-bcn Serullas fedezte fel. 

l
j 
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Cyanchlorid : CNC/ renclkiviil mérges, szintclcn, mozaé
kony, átható szagu folyadék, 1;") 0-n:.íl forr, ;)·)~nül n1eg1nerevecílk. 
Cyanhydrogénbc3l chlor hehatásúra képződik. llcrthollet múr 
ismerte, dc közelchl.,ről GaY Lnssac, Sernllas és Gantie tannl-
múnyozták. -

- Cyanaethyl = Aethylcyanid. 
Cyanetum kalicum = Kalium crnnat. 
Cyaneziist = Argcnl. cyanatnni. 
Cyanfémek = Cyanidek 
Cyanhydrogén, kék,av, 1. Acid. hnlronanicnm. 
Cyan higany, 1. Hydr. cyanal. - -
Cyanidek: a fén1cknek nz egyszerü cyangyökükkcl képe

zett vegyületei, melyek általúban fémoxydoknak nanhydrogén
h~n Yalö oldása által képződnek. ~agyon n1érgc·s vegyületek, 
m1Yel a leggyengébb savak ültal is felbomlanak s CHS-t fej
lesztenek. 

lsn1crlebh cyanidek az ezüst-, higany- kaliu1n-cyanidek 
a belőlük képezett kellős sók nen1unnvira vngy l'pen 11cn1 
n1érnesek ~ " . Cyanin1 chc111iailag isn1ercllen feslnnvn<r, n1cly n kék virü-
gokban jön el6; vizben, alcohollrnn oldcidil<, aclherben nem. 
reducüió anyagok clszintclcnitik, savak pirosra, lugok züldrc 
festik. 

Cyanjodid: CNJ, átható szaau, szintclen, tiíalaku 1·c„cczck :. 
• i ~· • n igen 1nergcs vcgyülcl, 1817~han l)avy fedezte fel. 

Cyankalium = !\al. cyanatum. 
Cyanoblepsia = Aeyanohlcpsia. 
Cyanosis, kékkor, u lélegző és vérkeringési szervek n1eg

hclc!.!cdésé11ck tünete. 111idő11 a vér ncn1 kajl eléa Icvccr{)t s 
~, h b 

oxygénhen szcgénv, (,'0:!-hcn dus; iJv hclcnck nvúkhürlvúi vairv 
vékony b6rrel 'rccfott helyei kékek. (;yógyfiúsánt1k az aiapbctc~r
ségrc -kell irányulnia. ~ ~ ~ - 0 

Cyansava:c és cyanatok. ,\ valódi crnnsav : N = C - OIJ 
nen1 isn1crctcs, csupún az nelhvlcvanal v-an tanulnuínvozvn. Az 
izocyansav CO. NIJ, vagy carboi1ililnid tiszta üllapotlian- szintclen 
szurös szagu, n1ozgékony folyadék; sói a cvanalok. tl. nL kali
umnanat, ammoninm CYtrnat, 1. o. El6sziir \Yöhler állilotta 
elő Í828-han. - · 

A snlfocyansav v. rodansav: S=:= C - SIJ, .sói a rodana
tok; a sav szintclen, szurös szagu, igen inoz(rékonv, 8;) 11-nül forr. 

Az isocyansav CS N IJ ne1'i1 is'mcretcs,bdc összelctt acthc
rei: a mustúr-ola 1· ok 1· clle"z{j veoy[iJetek. • . b b-

Cyanuretum = cyanvcgyiilctek. 
Cyanursavak: [CSOHJa, húrom moleeula crnnsa\' conden-

satiója ntjún keletkeznek. Csak összetelt aethc1:ei ismerelcsek. 
Cyanus = kék; centaurea crnnus, 1. o. 
Cyclamin, 1. Arthanalin. -
Cyclitis = Chorioiditis. 

- 237 -

Cydonia, birsalma, hisóka, a pyrus maliformis (C. vulg. 
I)yrus cydonia I~.) nevü fának savanyu gyün1ölcsc; 1nagvaiból 
mncillago cydoniarumot készítenek, melyet fiíleg szemre alkal
n1riznak összcl}nzó hatásánál fogva. 

Cyma, . Alerny6. 
Cyma sambuci, 1. Samlrncns. 
Cyma flor. tiliae, 1. Tilia. 
Cymogen, a petrolenm egyik alkatrésze. 
Cymol = Cnmin, 1. o. 
Cynanchum, vincetoxieum off. méreggyilok, fccskegyökér, 

· vadpaprika. Sz. L6rincz fliYc, a krepinfélékhez tartozó növény 
hazánkban :1 fajjal: 5-(i, dni. magas, levele sziv-alalm tojásdad, 
ütszirn1u apró virága piros vagy fehér, gyün1ö1cse tüsző. 

Hégebben f6zctét mint hánytatót adták antidotnm gyanánt, 
kilünéi gyógyszernek tartották idcglúz ellen. Elavult. 

Cynoglossum olf. orvosi ürn6, atracél„ ehnyclvfű, az érdes
levclüek közé tartozó fű, nálunk 't fajjal. Arnyas helyeken elég 
gyakori dudra, levelei lándzsa-alakunk, apró virágai piros, 111ajd 
iholynszinück, az egész növény nehéz, bóditö szagu. 

1\ cynoglossu111 régebben a Icghatúsosabh gyógyszerek 
közölt foglalt helyet fiíleg mint narcoticum. Hatása a curareval 
egyezik 111eg, csakhogy :~0000-szer gyengébb. 

Cynosbata, hecsepecs, a vadrózsa termése. Hégebben pul
pát, roobot és conditumot készítettek bcl6le. Elavult. 

Cysta = liiml6, valamely szövetben keletkezett üreg, mely 
folazattal és küiiiniis tartalommal bir; többnyire ngy keletkez
nek, hogy a kiYCzctéi csövek elzúr0dnak, mire a felhalmozódott 
nnvaciok a sziJ\·clben cuv üreuel taa1lanak n1auukn·.ik. „ b ,_,„ u '-' '-' 

Cysticercus = Borsóka 1. o. 
Cystin: C:i f!i; S. SO;. szin és szagnélküli hatszögü lemezek, 

vizhcn és alcoholhan oldódnak, az oldat nilropronssidnatrinm 
pár cseppjétiil iholyaszinü lesz. eczetsavas ólo111oldattal meg
feketedik. ::-\ngyohh n1cnnyiséghcn a hugykövekhen fordul elő, 
dc található a vizelcthcn is. 

Cystinuria i"cn ritka beteaséQ, melynek tünete a cystin i n .._, .._, ~ 

fellépése a vizeletben. . 
Cystitis, !mg) hólyaglmrnt, 1. cath. vcs1cae. 
Cystolythiasis, cystolithi, lmgykéí, apró dc 2--30 gr.-os da

rahokhan is eliifordulö képletek, kclhöz hasonlók, szenyes fe
hérek, meh·ek a vizelet sóinak lcesapódtÍsa által a lmgyszcrvek
hen képzéíclnek. :l félék ismeretesek: 1., nrátküvek, melyek 
huc1ysavas sókhúl állnnak, 2., oxalküvek, igen ken1ényck, har
núk~ ~ ;-~., phosphülküvck. igen lügynk, likacsosak, fehérek. 

1\ hugyküvek a hugyhúlyng huruljánál, valnn1cly idegen 
testnek a hóln1aha való jutása esetéhen képződnek. A hugy
küvck a vcséhCn~s hólyagban is képződnek s innen sodortatnak 
to\'a. llu a k6 a vesélien van, fellép a vcsckólika mely nyilaló 
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vesefájdalommal jár, a kő állal fclhorzsolt vizeletvezclők vér
zenek. a vi7clet véres. 

Alkalmazzák ily esetekben az égvényes ásványvizeket, nar
coticumokat, piperazint. 

Hólyagkőnél a rendellenesség a vizelésm\I nyilvánul, mi
dőn a kő a nyihís elé kerülve a vizelést megakasztja. de ugrá
lús által ismét megin :ul az. Az érdes kő a hólyag fahít izgatva 
hólyaghurnlol okoz. A hólyagkövet zuzás vagy metszés állal 
lávolilják el. 1. Lylotomia, lylolripsia. 

Cystoma, l, Petefészek. 
Cystoplegia = hólyagbénulás, az idüll hólyaghmul követ

kezménye, melynél a hólyag izomzata megbénul, a hólyag tá
gulva marad s a vizelés önkéntelenül beáll. 

Cystospasmus, Jmgyuhólyaggörcs, hólyaghurnln:íl lép fel 
főleg acul esetekben, midőn vizelés után a hólyag görcsösen 
összehuzódik. 

Cytisinum muriaticum: C11 lfu i\', 0. HCI, a cylisus lahurnum 
alcaloidája; alcoholban és vízben oldódó jcgeczck, halás tekin
tetében a slrvchnin és curare közölt áll. 

Alkalmtizzák paralilicus migraennél, aslhmünál 0·003-0·00~ 
gr.-os adagokban suhculan. 

Cytisus laburnum = Aranycséi, zanót. 
Cz belüs szavakat lásd még a C alatt is. 
Czitrom, 1. cilrns. 
Czitromsav, 1. Acid. citricum. 
Czukor, !. Saccharnm. 
Czukorbetegség, !. Diabetes mclitus. 
Czukor felkeresése a vizeletben, !. Hugpizsgálal. 
Czukorkóró, !. Liquirilia. 
Czukornád, 1. saccharnm off. 
Czukorrépa, !. Bela vulg. 
Czukorsav: Ci Hi (OH)" (CO. OH)2 kélalju organicus sav, 

mely a mannitnak, czukornak, keménviléinek I-ISOn-al való 
oxy(lalitíja alkalmával keletkezik. Borszeszben oldódó gummi
szerü lümcg, az ammoniás Ag N03-oldalol és a lugas vizoldalot 
reducálja. 

Czukorvizelés = Diabetes melilus. 



D 
D = ~Oll. d. = dentur, adassék. 
Da = adtle. 
Daemonorops draco = Calamus draco. 
Dacryadenitis = könnymirigygyuladt\s. 
Dag, daganat -0 tumor, valamely testrésznek rendellenes 

n1cgnngyohbodüsa oly n1ödon, hogy vagy az eredeti szüvel 
terjeszkedik ki kórosan vagy pedig egy uj szövel képz6dik, 
mely az anyaszövctlííl el vm1 hatt\rolva s müködést nem fejt 
ki; az cl6bbi képzéídési módot tultengésnek (hypcrtrophia), az 
utóbbit uj képletnek (neoplasma) nevezik. Aszerint, amint a 
a daganatok a különböz6 szövetekben lépnek fel, elnevezésük 
is különböz6. P. o.: 

fibroma = rostdaganat: chondroma = porczclagana t; 
n1yxon1a = nyúkdaganat; ostco111a = csontdaganal; 
lipon1a = zsirdaganal; angion1a = edénydagnnat ; 
glio1na = cny\'daganat; n1yon1a = ~zon1daganat; 
carcinon1a = rákosdagaual; ncuron1a = 1dcgrostdag.; 

Jyn1phon1a = nyirkdaganat; 
sar.con1a = husdaganat; 
adenon1a = n1irigydaganat; 

\'irchov a daganat keletkezésének okt\ul specificus ingert 
tételez fel, Concheim pedig egy, még az ébrén) i életben más
felé kerrtlt sejtcsoport kifejléídésének tulajdonilja azt. 

Daguerotypia, L fényképezés. 
Dalton John, kitünő angol chemicus, szül. 17GG. Eaglesficld

ben; 17\)3-ban manchesteri tan.ír, rncgh, 181-l. juL 27. Dalton 
egyike volt a legszerényebb és legn1unkúsahh chcn1icusoknnk, 
főleg a gázok és g6zök törvényeivel foglalkozott, az aton1eln1é-

I<awy, Gy6gy„. Loxioon IL 16 
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lel és a sokszoros sulyarányok törvénye voltak azok, melyekkel 
nevét a chemiában örökké nevezetessé tette. i\fanchesterhcn 
még életében szobrot emeltek neki. 

Dalton gözsűrliségi törvényei: 1. valamclv térnek telitő
képessége független a térben 111ár clőhh cllicivezkedett rrúz 
rninőségét61; '.2. a gőzük és gázok keverékének sürüséae ::i és 
feszercje egyenlő az alkalrészck síírüséaének és fcszcrefénck 
összegével. ::i • 

Daltonismus, !. Acyanoblcpsia. 
Damiana, ramuli turnerac, a turnera aphro<lisiaca ne\·Ct 

an1crikai nüvér!y, n:eiynck kiv_onatúl 0<30-0·Gü gr.-os adagok
hnn alkalmazzak mint hugyha,1tószert; állitóla•1 a lankadt ivar
"crvek képességét 2-:1 havi használat uttÍn l~cl1Tcüilitja. 

Damianus. !. Cosma és Demién. • · 
Dammara'Humph. dammarnfcm·éí, ,\usztráliúban minte"\' 10 

f~.jjal 
1
te!1yész6 tohzos. fa, mc~y1;ek liauri fenyőnek ncvezeÜ' faj

t_a.Ja. l 1.1-Zelandban __ egcsz ;•rdosegcket képez; (iü n1éter rnagas, 
agat lelve. cscpcgo gyunlaval, 111ely a fa alatt sokszor ;)0 kilós 
darahokha _gyül össze .. \ gyanlút kuuri eopal néY alatt isn1crik 
s laccok ké::;zitésére használjük. 

Dammar lacc: 

Rp. 

Rp 

Resinae dammar. 70. 
0/. terebinlh. 100. 
Sph: vini conc. 50. 
G11mmi elemi 8 

illisce. 

• 

Resinae c/([mmarae 100. 
Resin([e copal 20. 
jól öss:döruc L"tld iiveybe s 

tölts re<í 
Tcrebint. recl. 250. 
nyolc: napon lÍt ní:og([/oa 
tartsd, ([:11tlÍ11 önts méq ní 
TerdJin/, rect. l50. 

D!epilsd le s dernnlald. 

Dana Jakab Dwight, kivüló arnérikai «eolo"us és mincrnlo" 
sz1ii~. 18t:i. Ltik_á,han. S~ün1,os lanul111ányuijánal~ bevégzése ul:.~~ 
18-12-bcn l1ozzalogolt asvanvtnnünak n1euirásühoz, 1nelv 111 íí s 
a benne foglalt chemiai ahÍpokra fcktet~tt rendszer cddi<1 a 
leglükélelcsehh ásványtani n1unka, Szabó J. dr. üsvünvlan~ is 
a üana rendszer szerint van n1coirva. „ 

Daniell Frigyes János, angol tern1észettuclcís, 17!10 ·- 18-Li 
· l\Iunküi főleg a galvanismusra vonatkoznak. Ö állitotta fel elő-
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ször a polarisatiónak alá nem vetett (állandó) galvánhínezot 
melyet először egy rézpoluírban levő C11 S01 oldat képezett, 
n1elvhcn cgv ökürnéaében úlló kénsav és zink uszolt. 

· Danieir elem, ~üf.giinyhivataloknúl használatos villanytelep, 
melv áll a követkcziíkb61: poluírhan C11 S0.1 olclathan rézlemez 
\·a11" nz oldatba n1crül n1é,1 etrv acrvnahcnacr n1clvhcn [J„SO..J-he e,• t':>DwO-'b b' „ -

foncsoros Zr:. van nuírlva. 
Daphne mezereum = farkashúr,;, farkashoroszhín. lásd 

l\lezercnm. 
Daphnetin, a daphnin hasadási terméke. 
Daphnin: C:n fla.1 010, a daphne mezcreum kcserü anyaga, 

sal"akkal f"éízvc czukorra és daphncti111·e hasad. Izgató hatúsu. 
L. ~lezereum. 

Darázscsípés, !. Allali mérgek. A darázsesiptc helyet ammo-· 
niáYal kell beke111ü, hogy az a fnlúnkon át bejutott hangya
savat közömbösítse; a tovúbhi kezelés lohellcncs. ..\m111onia 
helsiileg is adható 10 csepp egy pohúr vízben. 

Dárdany, csinüll :. n1ngyar..: neve az antirnonnak. Össze
köttetéseit !. Antimon czim alatl. 

Darell rhebarbara festvénye, !. Tra rhei Darclli. 
Darwiv i(úroly Róbert, vihíghirü angol természetludós, szül. 

180D. febr. 12. Shrewsburgban. megh. 1882. ápr. 12. Downban. 
Eleinte orrnsi majd papi púlyára készült, dc a természcttudo
n1ünyokat 5 évi uta1.úsa alalt annyira n1egszcreltc, hogy rninden 
tehetségét tudviÍgya kiclégitésérc s kutalüsokra fordította. LTta
zúsai alatt szerzett tanulmúnyait több jeles szakférlluval meg
irta s az úllam se•1élvével 18Hl-18-l:l-han kiadta. 18-12-ben 0 „ 
feleséoével Down nevü faluba vonult vissza, hol .. ,\ fai'ok ere- .. b 

dele" cziinü 1nunkújüt irta rncg. n1cly ne1nc.c;ak a tudo111ányos, 
hanen1 az egész 111íívelt cn1heriség csoLLilkozásút keltette fel. 

Sz:í.n1os n1unküi küzül ez a Iegnagyohbszcrü, n1elyhen egy 
egészen uj, sokolclalulag bebizonyított tényt világított meg, mely 

Darwinismus név alatt minden miívelt ember elöli némileg is
n1cre~cs. t\ l)ar\\·in-félc clrnélet 1nagva az, hogy az ~íllati fajok nen1 
változatlanok, hanem szemünk láttúra elváltoznak nemzedékről 
ncn1zedékrc olyannyira, hogy a Icgkéséibhi egyedek az eredeti 
fajt,;! egészen eltérnek. Eme tapasztalati tényből kiindulrn, 
szán1talan példával hizonyilott a111a tény következik, hogy 111aguk 
a fajok is egy alsóbhrendn fajból származtak a változékonysúg 
és átürüklés últal n1cgYúltozlatva; n gyengébb faj, n1ely a létért 
való küzdelemben nem hirla mcgfülani helyét az uj faj mellett, 
kipusztult. 

;.\ dar\vinisn1us rendkivül érdekes, dc tárgyalása nen1 hir 
ovór1vszerészeti érdekkel s inkühb hivatkozo111 an1a n1unkákra, 
~ ~ 1 hol erréíl héivehh magyarázatok talúlhatók: Darwin ,,\z cm ier 
szárn1azása és az ivari kivülús»:. ;;·rcrn1. tud. küzI.~:. ~>I)allas 
nagy lexicona .:. 

rn· 



Darwin elmélete szerint a szerves életnek következő le
vezetését lehet n1egszcrkcszleni : 

::::i 
0 

Monérák. 
Scjl1nngnélküli ósgyöldényck 

1 

Amocbák 
Egyscjtn1ag\'U 111011érük 

1 
Synamoebák 

Csoporlscjlcs n1onér<ík 

// 1 """ 
Pcteállalok Planae:ídok Azalékok 

1 

Gaslrneádok: 
a"' ~ cgynyilúsos lö111lűs állatok 

"'r.i „ -"-------·-.. ~ ~ 1-.~érgek ()sl'érgek i\övényüllatok 

S'··-1 1 / "" 

::::i / § Gyűrüsférgek . Bomlaszok "" 
;,· ~ 1 f>uhaférgek Sziv~ics 
9.. / ', 
'' SugáráÍlalok / "" 

Gcrinczhúrosok l'uh:ínrnk 
r- _,..._ ~ -. 

Körszújuak „ 1 Amphyocsus 

/ 1 "" Oslrnlak 
Giliszszlahalak Orsóhalak 1 "" 

Zonuínczha!uk Haluk "" 
l\éléllüek 

„ ,-·------- ..A.. -.. 
Osemliísök Hülliík i\Iaclarak 

/ / 1 

Csőröscmlős / Erszényesek (. ./1 1 'l~I " ·· 1 1y1 i:.O \. e \I10CZO i:. 

Cze(c';, PaJsok 1 

Félmajmok ~ llenevérck 
/ 1 · ';' Hagadozók 

Lajhárok H~ .1
.1 ~Iajn1ok agcsa 0 '-

1 
Emhermajmok 

,-·-------..A..-..,.-------.. 
Csimpanz Gorilla 1 Ornng Gibbon 

vasi 

Ember 

Dat Galenus open .•. régi latin közmondás, 
ptllya jövedelmező voltára vonatkozik. 
Datum = kelet. L. Recept. 

mely az or-

- 215 

Datura alba Nees. Japánban honos dalura-faj. melyet ott 
a chlorol'orm ismerete eliíll mint cgycllen anacstheticumot 
hnsznültak s n1a is elég gynkrnn rendelik ~1, rnngvnitöl 111eg
J'osztolt hnvelyéb()J készlill inl'usumát. Leveleit háziszer gyanánt 
használjúk hürghurulnál és aslhn1aczigarcttük gyanúnt. 

Datura stramonium. !. Siramonium. 
Daturin, az alrnpi1Úrnl isomer. a hyosciaminnal és duhoi

sinnal idenlicus vegyület: C" H"' OS, a dalma slramonium 
alcaloidája. 

A dalura slramoniu111han iön cW mint alcaloid: szinlelen, 
lííalaku jegcczek, alcoholhan, aelherbcn, chlornl'ormban oldód
nak. Eliíülliihaló olv módon, ha a dalurn slamoniu111 összczuzott 
inagvait hig horszeSzszcl kivonjuk, a szürpsürüre púrolt kivo
nnlot 5 rész oxalsavnak G rész vizzcl valú oldatával kél napig 
állani hagyjuk; az úlszürl folyat!ékol Na OH-t!al lugas kémha
lásig leliljnk s chlornf'ormmal kinízzuk. Az eljánís tiibbi része 
ugyanaz, mini az alropiné. Alkal111azzák ()·0002~-0 001 gr.-os 
ndaahnn 111int scdativu111ol és hv1n1olicun1ot neuraluiünül, ast-o ~ ~ 

mánál, cpilcpsiánúl, rhcu111ánúl. L. Siramonium. 
Dávid thea •· Kahl•, = hb. marnbii. llor. millefol. lich. is

i ami. hb. cenlaurii, hb. hedcrac tcrr. légutak lmrntjánál hasz
nálják. 

Davoisin, speciúlitás. guaiacolcarbonal chocoladeval. 
Davy Humphry csquirc, egyike a legjelesebb chcmicusok

nak, szül. l'enzanccban (Anglia) 1778. dccz. 17. megh. Genl ben 
182U. n1áj. :2H. 11) éves korában gyógyszerész lett s a vegytant 
annyira megkedvelte, hogy tanulmányai után 17U8-ban Bristol
ban egy orvosi intézet chen1icusa lelt; 1801-hcn n1ár lanúr, 
1820-ban a >Hoyal Society• elnöke. 1812-bcn gaz~lagon niísül
vén, idejét utazásokkal s lmnírlaloklrnl töllölte. 0 l'edezte fel 
a galvan áran1 chen1iai hatúsát s az clcclron1os vihígitás alap
ját 6 vctcllc meg. Felfedezte többek közölt a K, Na, elemeket, 
előállilotta a Ba, Sr, Ca, Mg-ot, l'elismerte a chlor elem voltát, 
s azl is n1cgállapitotla, hogy a savak ncn1 tarialn1aznak szük
ségképen oxygénl. 1815-ben szerkesztette a hizlositó lámpát, 
mely nélkü l'iíleg kőszénbányákhan dolgozni nem lehetne. 

Davy-iv, az eleelromos ívlámpák szénesucsai között levő 
ív, melyet eliíször Da1·y vett észre akkor, midőn egy 2000 bat
teriás lánczból a C11 és Zn lemezeket hegyezett végü foszén
pálczákkal kölölle össze. 

Davyum, elemnek vélt fém, mely a platinával együtt for
dul elő . .f. W. ~Iallet vizsgálatai szei'int osmium, rhodium és 
irídium keverékének bizonyult. 

D. cl. = de dato rövidítése. 
Deákflastrom = Empl. diaehylon. 
De Candole Augustin Pyrame, jeles holanicus, szül. 1778. 

Genfben, megh. 18-11; eleinte jogol lanult, dc Yauchert hallgatva 
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a botanictít kedvelte meg. Első irodalmi terméke a zuzmókról 
szólott, majd Lamark m(ívcit Jussicu rendszerében sajút isme
reteivel bö"vilvc útdolgozta. Egy sikertelenül kiadott m(íve után 
belcfonott a main is párntltinul álló, fia által folylalotl óriúsi 
n1u11k~jüha : "Pr~dron1us syslcn1atis naturnlis rcgni vcgctahilis<: 
mclrnck ő csak 7 kölctél szcrkcszlctte. 

• Dc Candole miíveil jelemzik a chemiai és physicai vonat
kozások, a lclkiisn1eretesség, szabatos lcirás é:; fc,~yelinezctl 
rendszer, mik munküil párntbnokká teszik az irodalomban. 

Decantatio, lekjlés, letöltés. ha valamely folyadéktól szi
lárd, nválküs vagv igen fi1101n poralakn anyagot akarunk el~ 
választani s az! szürcs állal nem lehel végbevinni, a folyadé
kot állani hagyjuk s a folyadékot az üledékről leszivjuk_ vaH?' 
ovatosan leöntjük. eme miívclel a decantatio. ,\Jkalmazzak lo
leg syrupok, succusok, exlrncl111nok késziléséné!, 111id6n a J'olya~ 
dék a szür6papiron nen1 1ncgy {it. 

Decigrarnrn = 10 cL•ntigramm. 
Deciliter = 100 gramm. 
Decocto-infusurn. f6zelcs-fornízal, ama művelet, mid6n 

valan1elv nüvénvi réSzt fé5zés után a forró vizhcn 111ég üllani 
hagyunl(, hogy Johlian kiYonúdjék. 

Decoturn, f6zel, legrégibb, múr Hiporales ál~al is használt 
avö'1\·szcralak, 1nelv növényi. ritkún n1üs anyagnak vizzel vagy 
h~or~Ü! való f6zése -úllal kéSziil; nyükos, étfcs, vagy tüplúlcl s 
nagyohh rnennyiséghen ell'ogyaszlandó főzeteket plisana-

1 
apo

zcrna- iuseulu1nnak nevezik. 
„\ decoctun1ok cl6üllilüsüra vonalkozcllag a 111agy. l[ gykv. 

uav rendelkezik, hol!v az üssze1ncléll növényi anyagok 1/.
1 

úrüig 
h. „. '[ 1 ''f"' f6zessenek sznhad tüzön; az oszlr. \ I . gy .;.v. '/'.2 orat ozcst 

kivün, a nérnet III. gykv. pedig a hidegvizhc áztatott nüvényi 
anvnoot 1 /„ órün út vizfürd611 !'6zcti. }<'űzés után a f6zctel rneg
szÜrjÍ1k s. ~l collalurúhan levc':í növényi anyagot a ruha csava
rása' {dla! kipréseljük; az elpúrolgolt vizn1ennyiségct kiegészitvc, 
a ffízetet tl-8 pcrczig ülepedni hagyjuk s azutüu öntjük az 
edé111'be. A deeoclunrnkhoz az esetleg abba rendelt egyéb sze
rekcf 111indig ut6lag kell hozzüadni. nehogy azok a niivényi 
részek kivonásúl hcl"olyásolják. 

I~Ia a vényen nincsen feltünlclYe u vizn1ennyiség csak a 
collalura. akkor mindig a collalurn kélszcresével kell fCizni az 
anyagot. 

i\ decocl11n1ok cgyön!ctüségénck és j6stígünak egyik fel~ 
lélclc az. hogy deslill:ilt vizzel készitlessenck, mivel a külön
höz6 vidékeken a viz 1nindsí>ge is külünhiizö. I:zérl niapelv 
gyanánt kell elfogadni, hogy minden dccoctum deslilláll vizzel 
készitend6. 

:"\émelv helveu a dccoctumokha főzés közben vagy ualr. 
cnrbonicurnÖl vagy aeid. lnrlaricun1ot lesznek, hogy azok a nö-
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vénvi részhcn le\·{) hatóanyagot kivonják .. .\ gynkr.abha!1 ordi
n:íll deeoclumokhoz a küvl'lkcző arlinyban kell k1vono anya
got tenni. 

Decocturn 

Had. arnic. 
colombo 

Corl. chinae 
Had ipecac. 

::. granator. 
rhei 

Scnnac 
J{acl. Scncgae 

\' alerian. 

1 Arány 1 Na, CO, 1 Acid. lart. 

10 : 200 Ü"i () 
1 () : '.!00 0 10 
10: 200 

1 : 200 
10 : '.200 

'.2 : '.200 
10: :.wo 
J() : 200 

;) : :2110 

0·10 
o·:HI 
0-:20 
(110 
{)·10 

Stoeder, ki e lhemával hehal<iau J"oglalkozotl, az! ajánlja, 
hoov dceoclu1nok u. n. "dccocloriu1nokhan-.: késziltcssenck ugy, 
lHl~\, n hidl'ovizzcl üzlaloll nCivénri anyagokat vizfürdön 1 ;)-~0 
pc~l·zig 1nclc7giuct11ek. ~éEncly helyen~ :1ecoctn1nokat cléírc !~é
szilenek, dc ezek '.2·1 ódn tul ne haszi:allassanak, mert bomlas
nak indulnak. 

Decocturn altheae, Az orsz. helegápoltísi alap terhére ki
szolgálhaló gyógyszcr111inla: 

Rp. 
Rad. alth. 111. r dccoci. ad coli. 2110. 

Decocturn chinae, 

C(///. chinac .mccimbr 15. 
r dccoc/. ad col/. 200. 

Decocturn· haernatoxili, a hril és é.-amerikai gykv. szerint 
!JiYa!alos, 3() rész Jign. haemaloxilinak (j()(} rész Yizzd Való féí. 
zése üllal készül, a f6zetbe n1ég 10 gran1n1 cort. c1nna111on11t 
lesznek. 

Decocturn lignorurn, Bochet simpl. Hégi gyógyszeralak, mely 
10·-10 gr. rad. sarsaparill, corl. chinac, lign .. qnaiaei, li~1~. sas~a
fras, :20 gr. hh. fragariaenak 1000 gr. 111elegv1zhen valo a~tatasu 
által készült. Alkalmazlúk tücl<lhajok és bujakór ellen. l~larnlt. 

Decocturn liquiritiae, Bochel purgaliv. L. Liquirilia. 
Decocturn ononidis : 

Rp. 
Ra"d. 011011id. spin. 
fial. dccocl. ad coli. 

15. 
200. 
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Decoctum papaveris ca11it, a régi hril gyh. szerint 50 rész 
múkhajnak 7;í() rész vízzel való f6zése :Utal készül. Külsőleg 
alkaln1azzük l>orogatásra. 

Decoctum Pollini, régchhcn hasrnáll szárcsagyiikérféízel, 
mely 17"1 gr. rnd. sarsaparill. fül·~ gr. dióhéj (zöld) és 1 lilcr 
vizhéíl készült; felényi mennyiségre kcllcll lel'éizni. 

Decoctum salep. rosz clncvczésCt gyögyszcralak, rni\'cl 111i

nen1üségénél fogYa 1nucillagönak kellene nevezni. 
Eme decoelumol luiroml'élcképen készilik: 
1., darabos salepel vízzel Hl perczig féíznek folytonos ke

verés közhcn, cn1e n1úd annyihan kil'ogúsolandö, hogy· a salcp 
nyálkája a szürtiruhán 111arad s onnan lekaparva ncn1 oszlik el 
tökéletesen; 

2., az alcoholizált salcpgutnóporl az üvegben kevés hidcg
vizzel összerázzuk s reá üntjük a kivánl J'orr6viz111cnnyiségcl 
s jól üsszcrüzzuk, cn1c készil111ény egyenletes, csüpadékol ncn1 
ad s az egész salcp111cnuyiségcl lartaln1azza; 

:3., nen1 helyes a :1 decoelun1.;:-salcpnek hideg uton való 
készilése csupán rúzús állal. 111crl a ken1ényit6 n hidegvizlien 
nem pukkan széjjel s az üveg fenekére szüli. L. Salcp. 

Decoctum sarsaparillae comp. = Dccoclum Zillmanni. 
Decoctum Zittmanni fortius, dccoclum sarsaparill. comp. 

forl. Ph. Hung. némi különbséggel Ph. Gcrm. Ph. angl. 

Rp. 
Rad. sw:wpa ri 11 ae 1,80·0 y r. 
ilq11ae dest. f'riy. 21,000·0 yr. 

Azlalscl '.H óráig, v:iszonzacskciba. kötve adj hozzá: 

P111P. saccfwri 
P11/11. a/11m. cm di rw 28·0 yr. 
Ca!omcla11os 11NI yr. 
Cinnabaris J,.·() yr. 

Főzd le 8000 grammra; a főzés végefcle 'lrt1j bele: 

Sein. anisi conlus. 
, f'oe11ic11/i co11t11s (((/ f{j-0 yr. 

Folior. scnnae 12rNJ yr. 
Rad. liq11iriliae !iKO yr. 

Sajlold ki s a gyapjun átsziirl főzetet egészítsd ki 8000 
grun1111ra s oszd cl 8 üvegbe. 

S. Erős f'őocl. 

Decoctum Zittmanni mitius decocl. sarsaparil. comp. mit. 
Ph. Hung. IL 

Rp. 
Rad. sarsaparillae 2/iO·O [fi'. 
ilquac dest. f'rig. 21,000·0 gr. 
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Az er6sehh f'6zel készilésél6l visszn111nrnclt clcgygycl 
együll féizd 8000 gramm sziiredéldg, végcfole adj hozzú: 

Co1t. citri 
(;utl. ci1111an10111i 
S1·11L carda!l10111i 
Rad. liquiritiae rw JINJ yr. 

Sajlold ki, gyapjtm sztird :il s a 80011 grmnyi sziir"dékel 
oszd cl 8 üvegbe. 

S. y y en g i' bb f'üz el. 

A Zillmann frlzel -- természetesen - zománczozoll-, cse
rép- vag,· porczellánedénybcn féízessék viz f'iirdr'ín . 

• !\. né111el, angol és oszll'ák gykvckbcn fel \'ell Zi ltrnann
f6zcthcn higany és ezinúher nincsen. 

A. Ziltn1·1nn-f6zct féíleg hujakc'irn<ll 111érsékell ndaghan rcn
de!Ye. gyorsítja n hclcgsl;g gycígyulását, f"6lcg ha jcídkaliu111n1al 
egyiitl udugo!juk. J.Litása ulihan· Jeli nu1gyarázatüt. hogy n kap
csolatos szigorn étrend segélyével a f()zcl állal cl<Jidézelt é!énk 
anyngl'orgalo111 folytün a kóros és rossz lúplúlkozúsu képz6d~ 
rnényck elégnek. elpusztulnak. 

A Zillmann főzclhen azonban l'iiltéllcnül bírni nem Je:iet; 
f6lcg pedig akkor, ha az agy vagy a gége vnn 111egtán1adva 1 

nem szabad vele kísérletezni, hanem a hedörzsölési kurához 
kell folyamodni; hal:islalan a csontok h:inlalmnz:isainál is; az 
cs6dleges bujakóros tüneteket eltünteti ugyan, n1úsodlagos lnín
lalmalrnál halústalan. 

Alkalmazhalö jc\ sikerrel régi csúzos h{Jnlalmakilúl, elha
nyagol! l:ibsórl'ckélyeknél. idült psoriasis, lepra, lupus scroplm
losus eseteiben, 

1 
i\Z erősebb f6zetbéíl a beteg 111indc11nnp reggel nz úgyhan 

·1-800 gr.-ol igyék n1eg n1clcgcn s legnlühh 3 óra hosszat ln
knrözzék be jól, hogy izzadjon; este a gyengébb f6zelhől igyék 
·l--500 grammal. 

Decolor = színtelen, decolornlió = clszinlelenedés. 
Decompositio = J'clbomlás. alkatrészeire való bontás. 
Decubitus, l'ckseb a f'ell1ámnak és a sziiYCleknek részletes 

clhalúsa a ki:illó csontok felelt; hosszas és sulyos betegeknél 
Jordul elő, midőn a folytonos nyomás folyl:in a lrns főleg a 
lapoc?,,lrncsonlok l'ülöll J'ölscbzik s elhal. 

üsszehuzcí, desinfici:ilti szerekkel gyógvilandó; ilyen szerek 
p. o. az ung. plu1nhi tannic.i. ~ " · 

De dato ... naplói kezdve. 
Defaecatio = megszürés. 
Defectusi hiány. gycígyszct'észi értel0n1bcn n n1egrenclelcndő 

\'UCI\' Clkészi(Clld{) Cf\'Örf\'SZCrek ff\'Üj'({)!lC\'B' Q I110tí!'ClldelCt1dŐ O.· b„ O.· tiJ , ) b 

gyógyszereket a 111cgrendcl6 ;,defeclus< künyvhe, az elkészitcn
déíkel a ,Jiber dcfeclornm e laborandi,-ba iI:ják bele. Defeclus 
számba mennek a rncglöllcndő állvúnyedények is. 1. lmpleálás 
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Defectus asztalnak nevezik a gyógybír ndlékhelyiségében 
felállitoll kis asztalt. melyre az irnpleúlásra vát·ó edényeket 
rakj:ík. 

Degeneratio, visszal'ejlcidés, clfajnlás. 
ehlia. ná ha elleni titkos szer, nei11 cctYéh 1nint 3 1,11) co-

cain oldat vizes glyccrinhcn. 
Dejectio = excremcntum. 
Deka = tiz, dckagran1111 = 10 gran11n. 
Dékán, az egyetcn1en nz egyes karok élén üliú tanü

rok; a budapesti egyetemnek -1 déldnja rnn: hitlndornányi, 
bölcsészeti. orvosi és jogtudományi kari dékán 1. Egyetem. 

Deleji delcjcsség. n1agnetisn1us. az elcclro111ossügal rokon 
tünen1ény. 1nely bizonyos, 1'6leg vas és nczéllnl'laln1u testeken 
nyilvánul abban, hogy nem delejes de hasonló anyngu leslckel 
vonzanak vagy eltaszilc~nak. 

.~ Illngnctit llC\'Ü tCl'Illészefes vasérc.zen fedezték fcJ ClllC 

tüneményt. melyet az érez lelhelyériíl (}lagnesia. I\is-Azsia) mág
nességnck neveztek el. 

Ampére szerint rnlamely mágnest oly moleeul:íkhól kép
zclhetjiik üsszctévc. 111elyek körül clcclron1os üra111 kering~ ha 
a vas vagy aczél 111olcculáris üra1nnil - 1nclyek rendellcnül 
vannak elhelyezve - eleclron1os áran1111al ugy rendezzük cl, 
hogy azok párhuzan1osak és cgyirányuak legyenek, a vas in:íg~ 
neses lesz. 

B:írmely vasrud vesz fel mágnessegcl, ha azt a föld körül 
folyó mágnes-áramok tengelyével párhuzamos állásba l10zzuk. 

J\ezéit oly rnúdon lehetünk nuígncscssé, ha azt egy n1ü,g
nesruddal hosszában végig dörzsöljük; minél vékonyabb az aczel
lemez, annál tökéletesebben mágnesezhető. 

r\ n1ágnesrudbnn a legnagyobb crd a két Yéghen van, a. 
n1ágnesrud küzepe indil'crcns; fülfüggcszlclt 1nügncsrud a 
a fölchnágncsség irtínyitó erejénél fogva észak-dél irányt vesz 
(delejtű) s az illelci sarkok +. illel\'C - nevet viselnek. Egy
nc1!1ü sarkok cgyn1ást laszitjúk, különne1niick cgyn1~ísl vonzzák. 

· 1. l~leclromosság. 

Delejgyógymód, az állati dclejességcn alapuló gyógyilási kí
sérletek. melynek }fesmer velelle meg alapj:ít 1. o. Eleinte a 
delejgnígymód tudatlan hiszékenységeu {s szétlelgésen alapult, 
n1anapsúg a tudonuí.nyos alapon végzett hypnoticus és suggcsti
hilis kisérlelek által komoly irányuvá lelt. 1. Hypnosis. 

Delirium, önludallans:íg, a központi idegrendszer ama mű
ködési zarnrn. miclr3n a beteg kóros képzelek behatása alatt 
összefüggés nélkül beszél és tesz. A delirium beállhat fcrl6zr3 
heveny lázas betegségeknél, u. 111. hagyn1áz, vörheny, gyern1ek~ 
ágyi láz nemkülönben aleoholisnmsnál (cl. tremens polatorum). A 
fertőző anyagnak az agy kérgére vnló hatüsáhól n1agyarázzák 
ki a delirium okát. A delirium elnevezés tágabb értelemben 
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föleg az elmebeie.~ségi fajok és fokozatok megjelölésénél alkal
maztalik. 

Delirium tremens potatorum, isz:íkosok iírjönaése az idült 
cleoholmérgezés hel'cn\' kitörése. A betea l'oll't~n l;allucin:íl 
..is üllalok~1l híl n1aga~ körül s azok ulü1~ kar)kod; clttalünos' 
ideggyüngeségc n1iatt reszket s a lcgl sckélvehh n1íílétek utün 
deliriun1ba c . .;ik. ~agy adag opiun1n1ní szoktŰk gyógyilani. 

Delphinium staphisagria L. nrnunculaceae, szarkaláb· Olasz 
és (iörügorszüg ü1·11yékos helyin lenyészc) egvcncs, 1' n1éter 
n1agas ;_{. évi növény, I:velci 5 lehcnycsck, lcny~l~ralakuak, lágy 
pehelylycl vannak hor1lva; 3 rekeszü grnpjas lüszií termésében 
12-12 111ag van (sc111. staphisagrine), nl\ilvek G 111111. _hosszuak, 
négyszcglctesck. " 

Tartalmaz delphininl, dclphinoidint (C.1, Hn" ,Y, 0 71. staphi
sagrinl (C" Haa ;\'(}:,) az cléíbbi kellii az aconilinhez, az utóbbi 
a curnrchoz hasonló hatúsu. 

A porrá töri magl'akal 1: 20 arán1'ba11 zsirral keverve tet
vek ellen allrnlmazzák, aelhcrrel kivont' o!njúl ajünlják prurigo 
semhs ellen. 

„ Delphinin: (.'"[far, ,\(Ji;, a delphininm staphisagria alcaloi
dtqa, sz1nlelen, rhombos 1egeczek, melyek iaen homlékon rnk 

• ' , , • • ~ ("l ~ ' 

v1z cgyallalaban nem, aether, borszesz, olajok jól oldják· az 
alealoid kémszerek kicsapják; [f, SO, sárgásliam?in oldja, n;elv 
oldal vörös, majd ibolyaszinü lesz. · · 

Előtíllilhaló sem. slaphisagriaeb61 oly módon mint az 
aconilinum; az aetheres oldatból ehloroJ'or1-nmal az' összes al
caloidák kivonhatók, a chloroform elp:írolaása után a mara-
dék!Hil a delphinin aelherrel kivonható. " 

Alkalmazzák 0·001 gr.-os adagokban mint antispasmodi
ctunol és csúzellcncs szert főleg arczzsúbánül. 

Dementia paralitica, lei:jedéí hűdéses elmczavai-. az elme
h~legségek lcgsulyosabh forn1ája, tnely 1-2 év alalt hahílos 
krn:en?lelü lehel. _Hendesen J'érOakrníl a javakorban fejlcidik 
lullcsz1tetl szellenu 111unka, narrv (tondok YeszteséCJek V'l"\' ha-nw b ' • ' 0 < 0 ~ 

l:írtalan kicsapongások folytán. · 
l~lső stüdiun1ülH1n a betegség ültahínos b~ír~vadtsüCJban. szeI

!~n1i fúy9c~sügban nyiI~v~ínul, 11iikll?z rnl'íg féífüJK~, inget~ékenység 
Jt~n'.1. luesc?bb az emlekezell homalyosul, hypocondricus beleg
segerzet lep lel, a beteg agy lolylon zavart. .-\ kór előnaladlá
\'al fantasztikus tévesz1néh·cl kinozza kürn\'ezclél, esztelenül cse
lekszik, majd a szótaghoilás J'clléptél'el beáll a vé<rlencs elhu
lulüs szaka, midéín az iisszes izomzat hüdéses állapol~l a testi 
és szellemi lehelc!lenségcl jelenti. 

Derris elliptica, Benlh. pongarnia voluhilis, le<rnminosae · a 
n1alai félszígetcn tenyészt) pillangós nüvény, n1elyrZek r1vöke1;él 
halinéreg gyanánt hnsznüljük. ~ t'lw 

Demonstratio, bemutatás főleg a ldsérleti természettan ta-

1 
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nilásárníl nézkiilözhetcllen mcídszer, részint a liincmények mcg
érletésére, részint azok igaz voltának behizonyilásúra. 

Oemulcentia = Bevonószcrck. 
Denaturálás, fogyasztási adó ahí cső czikkcknck, melyek 

más czélrn is szolgálnak, oly módon való elváliozlalása. hogy 
az élvezhető ne legyen s igy fogyaszlúsi adó alá ne essék. De
naturált élvczcli czik a szesz, só és a ezukor. 

Denaturált szesz; itniri czélokra szolgáló szeszt hogy él
vezhető ne legyen s adón1cntcsen fogyaszlassék, nálunk pyri
dinnel keverik. A denaturáló keverék a következő: 

Acelum pyrolig11os. recl. 100 r. 
Pyridi11 20 r. 
Phenolphlaldn 0 01 r. 

Eme keverékből 100 rész szeszhez 2·ií részt adnak. 
Né1nelországban a henzoll használják a szesz dcnatu

rúlásra. 
Densin1eter = siirüségn1érő, I· .-\racon1elcr. 
Oephlegmatió = a szesznek részletes lchíílés által való le

párlása, n1id6n a gyenge híítés folytán a vizg(}zök rncgsürüsö d
nek s visszafolynak, a szeszg6zök azonban, 111elyeknek Iccsapá
súra erősebb híílés kell, tovább mennek a híí !őcsiihen. 

Oepilatorium, szőrveszlőszer: 

Rp. 

\
1izzel lágy 

kenjük s 10 perez 

Rp. 

!. 
Barii s11lf11rati 
Zi11ci o:rydali 
Amyli p111P. 

10. 
5. 
5. 

paslávú alakilva 
mulva lemossuk. 

va-;lagon 

IL 
Nalrii hydro.mlfurati 
Calcariae uslae 

(((l 

3. 

10. 

sz6rüs helyre 

Vízzel 
larl[\ncló 

Amyli pulP. 
pastává alakitva a szörüs helyen 3-·1 pcrczig 

Rp. 
III. Sapo depilalori11s: 

A) Rp. B) 

Amyli 20. Na. wlf11rati 
1lq11ae 120. Barii , 

ilquae 
Rp. C) 

O/ei palmae 36. 
Glyceri11i 21. 

([(/ 30. 
180. 

A B )oldalhoz adjuk a glycerinl s fölmelegilve. összekever
jük az A) oldallal s pépsíírüvé keverve hoZ?.áacl.Jnk a meg
olvaszlolt pálmaolajat s szagosítva formúba öntjük. 
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Haszrnílalnál a szappant a szőrtclenilenclő helyre kenjük 
kevés vizzel addig, mig a szőr le nem hull. 

IV. Török hajveszlő (Hhusma turcorum): 

Rp. 
Auripiymenti pulu. 1. 
Ca/cii hydroo~:ydali 8. 
Alb. OIJOJ'll/ll 

Sapo11is aa qu. s. ui. fial 
pasi a. 

A szoros bőrre kent paslúl száradás ul,ín lemossák. 
Depuratus, liszlilotl. ellentétben a crudussal. 
Derités, ama eljánís, midőn valamely főzetből a zavaros

ságot okozó anyagokat kiválasztjuk bizonyos anyagoknak hozzá
kev~rése állal, ily anyagok a tojásfehérje, enyv, vizahólyag, 
kaolm; eme anyagok vízzel jól felkeverve a rnegliszlilandó. fő
zettel jól összenízandók vagy főzendők midőn azok a zavaros
sügol okozó anyagokat kicsapják s a főzet tiszta marad. Lásd 
Clarificalio. 

Derivantia remedia, elvonó gyógyszerek. a kirnbh-naavohb 
mértékben izgató, részben edző szereknek egy csoporlja,"'inclv 
szerek alkalmazása állal a test bizonyos részében erősebb vé1:
tolulásl, esetleg lohol idézünk elő azért, hogy egy más helvről 
a vérbőséget elvonjuk s oll ezáltal a lok>odást csökkenl~ük. 
!gy p. o. a mélyebb szövetekben fekvő lobosochíst a fclbőrre 
hozzuk ki erős szeszes bedörzsölések állal, vagy a fej vérbősé
gét empl. vesicaloriumnak f'elraluísa állal csökkenjük. Derivans 
szerek a lobokozók és külső excitanliák, u. m. mustürkovász. 
ol. sinapis, empl. canlharid. licl. jodi, al. crolonis, ammonia, 
ung. Aulenrielhi, ung, kalii jodali, forró híbfürdők, Prieznilz 
borogatás, tün1ény ásványsavak. 

Derma = bőr. L. o. 
Dermaphyticida, ama szerek, melyek a bőrön és nyák

luírlyákon tenyésző növényi élősdickel ölik cl; ilyen szerek a 
pulv. goa, ac. chrysophanicurn, ne. carbolicum, illó-olajok kén 
kéndioxyd, stb. ' ' 

Dermasot, lábizzadás ellen, alumin. acelic. solul. fuchsinnál 
festve s aelhcr acelicussal szagosítva. 

Dermatin, dmit, kaucsuk készilménv, melyet fcdősier 
gyanánt alkalmaznak; 2. pipercszer, acitf salicylic, amylum, 
talcum és alumen keveréke. 

Dermatol, hisrnullmm subgallicum, básisos bisnmlhaallát, 
55% bismulhoxydot tartalmazó sárga por, mely luaokb~n ol
dódik. A dermalol mint anliseplicum sebekre an~yival bír 
előnynyel, hogy nem szívódik fel. 

A dermalolnak Canssc szerint következő szerkezeti kép
lete van: 
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j -OH 

-0- l Co FJ, 1 --0- Bi +2 H, 0 = C,flr,O,,Bi (OH)2. 
--CO,-

A dermalol clőállilására oly egyszerü móc!ok vannak, hogy 
czélszerü azt házila" készíteni. Kétféle ulon keszül. _ 

1. 200 gr. his1Z1. suhnill'icumol HNOa-ban oldunk s DÜÜ 
cm" teÜtell 1\0uK oldatot adunk hozzá; ha a:-. oldal savanyu 
kémhalásu. bismulh. subnilricummal semlegcsilJ~ik s lllü. cn;" 
eczetsavval keverj lik. Eme oklalot 125 gracid. galhcunmak lorro~ 
vizes oldatával keverjük s a kcvcrél5et .(j~orsan 20-szor „ ~1:ny~ 
vizbe öntjük, midőn a c~crmalol . sar~a J.e~eczek.b_cn vahk lu: 

A jegeczcke_l .e!őbb lmleg, ma,1d forrov1zzel Jol kimossuk 
s levegőn 1negszar1t.J1~k. . ~ . .. ~ . . , 

2. ;33 "ramm b1smuthsubmlrntot 16 gramm lomcni c~ct
savban' oldu~1k s G31 gr. vizzcl higiljuk; eme , oldalhoz adJU!' 
12·5 gr. gallussavnal~ G31 gr'. ''.i1:ben való oldalal s a csapade-
kot mosrn 100 C"-nal megszanl.Jnk. , . 

A de;·maloll mint anliseplicumol alkah,nazzak scb~kre hm
tőpor é; kenőcs alakba.''.' bels{íleg pedig op1urnmal a b1sm sub
nill'icum javallatai alap.Jlln. 

Dermatolysis = a bőr rendellenes crnyedellsége, midőn 
ránczokba rnködik. . . _ 

Dermatomicosis, ama béírbánlalmak gyüJloncvc, melyeket 
növényi élősdiek okoznak. llycnek: a fej kosz. melyet az acho
rion Schönleini okoz, a tarlö sömör (heq:~s _tonsur~ns), mely
nek olrn a trichophylon tonsurans, a pylll'lasts verstcolor, me-
lyet a mycrospo:·on [nrfur nevü .gor;;b.'.1 okoz ~tb. . ,. 

Derme, dermedes, tclanus, lertozo belegseg. rnel) cl ~ :'<1-
colaier állal fell'edezell lclanus bacillus okoz; a letm;u~ _1d~g
bántalom, mely a mozgató idegeknek kóro~ 1zgatr:tts:1gabol all 
s a test összes izn1ainak tartós zsongg~h·cscben ny~.1v.~1nul. . 

Réaebbcn a korháza!dian az operalt betegek kozo~t. a dei.m.e 
járvfü1ys';.erüen lépett fel, mivel az eljárás az ope1yt15>I~ kornl 
'olyan volt, hogy a telanusbacillnsoknak a testbe .JUlasal nem 
akadályozta meg. . . . . 

A sehdermét tetanus lraumat1c11snak 1_1evezt:k ~"!e s01 o;r.
haló az ujszülött gycrrnekekn_él . a _k<~!dökzsmor · a!vagasa. ut,~n 
s némely csuzos bántalmaknal lellepo derme s nemi hasonld
tosságból a bmcin és strychninmérgezéskor l'ellépéí dermc (le
lanus toxicus). , , . , , 

A tetanus grnkrabban ferfiakal tarnad me_g, a h_~legseg 
kitörését pár naiif rosszullét eWzi meg. majd beall a sza.J~zmok 
aörcse (trismus). néha nem is terjed továbl~ de: sokszor atcsap 
~ tarkórn, hátizn1okra s az összes izn1okrn 1s; t!y~1:kor a nyak~ 
izmok a fejel eléírehajtják, a gerinez~szlop u~y l;a.Jl~l' meg, hogy 
a mell kidülled, az altest dcszkakcmeny, a homersek magas sot 
halál után is ,JAO e. 
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:\ görcsös rohan1ok igen füjdahnas::ik s oly hevesek, hogy 
némely izom a rüngások közben megszakad. 

Az egyes rohamok heállanak a bőr legcsekélyebb érinté
sére is és 5 nap mulva halállal végződik, mivel a lélegzetvétel 
igen lassu. 

Ha a rohamok els6 napokban alábh Hagynak, javulás áll
hat he; gyógykezelése tüneti: vérei vonók, boditók, idegzsongitók 

lljabban a dermét a haeteriumok ehemiai termékeinek: 
tetanin és tetanotoxin beoltásával gyógyitják 1. o. · 

Dermoid = béírhüz hasonló. 
Dermol, bismutlmm chrysoplrnnicum: [Bi Crn Hu O,)B Bi2 Oa] 

Torjescn hurclujeni gyógyszerész készítménye. Merek analysise 
kideritelte, hogy a dermol nem egyéb, mint chrysarobinnak 
u. a. hismuthsóval való keveréke. 

Desichtol, 1. Am. sull'oicl!liolic. Szagtalan ichthyol. 
Desinfectol, kreosolokal tartalmazó keverék. 
Desinficiálás, dcsinf'cctio, l'ert6tlenités, a kórokozó hacteriu-

111okuak czélirünyos elpuszlilása a helyisége!\höl, ruhükhöl s a 
különbüz6 szerekről, eszközi'kr6l. A desinfieiálást olv mödsze
rekkel végezik, melyek a bacteriumokat elpuszlitják:ilyen p. o. 
a hő, forrú vizgőzök, a szerek küzül az u. n. 

Desinficientiál<, melyek az antiseplicumokkal azonosak. 
Lásd ott. 

Desodorisentia, antiputrida, szagtalanitó szerek, a szervet
len vegyületek ama söi, melyek könynyen cserebomolván, a 
a. bűzös gázokkal szagtalan vegyületté alakulnak. Ilyen szerek: 
chlórmész, natr. bisulfuricum. 

Desoxydatio = reductio, ama chemiai folyamat, midőn 
valamely dus oxygéntartalmu vegyületből oxygénl vonunk el. 
Ha p. o. vasoxydot szénnel hevitünk, desoxydatio folytán fém 
keletkezik. 

Destillatio, lepárolás, ama művelet midéín valamely folya
dékot géízzé alakitunk s ismét cseppfolyós állapotba viszünk át. 
A destillatio czélja, valamely illó J'olyadékol egy kevásbbé illó 
vagy szilárd testt<ll elválasztani. Szilárd lestek ctestillaliöjál sub
limálásnak (l. o.) nevezik, de némelykor száraz destillatiónak 
is mondják. 

A lepárló készülék lényegileg luírom részből áll: ama 
edény, melyben a lcpárlandó folyadék hevittetik, ez a főző üst, 
oly hidcgvizben álló csavarn1entes csőrendszer, nlelyen átn1cnve 
a géízök ismét cseppfolyósakká vülnak, ez a hiitő s ama edény, 
melybe a párlat lefolyik, ez a szedő. 

Elemzési munkálatoknúl l'ózéíül egy göreb szolgül, melyhez 
egy L.iebig hüt6 van csatoJva, a hcvités pedig szeszlün1pán, víz-, 
homok- vagy olajl'üréível történik. 

Nagyban való lepárhíshoz vürösrézL61 készült lepárló ka
zánt ón sisakkal és hütő csövekkel hasznülnak; a lepárló kazán 
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rendesen egy vizzel telt edénybe van állitva, mely edény b~ 
van a kernenczéhc épilvc. 

Ama lepárló kazánok. melyek szabadon érintkeznek a 
tüzzel s ürlartaln1uk 2:) liternél nagyobb, a pénzügyőrségnél 
nyilvánlartatnak s lepecsételtclnek, mely zár alól csupán a dcs
tillátióra megszabott ideig mentctnck fel. 

A lcpárolástmár az ókorban ismerték. a középkorban pedig 
nagyban üzték főleg a különböz6 csodaszerek után rnló lrnla
tás miatt. A középkori lcpárlóknak eleinte nem volt különálló 
hlílőjük, hnnen1 a kazán igen nagy sisakjára leltek folyton vizes 
ruhúkal; a sisakból 2-;) lcvczet6 .cs{) is szolgúlt a szcd6kbe. 
(Töbhrcjü hydra). A szesz lepárolóknál pedig a kazánból egy 
füauőleiies kiovózö csövczctel a hülc'if'elicr n1ivel az alc.hv111is· 

b"1 b b~ b' ~ 
túk azt hitték, hogy a szesz az cr6t a tüzb6l inerili s a kigyözcl 
csövek által több ideig akarták kitenni azl a tüz hatásának. 

D etectiva remedia ~ hevonószerek. 
Detergentia = sebliszlililó szerek. 
Detonatio. hármelv ok által el6idézelt durranással járó 

n1inden chcn1iai hon1láS, rnidőn vngy nagy gúzf'ej!6dés vagy'hir
teleni légnyomás változás áll be. Hn a lklonal!o zárt edényben 
történik s az edény szélvcllctik, akkor explosio robbanás áll be. 
L. Fulminatok. 

Detur = adassék; vénycke.1 cgyszerüen D. betliYel j«löl
tetik rendesen más röviditésekkel együtt: 

ill. D. S. Miscc. dcl11r siynelur. 
Deuto = ismét, kellős, összelélclckben. 
Deutojoduretum hydrargyri = hydrargy hijodatum rubrurn. 

Hégi synonirrníkban haszn:íltük. Elavult. 
De Vry. 1813-ban Hottcrdamban szf':l. megh. 18()8. jul. 31. 

Legnagyobb chinologns. Atyja gyógytár:'1ban ked vclte meg a 
gyúgytudon1únyokal s n1ár 18-10-ben a rolterdan1i cgycten1cn a 
pharn1acognosiát tanitotta. 18-12-hen ljiehig lanitvúnya volt s 
Gicsscnben a chinin ehemiájával foglalkozott. 18;)7-ben a hol
land kornulny a chinakérgck chen1iai tanuhnúnyozásúra a hol
land chinaültctv:'nyekre küldte, hol ü évig müködöll. 

Dextrin, ken1ényilőgun1n1i. a szénhydratok an1a csoport
jának últalános neve, n1cl)'ck a kcn1ényit6 és czuko1' küzült 
n1inlegy úln1enct képeznek. ,\ dexlrinanyagok előfordulnak a 
növényi nedvekben és az állati vérben, képziidik a kenyér
héiJhai1 és a sörben is a kcn1é11yit6 hon1Iúsa révén. 

A dextrin keményitiíbiil képződik diaslase, organicus és 
úsvúuyi savak behatására, dc a procluclun1 vége n1indig l'Zukor. 
,e\ ken1ényit6 ugyanis ilyenkor an1ylogenrc n1ajd an1ylo-dexlrinre 
bomlik, későbben ci-clcxtrin (erylhrod.) majd //-dextrin (aehrod) 
végre ;·-dextrin dextrin (malto-dexlrin) .képztídik e két utóbbi 
jódoldattal változatlan marad. Az áruhcli dcxlrin e két ul1ibbi
nak elegye. 
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, A _dextrin! küliinhiizii módon állilják eléí. All<>iiálian a ke
n.1eny\lo~ .:'.''.'l.~~ng.~rekhen . 110 -- 2!i0 <>-nál plirkÖlik, eme ké
sz1trnc~1J s.n.g.is sz1nu s Ie1co111c-nak nevezik. 

hrn:czr~ ;11~ídszer szerint a dextrin elM1llitüsa végett 1000 
rész kemem1lol .300 rész \•1'zzcl e's '> 1·e'sz [J\'O '''ll l '· l l · 

- ' • ~ ""' • • .1. .1- • epen\'c · ce 
g;·urna_k; a lepények cl leverr6n n1e15szúritjük s llOl'l"Í ~ 1 ·· ~ .. 
1.Hl 0-nal 1negpürkölik. n t:> • • 

01 
\e 

_.e\ . 1~_é111~~ gykv. cljúrúsa pedig ez: 'lf>O rész hurgon\'a 
kcmeny1tol /a{). r. vizhen oldott .1 r. sóskasavval oiízlü · 1„ 
!r!lytonos .kewrés mellett addig l«ízünk, mig eov ki\·~tl, ,:.~;;~ 
.Joddnl nu1r 11cn1 kékül 111cg . .-\ sav küzün1hüsft-ésére az ~)ldal
~1oz ca~e. carJ;· prneeipitnl11111ot adnnk, n1id6n oxalsnYns 111 ~sz 
ül~pe<!rk le. - nap mulva a dccanlalt folyadékot addig süriljoi-' 
nHg UJ)l~I~khoz nc111 ragad lühhé. .\ tö1negcl szülakkú ldhrt.z\''a' 
nH:gszar1l111k. · < 

. .~livel ilyenkor ezukor is képzCidik, lan:ícsos az oldott 
d~xlr1nt. horszeszszel kicsapni s alacscin\' h<'inlq 111 easz·írit·lni 
1111\'el \'1zz,~l nHír 70 11-nül ezukorrü alakul: n < ( • 

. . . ~\. hiv:1talos dex'rin hasonló ''. gIImmiarahicumhoz, egyenlö 
sr'.l) r ,e:'z 'rz ol'.IJa, mely oldal igen ragadós. édes, alcohol, 
a.e.lher n~m ?!dp; oldala a pollíros l'énv sikját J'ohhra fonlilJ"t 
l\ej>lete altnhr1osa11 · ('. [-! 0- • · "· ~ ' e · ~(, 10 ;). 

225 ("' 'l l l ... -na n1ego va<- s hon1hístern1ékci a czukoréval 
egyeznek 111eg. 
. A tiszta dextrin jcídoldaltól nem szineziídik meg a Feh-

1'.!'g oldatot csa!'. melegen, a savanyu rézacelát oldatot 'e 1 ·álta
l,'.)' n~rn .redt'.cal.1a ,s ehben különbözik a glycosctól, ólon~~czet
te1 nem ,1d csapadekot csak akkor, ha az elegyhez ammorli-ít 
<l( unk. v • 

A. dextrin a szervczelhen czukorTá hasadva mint hriterrneló 
JO'.'. _t~l'.mt:tbe, e~e1; alapszik a mal:ítakivonalok hatása. Alkal
m.tzzak drspcpsianal natr. hicarbonattal vaov konylrnsóval 1-1 
gr.-os adagokban. b~ -

. . „t\ ~zúr~z exlracltunok el6úllil:.ís!Íra a n1a1_1\'. oykv. dexlrint 
1r elo, a111har ez nedvességet szíván n1ngúl~tl ~- készitn1 ~ ·t 
hasznavehetetlenn~ teszi bármily eliíl'igy:ízat m~llett is. eni 

i\l1nt. rag~szl(~~szcr !(Heg nz. iparban van nngy fonlossúga. 
Dext1 ofo1 m, .t dexlnnnek lo1·maldehvd ve1tyületc ·maloN 

az amylolormrnal. \'izhen oldödcí antisepti"ct15 p;;. ' ' ' 0 

Dextrose = Glucosl'. · 
D! = dic'.yn~ vegyi jele. 

. . Dia~etes rns1piclus, hugy:ír, a czukros hugvárlöl elü[{í de 
n~.~11.1 !ek1nl.e,1bcn azzal rokon hclegség1 n1eJy tuls~ígos sok viz~lcl~ 
l~-ll~l.'!les~el .J~1r;, e1:1e h:tcgs_~g.~1~k oka l.:!ntHic Berl1úl kirnul;llÜsn 
~~~! ~ 1~~ a 11.) n~l.tBJ. egyik korulirl ponlJ~t11ak n1egzavarüsa, 1necr
~e1,~~s.e: 1\ .,d. :1_1s1pH_!us 1:en~ <>nüllü betegség. hancn1 hizonv~s 
tde:"l~:l.!,o.~(~\~~! ·!ur; lu~1e~e1: lol~·louos s~on1jusüg s a h6r fol :to
nos SZdl <-tzs.ig~t, a llo vizelet lus rnennytségben inosilot tarlnli~iaz. 

l\:1zny, Gy6gysz, Lexicon ll, 17 
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Diabetes mellitus, czukr_;s lrngyár. Hossznlll_nrlc\ s 1;i_t!dn 
oyúiryuló belc1rsé1r, de a n1ely 111indig nuís helcgscg hozza.J~lrll
~ísab~folvtán l~sz hhalúlossá . .Nevét onnan nyerle, hogy .az igen 
bő vizelet (llnpi -1-10 liter) sok s':iil_lőcz'.1lu·ot (gly~o:e) tartal
maz és pedig n kiválasz'.oll rncnny1seg kitesz napi :iOO -1000 
grnn1111ol is. . . . .- . ,· .. ··!· . t\ vizelet inaga l1szla, laJsulyn n1ngas \l. hngJ \ 1zsg._1 <~t). „ 

Diuhclcs rnellitusrníl a hii vizelet-kiválasztásnak mcglelelo· 
leg nagy szon1juság j9lc.nlkc.zik, a __ nngy étyiigy th~cz~1rn .a. h~le_g 
izoinercjc csökken, leslcn v1szkelo kclevc1~yck t~.un._1dndk, sok
szor szürke Juílyo~ot is kapnak. I·Iclyes d1agnos·shoz azonban 
csuk a vizl·.lclvizsgúlal \'czet. , . 

:\ d. n1cllilus néhn fcrtéízfi helegségck utan bizonyos ngy
b:ínlalrnak rnellcll lép fel, fiíleg férliaknál a magasabb kt~d>nn. 

Claude Bernát kimutatta, hogy n nyullngy e_gy ponlpnak. 
111egzavarása vagy a hasny<íl111irigy kiirtása d. n1ellttusl okozoll .' 
tnúsok a vérben fcllélclcznck egy fe1·n1cnlanyngol, n1cl~·et d 
hasnválrniri11v készit s ennek rendeltetése a czukrot n verhen 
úlalakitani; Jia e fcrmcnt hiünyzik. a ti. mellilus úllana cllí. 

r\ cl. 111ellilus ellen spl'cilicus Szerünk nincsen, hane111 ~!z 
ételek 1negválogatúsa nagyfonlos,súgu ~ u beteg ahsolulc_ n~ egyek 
tésztúkal. ke111ényit6-larlalr11n clcleket (burgonya. kasa) vt.1gy 
édes "l'i\!llölcsökel, el!cnben szabadon ehet hU>t, aludllc.Jd, 
sajtot, ~zalonnüt, vajat; orv?s;zer~k k~Jz~il ~1asz1_1osak az nrsen. 
hrúrn. azonkivül a karlshad1 cs \'1ehy-1 asva11yv1zek. 

Diahcleseknek mijük a kiivelkczii paslillükal: 

Rp. 
S11ccliari11i J II. 
Nalrii carb. :Ni. 
.1/a1111ili li!J-1!. 
i.l/isce. <:0111pri11ur11fur 
· /Utslilli No. 1011. 
D. S. Napo11/a -~ drbot. 

Diabetico, berlini különlegesség, mely "11 8·'.2;i"/„ alcohol, 
(!·~G"I borsav. O·l-l"i ásv:illrnlkalrész. ()·();)~ '/„ phosphorsav. 
. • l !l . 1 !! ~ ., s 1 . • () l"Jll' 1 o·o:~li kénsav, ()·.1;)0/11 szénsav, 0 O'.l..>'1/11 '- ac Hll'IJ1 cs ·o .... in gy-
cerinb61. 

Diacetpheneticlin, acelil:ílf phenacelin: 
, / N iC, 11" lh1 

Cn H1, 
' ne, fh. 

Szinlelcn krisl:Íi\·os por, nedves levcgéín ec1.ctsnvat l'ej-
lcszlvc bomlik. · 

Diacetyltannin = Tannigen. 
Diachenium, az ernyfis növények lcr1né~e. 1nely inegérés

kor kél különülló zürt tokra hasad. 
Diachylon, 1. Empl. diachylon. 
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Diachylonpor, 2 r. plnmb. acel. 10 r. \'izbcn oldvn olv ke
verékbe öntjük, mely ~\ r. szappanból és 1~ r. vizbéíl áll; ·a kc
lelkezcll csapadékot száril:ís ul;ín 10 r. amylummal és :-l"/

0 
hor

savval keverjük. Sehrc hinteni való. 
Diacodius = dia = iiltnl, cotlia mák (fej) l. Syrup. diacodii. 
Diacrysis = diagnosis. 
Diactinismus, némely ásdny ama tulajdonsága. hogy a 

che111iail~1g, ható sugaraknl úthocsútja: ilyen a viz, jég, k6scí, 
hegyi knslaly slh. 

Diadelphia, Linne X\'ll. serege, kétfalküsok, mely növé
nyeknél a porzók két csoportban iissz•énőllck. Ide tartoznak a 
bab és egyéb hüvelyesek. 

Diadoche = átmenet egyik a bctegségh61 a nHísikha. 
Diaeta = étrend. 
Oiaethyl = Butan. 
Diaethylencliamin = l'iperazin. 
Diaethylsulfondiaethylmathan = Tetronal. 
Diaelhylsulfonmethylaethylmethan = Trional. 
Diaethylketon = l'ropion. 
Diagnosis, állalühan rnlamcly dolognak felismerését jelenti 

azon jcllcn1z6 sajülsúgok folytán, 1nelyek azt osztúlyozni és n1ús 
rokon dolgoktól küliiJ11':íla'2la11i tes1.ik lehcl{ivé. 

1\ gyógylanbnn a diagnosis kórisn1ét jelent. 111cly nen1 
cgyéh, 111inl 111cgállapilúsa a beteg szervezel rendellenes. Jelen
ségeinek (sy111pton1a, tünet); a syn1ptonuík üsszcgéh6l az azok
nak nlapul sio!gülö anyagl'orgaln1i zavarokra lanit küvctkezlclni 
a diagnoslica, a sy1nplonuíkat okozö alapbaj 111cglalúhísn a 
diagnosis. l~11lll'.k hb~tos 111L~ghal:írozúsúra szükség van 111ég a 
a lictegség okai\'al foglalkozni (neliologia) és az azok lényegét 
és ll'folyúsút lürgyalú közlényegtan adataira (nosologia). 1\ fcl
soroll is111crelck ü:~szes1~ge alkolja u kúrtanl (palhologia). f.üsd 
Betegség. 

Diagridium = Searnmoninm. 
Oialysis = clvúlaszlás; a yizben oldott testeknek (;raham 

üllal l'elfedezcll ama lulajdons:íga, hogy azoknak egyrészc úllnti 
és 111cster~égcs húrtyükon képes vagy ncrn képes ülsziv<írogni. 
„\n1a anyugok, 1nelyek jcgct:zne111nck (s6k), oldalhan képesek az 
úllati h()rün vagy perga1nencn úlszi ,•<irogni, ezek gyíijtőncvc: 
c.rystalloidok, n n1<ísik osztúly az enyvanyagok, 111i11t p. o. enyv, 
111ézga. clL·xlri11. karan1el, aJl,11111i11. extractanyagok átszivárgúsra 
ne111 képesek, gyüjtőnevük: colloidok. 

,\ dialysis segélyével képesek vagyunk ~z cnyvanyngokat 
és jegccznnyagokal egynuístül külünvúlnsztani. 

Crraha111 a dialysisl ugy értcln1czi, hogy a c.l'ystalloidnk azon 
vizet, melyet az cnyvncmü Ji;írlya fölvcll, clsajáliljük s igy az 
úU>1nlésrc küzegcl nyernek, n1ig a colloidok ezt nen1 teszik n1eg, 
tehát a hártya t'alún közeg hiányúban nem hatolhatnak át. 

Azt a lüncn}ényl, midőn valamely oldat a dialysator (!. o.) 
ti• 
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hólvagán ~íl a küls6 vizhe szivárog, kiszivárgásnnk - e:ros111osis 
nevezik, ha pedig a külső edényből hatol be a hölyaggal fe
<letthc, heszivárgús --· cndos111n.i;is -- a neve. 

Gyógykönyvünk a ferr. oxydalum liquidnmot dialysállalja, 
lásd otl. 

Dialysator, igen egyszcrü eszköz, mely áll egy hólyaggal 
lekötött üve<redénvből, mely belemerül egy músik, vizzcl telt 
edénvhe s ~kkor ~ a sóohltÍl kisziv~lrog, ai cnyvanyng hcnn
marnd. 

Diamagnetismus, némely testnek arna tnlajdons:íga, hogy 
a n1á1inesező er6t6l lélcsilctl inducliúja kischh n 111úgnescz6nc:;1. 
cllenldlhen a Jl"''am 1"twlicn< le;lekkel, (vas. nikkel, cohall) 
mclvelrnél ez megfordltrn áll. 

• Diamid, hydrasin: (S,H.1), basicns vcgyiilel, melynek 1-2 
11 atomja helyellesilhcléí, midc1n az ti. n. dinmitlc'.z keletkeznek. 
Például : 

(CH:i) HN NIJ,; (ClJ:i), N- NH, 
melhylhydrasin di methvlhvclrasin. 

Fontosak ama diamidek, melyekben iie11zolgyiik a hclyct
tesilt'í. P. o. phcnylhydrasin. L. o. 

Diamydobenzol: (Ci; [{,), (N IJ,). Szintelen, 121 "-nál megol
vadó kristál\'ok; kán1forszagnak, vizben alig. aelherhen, alcohol
han jól oldódnak. Az azohcnzolhól súrmazik, ha azt retlucáltí 
szerekkel kezeljük. 

Diamydophenol hydrochlornt; amidol: Co H, N, 0. HC/, fény
képészeti elöhivószer. 

Diamidophenyldiamin: egy hajfestőszerül hasznú! amin. 
Diaminek, az aminckhcz hasonló Ycgyülelek. melyek ugy 

sziir111nznnk, hogy kél inolccula nn1n1oniáhan n fi alon1oknt ~ 
v. é. gyökökkel helycllesiljük. A· zcrinl, amint 1 -1, 2-2 vagy 
:1--:1 {J atomot helyel!csilünk, léteznek !., II. és Ill. rcnt.lü tlia
n1inck: 

[J, N 
\ (C, H.1) acthylcntliamin, !. r. 

H,N/ 
HN -, 

'::: ({,', H.1)' = diaclhylcntliamin, II. r. 
llN -:" -

N-, ~ =) (C"Il.1):1 - lriaethylcndiamin, Ill. r. 

Dianrlria = kélhimcsek, Linné niivénytani rendszerének 
2. serege, ide tartozik p. o. az orgonal'a. 

Diapedesis, a vérnek a sértetlen vércdényl"alon valcí i!t
szivúrgúsa, 1nclyel cl6szür <:ohnhcin1 észlell egy sala111andran. 
A diapedesis oka a gyullad:ísnak. 1. o. 

Diaphoresis, izzadüs, a h6r verejték tnil'igyeinek nH3ködésc, 
n1ely beáll, ha a hőr izgaln1a az idegrendszer uljün az agy 

- 261 -

ill~tő gócz:íl10'.' jut. vagy ha maga az izzadást befolyásoló ideg
kö;.pm:t lesz 1.zgalva Az eléíbbit eltiidézik a meleg izommunka 
s allaluhnn n111Hlnz, nn1i a hőr vérhőséaét növeli az utühhit 
pedig har~g, féle!crn. bizonyos szerek p. ~- pilocarpin, 111uscarin, 
calabar. p1crotox1n stb. 

DiaJJhoretica remedia, sndoril"ern. h\"Clrolica = izzasztó sze
rt.;k_., .:\111a szerek, n1elyck a \'crejtélZ1nirigyckct iníiködésre 
h1r.1ak. Ilyenc!': a meleg limonade, li_irdii, pilocarpin, physostig-
111111, an1n1onnun acet1cun1. natr-s~iI1cyJ. sa111hucus, lilia cha-
1non1illa, n1~nlha vir.üg:.!i f~rr6 lhe~ nlilkj:íhan; opiurn, ip~cacn
anh_'.'· !ml. ~ltb. l_arl. szmtcn dtaphoreltcllm. Haszrnilaluk elgyengült 
ludo es sz1:h~~.1han szenvedc'iknél nagy vigy:.ízalol követel, ellen
llc;.11 rl_1eu111anal, v_esegyuladüs, n1eghülés eseteiben, izzadn1ányok

1 

borb<qok eloszlalasüra na"\"On bevált. 
. DiaJJhrag~a. oplicai Srtelemhem ama fekete gyürü. mely a 

n11eroseopok. lave.sü\'ck, fényképez{} készüh.'kek lcnescrendszere 
közüll azok szi11ez6 hatüsül ~lkad:ílyozza n1eg: 2. rckeszizorn. 

. Dia1ihteri11, (J,_ichiu:i?cplol, oxichillolinnak plienolsulfonsavas 
ox1ch1nolinnal valo Iahil1s vcoye · n. . 

/ OIJ. ,\ C11 llr.. OIJ 
Cn H, / 

°"·· SO,. OH. N C11 lln. OH. 
Szalinu-sürgu, vizhcn kü11nye11 oldüdó por _ 8;) ''.">nül olv·Hl 

~00"-nül elbomlik. lngokkal oxichinolinra bo1'ii!ik. i\livcl la
p~~szlalü~ 1nulalj_a. hoBy cg~· llenzolvegyülei antiscplícus hatása 
novekszik, 111aro lultqdonsaga csökken, ha oldallünczot füzü11k 
egy hcnzol1~1agvüh~1z. a diaphlerin is jü antisepticu11111ak hizo
uy_ull. Dr. l'.mmc1:1tch 1 "/„-os oldalát mint anliseplicumot JÓ ercd
n~."ll,Ynyc!_ hasznalla. 1\lknlinazzük _hels61eg is izülcli csuznül 
ko\"cilwzo adagban: diaphlerin: 0·50 vivéíszer: 200. D. S. 2 ör. 
1 kanüllal. 1\ fé111tür1irakat 1nec1lü111adJ. a. 

. h- b 
Dia1ihtol, d1inascplol: 

ana /CH"-. /Cll °". («) 

paru lJC C CH (iJ) 

1 1 1 
1ncta SO, /lC C CH (;') 

/ -.. / ·-.orv '- x /_ 
orlho, 1. C:hinaseplol. 

Diapitemi l = gcnarcdé~. 
Dia1moe = hiírpárcilgás. 
Diaptosis = tévedés. 

. Diarrhoea, ltasm cués, a liéln vülduirl rn t"okozol l cl vülasz-
taS<~ ültal okozott hig székelés. mciy napj:\ban löbhször jelcnt
kczd\. 

..\ bélnyükhürtya clv:ílasztásál fiílc" a m·ákluírtrn "YUla
düsa okozza. rnciv~t isn1ét vaar 1ncol~ülés i11érléktClen;:-,~C\'c's 
1 ·1 . - "· " . o \OZ; enne logvu a has111cnés sohasQn1 önnúliö hctcgség, lutncn1 
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szún1os helegségnck lünele .. \ hasn1enés1:ck a szcrve7;elre_ való 
clciyenc1il6 hatása onnan n1agvarüzhatö k1, hog\' a vcrcden\·ek 
n~lvcs~éaeinek clvonúsa fol\·lún a vér fclszivú„ képessége éfén
kchll les;', a hugyclválasztüs- t~s lic'írkipárolgús esiikkcn s é!énk 
szon1jusüg üll be; a vér vcszlcségél a ll~Sl cgyél1 sziivcle1n~k 
rovásüra pótolja, a liél uyúkhúrlyúj:í.11ak l'clszivüképcssl-gc pedig 
csökken, 111i üllal az élvügy és cn1észl6képcsség is 111cg va11 
zavarva. 

A diarrhoea <>l'Ú")'kezelésénél az eliiidéz{i ok ellúYolilús:íra 
t>~ h l . . 

kell törekedni s a hél nyúkhúrlyüj:.ínuk lol>jül kc 1 gyúgy1la111 s 
111cc1(ivni azt az iz!.!alüstül. Szi!.!Ol'll t~lrcnd, az allesl n1clcgcn tar-" " " (' . hí.sa nz cgyszcrü heven\' csctckhcn ercdn1V11vrc Yczcl. 1yogy-
szcrci küzÍif inege111litenciük az adslringe11tiúk ~és IH~I antisepli
L'tl!nok u. ni. la11nin,ulun1cn, opitun, hisnL suhnilr. ralanlia. hnnlin. 
tannalhin, tanuigen sth. l. Cath:.H·rus \'entriruli. 

Diastase, nilrogéntarlalinu l'er1nenlanyag. 111ely a gahoüane
n1nck csirüzúsakor keletkezik f(íkép akkor, 1uiclti11 a gahona-.;zcn1 
levélcsirú1'a elérte a szL•.111 naars:í(r:ít. ,\ diasla..;L~ k15jH.~:..; keinénritc'ít 

, "- n -
dcxlrinné és czukorrú alakila11i (!. an1ylu1n és sacl'haru111), e111c 
tulajdons:íga nliatt n esir;~zü gahonúl. ~l sf1r és szc;z~!.{y:trtüsn;~l 
lrnsználják. A diastasel l .111lncrnck s1kerüll a rnalalalrnl l cva
Iasztani' olv 111c»don, hogy;) kiló finon1 1nalúlaporl tl liter ()8 '/„-os 
alcohollai"2·l örún Ül maccráll, a kisajtolt mahilúrnl még két
szer i<r1• júrl el s az iisszeii11tiill decanláll oldalokal 7ll literre 
e<>észií'etle ki \JO"/„-os alcohollal, rnidiín a diaslase kicsapódott. 

0 

Diastolei szivtügul:.ís, a szi\' szabülyns n1ííküdésének a1nn 
szaka, 1nid611 az üsszehuzódoll sziv isn10t vérrel telik 111eg 

Diatherman lesleknck nevezlelnek azon lestek, mch·ek a 
h6sugaralrnl álhocs(\jlják 1. adialherman. -

Diatesis, kórhajla111, a szervezetnek a111a ürükölt Yagy 
szcrzell alkati rendellenessége, 111clynél fogva az ürtalinus he
halásokkal szemben a rendesnél kisehh cllenúllási képességgel 
hir. I\örhnjla111ok: a gü1116s, gnrvélycs, csuzos1 köszvényes és 
sülyiís kórhajlam. 

Diavolini, 1. Cachonnde. 
Diazo-vegyek, a benzolesoporl ama tagjai. melyek a jel

lcn1z6 -1'l = „\! - :-diazo" csoportot lartal111:1zzük; a diazo
csoporl egyik :·cgyér.tékc hcnzolinaradékkal., inüsi!.;:a sav-c~o
portlal van tclitve. f,elelkeznek a henzolszarmazckok am1do 
yegyeibCíl HNQ, behatása alall. P. o. 

e, Hc, :V l/, HSOa -f- HNO, = 
Cn {{, N, NOa-!- .~ [[, 0. = 

salélrornsavas anili!1 -!- f-l.\'O:! ~·:::o.: salélron1s:1vas diazohcnzol + fö 0. A diazovegyekel Gricss Péter fedezte fel, szöveti szer
kezetét Keknle állapilolla nwg . .Jól jegcczedii vegyületek, ülésre. 
l1cvilésrc cldurrannak. 

Dibromgallussav, Gallohromol. 
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Dichlorhydrin, glyccrinnm diehloralnrn: Ca lfr, C/,. OH, a gly
eeriliu111 lrichlor 1l1unhoz hasoit!rí. 1. o. 

Dichroisn1us~ llé111cly kristülyn:1k anu1 lulajdonsüga, hogy 
rnüs-nuís szillhcn lüt1ik fel az üthoesújlnlt l'énYIH~ll aszerint, 
u"nlinl azok uz oplicai lengelylyel p:írhuza1nosiu1, vugy arra 
111er{ílegese11 111en11ek Ül. Ilyen p. o. a lurn1alin. 

Dicodein. melhan hl'llroehlor. '.! molccula codei11 és 1 mol. 
l'or1n:ildeh\'d 'eondensatic')s ler1nékc. 

Dicotyledon 11iivényck. kélszikü11iivé11yek, melyek csir:i
jünnk kL~l útclll'ncs szildeYe!l' Yan ,.\ legnagyohh n(jt;ényoszlülyt 
ezek alkolj<fü :rn renddel. 1. i'iiivénylani !'eloszlás. 

Dicsöfü -~ \'ernnic·a nll'ieiirnlis. 
Dictan111us a~bus: ohsolcl o1l'ieina!i.~ nüYény, 111clynek gyö

kere rud. rraxinellae név <dalt nlint keserü orvosszer hasz
núllaloll. 

Diclym o= !Ji = /l,:i, Ill. \'. é. +elem. mely a ccrium és 
l::111tlian l:írsasügühan fordul elti u ceritben, először i\Iarignac 
:illilolla elii didvmchloricl11ak lrnliummal való izzilúsa úllal. 
Sürgüs-fl'hér l'é111i·ényn, r. s. ti·;).l 1. :\ucr vizsg:ílal:ii szerint ne111 
is clen1. h:111c111 a pruzeodi111 és neodin elegye. 

Oidymium chloratum, Di, C/11+12 f!J), igen er<ls clcsinficiens 
és cnnscrvtilc'i szer, 1: 1000 higit<ishan n1cgakasztja a rolhadüst 
s ebben l'L•liilmulja a carholl is, 2.)-:Jll'/,„os tiirnény rözsa
szinü oldalha11 kerül a kereskedésbe. 

Didynamia = kél l'iiporzúsak, Linne rendszerének 1-1-ik 
~ercgc. IL:e tarloznak az ajakosak. 

Dieff'enbachia sequina = Caladiurn sequinnm. 
Dielectricumoknak nevezte Faraclav a rosz elektromos ve-

zelf1kc!, a szigclelc'ikct. ~ 
Digerálás, 1. digeslio. 
Ditfusio = ~ílönilés, a güzoknnk Grahan1 úllal tanulinúnyo

zolt an1n tulajdonsága, hogy azok a térben egyenletesen elter
jedni törekszenek, akúr hatnak cgyn1úsra ehcnliailng. akár nen1. 
Innen rnugyarüzhtó 111cg az, hogy a légkör összetétele húr1nily 
n1agass~ígl>an ugyanaz, s az clhasznült oxygénn1ennyiség isn1ét 
gyorsan pólollalik, a CO, pedig eloszolva, a növények állal 
l'elszivalik. 

Digestio = püllilús. valamely anyagnak ;)0°---70°-u folya
dékhan valc) hosszahh ideig tartó <Íztalúsa a véghől, hogy a !'o
lvadék :illa! az illel6 anyagból a hathatós részt kinye1:jük. A 
linclurúk egy része digcrülüs utjün készül. 

Digestiva remedia. ama gyógyszerek állalúnos neve, melyek 
· a lest l:iplúlkoz:is:íl niivelik oly módon, hogy az ételek felszi

vödüsút el6scgitik. Ilyenek a kcserüanyagok, n1int az c1nésztö-
11edvek lev~Uaszt6i. uzutün a pcpsin, papayolin, pancrealin. sósav. 

Digestivum = Ung. digeslivnm. 
Digitalein = (C.1 IJ; Oe) 11 <n a digitalis purpurca egy gly

cosiLUja; fehér amorph, igen keserü por, viz, alcohol jól, aelhcr 
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nehezen. benzin épen nem oldja. HCl-al sárga. He SO,-cl vcr
henyes lesz. Alkalmazzák 0-llOl - lHl02 gr.-os adagokban naponta 
2-3-szor mint diureticmnol. · 

Digitalinum, gyüszünke-al, a digitalis pmpurea e1yes lnüó
anyauainak keveréke. melyet 184;)-bcn Homollc fedezett lel ; 
szin-

0 
és szagnélküli, kc~crü gön1höcskékel képez() jegcczcs 

tömeg. közömbös kémhntásu. l\lelegitve szintelcnül megolvad, 
erős hevítésre n1cghn.rnul, végre fehér g6zök alakjában elpáro
log. Vízben igen nehezen. borszeszben, chloroformban könyeb
hcn oldódik. HCl-al sárgászöld, He SO,-val zöldesbarna. fü so, 
és epesavval piros szint mutat. 13orszeszes oldata igen híg HCl-al 
főzve széillőczukorra és digitaliresinre hasad, mely Fh S0.1 és 
Br keverékével vörös vagy ibolyaszinfi oldatot képez. 

A nvers digitalint (d. gcrmanicum) kétféle módon állítják 
cW. 1. 10" r. pulv. fol. digitalisl oly oldatban áztatnak 21 órún 
át, mely oldat 2·5 r. plumb. acetic. és 10 rész vizből áll; eme 
kcveréJ{et :í0"/0-os alcohollal kivonják, szürik ' fH r. tömény 
Na IICOa oldattal elcgyilik. A pezsgés megszünte utún .a borsze~':t 
elp~rol.iá!' s a visszamaradt tömeget. 20 részre. sünl1k. be .. 1\1~ 
hüles utan a nyert anyagot u. a. v1zzel nchany napig allm!l 
hauyják; az üledékröl leüntve a folyadékot. kisajtolják azt (az 
iilc~léket) s 10 r. 80"i„-os alcohollal f<izik 0·10 r. plumlmm ace
ticum hozzáadása mellett. Kihiilés ntiin 0.;) rész faszenet kever
nek a k<!szitményhez, a borszesz! iitpúroljúk s a maradékot 
egyik vagy nuísik oldószerben oldják. Eme eljüníst követték 
~!erek, Henn. l\itt!CI·. 

2. \\'ührlin P. eljúrúsa az. hngy a <ligi!nlis 111agvail JO''/,i-os 
aleohollal kivonják, az alcohol clpúrolgiisa ut:ín a marndélwt 
plumb. aceticummal tisztitják, csersavval kcsapjúk s Zn 0-dal 
felbontják. 

E·me készitmény sok digitonint és digitaleint tartalmaz, ül
talános képlete C"" !1"1 Oie. 

1\ diqitalirwtll qallitum Naliuc/lc, rranczia digitalin ngy 
készül, hogy a vizzei lcljesen kivont leveleket lUl:l f. s. alco
hollal kezelik s a tinctnriit addig siiritik, mig annak snlya a 
vett Ievél sulyúval lesz egycnl6, I~n1e lü1ncgel ;{ annyi vizzcl 
eresztik fel. mire a digitalein (német digitalin) oldatba megy s 
szurokszerü válmüny csapódik le. melyet itatóspapír között szá: 
ritva kétannyi borszeszszel kezelnek s az oldatot jegec:.cdm 
hagvj•ík. Púr nap mulva a jegeczekct ö~szcszedik s chlorotonn
bói,"'majd faszénnel kevert aleoholbúl útjegeczitik. A cligiloxin 
kivonása véuctt az alcoholos old a tol amm oniús ólomcczettel 

" addig kezelik, mig csak viilmány képződik, az oldatban digito-
xin marad, ez Nativellc digitalinje. 

A tiszta digitalinl (franczia és belga gykv.) a német digi
talinbót Homolle és Qucvenne módszere szerint clőállithaljuk, 
ha azt tiszta aethcrrcI kezeljük1 n1ely a digilaleinl egészen, a 
digitoxint részben kivonja; a maradék b01·szeszes oldatát 1/a r. 
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aelherrcl keverve a digitonin kicsapódik s digilalin marad 
vissza kevés digitoninnal. Ezt borszeszcs chloroformban oldjuk 
s acthcrrel kicsapjuk s alcohollal mossuk. 

2000 r. vizhen oldódó sárgús, összetapadt szemcsék, alco -
hol, chloroform oldja. 

.-\ 111ngy. I., és oszt. \'. gykv. digilalinja a né1ncl digilalin
ből készül tisztitüs utjún. E végh61 10 gr. nyers digilalint ;i--·5 
gr. 70%-os alcohol és viz keverékével kell eldörzsölni s 15 gr. 
chloroforn1n1al 12 örúig üllani hagyni. 

A vizréteg elv:ílaszlúsa ut•ín azt J::\ gr, chlor,iformnrnl is
mét rázni kell, mely a vizhcll a digitalint kivonja. Az üsszc
öntötl chloroform oldatokat enyhe hőnél elp:írologtatjnk s a· 
marudékot He S0.1-el megszúritjuk. 

Félig lágy, súrgásharna, közü1nhüs hatüsu kcscrü Hin1cg, 
víz, alcohol, chlorororm oldja. maradék nélkül ég el. 

."\ digilalinfélcségek igen különhüz6 halá-iunk aszcrinl, 
hogy n1cly cljúrüs szerint készültek. 

. .\ sziYre és vércdényckrc cgyforrna élctlani hatüsa van 
mindnek, de a franczia digitalin (i'ialivelle) ·1-:).szür er<isebben 
hat nagyobb Lligitoxin tarta!márníl fogva, cbb61 0·002 gr. em
bernél napokig tarlci hatást idéz cl6, megjegyzendő azonban, 
hogy tíz e1nhcr a digiloxin irünl igen érzékeny. 

,\ digilonin az érző és 111ozgalú idegek ingerülctél csök
kcnli s a gcrinczveléít és a sziv izo1nzatál teszi híí<lütlekké. 1\ 
gyomorba jutva cl<lhb annak fakít hííditi. a sziv későbben üli 
111cg a ki!üguhís szakühan. ,\ digitalin külünhf»ző 111i11c'íségélcil 
f'ügg{) cr6ssé.ge rn:au nc1n 1neJhizhalú s ncrn re·1delik .. \ né:ne l 
digilalin (magy. !. gykv.) adagja lHJOl-0002 gr. a rranczi a 
digiluliné ll-001 gr. 

Digitaliresin, a digitalinhtil válik le, lrn annak alcoholos 
oldatát hig Hr:/-al fúzik. fgen eréí; hatá;u; hig //, S01-el frizve 
rzukori·a és hatüstalnn gyanlüra l>on1lik. 

Digitalis purpurea L. piros gyihzCmkevinig. G -13 dem. 
n1agas 2 évi nüvény az a!akosak (scrofularineae lt l3ro \\'11) 
0'2tályában. A tőlevelek -1-lli dem. hosszn:1k, 2 -1 cm. szél e
sek. hosszu uyélczéjück, lojüsdad gcrclyalakunk, csipkés szélnek, 
Vl~gük ton1pa-hegyc:;; az üsszes levelek érdesek, alsó felük lap
Jö..,an sz6rüs, H szüron kevGs, rövidnyéle;:é-; levél van. 

Yi1·üga tekintélyes fürt: a keb-ely ·l széles és 1 hegyes 
csuc-;r:~al hir, a sziro1n bihorveres, :~ -5 c111. hosszu, hc11t pe
tyegetctt az egyes virclgo!c harangszerüen l<'igak; az alsó ajak 
kétszer olv türia.; 1nint a LObhi s hul61 sz6rös. 

'l'cn.Yé~zik Sp'.lnyol-, F'ranczia-, Néinet- és Svédorsz;íglian, 
n:ílunk is ta!ülh·.ltó f6le_~ kovas:tva~ lerülelekcn, erd{)~{ szélén, 
hegyes vidékek hokraihan. 

/\ 1nagy. II. gykvbcn a vadontern16 virágról jul. aug. hü
han szedett s naptól óvott helyen száritott lcvdeket szabad 
tartani, dc 1 évnél nem tovúbb. 

1 
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A kirejlelt le\'elek J'cls<l fele ziild. az erezet beméll·edelt 
S az egész fe}iilcl igen l'Ö\'id, szé!szúrl puha sz()rreJ \'Hll .fedve. 
,\z alsó J'l'iülel erei a l"éíértiil ri" alatt kidomLorodva :ígawak 
el s a levél >Zéle felé J'ellrnjtrn llll'!lnek tiihhsziir szeUgazva. 
n1i úllal snkszeg!eles h:.íltjszeinck jünnck létre. . 

1\ kerti digitulis le\'elei ne hasziuíltnssunak; en11ek le.vele! 
kevésllhé vagv épen 11e1n szdr<isck; n d. grandif'olia levelei he
gyesebbek, ,~Jkonyak. levélcrei pedig ne1l1 oly l'ellrin6en ~dfej
lettek. :\z inula c:onyza levelei egész f'eUilelükün t:rdcsck, kisebb 
l~:í 'úszen1ck nincsenek benne, dürzsülve büdüsek. 

Szüvcli szerl\ezele n küYelkeí:éi: az epidcrn1is rétegen ki
vül tölihsejlü sz6rképletek és 1nirigysejlL•k vannak. ugy alul. 
mint fi\lül. ,\z epidermisen alul egy sor ehlorophyll Jarlalmazcí 
rélt g, 1najd a n1esophylun1 küYelkezik, 111ely ulúl;liiha1.l ~ürga 
1tyanlucse1>1)L'k vannak· k6se1'lek yariy oxalsa\'as n1esz kr1slal\'nk 
l:">~ , •- "~ ~ 

a digitalislinn nincsenek. 
A pulv. digilalisl hig glycerinhen üztalva s 1;)0-szeres na

iryitüsnúl vizs1f:Hva. l'cllünnek a 1·elle111z6 tübhsc1·1n. rüvid vastag-
~ 0 • • 

fain szőrképletek. 
·rartaln1az: digilalinl. digitaleint. digilonint, digitoxint, 

digitinl, digitore:-;int. digitol'Iavonl, hcnzinhcn oldúd_c'> nara1H.:s
vörös zsíros anYngol, chr\·soph~u1"avhnz hnsDnlc) JL~geczeket1 
inositot és egy~ l~özünhüs: chlorurorn1ha11 oldc'idö jegeczes 
anyagot. . 

;\ régi hotanicusok nen1 is sejte!!ék, tnily hathatós gyog}:
szer a digitalis. nevét clsii ismertetrl.jél<ll. Fuchs Leonlrnrdtol 
nyerte l-<.:!einte csak küls6leg hasznúltük. 1nig 178;). hcn \\'1l11e
ri11g angol orvos n1cgkisér~lte azt 1nint rorrüzalol hcls6leg ada-
golni, dc veszélyessége n1iall csak .·:-szegény,, hclegcken. , 

,\ levelek a l·:íml:llan felületeken füjdalmat. gyulada:;t, 
gcnnvcdést okozhatnak. Szújha YéYc kcscrü' iznck s nyál!'olyást 
okozÍ1ak; a gyo111orha julva ü·lO gr.-os adagjai az clvúlaszlö-
1nirigyek rníiködésél fokozzák s uz erjedési l'olyan1alokn tncg
akaszljúk. 

Tühh napon át nagyohh adagokban bevéve a hé! hely
heli izgatása tíltal undort, hányást, hascsikarást okoz, cn1e tü
netek (ligitalinnak hcir alá való fecskcndezésénél is heállanak. 

l\.özönségcs adagjai nen1 zavarják . nz agy n1űküdésél. hu
zamosabb lrnsználata a felbalmozódá; ii. cmnnlatio) miatt J'ej
J'ájást, bágyadtságot, catalcpticus állapotot okoz, rcileg gyerme
keknél, a hílás hizonylalan és n1indc11 szin sárga. 

.A digilalis nen1 vúltoztatja 111cg a vér alkatrészeit, csak 
vé1rcrcdn1énvéhen a szivet híídili. 111cl\'cl azután n lüd6 híí· 

:-i • • 

dés e küvel. A digi lai is hatóan y agui a n yullagylicli szivlnssi 1 Ö s edény· 
mozgató idegeket müküdésre hirják. 11.i mellett az hizonyit, 
hogy digitalis adagohísa ul:.í.n a holygidcg :.í.l1nclszésé\:cl a 
szivverés gyorsnhh lesz: a véredények rncgszlikülése n11alt a 
vérfcsznlés nagyohh, 111i a szivüsszehuz6<lüsok teltségét és sza-
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lníl y oss<íg<Í t ere cl 111ényezi. 
r\ vese cl\'Ülaszl•Ísa digitalis adagolüsn után ;) --G ür<ivnl 

~:-i"/!!-al szaporodhalik. 
,\ digitalis rncghecsüll1ctcllcn szer oly szivhünlal111akn:íl, 

1nid6n a szi\'üsszehuzüd:ísok cgyenctleníi[. gyorsan é.-; lükélet
Jeníil vagy l'~llichagy<lan történnek. a vérl'eszülés pedig c·.;ekély. 
Ilyenkor a sziv kii<ígulúsi szakú11:1k 1negho·.;szahhit:.í.sa :.í.llal all 

nak 1nc~lelésl>t teszi lehet6vé, n1i 111cllell crélycsc!ih üsszehuzü
düsokal ercdnH~nyez, n1ik a véráranil:ís szahülyussügüra vezet\'c 
az annak ret1de1lencsségeih{)l szür111azc'J líinelek el111aradüsüt 
okozz:.í.k. ,'-\ digitalis c111e hal:ísa a digilalintú! és digiloxinlöl Yan~ 
111ivel ezek nz edé11yn1ozgató küzponlol izgalják. 

l~eginkállll \'a11 ja\'al\'a sziYt<lgnl:1!11:il, l1illc11lyül1<í11lal1nak
tcíl függő izomt11ll"ejléídL'sn<'l. elle11hen ün:íll1"i tuircjliídésnek csak 
:irlhat. HendelésL'nél szem eliílt kell tartani. mily anín\'lrnn áll 
a sziv111ííküdés a vé!!ezni való lt.•cnd6khüz· ~lz ada(;ok 2-:~ " ' ,"') 

c'lrünként ne haladják rncg a '.l- ;) cgr.-ol, n1erl uz nnélkül is 
111agns vérl'cszülés agyheli vérzést okozhaL 

.Jó halásn a <lihnitülis olv csclekhen, 111id6n a hol\'cridecr . l . ~ :-i h 
sz1v a::;sitú központja ki111eríilt, igv kulonüknül vizsgüzúkn<il fé-
lelem. ijedJség ut>iu. '" · ' • 

Sziv!Jünlalinakfúl l'ügg6 savcígyiilc111lésekct a \'l~rkcringés 
szu)lülyozása ~íltal n1u!aszt cl; alacsonv vérfe;;zi'lléssel já!'(> viz
kcírnál hugylrnj tcí hatása ügyeimet érdemel. ellenben 11a a \'ér
l'eszülés rendes vagy épen 111agas, nen1 so!\.al vúrhatni téile. 

r .ázas l1ántaln1aknál, tiasi hagy111:íznül, croupos lüd6g\'ll
ladás cseteihl'n rendelése csnpá11 kisérleti jellegü. mivel Í:íz
csükkcnlé> lialüsa allül függ. hogy digilulin vagy digitonin vnn 
benne Julsulyb<1n. 

Mi\'el a véredéuyeket iisszehuzza. li"l0-0·20 gr.-os adag
ban tulsügos húszürnnül is rncgkisérlctlék, 111ire szüll'üjdal111ak 
közben eliibb vérzés állott be, de késiihh rnegszünl. . 

Alkalmazl:ík féileg frauczia orvosok az ivari\sztön elnyo-
mására s 011dörolyás ellen elég jó eredménynyel. " 

Aronitinnal. mnscarinnal s általában olv szerekkel való 
1~1érgez~s.ek1:éI, .!11id6_11 . a szivn1ííküd.é,s ahlsz;fl!, l:) -:~O csepp 
t111cl. digitalis bor ala lecskendezve .10 hatásu. 

• Hendclik poralakban 0·03-lH)(\ grammos adagokban, for-
razathan 0·10 gran1111ot :10 gr. szliredékre, leghatásosahhak hor
szcszes készi!n1ényci. 111elyek digilalinl és digitoxinl tarlalinuz
nak; vizes készil111ényeihen a digilalcin és digiloxin a lulnvonHJ. 
:-\e rendeltessék kénsavas, sösavas vas\'L'gyekkcl, chinafrészil
mém·ekkel. 

i\ICrgezésnél az e1111Jcrek púr nap rnul\'a rendesen johhan 
leswek. Az extr. digitalishól 1 gr. a tiucl.-böl 1 kamíl11YÍ ölhet. 
a digilalinhöl 2 cgr. aggasztó tüneteket okoz. Ily csetcl(hen sok 
csersavat kell adngolni ópiun1nud, lcgvégs6 esetben igen óva-

1 
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losan az aconilinhcz kell fo!Yamodni, a mérgezett hanyal fe
küdjék. 

· Hasonlóan halnak a dinilalishoz a convall. maialis, hcllc-
horus, strophanlus, n1nncon~~\érl'g, oleander, corl. conesii: ~cil}a. 
tanohinia. cerhera thevclia. upas anljar, ncr11külü1~hen sz1v~ncr· 
nckb a cicula, corinria, fritillaria irnp. galnnthus n1vul. narc1ssus 
poelicus, paris quadril'olia. az amarillis l'ajok stb. 

Digitalose ~~ Digiloxin. 
Digitin, digilalinum crysl, 
Digitoflavon, a digilalis purp. szinanyaga. mely rokon a 

qucrcilinnel: Cir. Hw 011 + lh 0. Eliitíllilhaió oly mcídon. hogy 
a felaprózott leveleket 2,1 órán ál f1-szoro; n1~nnyiségü :10'1/u,:o~ 
alcohollal álh1ni hagyjuk s a besürités ulan v.ss:amaradl. s.uru 
jc{reczes pépet nethcrrel j/il kirözzuk s levegon 111egszar1tva 
·c1norol'ormrnal kirnnjuk. A chloroform a digiloxinl kioldja s 
dini!ollnvon inarad vis:-:za. 

" Digitonin: e"' Hm 014. a ><1poninl10z hasonló glycosid1!en~ü 
anyaga a digilalis purp.-nak. l'alog szer.ni: C:11 ffr.a ()i„ teher. 
alaktalan, viziten minden anínyban oldódó por, akohol nehe
zen, ehlorol'orm nem oldja. Tömény [[, S0.1-hen .1ta1:navürö~en 
oldödik. n1elegitve pedig e111c oldal gr~ínüt- n1a.id 1bolyap1ros 
11..•sz. [-/'!. so.} és br(n11 ne1n vülozlalja llll'g, rs_e1:sa:·· plu!11b. ncet. 
lecsapja. A tligitonin bomlása allrnmával a d1g1lahs mas alkat
részei': n digilalircsin és digitoncill képztídnek. fjucvennc. 
I-Ion101le és Itosn1nnn digilali11j:í11ak nngyrészc digitouin. 

Digitoxinum, digilalose. paradigilogenin: Cei //" O;._(~'!erck: 
(.''!.s lfu; (J1o), a digitalis purp. egy glyc.?sidil,ja. _111ely \'alosz1.nulc_g 
a diaitorcsin hornhísa ültal keletkezik; lchcr; ulcoholhan cs 
chlo1~if'ormban oldcidó jcgeczek. TiiménY Hr:l-han sárgászlilden, 
lh S0.1-han fekelc-har„a színnel oldódik: [[, S01 epe;;avval sem 
!Jr-mal nem változtatja meg. 

Borszcszes oldala hig /JC/-al l'özve digitoxige11i11re(C" H„, 0.1) 
és digitoxoscra hon1lik. 

.\lknln1azzúk n digilali"i javallatai alapjtin '/.1 n1gr. adag
ban naponta 2-- ~3-szor: 

Oigitoxiresin: szintelen, gyanlüs anyag, horszesz. acthcr, 
1 hlol'orm !'eloldja. 1. digilo':iIL . . . 

Dihydroxydbismulhnitrat = B1s.m. sub111lncum. „ 

Dijodacetylen, e, h, anliseplicu~~'·. mh:e~ .a .1t.e1!11e hiza ko
iéshen lev6 jódot könnyen clbocsa,1l.13. l'J.oalhlasal llilz .egy
szerüsilelle: tL i. jcidkalium és jócl oldalal calcmmcarlrnldal 
keveri: Ca e,+ 1.f =e, J, + Ca .!. ,\ dijodacelylcn aetherrel 
kivonható, s jégeczetlel úldeslillállrnlci, ligroinhól úljcgeezitve, 
szinlclcn, nprci vízben oldódó jegeezekel képez. 

Dijodofom, lclrajodnclhylen: Ce.T.1 u. oly .halásu, mint a 
dijodacetylen s elliíúllilúsn is oly módon törlé111k: 

Ca C2 + fi J ~~ Cn J, + Cn Jz. 
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.. Tainc és Me'.1uenne a dijodoformol dijodacelylenhől ké
sz1l1k, hogy arra .1odol hagynak halni, cs,-vel a lerménvt 'ki
~ildlák s toluolból kijegeczilellék. Sárga, prismnalaku sulrns 
JCgcc,zck. lcvcg6n cJhon1Jn11ak j'6d sznr10\ hoCS:.ÍJ.lVa InnoukÍl(iJ. 
\•. 1 1 . . " . b 1z ne:~'· iorszesz ne 1czcn, chlor~lorm. jól oldja. 

D!Jodparr.11henolsulfonsav = Sozojodol. 
D1lapsus, a, um, clmállolt, a jegeczvizükel elve. zlell kris

tályok J!OITÚ o;nlanak iisszc; némely kristály a levegii hchalása 
alatt mar elmalhk , p. o. a nalr. carh. nalr. snlf. cnpr. sulf. 

Dilatatio ventriculi = gyomortáguhís. 
Dilutus = higiloll, eil'ntéle a tüményitcll = concentrnlus. 
Dimentho!formal, Yérley állilolla ,el6, menlholnak formade-

lwcl és kénsavval való kezelés nlj<ín. Allalános CH, (OH)2 képlet. 
Dimethylaethylcarbinol = Alcohol rnm·licns. 
Dimethylcarhinolchloral, amvlenhvclralnak ehloralra való 

halüsakor képz6dfí k:ín1for;zngn ·ro!yaZlék, hlít6, n1ajd égető izü, 
horszeszszel, aelherrel, nitljokkal kevcrhelc'í. 

Dimethyloxyanthrachinon = Alizarin. 
Dimethyloxychinizin = A nlipnin. 
Dimethyloxystrychnin = BnÍcin. 
Dimethylpiperasinum tartaricum = Lyct'iol. 
Dimethylxanthin = Theobromin. 
_DimorphismL~S,, kétalakusJg .. némely_ ásvnnynak ama tulaj-

donsag?, h~gy kelfcle alakban fordul clo. L. Allolropismus. 
Dmatriumhydrophosphat = nalr. hydrophosphoricum. 
Dió = .Tuglans regia, !. o. 
Dioicus növény, kétlaki niivény, mehelrnek himviráoni is 

porzrís-virügai is külün-külün úlló ilc>vénvCn vannak. Ilvc71 nö~ 
vény p. o. a csal:ín. kender stb. " -

Dionin, sósav~:s n1;;noaethylacthcre:J n1orphiu1n, vngy só
savas aclhylmorph1n: C1:i lhi NOa. HCI + fL 0. Kristályos, fehér, 
keserli izü por, viziten oldódik, alcoholhan, aelherbcn nem. 
12:!"-nál olvad, majd elbomlik. \'izoldala az alcaloidreagensckkcl 
csapadékot ad. · 

Identitási .1:eacliúi n1cgcgycznek a codcinével, kivételt ké
pez nz ammo111aval szemben tanusilolt viselkedése; az oldoll 
dionin :) cn1:1-hcz nchúny L'.scpp a1nn1oniüt adunk, dionin csa
púdik le, dc ez 5 c1n·1 an11noni:ihan oldcídik1 1nig a codein 1 
c111·1-hen. 

'.\ dion~1l a cnd?in és morpllium javallatai alapján alkal
rnuzzak O·O~;:> gr.-onkcnl. naponta löhbszür vagy este O·o:~ gr.-ot 
egyszerre, I· romme, Holl, Block oo:l· --0·03 gr.-os adagok ulfü1 sem 
észleltek kelcmellen halásl. 

Dió-olaj: ·10 gr. ziild dióhéjat iisszezúzunk, 10 or. timsó
val és kev~s vbcz~:J <!_igc,rúlj~1k. „~wlún 2~0 gr. íl1101~ l'aolajal 
adunk ho~za s v1z!urdo11 adc!tg Jozzük, n11g a nedvesség elpü
rolog hclole. 1\ n1egszürl· ola.Jal 10 csepp naranascvirúg s 5 cscp 
nnona oil. illó-olajával szagositjuk. 

1 
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N11c.j1111yla11d. imnwl. 11iril/. 
trus/. No UO. 

Cortic. ci1111am. ;)·() yr. 
;; (llll'll11f. rro :;> 

citri ;)·11 ' 
Fmc/. caryophil/. 2·;) 
Had. zi11yibcr. fi·() 

, Calami UI 
N11r. mose/wl. ras. 1·11 
Viii. pd11ryo11iae NiO • 
V11y11iliae 2·511 ' 
Spir. pru11or. 60110·0 • 
Sfrnl per dics 211, dci11 fi//ra 

d (l(/ifo 
Sacc/wri al/1i 2:íllll gr. 

Dioscorin: Cm flw NO,. a dioscorca hil'sula alcaloidája, mely 
ugy hat, n1int a picroloxin. 

Dioscorides Pedanius, siciliai szülctésü görög orvo~ I\.r. u. 
az 1. szüzadhan; az ö-kor Iegjelcsehh pharn1ncologusa cs hola
nicusn. Gnlenos szerint ;, kiilclből álló munkúja lökéletes a 
1naga ne1néhcn s az egész középkor orvosainak isrncrelrorrú-
snul szolgúll. · 

Diospyros embryopteris, l'el's. ébenfa, islenhuzn. datolya
szilva. Cevlon, Sia1n ös .Java partjain lenyészc> ürükzüld fa gyü
n1illcsc. aZ indiai gvkv. szerint hivatalos. 1\ gyü1nülcs gü1nbüly · 
ded :l : .. ;, cm. ho~szu, ·l lebenyes kehelylvel· vm1 kiil'ülYévc s 
roz~daszcrü taplcíval van l'cd\·e. {i-10~ l·ekcszéhcn egy-egy 
lapos 1nag van. l~rellcn koráhnn a bél savanyu, ~negérve _ehct6. 
'l'arialn1az peclint sztílléiczukrol, csersavat. i\linl adslr1ngcns 
szcrl hnsználj:ík hasmenésnél. 

Dioszeghy Sámuel, a magyar rendszeres niivénytan meg: 
alapitója, szül. 17<il-hcn Dcbrcczenben, megh. 18l:l ti. o .. Papi 
púlyúra lépelt, 1787-ben l\ecskl;métcn .1t~1uíroskodott "., ,mncn 
Göttinnába menl, hol ol'voslant cs phvs1cal hallgalotl. 1;80-hen 
hazat&t s mint lelkész Dehreezcnbe1i telepedett le, hol sógor:í
val Fazekas i\liluíly l'cihadnagygyal hazai irodalmunk kol'szakos 
111űvél alkolta 111cg: i\lnnyar l·~üvészkünvv, rnclY a két 111agyar 
haz:íhan laláltathaló nélv~~nyeknek 111egisl11ert'sé1~e vezet, a' I..inné 
alkoln1:ínv[1 szerint. 1\ két részhcll álló 1nunka (Hil) geniuszl, lilhh
nyire haZni nüvényfajl foglal 111ngühan. 

Dioxyborostyánkösav = Acid tarl. 
Dioxymethylantrachinon = Alizarin. 
Diphenal, dinmydooxidiphcnyl, fényképészeti clőhivó. 
Diphenyl, 1. llenzolszúrmazékok. 
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Diphenylamin: íC" fhb NH. aromás szénve•<riilet. mch· só
sa\'as anilin és anilil1 elegyének 2-lO '· ra vnló t:tl'lhe\'ilésc ~ utjün 
készül. ~en1 kcllen1ctlen szngn, szintelcn, vizhen IH/ll1, nlenhol
han, aellwrhen oldódó jcgeczek, ;) l"-11úl oln1d, :llO"-núl forr. 
Ilaöin:íljúk festékek készilésére. Tömény kénsavban oldott di
phe11\'lan1in salélrornsaYnnk legcsckClyclJh n1ennviséoét6l is élénk 
kék Szint vesz fel. L M v t> 

Diphensav, a dipheny,IMI s?-úrmazcí kéialju sav: 
Cn H.1. CO. OH. 
Cdli. CO. OH. 

Szintelen jegL·czck. tübh sújn és aethere van cl6úllitva. 
Diphteritis, rng:ílyos. lúzzal júró hclcgség, mely a lorok 

nyúkhúrlyúj:inak sulyos lohosod:ís:íhan till. melynél :i szövetek 
clhal:ísa. a nyúkhártrn clpusztulúsa s ezzel anrn«hi:ínY és feké
lyezéidés júl'. A cl'miplól abban kiiliinhiizik. IÍo<;~, a 'rostmwús 
izznd111:ínyon kivUI n torok ny<ikhúrlyúja is elp1~~ztul. n111anÍ1ül 
azonban 11c111; a kél fol\'a111al kór-oka azonhan coy. 

,\ diphlerilisl egy slaplwlococcus okozza, m~ÍYcl Lö ll'lcr 
lan:ír l'cdczclt fel. EnÍc lrneillusok mc«tcle11cdnck a 11Y:íkhúrl1·ún 

1 
n • 

s :íl i;irl_dkal képezve. a fehér lcpcdéketalkolj:ík n torokban. ei. az 
elsfídlegcs folyamat; eme bacillusok hclyl;elileg veszedelmes 
any:igot (loxulhnn11n) tcr111cl11ek, 111elynek l'elszi\·(idúsa az egész 
lcslel ferl<"ízi s a sulyos tüneteket okozza, ez a n1úsoC!la. 
gos liinel. 

J\ diphlcrili krirk«pérííl annak rendkiYüli v:íllozci Yolla mialt 
riivid egységes lcirtísl adni ncn1 lehel. 

A diphlcrilis, b:ír igen ritk:ín, dc l'clléphcl c•«yéh nv:ík-
h:'irl\'Ükon is. · t-t~ ~ 
~ w ·~ .diph!cri!~sl nuír .a l'l:gick isn1crték. (ialenos igen jelle1n-

zocn 1r.1a le angina 111altg11a, synanchc név alall. 1821 licll Bre
lo1neau franczia orvos kilünéi lanulinúnyl lelt rú:n közzé az 
chH.:'-\'ezés is .tfilc er;·d ;\ hctcgség gyú~gykczclése Behring és 
lloux nagy Jclfcdezcscig rsupün az anliscptirus és dcsinficiens 
s;;.:erek hasznúlatüra voll sznrilvn. J-[osszas kulal:ísok utún ki-
1.n11latl:ík. hogy diphlcrilis bnclerium l'ullur:íjúl'al, n toxinnal 
lokozatosan nagyol>hodú dósishnn hcolloll lovak i1nn11111issü 
lesznek a nuí.skiilünhen halülos düsis irünt ~ az iov i111111nni.'.'.Üll 
:illatok vérsavój:íl'al (scrum) rnüs :íllatokal be~Ilva, azok is 
1n11111111isakk:í lesznek a tt-iphleria virusaival sze1nbcn. 

Bchring volt az cls6. ki ilv vérsavc'ival az en1herl is in1n1u
nissú telte, ha riivid idri:·c is ie.selriíl-cselrc1 a diphtcria ellen. 
A serum csakis a valódi, Liilllcr haeillnsok úllal okozott diph
lc1·ia ellen immunizül, a viirhcny-diphlei-i:\núl haiüslalan. 

:\ diphlcr1únak scrun1111al valú gycígyitüsn kcdvcz6 ered
ményt mnlaloll eddig fel, a halúlozüsi százalék 10-1'.l"/"-ra 
cs<'ikkenl s ez is n1ulaszf<Ísn:1k tudnndö hl~. f.„ 1\ntitoxi1111111 
diphtcrine. Serum. 

Diplegia = kétoldali hénul:ís. 
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Diploma, oklevél. eredetileg két Iapbcíl álló tábl;íf jelent. 
flip!on1ának nevezik ina nn1a oknuínyt, rn.cly valarnely innga
sahb kiképzési l'okozalol. (tudori, mesteri}, nemességet, tudo
n1únyos társulatba való felvételt igazol és cr6sit n1cg azúHnr 
hogy a diploma kiúllitói alúirásuklrnl c's peesétükkel ismerik 
cl az illctiínck érdemeit és képességét. 

Diplopia, kcttéís hítás, a szem hítási rendellenessége, midéín 
nincs n1indkét szcn1nek tengelye arányosan forditva a tárgyhoz 
s az alakokat n1indkél szc1níinkkcl n1áshol látjuk; egyik sze
n1ünkct eltakarva. csupán egy alakot fogunk észlelni. ;\ dip
lopia oka lehet a szcn11nozgat6 izn1ainak n1L·ghiilésc, n1id611 nz 
a szc1ngoly6t nen1 képes a rnüsikk:il egyszerre forclitani, 111üsik 
oka a szcn1 cgycnellcn lörc1képességc, s a rcc.zehürtyn rendellc
ncssé<re, ez utöhbinül a kcltds l:ílüs n1ég akkor is hcküvctkczik 
ha cs~k az egyik sze111 van nyitva. :\ hülésht>l eredt., csupün az 
izon1 rnűküdésének rcnnakadüs<itöl fiiggtí diplopia izznsztökkal 
gyógyilható. Jci hatásn Yoll az antifebrin, nalr. salicyl. kal. 
jodal; a n1úsik faj la diplopia ncn1 igen gyögyul. 

Dippel János Konrád, kalandos élein né.pwt thcologus, orrns 
és alclmnisla, szül. 1G7:1., megh. 17:l-I. 0 fedezte fel az illú 
üllati oiajat (Ül. animale Dippelii\, berlinikékel. l'hilosophiai és 
valhístudományi munkái miatt Hesscnbcíl, majd l);iniáhól kiula
sitva s 7 évig hürlönhen szenvedve, Svédországha n1ent, hol 
sikeres gyógyitúsaival nagy hirt szerzett n1ag{inak. 

Dipterocarpus fajok, Azsia tropicus vidékein tenyészr3 fük, 
melvekbiíl különbözci balzsamokat (hals. gunljunicum) szolgál
tatnnk. 

Dispens~lás, a gyögyszernck kiadása, cxpcdiülása. 
Dispensatorium, gyógyszern1ííkfinyv1 rendszerint vala n1ely 

nagyobb gyögyszcrés.zi n1ííkünyv;1ek. (l. pharn1~~copocn) l~i\·ona~a 
vagv utólagos toklaleka. Az elso dispcnsatonumot a XII. sza
za(lírnn Ahul Hassán. a bagdadi kalifa h:ízion•osa adta ki. 

Dissociatio, 1. chemiai dissociatio. 
Distingt expeditio, 1. Expcditio. 
Disznózsír, 1. Axnngia porci. 
Dita, alstonia scholaris H. cchites scholaris. L. taherna 

montana. apocynumfélék. Hi -17 111. magas erdei l"a a Philippini 
szigeteken, hol" n kérget inür régóta h.asznüljük. 1\ k<!rcg rende
sen ·10- HO 111111. hosszu, 1;) 111111. széles és 1 111n1. vastag, sza
bülYlalan darabokban kerül hozzünk; külséí rétcgél h6rszerü 
re1icdezett pararéteg fedi, melyen fekete foltok híthatúk; a ké
reu bclséí oldala reczés, némelykor hosszant csikolt. l\öunvcn 

::"> ~ ~ 

türhct«í porrü, pora szürke, szagtalan, ize kesernyés, dc 11en1 
kellen1ellen. (;ürcs6 nlntl sclskasavus tnészjegeezekel lüllal. 

}<'özcle vaschloriddn! ncn1 változik 1neg. cczelsavas ú!o1n 
azonban sárgaharna csapadékot választ le hcl61c anélkiil, hogy 
az oldat ke crü izét cl\'esz itené. 
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Tartalmaz 2°/, ditaint, ólomeczet által lecsapható zsirsavas 
gyantás anyagot, 3"/0 echicat~sint: [(Cr, Hs)o 0 2], echicerint: 
[(Co Hs)o O,J stb. melyek nem fontosak· 10"/ mészsós hamut 
', 1'>"/ ' t A t d"t't !' b' ' ," e~ ~ o "7;,e.,, cor ... 1 a .'~z~s .. anlair:ia!n:aI ::hi?akéreg he-

1; elt hasznal.1ak (!. ditam). l~ulonoscn valtolaznal es vérhasnál 
igen hasznos szer. 

, Ditainum crndum, a kéregből vizzel és borszeszszel kivont 
b~~·nas. szörpsörü keserü anyag, mely a ditakéreg összes alcaloi
clmt tartalmazza. 

Ditainum cryst llisatum: e„ Hao 0.1 N,, fehér, színtelen 
p~hely-i;laku jegeczek; elföllilható a nyers dilainból, ha annal~ 
v1zoldatat Ba (OHJ,-t tartalmazó vizzel kezelik s a szürecléken 
addig vezetnek át CO,-t, mig csak zavarodás képződik· a mca
szürt sárgá~ fol;·,adékot szörpállományura sűrítik be ; töméi~y 
:1Ico!10II~I k1von.i~k. Az al~ohol elpárologtatása ullín a maradékba 
1~m~~ vizet aclrn~i< -~ _a kensavYal megsavanyi_l?lt ol?a~ot villany
'.\Ollt ammal k1csap.1,1k s B_a (OIJ),.clal felbontpk, nnclon a ditain 
lclszal:,ach~I s aleohoHal k1vo1.1hat~. Sava,ldrnl sókat képez, me
Iyel.<bol l\a OH-dal Jelszabad1thato. [{, SO. verhenyes szinnel 
oklJa, e.~ .. olda~ l11elegitve iholyaszinü lesz; HNOa-al-sárga, zöld, 
ma.1;! voros szmu lesz, mely oldatból Ingok carminvörös csa
padekot adnak. Sósavval fényló lüalaku jcgeczeket képez: 

C22 Hao o. N, HC/, 
melyek viz.bcn ,elég jól oldódnak; sósavval hosszu idei" főzve 
C7;ukc;1-ra es chmethylanilinre hasad, minélfogva med'fe!cl a 
chammck szerkezetének. " 

. . A ditain .a vérf~szülést és az akaratos mozgások átteije
dcset, csök_kent1, a sz1v ver, de nem a bolvgidea működése 
folytan, :'-'~ ~zt _mutatja, h?gy a ditain a szivmozgúst lassító ide
geket hem!Ja ep ugy mm! ·az atropin. Lázcsökkentő hatását 
?nnan m~gxar'.íz~ák_ ki, hogy az edénymozgató idegek hűditése 
altal a \'erfe,zules cs anya"forgalom is csökken 

Dithan = Trional. " · 
D!thio~sav, alkénsav. 1. ac. hyposulfurnsum. 
D1ures1s = hugyelvalasztás. 

. ~iuretica _remedia, .. vi;.elethajtó ~zerek;, ama gyógyszer-
csopot t,_ melyek a v?seuterhen a vernyomast emelik vagy a 
veseelvalasztas agybeli közponljlíra hatnak izaatólaa. Ide tartoz
nak a srítartalmu ásvúnyvizek, melyek hasn~cnést" nem okoz
nak,_ hanem _f~lsz.ivódnak, a hugyanysók, kal. accticum, ammon, 
ac?l1cum, d1g1ta~1s, diuretin,. blatta orient, juniperus, ononis 
spmosa, petroselmum, santah oleum, cuheba s általában a fű
szerek. 

Diuretinum Knoll, theobromin-natrium natriosalicylicum : 

C1 H1 N. O,. Na. Co El. OH. CO. 0 Na. 

48°/" lhcobromin lartalmu fohér por, a magyar II., német 
línzny, Ü)'ógys<.. Lcxic11n II. 18 
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lll, gykv. szerint. l~lőállitása Gram C. szerint (1800.) a következő 
képlet szerint történik: 
. C1 [-[,Ni o, + Na Oll = C1 H1 '"'1 o,. Na+[], 0; 

theohromin natrhydroxid. natr. lhcohrorn. viz. 
C1 /J1 Ni o, Na+ Co lfr C<!. Na 0. OC = 

natr. thcohrom. natr. Salicyl. 
e, I-h Ni (h, Na Cn /Ii. OIJ. CO. 0 Na. 

diuretin. 
Dr. Slankay Aha kimutatta, (Gy. K, 18\18. :n -:l2. szám), 

hogy a diurctinnek c1nc vcgyképlele nc111 felel n1eg a valósi.lg~ 
nak. 1nerl a dinrelin kcll6s 111oleculáris vegye n thcnhrotninnak 
Na OIJ-dal s salicylsavas natriummal, slructiv alakban: 

CHa N.-CIJ Na / C-..., O/J 
I \ -...,, IJ-C"' j )C-CO NaU 

CO C- N-CHa 0 I / 
1 

~ 1 _ = 

-
1 i _I / H-C( /C--Il 

IJN C=NCO H 'C / 
(C1 H, iV.i (h, Na Of/). (Cn Hi CO. 0 /\'a. Oli)= 380: azaz a thco
hromin a Na 01-1-dal nem mint natr. lheohromat van jelen, ha
nen1 csupán n1int 111oleculúris vegyülel s készitésénél a thco
brorninnak egy H atomja nem lesz Na állal hclyctlesilvc s igy 
I-foO sem képződik. A Na OIJ okozza a dimelin maró hatását 
s ez okozza a Yizelclcl .iellcmzéí lripelphosphát jegeczckct. Eme 
lényt ugy vezette le. hogy a lheohrorninnak Na 0/-/-val való 
oldatából tömény horszeszszel egy fehér csapadékot választott 
le, melyben a thcobromin rnellcll Na 01-I is volt. (Gy. 1-1. 18\18. 
510--518.) L. még lheohrominurn nalriurn salicylicum. 

Fehér arnorph por, mely enyhén édeses, utólag lugas 
izü, hideg:vizhen nehezen, n1clcghcn könnyen oldódik, az oldat 
a Na OI-I miatt lugas. 

1: :í oldala Fc, Cln-lól violaszinü lesz, sósavval a Na Ol-I-t 
lekötve a thcobromin kiválik, mely kimosva Nr, OH han felol
dódik, an1111oniáhan ncn1; chlorvizzcl hepárolva n n1aradék 
ammoniá\'al bihorszint ölt. 

Hidegen leliletl diurclin oldat cscrsa\'lól megzavarodik, dc 
fölös kémszer hozzúadására megtisztul. 2 gr. diurelint 10 cm" 
vizhen oldva s szabályos sósavval épen n1cgsavanyitva egy 
cscpp .hig (t: 10) ammoniál cseppenls hozzá s a jól f'clkcYcrt 
folyadékot .1 órán át 20' C. hőnél hagyd állani. A csapadékot 
8 cm. átmér6jü szúrilotl szürőn összcgyi'ijlve s Hl 10 cm" viz
zel kétszer ·ldn1osva s a szürővcl n1cgszáritva az egész suly 
o·s gra111n1nál ne legyen töhb. 

Jól záró ü\'cgbcn álljon. 
Adagja pro closi Hl gr. prn dic S·ll gr. A dimctint mint 

kilünó vizelethajtó-szert rendelik, de sokszor kellemetlen mellék
hatásai vannak, mik a Na OH-nak lnlajdonilhalók. 

Div. = divid. osztd cl. 
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Divisio, osztás, pnralalrn "l'Ó"V ·zc. 1. 1 1 , , 
szétosztása inel1· 11111111„'1[ a ' . ~~ n~ s·. le ... ne { {artyakra való , ' \.( • { \ o{rvszcrcsz " ' 'I l a1nhár a Jeotühh sz·1!·1111111i"lh:l b., , 1 . , , szcn1111crte t tel végez n · -< ~ \.• • poro · szetn ' ' 't · · ] ' 
:1z cr{ísehh hatüsu szereket larlalm· .'. · · . 11.e'.·~:e HJ.a? ~· mely 
is mcllr'ízhet{í. .izo JlOI o' szetosztasanal nem 

Dob, hnho, l. Lymphadcnilis. 
Docens. egyete1ni inngüntanür. 

. .. Doctor, •lndot"„ egyetemi ranoJ' I· .. 1 ·l. , , • 
par1s1 egvctc1nc11 osztoa·llt·tk el""J J ,.., o_ ... 07:·'' n1c }Cl 1131-tol a 
későlih Owl'VOSÍ S .111·'1,". t1"1t,IOl,ll, ? ) ) a . .1og1, Il1Djd hiltudo111:.Ínj'Í 

l '. .· : ~ ~~ anyagon is. ' 
".{ . -~Ol'!oi.1 Jokoz<.itot az cgye.tc1ncken nverlict . ·"' 
szlJOI 1.11 ulan. A sw•orhlol· ·1 l"' l" 1 „ „ „ lll a k1<1llotl 
kíilüuliOznck cgyin{is~)J. ~-\ l~ulor\·~ 1 {.'.~~ H:Z1':

0
1 ,cg~·ctc1n~ken sokhan 

kezést l·elJ 1-i [ j . " .1 °. ne' c.glohhnnre eov érte-
, \ \ ( o gozn1,l arna ludon1't!lYl·t rh·-I ~l 1 -1 "· 

sagol 6hajt nvcrni. llérrehhen , . 1"·1f \. IJ d: n1~ y >o doclor
lelt e••\' tl(l(lfincnsc'i·e·I nl·i· ,12' - 1 '~ 1 .Je1 ' '.ti ne' ~neg d1spul:íluia kel-

::">. ' , \~,()e CCI IllL'!f[·tr. 11 l' 
azonban, valainint ·tz .1 sztil„·1. " 1 ·:-i ' 

11
<H a •,z a szok:.ís 

1
. 1 , . , .. "s " Hl"V ·1 l>romo1· ·1. l '1 . 
e avat olt fejére .1 doctor· 1„ 1. " l "'· < ·ea o <e G:tn a 1 l · ' - 1 ,,1 .1po lelte ·1 le„ti'hl t 

e n1arftt t, a küls{)s~1rckct tncll()zil· ; .1' ' :--., ' > egye en1cn 
nck az irüsheli és ~zühc!i vi· , ·t·:·:, anna ._ naµyoh~> snlyt fcktet
uUín ·1 1'elöltet d .

1 
• 25i->'ll'.L A vizsgalat sikeres lfríll-ís·i • . . oc orra pron1ovc·d·1·í!· ·ít· l - 1. < '.' 

oklevelei mclven 1·-11 · ' ·' '· ' ,H nm ne u a doetori 
• • w {)) )il\'ll'C IUCH \"ll1 e1nlitvc l' 1 t• ,. , 

cz1n1c, a vizsgülal l:lrgva s" a n1ccrér.dc1,11cll ,. 1· le Isscr a IOJannk 
\· , , ,_ w, n ano o {OZ'tt I f)rv 

, 1 zon gyogyszeresz1ncslerck · ,„,. ~. _, "'.; · ·•. · .... . I os. 
kcpcsck felmutatni cln\'erhet'I· ' ,1,i' Cl< ll;'eg1 h1zony1tvanyt 
ha Icgnlübh inéa e'ify t·Ín.ével 1 

\. _u gyogyszcresztudori oklevelet. 
a veg.\'lani, ayó~ri·s'·tlz„cl·t·i' 111· e's 1~1 '.: egyetc_rncn. tültcnck s ezalatt 
l 

w ow b · · ~ • ...ozctreszseot·1 1 · t - tl 
10raloriumi m1n1.l•'1!·1i<il·l"1i 1·0 1 II. ~ . ·,· " '' 1 m czc Jen a la-., ' \ \• cr a tozn·1 · s e· ·d" 1 

lelt tárgyak vnlnrncivikébrJI sn::i,. ,-. ·,e; .. \,· .· '.7: .
1
_ o a a.t~ az ,cn1li

doclori diserlalitil iriiak. JUl 1125o'1lod,isa1k alapJan keszült 

A doctori értekezést coy 1 .- . t 1 . a hizollsáo re·
1
c az 01.1'.051 .. 1

,?
1
.• 

1
\'

1
H?m agu llzottság bírálja meg; 

, n . < - • \< e e \an a tncrol· a y, t · 
gyogyszcr!sn1c:_i, vagy a küzcr1észséola~ii i~té~c<l t·eg_;· .a~11 vagy a 

;\ VlZS'"li-Jté ·t ('() 1 b ';>, ' dlld\UI. · •l "l . ,, . : „ n: < , 1 , 1 • {OI'O!Hl dtj fizetendő ,\z ~ ·t •I· ,. ; . 
1e o l sapl kollsegcn l·1111·01n il . t t ·1 . . c1 e ,czest a . ' . ' \ t 111 ar OZI • 

Dodecandria tizculZétporz · „ 1· 1· · '· . . 
nüvénycknek 1~ J>or;ójuk van osa \' . -:~ 111~c XL osztálya, en1e 

Dögvész, l. Pestis.' ' ' p. o. I czct a, asa rum. 

Dohány, l. ~icoliana lahacurn. 
Dohánypácz : 

Hp. 
Cnrl. l'innam. 
Frnc/. cardam. 
l'aniliac 
1'heae 
Kalii nilrici 
Sacchari 
Vini dulcis litr. 

aa riO·O, 
3;)'(), 

15·0, 
125·0, 
250·0, 

5. 
18' 
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Ha csak illatos dohányt akarunk készileni, ugy azt Tra 
benzoes, - bals. tolutani-val érhetjük cl. 

Dolomit barnapát. mészmagnesiumcarbonát : 
Ca GO, + '1llg COa. (Ca COa = 5-i·3. Mg GO,= -tó·G) 1. Calcil. 

Dolomol, hintőpor, mely alumen plumosummal elkevert 
borsavból va"y resorcinhól áll. 

Donovan° oldat, 1. Solulio Donovani. 
Dorema ammoniacum, 1. Ammoniacum. 
Dormiol, az aacheni oHhenania• szere álmatlanság ellen, 

mclv ve"vület dimethylaelhylcarbinolchloral, azaz a chloralnak 
ami;lenh~;drattal képezett vegye. Vizben, alcoholban, aelherbcn, 
olajokban jól oldódó !olyadék, szaga. eamphorra §s chloroformra 
emlékeztet. Követkczo formula szerint vezelhelo le : 

C _ Cla CHa CHa 
1 ""-/ 
C= 0. C-OII 
1 1 
H CH, 

chloral, 1 

CHa amylenhydrat: 
e- Cla 

\ -0-Clh 
e 1 
\ -0-C-CII = dormiol. 

lI tHa 
1 
CHa 

A chloralhydrathoz hasonló hatás':' alla'.ószer, ~ne.ly 0·5-3·0 
grammos adagokban kellemetlen mellekhatasok nelkul hat. 

Dosis, 1. Adag. 
Dowerpor, 1. Pulv. Doweri. 
Dr = a doclor szó rövidilésc. 
Dracena draco L. sárkánypúlma, a kanári szi~eleken le: 

nvésző fa, n1elvnek kifolyó nedve adja az igen r1tkn canarn 
s1lrkúnyvért. 1 .... - Sang.„ clra~o.nis. . . „ 

Drachma, nehezek, reg1 orvosi sulymcrtek, mely megfelel 
•L<)75 grammnak. Tartalmazott liO szemerl igrann), !. Orvosi 
sulyrendszer. . 

Draco mitigatus = H vdr. chlor. nute. 
Draco volans = Hvdi-. bichlm-. cmTos. 
Dracunculus polyp!Íylus, kigyó-lrang. s~rkányfíí: , obsol~t 

officinalis növénv a konlyvin\gfélék geniusaban; vtraga do.g 
szagu, bogyója piros; Görögország kiszáradt f?lyóibai1 ? olaJ
ligeteiben terem. Gyökerét mint rad. serpenlanael aranyer ellen 
használták. . . 

Dragendorf János György, német gyógyszerész-ehen11cns. 
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sziil. }.8-!G. H?stokhan, ké.sőbh PéterYáron gyógyszerészi lap szer
keszloJC, maJd a clorpat1 egyetemen a pharmacia tanára. Főle" 
a niérgek analvsisével s törvénvszéki chen1iával forrlalkoz"tl~ 

" ~ b • 

Drainage, alagcsövek, vékonv kautschuk csövecskék me-
lyeke_t carbolok!alb~n, tartanak el s arra valói~, hogy l\reges 
sebbol a seb valadekat vagv a gennvt levezessek. Yastansánuk 
1-10 mm. !. még Anlisepsfs. · 

0 0 

Drastica, evacuanlia, erős hashajtó szerek, p. o. autti aloe 
l. Evacuantia. · b , • 

Drimys Winterii Forster, cortex Winterani, a canellához 
hasonló mexicói fának kérge. melyet főleg sűlv ellen használ
tak,; használtcik 111ég 111int izgató zsongilót. 'l'ai·taln1az sok illó
ola.int. catechucsersavat, nyálkát. Ohsolet officinalis. 

D~ogua ~- gyögyfíís7:.?l", nyers .. g):óg~·any~g, 111cly n1ég fel
dolgozasra var; ilyenek foleg a noveny1 gvoavanyaook, állati 
részek. Ami a szó eredetét illeti. igen eltériÍk l'előle ~ vélemé
nyek; nén1elyek az alsó-nén1ct droog =száraz szóból szár1naztat
ják1 dc valószínü, hogy a görög lrochos gürnbülyü szóböl szár
mazik, mivel a magvak s általában a legtöbb fííszer nurulékonv 
g,ömbalaku, már 1300 évvel ezelőtt a trochos-szó fíísz~·tjelentetl. 
bne szó a germán törzsek lágyabb kiejtése folvtán drochos, 
a francziák által pedig droguc szóra lelt ferclilve: 

Drogueria = gyógyffíszerüzlet. !. Gyógyszerészet. 
Droguista = gyógyfűszerkereskedéí, !. Gyónyszerészet. 
Drumond-féle fény, a durranógáz Jángjt\ba tartott hegyezett 

krélúnak izzása által keletkező fénv. '' · 
Dryobalanops camphora, !. cainphora. 
D. s. = delur signetur, orvosi vényekcn röviclités. 
Dsa1far = !. Géber. 
Dsute = Jule, a len és kenderhez hasonló rostos növény, 

melynek rostjait kötszer gyanánt hasznúlták. !. Go;sypium. 
Duboisia myoporides, solanaceák családjába tartozó, Ausz

trá'.iában és Uj __ lí.aledóniában tenyésző növény egyetlen faja. 
Aganak megszantott csucsál a benszülöttek mint iznató szert 
külön zacskóban hordják magukkal. Eme növénv leveleinek 
vizes kivonatából : · • 

Duboisin nevü alcaloiclát állilollak elő: C17 H„ NO,, mely 
apró, fehér tűkben jegeczedik, atcoholhan, ae:herben, chlorÖ
formban. oldódik. 

Hatása a szemre megegyezik az atropinéval, de gyorsabb 
s egyuttal gyorsan muló is. Belsőleg is alkalmazzák 0·0002-0·001 
gr.-os adagokban mint scdativumol és hvpnoticumot. Kénsavas 
sója a holland Ill. gykvben hivatalos. • 

Duc idegek, dne idegrendszer (ganglion), ama idegcsomók. 
melyek a központi idegrendszeren kivtil a lest periferiúin van
nak elhelyezve. dc a központi idegrendszerrel mégis össze 
vannak kötve. Altalában a központi idegrendszert alkotó ide"
sejteket is clucolrnak nevezik, ámbár ezek idegsejtei más sze~-
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kezetüek, mivel a körzeti dncok kötőszöveti tokkal birnak, melv 
a központi idegrendszernél hiányzik. l. Idegrendszer. · 

Dudafürt, varjnköröm, colntea arhorescens L. a vitorlás 
virágnak közé tartozó 2-3 n1éler 1nagas cserje vagy bokor, 
n1e}y középső l~urópúhan lenyész. \'irága súrga, hüvelyes ter
mése fl cm. hosszu s a folicula sennaehoz hasonlít, levélkéi a 
német sennalcvelet képezik (folia sennae Gernrnnic), kellemetlen 
izü, hashajtó halásn. 

Dudva, planta, herhacea = fünemli, kerti vagy vetemény
heli g}:om, gaz. 

Dulcamara, solanum clulcamaru. L, édes-keserü csucsor. 
Kuszó, cserje, mely sövények körül, nedves helyeken ncí 

l~velő gyükcrü, alant fás 1-3 111. 1nagas szára van, a 
kuszó ágak télen elhalnak. A nyélczés levelek tojúsdad szivala
kuak s crr6I, valarnint lilakék virügairól, 6szkor pedig hosszukús 
piros hogyóil'öl knnnyen ráisn1erhetni. \'izi chsz6116nek is 111ond
júk. \rirága oly szerkezetü 1nint a burgonyaYirúg . .Junius augusz
tusban vin\gzik. 

„!\ n1agy. I. gykvlicn a szár;iz és knszó {igak hivatalosak 
voltak mint stipiles d11/camwae. A szárak tekeredetlek, -1-8 
111111. vastagok, ehnosódottan ;) szcgletesek, hosszant barci.zdásnk, 
kivül halványzöldesek. belül a bél megszármhísa folytán üresek; 
a zöld kéreg a megfehéredett középrétegliől szúritáskor leválik; 
a fás réteg zöldes, igen likacsos; a szárilolt kéreg keserü, a fa 
édes. Tartalmaz: 1„ dulcarnarint, 2., légeny lartalnm •alcaloid• 
ne1nü anyagot: Cur, f/r,r1 O:.w „\r, ez azonban nen1 egyszcrü vegyü
let. n1ivcl vizoldatáliól a1nn1011ia alnktalan lü1neget csap ki, 111ig 
a duleamarin oldva marad; 3., picroglyciont, mely dukamarin, 
czukor és solanin keveréke; -1. 1 solanint; ~)„ kc111ényil6t; ü„ a 
tavaszi úgakban pectint. 

l\. dulca1nara hatóanyaga a solani11 1 inely hdralá fecsken
dezve hatástalan, bevéve azonban hányást okoz, a vérhc átszi
várogva a holygidcgckre hat, a légvétCI gyérül s a halál fulla
dási tünetek között áll be. l. Solanin. 

1\ növény ágai n1int izzasztó és 1-iugyhajtö szer is1nerctesck, 
20-30 gr.-ból készült f6zclet bevéve, vagy gyümölcséből 
50-100 szemel elfogyasztva mérgezési tünetek lépnek fel, u. m. 
nehéz légzés, nyugtalanság, szédelgés, a leslct hideg verejték fedi. 

A száraz ágak hatásosabbak. Alkalmazzált mint vértiszlitót 
és a légzőszervek hurutja ellen. 

Dulcamarin : C" EJ,., 010, a solanum dulcamaníban mintegy 
Q·,.1°/0

; halványsárga szagtalan, igen kescrü por édes utóízzel; 
30 r. hidegyizben, ;) rész forró \JO"/„-os alcoholban oldódik, ol
datából cczelsm·as ólom lccsapja. !!2 S0.1-val sárga veres, majd cse
resnyepiros végre hah·ány lesz. 1: 1tJ arányban higilotl kénsav
val lözve dulcamarelinné és czukorní hasad: 

(C22 !!„., 010 + 2 !120=Crn1-ho 011 + Cn Hi2 Oa.) 
Hatása tanulmányozva nincsen. 
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Dulcin, paraphenetolcarbamid : 

/ OC2Ho 
C11H.1, ll'< ll · 

'-' CO.NFL 
1883-ban Berlincrblau által felfedezett vegyület. mely kalium
cyantltnak pnraphenr~lidin-sósavra való hah~s~~kor kelctkezilc 

Elfüíllitható ugy is, ha 1 s. r. p. phencl!dmt 3-szoros meny
nyiséali benzolban.oldunk s 21/„ sr. 20"/„-os phosgén-benzol ol
dÜtba" öntjük, midő a sósavas -pheneti~lin kiválik; lillralu~:ba 
ammoniát vezetve a Cl atomot az am1do-esopot helyetles1l1 s 
chlorhydrogén és dulein keletkezik, mely utóbbi destillátió utján 
visszamarad. A ehemiai átalakulás a következő: · 

/ OC2Hr, 
a) 2 Co H.1 , GO C/, = 

'NH2 
. / OC2 !ln _ .. / OC2 lfr, 

Go [J, , N „ H + Ho EL , 
' 

1 
'·- GO Cl ' Nlh HCI; 

• OC2 Hr, 
b) Co IJ, ( N.,.,.. fi + 2 NHa = 

' ' GO Cl 
/ OC2Hr, 

C„IJ,, N< IJ + NH1C/. 
' CONfü 

Teljesen ártalmatlan, igen édes izü vegyület, mely a sac-
chnrinnal fog komoly versenyre kelni. . 

Dulcinnak nevezik még az evonyn.rns europeusban talal
ható a n1annittal ison1cr szénvccryü}elcl, rnclyet n1e0rikülönbüz-

' o„ -
lclésül. 

Dulcit-nak neveztek most cl, de jelölik melampyrin, cvony
min nevekkel is: Cn [J, (Oll)o. Képződik tejczukorból a fcjlőd.cí 
11 behatúsára: szintelen. cgyhajlásu jcgcczck, vízben eléggé 
oldódik. 

Dulong-Petit törvénye, a nem illanó elemek alomsulyának 
illó vcgyületcikből való meghatározására: a lest faj melegének 
és alomsulyának szorzata állandóan (J-.l, azaz lm X p = (;-4., ebből 

G·'1 
p = lm; 

eme törvényt 1819-ben Dulong és Petit ismerték fel, de a leg
több chemicus (Berzelius) kétségbevonla, de később kitünl, hogy 
az elemek többségére eme törvény bevált. 

Duotal = Guaiacolum carbonicum. 
Duplex = kettős. . . 
Duplicált üveg, metszett üveg, nalronüvcg, nalr. cs calc. 

silictílból áll, de vastól, mangantól s tisztfüalanságoktól ment s 
finomabban van kidolgozva. 

Dupasquier reagense, szerves vegyületek kimulatására ivó-
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vizben. \'izes aranychlorid oldat; szerves anyagok ezzel főzve 
sötétkék szineződést okoznak. 

Dura mater = 1. Agy. 
Duramyl, ragasztószer, mely ozonnak burgonyakeményilórc 

való hatásakor keletkezik. 
Duren, dll!'ol, symmetricus telramethylbenzol : 

Cn FI,. CHa. Clia. Cfh CHu. 1 : 2: 3: 4: 5. 
Kámforszerü vegyület. 

Durit = dermalin. 
Duron = dll!'en. 
Durranás, 1. Detonalió. 
Durranó ezüst, 1. Arg. l'ulminans. 
Durranó gáz, 111indan1a gázelegyek, 1nclyek n1cggyujtáskor 

erős explosióval égnek el. Az explosió azért üli be, mivel az 
elégéskor igen magas hő 1000-3000 e· fejlődik, minek folytán 
a képződő gázalaku égéstermékek hirtelen kiterjednek. Ilyen gúz 
a H és 0 elegye, a H és Cl világosság bchaL'1súrn, a vihígi ó 
güz levcg6vel keverve. Durranó güz elnevezés ala!t 2 térfogat 
H és 1 térfogat 0 elegyét értik, melynek 3000 C" h6jében a 
krétalmp is izzó lesz. 

Durranó higany. mercuri fulminát, e, N, 02 Hg, az acelo
nitrilb61 vezethető le, ha abban egy H atomot az (N02) cso
porttal helyettesitjük: CHa. CN = acetonitril, Cfh. N02. CN; ha 
a H2-t Hg-vel helyettesiljük, durrhiganyt nyerünk. Előállítható 
oly módon is hogy Hg-t HNOa-han oldnnk, majd kevés alcoholt 
adunk hozzá, mire heves hatás üli be, s ekkor még alcoholl 
adunk a folyadékhoz. A kéneső, mely kezdetben kivállolt, ismét 
feloldódik s mint durranó kényescí, kristályos pelyhek alakjú
ban rakódik le. Selyemfényü, szürkés jegeczek, melegvizbcn 
nehezen oldhatók. Töménykénsavval, melegitéskor, üléskor he
vesen elrobl,!:,,n. Gyutacs készítésére használják. 

Durrano sav, szabad állapotban nem ismeretes, sói a ful-
minatok, jól ismert vegyek. 1. Durranó higany. 

Dutkóró = i\Ielilotus. 1. o. 
Dühösség, 1. \' eszettség. 
Dülmirigy, monytövi mirigy, prostala, .a hugycscí kezdeti 

részéhez dűlve, azt körülveszi. s 20-30 nvilással nvilik abba; 
17-28 gran\m. sulyu, id6sebbelmél kóros "tultengés!)e megy :.ít 
(hypertrophia), mely gyuladást is okozhat. 

Fiatalokmíl is előfordulhat de csak heveny alakban s a 
kankó hátraterjedéséb6l veszi eredetét. · 

Dyalisator, 1. Dia!isator. 
Dynamit, nilroglycerinnek szilárd formája. A nilroglycerint 

a 60-as években Nobel kezdte robbantásra használni ugy, hogy 
azt fürészporba vagy agyagporba itatta. Dynamitot a következő 
arfüwban készitenek: 

"I. 75 r. nilroglycerin, 20 r anyag, 0·5 r. szóda. 
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II. 75 1-. nitroglycerin, 20·8 r. elmállot földpát, 3·8 r. quarcz
hon1ok; 

Ill. 25 r. nilroglyccrin, -10'/, r. fürészpor, 33 r. Na NO,, 
0·5 r. N02 COa; · 

[\'. üS. r. nitroglycerin„20 r. kovaföld, '1 r. faliszt, 8 r. salét
rom. stb. 

Oynamogen, Seligsohn schneidemühli gyógyszeré;z készit
ményc mely vashaemoo!obinból áll, tartalmazza a vér tenné
szetés 'veoyi\leteil tömét~\' állapotban. 10 gr.-ja megfelel -15 gr. 
tojásfché~ének vagy 3? gr. r~iarhahusn.ak. Kellemes izü. . 

Dyscrasia, keverek, a .1alrochermcus humoralpatholog1cns 
orvosi irüny kifejezése, melyet a vér kórós állapotünak jeliilé
sérc hnsznállak. Elavult kifejezés. . 

Dysenteria vérhas, f'crt6ző bántalom, mely főleg étrendi 
hibákból szárn;azik s a végbél és a vékonybél alsó felének 
hántnln1azúsára szoritkozik. 'fünelci: étv{igytalansÚM, bágyadtság. 
hnsmenés; a hasmenés !dnos hastáji fájdalmakkal jár, mi 
n1clletl az ürülék i11en kevés, nyálkával, gcnynycl, vérrel kevert 
s napjában igen s';ikszor jelentkezik a székcrőllelés. A halál 
kimerülés lünelci közölt áll he. 

Kezelésénél iuen fontos a belek kiüritése s belséí desinfi-b 
cicnsek alkalmazása bóditókkal. Az ürülék ferlőz6 hatásu. 

Dysmenorrhea, l'újdalnrns hószúm. mely a vérzés rne?jelc
nése el6lt jelentkezik s tart egész folyama alalt s az alhasbol 
kisugárzó 

0

kólikaszcrü görcsiiktcíl kisértetik; fejfájás, szivszoron
gás, émelygés, !Hínyás: vérto.lulús a fejbe: reszke~és kis.é1:il< .en;e 
rendellenességet. A honapszam mennytsegc k1csmy, sotelvo~·c:', 
az ivarszervek duzzadtak. A d. oka a méh rendellenes feJlo
dése s a petefészek gyuladúsaihan rejlik, de az idegrendszer 
lulságos ingerlékenységénél is előford.ul. , 

Gyógykezelése abban áll, hogy ilyenkor _meleg bor?gala~t 
kell tenni az áoyéktájra, forró lábfürdéík a hoszám meg1ndula
sát clőseuitik, r.n<lalmak csillapitására bóditókat kell alkalmazni; 
mcgkönn)·ebhülé,t okoz az ágyéktájra rakott nadály. 

Dyspepsia, az emésztés hiányossága, mely lehet a gyom?r 
direct meubeteuedése, de lehet idegc•s zavarok eredménye 1s. 
Dyspepsia" elne~ezéssel a gyomor ama rendellen~s míík?dé?él 
jelölik, melynél anatomiai elváltozást nem lehet k1mutatm, mm! 
épen csak az emé,ztőképesség hiányát. Mivel a jó gyomor
emésztéshez a táplálék minő- és mennyiségével arányos sós~.v 
és pepsinmennyiség szükséges, ezen vúladékok hiánya dispepsiat 
okoz, épuay, mint tulságos mennyiségük is, Ha a gyomorban 
sósavhiün~ van (lwpoaciditas), akkor azt pótolni kell sósav ada
golása által, ha 1iedig a sav sok. (hyperaciditás) meg kell a~t 
kötni alcalicarbonalokkal; szükség esetén pepsint is adhatm. 

Gyomorhurullól fiiggő dispepsiánál enyhe hashajl?k al~a!
mazandók, egyszerü esetekben a gyo':11ornedvek elvalaszlasat 
kell fokozni keserü anyagok, nux, von11ca, rheun1 1 cognak, stb. 

1 

111 
! 

11 
H 
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által. A dyspepsia tünetei a kellemetlen érzés, nyomás a gyo
morban, felböfögés, émelygés, hányás, rossz szájíz, étvágyta
lanság. 

Dyspnoe„ nehézlégzés, légszon1juság, szán1os tüd6- é-5 sziv
bántalon1 körtünete, n1ely a légzési és keringési szervek anyagi 
elváltozásfüil vagy pedig idcgbef'olyástól van l'ellételezve s a 
nagy crő1negfeszitéssel j~író légszükség kiclégilésébcn s ennek 
kifejezésében áll. Az idegek befolyásától függő dyspnoet asthmá
nak nevezik. L. Asthma. 

Dysuria, hugyrekcdés, nehéz vizelés, a hugyszervek szö
vetének (hólyag) anyagi elváltozásától vagy helyi akadályoktól 
(hugykövek) függő kórtünet, mely azonban a hugyszerveket el
hító idegek működési zavara is előidézhet, hová a hólyagkiüritő 
izom hűdése sorozható. 

Első sorban gyógykezelésénél a hólyagkiüritésre kell töre
kedni, mi görcsös hugyrekedésnél meleg borogatások, nadályok 
által érhető el, Iegczélszerübb a cathetcr bevezetése; a gyógy
kezelésnek azután az alapbaj gyógyitására kell irányulnia. 

Dzondii pilulae, 1. Pilulae Dzondii. 



E 
E = erbium ycgylani jele. 
Easton szörpe, Syr. chinae el ferri phosphorici. 
Eau capillaire, anliseplicus hajcosmeticnm, mely tartalmaz 

o·uo;, chinint, 5°/, glycerint, ü9'/o alcoholt, '25"/o yizet és 2"/o 
peruhalzsamot. 

Eau •de Botot, igen jó szájvíz: 
Rp. !. Rp. ll. 

1'rae chinae 
» cinna1n. 

aa 
01. caryophil. 

, meth. pip. 
> anisi aa 

1'rae coccio11e/. 

5V. 
XXXV. 
e. 

xxx. 
300. 

01. menth pip. 
caryophyl. 

aa 
, anisi s/el/. 
11 cassiae 

Alcolwlis 80 /0 
Res quaiaci 
Vani/iae 
Corl. chin. reg. 
Coccionell 

Eau 
Eau 

Rp. 

Digere el fillra 
de Bredfeld = Spir. Bredfeldi. 
de Chinin = Hajszesz. 

!. Rp. 
Spir. vi11i. gallic. !rOIJ. 
Chinini .m/{11r. 2. 
Bals. pernvia11. 40. 

Ill. 
Decoct. corl chi11ae 

Rp. 

3(): 5()() 

Coccionel/ae 
[(a/ii carbonici aa 2. 

II. 
Trae canlhar 

,,. chinae 
Glycerini 
Rum 
0 /. bergam. 

rosar 
;) neroli. 

2-5. 
2. 

1·25. 
G40. 

10. 
5. 

10. 
2·5. 

1 IJ. 
120. 
40. 

500. 
xv. 

II. 
IV. 

Spir. vini 80. 
Eau de Cologne, (olv. o'd colon) aqua seu Spirilns Colog

nie,1sis; egy évszázad óta közkedvelt illatszer. melyet régebben 
mint izgató dörzsölőt is használiak főleg főfájásnál. ájuhísnál. 
Feltahílója Farina .János olasz kereskedő volt, ki 1709-hen a 

' 

1 

'I 
1: 
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Rnjna vidékén utazott szappanokkal és illatszerekkel; későbben 
Kölnben a Jürich téren telepedett le, hol kis boltja s bhora
toriuma volt, innen került a hétéves húboru és a franezia had
jürat alkaJn1üval világgá a híres ~Eau de C:ologne~. I-i'arina 
l 7GG-han meghall s tilkút unokaöcsesének hagyta örökül. ki 
1792-ig vezette az üzletel. A húz jelenlegi főnöke Farina Júnos 
Múria. A kölni víz reczipéjét a Farina csal;íd egy kristúlyüveg
ben, háromszorosan lezárt ládúhan őrzi mint valami úllamtilkol. 

A kölni vizel Kölnben majdnem minden húzhan készítik s 
a reclamirozáslól függ, hogy ki ad el többet. 

A kölni vizet eredetileg ugy készilik, hogy az olajos-alco
holt púr hónapig üllani hagyjük. azutún lepúroljúk s 5-G évre 
a pinczéhe teszik oly hordóba, melyben m:ír cléíz6Ieg finom 
szesz állal. 

Mivel a kölni viz csak akkor jó, ha az illó-olajok jól össze 
vannak :.érve<, annak készítését a szokott „:\liscc< szóval ki
fejezni nem lehel. 

De mivel a legtöbb gyógyszerésznek alkalma sincsen, hogy 
készitményeil évekig állani hagyja az illat megerősödése végett, 
'forncsányi ljpót karlürsunknak igen jö lnödszcrét fogon1 ez
ullal megismertetni, mclylycl >üreg< kölni vizel lehel pür hét 
alatt készíteni. 

i\Iindenckelötl a szesz minőségére kell a fősulyl fektet
nünk, ne legyen az kozmús, de teljesen szagtalon sem, miYel 
a szesz specialis szaga hozza összhangba a löhhi illalol is. Az 
összekevert illó-olajok egy részét horszeszszel, mús részét tiszta 
rozsszeszszcl keverjük külön-külön s pár napi :\!lás után nzokat 
összelölljük s enyhe h6nél lepüroljuk; ha a lepárlús nem fizetné 
ki riJagát, elég az elegyet valtüval ledngotl üveggel együtt 60 C1 

vízben tartani addig, mig az elegy jól átmelegszik. A hosszn 
éYig való hevertetés helyet pedig a következőleg já1jnnk cl: 

A lepárolt illetve átmelegített kölni vizel egy palaczkha 
öntjük s oly dugóval zfüjuk cl a nyílást, mely dugóból egy 
kigyómenelü cső úll ki. A palaczkot szájával lefelé egy mús1k 
palaczkba állitjnk ugy, hogy a fels6ből a kölni viz lassan 
lecsepegjen; eme készüléket a délelőtti napsugarak hatásúnak 
teszszük ki 3-4-szcr. A napsngarak erőművi és chemiai hatása 
elősegili az olajok. és alcohol panínyainak mozgású! s ezzel a 
tökéletes elkeveredést. 

Az •őregbités• elérésére némely helyen púr csepp amrno
nifü adnak az olda hoz. 

Rp. 

Előiratok. 
~ Springhrunn „ 

Narancshéjszagu: 
01. auran/. corl. 

cilri corl. aa. 
> bergam. 

30. 
12. 

01. neroli bigr. 
, pelal. 

::i rosn1arin. 
Spir. vini. recif. 

1. 
2 
4. 

8000. 
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,Jülichsplatz 4.• Rp. 
Narancsvirágszag11: 

Ol. a11r. corl. 
, cilri > 

., bergam. 
, ml/". flor 
> ros111ar. aa 

Spir. uini. r. 

26. 
34. 

14. 
8000. 

Prima. Rp. 
0/. ncroli 

l'OS/JlGl'. 

> aur. corl. 
citri :?> 

berr1n m. 
1\lcoholis 85 11

/ 0 

3. 
2. 

na :J. 
2 

1 OOO. 

Fodrászoknak, Rp. 
Olei bcrgam. 

citri 
, aur. flor. 
, anllws. 

Sp„r. uini r. 
Aquae naphae 

• • • 

(l(l 8. 
2 
1. 

fiOO. 
80. 

J crin ~t'laria 11nrina. 

01. Rosmarin. 
, petit grai11S, 
, /aua11d11/. 
, de cedro 
„ cilri 
, Por/11gall. 

bergam. 
::> ncroli 

Aq11a rmr. flor. 
1\lcohol 8~3°.r o 

01. lrwend. 
::i neroli 
> berg. 

citri 
, menlh. pip. 
,. anllws 

thymi 
> rosar. 
> 111eliss. 

{(([ 31. 
a2. 
13. 
21r. 

(iOO. 
11 OOO. 

(/([ 1. 
!!. 

12. 
l"l/. 

(11[ 1 v. 
((([ I. 
900. 

80. 
Spir uini 
Aquae naphae 

Igen kellemes 

Olei beryam. 
, cilri 

carynphyl. 
, /a11cnd11/. 
, rmthos 
:i rosar. 

nerol . 
Spir. uini recl. 

20 
10. 

na 2. 
\'. 
x. 

1000. 
L. Aqua cologniens. , . 1 · 

Eau de Javelle, chlorkaliumot cs kalmm hypoch onfot 

! ·t l , ,·, olclnt (l' Cl 0) melyet clőállithatunk oly módon, 
at a maz • ' • l 1 l ' l 

hony ha lí.OH oldatába Cl-t vezetünk, v_ag): rn , cf1 o11r!ne1~zt, o -
dat?thoz Ke C03-t adunk. Hasznüljük fehenfesre cs o t1sz 1 asra. 

Eau de Labarraque, épen olyan mini az eau de .Tavelle, 
csak J{ helyett Na-t tartalmaz. . _ . . , 

Eau de Lys, arczmosóviz, mely áll 17·;) lnsm. suhmtr. cs 
150 rózsavizböl. 

1 
! 

1 
'! 
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Eau Marschal : 

Rp. 
illoschi 
Alcohol 
1rae Ambr. 
01. bergam. 
, caryophyl. 
• lauendul 
;p. origan. 

15. 
1120-0 
. 70·0 

aa 35. 
xx. 

8. Stenl per dies 
Eau de quinine, J. Eau dc chinine. 
Eau forte = Aqua fortis. 
Ebfa = Rhamnus catharlica. 
Ebnyelvfü = Crnoglossum off. 
Ebonit 1. Cautschuk. 
Ébrény l. Embrio, 
Ebszőllő J. Dnlcamara 
Ebulitio = hideg felöntés, infnsnm frigide paratum. 
Ebur artefactum, mesterséges elefántcsont: 

Rp. 
Calcii carbon. 

, o:rydali 
Aquae comm. 
Acidi phosp/10r. 
Alum. cnl(f. 
illagaes carb. 
Gelaline 

Ebur ustum J. Carbo ossium. 
Ebvészmag J. Nnx vomica. 

1r;. 
100. 
300. 

75. 
5. 
2. 

15. 

Ecaaluminium = a gallium első neve. J. ecabor. 
Ecabor. igy nevezte el i\Icndelejeff a perioclnsos törvény 

alapjün előre felfedezett scancliumot. 
. Eca.jodotorm, joclofo1:mnak 0·05% paraformmal való keve-

rekc. A JOdofonunak u. 1. nincs hactcricid hatüsa, azért azt 
paraformmal keverik, midőn formaldehyd képződik mely a jo-
doformot stcrilisülja. ' · 

Ecasot = Argon. 
Ecbalium elaterium, l. Elaterium. 
Ecbolica = Abortiv szerek. 
Ecbo_li~, a se~ale cornutnmnak eddig tisztán clrí nem állí

tott alkotoresze, m111tegy O·lfi''/0 ; vízben oldható s abból Hg Cf, 
által fehér csapadék alakjában leválasztható. 

Ecclegma = Linctus, 
Eccoprotic8: ·= aperientia rcmedia. a gyengén hashajtó sze

rek. 1. Evacuant1a. 
Ecet l. Acetum. 
Ecet aether l. Aelher acelicus. 

__..--.,....,..---,------.,..---~--- -·-- --

Ecetes méz, J. Oxymel. 
Ecetessentia, 1. Acetum. 

283 -

Ecetsav, J. Acid. aceticnm. 
Ecetsavas sókat !. a fríszók alatt. 
Ecgonin, a cocain básisa. L. o . 
Echium vulgare = kígyószisz, obsolct offlcinalis 11oveny 

az érde.;levelüek csalüdjúban. Hégehben kígyómarás ellen hasz
nálták. 

Eclampsia, rüngögörcs, rohan1okhnn jelentkező s az egész 
teslre kiterjedéí görc;ök, melyek minden folismerheléí ok nélkül 
lépnek fel fogzüskor, hiírh:íntaln1'.1kkor, bélhnrnl és bélférgek
kel egyid6hen . .:\.z cela1npsia k6rjöslala sulyos, 1nivel oka n1ég 
nincs kiförkészvc. Csillapilóul bróm'rnlium, chloralhydrai, mor
phium adandó. 

Ectasia, a véredények lúgul<isa. f~. i\ncurisrna. 
Ecthol = anliseplirnm, mely a thuja halóanyagüi larlal-

111azzn. 
Eczema, izzag, oly viszkel6 h6rh:íntaln1ak 1ncgjelölésc, 

melyek a h6r mélyebb rétegeiben való kiizzadással, nedvképzéí
désscl és lohos folyamatokkal s bibircses, varros vagy genyes. 
pikkelyes kiütésekkel júrnak. 

,..-\z eczcn1át főleg a laicusok a vér rossz öszzetétclénck 
tnlajdonitják, azonban eze11 felfogásl semmi sem igazolja. Az 
eczen1a n1indig helyi eredelü h:}rh<'inlalo111, n1cly külső inger 
folytán keletkezik s a véreloszló.lásl felakasztva a béír idegeinek 
miíködésél is zavarja s a biír nem láplálkozhalik eléggé. 

Az ccze1rník11ül a vizet amennyire lehel, kerülni kell, a 
megtámadoll helyet szúriló szerekkel kötjük be, ilyenek p. o. 
az ólom, zinc, bismulh sói, a kütrúny, salicyl, naphlalan, slh. 

Rp. 
Jl/erc. praccip. a/b. {i'ftli. 
l3ismuth. subnitr. .Nlli. 
L11110/i11i anhydr. 2Mlli. 

;1/. D. S. Kmíics. 

Edény, niivénytani értelemben a sejtek lársnlásál, csopor
tosulását értik alatta, mid6n a sejtek önállcísága csökken, az 
egymás fölött úllcí sejlck vízszintes fala nagyrészhcn eltünik és 
hosszu csövek - cdénrek - keletkeznek s a nüvénv szüvelét 
képcz!k. • • 

Edes ánis = 1\nisn111 vuigarc. 
Édes fa _:__ Had. lic1uirit. 
Édes gyökér = Had. liquir. 
Édes-keserü csucsor = Dulcamara. 
Édes köménymag = Foeniculum. 
Édes mandula = Amygcl. clulcis. 
Eductum 1. csapadék. 

l{azay, Gy6gysz. Lcxicon ll, 



Égény = Aether. 
Egeny = Caerium. 
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Egérfark-kóró = .Achilca millel'ol. 
Egér kő = Arserncum album. 
Egérszagu fű = Cicula virosa. 
Égés, valam:ly. testnek oxygénne!. ;•aló_ eg?.·csülé_sc. @ahí

ban minden vegv1 folyamat. mely ho cs lenytuncmcnyek ko
zölt n1c11y vénb'e~ ~\z égést hosszu ideig ncn1 tudtük 1ncg111n
gynráz11iw s a~t. !1iltél~, hüf5Y az égés alkal111.i\_al, a lest n~eg
se111111isül. I..avo1s1cr h1zony1lolla hc azt, hogy eges nlk~il1naval 
a test a Jevcg6 oxygénjével egyesülve nuís vcgyülclekkc alakul 
s ncn1 se111q.1isül n1eg. 

\'an egy biwnyos hr>íok, melyre a le;[ fcllievilve meg
gyul s az oxygénncl gyorsan egyesülve elég, ez a gyulndási 
hömérséklel, mely minden testnél küliinbiiz<i. 

A fémek oxydaliója, a korhadás, a lélekzés, mind lassu 
é"ések rnelveknél a hosszu idrin :íl f'c1'liidiill mele!! a1>r.ínkint 

b • "' • u 

elvczc!lclik s ncn1 okoz oly szcn1bcslök6 lünen1ényt, n1inl 
111ikor a hő egyszerre c111clkcdik fel, annyira, hogy a lest 
izzó legyen. vagy hogy 1neggyuladcí gázokat fejleszszcn a lc
vcaő oxycrén1' ével. b vb • 

Az élclfolyarnat is lassu égés; a lélekzéskor beszi\'oll le
vcr1ő u. i. a tüdőben cg\· vékonv hürtvún át ér'.nlkczik a vérrce 111clvnck haen1oglob-inja cgyvesül a1lnak 0-jévcl. 1\ sziv lllÍÍ

ködése Ííllal az oxyhaernoglobin larlalrnu \'ér (arlcriosus) a lest 
minden részébe eljut s a lazán lekötött oxygénl ütadja a test 
különbözii anyagainak. melyek ezáltal CO;-ra. f[,0-rc és car
han1iddü égnek el, n1ely égéstcr1nékek a vérrel (vcnosus) a 
tüd6he vitetnek s innen kilehellclnek; a venorns vér ismét 
O· l véve 111agúhoz, égést táphíló 111u11kájüt folytatja. I-Iogy a 
szervezel az égés ~íltal szenvedett anyagvcszlcségct pótolja. 
lúplálkozmmk kell, 1. l'hlogislon. -

Égetett czukor, 1. Sacchar. loslurn. 
Égetett gipsz, 1. Calc. sulfur. usl. 
Égetett magnesia = :llagn. oxydal. 
Égetett mész = Calx usla. 
Égetett timsó = Alurnen uslum. 
Égési seb. 1. Combuslio. 
Egol, cgolokrrnk neYezik az orlho-nilrnphcnol-p-sulfösm·as 

higanysökal; harnavörös szinf1. vizhcn oldódö por, az oldat iz, 
szagnélküli, sc1nle_.(cs kérnhatúsu. Igen crds haclericid hatásuk 
van a!1élkül, hogy izgatná1u.1k, vagy nu1r1uínak. 

Egvény = alcali. 
Égvénydék -·, Alcaloida. 
Egyenértéksuly, 1. A equivalcnssuly. 
Egyesülés cilemiai, a chemiai álalakuhísnak egy neme, 
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n1id6n két vagy lübb leslh{)l egy uj. egészen nLís physicai és 
chen1iai sajútsúgu test (vegyület) keletkezik. [>. o. ha vízre 1Va 
darabol dobunk, az a vizzel Na 011 dá egyesül s 1 H elszabadul. 
t\z cgycsii!ésl a lcglühh esetben a ho111lús cl6zi 1ncg, 1nclycl az 
cr6schh vcgyrokonságu testek vonzaln1'.l okoz. 

Egyetem, universilas literanun, Alma mater. azon nyilvános 
intézetek, melyekben a lutlomúnyok egész lerjcdelmökben 
rendszeresen lanittalnak s azokban a legfi'lhh képcsilci okn1:í
nyok szolgúllatnak ki. t\z cgyclc111ck 1n~ír az ö-korhan il'lcztck, 
mert p. o. az alexandriai nagy iskolüt ily értelemben kell ven
nünk, mivel a tudornúnyossúg kiizponlj:íl képezték. ,\ XL szá
zadban Salcrno, llavcnna. Bologna, Padua. l\íris, SaJa111anka 
voltak a főiskolák székhelyei, hol a lanulc'ik lan:íraikkal egy kis 
küzlúrsasúgol képezlek, innen van nc\'c is: e,:..;yelc111. 

Egyfalkások, monadclphia. Linné növényrcndszcrénck X \'[. 
osztülya; cn1e növények porzöszúlai egy cs6vé vannak üssze-
116\'c. Ide tartoznak: 111üly\"a, len, gólyaorr. 

Egyhimesek, mornuHlria, Linné l. niiYényoszlúlya. Ide tar
tozik p. o. a vizi lófork: hippuris vulg. 

Egylakiak, an1a vir.ígos nüvényck, nH~lycknck v1ragai ugy 
vnnnak képz6dvc, hogy a porzók is, a terr116k is n1ás-n1<Ís vi
rúghan vannak, dc egy és ugyanazon növényen, ellentétben a 
kéllakiakkal, n1eiycknél a tern16s és por1.{Js virágok küliin
külön növényen vannak. :\ 111cglcrn1é:\cnyiles a szél vagy ro
varok segélyével törlénik. 

Egyszikiiek, monocotylcdones, ama növények, melyeknek 
egy sziklcvelük van a csirüjuknn. I·:n1e növények f6gyükcre 
korán elhal. erlény-nvalábai zürtak és szétszórtan tíllök. Henrle
scn hosszukús, hí1idzSa-a~aku épszélii leveleik vannak. a levél
hüvely jól kifejlett s a sz.írat kiiriil\•eszi; a leYélerek nem ágaz
nak el, hanen1 pürhuzan1osan hala.dnak cgy111úsközl a csucsig. 
A viníg p:írla és csésze nélküli, rendesen 1--2 levélkürbííl álló 
lepel képezi a virágtakarót. 1\ virüghan a :i-as szü111 az ural
kodö. r\z cgysziküek osztúlya hat rendet foglal 1nagúha. 

/. Liliom uiníy11ak: 

.:\loe, lilio111, hagyn1a, kikerics, asparagus off. dracacna 
draco, crocus, ananas1 dioscorca slh. 

II. Pú/u11ík; 

III. Pely [l(ÍS f'ii uek: 
f{izs 1 ha111huszn:.íd. czirok, s:.ís. 

!\'. Orchi<icúk: 
Salep, Yanilla planil'oL 

V. Pbí11yf'1'/1'k: 

Banánok, gyii111bL~r. curc.un1a, slli. 
lD* 

il 

1 
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V 1. !311:ogú11yos11k: 

Aroidcúk, calamm, pandtín:ik stb. 

Éjjeli pilulák = Pilnl laxanl. 
Elaeosac:iara, olajczukorkúk: l\észittcssék cznkorporból és 

az aelhericus olajhól oly n1ódon, hogy n1indcn 2 gr<1111n1 czukor
porrn 1 csepp olaj jusson . .föl kcverlcssék el. Hevenyében ké
szitend6. ;.\lint iz- és szngjavilöt, dc n1i11t adjuvnns izg<1lt)l is 
hasznúlják. l-légchhi gykvek p. o. elacosa'ichurn!n :iuranl. clae
osucch. cilri-t oly n16don kt.!s7.iletlék, hogy cznkordarahhal n 
nnrancs vagy czilron1 héjcíl ledürzs6llék s az igy lekapnrt ol[ljos 
héjat a czukorrnl egyiill elporilollúk. 

Elaidin11róbai az olivanlajnak rneg\'izsg~ílüsa arra nézve, 
hogy nincsen-e szürtuL:l o!ajo'.\.kal (len111ag-. 111:.í.k-, naprnl'orgó
mag-olaj) ha1nisitva. A vizsg:ílandti oh\jból és l'l!l J'. s. HS01-ból 
5-;) cn1 1-l ké111e:->tilien üsszcrázunk s 12 ür.íra hii\'üs hel\'rc 
leszszük. Ha az olaj li;zta oliva-olaj volt, ez idfí mnlva kcmé-ny, 
törékeny fehér lütnc~et J'o~unk kapni, 111ely lriclaiclinhr'>I úti. 
dc ha az olnj han1isil\'a volt, kcn{)c.sül!onuínyu vagy folyékony 
1nassúl ka1>nnk. 

Elaidinsav: C1" Ha1 (h, bomcr az ohjswval, képzfülik az 
olajs:ivhól H.\'Oa bchatús:mt. Szi11tclen. l'é11yliíje,,cczek, l\OH-val 
ü;;szcolvnszl\'a palrnilinsavas és cezelsavas kaliun1 kelelke;dk. 

Elaillum chloratum = Aethl'ienum chlornlum. 
Elain, olein, olajsnvas lriglJ:CL'rid: 

[ Ca Ih. Oa. 1C'is Haa 0,1a = 884 J. 
--;l"-n<il tííaiakhan 111cgszil~írdul!l szin és szagnélküli olajsíírn 
folyadék, le\'eg{ín 1negsürgul s avas lesz. llahnilinnnl és s!cal'ill
nal elegyedik s olajat vagy zsirl liépez velük . ..\ disznözsir n1i11t
egy ·10-(l'.2°/11 olcinl larlalinnz. 

Elaterin, Cw fb ():, nz elatcrium halóanvaon, minteo1· 
. " n ~ 

:27--::;:Y1
/ 0 : halszügü oszlopok, ll"!clyek nlcoholhan. c,l1Jorof'orn1han, 

CS;-hen oldódnak. oldala k<izönh<is, alcaloid kémszerckkel csa
padékot nen1 ad, savakknl súkat ncn1 képez. 

.„\z angol gyk\'. szerint hivatalos s 1nint drastieus purgati~ 
v11111ot alkaln1nzztik urü1niünül, 11areolieun1okkal törlént 1nért1c-
zések eseteiben. Adagja 0 003--tHltlG gramm. 

0 

Elaterit~m angiicanum~ nz cchnliun1 elalcriun1 gyü111iilcséllek 
ncd\'éli6l ülhtjúk el6. A nüvény (ugorkús 1nagrugö, n1onH1rdica 
claleriu111, cucnrhilaccae) l'ekvő k~ics!alan fíí, éYel6 gvükerü. a 
füldkiizi tenger partjain tenyészik. „4 gyü111!>lcs ugorkü-alaku s 
tüskés, h:íro111rekeszes, sok hosszudad 1nag11al lclc. ~Iidön a 
gyii1110lcs ~rik, a hcls() hurok fala a n1ng\~~~kat kirugja. innen 
vnn neve is. ;,\ nedvei az éretlen gyün1ülcs hosszanti fclv~ígúsa 

~íllal gyüjlik üsszc; a llL'dv szintelen, a levegfin clptírologvn, 
vil:ígos, törékeny, útlütszallan lü111cgcl hagy hülrn. I·:n1c dara
bok frissen halvünyzüldek, később megszürkülnek s J'eliiletiikün 
clatcrin jcgeczckel lehel lütni, fíí szagu, keserü izü. 
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Tarlalnrnz 30% clalcl'inl .. 1'2 1/0 vi1.cl 8 1/0 l1nnt. 
Szújba vé.vc nyülfolyúsl, gyom~rba jutva savós hélürülést 

hasr sikarús!, hún \'Úst okoz. 
O·;j --3 cgr.-Cls adagban all\.aln1azz:ík 111inl erélyes has

hajtót szivhúnlal1naklöl függ{) sav6grülen1~:\.11(51; halúsa ;) úra 
mulva J'cllép. 

jJérgczésnél nyúkos il~dok adandók, azutün kis adug 
opin111. 

Elayl chlorlir, 1. Acthylenum chloratum. 
Elavu'.t gyógyszerek ''~ ohsolet oll'iciualis szerek. i'<llcg a 

nüvény\'il:.íghan Yan sok oly nüvény. 111elynck régehhcn nagy 
gyrigyedíl lulajdouilottak. dc miYcl múr helyette jobbal lndunk 
alkal1nazni, ohsolelok küzé sorozzuk. 

Electrochemia, llerzelius elmélete, mely elmélet sze1·i11l a 
vegyi'ilctck eleelrn1Íega\i\' és clee-lropositiv ftlkali-é.;zckh6l (dla
nak s en1e ellen:étcs clcctro111os lülté:-ü alkalré.~ze'.\. \'onzód:'1sa 
1nagyarüzza 111cg az afl'iniln'> che111ie.'tl. l~leetr~)lisi:->nél c~ak11gya11 

a vegyületek posi!iv alkalrészc (söknül a f'é111) a -- . a negatiY 

rész (sav1naradék) a --f- sarkon \'Ülik le. L Ionok. 
Electrolysis, a vcgyülctcknc!\. szélbonLisa cleL·.lrornos ~íra111-

n1al. ,\ hont6készülék -j- sarküt a1H)d-nak (honlü) a - sarkül 
llalúd-nuk (cjlc'íl nevezik. 

I·Ia réz.~'ílieznldatha vaslen1L~zt leszünk. ez egy kevés rezet 
csnp le ez oldnlh(1}

1 
n1ely nzulün a vassal együtt elec!1·011His 

úra1nol indil s a vas lcljcsc11 hcvonödik rézzc·l. I·la 111osl egy 
süo!dalba cleclro111os sarkokat üllitnnk, a folvadék <lZ úra111 
hatúsn alatt alkatrészeire hon1lik s nz clcelroj>osili\' ionok a 
katod, az clcclronegativok az unod sarok felé 1nozognak ..-\ -
s·irkon lcvúlott alkatrészek a fén1ck, a +-on lcv,íloltak a nen1-

J'émek. llcrzclius az elemeket a k<i1·etkczr'í sorba '2cdle elcc
lrochc1nini lulajdonsúguk szerin-l: 

Oxygén, kén, sclén, nilrogén, Jluor, n1olyhduen, vol!ran1, 
hor, sz,~n. anti1non, iridinn1, platina. rhodiu111, palladiu111, kénes6, 
nikol, vas, zink, n1angún. urún, chlor. hro111i jód. phosphor, ar
scn, chron1. vtrnaclin'. lcllur, lantal. tilan. silicium. hydl'Ogcn, 
nran\', osn1iun1, ezüst, réz, hizn1uth, ón. ölo1n, cad111iu111, kohalt, 
alunliniun1, n1agncsiun1, ealciun1, slronliun1, ha1·yu111, natriun1, 
lrnlium. 

Electromosság, a testeken észldhclfí s azoktól clvülaszt
ha!allan sajálsüg, mely azokon bizonyos külsií hchatúsok J'oly
l;in (dörzsiilés, ülés, chcrniai vúliozüs) lép fel s 1'6leg abban 
nyilvánul, hogy a nen1 clectron1os testeket 111ngukhnz vonz
zúk. :\lúsik kiváló sajütságuk az. hogy ép oly sarki különvúlúst 
mulalnak, mint a delej, ez awnlrnn csak akkor lesz észlelhető, 
ha e kétféle cleetron1ossúg, n1clyek eddig cgyn1úsl ellensulyoz
túk. külelnválasztatik, 111cly n1íí\'clct bizonyos n1ennyiségü erő 

felhasznúlúsúval lehetséges. 
Az egyncn1ü electron1ossúgok cgyn1úst laszitjúk, a külün-

1 
i! 
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nen1ück egyn1ást vonzztlk. r\z elfiúllilási n1ód tcrrnégzelének 
rncgfclcl61cg nz clc'.íálliloll clcetron1ossüg is nén1ilcg külünhüz6 
p. o. dörzsölési-, érintési-, (galvanismus.1 indiloll- (dynamo) elec
lro111ossúgok. Az elcclron1ossúg hatása· terjedés küzhcn nYilvá
nul, a lc1:icdéshen lev6 elcc:lrornossügot' 'clcctrornos á1:ar111.;
nak nevezzük, 

Az clcclromossiigol Thales fedezte fel ki (i.lO-ben szül Kr. 
e. ő észlelte cl6szür, hogy a 111cgdürzsöll horoslyánk6 (clcc
lrou) kiinnyü leslelwl, (papírszelet, szalma) magühoz Yonz. (;i!
berl angol orYos (15-lü-JGO:J) kimulalla, hogy minden lest 
tllcgdörzsülvc villa111ossügot 111utal. 1 ,, Galvanisn1us, 1 nduclio. 

Electrum = boroslYÜI1, snccinium. 
Electuarium, nyelet: lekYürszerü tömeg, mely f(i]eg nöYényi 

poroknak n1ézzel, gyürnölcsizzel vagy félsürü kivonatokkal ké
szitclt keveréke .. .\lapanyagul használt anyagok a n1éz, syrupus 
simplex, pulpa prunonun, lamarind. Igen jó kcYerékel ad 1 rész 
por, ·L r. syrnp és :) r. pulpa lamarindornm. 

.-\.z clccluariurnok hun1ar elbon1lanak, 1negszáradnak, azért 
hevenyében készillessenck. Tclejes kúYéskarníllal adagolják. A 
magy. II. gykvben az clecl. lenilivurn hivatalos. 

Electuarium anodinum = Elecl. aromal. eurn. opio 
Electuarium aromaticum. elecluarium slomacllieurn, illatos 

n!·alal: llp. Puh·. mcnlh. pi1Í. salviac aa 30. l'ulY. angelic.. zin
gibcris aa 10. Pulv. cinnam. caryophyll. nuc. moschal aa G. 
Mellis depurali circa :HJO. \'izfürd6n gyenge hiínél keyerd. ~linl 
élvágygetjcszl6l használlük. Elarnll. 

Electuarium aromaticum cum opio, clecl. anodynum, elccl. 
thchnic,un1, conl'ectio opii, 'l'hcriaca. 1\ Icgrégihh és legnagyra
hecsüllchh gyögyszcrck egyike, 1nelyel ki'ilün diszhelycn tnr
totlak a gyógyszerlúrvkhan s készitésc egész ünnepélyes aclus
sal 111cnt végbe . 

. t\ n1ngy. L gykv. szerint hivatalos s GO gr. elecluttr. aro
ma!. és O·:ill gr. opiumból üli, hasonlcí készítmény az oszlrük 
gykv. theriacja 1 gr.-han O·Ol gr. opiun1ot, '2°/0 sciilúL és 1°/11 . 
m nrhúl tartalmaz. Elavul!. 

• Alkalmazlük régebben kisebb nagyobb credménynyel a 
legtöbb baj ellen mint fájdalomcsillapilól. 

Electuarium e senna = elcc.1. leniliyum. 
Electuarium a1ieriens, clecluar. lenilivum. 
Electuarium lenitivum, clccluarium aperiens, clecl. e scntrn 

a magy, ![. gykY. ·szerint hivatalos. Hp. Pulp. prunor. 120. Hoob 
sambuci 40, ín balnco ar1uae ín pullem redaclis addc: J>ulv. 
fal. sennac, kalii hydro-larlarici aa 211. prius intime mixla. 
Mellis dcpurllli circa l:i.O. r. !. a. clccluarium. 1-2 küyéskanúl
lal adagoljük mint hashajtót. 

Elefántcsont, 1 Ebnr. 
Elefantiasis, hőrbúnl1dom, mely a bőr rendkívüli megyas

tagodüsában nyilvánul, n1ely főleg a végtagokon lép fel, de elő-
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fordul a ncn1z6szcrvekcn és az arczon is .. A.z „cl~phantiasis chro
nicus biirhúnialom kövekezménye s. olt , le.1lodtk. hol. hosszant 
tarló Jobok miall a bőr állanclrí elvallozasnak. v~11. alavelvc. A 

l ·, ei0Ji·1·11at1111 k ·dalt en1e hete11sécr ritka. lr\·ogv1lasa csak hc-n 0 „ „ ~ „ n n v '~I .. I venv' esCtekhen vezet crccln1ényrc oly n1:)don, iogy a ~~o':c -
tullcnaésl állandó nvomókülés alá veszik, v.1g?' ha a szovelck 
t{tnlúli~oztisúl a vérerek lekötése Jllal mérsékltk. !. Lepra. 

' Elefántfog = Anacardium. 
Elefánttetü = Anacardium. 
Éleg = Oxyd. . 'J" Elegy, a keveréknek ugyszolYa n1agasahh Joka. nlll c;n 

az összekeveri testek többé érzékszerrcinkkel .nem vehet.ok 
észre, az 'eloszlás tehát a n1olecuhík k<">zt van, n11g n kcv~rel~ -
nél számos rnolcculu kis részecskét képez s eme moleculakh?l 
álló részecskék rnnnak clkever\'C. Elegyek p. o. H7; olvaszlas 
~íltal nvert ölvénvck, a condcnsat:ós terrnékek cgyrcsze, a leg
több oldat a aáikeverékck (Ievcg6}. 

Élelm,isze~ek vizsgálata, !. Túpszer-vizsgúlal: . , . . 
Elemek· az oly testek, melyeket sem chenllm sem pllls1cm 

ulon küliinn~mü alkatrészekre bontani nem lehel, elemeknek 
neveztetnek .. >\z elen1 fogalrna rnúr régi ugyan, dc n.cn: .chllc~1 
az érlelembcn használlük azt. Arisloleles az 6 yrrnc1p1nmatl 
nevezte elc111eknek: lüz, viz, !'üld, levcg6 s ezek hol os~zetcllcl~ · 
nck vélte a klilünhüz{) lúrgyakal. .-\z clcn1ckn~k. lcgk1~ebb _rc
szccskéil atomoknak(!. o.) nevezzük, ez a cher;11m bonlt~s h lt~t'lt, 
több alom molccul:íl (!. o.) képez, ez a physt,cm honl'.1s halara. 
l\.Ct elein n1india cay n1cnhalü.rozoll sulyarany szer1nl (e~y~ 
szcrü sulvarúnyc~\ t7~rvény~) vagy annak töhb'.-:zilrüsc szc~·11!l 
corcsiil C{ry111áSsul veo\·iilctlé. J~n1c viszonylngos, St!ly!nenny1se
g~l aloms~ilrnak (!. oJ. nevezzük. Az elemek ~1:tekcl, melyek 
Szerint azol( egy111úst a vegyülclckhen hclyeltesJl1k, accpuvalcns 
sulrnak (I. o.) mondjuk. 

- Az elemeket kétféle csoporlha foglalják. vagy eleclro
chctniai viselkedés6k s ezzel kupcsolalhan vegyjcJic1nük, vagy 
alon1sulYok szerint, cn1e kél rendszer egyn1ással összefügg (1. 
Periodu-sos törvény). . Ai elemek Yegyjellcmök szenn.l: 

A) l'osiliv \'. búsisl képző _elemel~. azaz, [emek: 
!. v. ériékück: H. Li. Na, [,, W>. Cs. Ay, 11. , 
II. "· érléküek: Be, My. Z11. Crl. Ca, Sr, lla, Ct1, !Iy. PI>. 
Ill. v. é.: Au, Tb. , z l, / J' !\'. v. é.: Ce, A/, Se, Ga, Zn, Fe, Co, Si, Cr, .lln. '!, 1. lll, 

Rh, Jr, Os. 11 · 1 1 B) NcgaliY-, saYképzéi elemek vagy mela otc o <: 
!. v. é.: FI, Cl, lJr, J. 
ll. v. é.: 0. S, Se Te. 
III. Y. é.: N. P. As, lJ. 
!\'. ·v. é. : e, Si. 
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C) Atmenéí sajátságuk: 
Ill. v. é.: Sb, Bi. 
IV. v. é.: Gc, Ti, Sn. 111, Zr. 
V. v. é.: \la, Nb, Ta. 
VI. v. é.: Ma, \Vo. 

. -~7: ~l~mek vegyétékél. fent kis római számmal jelzik. 1. 
Chemrn1 _iras. Atm;1. A ma 1Sme_rl elemek száma k. b. nyolcz
:ai1, halarozott szamot mondam nem lehel, mivel vagy ujalrnt 
fedeznek fel, vagy pedig elemnek véllet bontanak fel mái· is
mert elemekre. 

Elemi, gummi elemi, eme név alatt különbiizéí ••rnntálrnt 
foglaltak össze, az oszlr. V. gykv, azt ÍJ/. ieica icicarih:Z·oe Can· 
dole brazíliai fából mondja sÍármazónak. melvel a ra törzsé
nek. ben,'etszése állal nyern~k s 100-150 kgr. ·larlalmu lád:íkha 
teszik. En1c gyanta hevenvchen lü(1r. később kc1nén1· s·'11·0·'1s 
1 J J 1 ' • "· ' 0 ' ~ ~.ra ).o {fl~ {Cpez, erős, .n1acishoz _hasonló szagu, csip6S keseríi 

1zu. I· orra borszesz teljesen oldja, melvhiSI kihüléskor re hér 
elcmin jegeczek vülnak ki (2·1°/„), van niéa benne hia nlcohol
ban oldódó gyanta (GO'fo), illó- olaj, (12·5'~,) kescrü 

0 
anrng és 

tiszl?lalans~íg. l~z a gyanlaféleség azonban ritk~ín jön~ kercs
kedesbe. 
.. . A n~met II. gykv. elemije a nyugatindiai selaphyrum Hovle 
labol folyik, ez a gyanta gömbölyded, levelekkel borilol!, ·Az 
ang~I gy~<v ... demije a a c~narium commune L. fajból való s 
i\fomll;1bol Jon ~ keres~<edesbe. Eme fajta elemi van lcuinkáhb 
h~sznalatb~n. L~tgy, n1ezgaszerü, szcn1csés gyantás tön1t?g, 1nelv 
szmlelc_n tisz.ta ;s lehet. Levegéín megsárgul s keménv lesz'; 
szaga ~desko~1en)', c7:1tro.m és terpentin keveréke. AJCohollal 
nedvcs1tve szctes1k; lorro alcohol feloldja melvhől kihüléskor 
ele~1in (am):rin_: 2 ~;'" H:o + IJ, 0) jegecz.cdik. ki; vízzel .illó
olapl lehet atparolm helole (12°/„), mely két, a C111 [fa soro
zathoz tartozó vegy_ületből áll. ÜÜ"/11 -ál eme gyantának hideg 
bor:zeszl:en ol~lialo a.la!<lal_an g):anta képezi; alkatrészét ké-
1~ez1k meg br~m. h1ymchn cs !:re1clin nevü anyagok. A terpcn
tm.hcz _haso1;lo hatasu. s k~nocsökhen ahelycll hasznül.:ák. A 
bnt.: nemet cs belg~ rcgebb1 gykvek ungucnlumot késziltettck 
belole. 1. Bals. Arcc1. 

l~Ien1ihez hasonló hnhísu gyantúk az anin1e
1 

copal és da-
n1argyanták. 1. o. 

Elemi ir = Ung. elemi. 
Elemzés = Analvsis. 
Éleny = Oxvaén'. 
• - b 

Elenyülés = Oxvdatio. 
Élesztő, ferment~un, az c1:jedésl (1. o.) okozó microoruanis

musok, melyek a közéletben is használtatnak kcnvérsüt~snél. 
Ei_n.e préselt élesz!éíl az e1:jcdő folyadékból szeszgv,frakban ké
sz11!k oly módon, hogy az e1:jedi5 folyadék folszindn uszó habot 
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leszedik mossák s keményiléível keverve préselik. Az élcsztő
scjlck a' lcvegi5b61 kerülnek az erjedéí folyadékra s olt szapo
rodnak. L. erjedés. 

Élet elixir :__ Elixiriurn ad longam vilam 
Életessentia Tra univcrsalis, halsamica. bals. slomachicum 

Scchofferi tra b~nzoes composilurn. i\lindcn vidéknek megvan 
; n1aga :1~Iclesscnliája.:, leglöbh helyen n linct. unívcrsalisl 
adják e név alatt. 

Életfa = 'rhuja. 
Életfü = Tcucrium marurn L. 
Életkor, az emberi szervezel kifcjl6désc'nek idiíszaka. Az 

clséí életkori sladium az embrio, mely ide> alatt a gyermek az 
an\'a szerveze.éh6l nyeri túplálékát és oxygénjél a ~töldökzsin~
roi1 át. 111ia fonantatúsa után ~80. napon n1cgszülel1k. D-10 hn
napig túp!SlékŰt szopás utján n1ég, anyjút(~ ~lye~·i.;_ ezalalt s_nlya 
(:)230) az első öl hónapban mc~lw!s;-erczod1k. 1 .~vcs koraban 
már az eredeti sulv néoyszerescl en cl. Az elso hetekben a 
gyermek nem ;esz fel 'é:rzéki ben):o1:1;t;mkal a fújd~lm•~k~l. ,Jd~ 
véve s csak a 3. 4-ik helben kezdi fejel a hang ul,m 101 d1t,m1 
s inosolyogni. 

A -1-7. hónapban bujnak ki ~z elséí_ tejf?gal~. :i1ely;k.nek 
száma ,1 éves korig 20-ra szapor?chk. A ':!" elctevi?I elolerhe 
lépnek a nemi különbözetek. a lany?k eltol kezdve J?l~h3n.le,1-
16dnek s idornuk nőies lesz s 20 eYes korukban le.1Jodesok 
tclfífokára jutnak; Az ivaréretség. hiny_oknál !1 mi éghajla:.unk 
alatt a H-16 evben .1elentkez1k, deli v1dekeken hamm,ibh, 
északon kés6bb. A !luk fejléídésc lassubb s növésök 2:1- 21 
éves korukig tari, ivarércttsc'giik is későbbre áll hc. 

Ezen icl{íszakban a szervezet teljes virágzüsál s munka· 
képességét éri el. Ezen életkort kö:eti a néíl~1é~ ·!''-::-".° év!ien 
beálló climactcrium, férfiaknál pechg a kezdodo oszules, vegul 
az aggkor fejezi be az életkor s.zakait. 

Élettan, physiologia, az orvosl~1do1~1ány an1a ága, „n1.~IJ: ~ 
szervezel egyes tagjainak (agy, sz1v1 idegek slb.) n1uko<lesct 
tárgyalja. 

Az élelmííködés lényegét a régiek különbö_zőképen . fog. 
lák fel s a természelhölcseliSk JégbiSI kapott elmeletewel igye
keztek azt n1cnn1aayarázni. .:\ristotelcs szerint az (Jcln1űködés 
a vér mclegéti'il rügg, melynek központja a szí;•. Cl~rnl.ius Ga
lenos íri cliSször élettani munkál, melvben az clelcrol ismeret
len fornishól származónak mondja. • 

Hai·vevnek a vérkcrin<1és lclfcdezése. a n1vcrosco1i fella-
- 0 • 

lálása, Hallci és Galvani fellépése nagy lendülelel ad?lt ?Z 
élettan fcjléídésének; számos kisérlelhöl levont tapa~zlalas ut'.n'. 
~laycr Hóberl, Schullzc, I-Jelmholz, Darwm. Balogh, fhanholler 
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az élettant ama magas szinvonalrn emelték, melyen ma áll. 1. 
Yitalismus. 

Elettaria cardamomum = Cardamomum. 
Életvegy~an, a physiologia ama ága, mely az élő szerve

zetben a különböző alkotórészeknek szenvedett vállozásait chc
n1iai alapon n1agyarüzza. 

Elixirium, az alchymia és ialrochcmia elnevezése, melyet 
e!einle a bölcsek kövére alkaln1azlak; l)aracelsus oly gycígy· 
szereket érlelt alattuk, melyek a quinla cssenliákal, a ·canumokal 
(l. o.) larlalmazzák. Ama clixir, mely az összes gyógyszereket, 
arcanu1nokat tartaln1azza, a nagy clixirnck nevezték. 

Elixír alall ama folyékony gyógyszereket nevezzük. melyek 
spiritussal vagy borral készülnek növényi részeknek kivonüsa 
állal. Az elixirek tulajdonképen a linclurákhoz hasonlók; lar
talmaznak oldva cxlraclumokal, sókat, növényi hatcíanyagokal, 
illó-olajakat stb. Régebbi pharmacopocák szümos clixirl készil
lcllek, melyek már nem használtatnak s csupán nevíikcl velle 
:íl az ujabb nomenclalura. 

Elixirium acidum Dippelii: Rp. Acid. sulf. e. p. 100. Spir. 
vini recl. 300. 

Elixirium acidum Halleri = Liquor acidus Hallcri. !. o. 
Elixirium ad longam vitam Augsbur .iense. Augshurgi esscn

lia: Rp. Alocs 100, Ligu. quassiac 50. Corl. auranl. 1'0111 aur. 
immalur. Rad. rl1ci. Had. Zedoar. aa. :i.). Had. Gcnlianac 10. 
Rad. enulae. Myrrhae aa 10, Croci 5, \'ini Malagens. 1000, Spir. 
dilut 1500. Posl digcslionern diernm 7 flltra ct adde Sacchari 
albi 50. 

Elixirium amarum sec. pharn. Germ. II. Rp. Exlr. lrifolii 
cxlr. auranl. cort. aa p. '.L Aqnae menlh. pip. Spir. vini dilul. 
aa p. 16. Spir. aelh. sulf. p. 1. DS. :'.\laponla :1-.1 kanállal. 

Elixirium anticatarrhale Hufelandi: Rp. Exlr. cardui ,J, -
clulcanrnrae t ·20 Aquac lauroceras. ·L Aquac focniculi :m. 

Elixirium aurantiorum, Creme d' Orangc: Rp. Corl. auranl. 
recenl. 3000. Spir. vini gallic. 1000. Aquae llor. aur. 500. Trac 
croci 8. 

Elixirium aurantiorum compositum, elixirium viscerale HolT
manni. Ph. Germ. II. Rp. Cort. aur. fl. pari. G. Corl. cinnam. p. 
2. kulii carbonici p. 1. \'ini scherry p. :10, slcnl per. dics 5, col
lalis a dde: Extr. gcnlianae, - absinlhi, - lrifolii, cascarillac 
aa p. 1. Posl sedimenlalionem decanla el fillra. 

Elixirium Augsburgiense = El ix. ad longam. vilam A ugsh. 
Elixirium Bravais (Sec Gull). Rp. Coffeini 1 ·2'5, Essent. 

coca e 0'25, Guaranini, Theobromini, \'anillini aa 0 002;), :'.'lalrii 
benzoici 1 ·5 Curacao blanchc 500·0. 

Elixirium Cascarae: Rp. Cort cascarae 60. Spir. v. (ilf'/
0 120·0, \'ini Madeir. 500, Syrup. simpl. 250. Aquae dest. 130. 

Elixirium chinae calisaye : Rp. Fruct. coriandri, - carda-
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morni, aa LíO, Cariophyllot·. Flor. auranl. Lign. Sa~lal. aa. 2·0, 
Frucl. anisi slell. 5·0 C:orl. cinnam. 12 - auranl.. l:>. - chmae 
Culis. :rn. Spir. vini dilut. Aquae dcsl. aa ~OO,·O, dtg~r~ P';' ~tes 
sex. dein admisce fillralo: Syr simpl. -100, Saccharnu O·O~. l ost 
scdimenlalioncm decaula. . .. 

Elixirium coca. I. Rp. Fol. cocae rccellt. port l, Sptr. vm! 
GO%, p. •1. post dics 8 coprime el fillra, det~! . adc!e. S3c,~hart 
·ilb p 3. Decaula. II. Rp. Fol. cocae p. 100, Spu· vmi tO /„ P· 
5mi, s'tenl per diem, colla; folia cxprinu!la c?quc balneo aquac 
per horam aquae dest. 300 p. cl sacchan p. ilOO. lslum syrupum 
adde tinclurae. 

Fial lola massa 1000 p. 
Elixirium ferri albuminati : 

Rp 
Album. Ouor. rec. 2:í0. 
Aq11ae dest. s. 1 :íO. 
Scjl'. siinpl. 500. 
Jlerri o:rydali wcchar. 

3"1 125. .o 

Elixirium Halleri l. Liqunr acidus Halle~'i.. 
Elixirium haemoglobini : Rp. Haemoglobuu 

s. 500. S\T. auranl. -100, Tra>e cocae 100. 
·10, Aquae dcsl. 

Elixirium Le Roi. 

Rp. 
No 1. 

3·2 
Ni 

.S C(lll l 11 l Oli f f 
Rad. t111pelhi 
Rad. ja/apac 12·5 
Spir. ui11i 70'/0 30()-(} 
Sy r. si mpli e. 200·0 
ln f11s. se11nae 

No II. No m. i'j'o !\', 
5 7·5 10·0, 
2·4 .Ni 5-4 .. 

17·0 25·5 3:NJ, 
300-0 300·0 301NI, 
140·0 J4(}-(} 140-0, 

15: uo 22: !iO 25: ao. 
2 napi állás után a mcgfillráll linclurához adandó a sy-

rupus simplex. , . . 
Elixirium Mynsichti, l. I ra aromaltca acida. 
Elixirium pepsini digestiv. 

Rp. 
Grimaull el Comp.: 

Pepsini acidif11cl. 
Vini gallici a/b. 
Syr. simpl. 
Spir. Gari 
Acidi murin/. 
Acidi citrici na 

5·0, 
121NJ, 

50·0, 
50·0, 

4 0, 

11 
t' 
(' 



Rp. 
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Dr. Corsivat: 

Pepsini in acid. /ac/. 
so/11/. 

Aquae dest. s. 
Syr. Rubi id. 

. Hl, 
:ilNI, 

Syr. simpl. aa 31i0, 
Spi1: carvi · 40 0. 

Elixirium proprietatis Paracelsi, Ti11ct. aloes acidulostL A 
német Ii. gykv. szerint: Rp. Aloc part. 2, myrrhae 2, croc1 1, 
spir, vini :!·l part. Acid. suli°. di!. 2 p. Sicnl penl1cs octo. 

Elixirium roborans Whyttii = Trn chinae colllposit. 
Elixirium stomachicum = elixirium alllarum. 
Elixirium succi liquiritiae, pharm. germ. II. . 
Rp Succi Jiqu:r. p. 2, Aqu:1e f'ocniculi p. 0. Sp1r s:dis. am. 

;1nisat. p. 2. ?\liscc. l\.ühügés ellen ulkalinazzük. 
Elixirium viscerale Hoffmah. Elixir. aurant. compos. 
Elixirium vitrioli Mynsichti = Trn aro11rntica aeid:i. 
Elixirium vitae, életelixir, igy nevezte l'arncelsus. ama 

uyc)ayszert, rnclr az összes arcn11nn1okat lartaln1azzn. l·~nnek 

has~Í1álata megi(jit s hosszu életet biztosit. ~lanap~tig életclixi
reknek nevezik üllalában a kcsern izü e ;odat1nclurakal. 111elyc . ..: 
mint stomachicumok. az cmésztéi11edvck elvúlasztústit fokozzúk. 

Ellagsav: CH fis Ou, organicus sav. mely .. elfüordul a 1n~nica 
granatun1 avökcréhen, oubacsbnn. heznürkoben, kclelkez1k a 

h. h 1 . 1 
tannin és gallussav (I. o) oxyduliójakor. Súrg{is-f'c H!r, 1zte en. 
vizbcn alig oldódó por. Gyakorlati értéke ninc;. 

Ellenméreg 1. Alexipharmacon. Antidolum. 
Ellenhatás, 1. Antagonisrnus. 
Elnyálkásodás1 igy nevezik népie:-;en a légz6sz\'rvek a1na 

kóros tíllapotút, n1id6n azok elválasztú"1 hurutos lolyamatok 
miatt emelkedett. 

Élősködő, parasita. ama szerves lények., melyek mús él6 
lény testén. annak nedveihcil túplúlkornalc Altalúban megku· 
lönhöztetünk kül- és hcléléiskiicl6ket (cclo- és entoparusita). 
Külélősködéik p. o. tetü, polosk:i,. rühatka stb.; a be!éléis
ködök: bélférgek. a kiiliinhözéí nyákhártyákon (hüvely, vcgbel, 
torok) éléisködók, stb. 

Elpárologtatás eva1JOratio e«vikc a Jeaurnkrabban eltil'or-
' • n. bu. \ ' 

·duló m(ítéteknek. Alkalmazzuk midiín valamely illékony folyac e-
kot nem illékony vagy épen szilárd tcsttiíl cl akarunk vtH":sz
lani, ha urryan szándékunk a visszan1~u·atl~J teslel n1egknpn1, igy 
p. o. valat~1ely sóoldat vize egyrészének eltávolit:ís:íra. hogy a 
!-lÖ jegeczesedjék, vagy hogy azt - ha nen1 jegöczilhctő - a 
viznek teljes ellúvolitúsa által szúrazon nrcrhessük. 

A vizet nem lehet minden esetben 'teljesen elvonni anél
kül, hogy a visszan1aradl anyag a hő n1iatt meg ne vtí.llozzék, 
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azért a nedvességet az ily anyagokból ne :vszivó anyagokkal 
üvegbura (cxiccator) alult vonjuk el, ily anyagok a kénsav, 
chlorcalcium, oltatlan mész . 

Az elpárologtatást mindig vizfürdéin kell végezni. L. Be-
párolús. 

Elvetélés, 1. Aborlus. 
Elvonó szerek, 1. Derivantia. 
Elzsibbadás, kellemetlen szúró, hangyarntíszúshoz hason!;i 

érzés 111elv n vé(1la11okon lép fel Iegvakrahbun az idcgtörzsckrc 
"YHk~rolt hosszm~ta;tó nvom'1s tilt~il; elií:íllhat o!v esetben is, 
n~ ~ . 

ha a vérkerin·iés az illclö területen 111cgakad. 
Elzsirosodás, a szervezet tiltal !'elvett fehénwének oly cl

vúltoztisa, melrnél a hasadási termékb61 zsir válik- ki s ra!;°cídik 
le. A szervezetbe bejutott rehérnye u. i. két vegyületre bomlik, 
111clyck egyike zsirncrnü s elégése ~íllal ~1 test 1nel<;"gét van !ii
valvn túplúlni. 1-la n1ost a szervezetnek nincs sznkscge az egcsz 
zsirn1cnnyiségrc, a felesleg lerakódik a hc'ir alú 1 az iz111ok közé 
s c'.éiüll u kövérség (ollcsilns). 

En1ail, zonuí.ncz, nlindcn fehér vagy üvcgszerü anyag, 111e

lvel aovairúruk és fé1nck hevonüsúra, diszitésérc hasznülnak. 
I{cnde~Cn t:> olvadü horaxüvcget hasznúlnuk erre a czélra. I-Iidcg 
uton haszntilha'.cí emailt cnpallirnisscl kevert t'estékbéil készite
nck. l·:rnails%erü lakkot nyerünk n küvetkez6 n1útlon: :) kg. 
rézhulladékot .1 kg. súrgaréz hnlladékkal s 2 kg. aczélhulladék
knl keverünk s l>elro!eu111111al n1egnedvcsilvc 2 öra hosszat 
kénsav halüsának teszszi'ik ki, n1ig az egész J'ehé1· lesz. e\ kén
savat eau clc .lavellevel neutralizúlva egy rehér por-alaku ter
mék marad vissza. Ezt lenolajjal és petroleummal péppé gyurjuk 
s 102 liter lenolajban oldjuk, ezután 10 kg. bombay gummit 
és G ko. tiszta aszraltot teszünk hozzú. Eme lakk ·lllO"-os ke
n1enczélic11 se1n pallog le. 

Email-tinta: Hp. Urnfit. laevig. !10. Copal ll 70. Ferr. sulfur. 
10. Tra gallar. Carmin, lncligin. aa. :lO. A szilúrd részek vizzcl 
rfízctnek s porrú téirve titsziiúltatnak. 

Ematrol, olt\jsavas natrium, melyet mint hashajtót alkal-
111aznak napi :2 graniinnyi ndaghan pilula alakjúban. 

Embolia a véredényekben a vér által tovahajtott idegen 
tesi mclv vértöméidést okozhat. Emboliút okoz a véralvadék 
(thr~mlnÍs), higany, stb. · 

Embrio. éhrénv, az üllat és e1nhcr n1cgncvczésc foganla
túsútöl a tc1:hcsség ~iHü<ldt húnapjtiig. n1clyt6l fogva 111tí.r n1agzat 
n HC\'C. :\z cn1hcl·i crnhrio a fcjléidés elsfi havúban .il-7 111111. 
ho~szu, 1ncaoürhiill tC>111cgcl képez. n1clv sc111n1iben scn1 kü
lönhüzik n ~~rinczcs állat'ok bürn1clyikén(~k cn1hriójtí.tól: a rná
sodik húna1~>an az éhrény :10 n1l1L hosszu és ·t' gr. sulyu, a 
kezek és lábak mint dudorok J:íthatók; a :I-ik hóban 7 -8 cm. 
hosszu és ,J;'j gr. sulyu, a véglagok h~ltí.rollak, a szájnyilü~ 

ajakkal van ellútva. A ·1-ik hóban mt\r 11 cm. hosszu cs 1-1<> 
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gr. sulyu, a nem már megkülönböztethető; az 5-ik hóban az 
ébrény izn1ai n1tlr n1ozgásra képesek, 111ir6I az anya gyenc1e 
lökésekből vesz tudomást. · · " 

Az ~ml!rio. fcj~ődése a pctén. kezdéídik, mely cgyszcrü sejt 
s az ondoszalcsak altal megtermekcnyitve, barázdálódik, azaz 
2-4-8-lü stb. sejtté válik s szederalaku monda lesz. A pe
tét húrom sejlrétég veszi körül, melyekh61 fejlődnek a lest 
összes szövetei. Darvin. C:uvicr, I-Iaeccl vizsgúlödüsainak erccl
n1ényc azt n1ondja, hogy ugynnazon vtílloztfson n1egr üt vala
mcl~· egyedn~k petéje ?~ embriója, melyen az illető !'aj átment 
addig. m1g .1elen alak.1al nyerte. !gy az emberi pete először 
egysejtii, majd a morulákhoz, gaslrcákhoz lrnsonlit. Kés6bhi 
fejlődésében teljesen megegyezik a halak, kélélliiek, cmlósök 
szervezetével, honcztanilng összehasonlilhalú a cs6rüs c111lősük, 
erszényesek, 1najrnok szervezetével, 111iir véore az en1heri alak 
] , fi " " ep e„ 

Emelygés, hányinger, mini relles folyamat, az ide«rendszer 
közrej~ílszásával l<Ímad. l~lőidS1.ik a rraral izaatás::i, 

0

unUoritó 
dolgok lútüsa. némely iz vagy szag, hü~ytaló s~erck, idült gyo
morhurut; sok betegségnek tiinclél képezi. Gvóc1yitásárníl az clő-
idézéí okra kell figyelni. • "· 

Emésznye = Pepsin. 
. . Emésztés, ama \oly:imat, mely által a táplálékok a fclszi

v'.>d.asrn all~al~rnsakka tetclnck. Az emésztés már a szájban lör
lemk a nyal altal, melyben egy diaslase (plialin) a keménvilcll 
és glycosent szőllőczukorrá alakilja azáltal, hoay azzal a \·izel 
köttet meg. A tüphílék igy a gyomorba jutva, ~~nnak mirinveit 
elválasztásra bírja részint mechanicailaa ·részint chemiai la,:"'(rtí-

1 
, b b 

szeret. konyhaso). A gyomornedv alkatrészei: szabad sósav, 
pepsin és oltóe1:jeszl6 megakadályozzák a plialin crjeszt6 hatá
sát. nélkülük a gyomorban rothadás és nem emésztés menne 
végbe. A sósavpepsin a fché1jéket és envvanyaaolrnl teszi old
halókká s .P.eplonokká, illetve glutozékkií (nen~ kocsonyásodó 
enyv) alalutJa azokat. A sósavnak a zsirokra nincs emésztő 
befolyása, csak feloldja azoknak burkait (szalonmínak) s a has
nyál. behatásának teszi ki. Sok zsir bevonja az eve'l táplálékot 
cnn~lfo!lva ahhoz nem fér hozzá a gyomornedv s e1jedés, rol
h~ch~s :~ll _be: .mely csömört._ gy?morhurntot eredményez. A 
noveny1 laplalekkal felvett meszsok 1s a sósavban oldódnak fel, 
az oltóe1jeszl<? pedig a ~ej cas".!njél alvaszlja meg. hogy azok 
a g):omor falahoz lapadpnak. I óra mnlva a táplálék átmegy 
~ vekony belekbe, h.ol a savanyu élelpép az epével keveredik 
össze. melynek ~kahcus sói. a s_ósavat közönbösilik s az cpcsók 
magukkal ragadjak a pepsml 1s. Ugrnnilt van a hasndl -
pancreas - mlíködési helye is, mch: meaemészti a kem~nvitéíl 
cellulosél és a fehérnyékei. a zsirolÚll J>edin zsirsavra és c1h-ce: . 1 • . . 1 1 b "'J 1:1nre 1as1t.ia, a zs1rsav a ca icus sóival szappant képez, n1clv a 
lel nem bonlolt zsírokkal en:ulsióv:í lesz, mely alakban felszi-
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vádik. A meg nem cmészlclt anyagok a vastagbél rothadási 
termékeivel együtt kiüriltetnek. 

Emésztetlenség, 1. Dyspcpsia. 
Emésztőszerel<, 1. Digestiva. 
Emetica remedia, ldnylató szerek, melyek a gyomor l'al:í

nak izg·.1tása, vagy az agyban f'eltélelezcll hfü1yási központ in
gerlése tíllal a gyon1ortarlaln1al a hárzsingon és a szájon tfl 
kifelé hajtják. Az idegeknek reflcs mlíködése is okoz húnyásl, 
u. n1. a garat, szüjpad csiklandása. valan1inl zuzódüsok, vér
vesztés folytán vagy pedig undor következtében. A hünyás ugy 
áll be, hogy a gyon1or összehuzódik s a n1e lürcg kilágul, rninek 
rolytán a gyon1orhól kipréselt gyon1orlarlalo1n a bürzsingha szi
vatik fel, de olt is nemsokára posiliv nyomás lép fel s ·a tar
lalon1 a sz:.íjon ál kinyo111alik. l~111c n1ozgtlsokat kizürólag azon 
izrnoknak görcsös összchuzódása váltja ki, n1clyck a légzéssel 
vnnnak üsszckülletéshen s rnaga az u. n. hünyási központ scn1 
lehet n1ás, 1nint a légzési. 

,\ hánytatás volt a lcgels{i orvosi beavatkozás, an1it az 
ókor orvosai gyakoroltak s m:ír I-lippocrntes is hat:írozolt mc<1 
erre nézve javallatokat. Kés<ihb a hánytató szerek haszn:ílal~ 
gyógytani elvvé niille ki magú! (De Le 13oc Sylviu; lfi~O) s ezzel a 
gyo111or rendellenes és f'crn1ent anyagainak kitakari!ását igye
keztek elérni. Eme f'ell'ogás laicusokiül mai nnpig is fenntar
lolla magát s az év bizonyos idejében a vér mcgjavilása végett 
rendszeresen használja azokat boldog boldogtalan. 

t\ hánytatóknak n1a n1tír szükcbbkörü alkaln1az:.ísa van. 
Alkalmaztatirnk 1.. a gyomornak emésztetlen anyagokkal való 
tullcrhcltségc esetén, 1nid6n gyors halúsra van szükség: '.2 .. 1nér
gezéseknél; 3 .. a gégének, bronclmsoknak nyákhártyáján fellépő 
heveny hurutjainál; "J., mint revulsoricus szerek oly esetben, 
midőn ezáltal egy más betegséget akarnak elnyomni (angina 
lonsilaris), 

Ide tartoznak: tarlar. slibial. ipccacuanha, apomorphin 
(h6r alá is), cuprnm sulfm. zinc. sulfuricum, meleg viz. 

Emetin: C:w H,o N, 0:„ 1-larmadrendü diamin, Lef'ort szerint: 
c,o HJ.> o, N,; Heich szerint : e;. l-lBo 0:. N,, az ipccacuanha alca
loidája, melyből az 1°/0 mennyiséget tartalmaz, . dc csupán a 
kéregben. Szintelen, keserü por, mely csak sósavval képez jc
geczekel. Savanyu Yizoldala fluorcscül, borszesz, chlorof'orm és 
viz feloldja, aether nem; csersavval nehezen oldódó csapadé
kot képez s ezl a lulajdonságúl jelenlétének kimutatására hasz
náljúk, halúsa hánytató. 1. Ipcc.ictrnnha. 

Emetocathartica, ama szerek, melyek egyszerre luínylaló 
és hashajtó hatásunk. p. o. a kal. slibialo-larl. nagy adagjai. 

Emlők, 1. csecsmirigyek. 
Emmenagoga remedia, ama szerek, melyek a haviYérzést 

ind1rccl vagy direct uton mcginditják. Indirect halnak a hószám 
szabúlyozására a vérkeringés rcndellencsségcil szabályozó szc-

1 
1 
j 
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rek p. o. vas, mangán, meleg híhfürdők, muslárpép a czom
bokra, mely eljárások a medenczebeli erek tágulását, vérb6sé
gét credn1ényezik. Dirccl en1n1enagogun1ok azon szerek, 1nelyek 
a méh szövetét és edényeit ingerlik s ezfüal abban vérh6séget 
okozn·ak, ilyen szerek a sahina, thuja, n1yrrha, gu1111ni guaiaci, 
cantharis, digitalis. asa foclida, rad. hydr. canadens. stb. 

Emodin, a rad. rhei egyik alkatrésze, isomer a trioxymethyl
anlrachinonnal: [C" II.. CH;i. O,. (Of!J;i], narancsszinf1 oszlopokat 
képez. a chrysoplrnnból képz6dik. 

Emol, nngol ercdelü, husszinn igen f1non1 por. n1el,r vegyi
leg a slcatittal egyezik n1eg. \rízzel tcjszinü keveréket ad, a 
béírl tiszlitja és puhitja mint a szappan. Vizzel péppé gyurva 
s n1egszarusodolt b6rrc kenve, az egyid{) n1ulva egészen 1neg
puhul s könnyen lcv:ílaszlható. 

Alkalmazzák mint hintőport viszketegségllél és nedvedzií 
cczcn1únül. 

Emollientia remedia, higyitó szerek. Hégi id6k cila l1asznúlt 
neve a1na szereknek, n1elyck nyúko.-;, olajos tarlaltnuknúl fogva 
enyhitéílcg halottak a gyuladt nyúkh:írlyúkra azüllal, hogy azo
kat hevonvn, n1cgvé<lték az izgntrl behatüsoktól. Ilyen szerek a 
111ixt. oleosa, - gun11nosa köhögésnél, dccoct-~alcp. nyákos 
italok gyomorheli gyuladúsos folyamaloknúl. Hasrnáljúk eme 
elnevezést ama kíilszerekrc is, melvek a velük hekenl leslrészck 
fesziilésél csökkentik, a b6r kiJÍárolgüsál pedig Juilrállaljúk, 
mi által az nedvdusahh, sikamlósabb és puhább lesz. Ilyen 
anyagok az olajok, lini1n. caicis1 ung, plurnhi, spcrrnaccli ké
szitrnénvei. 

Enipiema, gennyedéses mellhártya izzadmúny, tüdcilúgulús. 
Emplastrum, tapasz, flastrom, a régi orvosi scbkezelésnek 

lényeges kelléke, mely az anliscpsis alkalmaT.Üsa óta csaknem 
teljesen szerepel vesztett a gyógytudományban, dc mint húzi 
szer, tartja mt1gál. Az emplastrnmok eredetileg a zsirsav1nk 
vegyületei nehéz fé111ckkcl, vegyileg tehát sóknak tckinlhct6k 
(empl. diachyl. simpl. empl. minii), melyek viaszszal, gyantával 
terpentinnel vannak összeolvasztva s n1crevvö téve, hogy n1cg
melcgitvc képlékenyek, lapadók legyenek de azért ne olvad
janak cl. 

A tapaszok elfü\llilása löbhfélcképen történhetik. Az egyes 
elöirt lapaszokal, melyelwl az orvos nominatim rendel, az clö
irnthan lev<í ulnsil:ísok szerint késziljíik (!. alübh); ha egy ily 
kész tapaszhoz az orvos ordinatin1 n1ég egy 1núsik tapasz!, 
vagy valan1ely nüvényi port, söt, folyadékot rcndel 1 azt a kü
vctkez6 módokon kell készíteni: 

1. !fa két vagy töbh cmplaslrumot kell összekeverni, a 
tapaszokat kiilön-küliin 30-·IO C'' vizben mcgpuhiljuk s ugy 
gyurjuk össze, ügyelve arra, hogy az anélkül is lügyabh tapa
szokat hidegehb vizhc tegyük, hogy cgyfor111ün Iügyuljannk 111eg. 

2. I-Ia valan1ciy tapaszlJu növényi porokat, sókat, vagy 
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ovtutlúl stli. kell keverni, a lapaszinassúl gEizfúrdfin 1negolvasztjuk 
~i1 nyil't\, hoir,· keverhet{) legyen (ki\'élell képez a higanyta1n~sz, 
ezt -nen1 szi7liad olvasztani) s az elkevert vngy oldott add1ta-
1ncnltu11ot hozz:íadvn, kihülésig kL'Verjük s nedves vagy g!~·cc~ 
rincs deszkún innlaxúljuk. \~izhcn oldhalú anyagokat. nü\~cny1 
porokat tartaln!azó. tapaszolu~t !.1~~111 vízzel. I_1ane.111 ~l\~~1~11111:·-~ 
kell inccrncd\·es1ten1. iuet·t n1askulonlicn azok 111cgpcneszednek 
íempl. ganllrnrid. -- meliloli, - ciculae). _ .. 
· A tapaszt kisodrásuk utún késsel egrenlo darnh~lm1 .vag.1uk 
uov, hooy a kést a tapaszhengerrel együtt lel- al,a toljuk, m1 
úCT~1 l a ?npnsz a lcvágús helyén ncn1 lapul üssze. \',iaszlapns.zo
kal (1. cerutun1) ne111. kcv~·,~·_nnk sen1 nen_1 1!1ala:al~~~1~z, n11vel 
ezek keményebb constslenl"1JUak, hanem. lahlaba rnil111k.. , 

t\ heten ké11yeln1érc s a tapasz cs1nosal>b k1szolgallatasa 
iniatl rna n1%r a - tapaszoknl vászonra felkenve hozzük forga-
lomba. . , 

1 · l ,\ tapaszok felkenése nngy gyal~orlutot, 1g~~~1ye s 1111vc 
01·:11.·11 .... (1 :dlit'1·ík cl6 kevés ayúayszertarhnn kesz1t1k otlhon. n ' ~1 0 < ' ' o„ <'.">- • l ·· ti " , Ha valr11nely tapaszt ordinalim kell fc\Jw~1111, a w".c 'czo-
Jeo júrnnk el: Sin1a i'atúhlúra rajzszegekkcl !eszesen !\.1szcgcz~ 
ziU< a hckenend6 szövetet (lintcum), selymet (bombycma) rngy 
ragtapaszt ("mp!. adhaes. cxlens.) megp_uhitjuk a lap'.'"t s la1iocz 
segélyével 1:eükenjük. ~ vúszon1:a; 111a~~l ~~y _gye·n.~e11 ~11~lcg1te~~ 
hcnoeres szeli\ vaslcniaval az cgcszet lcs1m1t.1uk. m1 ,11tal cg) enletes 
és t~nvlö felületet nyer. Keményebb tapaszokat félsűríi olvadt 
üllapoÜian kell felkenni, dc Yi~y{1Z1Ü l~cll arra, nehog~·. a massa 
forró lcovcn mert akkor a vasznan alul s azt clcsuhlp. 

Kitlfolc!Ön sokhelyüll a tapaszokat elöl;h papíron ken.ik 
szét n1eleacn, a fclülCtcl pedig vászonra pres~hk s a pap1rt 
benzinnetteönlve lelmzz:ík a lapaszról. Ily modon egyenletes 
feliilelü tapaszt lehet nyerni. .. 

.\ nrír fölkent s me<>kerné1weclett tapaszrn puha tulll ho
rilunl~. ho:1y az üsszchujlc'~ alkallnával (~s~ze n.e lapadj(~ll az. 

,!\. f(~Jkcnt tapaszokat rendesen kestoknyr YH~tag:ag.han 
készitik, de n1cgcngetlhető a pakolö-papir Yastagsagn Is (ext. 
crassa). , . 

l~tnpl. cxtcnsúhoz valú lapaszn1ennyiségek 0 t:.ni. szan11lva. 

••• ~~1~J ~1;1~~~;, J_ ;;,\~~~;, Lrax:íhan 11 

10 i-:,o :1:0 1 ·~ilJ 
1:í '.HJ :Hl :rnu 
'.W :rn .!'() 2·50 
.,-_;) . [•() S·ll 2·80 
:-Hl 1·5 fr() :no 
.j() ;)•;) 7·() ;)'80 
50 li·ü ~·u -l<íO 
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11 00 
2Ul0 
28·00 
:1500 
·ll 00 
47 ()() 
5:l·OO 
:i!l·OO 
G:i·OO 

A gyakrnbban rendelni szokott felkent lapaszalakok: 

Elnevezés 
1 Tapnszmennylslig 

1 

0 cm. ------
1 viasz t. I ólom t. 

··=~~~~=:..;:._ 

I• or111n anricularia 
1() (fülalak) 1 0 l<lO 

F. charta e lusoriae 
Uátékkártya alak) ;)() ()0 80 

F. palrnae nlUllUS 
(tenyér nagysúgu) 100 120 1()-() 

F. schcdae octa-
n ariac !'/ ivl 180 25·0 330 

' 8 • 

F. schcdac qua-
300 tcrnar ('/, iv) :;o·o (i()(I 

F. plagulae (egész iv) 1·100 200 0 2fiii0 

A fölkent tapaszokat hűvös hcll'cn kell eltarlani. 
Emplastrum adhaesivum americanum elasticum = Kautschuk

sparadrap. 
Empl. adha.esivum borussic .. sec. Ph. Hung. 1. Ya·-edényben 

·100 gr. empl. drnchvl. snnpl-t cs 100 or. colophoniurnot addio 
h~vits, n1ig. I11abz[ÍS~l n1cgszünt s n1ig 

0 
olajként folyva, J~arn~ 

sz1.nt .'~esz le. Sec .. ph. l"lung. ll. az L gykv. készftruénvéhcz 
n1~g 2;.:> gr. vclencze1 terpentint adnl, n1cly n tapasz rafiadós-
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ságát emeli. Mindkettő kirnalaxálandó. ~Jiut fedőszert használják 
a felhám vagy sebek megvédésére. 

Emplastr. adhaes. extensum. Ph. I-Iung. 1. cgyszerü cmpl. 
adhacsirnmot kenet fel. Ph. Hung. II.: I\p. Ernplaslr. adhaesivi 
50, leni calore liquatis admiscc Terchint. Yenelac, Olei ricini 
aa 2, ct ex.tendc snper linlcurn "Shirding e: no111inalu111 el oh
tcgc sic dicto o~lousseJin,, et SCl'\'a. 

· Empl. atlhaesivum edinburgiense sec. Ph. Gcrm. ll Hp. 
;\cidi oleacci c.rucli 18. adn1isce el in halneo nquac agiln cun1 
plumh. oxydalo ut fiat cmplaslrum. Colliq11ef'actis admiscc picis 
liquid. 3. Sebi ccrvini 1. 

Empl. adhaesivum liquidum: Rp. Cerac falv. !les. dammar, 
Colophonii aa 10. Tcrcbint. 1. Aether. sulf. Spir. vini aa :i:i, 
01. tcrchint. qu. s. 

Emplastr. adhaesiv. Kralft: Ilp. Dammarac contus .. f. OI. 
olirnr 1, Le11i calore miscc. 

Empl. adhaesiv. petro1iolitan: Rp. Damnrnrae 1~. CL·rac alh. 
2, 01. olirnr. :i. terel>. vcuet 1. 

Emplastr. aeruginis = Ccraturn aeruginis. 
Emplastrum alb. = Empl. cerussac. 
Emplastrum americanum, 1. Ernpl adhacsiv. amcrican. 
Empl. ammoniaci cum Hg. ph. brit.: Rp. ammoniaci él9. 

hydrargrr. 1:!, ol. sesami lHO, sulfur lHJ.l. 
Empl. anglicanum, empl. glutinosum, angoltapasz: Rp. 

lchthiocollae rninut. consciss. 80, macera per horas 24 in aqua 
dest. s. 1·100, dein aquam defunde et adde novam qnantilatcrn. 
Leni calore solutis addc Spir. concenlrat. 80. Glycerini 8. Solu
tione hac. colata el quotiescumque lenitcr caldacla ohducenlur 
opc pcnicilli lati Telac hombycinac O cm. 80. Siccaturn scrva. 
lí.özönbös fedíiszcr. 

Emplastrum aromaticum : Rp Ccrac llaY. 150. Axungiae 
:iO. Pulv. masticis 2:i. 01. nuc. 1110,chati. fi. - menth. pip. 1. 
Bals. l'cruvian. 3. 

Emplastrum belladonnae : J>h. german. II. Bp. Ccrae rlav. 
·l. part. tcrcbint. p. 1. Olci scsami p. 1. l'ulv. fol. hclladonnae 
p. 2. Fiat cmplaslr. 

Emplastrum borussicum = Empl. adhacsiv. hornssic. 
Em1ilastrum calefaciens: ph. brit. Rp. Canlharid. pulv. p . 

. J. flat. infus. '.W, stcnl per horas sex, elein cvaporn ad rema
nenliam gr. 7. collatam Iiquorcm rniscc Olci nuc.is mosch. p. 
.{. Cerac riav. 3. resinae pini .{. empl. saponat. 52, cmpl. resi
nos. 32. 

Emplastrum camphoratum = Rp. Ernpl. cliachyl. simpl. 
300. Ccrac albac HHI, camphorac 2:i, Olei scsami 50. A cam
phort az olajhnn kell oldani s a félig hiilt massához keverni. 

Emplastrum canthariclum, crnplaslrum ·vesicntorium cons
'.elum, közönséges hólyaghuzó tapasz. vcsicator. Rp. Ccrac 
llavac 120. Tcreh. cornmun. Axung. porci aa ::o. Colliquefaclis 

20~ 

íl 

lf 
Ili 
11: 
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' 
admisce Pulv. Canlharidum \JO. fn halnco aquac per horam 
agiln. l\Ialaxandun1. 

MiYcl eme készilési mödnúl csupún a szabad eanlharidin 
oldciclik fel, Dilrich azl ajánlja. hogy a keverékhez kevés kén
savat legyünk, 111.e'y a kölöll canlharidint felszahadilja. Szerinte 
az. cmpl. canlhandurnol ki">vclkez6lcg kell készilcni: lip. Olei 
ohYar. lOUO gr. Ccrac rfavac :í~O. Acidi sulfur. conc. 1, Spir. vini 
10. l'ulv. canlbarid :ino. Az egészet !iü-70"-os hfímérséken 
tartjuk '.l óra hosszal. 

Az cmpl. canlharidumol 1uinl elvonó szert hasznülják. L. 
Cantharis. 

Empl. cantharidum perpetuum, ernpl. euphorhii, empl. vesi
calor. pcrpel. empl Janini. li.ülönhöz6 pharmacopoeák szerinti 
elriiral a kövclkcz{í: 

i 1 1 i i I' 1 

l 'harnincop. 
: (:olo~i Te- :llas-i . : Can- i ·.u- 1 

;phcm! reh. lix : Ccra :11wrisphor-· 
1 1 1 1 !hmm 

------··~--- ' __ L_, -

llungnr. 17 '.lO :J 10 f> 

Auslriac. GO 80 NO .j(J :20 

Cierrnnn. 70 :J:) 50 20 :w 
! 

Ifcfvetica 
1 San~arac 
' 8 28 (i 3 

1~ gun1n1i és terpentin külön olvasztaudü üsszc s folvlonos 
kavaras mclfell adaud6k hozzá a porok. l\61cmezre kiö11lendc"í. 
Haszn:íl_alkor kerek sclyerndanihra meleg spalulúval kell e<>ycs 
darahkakal egycnlelesen szélnyo111koclni. n. 

~mplastrum can.thar_i?um extensum. llp. Ccrne f'lav. Colo
hon. l 1c1s 111gr. na !iO. l crch. enmmun. rn. 01. Lini .1(). PulY 
cantlu~r. 80, Bals. pcruvian. ti. A c"nlharist és pcruhalzsarnot 
az clozctescn 111egolvasztolt n1assülla kell keverni s ugv fel-
kenni. ' · 

Emplastrum. cephalicum, empl. opii. ph. gcrmanic. helgic. 
amencan. Hp. Ele1111 8, Terehinl. com. 1~. Cerne f'lav. ;). Oli
hani 8. hcnzol •I, opii '.l, Bals. peruvian. '.l. 

Emplastrum cerussae, emplastrum allmm. empl. plnmhi 
carhomc1 sec. pharm. Hung. cl. Auslr. ll[J. Em1il. diachvl. sim1il. 
')')() \ . '") 11· . . . • 
-- , J xung1ac L. ...... co 1quclacl1s agttando ad111isc.e PJunil1. carhon. 
pulverisal. '.2~0. ~Julax:rndurn. Szüriló halúsu. !.. l'lumh. carbon. 

Emplastru.m_ cic~1tae, cmpl. ~<mii ;~rnculal pharm Hrmg. 1. 
Rp. Axrmgrac ~;.(). C.erac llav. ;1(111, l ercb coui. :íll Collique-

303 

factis collalisquc adde pnlv. hh. conii m1culali 100. ~Ialaxan
dum. !.. Conium. 

Emplastrum ad clavos, lyukszcm-flaslrom = cnqil. saiio
nalo snlieylat. c1npl acruginis. 

Emplastrum conii maculati = Ernpl. ciculae. 
Emplastrum dammarae = Emplaslrum adhaesivum sec· 

!\ rn Irt. 
Emplastrum diachylon compasitum, em:il. lilbargyri comp. 

cmpl. plurnhi comp. empl. diachyl. gummircsinos. Diákorn
llaslrom. 

H.n. Ernpl. diachl'i. sim(}I. 1000. · liqucfacto admiscc Pnlv. 
ammoniaei soluli in Thcrchinl. !:quefaclac el rolatae .JO. dein 
addc Ccrnc llavac ltiO. Hcsinac pini 80. prius colliquefacla el 
colola. ~lalaxandum. 

:\Iindcnckclfill az an1111oniakL{ynnttÍl ötszörnnnyi vízzel fel
forraljuk s l'olyton keverve 1/e öroin ál f(}zzü~c n1ig egyncn1ü 
cn1ulsiöl képez. ;\lszíírés ultín a 1naradékot is1nél f()zznk. 111iL( 
csupún a ho111okrészck n1arad11ak vissza . .-\z cgycsitcll en1ulsiö
kal hcslíriljük annyira. hogy az eddigi tejfehér gyanta súrgús 
legye;1 s a lcrpenlinnck n1egolYnszlolt cgyrészével üsszckevc
jük s l'élrcteszszük. ,\ liihhi adalékokat cgyi\ll olvasztjuk s he
viljiik nddig. 111ig a fcnyőgyanlúhöl a viz n1ind cltc3, czulán ol
vasztjuk fel az empl. diachy!. simplcxel. C.Iost az ujolag meg
olvaszloll arnrnoniúkgyantához hozóadjuk apránként a diachylon
lapasz és a viasz üsszekeverl elegyét. 1\ flasro1not addig ke
vc1:jiik, 111ig 1ncgsfírüsüdik. :\ kívánt darabokat n1egrnérjíik, 
vizhcn 111egl;ígyitjuk s deszkán cl6hh jül kidolgozva, 1nnlnxáljuk. 

Empl. diachyl. gummatum, a franczia gykv. szerint hirnta
los: !;)() r. cmpl. diachYI. simpll. '.l5 r. sárgavia"-l. 10 r. pix 
alhat. J;) r. lcrpenlinl, Hl r. elemit. 5 r. faolajal, il - il rész 
arnn1oniacgu1n111il. galhanu1not és sag:ipenurnot tarlal111az. 

Emplast. diachyl. simpl. empl. plmnhi sirnpl. ernpl. lilhar
gyri si111pl. I-•:gyszcri'l <'>lo1nlapasz. 

,\z úloinoxvdnak n zsírokkal valü viselkedését rnür l)ios
coridcs ismerte ·a Kr. e. !. században s ilyforma tapaszszal mür 
gyógyitotl. ,:\ki nz ölon1lapaszt 1ninl gyögyszcrl először hasznültn. 
illenekratcs volt, Tiberius csüszár orvosa. '.\lcnekralcs eme ta
paszt ugy készitelte, hogy az ólo111éll'gel zsirnil és növényi 
nedvekkel ffizle, innen vette ucYél is. dia = állal, chülos = 
nedv. A mull szúzadbau is tarlalrnazoll még a <liachyloutapasz 
növényncdvckel. r:J rész zsir. 3 rész faolaj. :i rész óloméleg. 1 
rész rad. allhca L's 1 rész mucillago sem. l"ocni graeci). Késiihh 
a növényi részeket clhagyltik s n1n a leglühh gykvhcn csuk 
zsirból és olornoxnlból készül. A magy. gykv. a diachylonlapaszl 
1000 gr. disznózsirból és :>OO gr. ólomoxydhcil ilithargyrurn) ké
szitleli, dc h6vebh utasitást nem ad mellé. 

ij 
H 
li 
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A tiszta zsirl oly rézüsthe teszszi\k, mely legalább G - 7-szet' 
nagyobb legyen, n1int a n1assa; n1érsékclt h6nél a zsirt felol
vasztjuk, ezután leveszozük a lüzről, flnom ólomoxydpol'I és 50 
gr. vizet keYerlink hozzá. Az üstöt i<mél a tüzre leszszük s a 
tapaszt falapútlal folyton keverjük; '!., óra rnulva 5-5 pcrczen
k ént 1ll gr. forró vizel adunk hozzá. Ha a viz hozzúndús:írn 
er6s pöfügés, recsegés tíll be, ez nagy hőre n1ulat s ilyenkor 
Ic kell az üstöt a lüzr6l venni s óvatosan kavargatva vizzel 
lehüleni. Elegendő viz jelenlétekor a keverék habzik, majd ver
henyes végre fehér lesz s a tapaszképződés he van fejezve, ha 
egy vizhe cseppentcll prólrn ujjaink között nem ragad töhhé. 
.1\ tapaszt addig kell féizni, 111ig a viztc3l lehetőleg nH!gszabadnl

1 

hogy szivósahb legyen. 
Az angol gykv. faolajhól, a német faolajhól és zsirhól ké

szillcli a diachylontapaszt. Előállilhaló az natriumszappanhcil 
és cezet::-avas ólon1hól is. 

A diad1ylontapa1;z készilésénél az cilomosyd viz jelenlété
ben bontölng hal a zsirra, 1nL·ly llCHl egyéh nlint olajsavas-, 
paln1iti11savas- és slcarinsavns triglyccriU s a szerves hüzisl ki
szoritja hclyéb{}I s a zsirsavvul zsirsavas ölo1n11uí cgye:iül, nli-

. közben a keletkezett nlcoholgyük a vizzel in stalu nascendi 
glycerinné alakul: 

2 [ Ca Ih Oa ( C11 llau CO),J -+- 3 i'l' 0 + 3 H, 0 -
Olcinsavas triglyccrid O!omoxyd, -: viz -·· 

2JCa fh (Oli)'!]+ :! [ ( C„ Haa O,Je PbJ. 
glycerin cmpl. diacltyl. 

A l'b 0 vízzel I'b O, IJ,-dú alakul s a hclyellcsitési l'olrn
tnal igy tncgy véghc. 1\ tapnszképződésl eldn1clzdilják n1arú Cg
vénvek, cczclsavns ülonL I·Ia a zsírhoz ncn1 adunk vizet, a 
tapÜszképzfídös '.WOO '-núl áll he, mid6n a Pb 0 a zsirhcil vizel 
von cl, n1idf5n egyutlal a zsirok száraz :.ítpürolási ter1nékei ke
letkeznek. 

A kész tapaszt ha félig meghűlt, vizbc öntjük, hogv a gly
ccrin feloldódjék s jól kimossuk s kigym:jnk. Ha a tapú~z meg
barnult, ez tulhevilésrc s az ezúltal beállott bomlúsra vall. 

Tiszta zsirhól készült ólomtapas7. GO-G:)";
0 

olajsavas ólom
hól: l'b (C11 Hua CO,),, 20-25°/„ stearinsavas ólomból: 

Pb ({:11 Ilaa C0,)2 
és 10-L'í"/0 palmilinsavas ólomból: Pb (C17 Ha" CO,jc ült. 

Hogy a gykv. últal fölös mennyiségben eWirl ólomosydhól 
semmi sem marad meg felbontatlanul, a zsirok külünhüző sav
tartaln1áhóI n1agyarázhntú n1eg. nzunkivül a készitésnél az ólon1-
nak basicus sói is keletkeznek sokszor hliromnúl is löhh ólom
parány kapcsolódása mellett: P. o. 
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o/Pb - C" fin, Q, ; 

°"..pz, -- Cm Ifo Q,; 

o/Pb - Cm Has o, 
"--Pb 

o/ 
°"..pb - C" Hua Q, 

l~n1e sók a tapaszt sztvos~~í. hosszas hcvilés ntún épen 
türékcnrnyé teszik. Mint hcvonószert alkalmazzúk, mivel a hrír
kipúrolgást hütrúttatja s a h6rt a kiill>chatás_o!'.tól megóvja. ~!int 
tapaszalapanyagol többféle lapaszhoz hasznalpk. 

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti. Cerac flav. 110, 
Colophon. ·lll, Amrnoniacum '.W, Galhanum 10, Tcreh. vcnct. 20, 
~Jyrrha 20, Sandaracae, Succini putv. aa 10. Olibani 30, Először 
ai nn1111oniac és galhan gnn1rnit vízzel fcjelté f6zzük s ,a szü~ 
rcdékhcz adjuk a viaszt s a löhhi megolvasztott allrntrcszeket. 

Emplastrum euphorbii, 1. cmpl. cantlrnrid. perpetuum. 
Emplastrum ferri, angol g)'kv. 1 rész ferr. pcroxydhydrat 

(Fe, Oa H, 0). 2 rész. fcny6gyanla és 8 része mp!. diadiyl. sim
plcshiil készül. Izgató. 

Emplastrum ad fonticulos: Rp. l\csin. pini 15, Seh. ovi l 5. 
Empl. diachvl. s. 180. 

Emplasfrum Forti univers. = Empl. miraculosum . 
Emplastrum tuscum = cmpl. minii aduslum. 
Emplastrum fuscum camphoratum, a német gykv. készit-

1né11vének neve .. l. l~n1pl. n1inii nduslu1n. 
- Emplastrum galbani. coct. cmpl. galhani. crocat. P!l. hrit. ct 

oermanic. II. Rp. Galham pulv. 100. bnpl. d1achyl. s. bnpl. mc
Dtoli aa 50. Cerac alhac 75. Tcrchint. comm. '.fa Croci pulv. 
12·5. i\ gun1n1i galhanit kevés vizzel hevítjük. hogy n salak k_i
vúljék. <Ílszürés utün hesüriljük s ugy kcverji.'lk bele a 111ar 
111t!golvasztott viasz és terpentin kcvert'kéhe. 

Emplastrum glutinosum = cmpl. anglicmmm, 
Emplastrum hydrargyrl, cmpl. mercuriale. 
~~~~~~~~-,-~~--,~~~...,-~-~~~~ 

Pharma- 1 'l' !\ Empl. e 01 copoea Hy. 1 erch. diachyl .cm cum 

== __ 1____ -··---~~--·~= 
I 1 

. - ·l---1 ~-~;l-~-1,---;il---;;~() 1 - -1 
· ung. . 1 

!Iung II. 10 l 1 :i!\ 1 -100 ! -
Austr. . 10

8
1 i ii.(! 1 l~)l01 1 -(~> 1' 

(;errnan 1 • -

Aglic. 90 , i l '0 ! - i ·l 
Gallic. l. Empl. de Vigo cum Hg. 
U. Sl. 3 1 1 1 !i i - 1 1 

! i 1 

.-\ higany a terpentinnel apr..ínké1;t jöl cldörzs'.~lel11iő _s az 
enyhe hőnél megol vaszloll tapasz azutan keve~·end~ hozza .. A 
higanynak csak szabad szemmel nem szabad lathatonak lenme. 
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Alkalmaz„ík bujakóros képzlídésckrc, lobos izzadnHÍ!Wokra, 
dnganatok closzlatüsúrn. L:j nnvcdékeknél ne alkahnazfassL~k. 

Emplastrum hyosciami. _csaln~atok flastrom: Rp. Colopho nii 
100. Ceroe Jlav. 200, Olc1 ohvar. l'hcrch. commun. atl 7,)_ Pulv. 
hrosciami 1-lO. 

- Emplastrum Janini, 1. Empl. cuphnrhii. 
. Emplastrum jodoformii, Rp. Empl. adlrncsiv. Empl. Plumhi 

sunpl. mi :W. Jodol'ormii 10. 

• „ ~mpl~strum .icalii joclati: Rp. Empl. diacl1yl. comp. 100. 
l\alu .1odat1 exactiss. pulv. ií. 

Emplastrum l!thargyr! ~ompos. = Empl. diachylon comp. 
Em11lastrum hth~rgyr1 s1mpl. , Empl. cliachyl. simpl. 
Emplastrum matr1s fuscum = Lmpl. fusc. pharm. germanic: 

Empl. minii adnsti sine camphora. 

. Em~lastrum meliloti, s:írga-lóhcre tapasz, a magy. 1. gykv· · 
Sf;(.'.!'lll~ h~val~l?S. ffJ?· C.era_e fl~lYHC gr. 2;){), 1\xungiae, l{esin. 
pm1, Seln ovd1 na 1>11. Lolhquclaelis cnllatisque a dde: Gummi 
an~n1011iaci ~;),. 'rcrehint CO!l11l~llll; 00. Scn1ircfrigernlis stili ugi
lal1onc admisce: Pulv. hh. Mchlot1. - Ahsinlhii. - flor, chamo
mdl. _-- fruduum Lamii a~ 10. ~!alaxandunL Izgató tapasz, melv 
a ny1rkn111·1gycket eloszlalJa. ~ 

Emplastrum mercur!ale = Empl. hydrargyrL 
~mplastrum meze~e1, sec pharm. Gern1. 1. Rp. Canlharidum 

pulv. ;lO, _Corl. 111:zcre1 lll, ,\ellier. acetic. 100. Macera per dics 
oclo. ln hquore hllrnto solvc: Sandaracae ·l. Elemi '.l. Colo
phonii 2; solulio allera paratu1· e Coli a e piscimn 10, ,\quae 
dest. 200, Alcoholis ;ill. A m:ísodik oldattal co1· kil'cszitcll la
fettál kenünk hc. a n1cgszürndüs u!ü11 C(:scl s~gölrévcl al elsc'í 
oldatot kenjük fel. Izgató hölyaghuzö szer. 1. :liczcreum. 

Emp_l_astrum. minii adustum, empl. J'uscum, cmpl. noricnm
harna-, nu.rnhe1:g1-, csodatapasz, ()rd_ügl'lastronL ..-\ rnagy. I. Il: 
gykv. szer111l h1vntalos: RJJ. ,\xungiac porci '.210, f>uJv. n1i11il 
l'.20, Coquc s_uli agilatione co1.iti1nul,. donec colorc1n uigro-J'us
cum accepcnl; lunc addc: Ccruc Jla\'ae '.lO, colliqucl'actis el 
paulum relr1gerat1s admiscc Puli'. camphorne 10. Eli'undc in 
Cl~psulas charlnceas. ,\ ~<észitésnél az cmpL diachyl. simpl. alatt 
lc1rl Jol~·an.1at n1~~gy vcglie, csakhogy fülüs oxygéu hehatüsa 
alatl inas, 1s1neretlen vegyületek kcletkezllek . . -\ készítés Iehctfí 
nagy_ edényben liil_·lénjék. miYcl a tapasz hamar kifut. A p_apir
tc~~d1ol u~Y .. vcs,zszu_k, k1, hogy azt Jorrü g6z relL~ tartjuk. ;\Jf:.ís
kozhen klulcten Ydago„ahh lesz. 

K:ímf'orlartalma miatt izgató. 
Emplastrum minii rubrum, ceral. dc rninio ruhrum, ph "cr

rnan. II. Ilp. Cernc J'lav. Sebi ovili, olei sesami na 10. i\liuii 
pulv. 10, camphorae O<lO. ~lisce. 

Emplastrum miraculosum = Empl. noricum. 
Emplastrum noricum = Empl. minii aduslum. 
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Emplastrum olei jecoris: Rp. Empl. diachyl. s. 300, Ccrae 
flavac l'!;), Olei jecoris 17ií. 

Emplastrum opiatum, ph. anglic. Hp. Hesin. pini 1, Empl. 
diacl1yl. s. 8. Sapon ·medic. o.:io. opii puri pulv. 1. 1. még cmpl. 
cephalicun1. . 

Emplastrum oxycroceum, sáfr:ínos tapasz. tirp:ín llaslrom 
A magy. l. gykv. szerint: Hp. Ccrac flavae, 180, Hesinae pi ni 
l'.W, colliqucl'actis collalisquc adde: Pulv ammoniaci, - Galhani 
aa 40. Terebint. commun. liqual. el collalae 'lü. Sub ngilationc 
continua admisce Pulv olihani. - mastichis aa (iO, - Croci 
spiritu vini irrorati :fü. l\lnlaxandum. Lobos daganatok u. n. 
111egérlclésérc (a gennyképzcldés elő111ozditüsa) hnsznúljúk, an1it 
ugyan az cmpl. dinchylon comp -mai is cl lehet érni. 

Emplastrum 11icatum, ph. gallic. Hp. Cerae l'lavae 1, Picis, 
nigrac :L 

Emplastrum, plumbi comp. = Empl. diachylon composit. 
Emplastrum plumbi simplex = Empl. diachyl. simplex. 
Emplastrum plumbi jodidi ph. hr. Hp. l'lumhi jodali 1, cmpl., 

saponat. cmpl. resinosum aa -l. i\folaxandum. 
Em11lastrum resinae ph. schwciz. Hp. Cerae l'lavae 1;)0, 

Sebi ovi!. ·!O, Terel>. laric. 00. Colophonii fJO. lllalaxandum. 
Emplastrum ad rupturas, sén·ellcnes tapasz. A magy. 1. gykv. 

szerint: Hp. l\esinae pi ni -180, Cerne Jlav. 1 ~lO, Tereli comm. 
120. Colliquel'actis collatisque admiscc: Sang. dracon, Pulv. mas
lich, Gummi olihani aa :W. in Tereli. comm. colliquel'actae cl 
eollatac gr. l'.lO. Semirel'rigeralo adde: Pulv. rad. symphyti. 
lloli· armeni, Lapid. haematitl. aa (i(), ~folaxantlum. Eme tapasz
nnk a sérvre ahsolnlc sen1n1i hel'olyúsa nincsen, csupün n ler
pL'rili11nek izgalü hntüsa vchel6 figyelc1nhe. 

Emplastrum saponato-camphoratum =• Empl. snponal. 
Emplastrum sa1wnatum, Ph. anglic. crnpl. cerati saponis·: 

l\p l'lumhi oxydali l:i. Aceli crudi HiO GlízJ'nrdiín lcljes ol
d:\sig forralandó s azut:ín 10. szappannal a yjz teljes elptírol
g:ísüig kell J'é)zni; végre l'.2 rész viaszt, n1clyct 20 rész olajban 
oldottuk, kell hozzákeverni s lapaszösszcál!üsig forralni. 

Em11lastrum saponatum !'11. Hung. Hp. Empl. diachyl. simpl. 
!iOO, Ccrae alhae 100, colliqueJ'aclis admiscc l'uh'. sapon. venelae 
;)()_ i\Iixtis el scmireJ'rigeralis atlde camphorc 10. soJul. in olco 
:Hl. i\lalax. Fehéres. nem sikamlós, kevéssé lágy mnssa. i\lint 
puhitö és gyengén izgultí szert ulkal111azhalni feldürzsnll schckre, 
lyukszcrnrc, l16rvaslagod4sra. f'cll'ckvéscs sclJckrc. 

Emplastrum saponatum salicylatum. Tourista tapasz: Hp. 
Empl. adhaes :J;)(I_ l'ulv sapon. · ~O. l'ulv. camphornc fi, Acidi 
salicylic. 10. A salicylsnval a szappanporral kell jól elkeverni. A 
111assa v:í.szonra kcucnd6. 

Emplastrum sperm. ceti = Ceratum cclaeei 
Emplastrum stibiatum: Hp. Empl. diaehl'I: HiO. Hes. pini 

80, Terebint com, GO, Tart. stibiat. :JO. · 



Emplastrum universale: Rp. EmpL norici 500. Picis ni-
grae 100. 

Empl. vesicatorium = Emp cantharidum consvct. 
Emplastrum vesicator. perpetuum = EmpL euplrnrhii. 
Emplastrum Vienense = EmpL minii adusti. 
Emplastrum de Vigo sine Hg. Hp. EmpL diachyL simpL 

füi'fu, Empl conii maculaL 20°/„, Ceruc flav. :í"/„. Pulv. hcl/eliori 
vir. olihani, n1yrrhae, sloracis. carnphorae aa 0·~5°/n· 

Emplastrum de Vigo cum Hg. sec. pharm. gallic. Hp. Empl 
simpL 100. Cerac flav. Picis flnvac aa 5. Gummi ammoniaci 1·5. 
Calore liquefactis ctmixlis admiscc: Bdclii pulv. Olihani, :\l)'l'rlrnc 
aa 1. Croci 1. ?\Iass:.-1111 rel'rigera usquc ad consislcntin1n po1nati 
mollis, eui agitando addc Hydrargyi 30, Styracis 15, Tcrch. vc
ncL 5, 01. lavcndul 0·;) Exaelissume misce. 

Emplastrum viride = CeraL viride. 
Empleurum serrulatum Aiton, a rutacdk csniüdjüha tartozó 

kicsiny cserje, mely a harosmafélékkel (1. o.) egyhelyült terem 
s azok helyett is alkalmazzük, dc nine>en ei()nyc n harosma 
f(>iölt L Bi1ccu folia. -

Emulsin, synaplasis, az enzynwkhcz tartozt'> fchérnycncmü 
vegyület, rnciy az édes- és kcseriin1andulühan fordul elő s ol
datühól alcohollal kicsaphatö. Tisztún még nem sikerült clő
;íJiitani, mivel '/, része phosphorsavas földsókhoz \'atl kiilvc. 
l\z c1nulsin n1inl fcr111en!anyag J'ülhontja a glyeosid:lkal. 1. 
Amygdalin. Amygdala dulcis. 

Emulsio1 fejet; az oly folyékony gycígyszcralak, 1nely víz
ben vaian1cly nc111 oldüdó anyagot (olaj, zsir. gun1111i, gyanta) 
larlaln1az fino1nan eloszolva 1ninl a tej, t•n1ulsió11uk nevczlelik. 
I·Io~y valan1cly anyagot fcjelilhc~sünk. egy oly nnyagra vun 
szükségünk, n1ely a fcjetitcnd6 anyag ajn·ó részeit kürülveszi és 
ne1n engedi azokat összelü1nörülni. 

.-\ l'ejetitcndii anyagot e11111/ge11d11m11ak, a fe.1etitőt cm11/
!J~~ns11ek ncvezzlik l~1nulgendtunok: zsiros rnagvak, olajok, hal
zsan1ok, gun1n1ik, viasz. en1ulgensek: gu111111iarahicun1, lraga
cantha, salep, tojúsl'ehére. .-\ fejetekben mycroscoppal apró 
zsircseppeket lehet látni, mint a tejben. 

Az ernulsiók természetük szerint valódiak és mesterség.e
sek (spuria). 

A valódi fejetek azok. melyeknek cmulgendurna magúhan 
hordja az emulgenst is, ilyen fejetek az olajos magvaknak, 
gun1n1ircsináknak fejelei. 

A n1agvak en1ulgcnsét a proteinanyagok, czukor, n1ézga 
képezik, melyeket az őket körülvev(í scjtl'alaktöl zuzás :Utal 
kell elvúlasztani. A magvakat l'ejetitéskor mindig félannyi vízzel 
kell zuzni, hogy az e1nu1gensnek legyen 111ihen felöldödnin; az 
egyenletes péppé zuzolt magvakat apránként eldörzsöljük a 
kivánt mennyiségü vízzel s megszürjük. Magfejeleknél állag 100 
gr. szüredékre 10 gr. magot veszünk. A fejetekben oldott pro-

tein anyagok alcohollal, savakkal kicsapódnak, nemkülönben 
n1e1egitéskor is. 

:\Iézgagyantákbúl (galhanurn, assa foelida, r. an1111oniací, 
gutti) ugy készítünk fejctet, hogy a ti110111 porrá dörzsölt cn1u~
ge11dumot '/, rész vízzel jól cldörzsöl,iük s a kivúnt menny1-
sé<1re felhi•iitva ülepitjük az ernulsióL Eme fejetek előállitlrntök 
ll'~' is, ha ria vizzcl el'tliirzsiilt en1nlgendu1nol vizfürd6n 1111.:legit
jtffr s igy n1cglúgyilva azt. elkevc1:jük a szükséges vízzel. t\ 
i111·rrha autti e111uloüJüsához kevés uun1111i arahicu111ol kell adui. • 't> b \.J 

l\Ieslerséges fejctckn~k (en1ulsiones spuriae) nevezzük azon 
fejeteket, n1elyckhcn nz en1ulgcndun1 nc111 tarlaln1az en1ulgc_11st, 
hanem azt külön kell hozzüjok adni. Ily anyagok: az oh1,1ok, 
viasz. balzsamok. Az olajokat oly módon cmulgáljuk, hogy azt 
lapos n1ozsürhan lapos fejü ütővel 1 /~ annyi gun1n1ia1·ahicur11111al 
.iól cl<lürzsüljük s 'J/1 rész vízzel clkeve1:jük; ha a 1nassa egye.u
letes fehér és jól cstittog. az cn1ulsiól a kivünl rnennyiségü v1z
zel fclhigiljuk. ·Az arányt, mely szerint az oiajfojclek készil-

. hL~lők, a tnag\'. II. gykv. igy it:ja cl{): 8 r. olaj ·1 rész gun11111-
arabic. 8 r. s\·rup, ~180 rész viz. lgcn kilün6 c1nulsiút készil
hclünk ha eg~ye.nlő n1c11nyiségü olajat, gun1111it é i vizel keverünk 
jól össze. 

l~111ulgc11s H\·anánt lehet venni salepel~ 1nely 10 annyi, 
tragacanlh:.íl 1nef); ti annyi, tojás sürgájúl 1ncly'" tL annyi olajat 
visz emulsitíba \'iaszl, cetaeeumoL cacaót, salolt, menthol!, ll1y-
1nolt, tereh. coctnt, lereh, venetát ugy cn1ulgálunk, hogy a 1nclcg 
1nozsárh~1. 111elyben az e1nulgcns 1nár hennc van, heletlnljük az 
en1ulgálandö anyagot tnegolvnszlva s 1/:!-szer annyi forrú vizz_cl 
erfisen ke\'erjük 111ig cgyne1nü 111assa lesz, n1elyct kihülés ulan 
a kivánt 111clegvizn1ennyiséggel fclhigiljuk. <:nn1phorl ugy en1ul
g:ílunk, hogy azt olajban oldva, az olajat e1nulgüljuk, vagy n. 
annvi alcoholhan oldva 10 annyi gu1n1niarahicunu11al en1ulgúI
juk: Phosphort olajban kell oldani s ugy emulgülni. A emulsio 
akkor jó, ha tejfehér. az üveg falához tapad s állás utún felü
letén nen1 síírösödik n1eg. 

Emulsio amygdalarum, emulsio eommunis. mandolafejct, a 
rnany. aykv. arün\'a: 20 g·;r. h{unozoll n1a11dula. 10 gr. czukor. 
:wo"-gr."viz. ,\ mt;ndulük · melegvizzel való úztatás -által meg
hámozandók. nehogy a fejel barna s fanyar legyen . .-\ hümo
zotl mandul:íkat szitára téve jól mcgszúriljuk, hogy ne pené
szedjcnck n1cg. L,. l~111ulsio. 

Alkalmazzák mint kellemes vivőszert különhüzó lázas 
húntalmalmál, légutak hurutjámíl, mellhetegeknéL L. Amygdala 
duleis. 

Emulsio balsamorum, L Emulsio. 
Emulsio benzini e ontra scabiem. Hp. Benzi ni lll, Sapon. 

virid. 5. Aquae dest. simpL 85. 
Emulsio communis = Emulsio amygdalarum. 
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, Emul.sio cop~ivae: Rp. Bal~. copaiv. 28, Pulv. gummiarahic 
H, Syr. s1mpl. 28, OI menth p1p X, Aquac dest. s. 210. 

· A gummil vizzel jól eldörzsiiljük s apránként adjuk hozzá 
a halzsamo.t. majd az olajat s fclhigitjuk. . 

Emuls10 creosoti Leger: Hp. Cascini, Sacclrnr. Aquac dest. 
s. aa 10, Alcoholis, Creosoti aa lll. A kél oldatot i\sszckeven·e 
apr:ínként fclhigitjuk 1000 grammra. Crcosolol olajjal kcvcrrn 
is cmulgúlhalunk. . " 

Emulsio lanolini: Hp. Pnlv. sapon. 7. Pulv boracis 3·:í. 
Lanolini 2-1·5, Aquae 2·15 01. cocos 10·5 Az anrnaolrnl üve.r
hcn 1

/ 4 óráig rázva, hozzükcvcriink 320 gr. rózs~ivi~et. Cosin~~ 
lieurn. 

Emulsio morrhuae Muzsa, l. Emulsio olei jecnris ~luzsa. 
Emulsio olei jecoris, csukam:íjolaj enndsic'i, kü.iinhiiz6 mó

don készilhel6. P. o.: Hp. Ac1ua'e ctdcis 2:)0. Saccharini O·:W, 
alcol~;~is qu. s . ca~c~i hypophosphnros. :lO, Olci jecoris aselli 
alh. _;iO 01. arns1 X\. 

A Muzsa-féle csukarnüjolaj cmulsic'i formulüja a kiivelkcz6: 

Rp. 
O!ei Jecoris nsclli 101)"(). 
Ca/cii / I I I 2-0, 
Satrii í '!JfWJ> wsp 1• J-ri., 
O!ei cilu1r1111on1i 
O!ei caryophyll. 
Cnseinnatrii qu. s. 

fin! i'lllulsio 

1111. III. 
11 t 

2011 II. 

Choeoladés olcu111 jecoris c111ulsio: 

Hp. 
Jl/11ci//ag. camy"hci'u JfiO 11, 
Old jccoris 2:ilNJ. 
Glycerini fj!rO, 
f>u/u. cacao .'/-/) 
Trac llaniliac 10·;): 

.:\ cal:aoporl a 111ucill. caragahcenncl júl összl'kcverjlik s 
addig n1clcgiljflk, 111ig cgyne111ü inassa lesz. i.:ihülés ut:ín liozzü
mljuk' az olajat és glycerinl. 

l\Iüs: 
HJi. 

Old Jccoris aselli :ílllJ. 
Sacclwri p11lu. JfJIJ. 
G11mmi arab. p11/1J. :i. 
Traynca11/h. pu/u. !ílJO. 
11q11ae dest. s. 300. 
M. leye !11"/is fiai:emÍl/sio. 

Emulsio petrolei, épugy készül, mint az emulsio bcnzini, 
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Emulsio vasellni: Hp. Olei amygd. dulc. HO 0. Vasclini alb. 
l:W 0, rnucillag. clexlrini (1: 3) 150·0, Aquae dest. s. -180·0 Syr. 
tolulani fiü·O. Az olajat és vaselint összeolvaszljuk s meleg mo
zsárbnn elkeverjük a 111uciliagóvaL 

Emu:sio vitello-11hosphatica: 

Rp. 
G/yco11i11i 
()/ ei Jcr:oris 
Spir. am. aro111. 
Acid. phosph. di/. 
Alcoholis 

3frli, 
120·0, 

4-IJ, 
(j() IJ, 
2frli. 

1:\ glyconin egyenlő n1ennyiségü glyccri11nek és lojús sár
g:íj:ínak a keYeréke. A glyconinnal ap1\ínkénl összckcYerjük az 
olajat s azulün adjuk hozzú a liihhi anyagot. 

Enantema, oly kiütés, mely a nyúkhárlyákon túmad he
vem· himlőnél, lrnnrnrönúl. 

• Encephalon = · AgyYelci. 
Encyclopaedia, oly mlívck, melyek valamely luci .inuíny

ügnak üsszcs isn1eretcil túrgyaljúk. t\ helürcn<les cucyclopaediú
kat lexiconoknak nevezik. 

Endemia, oly hclcgségck, melyek bizonyos vidéken úllan
dóan fordulnak elő, e!lentélbcn a júrványnyal (epidcmia)„ mely 
oly ragúlyos betegségeket jelent, melyek egész világrészeket 
üraszlanak el időnként, de ismét elmulnak. Endemia p. o. a 
chlolera a Ganges-dellán, a mocsaras vidékeken a hideglelés, 
szegényes1 hegyes vidékeinken a crctinisruus, a lropicus 1\tlanli
lenger partjain a sárgaláz. L. Betegség. 

Endoarteritis, a ver6ercl; megbetegedésének állalúnos neve .. 
Endocarditis, szivbelhártyagyuladüs, heveny fertőző beteg

ség. mely ferlőz6 betegségek után lép fel, az :íllal, hogy a fcr
tcizéi anyagok a vérrel a szivbe kerülnek, hol a kéthegyü· hilcn
lyü vilorláin megtapadnak s a billenlyü elpusztulúsál okozzák. 
l\.cirjóslala nem kedvező. 

Endometol = nicolinum salieylicum, kozmás szagu, szin
lcle11 jegcczek, vizhen, alcoholhnn oldva, vagy kenőcsben n1inl 
rühellenes szert hasznüljúk. 

Endometri1is, a méh hurutja. igen általános megbetegedése 
a méhnek, melynek 1· elensé.re f{í!eo a fchérfolyás (1. Fluor· 

~ • t'.> D w 

alhus.) Az cndomelrilisnek igen sokféle oka és alakja lehel, 
leggyukorihb oka a szülés vagy clvctélés alkaln1úvul az cndo
melriumha 1L i\léh) julrll csirúk, bacleriumok, okozhatja azl a 
coitus alkalmüval a férfi gonorrhcás v:íladéka, az önfertőzés 
állal gyuladúsha hozott szövetek hnrulos váladéka, Az endome
lrllis gycigyilüsa igen nehéz, előhh- a hüvelyt kell kiöhlileni a 
v:ílacléklcíl, majd desinficicns szerekkel kell a csir:íkal kipuszli
lani, csak czulün következik a nyükhúrlya lulajdonképeni gyógy
kezelése edző szcrckkel 1 vagy épen a tagnak kivúgása ültal. 
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Mosóviz g.yan~nt ;iiu:;cien és. kc\:és cupr. sulf'. oldatot használ
nak, a nyakhartyat .Joddal. .1odotormmal kezelik. 

E_ndoscop, ir;~nvast~gsngu_ fémcső, melyet a hugycs6bc 
d1!gnnk "s e~y h„ele.1; Yclitct.t fc::_nysugür segéJyével n cs6 véaé-
uel lcvo nyakhartyat megv12sgalhatják. b 

Endosmosis, beszivárgás, !. Dialysis. 
Enema, !. Clystcr, Clvsma. · 
Enteralgia = C..llica,' a bélben fcllépci er6s füjdalomroha

n;o!{, „1nelyck rendszerint gyon1orhurut kfivc!kcz1né 1iyci. (~yór1yi
t:1stmal a b~lck kiü~·ilésére kell törekedni, a J<íjd aluíat bódili,k-
kal lehet cs1llap1tam. P. o.: · 

Gyermekeknél: 

Rp. 
Calomclw1os 
Aquac f"ocnicu/i 
Syr. diacodii 

ill. D. S. ó1: 1 

INl:i, 
li!NI, 
!NI. 

ka111il/al. 

Feln6tteknél: Hicinus, Aqua laxativa, csillapitóul: 

Rp. 
Trae laudani s. 
Spir. camplzor. na 2·0, 
Spir. me/issae 2U·O. 
ill. D. S. '/, ór. 20 cseppel. 

.· E_nteritis,. bélgyuladús. bélhurut, a bél nníkhúrtyúira ki
teiJcdo gyuladas, mely a különböző localis·1t1"c·,- szc·1·1· 11 t 1···1·· l ·· · -1 · 1··1 ·1 ' ' · · · •ll on
HJZO e? J,e ." t:t1" A hi;vct!Y . bélifyt~ladást okozhatjúk tulságos 
:n~~n} '~_ew1 ct~l, pango bclsai:. belfcrgek a bélfal fckélycsed~se, 
'~. ~7:on~~~c_dos szervei~ g.):ula~lasa; tünetei; hasn1enés, fokozott 
szek;les1 mger, .szom.1, hanyas, a belek pulfoclása. Az ily hctc
~ct .a~yba kel~ fcklclni, n hasra n1elcg borogalüst tenni s az 
etf cze;t leheto. JegkeYcsebbre szorítani. Béladstrinoens oymrint 
ac andok: tannm, plumb, acctic, alumen slli. opiun~m·il " ' ' 

Entomolin = Chitin. ' · 
Enur~sis = Hugytarthatatlanság. L. Agyhavizclés. 
Enyh1tö szereknek neveztetnek ama oyó<ryszcrel· melvck 

valamely_ betegségnél a fájdalmakat cnvidŐrc 0mc;rszn;;tetil· - dc 
a ~eteg~cget előh,~~adásál~an nem akad~iyozzák m~<r. · llv sz;;.ek . 
opmm es al?alo!dat, hcrom, sulfonal, formanilid stl~. - · 
• E_nyv, allat1 hulladékokhól (bőr, csontok, porcz) vízzel való 

foz~s altal '2Ye~t k_emény, áttetszéí, vizhcn fcloldócló rnnm sos 
a,n)"I!· A horbol kcszt\lt enyvet !. Gluten, a csontból ké~zültet 
(,clattne,, a por~z?kh;íl készitettet l Chondrin nevek alatt. · 

Enzim, !. b:icdes. 
~osin, a:1il!mun pi~mentum, tctrabromlluorcscein, az u. n. 

phtalemck koze tartozo vegyületnek lrnliumsója. Származik a 

,,, 
2+1. 

••.·.·• •. ·•• •• · .. ·1·.·i;···.····. 
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resorcinphtaleinból (C20 fb F!r.), ha abban ·1 H-t 4 Br. által he
lvettesitünk, 2 H-t pedig kaliummal; képlete tehát : 

e„ fing, Bn o,, H2 0 . 

Zöldesen csillúrnló port képez, vízben nagyon szép piros 
színnel oldódik. .-\ II. magy. gykv. a sublimatpastillúk festésére 
alkalmaztatja. 

Eosot, creosotnak valeriansavas estere, mely készítményt 
Lehmann J. berlini gyógys7;crész hozta !orgalomba mint .tücl<i 
tuberculosis elleni szeri. \\ oodbury szermt az eosot a kovet
kezcilc« készül : 1~ r. creosolt és 20 r. valcriansavat 7 r. phos
phoro~·chloriddnl lassan, vizl'ürd6n forrásig hevilünk addig, 111ig 
a HC/ ·rcjléí~lése megs':iit~k. Azután 3".fo-os Na 011-dal n~ossi~k, 
ben1.ollal ·razzuk s a v1zlol mcgszubad1tva vacuumban 111-121 
C'-nál forraljnk. lndiferens, könnyen mozgó, olajszcrrt folyadék, 
alcoholhan, aethcrhen oldódik. Adagja 0·'.l- tHi gram naponta 
háro1nszor. 

Epe, (Bilis, fel) a nuÍ,Ínak v:ílach'ka, mely az epchólyagbcíl 
az cpevezetökön út a vékonybél fclsci részébe ömlik de c:alos 
az cn1észtés folvan1ala alatt. /-\.z epe 1·02G fs. vörös vagy sarga
harna szinü, ncltlralis halásu, n1oschusz szagu, kescrn folyadék 
mely felleg epesuvakhól és l"estanyagt~kból _áll.. Az epc~avs sók 
glvcocolsavas és taurochlorsavas natr1,1mbol allanak. !• estanya
gÖk : biliverdin, bilirubin l. o. Tartalmaz még cholcstearint, 
lec.ithint. vizet, sókat. L. Fel Tauri. 

Az ember cpeelv:ílasztása naponta 550-!i50 cm": étkezés 
után, féíleg lms és l"chérnyék felvételekor az elválasztott meny
nv1ség növekszik. 

· i\'Iidőn az epe a gyo111orpépre ö111lik, annak sósava az cpc-
savus natriumol felbontja. az oldhatatlan epesavak az oldott 
fchérnvékct magukkal ragadjúk. Az epe hivatása f{íleg a zsirok 
felsziv?.sa s a b'elcséihen a rothad:ís megakadályozása. Cholae
nliában, sároasiíohnn szcnvcd6knél, kiknél az epe n1ielöU. a 
gyornorha jfttna~ a v?rhe ~zivatik f~el, ~l hélsü~· zsiros és igen 
l>üziis, a beteg lesovanyodtk. I .. meg Cholaemia. 

Epefesteny, l. Bilirubin. 
Epehajtó szerek, !. Cholagoga. 
Epekő, l. Cholelilhi 
Epeközsába, l. Cholelithiasis. 
Epeláz fcbris biliosa. régi orvosi elnevezése ama bcteg

séoeknck, r;1elyck lázzal s cgyultal epés húnyüssal jártak. I\.ülün
álh> hetcgségcl ncn1 képez. n1erl az epe n hünyüsi 111ozgások 
alatt kerül a gyomorba. 

Epicarin r-oxvnaphtol-o-oxy-m-loluylsav: 
' - /CO. Oll 

Cn ll-1 -- OTJ C10 Hn Oll 
'·, Cfl -

Alculisói könnyen oldódó, swbad phcnolhydroxylt tarlal-
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n1azó vegyületek. l~ré>s anti~cpticurn, nalriun1s6ja 1°/
11 

oldalhan 
megöli a bacteriumokal. 

:\ tiszta cpicarin vizhen, chloroforn1hnn nehezen. nalriu111 
sója vizhcn nehezen oldódik. Allrnlmazzük scahie:;, berpes ton-
surnns. prnrigo eseteiben 1: 10 kenéícs alakjában. - · 

Eoichlorhydrin: C:1 lfc. 0 Cl. a glycerinb61 képződik Cl be
hatása alatt. Chloroformhoz hasonló szagu folrn<lt'k. Beleliclve 
hódit. -

Epidemia, járvány, \'!damely vidéken fdlépéí l'ertéíző beteg
ség uralkodása. 1. Betegség. 

tpidermin, 1. kcn6cs alapanyag, n1cly nc111 111:ís, nlinl viz
zel. és glycerinncl készilclt rnéhviasz en1ulsio vagy lini111c11!unl. 
l•~éltg folyó tejszerü anyng, 111cly vékonyan a ht3rre kenve fi11on1 
luírtyát képezve megszárad. 2. f"luorXYlol + difluordiphenvl. 
1: 5 arcínyhan, n1int kcn6csüt alkalinazÍük n1int nnliscptieun1~it. 

Epidermis, 1. B6r. 
Epididimitis, mellékheregyuladüs. ,\ heveny epididimitis 

ugy keletkezik, hogy a hugycs6 kankös vüladéka az cr6s befecs
kendezés által nz ondóvezet6kbe jut s ezen üt a herL'be kerül, 
hol lobos folyamatot okoz. Okozhatja azt még a here megütése, 
tuhcrculosis, mely utóbbi esetben a mellékherén kiileskásünvi 
göbök keletkeznék, ezek igen föjdalmasak s késéíbh f'ekélvesc
déshe n1cnnek át s a here kiirtásüt teszik szükségessé ,\ ktlnkós 
herelohnál a n1cllékhere dagadt, kc111ény és piros, a jürüst ki
nossá teszi. I"lüvös horognlásokkaL nyugodt fekvéssel a heves
ség 8-10 nap alatt clmulik . .Jó hutásu hels6leg a köYelkczií 
keverék : 

Rp. 
Ammonii acl'i. so/11/. ifi'. 51111 
Aq11ac dest. simp. ifi'. 11111·0 
E:rlr. scillac mar. yr. 011:) 
ill. IJ. S. 4 óní11ké11t 1 ka-

núl/a/ 1 pohár uizben. 

Epilepsia, cskór. ·nyavalyalürés. n1orlius saecr, oly idcg
li:íntalo111, n1cly id6küzönkénli cszrnéletlenség és eközben fel
lép() sajütságo:.; görcsök által jellegczlelik, de sen1 honezlani 
sem vérnlkatbeli változást nem lehel ez esetekben kimutalni. 
·A rohan1ok sulyossügn szerint külünhüz6k n helegség alakjai' is. 

1\ rohan1 t•löll a hcleg n1inlcgy szcll6l érez áran1lani n 
kü!·ny~ részldl a fej felé, 111ely után a beteg elhalvünyul. csz
mcletet veszti s lezuhan: a szem meredt, az arcz eltorzult, a 
gcrinez hátrahaj!oU, a Yégtagok 1ncrcvek. J>ür perez 111ulva a 
leghevesebb rángalcídzások lépnek fel, a fej elfüe-hütra \·eiődik, 
a Jáhak és kezek hevesen rángnt6dzvn kap:ílúznak; a sztíjban 
n1cggyüll nyúl a légzés küzhen hahol képtiz, n1ely véres is 
lel1ct az esetleg mcgharapot nyelv vérzt'se folytán. i\ pupilla 
lüg s a fényt 11en1 érzi. 1/::.-'25 perez n1ulva a beteg egy n1ély 

- 321 -

sóhaj után 111agühoz lér, dc hányás, felböfögés után 111ély úlon1ba 
merül s a történtekre nem emlékezik vissza. 

A rohamok gyakorisága igen különhözcí; észleltek naponta 
egy egyénen töhb rohamot, máson évek mulva ismétlcídik az. 

Az epilcpsiás hajlvm rendszerint átöröklött ('10°/„), vér
rokonok közötti luízassághól származottakon, nőkön gyakori 
jelenség s leginkább á 2-'.W-ik életévben nyilvánul, idcísebbek
nél 111úr ncn1 oly gyakran. 

Okozhatják szeszes italok, nemi kicsapongás, onania, szel
lemi luler6ltetés, ijedtség, bélférgek is. 

Az epilepsiát okozó működési zavarok központjául némely 
honcztudós (t3rown-Scquanl)· a nyultagyal tartja, melynek in
gere folytán az edények összehúzódnak s az agy vértelen lesz, 
mások a központot az agykéreg valamely pontján vélik lenni. 

;\z cpilcpsiu gyügyultlsüra kevés a kil~ítás. Cryógyszerci 
közül legnagyobb figyelmet érdemel a Kaak által 1853-ban 
ajánlott l\al. Bromat„ melyet napi -1-12 gr.-os adagokban kGll 
szedni usque 3 évig is. Jó eredményt lehel tapasztalni az assa 
foetida, valcriana, hclladonna készítményei által is. Görcsroha
moknál 2 csepp amylnitrit helchelésc nagyon jó hatásu. 

Epispastica = \'csicantia. 
Epistaxis = orrvérzés, az orr nyákhártyáinak vérdus álla

pota1 inidőn az a nagy vérnyonuístöl 1negrepcd. Orrvérzéskor 
jeges horogal,íst kell lenni a hon1Ioki részre. (;yakori orrvér
zéshen szenvcd6k terpentines vizel szivjanak fel. Makacs ese
tekben a vaschloridhoz kell folyamodni. A nyákhártyál timsós 
vagy hiclegvizcs n1osásokkal kell edzeni. 

· Epsofnit = a rnanncs. sulf. ásvánvtani neve. 
" -Equisetum arvense, bábaguzsaly zsurló, nedves helyeken 

tenyész(J cryptogan1 növény, .szára„hc.ngcres .. függ6Icgcscn ba
rázdáll, belül üres és hosszu izekbol all. Az 1zekcn a keskeny, 
hosszu levelek hüyeJyei forrnak össze. 

;\ terrilőszár v~tTén van a lcrn1és, n1cly egyn1ás n1ellé 
szorult hat.szegletes, n}·eles pikkelyekből áll, melyeknek bclscí 
oldalün vannak a sporangiumok. 

Az cquisclnmot mint diurelicumot használják 10: 100 ará-
'" u dccoctnm alakjában. . . 

I;:r = az erbium vegytnm 3cle. 
Er, erek (vasa) a testben lcvií csövek, melyekben a test 

táphílására szolaüló nedvek keringenek. i.\Icgkülünhüzlctünk vér~ 
ereket (vasa s;n„uinifera) és nyirokereket (vasa lymphatica). 
A vérerek kiizpm~tja a sziv; a szivból eredcí ereket, melyeken 
a lüplálüsra alkah1ias vér hnjlalik szét a szervezetbe, vcr6- vagy 
üt6erclrnek (arteria) nemzik, azokat pedig, melyeken az oxy
gént6I n1cui'osztolt vér szivalik vissza, viszereknck nevezik 
(vcnae). cz~k küzé van iktatva a hajszálérluí.lözat. /\z aorta a 
sziv alsó baloldali rryomrábcíl indul ki s a tüdő kivételével a 
külünhüz6hh szerveí'{hcz Yczeti a vérl, e1nc kör a lesti vagy 
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kerin~ési pú!ya (C.ir~ultts . sanquinis t~orlicus). A jobb szivgyo-
111orhol a ver a ludokbc .JUl, hol oxygcnt vesz n1aaühoz s vissza
folyik a balpilvarba, ezt kis- vagl' tnclőbcli kerinn'ésnek nevezik 
(circulus sanguinis pulmonalis).'' " 

Erbium, Er = lfili, igen ritka, az aluminiumhoz hasonló 
tulajdonsügu elem, mely szabad üllapolban nem ismeretes. A 
gadolinit ncl'i} üsvünyban az ittriummal együtt fordul elő. 

Erdei malyva = ~]alva sil vestr. 
Erectio = merevedés, monymercvcdés, 1. Coitus. 
Éreny = Platina. 
Eretismus, '! szervezet ingerlékenysége. 
Ergota = Sccale cornutum. 
Ergotin, 1. a sccale cornutum alcaloidnemü anvaaa alak

talan, barna, keserü izü, lugos kémhalüsu; viz jól oldj~ 'oldata 
Hy C/,-dal nem ad c-apadékot. \'alószinü képlete: C"'' !Jo, o, ,v.„ 
Az ergotint még nem üllilottük cW, az ilv név alatt a kere;
kedésbcn levő készitmények az am·m·ozs11ak különböző erős
scgu kivonatai; 2. l_~rgotiÍ1 alatt kü!Önüscn az extr. secalis cor
nutit értik s nem a fent nevezett feltételezett vegvülelet. A kü
lönböző készit<ik :íllal clföllitolt ergolinl'éleségek 'ezek: 

Eryoti11c11n IJombc//on spiss el fluid. 
, IJonjerm , , 

sec. pharn1. hrit. 111cgfclcl a rnagy. gykv. kivonatdnnk. 
Ei:11otin11m Den=el .. - Kel/e1; - [{ofzlncann, --- \Viyye1", 

111cly ;1tobln a zs1rt~la111tolt anyarozsnak borszeszes kivonata, 
ery. l uon sth. :Sltalanos clőállitásuk u következő: 500 gr. l'riss 
anyarozsporl 1 ·:) gr. hork6snvvaI és 50 gr. állali szénnel kever
nek, a keveréket desl!lhílt vizzel s 50 g1:. aqua laurocerasornm
mal percolalorha teszik, hol 12 óra mulva 3 liter vizzel lcöb
lit\k~ A lecs~pegett folyadékot vizfiirdcín szörps(írüre pároljük 
s 2·;i gr. krelaport kevernek hozzlÍ. 12 óra mulva a kivonat 
vizlarlal~nüt„ mc_ghatározva annyi 90"!0-os aleohollal keverik azt, 
an1enny1 szuksegcs, hogv az cx!rnclu111ba11 levő viz1ncnnviséa
gel 7;"5°/0-os Irgyen. ,1\ 'Szcsz111cnnviséget a következő fofn1uÍ:1 
adja n1cg: v 
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a talált vizmcnnviség. Ha a folrndék 80 órái<> állott, mcgszli
rik s vizl'ürdéín iiddig JH.írol1'ák I)e, mi" az eu<l~znck sul"a 500 

l 1 E ' " „ J gr. esz. ,, 'xtr. sccalis cornuti. 
Ergotinol, liquor ammonii ergotinici Yosswinckel; anya

rozsk1vonat, mely a következc3leg készül: a zsirlalaniloll anya
roz.sport vi7;zel l~ivo1;jük, a kivonatot savval keverik s hycfro
lystsnck vetli< ala. Ezuian a savat ammoniával lekötik s a 
l~észil~nényben al~oholos e1:jedést inditanak meg, melynek be
lejcztevel a termeket dialysülják s annyira slíritik, mig 1 cm"-je 

inegfelel O·;)O gr. cxlr. secalis cornuli gern1 -nak. I·Iosszu ideig 
eláll bomlüs nélkül. 

Ergotismus, morbus spasmodicus nrnlignus cerealis = 
Birsckór. 

Erigeron canadense, az Egyesült Államok gykYben hiva
talos növény, melynek sürgüs, tcrpcntinhez hasonló halásu illó
olaja vari; melyet alkalmaznak 5-20 cseppjével hugyivarszer
vek bünialmainál mint a lmclrn l'oliál. · 

Erjedés, fermcntatio, ama ehemiai folyamat, midőn szer- . 
vcs anyagok bizonyos n1icroorganis111usok közrcn1üküdése n1cIIctt 
elhon1lanak s kiilünhüzéS ter111ékckct: szesz, tejsav, vajsav, eczct, 
glycerin, ammoniac stb. szolgúllalnak. Az erjedést üllali (bac
leriun1ok) vagy növényi (gon1!iúk) szerves lények okozzák az 
által, hogy élelfeltételükhöz szükséges oxygénjöket az cr:jcdni 
képes anyagból veszik, miültal az felbomlik, (Pasteur). 0:ügeli 
ehnélctc szerint az c1:jcdés oka az. hogy a go111lník pro
toplasmüinak mozgása útvilclik az et:jedenclii folyadék molecu
híira, nlinek küvelkczléhcn azok szétesnek. 

Az erjedés lényegével már régi idők óta foglalkoznak. La
voisier 111úr 111ngyarüzta az erjedési folya1natokal, de az azokat 
okozó szerves lényeket i 83G-han Cagnianl dc Latour ismerte 
fel. Bcrzelius és Lichig nem fogadták cl az erjedésnek ily ma
gyarüzatát, hanem mechanieai thcoriát ülliloltak l'cl, mely el
méletet ?\iigcli is támogatott. (!. l'cnlebh) Luis Pasteumak 
1857-hen végezell clnssicus kisérietci végleg rncgvclették az er
jedési chemia alapját, mely kisérletek C. de Latournak adtak 
igazat. 

Ugyanigy gondolkoztak az crjcdésről llelmholr,, Schulzc, 
Schrocd~r. 1nindvégig ellene harczollnk: fjchig és i\ügcli. 

1881. óta Cristian Hanscn foglalkozott az c1:jedési chemiú
val, mely munkünak eredménye szintén az voll, hogy az etjedő 
folyamatokat a folyadékra jutott -- a levegéíben mindig talúl
hat6 - növényi és állali organisn1u~ok okozzák. 

Az invert czukor, lcvulosc, dcxlrose oldatainak erjedését 
a saccharon1yccsck csalúdjúha tartozó go1nlník okozzák. a ter
mények: spiritus, COo. glyccrin, borostyünkc'isav, eme folyamai 
neve: s=eszcs c1:jcdés. (1. spiritus). 

11 tejsauas e1jcdést a pediococcns acidi laclici inditja meg 
a czukor és albumin tarlalmu folyadékokban (!. ac.id. laclicum). 

11 vajsauas c1:jcdés11ck okozója a clostridium bulyricum 
nevü hasadó gomba. (1. o.) 

Az erjedéshez sorozzúk az eczelképzéídést (I. acelum). a 
korhadüst és rnthadüst is, ámbür az cléíhbi inkübb lassu égés
nek (!. o.) tckinlhctéí. A rolhadüsnál állati és növényi organis
rnusok közremiíködésével bonyolult chemiai folrnrnatok mennek 
végbe. Mindenekelőtt a folyatlék l'clszinén rncgJelen a baeterium 
termo nevü gomba, mely a folyadékból oxygént von cl; ezután 
lépnek fel az anaerobion rothadüsi vibriók s kezdetét veszi 
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a rothadús, 1ncly11ck lcr111ékei: (;Q'!.. an1rnoni:ík, an1inek, plo
mainok, lyrosin, leucin, illó zsirsavak stb. 

Az e1:jcdés fcllélelci: a gomba lüplálkozására alkalmas 
nilrogénlarlalmu vegyületek; 1() -15 '/0 erjedő oldal (czukor. 
l'ehél'!lyc. dextrin), ha az oldal löménycbh. az mjedés lassu 
vngy he scn1 áll; allu:ilinus n1clcg l ;).-,10' C-ig, 70 (•C-núl a lcg
löhh fermenlum elpusztul. Az erjedést gátolja a szesz, melyhéíl 
1íi 0

/ 0 rnúr n1egszünteli azt, a ter1nészclcs szeszes italok (sör) 
1:'i0/„ szesznél nem larlalmaznak löhhcl, savak, nehéz fémek 
sói, SO, szintén megszünlelik az e1jedésl. !. Anliferrnenlaliva. 
l. rnég éleszlél. 

Ernyő, umhellum, oly virágzat, melynél a megrövidült 
virúgtcngely egy pontjúhöl a hosszu kocsúnu virágok körülbe
lül egy sikhan vannak elhelyezked\·e (eonium) Az cl'Ilyő alalli 
fed() leveleket gallérnak ncvczzf~k. I-Ia a kocsúnon virúgok hc
lyell isn1ét ernyők képzöc.~nck, a virügzal összctell er11y6l képez. 
(petrezselyem, kapor,) 1. Alel'!lyc'í. 

Ernyöselc, umhellif'crae. az crny6sviníguak egyik családja. 
l;línc1nn, üres, izckre oszlolt szúru nCivénvek. Sokszorosan osz~ 
toll levelei SZÜl'üleJfik, a Yir:Ígzal ernyő, Ü n1agholl aJsÖ úJhísu, 
kélrckcszü. A lermés kél gcrczdre hasad ii. Conium'i. Ide tar
loznak: c:oniu1n 111aculalu1n, <:aru111 cnrvi, Coriandrun1, i·~oeni
culum, Anisum, Anelhum, Cicula, ,\clhusa, Le\'islicum, Angelica. 
A1n111011iacun1, ,\ssa foctida nilvénye. L o. 

Ernyösvirágual<, umhellif'crne, a kélszikü növények XL 
rendje három csalúddal: 1., ernyiisck, 2„ horoslyünl'élék :J., 
somfélék. 

Erösitö szerelc, !. l\ohoranlia. 
J;:ructa!io, !. Böfögés. 
Ervágás, veneseclio, phlcholomia. l\ilkün alkalmazott se

bészi mfüét, melyet akkor alkalmaznak, midiin gyors vérclvo
nüsra van szükség (gullaiilés). \rérkihocs~íjt:.ís czéljúhc.'JI a könyük
hajlathan végigfutó hőrvivdcrct szoklúk 1ncgvügni oly 111cídon, 
hogy a vúgüslöl lefelé az eret polyüvnl szorosan lekötik de ugy, 
hogy az érverés lappinlhalcí maradjon. A kidagadt eret a le
futás irúnyában lancellával mcgszurják s 200-:IOO cm" vért 
kihocsájlanak. Ezután a szorító polyál leveszik, a könyököl 
pedig kifeszilell helyzetben szorosan bepolyázzák; egy ily vágás 
:l nap alall bcgycígyul, A mai orvosi gyakorlat teljesen melliízi 
a vcnesecliót. 

J;:rvalenta, revalenla "" lilkos szerek. 
Erverés, pulsus, midiin a sziv összclmzcídik, az érrend

szerhe vért lök, mire az erek kitágulnak s mivel lcl'ulúsuk nem 
egyenletes, egyes helyeken helyüket vúllozlalják: ez az érverés. 
Az érverés a szivvcrésscl cgyüll jár, l'clnöll embernél 70-80 
ülés esik 1 perez re, ujszülölleknél 120 -l:lO. Az érvcrésck 
száma a 20-ik életévig fogy, ezen felül 70 ---80. Mozgás. étke
zés utún, Iázhan az érverésck szá1na nő. fckvfíknéL nlöknél 

ritkülih n1int azokn:.íl akik állanak. l{eggel nz érvcrések szü111n 
:; (i cím kiizöll G!-08, este 8--11. közölt /.1--80. Hcndellenes 
érverése!\. elnevezése: gyors, hn az ül6erek gyorsan, lassu, ha 
lassan tágulnak ki, kc111ény ha nagyohb és lágy ha kischh szo
ritással nyo1nható le. 1\z érverés lcrajzolüsúra szüu1os eszköz 
van, ilyen p. o. a cardiogranu11. L o. 

Erythrea centaurium = Cenlaurium. 
Erythrin C"' EJ" Orn. némely zuzmcihan (rocclla fucif'ormis) 

foglalt lfüilaku, vizhen alig oldcidcí vegyület, melyhiil hosszu idéín 
át lugokkal való fiizés állal :iz 

Erythrit ncvü négy '" é. alcohol keletkezik; édes izii, víz
ben jc'>l oldódci jegeczek. 

Erythrocentaurin : C" H,., O", a cenlaurium glycosidája, szá
raz nü\·énylien 0·031'1

1., .Jegcczcs, szin és szngnélküli; 1{)00 r. hideg, 
;3~ r. l'or; civizhcn borszcsziwn. aclherbcn oldható, az oldatok vilú
go~ságon pirosak lesznek, dc sölétlicn isn1él clszinlelencdnek. 

Erythrodextrin, ama dcxlrinl'dcség. mely jóddal iholya 
vag\' sütétharna szint üll. 
'' Erythrol, a hismull1 és cincl10nidin kelliís scíja. melyet 

lHll--0·0~ gr.-os adagokban dyspcpsia cscleihen allrnlmaznak. 
L:gyanily névvel jelöltek egy négy v. é alcoholl, melyet lásd 
Erylhril né\' alatt. 

Erythrolum tetranitricum, a l \'. v. é. erylhrit nilrovegynlelc, mc:y 
explosiv mint a nilroglyccrín; képlete \Clk 0. 1Wh), (Cf-lO. i\'<h.b; 
kristályos lü111cg, vizhen oldhalü, alknln1azzük a11gi11a, aslh111a 
cscteihen 1nint a nilroglycerint. 

Erythromannit = Erythril. 
Erythrophlein, az erylhrophlocrnn (;ui11ce11se nkaloidája 

(1. o.), melyet n kéregből Gallois és Hardy áilitotlak elei. Halús 
lekinlcléhen a digilalissal és picrotoxinna! egyezik 1ncg. ~őt 
Lewin rninl helvi érzésleleniléíl a cocain helyett is alkalmazta, 
dc kevés sikerrel. ' 

A szabad büsis vizhen nem oldódik. sósavval heforrasz
loll csőben hevill'e syrupsürüségü scija keletkezik, mely vizhen 
oldódik s a picrotoxin lialását clveszili. A digilalis fölötti előnye 
az, hogy nincs ctunulativ hatása. l\Ict·ck a készit6 111aga scn1 
tudja. hogy a sósavval készilelt praeparalum identicus-e a tiszta 
alcaloiddal vagy lalün egy n1ásik lnísis az. 

Erythrophloeum Guineense G. Don, Afrikában és ,\ uszlráliá
han honos vilorlásvirúgu fa, n1clyet a hcnsznlöllck rnérgcs 
volta miatt islenilélelrc és nyilrnércg készilésre használnak fel. 
l\.érgét cort. sassy-, n1ancone- vagy fali-kéreg néven isn1erik; 
ez 8 n1n1. vastag, sulyos, harnavürös darabokat képez. 

J;:rythroxylon coca, 1. Coca. 
i;:rzéketlenség, !. Anaesthesia. 
Erzö idegelc, ama idegek, a melyek a körzeti végükre lör

lénl behalás folytán nyert izgalmat a központi idegrendszer
hez vezetik, ahol azok érzés alakjában jutnak iinlndalra. ;\z 
állati szervezetnek ötféle idege van a behatások felfogására: 



látás. halltls, szn"0 lüs, izlés és ta1i1li11lüs idcoei. l~rne idetreket az 
. ·1 l l . . b " erzc \szerve.;. lartn 111azzak: szcn1, fül, orr, nyl'.lv és a bdi·. 

Eserin = Physostigrnin, L o. 
Eskór = Epilepsia. 
Essbouquet •· Essence or houquel· (eszhuké), illatszer, 

melyet e sztizad elcj én Bayley el Comp. londoni ezé a hozott 
forgalomba. Eme illat jellegét tulajdonképen az oleum cboriandri 
adja meg, nwlyet rózsa- és jasmin-extraittal finomabbá, ibolrn
gyökér~ és n1oschus-szeszszel tarlösstí tesznek. L .. I)arfunL "' 

Essentia = lényeg, régel•ben eme névvel jelölték valamely 
gyógyszer hatóanyagú! (quinta essentia), melyet ·spiritussal, horni! 
kellett kivonni, egycnl{i értclmü a tinclunfval. Esscntia névvel 
jelölnek manapság oly készitményeket, melyek valamclv élve
zeti czikknek tiiményitelt alkatrészeit tartalmazzük; ily 1'1-teleni
l~~n l_>eszélünk cognac-cssenliáröl, rnrn-. nrrnk-, liquei1er-cssc11-
tiakrol. L. o. 

Estere!< = összetett actherek. L. Aethcrek. 
Esterszám, i~ .szapt~m~készitésnél használt kifejezés, mely 

alatt an1a n1cnn~:1scget erl1k, nn1cn11yi /{Q[J sziikségcs egy gr. 
anyagban foglalt osszetctt aetherek clszappanositásá1·a J,. Szappan. 

Ethylol = \'egytiszta chloraethyl. 
Eucain, a Locnin pótszere. nen1 nuís. 111int lienzolvinvl 

diaceton. Yizhen oldódó jegeczek. · 
Eucaly11teol, cucalyptcnum hydrochloricum: e,„ fJu1. :2 HCl, 

eucatyptus-olajból clííállitott tcrpilendvchloral: alkalmazzák mint 
b_első ~ntisepticumot 0 :20 gr.-os adagÖkhan tüdiívésznél, tiphusos 
lazaknal. 

. Eucalyptol: (;„ f:b _O, az cucalyptus-olaj fiialkatrésze. moz-
gekony, kellemes 1zu cs snigu (HJOó J: s. folrndék -18"-rníl 
ne~n fogy meg, a poláros fényt johi>ra fordi(ia; jód nem hat 
rca. dc fl1\7()3·al kan1lorsavhoz hasonló 1·ecrcc.zcs tön1cnc1é lesz 
H'.!. SQ4 rncgbarnitja. b on · 

Az eucalyptol hcvérn h<íérzést kelt, na"rnhJ, mennvisé•ic 
(80 csepp) túntorgást, izomclernyedést okoz,"·„ hiimérsék alŰ
száll; felébredéskor az ingc1·elhci6séo nacr\·ohh n hő1nérsél· 
pedig felszökik. Halálos adag utáni honcz7il:ísk<;r a szervekc; 
vérszcgényeknck, a viszereket lellcknck talülták. 

Alkalmazzák 3-'1 cseppjével asthma, v:íltóláz, tíidiívész, 
légz6szcrvi bántalmak eseteiben. L Eucalyptus. 

Eucaly11tus globulus Lab. Ausztníliában honos óriási fa a 
rózsafélék családj:Urnn. Kétféle levelei vannak: ti. m. a fiatal 
ágak átellenes, ül6, szélcs-alapu lündzsüs és u rérri ü11ak nvél~ 
czés, kaszaalaku h6rszerü levelei. :\z cl<ihhick fé!icr~-;zj,::.~daktlak 
épszélüek, a szélek kiüllök, sziniik kékes-zöld, a ~arlö-alaku le'. 
velek sárgüszüld·.:k .-\ kiüllö küzépérl()I nagvszáinu rnellékerek 
n1cnnek kür~il, rnclyek ~gész_cn ll s?.élig f'ut11tlk; '.6lcg a fiatalahb 
l~vel.eken su~n~.talan oh1.1tarto van. miktiíl a levél pontozottnak 
latszik. azonlelul a ílatalahil levelek vwszszcrü f'chéres dérrel 
boritvúk. 

A levelek dörzsiiléskor balzsamos illatnak, füszcres ke
serü izück. 

Tartalmaz ::l-fi"/0 illó-olajat, melynek főallrntrésze az 
eucalyptol (1. o.); tahílható még benne gyanta, csersav. 

Alkalmazzúk 8: 1:!.ll arányu infusurn alakjában az enealyp
tolnúl emlitett javallatok alapján. Készitenek belőle extractumot, 
tincturát, spiritust és syrupot. L o. 

Euchininin = Chinincarbonilsavaetilester. 
/ oc·~ fJ5 

C(J < 
,, OCeo lfo NeO. 

Finom, l'chér liik hen kristúlvosodik, vizhen nehezen, bor
szeszben, aetherben és chlorol'orn1ban künnven oldódik Olvaclús
pontja \l:) C". Savakkal az cuchiuin sókat képez; ezek közül 
n sósavsó vizhen künnyen, 111ig a kénsavas és csersavas sók 
nehezen oldódnak. 

Vlorden közlen1ényc ~zcrint az I<:uchini11un1 pnru111 aszija 
valan1cnnyí gyc5gyhalásút a tiszta ehininnek, kellcn1ellcn n1cllék
hatásai (f'ülzugás slh.) nzonhan sokkal gyengéhhck, az étvügyal 
pedig cgyültalün ncn1 znvai:ja rncg. Görcsös kühügés, tüdéivészcs 
lázak, idegzsáhák, váltólü?. ellen allrnlmazták eddigelé, amikor 
is kitünl. hogy gyógyhatás tekintetében 2 grrn. euchinin 1 gr111. 
ehininncl egyenértékü. 

Eudermol, nicotinum salicylic. e,„ I-I,., Se. e, f-lo O:i. Tulajdon
képen O·l'/„ nirnlinum salicylicum lartalmu lanolin, melyet rr1h 
ellen jó sikerrel alkalmaznak. 

Eucliometer, a gázok analpisérc használt osztályzott üvcg
cs6, 8 cn1. hosszu, 20 n1n1. széles s egyik végén 2 platinlc111ez 
van beforrasztva, 111elyen clcc.lro111os ~zikrút ütnek át, hogy a 
gtízt n1eggyujtsák: J\ térfogatcsökkcnéshőI a gúz chcn1iai össze
tételére következtetnek. 

Eudoxin, a nosophcnnck bisnmthsója, melyet mint bélanti
scplicumot alkalmaznak 0·:20-()'(l;í gr.-os adagoklrnn. 

Eugallol, pyrogallolmonacetút, szintclen, szörpsűrrt folya
dék, mely ugy készithető, hogy pyrnga'lolt eezetsavanhydricldel 
kezelünk. \'izben, acetonban, akoholban jól oldódik, a keres
kedésben '/„ rész acetonnal hígítva fordul elő. Alkalmazzák a 
pyrogallol javallatai alapján. 

- 'Eugenoform, eugcnolcarhinolnatrium, formaldehydnek eu
gcuolra való hatásakor keletkezik s a belekben componenseire 
bomlik. Yizben jól olclödó jcgeczeket képez. Bélantisepti~um. 

Eugenol: C10 f-111 o,. egy v. é. phenol, az oleum canophyl
lorum l'őalkatrészc, isomer a cuminsavrnl. El6állitható az oleum 
carioplwllonu11ból, ha azt KOH-dal rázzuk s a keletkezett kali
eugenoit sósavval elbontjuk s CO, áramban lcdestilláljuk. HlG3 
!'. s. er{iscn l'énvtiir{i J'olvadék, [{ Mn U.1 vanilinná alakitja. 

Eugenolaciitamid, az cugenolec.zetsavuak amidja : . 
Co fh e;, Eh. OCHa. OCffe. CO. Nfh 
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mely elótíllilhaló oly mödon, hogy eugenolnalriumra 
chloreczelsavat hagyunk halni, a kelelkezell lermén\'re chlorl 
és alcoholt hocsüjtunk, midéín eugenoleczelsavas-aellwlaclher 
keletkezik, mely el eréís borszeszes ammonia oldallal -amiddü 
alakilunk át. Lemezes krislályok, viz és alcohol jól oldja. 
Anaeslheticum mint a cocain. ' · 

Eukrasia = a d\'sl'rasia ellentélc. 
Eulactol, lehénle]héíl és nüYé11\"i fchémvébéíl készilcll lúp-

anyag. · - -
Eulyptol, ulyptol: fi r. atid. salicylic. 1-1 r. carbolsa\' és 

ol. cucalypli elegye. Anliscplicum. 
Eumenol, n rad. lnngkui növény kivonata, n1L·Jyel h<lszü111 

meginditúsra alkalmaznak' jó credmé-nnn·cl. Adaoja 'napon la :l 
kávés kanál. - - 0

• 

Eunatrol "-.~ nalrimn olci<1icum, cpehajlcí szer. 
, E~nol, " cs 11 n_aphlol-curnlyplolok. r<-eunoll J.j·.1 r. 1rnph

lolbol es eucrilyplolhol oly mcídon készilhclünk, ba az cnvhc 
hőnél folytonos keverés küzhen n1eaolvasztoll lü1ncaet ft)rr6 
vizben n1egolvasztjuk; kihülés ultin az ~c-eunol kivülik. ,\ {Y-eunol 
ép igy készi lhcl<í 11-naphlolb1íl. ilnliseplicumok. 

Euphor bia officinarum, L. észuknrngali Arrikúlrnn lcm·ész<í 
f~a, n~clyb öl uz euphorbiumol véllék származni (magy .. !. gykv.) 
an1bar az az 

Euphorbia resinifera Berg. fajlól származik, melv a lrnk
tuszhoz hasonló, ével6, 2 n1étcr n1aaas. leYelei ni11Csc11ek · a 

, l' 11 , - l , " ' szar e 1ago, 1usos negyszcglelcs és tüskékkel fedett, a hosszu-
nyélczés virügzat a fák tetején van, n kehc1v közös, a tcr111és 
7-8 n1n1. vastng és háron1 gerezdes. I.>afcnchvn1szüvcléhcn 
vaslagf'alu, háncshoz hasonló lcjedé1n·ck vannak, 'melYek a bél 
és kér~g felé nyulvá_nyokal hoésájtmiak. A ziild nüv~ényh61 a 
husos agak bemclszcsekor lcjszerü marci folyadék folyik ki, mely 
hamar gyanlává sz:írad. Hazája Marokko. - -

Euphorbium, gurnmi-rcsina cuphorhii, a fcnlneYezell fának 
gyantája. ~IC:gyoró nngysüg:1 clarnhok, szenycs halványsúrgúk, 
nagyon csiposck, porn szerleletl lrüszszentd. \rizhen, i>orszcsz
hcn kevéssé oldódik. 

'l' lai 'l 0
"/ • · " l · '' !! () 1 .~~· , n1az ;: ~ 0 igen. cs1po~ gyan al, t...;o · tt:! .1 ; cup 1or-

bonl 22 /0 , mely szmtclcn, 1zlelen Jegcczekel kcpez, mel\' acthcr
ben oldhaló; 18"/„ mézgát, 22"/.. 'n1észsókat, Na C/-1 és- CaC/,-1. 

A gyanta az ágtürn1elékekkel szokoll keverve Ienni. 
Az .eUJ>horhiu111 _gyant~íja _igen hev~~s gyuladúst, vérhőséget 

okoz, n11nelfogva r111nt elvono SZf:!l'I alkaln1azzúk holyaghttzü 
tapaszokba, borszeszes dürzsölükhe vaoy cves sebek hcecsc-
telésére <".)„ 

Euphorin. phenyld-urelhan, kelelkezik ha chlortarlalrnu szén
savas aethylaclher anilinnal érintkezik. Grn1vrén aromás fehér 
krislüiy!{ák, s~egl"ííszeg iz~iek, Borszesz jcíi, vj~ alig oldja. 

llI1nt nnfipyrcl1cn111 igen sikeresen alkalinazhaió, n1ivel a 
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óra n1tilva n1ár leszúlitja s hatás::t G-7 óra 
hosszal tart. Adagja O·l0-1 gramm. Mint anliseplicum gcnyedéí 
sebekre is adható. Képlele: Cu Ho (NH) CO,. C2 Efo. 

Euphtalmin egy mandulasnv származék, melynek 2"!„ olda 
lát mint pupillalügilól alkalmazztík. Sósa\'as: C11 Eh Q, N. HCI, 
salicylsavas süja aikaln1aztalik. 

Euresol resorcinmonacelát, sürünfolyó. kellemes szagu 
sárga törncg,' acetonos oldatút alkaln1azzúk 111int adstringcnst és 
desinfkiensl. 

Eurobin a chrysarohin lriacclatja, melyel 3"/„ kenöcsalak
ban a chrysarobin javallatai alapjún alkalmawak. 

Europhen, iso-bulyl-orlhocresyljodid; C2, IJ," o, I;_, Sárg:1 
amorph, sál"rám·szagu por, melyet oly rnodon lehel eloalhtm11. 
ho<>\' alcalicus Isohulvlorlhocresololdalra jódol engedünk halni. 
281-"i„ jcídol lartalm~iz, alcohol, chloroform, aelher, olajok jól 
oltlják. 'Alkalmazzúk a jodof'orm helyell 5 -10"1„-os kenőcsök 
alakjüban. 

Euryangum sumbul l\auffmann, az crnyősck családjúba 
tarlozó növénv Sanrnrkand (Azsia) vidékén, melynek gyökere 
\ rad. sumhul). 'az anool oykv. szerint hivatalos. Fcileg mwclica-" „_ . 1 <> , u, 1 savat tarlaln1az, alkalrnazz:ík 1nint izgató szert iagy1naz 1 ver 1as, 
cholera folytán kimerült betegeknél 10: 100 adnyu fon·á„_111~~-lll. 

Eurybin, az eurybia moschal'.1 (umhclhlerac) g_I~·coS1da.1_a; 
sürgás, keserü amorph por, mely v1zbcn, alcoholhan ,1ol oldod1k. 
Jlflarn1acologi:.lja n1ég nen1 tanultnünyozott. 

Eutanasia = halúlkin-cnyhilés, azon liirckvés jelzője, hogy 
az orvos valan1ely aycí(ryithatatlan bctenségnél olv szereket aI
kaln1az, a 1nclyelZ :.1...,. h~feg füjdahnait ~11):hitík tfe csak addig 
a hatürig. 111ig az élclct nen1 vcszélyezlclik. Ily szqrek a 111or
phium. chlornlhydrat slh. 

Ev, az üszkös sebeknek, fekélyeknek hüzüs, hig, szenyes
sürgn vüiadéka, n1ely 111ycroorganis111usokal tarlahnaz. Igen fer
liSziS, scil halált is okoz ha más szervekbe jut. 

Evaporatio = elpárolgás, clpárologtalás. 
Evacuantia rerncdia, ürülést okozó szerek, ide larloznak 

a hashajlók (apcritiva), resolvenliák, diurclicák .. P_. o. ~fonna, 
pulpa lmnarindorum, középsók, kén, calomel, nczmus, rheum, 
senna, jalappa, aloc s!IL lái;ahb értelemben a hánytatók (erne
lica), köpteliik (expecloranlrn.) 1. o. 

Evonymin, euonymin. az cvonymus alropurpureus gyökér kér
nének resinoid anyana. Sárga-barna, alcoholball oldödö por, al
kahnazzük 0·03- Ü·'2Ö gr.~os adagokban n1int cholagogu111ot és 
hashajlól helladounúval comhintílva. 

Evonymit = lllelampyril. 
Exalgin, oly acetanilid, melyben az Nfh csoport ulolsó 

H-je CHu úllal van hclyellesilve. 



- 330 -

e [" ,1/ Cfü 
0 

"

1
'" C2 Ha 0, 

tehát methylacelanilid, nervinum és nem hízcllenes szer. 
Exscipiens = constituens. 
Excitantia = analcptica. J. o. 
Excrementum = ürülék. 
Exodin = Antifchrin, nalr. salicylic. és nalr. bicarhonic. 

keveréke. 
Exosmosis, l. Dialysis. 
Expectorantia, köptető szerek, az evacuanliák egyik cso

portja; eme szerek a garai hurutos váladékát fülszakilják az
által, hogy az elváhszlúsolrnl fokozzák, miúltal azok mozgélw
nyahhak lesznek s a köhögés alkalmúval fülszakillalnak és 
kiköpelnek. Ily szerek: ipecacuanha, liqu. ammon. anis. larl. 
stibial. slih. suli'. aural. stb. 

Expeditio, kiszolgálás, a gyógyszer larlályának lekötése, 
pecsélelése s becsomagolása, mely ha lehelő legegyszerübh: 
expedilio sirnplcx, ha - a fél kivánalnuirn - diszcs, expedilio 
elegans a neve. l. Gyógyszertár. 

Experimentum = kisérlel. 
Explodál = elrobban, eldurrun. l. o. 
Explorál = kipuhalol, kémlel. 
Extraháló eljárások, ama míívclclek, midcín a (növényi) 

gyógyanyagokból a ható alkalrészl vizzel, alcohollal. borral, sa
vak, alcaliák hozzáadásával vonják ki s a kivon! drogról a 
gyógyanyagot tartalmazó folyadékot leszürik. Extraháló eljárá
sok: digestio. maceralio, infusum és decoctum készités, cxtrac-
111111, linclura, cohohalio slh. l. o. 

Extracta, lcivonatolc, oly gyógyszerformük, melyek nsers 
növényi anyagoknak vizzel, alcohollal, aclherrel való pállilása 
s a szüredéknek bizonyos fokig való hesüritése által készülnek 
azért, hogy a püllilásra használt folyadék, - menslnmm ~ a 
növényrészekből a hatóanyagot kivonja, cxlrahálja. Valamely 
anyag kivonására vizet, alcoholl vagy aelhert használunk asze
rint, an1int az illető anyag halóanyagai vizben, alcoholhan vagy 
aelherbcn oldódnak, eszerint különbözlclünk meg vizes aquo
sns, borszcszes - spirituosus és aethcres - aethereosus kivo
natokat. 

A kivonatok halóanyaglarlalma a készilésmód kereszlül
vitelétől sokat függ s ez n1agyarúzza n1eg azt, hogy a gyógy
tudományban a már kevésbbé használt szerek közé kerültek. 
Készitésrnódjuk háromféle: bepárlás, fogyasztás és pcrcohilás 
állal, az utóbbi eljárüs szerint az ugyncvezcll lluidexlraclumok 
készülnek. 

Az extraluilandó anyagot előbb megtörjük s azt az el6irt 
menslruummal maceráljuk vagy digeráljuk annyi ideig, amc~ddi~ 
az megkivántatik, hogy az anyagot jól kivonjuk; a kiprésell 
maradékot uj menstruummal mégegyszer kivonjuk. Az össze-
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ünlöll mcnslruumokat azonnal '/„ részükre pároljuk be s hi
dc" helyen ülepedni hagyjuk, midőn a hevilés alkalmával meg
du~zadC fehérnvék a tisztátalan anyagokat körülveszik s leüle
pedve a folyiÍdékol megliszlil)ák. ~ , m~gliszlull fol~·adékot 
dccanlaljuk lcghelscschhen _lesz1vornyazas allal s hozzafogt~~tk 
a hcsüriléshcz. Az alc«holos cs aclhercs exlraclumokal nem ve!Jnk 
alú az clözclcs besíírilésnek, mivel azok alhuminalokal ncm larlal
maznak oldva, hanem gyorsan rnegfillníljuk s azonnal bepároljuk. 

Az cxlraclumok hepúrolásúl ,JO C"-n vizfürdön vagy vacu
umhan végezzük mindig porczellán vagy emaillozotl edényben, 
mivel a i'érncdénvbcn készült cxlraclumok megsülétcdnck s 
kozlllásak lesznek.- A hcpúrolásl folytonos kavarússal s nem ka
vargatússul kell végezni, n1crl csak igy párolog cl a viz gyor
san' és lesz a késziln1ény cgyc11lclcs. t\ szeszes vagy acthcres 
cxlraclurnok mcnslruumál lcpároljuk, nehogy azok a hepáro
lúsnál meggyuladjanak; a nyert púrlalol u. a. exlraclum készi
léséhcz felhasználhatjuk. 

1\z extraclun1kdszilésnck Icgnchczcbb része az állon1ány
nak {gradus consistcntiac) eltalálása. ;\ gyclgykönyvek ?zir~nt 
nagyon általánosan intézkednek; igy a 1.11aBY· IL gykv. negyl~le 
kivonalformál ir eléí, folvékonvakal (hqmtlum), melyek mez
sfüíick, síírückel (spissrni1), lllclyek kihülés nlún az edényből 
nclll ünlheléík ki s a spaluláról nem folynak le. félsíiríiekct, 
(suhspissurn) azon cxlractulllok, melyek consislenliája e kelt~ 
közölt áll és vé<1re száraz (siccum) cxlraclumokal, melyek porra 
dürzsölhctők . . \; últahínosság kedvéért igen czélszcrü lenne, ha 
n gykv. az Cxlractun1ok 0/0-os .vizn1~~1nyiségét fogadnt~ el _zsinór
tnérlékül. ncrn pcdia a cons1stcnl1at, rnely nagyon is tag teret 
nyit a felfolfásnak. A nedvesség 0

/ 11 -ának kiszú111it{1sa igen e.gy
sZeríi: örnli~'cticn lcn1ért kis rnennyiségti extractun1ot száruzra 
pürolunk, a s~lyveszteség adja a lernért kiv~nat vizlartaln1<.l!, 
111clvhc1l a 0 /,,/os 1nennviség önként küvctkcztk. i\ n1agukban 
szá1~azakra készítendő Cxtr:lctun1okal vizfürd6n sürüre pároljuk 
s a többi vizel .lü C" hőmérséklclü szúrilóban vonjuk cl. Ama 
kinrnalokal. melyeket nem lehet teljesen heszáritani vagy pedig 
a n1elyek han1a1: 1negncdvesedn.ck, idegl'n kö~önl~ös .a~\yagokkal 
száriljuk ki, ilyen anyagok: le.1czukor. dexlrm, hqumtia. A ke.
ve1úi arány a különbüz<Í gyógykönyvekbcn különböző, de.állando. 

A nm"\'. II. ovkv. a száraz kivonatokat u. a. dexlrmporral 
kcvcrlcli (í'zivélcl[ képez az exlr. Cannabis indien, melynél 
:2-szer unnvi dexlrint kell venni) 111ég pedig oly n1ódon, hogy 
a n1ég síírÍi, len1ért n1cnnyiség!i ~xlra~t:11.11hoz 1 /~-szer ann~i 
szúraz dexlrinl kev1•rünk s -10 C"-nal szanl.1uk; a sulyveszlesc
"Cl az alkalmazott síírü exlraclum sulyábcíl levonjuk s az ercd
~1énvnvcl eovcnlfívé tcszszük a dcxtritÍ n1ennyiségét is. I). o.: 

- Ha '25tf gr. exlr. belladonnae-l 125 gr.: dexlrin1~01Tal sz~
ritnnk s s1.úritás után 315 gr.-ol kapunk, a hO gr.-ny1 vesztcse
"Cl a '250-hől levonjuk = HJQ, ez a SZÚrtlZ bel!adOllllakivonal 
~ulrn: unyanannvi clexlrinl kell hozzá keverni, de mivel már 

~ bw w 
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12;) gr.-ot előzetesen hozzákeverlünk, keH rnéa ();) ar., hooy a 
<lexlrin sulya is lHO gr. legyen. Ily kivonalokl)~\I rc~dclvé7i}Tc 
2-szeres n1ennyiségcl cxpediálunk és laxálunk. 

A dcxtrines exlraclun1ok is harnnr nedvet s;dvnuk 111aaukba 
azért czélszcrü azokat oly üveg<lugús üvcrrhcn larlani_, rn~Jvncl~ 
dugöjühan ollatlan n1ész vnn, 1l1cly cg), vüszoulapon ltt az 
edényből a nedvességet magába veszi s a kivonalol úllandöan 
szárazon larlja. 

Ujabh időben L. A. Adrián és hazúnkban Siriickcl Alajos 
az exlraclumokból fogyasztás állal vúlaszlják cl a vizel ;>lv 
módon, hogy a menslruumol egy jégkészilőben --Hl, -20" hideg
nek teszik ki, rnegfagyüs ul~ln a jeget eltávoJilj~ík s a n1cgőrüH 
exlramtumtól a még bennmaradt vizel cenlril'u"alis "éppel vü-
lasztjúk el. 0 

" 

I~n1e eljárás cl6nye az, hogy az cxlracturnok hatöanyaga 
nincsen hosszu ideig kitéve a Icvea6 és h6 bontó bcfolvüs<inak, 
a novenyi fehé1:je pedig oldva maf.ad s a glycosi<lák se'm bom
lanak fel oly könnven czukorra, mint a hogl' a bepárolással 
nyert exlractun1okfn1n sokszor n1cgcsik. ~ 

H~trúnya az, hogy nen1 1ninden gyógyszerésznek van al
lrnlma ily készülékkel balmílni, meg az úliala késziili pracpara
turnok erősebbek, n1int a n1ilyet a gykv. 1ncgkiván. 

Az cxlractumok elfüíllitüsúra most e"y uj mcthodust is
meríink, mely majdnem minden gykvben !~elvei foglal már. ez 
a pcrcolatios eljárás, melynek pro<luctuma ·a rluid-cxlraclum. 

A mííveletel az u. n. l'ercolalorral véaezziik, mell' nem 
, • h ~ 

n1a,s, 1n1nt egy n1agas üveghenger, n1elynck aJjün egy csappal 
e'.lalott c~ő van a J'".lyéjrnny kivonat kihocsüjiüsára, a csapra 
rahuzhalo egy gnn11111cso, rnelyet a Iecscpcatc!ésnél a folyadék 
~'elszinéig kell felemelni ugy, hogy perczenl;énl :io csep1i hull
.ion le. A kivonó eljárás a következő: az elporitolt ai1rn"ol cl6hb 
a n1~ns!ruu1cscké!y rész.évei s !51

:/0 v~zzel jól n1cgnCd~csitjük s 
adchg alian hagy,Juk. n11g a novenyreszek n1egduzzadnak; e.rne 
eljtirús igen !'.iZükséges fülcg akkor, rnidőn tü111énv szcszszel 
percolálunk, rnivcl ,a lü!11ény szesz a nüvényi sejtCkből vizet 
von el s azokat ez al!al igen keménynyé teszi s a menslnmm 
nem képes üijúrni a szöveteket. i\z iay elkészifefl anYa"ol 
~n~:hé1: n1egny,or11ogatva, egycn.I~lcscn a t"lilercolntorha lüÍnjÜk, 
leluletel posztokoronggal leszont.1uk s tmnyi menstruumot ön
ti!nk reá, hogy ~~ a növényi anyagot épen ellepje, a fedelet 
legmentesen lezm:iuk. A mcnstruum lassan hatol lÍl az nnYn"on, 
a csapot akkor zfüjuk cl, midőn az első csepp lclmllol( :f--1 
nap mulva a csapol kinyitjuk s a cső nvilúsút olv mn"asra 
emeljük, hogy perczenként 30 csepp hulljor1 le; iclő1lként ~. le
r~cpegetl. folyadékot pótoljuk mindaddig, mig az nuír alig \'011 

ln valanuf. Az összeöntiifl kivonatot a kiYánl mennYiséare be-
pároljuk, · b 

Az cxtractumok értékét és megbizhatósügút alc:iloidtartal-
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----· __ . __ . ----\' :
0
n:· .. 

1 

szerint _ 
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1
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• --·-----1-------
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u. n. hig borszeszszel 2·1 
órúig üllani hagyjuk, az-

utün bepiiroljnk. 

a0 
0 

kiv. 
any. 

~1:1gy I. gykv. 
osztr. s svciczi 

1 
1 1 

l
hól készül 1 : 6! 1---- . -· ___ ., ____ ...J_ ________ ...!__...!.. ___ ..'-..-- _______ , 

Chirna
phillac 
nuid. 

,\dagja 2-3 kú
vés kan:íl. 

-

l~sz:iknn1crikai _- .. 
Buhcu Folia Spir. huchu Z\1inl. nz cxlr. casc. sagradae lluidun1. fluid. 5 r. 1 

dH ut 8. 
1 

pccolatió utjün 

1

-- -~·kv._ __ i ---------···-----------------~-1------

IAzcgy 

----·- --·· . 
Bursn 
pastor. Mint az extr. lld. hydr<istis eanadensis, pcrco Iatio ntjún ';_:·. 

c:i~l)~.nr. l~~:·\~~i)~~!''."-;-_-s--,-,i-~·-. -,2-,l-ó_n_1 __ :~YP.„1t„i:--t.--~--l·-1, -·-11·--1 ··--1-·~ Né111c-~-. :1,ng{:)[' <: "Chinat' e l l . 
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spiss. Cal:1111i ,JQO/o !J 'r. 3 nnp ·~O'l'o 1 ;-·„ 123·75 s·.J5 JG·38 Né1uct és hcl- '<· dcxtr. 
1----l--2_r_._1----1---2~1 _____ ! ____ ~---· ----- ~-~·~t -~-ykv. __ :_:.:_· 

örújcr 
fózötl 
n1ara 1 déknt 

1 n:1pl fózd 
két- 1 

szer kii 
vizhen 

6000 
gr.ban! 

20~10 
kiv. 
uny. 

i\Iagy. osztrük, 
nérnel gykv, a 

nén1ct gykv. 
készil1nénye 

spissunL 

~cn- Hnd. Spi s . A né1nel (l : :J) lllt lun1ba Colornh. 1.1· r. ;J na1i ,·1 P~
1o"o , 1- ·10 '-'l 'l'l orc sz b 1 siccurn. 

250
. l 1 ut.15DO :.;. :r. .>, ·," >. ·1 e gn, · _„ _______ „---···1---- --·-- __ ··~ __ ·-·· ---· __ __ __ ~ 

brit ~tYk: kivo· Chinac , . 1 1----1----1----1--- --------- .. „ ___ „_ .. „„.- nala s1~„sst11u._ ;._,- fri"illc Cort ch~- Aqua. 
15"i0 

*Canna- . 0 I ··-- „ .<-· • "' nacsucc1- dest. fr1- ·1 nap bis indic Stunit. Spir. vini Spir. 
1
.1.3/ 0

1 

Vízben nc111, ,-::_'_: P·
1!'.1.l. rubr. 2 r. gid. 18 r.I e dcxtr c~g~~h. 370; 3 nap 8í0/o ~ '1\ 

0
- szcsz!Jcn, ac- : spiss. ·

1
:3. · 0 • 500 nat therhcna ható· :Y --~---„„ -~---i---

1-:--....-1----1----1--- ···---- __ any. anyag oldható~ , . Cort. Spir. vini Cartlui r r Aqua Aqua -- ·--~ -- ~·„-- ___ I·" ': • L.I:~nac. chinne concenlr .. I 
be·:cdict. e u'cf ~~O dest. cal. 2 óra calid 2 óra 2,1 1 1 Né111ct és hcl- k.-: ;:--· spn r.tuos.

1 

succi- qu. s. ad spis __ ·s. : . ·a · 3000 1000 vét aykv. • sprss. rt~hr 500 perfccl. „„„-- ____ " ____ '.,; :;:·_ • • cxtract. 
Ezután· a szürüból ,! ----- ---- --- ---- --

plllv. Spir. vini Z\T·t 3c, "l' ol I 11 1 •, 1 
1 

' - ' t:f .- \e e- ; e· 1 . Ac1ua •cascar. cort.casc l ilut q. s. cera ereszteni 20-:30 ,1c lorct Il:1t. ct tlcstill. Aqua sagr~Hla sagr. 10(!, ut n~a?~~l 
1 óra in 

2 
Il:lj) cseppenként. A le- A nverl cxtacl ;;·.:· ~1quos. hh. cic- calid. 2 óra cnlhla 2 órn 

extr. Néni.·l gykv. 
any. 

14°/ 11 

extr. 
any. 

Né111et gykv. 

·-1---1--------
3'5"/„ 
cxtr. 
any. 

r\z oszll'ák V. 
(rvkvhen hiva-
n~ lalos fluid. ii.lagnes per spn 1- per- cs~IJC.•.gófolyadékot nn)·ag 100 gr. spissu111. hor. 500. 3000 1000 I oxyd 10. ttun oh: cola- U!an koll pótolni s legyen ?:: 1 tecta s1t lorio la gr.-ra bcslíritvc >„· ___ .e __ _,__~-'---'---'--"'---'---'----· --
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Idegen gykvek 
készitrnényei 

Digi_tnlis Fol.digit. 
Aq.in kivonatot 

sp1ss. f1orescen d. 4 r. 3 nap
1 

3 r. bor-
1 

20 r. szeszszcl 
Német l!. gykv. 

kell kivonni 

_ 11.a~ chin:tc 1 i JHr v1n.1 :1 nnp lex~r. Osztr. V. gykv.l'I 
sp1r. sicc\ r. lconc J 1. any. 

Cinac. 1 Flo. Acthcr s. --- -~\Cth.1-- ---1--· ll- 125'/n Né1nct és nor-
1 · 1 1 1 ·i s. a!- ?, 11·,111 i·iv f----l!----l·------1---~-·1---1-- --l--·l-------

ae!I~i:f.11·.1 c~n~~ aa~1o-~:~„~·, nap ~~/~ 11~.I_-__ -- _____ l"~'Y~ _ vég gy~v- . • .•• ~~l;~-:;- Stipit. 
dulcan1. 

1 r. 

Aqua 

1 

7oco 1 __ :,;, spissun1 
. Cort.chi- núl 11

3 · >.:f.----1-----1·----I-- ____________ „ _________ , C1nc_;lu>: nnc cali- Aqua rés?.rc Angol és an1e-
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Nén1et ff. gykv. 
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dó 
------1----1--·-·- -- -- ·--·~-----· ···-·-„-·----------

Colchici 
accticun1 

spiss. 
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20 r. 

1 r. c
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és Vi7. 
qu. s. 

2 nap 
An1erikai 

gykv. 

• 

Enulae 
(helenii) 

spiss. 

Ergotae 
!iC[UÍd. 

Rad. 
enulae 

1 r. 

Secalc 
cornut. 

desoleat 

Spir. vinil 3 nap 
45°/u6r. 

Aqua 
dest. s. 

70 r. 

25·85 s·oo 4:7·49 31° 0 Né111et lI. gykv. 

Brit gykv. 
- - 16 r. 
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cxtr. gykv. kivonata 
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Fruct.. - ----1 gya 1-Spir. 1 !Azösszeöntöttésszür-
'Cu!Jchnr 
acth. spi
rituosu111 

contus der!ural razas conc. 6 nap filrdön, sürünfulyóvá 
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Un1 liqnicl cent. s1c-

cnt. gr. 

Aether 
depurat 

900. 

1 pulv. 800. 1 

Aeth. 
6 nap depur 6 nap 

600. 

Gelsemii Rad. gel- Spir. vini1-----------
fluiduni sen1ii gr.! enne. 2 nap 

p, 40. 1 40. 

·*Genti- 1-----1---1 
Rad. gcn- . t 

1

. t t .. 1 
1 _ a~ne !ian 400· J nHn a;.: ex r. ,cen a- uru 1 1 sp1ss. 

I
Aleülepitett fo. 

lyadékokat 
szeszszel n1eg
áztatott pnpi

ron szürd tneg 
s vizfürdón 

óvatosan pár. 
ibesürünfo1yóra 
1 Percolatoron 
cxtraháld, míg 
60 gr. folyadék 
1.nent át, párold 
be 40 grnrnra 

J\tagy. osztr. 
brit. orosz és 
é.-amerikai 

gykvek szerint 

22 
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-< 

1 Idegen gykvek 
\ készitn1ényci 

Jegyzetek 
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Extra e-

tu1n 

Idegen gykvek 
arányai 

Jegyzetek 

i\Iaradék le-
gycn 5 r. 

l. lac inspissa-ltum r 1 

---- -,-Jl->.-]-a_C_· 1---- ----1--I---------1----·---

L:.1clis 1 . . . .l 1 .Gentian. Rad. gen- Sp1r. \'llll 3 nap 
11ttid. tinn. 5 r.lrcct !J r.l 1 

l---1---\--1-- Aqua 'l--1------ ~ ~ n1int az extr. chcli- donii 
. . . Riz. grn- Aqu. con1. '> conl. 1 12 ·1 „

1 
:: (lran1~n1s ininis frigid 1 ... óra. fr. l óra .:: 

>ubsptss. 500 3000 1 1000 ' i'l ~ 

l\h1gy. I. és 
osztr. gykv. 

L·1ctucae 
virosuc. 

lUC\lC 
viros. 
4000. 

~In!.!y. I. gykv. 
l. Lnctucariu111 

•Liquiri- Rad.Jiqui·! Aqua ,--· -Í\_q_\1_-"_ --.,-i---1--i 1 1 ~: a~~~~Í· ~~J'.'; Spir.vini\ ----
Grali.olac Hh: ~ru- conc. :J r.\ 3 spu-. l1ol.1e aqua d. 1 nap 

Nétnet IL gykv. 
holland IIL tinc li- rit. non- 'dest. frig.·12 óra~ ~s,.Ii1 .. 1 ... 26<l5 l 5·15 2fr80i vck kivonatn 

•·+-'-l'_li_d_. - e ort. 1 OOO GOOO. ~b7J(~: ora I ____ _1 ___ 
1 

__ ·,-s-·p_i_sJ_i·f_J~-~i_;_: '_'c-·c_·. spiss. 20· rész. ·1 r 

-------1-. -i--,---~···-
Hacn.10- l.extrnct. seculis cor- null 1· \ Lnpuli- Lupulin Spir. vini• ! Í~.-An1erikai 

gykv. stat1c. \ . -------------·--- naclluitl. 1 r. rcct. 5. 1 

-- Rad. . . J---i-- osztrúk v. :---- ·-----l·----l·---'---'---'1·· __ i _____________ _ 

Helle- hellebori,Sp:r. v1111 3 nap; gykv. Gyakori k:ivarfis Az összeöntött hari vi- virid rect. 8 I .1 1 Pon1or. Ferri p. 11111llctt nddig pál-1 folyadékot le-
rid. sicc. sicc. 1 r. \ ___ \ ---------------- ;~~fi~t~~ ncidulor. Aqunc litsd,1nign keve- 8010 ülepitve szür-- _ (~ . contusor. dest. rék zöldesfekete 30·55 10·75 17·65 F l lézd s Yasüst-

1

--1 1 1 , .txlS> 
1~1~\l~)- n1atur. tepid :ia. lesz, a kisajtolt 1 ·e b. n félsürüre 

*tlydras- Pulv. rad. [ 1 ·nkit 3000. 600. tö:uegef 111égcgy- párold be. I. 

\ 

1 1 t S lg . szer vond ki 1 Fe1· ·u111 1>01111 l u1;~~~!::· 1~'ii~'.· · mint az 

1 

cxlr.

1

c:isca·I rae 
1 

' • · --__ ,_______ (----l----l----I---..,.---,..--:---'.-- ____ !._'"_' ____ '_ 
1----1----\-:-:-::---:--:--~=-::=-;-:-::;:;••---[-- ~I l Aqun 1 i!:~ 1 

*flyosci
a1ni. foli

'(lr, e. 
: tlC'xtr. 

Kóinozsárh:in ztu:va sajtolcl A né1n. franczia l\lalti • n L Aqua 6-8 calid 70 l,.." GG
0
/o 

Fol hy-. kí 5 a levet forrásig hevítsd O·G? brit és é.-arnc- spiss. hordei f1~i6J~l.n óra 30 CQ 111e- 2,l t ·30 inal- l. íltahíta 
osciami s szürlézés után párold be rikai gykvek 1c---+-l-O-OO_._l----l---'1_0_00 __ i_c_g_·.:--+--1--1 tosc_ -------recent. n1ézsll rüre s hagyd u. a. hig 0·32 kivonata spiri- _ bcn __ 

GOO. szeszszel 24 óráig úllani A' tuosus és spiss: 

1 

szürcdéket készilsd be. ! _______________ • !fi•/,, 
:\'lezerei Cort. 111 - S · · · N ![ 1----1----·1-- \ 1 1 1 zcrei "p1r. v1n1 3 nap extr. 1 é1net . és suhspiss. 1 rész conc. 7 r. 1 orosz gyl~v. . Sem. hy- . \l 1 any. [ H3:osc1- oscinini nlint az extr. aconi- luH . 

an11 se1n. dcsolent ! ---.----.~.' f<ll----!----l----l•---1---1-·-· --------
1
-------

Ipecacu
anhac 

fluidu1u 

. Acid. ------1--\--\ ·1 - -~·.-Arnerikai · ;;:;. Millefolii fo\~r1'uÍ1: Spir. vini 
3 

~~;~;11 Nétuet IL és 
Had. ip

1e- ace
8
t
1
.,

1
.2r. r. uiinta casca-·1rae 1 sag-

1

rada-

1

c-nál,\ gykv. -.< spiss lefol. na. 50'1/ 0 18 r. nnp · · helvét oyl·v cacuan 1. 
1 r. anv. 1 

b \ ' 
2,1 r. dilut. 2 r.

1 1 • 1 . 
22" 

~:: 

'· 

,' •••• 
S· .....• .: l. 
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A ki- § ,to .~~~ ~e:: ~ Idegcngykvek Ji.~"'§' 

':::, '::~:' i i 
1
1 1U l \ .e ~ ~1 =-~ J:::-~-:i:~ -

1

11! 
1ucnny1- a E $1 E~§ .;; :...:: e •. - :::: ..... :::: 

ségc ~ ...... ..'!:< ...- ..___. < -.:.i i:.i 

< -~ „ 8 E ... ....,"==!:==i======I 1..-:'! E __ :: 

1 
.: 

Idegen gykvck 

1 

a S 
~ 0 o.:.::: készitn1ényci 0 --= 
~ 

"" ö= 1 ] -~ = ~ a ~_g 

1 

5 Jegyzetek ~ N 

-" ;; ~ ::;: 
"" = "' 

ílfagy. I. gykv. 
i\1onc~iael Cort_. 

1
1 rnint az 1 cxtr \ratan-

1
hne !I 1 1 Quassiae Lign. ·1 1 

ac1u sicc 
1
1uoncs1ac I qnassiac tuint az cxtr. chi- nac fus- cun1 

' , ' 1 -----------· ··I ------ spiss 

1 

Az osztrák 1 : S, ____ 
1 
__ 

8_00_·_.
1 
____ 

1
, __________ I __ ---1-------

1 
a né1net 2: 7, a 1 1 

': Nuc.is Scin. nuc. Spir. vini. Spir. f1-anc.1 : 8 crós: Ratanhac Extr. ra- Aqua iA lcülepitctt ol-
.vo1n1c. j vonlic. dilnt. 3 nap 

1 

<lilul. ·1 nap hivatalos a bcl- clcpur. tanhac dest. ca- Solvc dalol szürazra 
sicc. cun1.I 300. 1500. 500. 1 ga és é.-an1cri- _>'. sicc. sinc vcnal. lid. 2000. I p~írold be. 

dcxtr. lkni gykvben is :: dcxtr. 200. 
1 1----1 1 i !. Ratanhac ----i----------------l--0-s-z-tr-.-n·é--m-c_t_, 

N · frl 1 b 1 · 
1 

Osztr. V. gykv. >/ venal. Rad. ra- Aqua belga, f1 anczia 
uc._Jllo · 111int az extr. a - synt 1l 1 ________ 1. /'-' tanhac dest. frig. 3 n:ip és é.-a1ncrikai 
fohor .. 1 ---1------ , .. (kran1e- 1 8 1 ················ r·':· riac) r. · gykv. 

Nuc.jugLll • ( -----1------------··-r t . , , A né111. gykv. r. cor 1c. • • · < *1'11c1· ' 'd · · ' extr:.1clun1:i v1rr · ___ ---l---1-- ---'·--1----:--- -------1 ' c!11'11cns1's Had rliei. 
- 1 1·· n1i:1t az cxtr. liqui- ritiac 10.75 G·20 48·51 spiss. s ugy ké-

l 
A sürürc pá roll ·. sicc. sin e sciss. 2JO. 1 szül 1nint tiz 

*Opii Opiu1n Aqua 1 
kivonatot 10- dcxtr. t b ll ' Aqua .·. ex r. a syn 11 23- szer, s vizbcn : ·'· 

2 1 dest. 1 n·1p 29-1, kell felnldnni 1· ·~.„>.d----1----1----1-- -· - ------. 
napi f4r0ibu'· _· I ______ I ___ - ..... s 2·! óra 111ulva 

1 szárazra pú rolni 
__ .• 1, ______ _ 

1----1---+----.--- Spir. 1 

. Aqua vini ___ I ______ I Op '1'1 li ÜfHlllll J t f 1 Ó 

. aquo_s grosse destill 
SICC. SlllC pulv. 100. frig. 800. 

dextr. 
,~· S~;~Ji~~~lC 

k Angol gykv. 
1

, 

Frontl. 
sahinac 

2 r, 
Spir. viní 3 a 
45°/0 18 r. n P 

- t es . r. rn rect. 
qnidun1 1 r. 15 r. 

4 
r. 

----

I• 

------

:·:. d , . Spir. vini ,_ .. s.arsaI?a- Ra . s,u- 50.110 qu. 

Né1net IL gykv. 

Papavc
ris piss. 

--
. 

".< rtll. SICC. sap. qu. s. s. 
-~i--- i; 1---- -----i----1--- - --·---!---1-- -- -------e 't Spir. VIDI. 1 

api · fect. 1 r. Angol gykv. :J>· '~Scillac Squarn. 

n1int az pap:ivcr Aqua 1 ;::;.. sicc. cum scillac cxtr.

1

aconi-lti 18·40 o·?O 43·57 
8 r. dest 80 r. · dex.trino nu1rit. 

1 ··---·-- ·----·- ·--··-- •f 1:3 200, 

-1-,,-11--ci_r __ l-\-,;-~-ir-~-~l--·i-A-rq-_u_ff_p·-:~- --- - ---
11 \ t·~ü:.f~~:1~1ie- !.·· l----l-E-x_t_r_-s_c_c.:.al-.-c-o_r_n_u_t~D-c-x-·t-r-. 1--- ---1-- ····---

liquid 1·6 r. O 3 ~, *Secalis aa. 20. Vizfürdön szilraz-
' ----1----\--·---;---1--~-----....- ------ ---·-----·--- .:··::: cornnti ra készitvc keverd cl 11·30136·65 
1- 1 A kérget a n1en- 1·> sicc. cu1n 1nég annyi dcxtrinnel, jl 

*Punicae Cort. pu
granat. nic. gra
subspiss nat. 100. 

Aqua 
dest, 
!5UO. 

strutntnal fóz- ;·:.' dextrino hogy az egész sulya 40 1· 

1 

zük 500 g. szü- gr. legyen. ! 
24óral rcdékig, a ki· I ,' .. l----l-----i---~1 ---1---.1

-~1 -·-'--~--- -------1 sajt. és han1ar , .. :.-. 
f 1 lé [ A lelile1>itett folyadékot mcgsz. ~ ya~ '· 1· , *Secalis I Aqtt;\ . é • 3 kot beparolJUK f·' . S 1 1 párold be 111 zsurürc s · 

-- 1 t:·„ C?rnut1 • cca e \ 1 ann'-'Í hiaitott szeszszel 
b 1 sp1ss. pro lest l '00 !1."!!rd állani 2.J órüi!!. 1 

L Frgotin 1 1 

1 

1 
}

. co1·11t1l, ' qu~ 12 óra dest .} •J \ 

Pulsalil- I-I . fu -Aqua -1 r 1 1 Nétnet II. gykv. . . solutionc 300. { .. - 1200. ,1 szÜ'flézett folyadékot'"" pá-
lac spiss. satil ae Spir 3 r.· 

3 
nap 1 j '.\:· Ergotina. 1· rold be sürürc. 

-~..:__J__:2:0:...:.:r·_J~~~..L~..J~~.1...~.1...~..L~..:..~..:..~...:..~~~~~·•:cl' El~~l.,_~..!_~....L--2..~.,;._~~~~~..;.._~~-' 

•• 
! 
L 
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St1·yclrni N _ 
0 nquos .ux v -

sicc. nuc. 1 r. 

Aqua 
dest. s. 

7 r. 
nux- votui- ca cxtr. 

------1-
Rod. el 1 

•Taraxa- folia ta-
ci liquid raxaci 111int az cxtr. ccn~a-urii 21·85 22·19

1

49·20_ 
siccat. 

Trifolii 
fihríni 
spiss. 

300. 

IF-·o-1-ia-tr-i--l----I-----i--
lroI. fihrin tnint az exlr. centa- urii 23·00 18·30 69·75 

·100. 

1-- _A_q_n_a --------

Valcria- Rad. . . . .!24 óra cotn. 
• . . 1 . Sp1r. vnu nutlva ·1-00. 24 'Jfj 05 G -- 'l" -n 

n.1e _sp1r. va cr1an dilut 700 li'iOO gr ·S;l!ir't ó , ... . 'D.J , ,,.,)„ 
sp1ss. ,100 · · 1 

• • 
1 · r.1 

· aqua 1 1lut 
350. 

1---1----:
1
·---:---------- - ---1---:-----lsl:'L: 

Zinuibe- . zin- Spir. vini l~.-A1ncrikai 

ris fluid. J. r. ;rect. 1 gykv. 

Extrait (franczia, ejtsd = exlré), parfüm. 
Extravasatum, a véredényekhc31 a szövetek közé került 

vér. L Haemorrhagia. 
Exulceratio = fekélyesedés. L. Fekély. 
Exutorium = oly szer, mely felszines gennyedést okozva. 

bizonyos nedveket von el más szövetekből. Ilyen szerek a 
vcsicanliák, hőrvörösitők, moxa, fontanella. Humoralpathologiai 
irányu, ma már nem használt gyógyszerek. 

Ezerjófü, szarvasfű. dictamnus alhus L, a diosmafélék 
gcniusába tartozó kóró Európa déli vidékein és Közép-Azsüíhan. 
Levelei szárnyaltak s a kőrisfához hasonlóak. vinígzata fürt s 
igen sok illó olajat tartalmaz. 

Mivel a száritott növény gyógyhatással nem bir, a dictam
nus ohsolet o!I. lett, helyette a Ceutauriumot adják a gyógy
tárakban. 
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Ezervirágfü = Achilea mi.llefolii. 
Ezervirágolaj = Oleu m mtll-floer.. , . , . 
Ezüst és vegyületei 1. Argentum es kesz1tmcnyct 
Ezüstözés, fémtárgyakat legkönyehben ugy ezüslöz~mk be. 

hogy a jól megtakaritott tárgyal eziistfoncsorr~l }ievonJu_k s a 
higanyt tüzben elpárologtatva, az aczélszurkeYe lett targyat 

kilakaritjuk fényesre. 
Extempore fémeket következőleg lehet megezüstözni: 

Rp. 
Argenti chlorali 3. 
Tarian· depur. 20. 
Natrii chloral. 15. 

Eme porral az illető tárgyat nedves posztó segélyével jól 
meadörzsöljük, lemossuk s krétával megsuroljuk. 

" Folyadék-alaku ezüstöző szer: 

Rp. 1. 
Solul. arg. nilr. (1: 10) 
Ammon. pur. liqu 
Spir. vini conc. 
Aquac dest. s. 

Rp. II. 
Afonnili 0-2.5. 
Aquae dest. 8-00. 
Spir. vini 8-00 

2. 
2. 
3. 
3. 

A megeziislözendő tárgyal az össz_eönlö~l _folyadékba állitjuk. 
Eziisttányér zsir = Ung. plumbt acellc1. 



r 

F 
f. = fiat, legyen. 
Fa, oly növény, mely a gyökérből fös, szilárd szárral 

emelkedik fel bizonyos magasságig, hol azután szétágazik s ga
lyaival és az azokon levő leveleivel koronát képez. 

Faba, a babnak latin neve, mely később általános neve 
lett minden bab-alaku gyümölcsnek. 

Faba buccari, faba pichurim, a nectandra puchuri N ees 
laurineákhoz tartozó forróövi növénynek szikleveleitől meg
fosztott magva; kettévált pasznlyhoz hasonló. Tartalmaz 
Iaurostearint, kámfort, zsiros olajat. Hasmenés ellen használják. 

Faba cacao, semen cacao, a theobroma cacao tojiís-alalm, 
kissé lapos magvai, 2-2·5 cm. hossznak, 1·0-1·3 cm. szélesek, 
a megszáradt magvak héja ránczos, vörösbarna, papirszerü. 

A napon vagy hőnél száritott magvak héja a magbélhez 
van nőve, izök fanyar, keserü; ilyen a parái, bahiai, braziliai 
féleségek magvai ; a guatemalai, colombiai. trinidadi féleségek 
magvait ugy száritják, hogy előbb hordókba teszik s 3-4 napra 
a földb.e ássák, hogy némi e1jedésbe menjenek !Ít. Eme mag
vak héja leválik, szürkésbarna, izök nem oly fanvar. Tartalmaz 
1-1 ·5% theobromint, 3% festenyt, 10% keményitőt, 48"/0 olenm 
cacaot (1. o,) 

Faba calabarica, semen physostigmatis, a physostigma ve
nenosum Balfeur (legnminosae) lmszó növény babhoz hasonló 
magva. A növény szára 5 cm. vastag s 18 m. hosszu lehet, vi
rágai pirosak s a babéhoz hasonlóak s harminczankint fürtöt 
képezne!{, Dj-Guineában, az Ó-Kalabar folyó torkolatánál tenyé
szik, tenyésztik Kelet-Indiában és Braziliában is. A bab 2-4 
cm. hosszn, 1 cm. széles, vese-alakn, egyik oldala mindig dom
boru, gesztenye-barna szmü ; a domboru szélt a 2 mm. vastarr 
köldök mint barázda fogja körül. A mag vastagabb végén erry 
kicsiny mélyedés (peteszáj) van. 

0 

A calabarbab ha egészben van, a vizben uszik, mivel a 
maghéj alatt léggel telt üreg van. 

·~:artalmaz 1. pl!ys?stigmint„ mel{ a s~ikek sejtjeiben s a 
maghejban fordnl elo; 2. calabarmt; 3. fehernyét 23"/ · 4. ke-
ményitőt 48'/o, zsírt, ásványsókat. 

0
' 

Hatását 1. Physostigmin alatt. 
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. Faba febrifuga = Faba St. Ignatii. 
F aha pichurim = Faba huccari. 
Faba St. lgnatii = a strychnos lgnatii Berg habja, a nö

vény a philipini szigeteken honos s az iszalaghoz hasonló cser-

jét képez. I l'J 't ' „„. töl 1 „ 1 1' 1 „ A gyün1ö cs ... cm. a mer~J,u, a \: lOZ, lason o, {Cseru 
belü és sokmagvu. A magvak tojasdadok, 2-3 cm. hossznak, 
3-'1 élliek. fénvtelen-barmík, ránczosak itt-ott szőrökkel fedve. 
Belül zöldes-barnák, áttetszőek, igen kemények. Tartalmaz 
strychnint és brucint; a nux vomicával egyenértékü hatásn. 
Lásd ott. 

Faba tonca, törökpaszuly, !. Conmarin. 
Facies Hippocratica, ama torz arczkifejezés megjelölése, 

mely nagyfoku elgyöngüléskor vagy a hahíl előtt s;.okott be
állani. Sajátságai: sápadt, ólomszürke, néha szederjes arcz, a 
szemek és halántékok beesettek. az orr hegyesre összelapult, 
a fülek zsngorodottak, a homlokbőr feszes, száraz, a szemek 
félin nviltak, az ajak szeder:jes, Ha a f. H. nagyfoku betegségek 
kez~Ietén, nagymérvü ki~iritések és tápszerhiány !olytán jelen~
kezik, nem épen rossz .iel, de ha hosszu betegseg következte
ben mutatkozik, a közellevő halál szarnom előjele. 

Facultas = ké.pesség. . .. 
Faecula = liszt, faecula amylacea = amylum tnt1c1 pulv. 
Faeczet = Acetnm pvrolignosum. 
Faggyár = seborrhoca, a bőr fag~yumir_igyein~k tulság_os 

dválasztóképessége. midőn a faggyu mm! paizs lepi el a bort 
s megkeményedve, elzárja a;. izz.adtsá~ és ra.ggyu kiv.ezető ~sö
vcit. Főleg kis gyermekeknel mmt •otvm'< jelentkezik. Gyogy
szere a tisztaság. 

Faggyu, !. Sebum. 
Faggyudag = Steatoma, a kötőszövetben a bőr alatt meg

gvülemlelt faggyn által okozott dag. 
- Faggyumirigyek, az epidermis második rétegében levő„ s. a 
bőr felületére nviló töml6k, melyekben a bőrfaggyu képzochk. 
Ennek feladata "a bőrt elegendő zsiradékkal ellátni a nedvesség 
ellen. L. Bőr. 

Fagyal, ligustrum vulgare (Oleaceae), bogyónemü te1:mé~e 
régebben mint hashajtó szer használtatott. Obsolet officmahs. 

Fagydaganat, 1. congelalio. 
Fagykenöcs, 1. Bals. contra pernion. Congelatió. 
Fagypont; mivel a hő nem egyéb mint ~z anyag mol~~u

láinak mozgása, ennélfogva a mozgások gyors1t•ísa fölmelegr~est .• 
lassítása lehűlést jelent. Ha a tömecsmozgás nem képes Iegyoznt 
a cohaesiót, az anyag szilárd állapotu, dc eme úllapot a hő
mérséklet emelésével megváltoztatható. 

Az a pont, a melyen az any.ag tömecs1:10z_gá~a egyenlő „a 
cohaesióval, fagypontnak neYeztelrk, ezen homersekleten felul 
az anyag folyós úllományu. 
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A különböző anyagok fagyponlja különböző; igy a szén
savé --8G0

, a higanyé --10". vizé 0", phosphoré +-l-l', kéné 
+ 115". ólomé + 3:l-1°, eziislé + 1000", nyersvasé + 1200 , 
plalináé + 2000°; eme hőmérStlklel egynttal az illetéi lest ol
vadási pontjtinak is nevezhet6. I~'agypont alatt a hőn1érőn a 
0-fokot értik. 

Fahéj = Cinnamomum. 
Fahéjfestvény = Tinct. cinnam. 
Fahéjsav = Cinnamilsav. 
Fahéjszörp = Syr. cinnamomi. 
Fahéjviz = Aqna cinnamomi. 
Fahrenheit Gabriol, a higanyhfímér6 feltalálója, szül. Dan

zigban 1868. -1- Hollandiában l 73fi. Eleinte keresked6i pályára 
lépett, de elfíszerelettel foglalkozott a gyakorlati lermészeltiido
mányokkaL H6mérőil 1715 óla borszesz helyett higanynynl töl
tiitte meg s 0 ponttal az 1700. év lehidegehb hfímérsékletét 
jelölte, mely beosztás szerint a viz fagyontja 32, "forrpontja 212 
fok. L. H6mérő. 

Fájdalom, a tappintási idegeknek és az érzéi idegvezelék
nek heves ingerülete, melynek érzete az agyveléiben támad, de 
a fájdalom eredeti helyének érzetével együtt. A fájdalom ér
zete a megtámadott helyen nyilaló, szúró, égető vagy lükleléi s 
külső jelei az arcz ellorznlásában, künnvezéshen kiállásban 
nyilváirnlnak. 1-!a az idegvezeléik vezetöképességél bizonyo' sze
rekkel (analgelica, anaeslhelica) csökkentjük, a fájdalom enyhül 
vagy n1cgszünik. 

Fájdalomcsillapitó szerek = Analgelica, anodynu. 
Fájdalomfű = 1-lb. lanaceti. 
Fajhő, fajmeleg, a melegnek hciegységckhen (caloria) ki

fejezett azon mennyisége, mely egyenlci lérfogalu lestek héi
mérsékletének 1°-kal való emelésére kivánlalik. A felvett hci
mennyiség egyenes anínyhan áll az illeléi test tömegével és 
lemperaturájával. A szilárd és cseppfolvós am·agok fajhőjének 
1negvizsgálására háron1 n1ódszcr van. ~ " · · 

1. Black keuerési módszere. melv abban áll, hogy rossz 
melegvezet6n ülló ismert tömegü s i1éimérsékü · rézhen<1erhe 
(calorimeler) n11 lömegü ti C"-u vizet öntünk s gyorsan "bele
dobjuk a megvizsgálandó m löme,,,"Ü 1 C"-u :r ra'J-héi1'ü anYa"Ol 

1 • • " " s össze <erve a vizet egy már hcleállitoll hőméréivcl a keverék 
rC'-nyi lemperalurájál megméi:jük. 

Ha a calorimeler tömege 1112, fajhiíje c2, a kavaró tömege 
n1a1 fajhője ca. a hőn1érő tön1egc 111.1, fajhője c.1 · s az egész 
lemperalura li C', akkor az anyag héiveszlesége m :1: (1-r) = a 
vi>z, a caloriineter, a kavaró és a hőn1érő együttes hőuycrcsé
gevel: (mi+ 111; e,+ maca+ m, C-1) (r-1) _; mibiíl 

(mi+ m, c2 +ma cn +m-i e, (r -- 1) · 
x- ' . - m (l-1). 
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Ha az anyag vizhen oldódik, más, közömbös, ismert faj
hőjű anyagot használunk. 

2. "Laooisier és Laplace .1<'goluaszl<ísi módszere, mely azon 
alapszik, hogy 1 kgr. 0"-u )égnek 0"-u ;·izzé való átváll°.zlalá: 
sára 7U 25 caloria szüksegcs; ha lehat valan1cly 1n lon1egu 
t'-u s x fajhőjü test m1 kgr. 0"-u jeget képes megolYaszlani, 
akkor m x 1 = 79·25 mi 

.v = 79·25 1111 : ml. 
3. D11/ong Petit kilziilési módszere, abban áll, hogy az 

egyenlő hfímérsékre hevitett testeknek kihülésél másodperczen
kéi·t mérjük P. o. m és m1 lömegü, e„ és c1 fajhőjü a~'.Ya$ok 
közös lemperaluníja = t, ha az elso test tempe~aturaJa 1, a 
másiké ii mp. alatt T C0-a! csökken, akkor az elso test 1 mp. 
alall mcT caloriát veszi!, a második pedig 1111 c1 :r:_. caloriút tehát 

~ h, 
n1 e r 

- Íl, 
vagy c: ci = 1111 i: mii; ha az egyik lest fajhőjét ismci:jük, a 
másikat eme arúnyból kiszámithaljuk. · 

Dulong-Petil szerint a szilárd elemek atomsulyának és faj-
hőjének szorzata mindig = G·-1. L. Atomsuly. _ 

Fajsuly, ama mennyiség, mely a7:t fejezi ki,' l,10gy-_ val.amely 
lest mennviszer nehezebb u. olyan terlogalu ·1 C-u v1znel; ezt 
lenenyszerhbben ugv határozzuli meg. hogy az illet6 test relaliv 
suty?.i elosztjuk ú. ólyan lérfogatu 4"C-u viz sulyával. Ezt kii 
lönböző módon határozzuk meg. 

1, Hydroslalicai módszerrel a Nicholson süppedő mcrlegé
veL L. Araeomeler. 

2. Pljcnomelerrel folyadékokat oly módon mérünk meg, 
honv a pvcnomelerhe beleférő folyadék sulyát elosztjuk, ugyan-
es,tli a pvcnomelerbe férií viz sulyúval. · 

Szillínl testek fajsulyát kübcentimeter szerint · rovalkoll 
üvenhennerbcn mérjük men olv módon, hogy a félig vízzel telt 
hengerb~ beleteszszük a m~gniércndő testet : aluíny köbczenli
mélcr vízet nyomott ki helyéből a test, annyival osztjuk a rela-
tív sulyfü s megkapjuk a fajsulyt. . . . 

3. Be1nrirlúsi üveggel. a hen1ártas1 üveg egy hosszukas, 
higanynyal megnehezített, beforrasztott cső, mely ka!npóval ;'~Y 
méri e" rudjára akasztható. !-la eme ·csövet u merleg masik 
karjá~1! eg)-ensulvba hozzuk s azután vizbe merítjük, a suly
vesZteséget egyszer s n1~ndcnkorra reúitjt~'- s ezc_n ~ztln1n~al 
osztjuk ama sulyveszleseget. melyet a cso egy mas folyadek
han szenved. P. o. Ha a cső vízben li gr.-ol veszi!, H, S0.1-hen 
pedig 11 grammot, a f[, S0.1 fojsulya lesz 

11 
-6- - 1·333. 

,t_ 11raeomelerekkel. L, o. 
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Eme módszerek a lcaeavszer" 1 1 !· •11. Fak •t . p· . o .o. . lt l >e' s enoc O"va lea1'obba'{ 
a rany = 1x hqmc.la. 0 o. ' · 

Falat = Bolus. 
Falkásak ama növénj·ek mel . I· 1 „ . 

nőve 1 o·iad '1 1 · · ' j e 'ne { porzm <issze vannak 
• · ' e P ua cs monadelflhia ' ' 
Fa · · . 

F 
n, reg10 .1mh1s a nemzőszervek sz6rrel fedett r .. 

araday M1haly anaol il . · . „1 _ esze. 
Apja kovácsleaénv ~olt (; nlaglj s1eud. sz~13 l_i91. Ne;vingtonban. 

kötő tanuló lett s sokat 1 ' a pc ig . eves kornban könF

melylyel főnöke fiaveJi~1ét 
0

11;·:gs;~ eF 1villm1}:-gép~t. s;-e!·kesztett, 
előadásait halla tlb. 1. ' ,na \on a s kozbenprasara Davy 

1 f 1 ' oa rntta, unek 1813-ban tarnírseaécJe lelt Ő f cl ; 
e e nz elecron1aoneses ind 1 · t 1 h . e cz

diamabanetismust Az •'1llan1to·1uc 1.0' a;-. e cctrolysis !örvényeit, a 
, • • <- ' n11ndveu1a széJl i , l„ · t 1 • 

szamos tud t'írsas·ía tan1·a volt .e 186"-"1 . CH IJJa rnzolt s 
F d' ·1· <- .<-t> <-l:"l.. • ' l /-)Cll 

F~rad1s.a as, md:1cti.os ürammal való ayógvkezelés 
ara sag, ama erzes mel ·et · !' r · · 

szúrmazó anvaaok oko;,n;1. 1 } C a~ .1zo
1
m le.' ~nunka folytún 

Fart' • 0 
•• 1 · . '· · a tit ai e egutolso bekezdc'sét 

ara, 1uss1 ago hrfara ló!· „r „ 11 · 
fészkes süroa vit"ía"1a1· la\•a,szl·o'; 1 , .... o n1u,I s,za yu, co111positae, 
I .„ o 't:1' <- <- .\ l eo1nn1ar·1 >1 ny"( I· 1·· 

a ap.1_an szivalaku tiilevelei a némct II a~·l~vhen -] .n.a ( 1'1.;
1
'.rngy. 

species 1~ectorales alkatrészét képezi. Ö!Jsolet off 11\ a a osa' s a 

~ar!na Jean. Maria, 1. Eau de Colo"ne. · 

rt ti arma = liszt, magvaknak örlése ~·aav zuzása ftlt"l elóál-
1 o por 1. az egyes föszók alatt. 0

• 

~arkasalma = Aristolochia serp. 
arkasbors = Daphne mezereum. 

Farkascseresnye = Alropa bcllndon. 
Farkasgomba = Nux vomica 
F k h' '" ar as ars = Daphne mezereum. 
Farkasmaszlag = Nux vomica. 
Farka "11" ·ll .„ • 

aceae l\Iin!S~ZaO• .o' .. ~SI ~gf.u, Va!JU·SZCm, paris <{Uadrifolia Jili-

ves l~veléről ~{e~~~~~t~lO~n;; nig{est~~u virágszerkczctéről' sör

forditott tojtísdadok. s. epe <' evelorve 8-10 lcvelü; leYelci 

Tőkéje esipős und ··1 · ·. ü . 
is. A közéjJkorban 'solat ?11 o /z.' lnarcot1cus, ugyszintén levdei 

Fa k t ' '.!um uria e név alatt officinalis volt 

az a 1o;so~~ó~r~\ía sz'~.lj'.adlá.snal~ rendellenes alkotüsa, miciőn 
üregael 'íll össze1·1.'.1fft s1"l,Jpad1g nmcs összenőve, hanem az orr-

b ' • ne,CS Jen. 
Farkkóró = Verhascum. 
Faszen = Carbo ligni. 
Faszesz = Metll\'lalcohol 
Fatenyé~ = Liclien islan;licus. 
Faust Janos doctor. mesés ezer l '·t,. FOO 1 .... 

calaureatusa a I-Ieidelberrri ca ·p „ r~ lC.'i c1;; ? {Ol'nl; hac-
physicai tudománya révé~1 r':jJ !emi;lk, magmt 1s tanult s kevés 

ségét s egész leaenda 1 .... 1 te mszna la az emberek hiszékeny

rint az ördög vfüe ~I '~'. l~rem~ett .maga körül. A monda sze. 
' me' meg elete delén eladta lelkét. 
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Hazánkban ilyen csodadoc!or híre volt a debreceni híres Hat

vani professornak. 
Favus = fej-kosz,)Jr3rbetegség, melyet az achorion Schr3n

leini nevü gon1ba okoz. igen n1akacsul gyógyúl; gyógyszerei a 

hígyiló szerek, naphlól. kátrüny, sublimát s általában a derma

lozoicidák. 
Fazekas Mihály, hadnagy, szül liGO. Dehreczenben, 'l' 1819. 

Sógoníval, Diószegi Sámuellel együtt kiacltük az első érdemle

ges magyar fiívészkönyvet. 
Fe = a vas chemiai jele. 1. Ferrnm 
Febrifuga remedia = antiphlogistica, antiperiodica. 

Febris, pyros, = híz, forróság, nem önálló betegség, hanem 

a legtöbb kórnak tünete, melyet bizonyos cherniai anyagok 

okoznak, a szervezetben szaporoc.ló micróbák által termeltetve. 

A lúz az idegrendszer utján támad oly móc.lon, hogy annak 

hőszabályzó működése megzavarlatik, a h6termelés pedig nagy. 

Az egészséges ember h6mérséke hónalj alatt 36· 5 - 37. 

C. Ha a hőszabályozás megznvarlatik, a h6mérsék is fölluíg. 

Ha a chemiai anyagok a hőszahályzó központot magasabb fokra 

állitjük be, a beteg. daczára hogy a hr3mér6 láz! mutat, fázik 

mindaddig. míg a szervezel a megfelelő hőfokot eléri (hidegrázás) 

Ha a hőszalHílyzó:.központ;izgalma:Vissza száll a normalisra, 

a IJPtcg nagy forróságot érez s megindul a hővesztés: az izzadtís. 

A lúzas hőmérséklet 3i·4"C-míl kezd6ik, 3\l-5' C, mérsékelt, 

·10--11° C igen magas lázt jelent, ,12°C-ra igen ritkán, a halál 

után (tetanus, gerinczve16sérülés) emelkedik; a legalacsonyabb 

hömérsék 27 C, melyet collapsus, cholera s más betegségek 

végcfelé mértek. 
Megkülönböztetünk tíllandó (febris continua), alábbhagyó 

(febris remittens) és félbehagyó láz! (febris int.mniltens). A lúz vagy 

lassan (lysis) vagy hirtelen (crysis) mulik el. A láz! graficailag 

szokták ábrázolni, mely ábrákból kilünik, hogy p o. a t üc.lő

gyuladüs lázjárása, hirtelen felszök6, 5-7-9 napig csaknem 

egyenl6 fokon marad, ezután hirtelen alúesik; a tiphusnál a láz 

lassan emelkedik, az els<l hét végével magas, igy marad 2-3 

hétig, lassanként visszatér a rendesre. A lüz emelkedésével jár 

az érverések száma is: 3\rC-nál 100, 40"C-nál 120 pulsust szüm

lülnak, kivétel az agyhártyagyuladüs, melynél az érverés lassu. 

A lüz magasságával arányban n6 az anyagforgalom, az égés 

gyors s mivel a beteg alig képes táplálkozni, a tulhasználást 

nem képes pótolni s lesoványodik. A láz gyógyításánál az oki 

tényezőt kell lekintbe venni, tüneti kezelése h6elvonás (fürd6, 

leped6zés) vagy lüzellencs szerek (antipyrctica) adagolása által 

történik. 
F ecskefü = Chelidonium majus. 
Fedöszerek = Detcctiva. 
Fehérfolyás = Fluor albus. 
Fehérje = Albumin. 
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Fehérjévizelés = Alhuminuria. 
F ehérmályva = Althea. 
Fehérüröm = Absinlh. 
Fehérvérüség, leukaemia, leukocytaemia a vérnek olv kó

ros clvállozása:. mid?n a. v~rös .vérs~j.lek f~gynak, a feÍiérek 
s1·zapo~·odna1 1~, t

1
u:1elei a lep es nyl!'kmmgyek megnagyobbodása, 

esovanyoc as, az. · 
G3~ógyszere alig : van 1 leggyakrabban hasznáialos a vas és 

arsen. 
Fehling reagense glucoscre 1. Hu")'Vizsoálat. 
F ·t E 1· " " eie = 'nm s10. 
Felfájás, 1. Cephnlalgia. 
Fejkorpa, részint a fejbőr hámhísa, részint bizonyos oomha

faj állal okozott betegség. Leu1· ohh ".)'Ó"l'szere az ·1 ·;· " st1lil1'-
l . l H „ l ' ~ " "· "0 

n1a v1z. ~. aJapo as. 
Fejkosz = Favus. 
Fejverőér = Carotis. 
Fejvizk.ór, hydrocephalus, _ama bet.egség,_ midőn a koponya

csontm~ lnvul. vagy . b.elul. s.av~szerli lolq·adek gyülemlik meg. 
A belso vagyis valod1 fe,1v1zkor a savonak beszűrődése által 
keletkezik. A gyermekek fejvizkója gümős eredetü, de előüllhat 
h}1.iJ~m, .~ szellem hirtele!li fejlődése, a fej melegen tartása foly
tan Is, lwnenetele a halai, ha esetle" javultís áll is be ide"
btíntaln1ak n1aradnak vissza. b ' b 

Fejzúzás = Cephalotripsia. 
_ ~ek~ly, ulcus, szervek felU!eti szövetének szétesése, mely 

fer~oze.~ ?Ital_ (seb) vagy . egy '?-1élyen fekvő tályognak a felü
le'.1 e to~ese allal l5eletkez1k. :" !ekely genyed, majd a vándorló
se,1lek allal a szovetek sarjadzanak s ennek haladásával be
hegi;d; ha ~ saijad~ás kimarad, a fekély rossz indulatu (rák), 
tulsagos sm:iadzasnal vadhus (caro lu~mians) keletkezik. A fe
kélyek kezelése szigoruan anlisepticus legye1!. 

Fekete czukor = Succus liquir. dep. 
Fekete halál = Pestis. 
Fekete hályog = Amblyopia. 
Fekete himlő, 1. Himlő. 
Fekete hunyor, 1. Helleborus. 
Fekete nadálytő, 1. Symphitum. 
Feketevériiség, mclanaemia. bizonyos hide„lelési tünetekkel 

JHI"? c.lváltozása a vér feslanyagúnak 1 n1ely azgnhan az alapbaj 
gyogy1lásával elmulik. 

Fekseb, 1. Decubitus. 
Fel = Epe. 

. Félárnyék készülék, a saccharimetcreknek egy módositott 
~eles_ég~. melynél a hegyikristályokbcíl csiszolt prisniarendszercn 
ateso leny oly módon töretik meg, hoav bizonvos SZÖ" alatt a 
hít<!lé1: felét siitélen hagyja, a másiluít".pedi" t'i'ltírnvékszerücn 
v1Jag1lJa n1eg. b ~ 
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Fel bovinum, 1. Fel lauri. 
Felhám, 1. Bőr. 
Félfémeknek neveztetnek ama elemek, melyek physicai 

sajátságukban megegyeznek a f~mekh~I .. de cliemiai jelleg'.\!< 
hÜl +. hol -, azaz ugy sav-, n:1nt has1s-Jcllegu .vegyeket kc~ 
peznek. Ilyen fémek: Arzen, antimon, chron.1._ cermm. . 

Fellengités, suhlinrntio, szállas;;lá~. a szd'.ml lesle'.~ ~ep'.1ro
hísa, midőn azokal hevités állal gozze alak1t,1uk s lehules allal 
is1nét n1egsüritjük. , „ 

A f~llengltő edény n?m e~yéb, „mint. két, egy:nu~st elf.edo 
üst· az alsóba leszszük a lellengitendo any'.~go!, a felsobe vizet. 
Gv~n"e hcvitésnél az illanó szilárd ~est gozze a!akul s a felső 
hi«le„" üst f'enckére rakódik le. L. Ac1dun.1 henz?1cum. „ • 

"Felletár Emil dr. gyógyszerészt;1dor es;orszagos m~ty,egyesz, 
· ül 1''3·' ·r·a11olcz„111 18fi'> hen "YO"''szcreszdoclor, 18h3-ban a sz. n-t.<-<-·_, n~o.J,.... ; , 
türvén\'széki vcaytan n1agántan~íra, 181 l-hen .orszaBos vegycsz 
l ·ll '[.t"i\•e'1 J'c"ilcc7" a, lürvénvszéki veavlan kürehe vagnak. ;.\IegC. ll " • '", • ['[l • 1 irla Kálai Gúborral 18fi8-ban ·A gyogyszcr;sze .' tH ?nJ<myo t 
alapvonalai ,_t s szerkesztette 1863-bnn a • \ cgyeszct es gyogy-
szerészelo: czin1ü folyóiratot. . 

Felszivó szerek, 1. Hesorbentia .. 
Fel tauri depurat. siccum, tisztJlott ma1:haep~ .. a 1:éme~, 

oszlr. és orosz "ykv.-ben hivatalos s oly modon alhlta~1k clo, 
hony cgvcnlő n1~nnyiségü n1arh~epe és. borszesz kev~rckc I~
ül~)ités ·és szíírés után !epárol'.allk. s a v1~sz.ai:1~radt re.~7: m)c~1g 
rüzatik állati szénnel, n11g hal\·anysarga sz1:1u lesz, a szu1 ede,ke~ 
szárazra kell párolni. Sárgásfehér, vízben es alcoholhan ~ldodo 
por. Tartalmaz taurocholsavas és glycocholsavas natnt;n10.t, 
cholint. lecilhint Alltalmazzák 025-1 _gr.-os a~lag?k!'~.n ~;~nesztes 
javitására, midcín az az epeelválasztas. csekelyseget?l lngjl„ . 

Fel tauri inspissatum, a marhaepenek e~y~zeru besunle~e 
által készül; kellemetlen szagu, vizben oldod1k. Alkalnrnzzak 
hilsőle" is mint hí<1vitó szert szappanokkal keven·e. 
\. F~I vitri, anat~Ön, üvegepc, nen1 n1ús, '. 1\li.nt .. n1e_golva;;zto~t 
livcghah, mely K" C011-t és K.Cl-t tartalmaz. '."e.sz1l,1k. JS. gyogyt·a= 
ri kézi eladásra 1 r. hamuzsll', 1 r. konyhaso cs 8 1. kal. sulla 
ricumhól. . . Fémek. metalla, ama átncmlátszó. „ meg?!vaszt~mt(), lrnlapa-
lással nyújtható elc1:1ek, melyeknek. ~ros, saJ'!l~s.Jcny~k v~n.' a 
hőt, villamosságot jol vezcl1k, oxyd,1mk lugas keml;a.t.isuak s a 
villamos vcoyhontásnál a + sarkon ''.állanak le (pos1l1v elemek): 
A hioany ki'vélelével szihírd, sokszor Jcgeczes .~lakbae f01.·dulnak 
elé>. l_,cglöhbjc levcg6vel érintkezve annak O-.icvel cgyesul, rncg-
rozsdásodik. . · 1 1· • A fémek első definiticiját Géber al!la, 1~1 .s:::rmt a.7:0 < ,en~ 
biíl és hioamhól állanak (I. chemia). i\!UJ dcfnuttoJ~ a leI?-;elmck 
Lavoisier~ Tiienard és Berzclius lmlatásam alapszik .. '~. f emeket 
a periodusos tábla alapjfo a következőleg csoporlos1lpk: 
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I. H ydrogén . . . H. 
II. Alcali-fémek: lithium, natrium, lrnlium, mhidium, caesium. 
lll. Földfémek: calcium, strontium, harium. 

. IV. Magnesinmcsoport: magnesium, beryllium, zink, cad-
n11un1. 

V. Rézcsoport: réz, ólom, higanv. 
VI. Ezüstcsoport: ezüst, thallium~ 
VII. Aranycsoport: arany, hismuth. 
Vlll. Aluminiumcsoport: alumínium, indium, gallium. 
IX. Vascsoport. mangan, vas, nickel, cohalt, chrom. 
X. Molybdüncsoport: molybdün, wolfram, uran. 
Xl. Platincsoport: platina. palladiuril. iridium, rhodium ru-

lheniun1, osn1ium. 1 

XII. Óncsoport: ón, titan, zit·kon, thorinm, germaninm. 
XIII. Ceriumcsoport : cerium, yttrium, lanthan, didym, 

scandium. 
XIV. Vanadincsoport. vanadin, tantal, niob. 
Fene. fekélyes, kiütéses eves sebek egyetemleges neve. 
Fenum graecum = görög széna, frigonella fenum Graecum, 

déli. ~uróp{~ban, i\e~:\'plomban, _Kis-Ázsiál'.a!l honos növény a 
pap1honaceak csaladJUban. Áthato szagu szal'ltott magvai hosszu
ldsak, barnássárgák: tartalmaznak illó és zsíros anyagot, nyákot, 
keserü anyagot. Hegebben mint az ivarösztönt emelő szert 
használták, ma már csak mint emésztést emel'ő szert alkalmaz
zák állatgyóg1·ászati czélokra. 

Fény, eme elnevezés alatt azt értjük, mi állal a tárgyak 
láthatókká lesznek oly módon, hogy az azokból kisugárzó, vagy 
azok által visszavert fénysugarak szemünk érző idegeire halnak. 
A fény mibenlétét illetőleg két hypothesis áll fenn: 

Newton emanaliós elmélele, mely szerint a fény a vilá
gító testekből kiömlő finom anyag, mely a hajítás és ütközés 
törvényeit követi. 

Huyghens (1690.) undulatiós (hulhím) elmélete, mely szerint a 
fény a világaether rezgésénél nem egyéb. Eszerint valamely test vi
hígit, ha képes az aetherrezgést a.myira eréissé tenni, hogy az 
szemünkben a fény érzetét keltse. A fény époly mértani foga
lom, tn}nt a hanghullám rezgése. 

A fény cgynemii közegben egyenes vonalban te1jed, mely
nek következménye az árnyék. 

A fény erőssége a távolstíg négyzetével egyenes arány
ban fogy. 

A fény sebessége 1 mp. alatt '12·000 mf. A sima lelülctre 
c~ő fénysugarak a beesés szögével egyenléi szög alatt veretnek 
vissza. 

Ha a fénysugár sűrübb közegből ritkába, vagy ritluíból 
sűrű_be lép, inínya megváltozik, a fénysuglir megtörik, még pedig 
::urna! nagyobb szög alalt, minél jobban eltér a beesés szöge a 

meréilegestől. Ha fénysugár sűrü kö;;egből lép .. ~ ritkliha, a 
merőlegestől, ellen kcző esetben a meroleg.esl;ez to~·1k.. 

A beesés és törés szögeinek smusa! .. allm~do v1s~on?,·b~11 
vannak. mely viszony a lcstsk törés1.nul?l0Ja.t adJ.~· A v1z t_ores: 
mutatója: 1·333, a_lco~?lé 1 ·~Gi\ sz.enke~;_ege 1 ·631, ilmluvege 
1·635, koronaüvege J·;).~O. gyemanlte ~--18~. . . 

Átlátszó, planparallel közegeken. ateso fen):s~1g:.1r ugj; a ~e
lépésnél. mint a kilépésnél mcglörclik, de a !olepo sugar par
huzamos a belépővel. Ha a tö1:ő l~?zcg ne1.1' .P'~rh~zam;is o.l~a~ u, 
hanem prizma, akkor a beeso feny a lolepcsnel szetszmaltk. 
(L. Szinszór.1s.) . · 1 

Bizonvos törékenységü fénysugarak kepesek i:eme Y ve
gvület chen1iai szerkezetére hatni s azl mcgho.ntam. lgy p. o. 
a· növények a szénsavból fény be.hat~sára k;pesek a szen~t 
maaasablirendü vegyületekké úlalak1lam, a H es C.I elegye „ so
tét!fen nem, de fény behalüsüra azonnal egyesul HCl-va .. A 
fénynek eme chemiaí hatása főleg az ezi~slnek. Cl, S,r. 1.· v~gyü
leteinél nvilvánul, midőn azokat megbonlJa ~ [emezustol val_aszt 
le. (L. FéÍ1yképezés). A iegha.lásosahb cl1e?.11~1 s.ugarak a kekek 
és ibolrnszinüek, mig a többiek nem .. a voro~. ep_en nem che
miailal( acliv; a g_Y~~ytárakban !iasznalt . hya.1.~ )"'.egek ~11~1.~l
fogva epen nem ov.1ak. meg a f~ny bot!lo t:atasatol a, belejök 
helvezell szereket, azeri hasznalatuk mdokolatlan. ~': ollaston 
szÚinl a chemiai hatúst a lúlható ibolya sugai:~n tul 1.e:o sugarak 
is mutatják. (Ultraviolell sugar~k). L. m~g. fenysarlulas, lluroes-
centia. phosphorescenlia, lencsek, szmszoras.. . . „ 

Fényképezés. photographálás, bizonyos fem.erzekeny vegyu
letekkel bevont lapra való rajzolás. Schulze nemet orvos volt 
az első, ki 1707-ben észrevetie, hogy krét~p.orral kevc!·t Ag N,Oa 
oldat a napon megf~ketedik, i\'.eclgwood 1802-bci; ped~g A_g l\Oa 
oldattal ázlalolt pap1rlapra masolt a napon mas. kepeket. A 
photographálás menete röviden ez : . Ha _egy pap1rlapot 1-2 
perczig Na Cl oldatban á7;l~tunk s sz~radas„ ull~n s91e;. h.elyen 
Ag NOa oldallal inpraegnal.1uk, a papu· fcl~lelen fe.~ne1zekeny 
Ag Cl réteg képződik. Ha cm~ lapra egy kepei teszunk s a !;ap 
sugarainak állítjuk ki, a ~hlórezüs~ az?n a. helyen'.. ho.~ ~ leny 
érte, ú1egfeketeclik s a kep negat1v lormaban lesz J,1th,tlo. A 
meg nem bontolt chlórezüstöt natr. hyposullat oldattal feloldva 
a képet állandósítjuk. Fényképészeti ~zélokra üvegle~1e~eket 
úllitanak elő olv módon, hogy melcgv1zben oldott gelalmhc;z 
KB' és Ag NO; oldatot kevernek, mi dön fémérzékeny Ag /Jr ~s 
KNOa keletkezik. Eme gelalint egy_enletes.en n:eglemezre ön.tik 
s megszáritjúk. Ha eme lemezre fenysugar esik, a hromezust 
subbromicldá alakul a megtámadott helyeken; ha 1;1ost a lemezt 
az u. n. előhivóba leszszük (oxalsavas kahum e.s vasoxydul, 
szerves előhivók: eiconogén, pyrogallol. !iydr~cl11non. methol 
slb.) az a subbromidol szinezüstté reclucalJ?• m1g ~. ?1eg i:em 
támadott rész bántatlan marad s a bomlas elkerulese vegetl 

Kaz:ay, Góygysz. Lcxicon Ir. 23 



nalr. hyposull'allal kioldandó (fixirozás) Az igy előüllitott kép 
negativ, 111clyről positiv képel nyerhetni urry, honvha szorosan 
reá eQv fé111érzékenv 1ia1)irl hclvezünk s vif:1aosstf;1 behatásának '-'w w w bt"'> 
teszszük ki s a megl°eleléi szerekkel sziniljük. 1. az amaleur fény-
képészi tanilókünyvekel. · w 

Fenyő, 1. Pinus. 
Fenyőillat: 

Rp. 

Rp. 

Cumarini 
Trae 111111il. 
Acih. acelic. 
01. cilri 
, pini syl. 
, pini pum. 

Spi r coloyn. 
S[>ir. uini 1: 

Misce 

Olei pini pwn. 
bogam. 

, lfwreb. r. 
Spir, vini r. 

0·005 
x. 

VIII. 
2·0 
5·0 
x. 

5·0 
100 0 

100·0 
5·() 
S·O 

10011·0 

Fenyőpálinka. borovicska. ugy készül. hogy az iisszezuzott 
fcnyéibogvólrnt kevés vizzel 16 ''G-nál állani hanvják. honv a 
he1ine lc\•éi czukor horszeszszé alakuljon, azutá~" lepárlá,'.'- ahí 
\'etik, n1égpedig vízfürdőn. 

Fénysarkitás. polarisatió, ~falus kimutatta (1809), hogv az 
aelhcr a ler1· edés irúnvára n1crőleacs sikhan rezerr de 111iildcn • M '-' O' elképzelhetéi irányban; képzeljük a te1:jedés irányát egy \'O
nah1~1k, u rezgések en1e irányra rninden irúnyban lehetnek 
111erőlegesek. I~a n1ost egy fénysugür 5;) 11 alatt üvegle111ezre esik, 
az annak egyrészél átbocsüjtja, 111úsrészét vissza Yeri dc en1c két 
sugár rezgési sikja nen1 lesz n1úr egyenlő: a visszaverl sugár 
a tnkör sikjával párhúzamosan, az áthocsájtoll sugár a haladás 
irányüra n1er6Icgcsen rezeg; az előbbi, visszaverl surraral snr-
kitott fénynek nevezzük. " 

fia en1e sugár 55° alatt egy oly tükörre esik, n1cly az első 
tükörrel párhuzamos, a fény Yisszaverfidik, minden más he;y
zetben, melynél a sarkito!t fény rezgése nem párhuzamos a 
tükörlappal, visszaveréidés nem keletkezik. 

Az ily tükörkészüléket fénysarkitónak (polarizator) nevezzük. 
\

1

annak jegecze, n1eiyek a fényt felbontják rendes és 
sarkilott fényre, ha az kristúlvtcngclyükkel n1erőleaes irüuvhan 
halad ál rajtok, ilyen az izlmidi pát: turnrnlin, her~palil. , 

Ha a sarkitott fény utjába ezukoroldatot leszünk, á má-
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sodik tükröt jobbfelé kell forgatni, hogy a fény visszaverődjék, 
ha tojásl'ehérjét alkalmazunk czukor helyett, a tükröt balra 
kell forditani. Az eléíhbi anyag. a dextrin, czitromolaj stb. jobbra 
fordiiók (dextrogyrek), a gyümölcsczukor, fehér11yék balraforditók 
(laevogyrck) l. Circularis polarisalio. Polarisator. 

Ferencz11ali11ka = Sósborszesz. 
Fermentatio = ,Ei:jedés. 
Fermentum = Elesztő. 
Fernambukfa, lignum fernambuci. caesalpinia echinata Lam. 

brasiliai fa, melv a kereskedésben kemény, nehéz, atlaszfényü 
barnavercs danibokban fordul elő. Tartalmaz hrazilin nevü szina
nyagot, mely Jugokkal nem kék, de yeres lesz, haematoxylinnek 
és llhenolnák vegye. HNOa-al való forraláskor picrinsavat ad. 
:V!int adstringenst alkalmazzák. l. lign. campech. 

Ferralbumose = Fen" albuminat. 
Ferratin, a sertés májából isolált vérfehérjesó vassal, 

1neiv fi-10-- sőt :J8ul0 vasat is lartaln1az1 hasonló a hacn1a
togenhez. Eme szer oldatban 

Ferratose név alatt ismeretes s sápkornál alkalm .• zzák. 
Ferrichtol, 3 1 

/, "fo vasal tartalmazó ichtiolsulfosavas só. 
Ferripton, 3·8"/n vasat, 7.0 '/ 11 protein anyagot és 89·:2°/0 vi-

zet tartalmazó specialitás. 
Ferripyrin : Fc, Cfo.S(C11 f:{,,N, Oa), narancsszinü, vizben oldó

dó por, mely 20 '/„-os oldatban Yérzéi felületek tamponirozásúnál 
kitünöen bevállt. A Yaschlorid l'ölött az az eléinye, hogy nem 
mar. Belsőleg is alkalmazható 0·5 gr ·os adagokban gyomorvér
zésnél. 

Ferri .... vegyületek. !. Ferrnm. 
Ferropyrin: [(C11 I·fo N, Oa) Fc, Cin]. M '/" antipyrint és 12''/„ 

vasat tartalmazó vegyület, mely minden tekintetben megegyez 
az előbbivel. A hidegen telitett oldalból féizéskor rubinvörös 
lemezek vállanak le, melyek 2'.20oC-míl olvadnak meg. 

Ferrosol, barnás fekete folyadék, mely ferr. oxyd. saccharat. 
és natr. chlor. saccharatumnak vegyülete. Napi adagja 1 kanál. 

Ferrostyptin: 60 11 
" vaschlorid 2:)"/0 chlorammonium és 

15 '!„ antil'ebrin keveréke. \'izben könnyen oldódó jegeczes por, 
adslringens és anlisepticuni. 

Ferro ... vegyek. l. Ferrum. 
Fertőzés, kórokozó bacteriumnak bejutása a sebbe vagy 

a vérkeringésbe. 
Fertözö betegségek, ama betegségek, melyeket microbák 

bejutúsa okoz, ilyenek: liphus, tliphteritis, eholera, gyermekágyi 
láz, scarlát. 

Fertöztelenités, !. Desinficiálás. 
Ferrugo = rozsda. 
Ferula assa foetida, !. Assa focticla. 

23* 

í 
1 
1 

! 

! 
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Ferrumina vitriariarum, üveg és porczellánragasz: 

Rp. 
Pulu. Mastiches 
A/colwl. 

so/utionem: 
lchtiocotlae 
Aq11ac 
Spi1: (mm. 

so/11lio11i collato 
G11rnn1i ri.1n1non. 
antea Spir. fiwnent. 

Misce 

3, .w/ve 
12, adde 

!r el 
20, 

2. 
a dde 

1, 
.5. solut. 

Ferrum, Fe = 55·88, Mars, nény v. é. + elem ven\•üle
tcib~n azon_ban min<;lig kél atommal szerepel s hol "1. iiol 6°v. é. a 
szerint, amint egyn1assal 2 vagy 1 vasaton1 van kapcsolódva. 

= Fe = Fe = = Fe - Fe = 
ferro-, ferrosun1; ,vagy ferri-, vagy ferricun1, vagy 

vasoxydul vegyek, elecsek; vasoxyd vegyek, éleaek: 
A _vas csaknem. ezü.st~~hér 7·84 r s. fénylő, szivÓ-;; fém, 

legkemenyehb a nyujtlrnto lemek között. 
„szabadon nemig~n. lord'.1! elő, de oxygénnel és kénnel 

vegy~ilve nag:y mennyisegben .Jön elő mint vörös vasércz: Fe2 0 3, 

vas1:at .: F_e2 \C0'.)2,_ vaskovand (pyril): Fe2 s,. Fontos alkatrésze 
a noveny1._ a!lat! .e~. emberi szervezetnek, a vérnek. A vasat 
oxydvegye1bol alht.1ak elő H-nel és C-nel való reducühís ültal: 
Fe2 C!a::J-C.2 = Fe2.-f- ~ CO; Fe2 Ou -f- 3 CO = Fe2 + 3 C02; A ki
folyo ontott vas .)- 6"/0 szenet tartalmaz részint oldva részint 
l:'köt;.e„; _ezért ?em hajl~thaló; !rn eme va~at izzásnál folyton 
k_alapal.1.1k, a ~zen !rngyresze eleg a levegon s a vas eztíltal 
lagyabl~ s '\YUJthato lesz s 2%-nál kevesebb szenet tartalmaz. 
Az ac~e.I szen_lartalma O·G-1·5°/0 • A nyersvas f. s. G-63:)-7·57, 
olvadas1 ponl.Ja 1100-1300 "C; a kovácsolt vas r. s. 7·352-7·9 
01,. !> 1800 'l'lőO "C \'" ·· · · ·1 1 f l · · ' .. t, ---o..: . ,oros 1zzasna pu 1a, e 1er 1zz~ísnül for-
raszlhato, azonlelül eleg. 

Ha vasat hig saval<ba állitunk, (HNOa kivételével) ferro
vegyek származnak s H illan el: Fe 2 + 4. HCI = Fe2 C/4 + 2 lh · 
a ferrovegye.k oxydalio utján ferrivcgyekre alakilhatók: ' 

6 HC/ + 2 HNOa = 4 IJ, 0 + 2NO _J_ 3 Cfo· 
3 Fe2 C/.1 + 3 Cl,.= 3 Fe2 Ch; ' 

a ferrivegyek reductio utján alakulnak ferrovcgyekké : 
. • Fez Clo + lh = Fe2 C/., + 2 HC/. 

!; fernvegyek allandóak, a fcrrovegyek a levegő oxvnénjével 
atalakulnak ferrivenvekké. · ·" 

A. tisz!a vas s~;íraz oxygénben vagy levegőn, tiszta vizl:en 
'.1~~ valt?z1k, ellenben .n:dve~s levegőn. ha az C02 vagy savgő
zoket tartalmaz, azonk1vul solartalmu v1zben felülelére ferri
hydroxydból álló rozsda rakódik le, mely utóbb az egész vasat 

,.....,.....,....,.....,-.------------ - - - ---- ---- -

átalakitja: Fez (OH)o-dá. A tiszta vas tömény HNOa-ban nem vál
tozik meg s abból kivéve s megmosva ellenáll a legtöbb che
miai hehatüsnak, szóval passiv, ellenben ha egy rendes vassal 
megérintjük, ismét acliv lesz. (Faraday) 

A vasvegl'ületek oldatai ammonimnsulfiddel fekete : 
Fe?. S?.-h6l ~illó csapadékot adnak; a ferrovegyek an1111oniával 
piszkoszöld: Fe2 (OH)•. a ferrivegyek rozsdavörös: Fe2 (OH)o 
csapadékot adnak; a súrgavérsugsó a fcrrovegyek oldalaiban 
fehér, későbben megkékülő, ferrivcgyekbc_n sötétkék csapadékot 
okoz, az első ferro-ferrocyanal: (Fe2 1 1.) (Fc2 Cy12). a másik 
ferri-ferrocyanat: (Fe2· l'I )4 (Fez Cy12)a !. Ferrum reductum 

Ferrum aceticum oxydatum liqu. Liquor feJTi acelici. fo
lyékony eczels:was vaséleg: '/" rész ((Cz Ila OJ2 H. Fez O,], a 
német és E.-.!i.llamok uvkve szerint hivatalos· U"Y készül ho"\' Ow 'bw 'b~ 

10 r. tiszta kénsavas vaséleget 40 r. vizben oldanak s ez oldat
hoz 8 r. an1n1onia és 150 r. viz elegyét adják, midőn 5 rész 
Fe2 (OH)o válik ki, melyet kimosás és kisajtolás ulún G r. hig 
eczetsavban hideg helyen több napig oldanak. \'eres-barna. eczet
savszagu 1·1:18 f. s. folyadék, 8"/„ szinvasat tartalmaz. Allásköz
ben eczetsav elszüllüsa miatt elbomlik s Fe2 Oa ( OH)a válik ki. 
2-10 cseppjével a vas javallatai alapjún használják. 1. Fen-. 
hvdr. reduct. 

- Ferrum albumlnatum Marfori, vas!'ehérje. -lü gr. száraz al-
bumint 250 cm". vizhen oldva 50 cm". 5"/0 • K2 CO, oldattal 
rázzuk, a zselatinszerü sárgás lön1eget kin1ossuk s vizfürclőn 
folyósitjuk s megszii1:jiik. A szüredéket 1:300 cm". vizzcl higitva 
sósavval n1egsavanyiljuk s a csapadékot üsszegyüjtve oly an1n10-
niában oldjuk, mely •annyi frissen készült ammon. ferro-lartari
cun1ot tar':·· rnaz, hogy a :10 gr. alhu1ninnal ~1 gr. vassá lépjen 
cserebomlúsba A nyert sötét vörösbarna folyadékot '/, órfüg 
forraljuk s a megszürl oldalból a l"err. allmmi.iatot eczelsavrnl 
kicsapjuk addig, mig a levüló csapadék ismét kezd oldódni. Az 
igy nyert vasalbtH11inalot kin1oss11k, n1cgszáritjuk s porrá törjük. 
A csapadékot mindig erősen higitolt oldalból válas2.szuk

0 

le 
82"/„ vas. Alkalmazzák 0·'.20- ü•üO gr.-os adagokban chlorosismíl. 

Ferrum albuminatum solutum. Liquor l'erri alhuminati. Ph. 
Germ. HL Ned. lll. Az cl6hbinek oldata, 1000 részében -1 rész 
tiszta vas van, azaz ·18-50 rész ferr. albuminat. 

Adagja naponta ;) küvés kanál. L. Fen·. hydrogcn. reduct. 
Ferrum arsenicicum oxydulat. Arsensavas vasélccs, az 

angol és an1erikai gykv, szerint hivatalos: 
3 Fe (Fe 0) As O., + 1!i II2 0. 

Barnászöld por, elföllithaló Hü gr. ferr. sulf. oxydal-nak 
·150 gr. 40 gr. arsensavas és 30 gr. eczclsavas natriumnak 300 
gr. v1zben való oldüsa s az oldatok összeönlése fütal, mid6n 
fehér válmüny képződik: 

[2 tis o, Na2 H -f-3 Fe SO, +2 C2 I-In 02 Na= 
(As 0,)2 Fca -f- 3 Naz S01 + 2 C2 I-In OHJ. 
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A vtílmányt sz(írőn jól ki kell mosni, azután megszáritani. 
0·003-0·005 gr.-os napi aclauokban alkalmazzák az acid. ar
senicosun1 javallntai aiapjtín ° 

,F!Jrrum benzoicum in oleo jecoris soluhile: Fe (C7 Hc, O,)n 
aqu .. 2::>"!„ vasoxyclol tartalmazó por, melyet oleum jecorisban 
keves nelherrel oldva a vas javallat:ii ainpjún alkaln1aznak. 

Ferrum bromatum, Fc, Bn + G H,O. A fernun joclalumhoz 
hasonló módon készül. O·OG --O<J or.-os adaookhan iilkalmazzák 
scrofulánül, hószi.Ín1hiünynül. 

0 0 

Ferrum carbonicum oxydatum hYC!ric. Ph. Bor. \'!. Fe, (CO:i)a, 
oly módon készííl, hogy ferr suli'. - oxnlulatumhoz 8 részhez 
olda1~l~an, 5 rész ~11:1;~: ct~i:.b~nicun1ot adnak. a vúlinúnyt pedig 
100 C-nal mcgszant,1ak. \oros por, alkalmazák O·:W--1'0 gr.-os 
ndagokhan. 

Ferrum carbonicum saccharatum. a német ]][ oszlr. \'If. 
angol és orosz gykvek szerint hivatalos s frissen készilelt ferri
carbonalnak (L l'enl) ,j r. czukorral való kcl'<'rése állal készííl 
az oxydntio n1egnkadúlyozása végett. :\ gyon1or sö..,avühan Yas
halv??scsü óldc~:lva ~ vérh~ könyen úlszivárog. ,\ vas javallatai 
alap,1an adagolpk O·.lO - O·GO gr.-os adagokban. 

Ferrum catalysatum = Ferr. oxl'd. dialysalum. 
Ferrum chloratum oxydulatum, vtishalvac:s J'crrochloricl : p,., 

Cl,+ 8 H, 0; a német gykv. szerint akként ké'2ííl, hooy 110 I'. 

vasreszeléket 520 r. s6savhan oldunk fel, n1idcJn a k7>"velkez6 
folyamat megy végbe: q. Fc + 8 HC/ = 2 Fe, C/, + 8 H Az :ílszürl 
folyadél~.ot 1 1:. li~1:ta sósavval ,~i:cv~rve _addig pürologlatjuk. 111ig 
n1crcv lorneggc szilardul f~evegon v1zt·t es 0-tvesz fel s Fe'!. l'/r,-dú 
és. Fc'.!. Oa-g~ ho111lik._.A fchérnyél nen1 alvasztju n1eg; alkah11azzük 
1111nt adsrl1ngenst es az anyagforgalon1 e111elé.~él el6n1ozdit6 
szert 0·1--0·2 gr -os adagban. 

Ferrum chlorat. oxydulat. solut, oll' mcídon kész(íl, hogy a 
fenti szer készilésének me1rnvisé<rél ·10()0 r. vizben oldjuk, hogy 
a folyadék f. s. 1·:Bo legyen: " 

Ferrum chloratum oxydatum = Ferrnm sesqnichloralum 
Ferrum citricum oxydatum, fcrricilral, czilromsavus vasé

lcg, a német III és Egyeslill üli. gykv. C:i Ili OH (CO):i. O:i. Il Fe. 
előállilhal1í oly módon, ha frissen lecsapot ferrilndroxydból 
10 részt czilromsavnak 50: 2;i0 vizoldal:íval ha"l'tmk tlllani 
90" C-on az tílsziírl folyadékot szürpsürüre p:írolva ~csellel Ü\'e"~ 
lemezre kenjük s 37"C-nál megsziíriljnk. Yizbcn oldódó rubi~
':~rüs jc~e~zek, az old~tl_.1ól tu:1n10;,ia ncn1 v{Jlasz~ ki csapndékot. 
l'1s ada;um a vas halasan luvül huo\'lrnjlólao halnak. Adaoja 
0·10 0·50 gr. "· · " "· 

Ferrum citricum ammoniat, a brit és német nykv. szerinl 
hivatalos, el_öüllilhaló 8 r. fcrr. suli'. oxydalból fri,'.;;en Jecsapol 
Fe2 (OH)o-hol. ha azl -1 r cz1lromsavhól és 8 r. vizből álló oldattal 
vizfürdőn addig heviljük, mig csak a vashydroxyd oldódik; kihií-
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lés nlán az oldalhoz 5·5 r. ammonifü adunk s besűrilve ugy járunk 
el vele, mint a fen·. cilricummal. Selélvcres, szagtalan, édes izü. 
vizbeu oldódik. \'érzés-csillapiló hatása nincs. Oly vérszegé
nveknél rendelik, kiknek gyon1ra n1üs vas késziln1ényt assin1i~ 
hfini nem képes. Adagja 0·25- 0·50 gr. narancsszörppel vagy 
fehér borral. 

Ferrum citricum e1fervescens, fcrr. cilricumnak · és kel'és 
borkósavnak keveréke. 

Ferrum cyanatum insolubile, fcrri-ferrocyanat, olhalallan 
berlini kék. 

Ferrum cyanatum solubile, ferro-ferricyanid, mely még kevés 
alcalil tartalmaz. 1. Berlini kék. 

Ferrum hydricum = ferrum oxyd. fuscum. 
Ferrum hydrogenio reductum, fcrrum reduclum, szi.1ilclt 

vas, német III. magy. I. II. gyk. szerint Oly módon készííl, hogy 
feloldoll és mc<rmcieoilell fcrr. sesc1uichloralumból füliis ammo· n r-> 

niúval ferri-hvdrooxydot csapunk le, n1elyct szlírön összcgyf1jlve 
rneaszürilunk ~s tégeivhen izzilunk, n1id6n ferrioxyddü alakul: 
Fe,(OH)o = Fce Oa + :J H,O. Eme terméket vizszinlescn fekvő Ül'eg
cséihc teszszük s hYdrogént vezetünk rajta kereszttil. 1\ hydrogént 
f/2 S04 és Zn-hől késziljük s a f'crtözr11ények visszatartúsn végett 
három U alaku csiiviin vezetjük :íl; az elséíbcn /{0[-f darabok 
varnak. mely a sarnl, a m:ísodildrn11 Cu S0.1 oldallal megázlalolt 
habkődarahÖk vannak, meh·ek [-!,S l, As H:i-l tartják ,-issza. a 
harmadikban chlorcalcium darabok vannak, mely a H g:ízból 
a nedves..;éaet szivjn 111aoüha. I-Ia a készülékből a leveg6 111ür 
ki van üzv~. a fer'rioxvd~tt tartalrnazó csövel izzásig heviljük, 
mell' hőmérséknél a tI vizképződés mellett redudlja a vasal: 

- Feo0a-i-3He=Fe,-f-3H,O. 
Ha viz többé nem képzlidik. a rcduclio he van fejezve. 

A k:'szülék kivezető csöve viz alá é1:jcn. 
Szürke-fekete por, n1clyet a delej 1_11agül_1oz vonz: hcvité,skor 

a levegőn rn~éleggé lobb51n ~I. HCJ Jcl?ld.1a„ a~ olch~l kckes
zöld. \'ercs-vcrlugsóval kek. sargaverlugsova! feher. 1dovcl rn.e~
kékülli vállmánl'l ad. Sokszor Fe:i O, l tartalmaz mely :l gr . .1ocl 
és :l gr. Kal. jo-dal. oldaláhm: nem oldódi'.< f;I. . . . 

1\ vas a szervezetnek !onlos alkalreszet teszt resz1nt az 
izn1okhoz kötv·e, részint a Yérben a hac111oglobinhan (81)/nno); 
70 kilós szervezel vastartalma k. b. :l gr. melyet a hús, tojás
fehérje. növényi anyagok szolgállatnak. , ~ , 

t\ vaspor a gyo111orha jutva, annak sosava:val F~~'!. Cf.1-csa 
alakulva az c.n1észléshcz szükséges saY:il 111cgküti, erncsztcllen
séocl, a képzéídéí H pedig hurulol, hélfell'm·ódüsl okoz, eme lü
nelek azonhan kevés v~~~nál aliu észrcvehcl6k. ."\ képződött 
/i'e'!. C/.1 a vérhc :1zonnal átszivcfrog s hatását azonnal kifejti, 
1nivel '>Cn1 összehuzölag, scn1 alvasztólag nern hat. l)úr nap 
mulva a hőmérsék emelkedik, a vizelelkiürilés nagyobb. A sz1-
nes vértestek szaporodlúval az arcz pirosabbá s a bőr szine 
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egészségesebbé válik, de a vérzésekre való hajlandóság nagyobb 
mi nőknél a hószámot indithatja meg. 

Eme vtízolt hatás azonban csak akkor mutatkozik, ha az 
emésztés jó s a szervezet eléggé képesitve van nagyobb auyag
forgalon1ra. a szervezet nyugalina s inozg~ísa arányos. - A. 
Fc2C/4-nak hatása főleg a fehér vértestescelire kiváló, mivel azzal 
szines vértestecsekké alakul s czdllal a szervezet élenyfelvevő s 

· azt széthordó anyagai szaporodnak s a protoplazma· elegendő 
oxygént kap az anyagforgalomhoz. 

Főleg ivarérésnél fellépő sápkórnál, letínyolmál kis adagban 
igen jó eredménynyel használható; nemkülönben jó hatása van 
nagyfoku vérzések, hosszas váltóláz állal előidézett vérszegény
ségnél is. Hószámot csak annyiban bir előidézni, a mennyi
ben az anyagl'orgalmat emeli, ugyanennek tulajdonilható zsábák
nál tapaszta'lrntó jó hatása is. 

Sikerlelen oly vérszegénységnél. mely a czélszerütlen ttíp
lálkozásból származik, káros hatásu tüdővésznél, midőn vérzési 
hajlamok vannak jelen. 

Adagja 0 05-0·25 gr. napjában 1-2-szer. 
Ferrum hydrooxydatum, ferrum peroxydum hydratum, ferri 

peroxydum humidum. ferrihydroxyd: Fc2 (OH)a. vörösbarna por, 
mely keletkezik ferrivegyekből, ha azok oldatához ammonitít 
adunk, a kémszer fölösében oldódik. Eme csapadékból készit
jük a többi vasvegyületeket. Az angol gykv. szerint hivatalos, 
melyben ugy tílliltatik elő, hogy ,1 r. ferr. sulf. oxydat. oldatot 
33 r. Na OH oldatához öntjiik. Acid. arsenicosummal törlént 
mérgez<'snél mint ellenszert allrnlmazzák, mivel azzal oldhatatlan 
csapadékot képez. 

Ferrum hypophosphorosum: Fe2 (PH2 02).1. az amerikai gykv.
ben hivatalos, elfüíllilható 32 gr. Fe SQ,, :iO gr. hig phosphor
savból és 45 gr. vizből. ha abba 21 gr. calc. hypophosphor -ol 
kevernek s luírom percznyi dörzsölés után a tömeget kifacsmják 
s a folyadékot átszűrik. Az oldat elpárologtatása után mint bar
nás por marad vissza a J'err. hypophosphat. Ha a leszürt fo
lyadékhoz 7-szer annyi sziirpöt adunk, az u. n. syrupus ferri 
hypophosphalit nye1jük, melynek adagja ,1 gr. Alkalmazzák 
tuberculo-isnál és rachilisnél 0·3 0 (i gr.-os ad>igban. 

Ferrum jodatum: Fe2 h ferrojodid, a brit és német gykv 
szerint hivatalos, nálunk a vele készülő pilulák és a syrnp. 
J'erri jodati hiv. 

Előállithatő, ha 2 r. vaspor 18 r. vizzel és 8 r. jóddal 
melegiltetik, mig az oldat világoszöld szinü lesz; midőn k. b. 
10 r. Fe2 J.1 képz6dik; czélszerü a készilésnél fölös vasat venni. 
mert különben Feo Ja képz6dik, mely azután más halásu. Az 
oldat elpárologlatása után a Fe2 J, mint szürke, fényes tömeg 
marad vissza. mely vizben és alcoholban olclódilt; levegőn el
bomlik Fco Oa-ra. A vas és jód hatását egyesili magában 

Alkalmazzák 0·05-0·:IO gr.-os adagban, görvélyes és goly-
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vás egyéneknél, megdagadt nyakmirigyelmél. ~ápkórnál, általá
nos bujakórnál, Kü!s61eg is alkalmazzák bu.1akóros fekélyek 
mosására 3 : 200: 

Ferrum jodatum saccharatum, a német II. és amerikai gykv. 
szerint hivatalos, 20 r. Fc2 J, és 80 r. tejczukorból üli. Igen 
könnyen romlik. 

'Ferrum lacticum, Iactas ferrosus, Fe Cu H10 Oo. 3 H., 0 = 288. 
A magv. !! .. osztr. Vll., német III .. cián, helvét. holland, franczia 
és amerikai avkvek szerint hh·atalos. Előúllitható olv módon, 
hogy 1000 gr.

0
savanyutejhez 50-50 gr. vasport és czukorport 

keverünk s 8-10 napig a keveréket meleg helyen tart.1uk; 
eközben többször adunk hozzá czukorport addig. mig zöldes. 
jegeczes tejsavas vas válik ki. A felforralt és megszürt folya
dékot kijegeczitjük. A 90"/„-os borszeszszel megmosolt jegccze
ket nedves helyen megszáriljuk s porrá dörzsiiljlik. 

Sáraás, ,18 r. hideg, 12 r. melegvizbcn oldódó, összehuzó 
édes izü bpor, n1elerrilve síirű, savanyu gőzt áraszt s vasélcgct 
haav hátra. \'izoldata plumb. aceticummal ne zavarodjék meg 
(fe~:r. sulf.), a vasélecs lecsapása utún a megszürt folyadék 
Cu SQ, oldattal ne aludjék meg (gummi arallic). 0 05-0·30 
gr.-os adagokban alkalmaÍZák a rcdtlcált vas javallalai alapján. 

Ferrum limatum = Ferr. pulv. 
Ferrum malicum. almasav as vasélecs: [Cz H,. OH. (CO. O)z Fe]. 

az extr. malatis ferri készitésénél a savanvu almában levií alma
savnak és vasnak egyrnásra való haláSánál keletkezik; en1e 
készitésnél az extractumlrnn erjedés folytán még tejsav is szúr
n1azik s a vas hon1lása révén rnég vaséleges vegyek is . .-\ kivo
matot alkalmazzák a ferr. reductum javallatai alapján sápkórnál 
stb. 0·05-0·20 gr.-os adagokban. \' elc készül a tin cl. malalis 
ferri. 1. o. 

Ferrum muriaticum oxydat = Fcrr scsquichloratum crysl. 
F errum muriaticum oxydulat. = vashalvacs, = Fcrr. chlo

ratum oxYdulatum. 
Ferrum natrio-pyrophosphoricum: Ferr. pyrophosphoricum 

cum soda 
Ferrum nitricum oxydat. ferrnm pernilratum, salétromsavas 

vasélea: Fe" (NO,)· n az anaol bavkv. szerint olv módon készül, h M ' ~, „ ~ 

hoav .(·5 r. HNO,.t 16 r. vizzel kevernek s ebben 1. r. szinvasat 
olc!''ának fel, átsziírés után az oldatot vizzel 30 részre egészitik 
ki ; a folvamat ez: 2 Fe + 8 HNOa = Fc2l1\'0u)o + 4 EJ, 0-\- Nz Oz. 
\Teres-bai·na folyadék, n1elv kissé összehuzo, savanyu izü. \'Örös 
vérlugsóval csapadékot nein ad. 0·-1-·Hl gr.-os adogokhan adják 
mint adstrin"enst icHílt hasmenésnél, vérbasnál azonban ne ren
deltessék. KÜisőieg szájlekélyekre, hiivelyhurutnál mosószerül 
adják. nemkülönben vérzéseknél is. 

F errum oleinicum, ferro-oleút: Fe (C1s Huu 02)2, folyékony 
vasszappan. 100 r. olajsavnak 10 r. vasporral és 1~1 r. vizzel 
való együttes hevitése által készül, mintegy 8 napi digerálás 
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ulján Aetherben oldódó barna-veres darabok, vizzel sehmosásra 
ajánlotl<ík. . 

Ferrum oxalicum oxydula'um, ferrum prolooxalicum, ferro
oxalat oxalsavas vasoxvdul: Fi•, (C, 0.1), + ft. fh 0, sárga jegeczes 
por, vizben nem, higitött savakban oldódik, Előúllilható vcgy~ 
sulvszcrinti kénsavas vasélecsnck és oxalsavnak oldathnn valo 
öss-zekcverése állal, midőn szép sárga csapadék kclclkczik, melyet 
szűrőn összeszedve. n1egszárilunk. 0 1--0·-t gr.-os. adagokban 
anaen1iünál, cl1lorosisnül nlkaln1azzúk. 

Ferrum oxydatum dialysatum, liquor ferri oxydati dialy~. 
solul. ferri oxvdati seu pcroxYchlorali. liqor l'erri peroxycliloral1, 
a magy. II. nc!met Ifl. és dán "grkvck szerint hivatalos; tula.jdon
képen nem egyéb mini vasoxydhydralnak oldala vaschlornl-ol
dathan: [?e'.!.(;{(\. 8 (i'C'!. fln (Jn). vaslarlal111n 3·5°/o-

Eléíúllillrnló .1;1" 1„-os Fc, C/n-nak 83 grammjúból, ha azl _1_0 
annvi vizzeI hioitjuk s 50 {1J'. 10 annvi vizzcl higitott an1111n111at 
aciul1k hozzá. 1~iilií11 barna" fcrrihvdnil vülik ki: Fc, 0:1. 8 [J, 0: 
cn1e vülinúnyl üsszcgyüjljiik s 11c1~n nyo:njuk ki, h~1ncn1 c_d~nybe 
téve 10 gr. -l:i 11

/ 11 f~t~'!. C'IG-ol adunk hozza -Hl gr. v1zzcl l11g1lva s 
4 - {j na1)ig üllani hagyjuk, de 18,~)C'-nál, nen1. 111ngasahl~ !'{}!'okon. 
Ha csapadék képziídiill. azl szíiron clYalaszl,1uk s a fillrumho~ 
'.!.O gr. Ft, Cfo-oldalhól eliíúllilolt csapadékot adu;1k s ~gy he_l• 
{izlalás ulün 10 gr. ]~·'!. C/n-oldalot öntünk hozza s par napig 
dllani hagyjuk. l~nie 1nííYclelel addig folytatjuk, n1ig ;)0°/n 
Fc" Oa-nak megfelclCí oldalol kapunk, melynek eléréséhez 100 gr. 
Ft'!. C!o oldal szükséges . .c\z igv nycrl oldatot 111cgszürjük. dialy
salióra nincs szükség. ,\ 111ag::. II. gykv. rnegelégszik 3·5'1/n vns
tartalon1nuil s n kövelkezr'ileg készilleli: 

;3:;:; gr. fe1T scsquichlo1'.alumol 1800 gr. vizzcl higilsd rei 
s folrlonos keverés küzhcn öntsd ::Hiü gr. an11nonin és :1fi00 gr. 
viz t!Iegyéhc. a csnpadékol fillrun1011 ni'osd 'addig, n1ig a Iecse
peg6 folyadék 1ly I'·lO"J· n1al ne.n1 ad csapadékot: en1c_ 1neg1nnso,tt 
és kipréseli csapadékot keverd cl :lO gr. liszla sosavntd~ es 
60 gr. viznek elegyével, 3--l nnpig hagyd hüré.is heI~·cn n!lan1 
s a tökéletes oldás ulún lOJO grammra egésZ!tsd k1 leparoll 
vizzcl. 

Sötétbarna, álhilszó, szagtalan, 1 ·05 f. s. folyadék, 1 csepp 
hig H, S0.1 barna-vörös, kocsonyús csapadékot vülaszt le h_':'l61e. 
10 gr.-ja ar11n1oniúval kicsapva s a csapadékot izzilvn, 0·;) gr. 
ferrioxnlot ad: Fe, 0:1. 

!{ideg helyen és vihigossúglól megóva la1·landó cl. . ;\livel 
izc alig vnn s oldható vizben és syruphan, a hctegek sz1vcscn 
szedik. Alkalmazzák a vas javallatai alapjún napi :)-- 6 csepp~l 
3-szor. E"venlií érlékü 1 aramm1·a 2·5 "r. li11u ferri acclic1-b- 0 • ' t"l • ,j gr. ferr. sulfur. oxydul. G gr. fel'!'. carh. sacch. l(J gr. fcrr. 
reduclummal. 

Ferrum oxydatum fuscum, ferrnm hydricum, ferrnm oxyda
lum hydralum, colcotlwr, crocus marlis adslringens: Fe2 Oa. !J, 0 
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Elóúllilhaló 10 r. ferrisulfalból, ha azt 40 r. vizben oldjuk s 8 
r. ammoniúval. melyet 16 r. vizzel kevertünk, clegyiljük s a 
kelelkezell jól kimosott 'álmányt_ ~00"-míl megszáriljuk. \'.eres; 
barna. szagtalan por. llC/-ban olclod1k. A gyo:norban legkeYesbbe 
oldódik, azért használnia indokolatlan. A nemet IL gykv. sze
rint hivatalos. 

Ferrum oxydatum hydratum = ferr. oxydal l'mc, 
Ferrum oxydatum purum, f'errihydrooxyd, crocus Martis 

aperilivus, Fe, (0Hlil L Ferrum hydrooxyd~t. . 
Ferrum oxydatum saccharatum solub1le, oldhalo czukros 

vaséleg, vasczukor, a német és helvét gykv. szerint hivatalos 
s uav készül, honv 8·7 r. Fe2 Clo-l 11 :i r. vizben oldanak s 
l2·8"'·r. núdczuko~hól és 8 r. vizbéíl álló szörppel keverik majd 
28 r. 1 ·33 f. s. Na 0!1 lunot adnak hozzü. A natr. fcrrisaccha
rnl fahéj-barna por alakjŰban ülepe.dik le, ~i_a 2'. órai állás _után 
a J'olvadékol 600 r, forró vizbe öntJük. A jol k1mosolt kesz1t
mén\·1 DO r. czukorrnl keverve vizfíirdiin kisztíriljuk s cwkor
rnl ÍOO részre egésziljük ki. Harna-vöriis por, il r. hirlcqyizbcn 
oldódik, ;y•;„ szinvasat larlalmaz. 0·5-2·0 grammos adagokban 
alkal111azzúk. 

Ferrum oxydatum sulfuric. solut. liquor ferri sulfurici oxy
dali, Fc2 (S0,)3 = Sl1ft-. maf(y. II. német I_l. _gykv. fer~·i~ulfú\ olclaL 
kénsavas vnsoxyd oldat, olY r11odon keszul. hogy 210 gr. fcrr1-
sulfülol 130 gr." vizben olcltinak, melyben .;)0 _gr. tö1.11ény _fl, SO, 
és 40 gr. H;\r03 van; az elegyet. n11ndad_d1g !.orral,1ak; n11a vcr
henYes oőzök szürn1aznak s a fekete sz1n pirosra valtoz1k I-Ia 
a l'Ölyacf6k egy cseppje viirös v~rlugsó_rnl berl~ni kéket ad, 
ujabh lli\'Oil n1cnnyiségct kell adni h;1zza s_~ saletron1snY sza.~ 
clillanúsúig kell hevilcni. \'égfil az egeszel ;ibü gr.-ra kell fcl
higilani. A bomlús ez: 

6 Fe SO, + 3 H:: S01 + 2 H.\'O, = 3 (S0,11 F, + N, o, + 4 IJ, 0. 
Sáraa-barna, úllúlszó, J ·,128-1 ·-130 f. s. folyadék, 10"/„ Yasal 
tart~ln1az. F'crrocrankaliun1111al inegkéküI, ferricyankaliun1n1al 
nem. Allrnlnrnzztíl{ a ferr. acel. liquid. ferr. peroxydum hydrat. 
slh. készilésére. 

Ferrum oxydatum, vasm:yduloxyd. forrioxyd. aelhiops m~r
tialis, n1úgnescs vaséleg: Fta (J.1. oly nHídon készül, hogy l~en~ 
savas vaséleg vizoldalúhoz vasélecsold~lot ac~nnk s, a kever~k.et 
Na OH-dal elegyilik s a kiYtíl!oll termeny~ ,Ja "C-nal megszanl
júk: Fe SO.i + 2 Na OH = Fe O, H2 ;\a, SO,; 

Fc, (S0.1)3 + 6 Na OH = Fe, (Oll;o + 3 Nao SO,; 
!'e (OH)d- ]'(, 10HJ0 = Fo 0.1-!- 4 fü 0. 

Barmís-fekele iztelen por, a delej magúhoz vonzza. A gyomor
saYban !'eloldódik: adagja 0·25 gr. 

F errum pernitratum Iiquid. = ferrum nilricun:. . . 
Ferrum peroxychloratum = fcrr. oxydalum d1alysat hqmd. 
Ferrum peroxydat-hydrat = ferrum hydrooxydalum. 

l 
' 1 

1 
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Ferrum phosphoricum oxydulatum : Fes (P0,)2. villanysavas 
vasélecs, az angol gykv. szerint hiva~alos. , 

3 r. ferr. sulf. oxydulatumot v1zben oldva, eczetsavas es 
phosphorsavas nafriumot öntíink hozzá, a kimosott csapadélwt 
30" G-nál megszáritjuk. 

3 S0.1 Fe + 2 pQ, H\1a2 + 2 C2 Ha ONrt =Fen (P0.1)2 
+ 3 SO, Na2 + 2 C2 Rs OF!' 

/\ natr. acelicun1 arra való, nehogy kénsav legyen sza
baddá. Szennyes kékes por, mely HCl-ban oldódik. O·lO-·O·:íO 
gr.-os adagbai1 diabetesnél alkalmazták. 

Ferrum pomatum = Ferr. malic. 
Ferrum protooxalic. = Ferr. oxalic. oxydnl. 
Ferrum pulveratum, limatura marlis alcohofüata, tiszta 

vaspor. l. Ferrum és ferr. hydrogenio reductum. 
Ferrum pyrophosphoricum solubile, ferripyrophospha!: 

Fe; (P2 O;)a. előúllilható 10 r. jegeczes nafr. pyrophosphatbol (l. o.) 
ha azt 100 r. forróvizben oldjuk s apránként kavarás közben 
Fe2 Cin-oldatot öntünk hozzá. mig a csapadék ismét feloldódik. 
Ezután még 10 r. jegeczes natr. pyrnphosphatot adnnk hozz~. s 
enyhe hőnél 1/„-részre besííriljük, ecsettel üveglemezre ken.Jük 
s merrszúritjuk. Tartalmaz eme készítmény pyrophosphorsavas 
natrit~mot és Na Cl-t. 1. Liquor ferri pyrophosphorici. 

Ferrum pyrophosphoricum cum ammonio cilrico. Ph. Hclv. 
Ill. et Ned. Ill. Gcrm. II. Gallic. Elríüllithaló 84 r. pyrophosphor
savas nalriumból. ha ahhoz vizoldatban 84 r. 1 ·48 f. s. Fe2 Cio-ot 
keverünk s a v~lln1ányt n1ég nedvesen 2() r. czilron1savhól. 50 r. 
vízből és fölös amoniüból álló oldatban J'eloldjuk, a szörpsürüre 
párolt oldatot üveglemezre kenve megszúritjuk. 17% szinvas~t 
tartalmazó zöldesslírga jcgeczek, vizben jól oldódnak. Igen k1-
tünő Yaskészitmény. adagja 0·20-(HO gr. 

Ferrum pyrophosphoricum natronatum, Ph. Hung. II. forr. 
nalrio· p1Tophosphoricum : 

• 2[Na2 Fe2 (P201 )2. Na, p, 01]. 7fü0=1670. . , 
Előállitható az eléibbi készitménvnél leírt módon. de a valmanyt 
borszeszszel kell előidézni az oldt1lbói. 13"/„ Fe2 Q, Fehér, vizben 
oldódó por, cnyh~n sós izzel. \'i~oldat~ Na2 C:Oa-.a_l sem Ag NOa-al 
ne adjon csapmlekot. Alkalmazasa mm! a ient1e. 

Ferrum reductum = Ferrnm hydrog~io reduclum. 
Ferrum sesquichloratum cryst. Ph. Hung. II. Germ. IIL Dan. 

Ned. Ill. Aust. \'II. Helvet. III. stb Ferrnm oxvdatum muriaticum, 
ferrichlorid, vaschlorid, vashalvag: Fe2 Clo.12 H · 0 = 541. Elő
állitása: 1 r. zonrrorahuzalt vagy igen finom vashuzalt 5 r. HCI 
savval és 10 r. ~'izzel keverünk. midőn ferrichlorid (l ferr. chlo
lat. oxydulat) keletkezik. A P, Cl;-et tartalmazó oldalhoz addig 
vezetünk Cl-gázt, mig egy kivett próba a kal. 1>ermangan olcla
tot szinlelenili; a szörpsürlire yárolt .old,atot htd~g· helyre te:7:
szük, midőn F2Clo+12 H~ 0 Jegecze1 valanak kt, melyeket Jol 
megszárítva zürt helyen tartunk el. Fe2 Clo-dot nyerünk ugy is, 
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ha vasat királyvizben oldunk, vagy ha Fe2 Cl;-ol száraz Cl-gázzal 
kezelünk. 

Barnássárga, levegőn szétfolyó jegeczek, ".}z, hors7:~sz, aet
her feloldja. Igen savanyu hatásu s a levego. behat.asa ala'.I 
HCI min dia képződik benne. Vizoldatát 100 'C-1g hev1lve bas1-
cus vashal~a" válik ki. mclv hevitve víztelen Fe2 Clo-dot ad, 
mely fémfénj~li vasfekete jegeczeket képez. A vaschlorid vizolc~a
tülrnn ammoniával maró-érrvényekkel veres-barna: Fc2 (OH)o kep
zőclik, mely a ké~1~zer fÖlösélien ne1:1 old!1aló, , e!ne csapadék 
azonban czukor. cztlrom-, vagy borkosav jelenletebcn oldalban 
marad. Sáraa-vérlurrsó sósavban oldható kék, vörös vérlugsó 
barna vülmŰnvt oko~; rhodankalium feleltéb érzékeny kémszere, 
mivel legcsekélyebbjét is pirosra festi Csersav fekete, H2 S muló, 
A m" S szitén fekete válmánvt okoz. 

- Lehetőlerr kevés HCl-t "tartalmazzon; SO, fü hozzáadásakor 
N, 0.1 és Cl gilzök ne képződj_enek (HN?a ki7;ú;"í~a). h!g oldata 
Ba Cfo-dal ne adjon csapadckot. (fü SQ, k1zarnsa), :)0-szeres 
higilott oldata vei-es vérlugsóval ne adjon kék, hanem csupán 
barna válmányt. (Fe2 Cl; kiz;ínísa(. . , „, „ 

Bőrrel va<r1· nvákhárlvaval ennlkezve, azok fchernyc.1cbol 
az alcalit elvo1;;,;a annak niegalvadását okozza, mi mellett HCI 
sav és vashalvacs képződik s az illető szövet összehuzódik s 
abban vérszegénység lép fel. „ _ , 

Kis mennviséaben jutva a gvomorba, osszchuzo hatasa 
csekély s az egyidŐben liépzódő Pe2 ~/., .~ vas halás:~l fejt~ l~i. 
Naavobb menyiségben bevéve az emeszlo-nedvek levalasztasat, 
a ,:;'er lnerralvadásút okozza az edények üsszchuiása s tön1eszek 
képzése állal. A1, alvadék nem akadülyozza meg a _va~lrnlv.ag 
ütszivárgását. Alkalmazhatni. ma_ka~s hurn:os l;a_sr;1enesncl rnn;t 
adstrinrrenst, azonkivül belsó verzesek cS1llap1tasara ugy tudo
belegel~ véres köpésénél, mint nőlmé,l 1~1éhvér7;és, e_se!ében _az 
oldott készilménvből 2: 150-200-ra. !· ekelyek vcrzesenel rnltara 
nyomkodott poriit kell .alkalmazni, vastagfa!u eclé;1yeknél „előbb 
lekötést kell alkalmazm, mert a vashalvag altal kepezclt lomesz 
méa nem elég a vérzés csillapitására. 

" Ferrum sesquichloratum solutum. liquor ferri perchlorici, 
oleum Martis, Ph. I-Iun". II. Austr, VII. Gall. Germ. l!L Ned. Ill. >tb. 

Eg,·enlő sulyme~nvisé<rü vnschloridból és vízből készííl .} „ ... b 

egyszerü oldüs által. . , . 
· Alkalmazzük hasmenésnél 10-20 cseprnevel Y1zben. azon 
esetekben, me!yek a fcrr. chlor. cryslall.-nál le vannak irva. 

Ferrum sesquichloratum circ„sef!lel normalis. ~eagen~: '.fo 
Fc, Clo 12 H2 O: O·OUO gramm 1 cnl'1 \'IZl~en. O_Jy mo~on keszul, 
hogy 18·7 gr. oldott vashalvaghoz annyi leparolt vizet adunk, 
hogy az egész 100 cn1·1 legyen. · . . . , 

Ferrum sulfuratum vaskénerr. aeth1ops marlrnlts, a terme
szelben mint pyril ford~l elő s ,'.'as és hepa_r sul'.üris ké~zi~ésér~ 
használják, \'asnak és kénnek összeolvasztasa allal kesz1theto 
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Ferrum sulfuricum oxydatum solutum 1. Ferr. oxydat. sulf. 
solut. 

Ferrum sulfuricum oxydulat, vilriolum Martis, sulfas ferrosus, 
ferro-sulfát. vasgálicz, kénsavas vasélecs FeSQ., + 7 H2 0 = 278. 
l!Jz. Hung. II. Brit. Gallic. Germ. Ill. Dan. Necl. Ill. Oly módon 
készűl. hogy 150 gr. tömény kénsavat 600 gr. vízzel higilunk s 
l 00 gr. vaslmzalt oldunk fel benne ugy, hogy kis rész oldailan 
n1aradjon, n1ely n1cgakadályozza a vaséleg képződését. \Tége 
felé melegilscl, ha a gázfejliídés megszünl, a felforralt és meg
szűrt folyadékot 15 gr. hig kénsavval keverd: párold be kije
geczesedésig s folytonos kavar~ís 111ellelt hlítsd le, hogy jegcczes 
por keletkezzék. melyet vízzel majd borszeszszcl moss meg, 
hogy az a vizet n1agüha vonja s a por johhan n1cgszüradjon. 
A folyamat ez: Fc + H2 S0.1 -+ .1: H20 = fe S01 + 2 H + :i: [J,Q. 
Előállilhaló még 1 s. r. vasból. ha azl 1 '!, s. r. kénsav és -l r. 
H, () k<:verékben melegilve oldujk s az álszürl oldnlol jege· 
cziljük. Nagyban Fe S2-nek piirkölésc állal készilik: 
fc S2 + {j 0 = SO, + Fc SO,. melyet vizzcl kilugoznak s jege
czilenek. 

Kékes-zöld szinü por vagy egybajlásn oszlop alakban nyer
hető. n1ely száraz levcg6n vizel vcszit s ox.ygénl véve fel, súrgu
barna alas vasélecssó képződik. 100 ·-míl (j fhO-l veszil. :2(i0"-n;ll 
egész vizét, izziláskor S 02. SOa és colcolharrn bomlik. 

'.l s r. vizben oldható, az oldal savanyu kémhalásn, leveg6n 
en1e oldat n1egbarnul s rozsdaszinü csnpadékot ad. Borszesz 
oldalaiból [1 Fe S0.1-et kicsapja. Yörös vérlugsóval siilélkék vál
mányt ad, sárga vérlugsóval fehére!, mely később megkékül. 
i\Iaró égvények Fe210I·f).1-el csapnak le bel6le, mely később 
megfekeledve Fc2 (OH)r.-dá alakul. Amrnonia nem csapja le tel
jesen, H, S épen nem ad csapaclékol. 

Húmlalan hőrre annyiban van hatással, hogy allól vizet 
vonva el azt érdessé teszi, htín1talan felületen n1arólag s n 
fehérnyére alvasztólag hat, de a szöveteket nen1 huzza össze. 
A szájban tinlaszerü. vízelvonás folytán összehuzó izü. kis 
mennyiségben a gyon1orban a szénsavas égvények által elbon
tatik s a vérbe átszivürogva a vas hatüsüt fejti ki. de a viz 
átszivürg:ísünak eI6111ozditúsa üllal székrck„désl 01i:oz s az einészlő
nedvek levállásának hútrúllalása úllal emészlellenségel végerecl
ményez. Tömény oldatban vagy liszlán jnlva ·a gyomorba, oll 
gyuladást okoz, :i0--10 gr. hal:ílos lehel. 

Oldala minl desinfi:iens igen ajánlható, mivel ugy az 
ar11n1oniakot n1int a ll:!. S-t n1egküti. Alka[n1nzhatö igen nagy 
mértékü bélürüléseknél. bélfckélveknél és bélvérzésnél. i\Ialariú
sok lépclaganatánál chininnel kilÍinő hatásu. 

lí.ankónál 1 : 200 oldalú! használhatni, a Zn S0.1 azonban 
jobb. Adagja 0·15-0<10 gr. 

i\Iérgezésnél szénsavas égvényekel kell adagolni. 
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Ferrum sulfuricum oxydatum viride, ferr. snlf. emel = 
közönséges vasgálicz. 

Ferrum tannicum, ferrilannál: Fco (Cu H1 O„) Ofla, előállil
haló 5 r. fcrr. oxyd. fuscumból és 5 r. lanninból, ha és azok keve
rékét 2·3 r. borszcszszcl langymeleg helyen megszüriljuk. Fekete 
por, adslringens és en1enagogun1. 

Ferrum tartaricum oxydatum, ferrilartaral: 
Fc2 (C.1 H1 Oo)a + H20. 

Elföllilbaló olv módon, hoav 70 r. ferrisnlfálhól lecsapoll 
Fc2(0f1Jr.-ol oi\· oldalhoz adu~lt, mely 22·5 r. horkiisavból és !iO 
r. vizh61 áll. A szürlézell oldatot sÖlét helven beszüritjuk. Al
lwlmuzúsa mint a ferrum citricumé. Eme k&szilményből készil
helő a 

Ferrum tartaricum ammoniatum, a ferr. citric. ammonialum
hoz hasonló módon. 

Ferrum valerianicum, az amerikai gykv. szerint. 
Fc,(Cc. Hu (hl.. (OFl)1. \'örös amorph por, mely előúllilhaló oly 
módon. hog\· 28·8 r. ferr. oxvdulal. sulf.-ból előálliloll ferr. oxydal. 
sulL oldatfiöz 2;)·8 r. oldolt nalr. valerianicumot keverünk, a 
csapadékot üsszcgvííjlve, hüvös helyen megszáriljuk. Hysleriások 
vérszegénységéné( cjiilepsiánúl, diabetes insipidusnúl alirnimé!Z7.ák 
()·:20-0-(iü gr.-os adagban. 

Fervidus 3 = forró. 
Festeny = a chróm rosz magyar neve. . . ., 
Festöanyagok, ama vegyületek. melyek a leher leny?ugn-

rakhúl né111elvekct visszatartanak, n1ásokat visszavernek; v1ssza
ve«l vauv üll)ocsá'tolt fénvtől füag az ar1vai1 szine. A színes t:l. .1 " t) " 'J • f. teslek színét chemiai alkatuk adja meg, p. o. a szmes .em.:e-
gyülclek közül pirosak azok, melyekben egy löbh v. e. lem 
verrvértékei t'!f1\'11HÍssal nincsenek kajlCsolödva. hanen1 összes "· o. 11 1 • • 1 veovérl6keik n1etnlloidokkal vannak lekötve. e en len sarga { az~k hol a löbb v. é. fémek egy v. kél vegyértéke egyrnúst 
köti le: P. o. 

vörösek: 
.r; 
.r: Hg 

Hg S; 

As S: 

.r; 
A11 .f; .r. 

ci: 
Au Cl: 

Cl; 
.r; 

Sb - .!; 
- J; 

Hg 
1 

Hg 

Pb 
1 

Pb 

J?c -
1 

Fc 

Fe 
11 

Fc -

ellenben súrgák: 
.! 

- hydr joclat. II. 
J 

J 
.r - plumb. jodal 
J 

Cla 
= ferr. sesquichloral. 

- ferr. oxal. oxyd . e, o.. 
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stb. stb. A festőanyagok ngy a szervetlen mint a szerves che
mia termékei, a fém festőanyagok élvezeti czikkek festésére 
nem alkalmazhatók, ilyenek az antimon, ólom, chróm, réz, 
higany stb. tartalmuk, a növényi festanyagok közül ártalmasak 
a gulti, picrinsav stb. 

F estöbuzér = Hubia tinctoria. 
Festöcsülleng, L Isatis tinctoria. 
Festvények. l Tincturae, 
Fészek, a vidgzat ama alakja, melynél az egyes virágok 

egy kiszélesedett vaczkon ülnek, a vaczkot egy-két sor murva 
veszi körül. 1, Composilae. 

Fészkes viraguak, 1. Compositae. 
Fiakerpor = Pulv. quarini. 
Fibrina, rostanyag. a vérnek fehérnyeanyaga, mely annak 

megalvadását okozza; elöállitható a vérnek vizzel való folvto
nos keverése által. midőn a fibrin a keverőre tapad. Fehér. 
h'g sósavban könnyen oldódik. 

Fibroma = rostdaganat, a kötőszövet sejtszegény. rostok-
ból álló daganata. Nem veszélyes. 

Ficus carica = 1. Carica. 
Fictilis = agyagból való, átvitt értelemben tégelyt jelent. 
Ficzam, Iuxatio, az izületbeli csontvégek oly helyzelvál-

tozása, melynél a végek érintkezése megszünik, azaz az ízület 
kimozdul helyzetéből. 

Filiale · fiókgyógyszertár. 
Filicin, filixsavanhydricl. aspiclin: C" Hia Oo. a filix mas gyö

kerében mintegy 2-3° ,„ sárga por, aetherben oldható, [(OH-dal 
és Zn porral hevítve vajsavra és 

Filicinsavra bomlik: Cs H10 Oa, mely a phloroglucinhoz na-
gyon hasonló vegyület. 

Filixolin = az oleum filic. maris glyceridje. 
Filixsav, 1. Filicin és acid. filicic. 
Filix mas, aspidium filix mas Sw. polystichum-, mildeanum-, 

nephrodium-, polypodium filix mas, erdei páfránygyökér, fiiices 
Jussieu. A növény gyöktörzse rövid, fekvő, 10-12 cm. hosszu, 

. bélszerü, könnyü, cserépfedélszerü lombmaradványoklrnl l'Pdett 
s vékony gyökérkék függnek rajta. Harántmelszete szabálytalan 
halszegleles, a likacsos kéreg az átmérő '/,,-de, szétszórt vékony 
edény nyalábokkal; a faállományban 6-12 vastag edénypamat 
áll körben. 

A külsőkéreg aranysárga sejtckbéíl, a többi szövet pedig 
parenchymából áll. melyekben az oll\jtartólc állanak. A növény 
a mérsékelt föld5iv árnyékos, köves, dc nedves helyein tenyé
szik. Tartalmaz :.i-G '/„ zsiro; olajat, mely zöld szinl\ s nagyobb 
részt filixolin nevl\ gl,vccridből áll; illó olajat és illó zsírsavakat, 
régi gyökérben azonban nincsenek jelen; gyantát; tairnaspidint; 
filicint, czukrot; sejtfalat; keményítőt és ásvfoysólrnt. 

Aetheres kivonata az összes lrntó-anyago«at tartalmazza. 
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A friss noveny n1cgöli a tacnia soliun1ol, a régi n1állott azon~ 
ban csak czikkeil hajtja el. 

A friss gyökér porát ·1-10 gr.-os adagban alkalmazzák, 
utána él óra mulva hashajtót adva Inkább a kirnnatát használják. 

Filtrálas, szíírlézés, folyadékoknak szíiriípapiron való· át
bocsájtása részint azért, hog\' tiszta oldatot Va"Y l'ol\'adékot 
kapjunk, részinl azérl, hog\· csapadékol orüjt~Únk Össze a 
fillrúló papiron .. ·\ fillrálás egy neme tehút a "'szÓrésnek, dc oh· 
rétegen át. n1cly a legkischh részeket is visszatartja. ~ 

Analilicai czélokra envYmentes, sósavban ~s lluorhl'<lro
génbcn úztatott s jól kimosott papirt hasznúlnak, niclv "tiszta 
ccllulose s elen\'észéí csekély hamut haa1· maaa után a2 elé"c-
léskor. ~ t:i~ n b 

1\ chen1icus 111indig non-ll szügel képez() tölcséren szür, 
melybe a négybehajtoll s ollc'ival Jekerekitell papir épen bele
fér; a gyögytúrakhan ez nz cljürüs hosszudalinas és fiHöslecres 
is, azérl erre a czélra szolgülö tülczüra vaov tölcsérbe hel vc~ik 
a húro1nszügalakulag n r~the lürl s lekc1~kitell fillru111ol~ :\a
gyon jól tisztit az n. n. franczia filirnm. mell' a rendes fillrum
papirnak lcgycz6szcrüleg valö ü szchajlogul~Ísa ültal készilhclő, 
előnye az. hogy a 111cgszürcnd6 folyadék Cgyszcrre lühh fillru111-
Iia1Jir telülettel éri-ntkezik. mi últal a szennrnm'll"Ok meaoszt<id-. „ ~ 0 ti 

nak s nem dugjúk be a hajcsöveket s cnnélfogya a filtrálás 
gyorsabb. 

A filtrumot egy hajszátcsfi-rendszernck tekinthetjük, mely 
rendszeren a különböz(i folnulékok nem hatolnak át C"l'J'orma - ~ 
gyorsan az úlhalolás viszonylagos nagysügál bels6 surlódásnnk 
ne.vczzük. A fill~·úlandó anyagot lehetőleg hagyjuk leülepedni, 
nuv~l a csapadek vagy az egyéb anyag a Jiltrun1 porusait bc
dug,ia. 

Gyorsithatjuk a fillrúlüst azüllal, hogy a filtrálandó folrn
dékra 11yo111ást gyakorolunk. l~rrc a czéfi·a egy kétfuralu Ciu
góval jól elzürt lomhiko 1 hasznülunk, melybe a flllráló tölcsér 
és ci-:y kiszivöcs6 nyulik he; ha u lon1hik icvcgr'ijél 111egrilldtju~\, 
a küls6 lég11von1ás r~inehczedik u lillesérlJcn lcv6 l'olvadékra s 
azt ugyszohi\n úlpréscli .. Hogy a filtrum ki ne szal(adjon, az 
erre hasznúlt papirt 1 ·.1~ l's. IJJ\'Oa-ha múrljuk s jól ki1i10>Suk, 
111ire az szivós lesz 111int a pergan1cnt s· dürzsi>lvc rnoshaló 
111int n vászon, légenyt ncn1 larlahnaz. 

Filtrum készülék. gyógyszertúri eszköz a f'olrndékok mca
szürésérc, 1nelv áll eav ·kisCbh-naavolih nvc11hcn{;erhöl. az cr~e „ o. ti. n n 
reálehet{) lúg üregü lúlczáhól, (lenaculn111) s a -10°-nvi szöget 
képező b1palaku tölcsérhéíl, melynek oldalai Yagy lfkacsost1k, 
vagy pedig ál Yannak lürve, hogy a lecsepcgés ne csupán u 
filtrnm csqcsún történjék. 

Filum sericeum antisepticum. antiscpticus scll'eml'onal seh
varrásokhoz, tncly a e.hinni selycn1h6l gyárilag készÍíl oly 111ödon, 
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hogy a selyemfonalat '/10 rész carbolsavat tartalmazó olvadt 
viaszban huzzák keresztül; a fölösleges viaszt eltávolitják s a 
selymet fölesavarva üvegfiolákba zárják cl. Mivel a szelyemszálat 
a befon:adt sebb~l ki kell huzni, inkább a bélhúrt Iiasználják 
sebvarrashoz. l. Catgut. 

Fiókgyógyszertár, llliale l. Gyógyszertár. 
Firnisz, v".rnix lini, linoxyn : C:i; Fh~ Oll, kencze. a lenolaj 

oxydatws termckc, mely keletkezik, ha ;,()() "r. lenolajat fJO nr. 
lythargyrun1111al és '.2;) gr. 111ininn1111al J'6zünk, n1időn átláts~ó1 
lcvcg_őn kö~1yc_n száradó 1~1ázl ad, lcvcg6n oxygén felvétel folytán, 
l~en1?ny n1~~za ~lakul. ~agyhan .uBy ké;;zilik, hogy lenolajon 
Jorro levegot ha.1lanak keresztül. 1Lmolcum). 

Fistula. sipoly, gcnyczö csatorna, mely csontból, véobélböl 
hugyhólyagból i11dul ki. l~yógyilúsa opcrallv. n ' 

Fixiratrium = nalr. hyposulfnrosum. 
FI = 1, f!uidum .. Fo.lyékony:. 2, a fluor Ycgylani jele. 
Flanell, vaszonkolcsu gyap.1u-szövct, mely nincs kallózva, 

csak n1osva. Syrupok n1egszürésére 11agyon alkaln1as. 
Flastrom, az emplaslrum magyarosiloll neve. 
Flavanilin = r:111 l-h1 ,\,, az antifcbrinböl képződik ha azl 

száraz Zn C/,·dal 280"-ra hcviljük. Sói sárgák, zöldesen fluores
cálnak. 

Flaveclo, valaminek a sárgája, p. rlavctl. corl. aur. = na
rancshéj sürgája 1 fiave<L ovor. gallin. lojás süraája. 

Flavojoclin = Chinojodin. · b • 

Flores, virügok, növénytani értelemben l. ::\öyényck Chemiai 
lckinlelben florescknck ne\·czlék a fcllenoilés ama termékeit 
melyek a mííYclcl alkalmával jcgcczes mó~losulathan rakódtak' 
le. P. o. 

Flores auri = Am. chlc:r. forral. 
Flores benzoes = Acid. bcnzoic. 
Flores boracis = Acid. horacic. 
Flores martiales = Am. chlor. fcrral. 
Flores salis ammoniaci simplices = Ammon. chloral depm'. 
Flores sulfuris = Sulim'. sublim. lol. 
Flores zinci = Zincum owdnt. 
Floriclzin: e„ lh1 010. :! fi, Ö. glYcosid nemü veoyülct rnelv 

az almnfélék gyökerében fordul ci<i: Forróvizbcn oldódó' fehé-r 
jegeczek: a poláros fén)~l az oldat halra ro.nlitja. 

Flu1clus, 3. = lolyckony: cxlrncla llu1da l. Exlracla 
Fluor. = l'olyany, FI · J!i, l. v. é. elem, melyet clclször 

~Ioisan állitoll elő tisztán l88G-ban, de már 1771-ben Scheele 
kin1utaLn. hogy a lluorn1ész pora kénsavval elbontva eav savat 
hocsájt cl magából, mely az üYcgcl megmarja (HFI). ~\ fluor 
mint vegyület meglehetéíscn erlc1:jcdl. Gázalaku, a clilörmíl eré
lyesebb hatásu. \'cgyülelcil iivegmaró tinták clöállitására hasz
nálják. 

Fluor albus, lcucorrhoca, fehérfolyás, calharrus yaginae, a 
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nő hiivclyénck gyulachísn. n1cly ép olyan jcllcgü, 111inl a hugycs6 
kankója, de a legknlönhözőhh betegségeknek lehet tünete. l~en~ 
elcsen a méh vagy hüvciy lrnrntjánól (cndomclrilis) lép fel s 
fehér, néha zöldes, hüziis Yúladék kil'olvásában mil\'ánul de 
csekély nyákos anyag kifoly:ísa jelenlkel.ik serdül(Í, lün\·ok. sú~ 
pads~ígúnúl is s ezt nen1 kell ü.-.;szetéve:-;z!eni a va!rídi flnor ul
husszal. ,\ fl nlhus ragadlí", így árnyékszékek. fehérne111ü. 
fürdií által bárki is megkaphatja; át ragadhat közösülés ulján 
a férfira is s .oll a hlcnorrhocál okozza. l. o. · 

Ferléítlcnilií, összclrnzö szerekkel való hií fccskcndczés, 
Yaginülgolyók licraktísa által gycigyilhatö. Ily szerek: .-\lu111cn. 
cupr. sulf. kal hypcrmrrngan. ammon. sulfoicht. sth. 

Fluorescentia nevezel nlalt némely testeknek ama lulnj
donság:ít érjük, n1clynél f'ogva c.QY bizonyos pontról n1ús szín
ben tünnck fel. 111int p. o. ha átnézünk rajtuk. Tg}· a chinin 
oldal ütnézéskor szinlelcn. de ha az oldal felszinél felülriíl néz
zük, az kékes szint niutal : kt:kt•scn /lfforesctíl. 

En1c lüncn1ény onnan szürrnazik. hogy a c.!iininoldat a 
re~ícs6 fénysugarakh61 a kevéshhé törékcnyekct áthocsüjtu, 
a törékenvckct (kék, iholya·l pedig Yisszalarlja s gyengéhh töré
sückké vúltoztatja, igy az ibolyát kékké vagy néhn pirossü. Ily 
tulajdonsága van a vadgesztenye porának is (acsenlinlartalina 
miall). 

Fluorol = nalr. lluoralum. 
Fllickiger Frigyes. Ágost, német szármnósu gycígyszcrész, 

szül. 1~28. Berlinben. Bernben és Genfben. majd Párisban tanult 
s Bern meilclli Bnrgdorfban volt gyóg1·szerész 18fi0-7él. 187·1 
utún a párisi egyeten1cn tanár, 111ajd Slrasshurghan !anitoll. <) 
szerkesztette a helvét gykvcl. Szún1os rnunk:.íja jelent 111cg 
nqrnet, nngol és franczia nyelven a gyügyszerészi l'hcn1ia ki~
reböl. 

Foeniculum, ánizskapor. échs-kömény. olasz v. római kö
mény a l'oeniculum offic. Allionc. f. Yulg. Gacrln. anaelh. l'oeni
culun1 l.inne. ernyősck közé tartozó növény gyürnülcsc ,\ nii
vény ével6, szúra egrcncs, G-10 dn1. n1agas, lcYclci 3 --·l-szcr 
czimpúsak, fonalszerü· levélkékkel: az crnn)k nagyok, lií-20 
sugaraso„k. Dél~l~ur0IHÍ!1ak sziklüs hcgylejlöin honos, f6lcg ~é
n1clorszaghnn lcnycszt1k. 

r\ nálunk hivatalos foeniculu111 nén1etors~1.~lgi. 111ig a lulaj
clonképeni édeskömény franczia. mely utóbbi kopasz, 10-12 
mm. hosszu, B--1 mm. vastag. féltojüsdad. a nyélczén ferdén 
ül s kellé válik; a liordúk !;zün1a ;). a bar:.ízdúk szélesek és 
sötétebbek; az olajcsatornük közül mii:dcnik gerczdén \'an 3. 
mig " hasfelülctcn 2 ·- -L 

Sajátságos szagu. éclcscs izü. 'l'artaliuaz 3°/0 illó-olajat, 
czukrot. 12"/, zsiros olajat. 

Illó-olaja clömozdilja a !égek kiül'itését, a vérbe füszivú-
2·1* 
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rogva vizelethajtólag s tejelvúlasztólag hat. Nagy adagjai méh
vérsést okoznak. 

Adagja ·l-1.'í gr. 150-200 gr. f'orrázalra. 
Foeticlus = bűzöz. 
Foetus, L Embrio. 
Fogak, dcnles, a szúj nyúkhúrlyüjúval ü:sszekölletéshcn lev6 

csonlszerü szervek. 
Fogamzás = conceplio. 
Fogcseppek, a különbiizéi eredelü fogl'ájásoknül a foglyukba 

helyeznek. hogy a f'ogidegel elton1pitsn vag\' kiölje. Ilyen sze~ 
rek: opinm. chlorol'orm, spilanlhu;, lra gu:tiaci, ncirl. carbolic. 
crcosol, ol cariophylorum. L. Tra otlonialgica 

Fogfájás, odontalgia, heve; füjdalon1 a foghan vagy annak 
vnln111el\' üsszekfJt{) részében. 111clr 111i11dig körtiinct s nen1 
ünúlló J)etcgség .. \ f'ogfújús rend'>ztirint azoÜ!al jön létre. hogy 
a fog koronüjúnak z:)n1:lncza lekopik s a fogh61 s a foghoz 
vczet6 ideg ki van lé\·e a külhehatüsoknak. 111int hideg. 111cleg, 
nyo111:ís. sth. I-la a J'nghél hurka i-; n1e,~tá1nndtatik. a l'ogszú lép 
fel, mely a s'"1baddli lett fogbél gyulad:isára vezet. mely 1-1 'i, 
c.'iráig tnrtó de visszatér{) nyila!ö szaggató l'ájdnlorntnnl j;ír s a 
l'ajdalmas fo~ megjdölhclií. mig a teljes l'oghéllohn:íl a fájdalom 
az egész fél nrczra kiterjed s 1-~ napig sőt he!ckig ellarlhnt. 
A szán1talnn fog-hetcg'ié~ ncn1 tartozik szakn1Jnkba s c:;upán 
azok üllulános gyógyszereire n 1alok. 

I-Ia a fog szúva'i, az é!'z6-ideget kell to111pilani. vagy kí~ 
ölni, chloro!'ormm:1L opiumm·1L chlornllll'drallal illetve a!'sc1rncl. 
carbol-;uvval, cre'1sottal; ha gyulad<i-;os l'olyan1ttlu beteged ;s van 
jelen, a l'oghus üsszehuz6 szerekkel ccsclelendfi he. n1inl p. o. 
tra gallaru111. -·- guaiaci; rheuinatieus fogfújüsnül legjohh szernek 
hizonyult a salicylsavas nat1·iun1 n1inl izzasztó. Cavernosus fogak 
leghizlosnhh g.\'(>gyszcrc a -- foghuzús. 

Fogpászták. l Paslac rlenlil'ric. li:alodonl, Odonline stb. 
Fogporok, 1. Pulv. denlil'ric. 
Fojtó lég, a hányagáz felrobbanása ulün \'isszam 1racll 

gúzkeverék, n1ely netn tartnln1az oxygént s igy az életet nen1 
táplálja. 

Fol. = folia levél. 
Folia, JeyeJck, a növénynek a111a johhúra lapos tagjai, 

rnelyek az ágak lenyész6 csuesühöl keletkeznek s n1agokhoz 
lrnsonltí képz6dményckct nem hoznak létre. 

Keletkezés és élcllnni sorrendben mcgküliinhözlelhelüok: 
szik-, J'edő-, lomb-, és viníglevcJ,•kcl. A sziklevelek leir:ísát l· 
colylae. A fedfílcvelek egyszerüek, crczelnélküliek. eléil'ordulnak 
a szür fiildbcli részein mint pikkelyek, és mint hurkok (hagym:ínál). 

A ln 1 ajdonképcni levelek a lomh-lcvclek, melyek közé a 
zöldeket szúmitjuk. A lom hlevelen megkülönböztetünk: hüvelyt, 
mely a növény szárül öleli át, a nyelet és .a tulajdonképen 

]evclcl, a lemezt. melv alak, szél és erezet lckiotetéhen J'elelle 
vúltozó .. .\z egvszerü levél lehet: tü-, vonalrts-. szülas-. lündzsa-, 
lojüsdad-. elli]l-ticus-_. lap:lt-, sziY-, nyit- vese-. kör-, luíro111szög. 
slh. alaku. Szélére nézve lehet épszé!ü. fogas-. fürészcs-, csipkés-. 
karélros-. ühlö.s. aavarasszélü. I·la a leYél 1nélyen he Ynn rnelszvc, 
hasgtllollnak. ha ~- hernctszés egész_ a f{iérig , le1)ecl: oszloltnak 
n101uljuk .. \z üsszeletl levelek szarnyaltak 1akaczla1 Yagy le
nye1·c:"iek (geszlelly~l'n, lóherei. A szúrnyasak lehelnek púrnsan 
vagy púratlanul s.zarnyaltnk. 

.-\ h~vélerek lehetnek púrhuza1nosnk .1 egysziküeknlil f és 
elúgazúk. :\z ulc'Jhhi esel!ler; lühhnyire, egy f<'iér ln:zc'Jdik vc~gig 
a le111ez küzepén .. \ lcYel alUtsn a szaron ,\·ugy aguk.on lehel 
ür\'éis. d1yppuris vnlg.l, úlcllcne;. kcr~sz,thct~ atcll~·11cs tH.Jnkostd~J: 
a JcyéJ heJyzclével nzonos az a~ak allasu ts. n11vel nzok 111111-
dig a levél hc'inaljáh(JJ erednek. 

. .:\ lc·\'Lq hivalúsa a nCi\'ény felépiléséhez szükséges szer
vetlen an,·adokal (f;(J..!.1 fL·lszi,·iii s szcr\'csekké :.ílalakilani. a 
melv mt11ik~l a len'lziild 1d1lornplyl1 végezi .\ ieYélnyél a le
velc-l ugy forgatja, hogy annak üllüsa a ki"!I011hCJz{) i~!{jh~·n .a 
a naphoz kL;pcst legkcd\·ezr'íhh leg~:en: .111aga. a lcvL:lall:is 1s 
m1'11rli(1 oh·an hoff\' a na11sur1urak 1111ndcn1k leYelhez elcrhelnek, h - ' t"l- b 
l. .\öY<invek. 

FoÍlicula, lüsz6. a termésnek ama alakja. meh· le\'l'ln'
kon\'sünu. ci;yrckeszü. hasi o!dalün reped fel.. fh·en te-rn1ése Yan - ::-. - ::-:.~ 

a sennünak, fagyalnak slh. , 
Folliculi sennae, a senna termese. 1. o. 
Folttisztitók, ama szerek. melyek a J'ollol okoZ<i anyagot 

feloltl.iük s l'elszival\'a a rnhálHil ellúrnliljük. Zsíros. olajos fol
tok kilisztitüsüra legjobb a terpentin; a hcn:i:111 gyors elparol
güsa üllal a foltot nagyohh tcrülc~rc Yiszi szé~ s ~olt hagyja. 
l•~elvldja 111écr a zsirl'oHol :i chlorolor1n. henzol 1s. l'..n1e szerek.
hűl készülnCJ\: a küleinli<izéí spcl'-iülis folllisztitók ugy. hogy a 
fcnntne\·czett szereket küzün1hüs porokkal keverik. :ninl p. o. 
nsliesl. 111agnesiu111silicúl sth. "fiuturoltokal a tinta 111i11éísc~gc sze
rint hig s<i~avYal. an1n1oniÜYal, horkéi vagy oxa!savval lehel ki~ 
venni. '"ügyelni kell nzonlian. nehogy, e111c _szerek a szög~t auya
güt is szétroncsoljúk, ennek elkcrülese vegett a 111cgta111adoll 
hcivel arnkran kell \'Ízzel kimosni. 

- t:>-
F omentatio = Borogatás. 
Foncsor = Arnalgarn. 
Font libra réai orvosi sulv. melv :i7till uranl larlnlmazoll, ) ' b - - ,__,, , 

:\lai sul1Tc11dszcr szerinti értéke .t'.10·01-l gr. 1\Jclyel kiizönsege-
sen 5ll(Í ar.-ra coészilik ki. Az angol hirntnlos !'ont = -1'13·;)\J 
gr„ az 01'.'osz fo1tl -JO!);) l gr„ a dán és scll\\'eiczi f'onl sulya 
épen 500 gr. 

Formaldehycl, aldehydum f'ormic. methvlaldelwd, formaliE 
hannrnsavaldehn!: H. CHO. Hoffmann l'edeile fel i8fi8. Képzéi-o. -



dik ha methylnlcohol gőzét levegővel izzó platina vagy koksz fe
lett vezetjük el. 40"10-os oldatának antisepticus hatásán kivül 
érzéstelenitéí hatúsa is van. Ph. Germ. III. 

Formaldoxim: CH, NOH, Dunstan úllilotla el6 formaldehnl
nek aelherrel és hydroxilaminnel való fractionált lepárlása úftal. 
Szintelen folyadék, sárgás lánggal HCN fejl6dése közben elég. 
Tömény sósav componenseire bontja. Na vegye hevilésnél 
explodúl s vizkivúlás mellett cyannatriumol ad. A formaldoxim 
igen érzékeny reagense a férneknek, főleg a réznek, reducáló 
képességénél fogva. ' 

Formalin = Formaldehid. 
Formamid: IJ. CO.H2 S, az ammonium formicic-ból hevités 

últal képzéídéí sziirpsürü, szinlelcn vegyület, 1 !12 '-míl forr. !lenne 
az NH2 csoport H-je fém által helyell„sithetfí. L. Hyclr. l'orma
midalum. 

Formin, hexamcthylentclramin, molrnpin: Co H10 S.1, C\ico
laier üllal eli'íállitotl vegyület, mely keletkezik f'ormaldchydnek, 
és an11noniúnak egy1násra valcí halüsa alkalinüval: 

0 fl. COH J ,\H" = 1CH2Jo X.1 + t\ f/,O. 
:.\Iint kitün6 hugy- és hugyk6hajtc'i-szer isn1erelcs s napi 

1-G gr.-os adagokban adagolj ük hels6leg; nuí.r :21 óra 1nulva 
a hugysavas sók lerakódása n1cgszünik s a Ierakúdnlt sü 
oldala a vizelettel kiüriltelik. .-\z molrnpin jelenléte a vizelet
ben ki1nulalhatö hr<ín1Yizzcl, n1időn narancsYürüs csapadék ke
letkezik 

Formanilicl: C.: EL NH. CHO, az antif'ebrinnd analog össze
tételü Yegyülel, csakhogy eezelsav helyett hangyasa\' szcrL·pcl 
benne. U·lO ·-0·:2G gr.-os adagokhnn alkailnazzák rniut a11tipyre
ticun1ot; küls6lcg '.l{)''/0-os oldala anaeslhetieurn. 

Formol = Formaldeln·d. 
Forrás, ha n1la111ely f(,Jyadék oly h6mérséklell1e jön, mely

nél a folyadékhöl kcletke7.fl g(}z f'eszcrejc egyenlc'í a folyadékra 
hatcí küls6 nyonuissal. a folyadék egész Ui111cgéhen elpárolgás 
azaz forrás üli hc .\ hi'ímérséklel. melv alatt valamely l'olrn
dék forrüsha jün, a testek szerint különhüz(): /{j(J 111111. -légll}·o
mús alall a viz l'orrúsponlja ]()() C". a higanyé :l50", az alco
holé 78''. aelhcré :13" C. A fémedényben hamarabb forr a viz: 
a sóoldatok késiíbhcn forrnak. -

Alacsonyabb légnyo1rnísnál a folyadékok alacsonyabb, ma
gasahlinúl 1nagasa!1l> hőn1érséknéI !'orrnak. 

Forrasztócső, derékszög alatt hajlott. Yége f'elé fokozatosan 
szükül6 platinhegyü es{i. 111elylyel a lúngha úilundó légúra1not 
fuvunk a l<íng középs6 - szinilfi ·- rélegébe. l. L.úng. ;\ forrusz
tócső végél a szinit6lüng szélébe lé\'e, arrn az arczizn1ok -- s 
nen1 a lüd6k - úllal enyhén reúl'uvunk, 111id611 hosszu lú11g
kupot kapunk, melynek leghevesebb pontja kevéssé a helséí 
lángkup n1ügött van. 
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Forrázat !. Inf'usum. 
Fowler-oldat = Saint arsenic. Fowleri. 
Fowler Tamás, angol orvos 173G-1801. Eleinte gyószerész 

volt: {í hozta be az arsencssaval a gyakorlatba. 
Földepe = Ccnlaurium. 
Földi mogyoró = Arachis hypogea. 
Fractionált lcpürlás, !. clephlegmatio. 
Fragmentus 3. = összeliirl. p. o. l'olia sennac fragment. 
Frambösia. rag:ílyos h6rbctegség, n1ely nedvedz?, n1_ú~na-

alaku kiülésekben nyil\'únul. A fr. leggyakrabban s1phyhl1cus 
eretlelü s a b6r beszlirticlési és l'ekélyesedési folyamatail·al jár. 

Francz. igy hiYllÍk egész Európában a siphylist. nyilván 
mert Francziaorszúgból tc1jedl el. 

Frangula, rhan1nus f'rangula L .. kutyabenge, rha1nnaceae, 
nevezik n1ég kutvacsercsznvének, ehsefúnak, hüdüs-, fekete 
é1ferfúnuk: JiazünlZhnn D faJ't-i len\·ész . .-\z éilerfüYal n1oc'saras, 

<'.') • - " 

ingo\·únyos réteken tenyész; :-~ nH!ler 111agas fa vngy bokor, le-
vele épszélü. lordilotl tojásdad. \'irüga fehér. termé.se eleinte 
süroa !Jooró. n1a1'd ]Jiros, véure fekete, hüzCis. narcot1cus sztH.!ll. n :"-,~ , h e.• 
I·~clisn1erhel6 arröl. hogy si111a kérge !'cltünéien pontozott s 
künnycn lef'cjlhet6. ,\ kéreg régebhcn né1ncl rheharhara néven 
vclt is111erelcs. 

Tartalmaz frangulint. calharlinsarnl. a\'Ol'llinl: e" [J„ (h, 
n1ely alaktalan glycosid. s(isavvtd veres l(íalaku avorninsavat 
képez; azonkirnl nyúlkül. calechuc.sl'l'savnt. illóanyngot. ~\z 
egész nüvény n1ég egy stírga l'eslanyagol turlalinaz. 

A kérget calliartinea\' tartalma miatt, mint hasl1ajlríl al
kalmazz:ik inl'usnmban 10: 200. Füjünak szene kit ünő a pnska
porgyürtüsra. 

Frangulin, rhamnoxanlliin: C21 fb nw. a rh. purschiana és 
a frnngula kéregben lev6 glycosida. iz és szugnélküli, igen upró 
jege.ezek. c.zitrornsürgük. oldódik olajokban, forrú horszeszhcn 
vízben 11cn1: égvénye:s oldallal hi11í)rszinn lesz. '.2'.27 11-nül olvad1 

subli málha lr'i. 
Franklin Benjamin. amerikai áll. férli 1 /0li-17!10. ,\ Yillám

háriló és számos praclicns eleclromos gép fellalúlója. 
Franklin tábla, igen egyszerü eleclron1os süril6. üli egy 

elszigetelt ülldnyra erősiletl Ü\'eglapból. melynek mindkét ol
dala ó11len1czzcl van hevon\'a, ugy. hogy az üveg szélén kCirüs
kürnl ·l 8 cni. széles nu1rgö n1arad. [·la egyik önlappnl -1- e.lcc.~ 
tron1ossügot kCizlünk. az n1egoszlölag hal a rnúsik len1cz eleclro-
111ossügüra ugy, hogy annak electron1ossügüt cltaszilja, a - ~t 
pedig Yonzza. Ily 1núdon n lcn1czre nagy clcclron1os polcnliat 
lehel gyüjleni épngy. mint a leideni palaczkba. 

Frász = eclampsia. „ 

Fraunhofer József, német physicus 1787-182G. l'Yeges.i
szolónak fia lédn. gyermekkorától fogva l'oglalkozolt az oplr-
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cürnl. On'11lóan fedezte fel a szinképekben híthatcí sötét vonalakat, 
melyek állandó helyen lrithatök, de eme vonalak keletkezésének 
okát Kirchhoff adta meg. Számos oplicai készüléket szerkesztett 

Fraunhofer féle vonalai<, az égi .testek szinképéhen látható 
sötét sávok. melyeket ugyan \\'ollaston már 1807-ben észrevetl 
de önállóan Fr. is f'elJ'edezle s helyzetüket pontosan me<>lrnlározla: 
Számuk k. b. 500. a f'iibbek azonban az abécének X"'-1-i<> ter
jedő belüivel je.liiltelnek. Helyzetük úllandó. A FraunhofJ;· vo
~1.al~k .1nngy~r:í1;atü~ a fény-clnyelelés lüncrnényc adja n1eg. 
1. 1 n11nden 1zzo gaz uzon sugarakat nyeli cl. rnelyekct 1né~• 
a magasabb héínél mag:íböl kibocsájl. 1. Speclroscop. - b 

Fraxin. paviin: C'tn lf1-; 010. a kürisfa és vadrreszten\'e kér-
aéhen el61' ()y{) o!ycasidu. 0 

v b . h~ 

Fraxinus ornus = liJírisf'a, 
Fresenius Remigius J(ároly, jeles chemicus. 1818-18\J/. 

l~leinle gyógyszerész, 1~,ll-hcn Jjehig assistense, 1N-V1-ban a 
che111ia n1agünlanüra. \\'ieshadenben eleinte tancír, nu1jd rnint 
ünüllú lnlioratnriurn tulajdonos InlikCidütl. i-\ 1ninölcrrcs vecryC!etnzés 
terén szún1os 1naradnndó becsli n1unküt irt, c~ek i70zül crry 
n1agyarra is J,. van forditva: • L1cvczetés a n1inéílcaes venvelcr~: 
zésbec ford. Sav :\lóricz. " b. 

Frigidus :i· = hideg. 
Frons, = sumilas. lomb, J'ro11d. sabinae = sabina lombok 1. o 
Frotteurozás = dörzsölés. 
Fructus = lerrnés. gy1Jn1ölc-s. 
Fuchsin. anilinun1 pig111cntun1 ruhrun1. sósavas rosnnilinnek 

kevés pararosalinnal való keYerékc, C,o H11> Na HCI; Cw H17 Na. HC/. 
.-\z anili11?l.a)bi•I üllitjük l'iéí oly módon, hogy azt arsenpenloxid
dal oxydal,1ak s a kclctkczelt arsensavas rosanilinl süsavsövá 
alakilják. Zöldes fomfényü. vizben nehezen, alcoliollrnn jól oldódó 
jcgcczek; fest6képcsségc oly nagy, hogy 0 001gr.-ja1' Jiler vizet 
rózsaszinre fest. ;\/i\·cl arsennel lci1cl fert6zvc, Halok s élvezeti 
czikkck l'eslésére nem szabad alkalmazni ( 1875. 3G·(i85 sz. b. 
ü. m. r.) Fuchsinlarlalmu !'olvadékot ha felényi arnvlalcohollal 
v. eczelaethcrrel rázunk, áfüis után a· folrndGk felületén uszó 
eczetaelhcr inlensiv veres szinü lesz. 1. AnÍlin. 

Fucus hibernicus = Caragaheen. 
Fuladás, tünete mindama functionalis rendellenességeknek, 

melyek a vér COHiak kiüritését és az 0 feh-élelét luítráltalják 
vagy gátolják. 

Fuligo = korom , Kienrnsz" 
Fulminatok ·· Durrano vegyek. 1. durrsav, durrhigany. 
Fumaria officinalis, füstike, egrnvári növény a l'üstike-

félék családjüban. :\Icztclen. kékes 'harnvas száni. hasogatott 
levelekkel, virágzata fürtös, a virágok sarkantyusak, a tcrn1és 
L ecző. A növény sok K, COa-t tartalmaz; obsolet officinalis. 

Fumarsav: e, H, (CO. OH)o, az almasavval isomer sav, mely 
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a fumaria off. lich. island. glaceum luteumban jön elő; a'ma
savnak 150 '-ra való hevítésekor fumarsav keletkezik: Vízben 
nehezen oldódó szintelen jegeczek. 

Fumigatio, füstölés, régi gyógymód, mely szerint bizonyos 
szerek hevilése állal képződött gázolrnt és gőzöket hasznüllak 
gyógyczélokra. !gy például a czinóber gőzét siphylisnél hasz
mílták. Fumignlio helyet ma a belélegzó gyógymód (inhalalio, 
1. o.) van elterjedve. 

Furfur, korpa, a galmafélék termésének héja, mely féíleg 
phosphorsavas meszet tartalmaz. 

Furfurol, pyromucinsavaldehid: e, I-J, 0 COfl; képzc3dik 
kovásznak vagy csiriznck hig savval valö lep~trlúsa alkahnával. 
Yizliszla. vizzcl 1: 11, alcohollal és aetherrel minden arárll'ban 
elegyithetéí folyadék, f. s. 1·165. forrpontja Hi0-Hi2°. lge1i ér
zékeny kémszere a sesamolajnak, melylyel borszeszes és só
savas oldata cseresnyepiros csapadékot ad. 

Furfuron, aethercs szénan1ag kivonat, n1cly s1appant, cr1111-
phort és salicylsavat tartalmaz. Külscileg. 

FU"llllCUlus, kelés, a bc3rnek microorganismusok úllal oko
zolt elliahísa kicsiny helyen. A mic roorganismus ált:>l valcí fer
té>zés a szűrtüszé5Rön történik; eleinte a n1egttin1adott helyen 
piros udvar keletkezik, a lob következtében; D-10 óra mulva 
a genylcrmék fehér pont alakjában jelentkezik, mely az egész 
körny~zelet gyuladásba, genyesedésbe hozza. A teljes megkelés 
után a gcny egy darab zöldes testtel eltávozik. mely az elhalt 
szövclekbéíl üli. A furunculus teljes kinyomása s jó kimosása 
felléilenül szükséges, nehogy egy bennmaradt elhalt rész ismét 
eléíiMzze azt. 

Fliggö ér = Aorta. 
Fliggöly = Conclyloma. 
Fül, a hangok felfogásélra szolgáló szerv. 
Flilcsengés, f'ülzngás, a legkülönbözőbb hangokat képező 

érzéki csalóchls. n1cly leginkább ingerlékeny egyéneknél gyakori, 
de fellép mint kórtünet vérszegénység, híza> betegségek. fej
fájás eseteiben, különblizéí gyógyszerek (chinin) nagy adag
jai után. 

FUlfájás, otalgia. leggyakoribb oka csúzos folyamat, meg
hülés, felléphet fogfájás eseteiben is. Nalr. salicylicummal való 
kiizzaszt,ís által gyógyilhaló. 

Fölfolyás, olorrhoea, a füljárat lobos folyamata folyltÍ!l 
keletkezett termékek (genyes. sárga folyadék) kiüriilése. Desin
ficiensek (borsav [J, Q,) befecskendezése ültal gyógyítható. 

[iültömirlgy, parolis. a rágóizom hátulsó részén a második 
zápfog irányában fekvéí, legnagyobb nyüielválaszló mirigy, mely
nek gyuladása a 

Fültömirlgylob, parolilis, igen gyakori, főleg fiatal egyének
nél; jellemző kórtünete a pestisnek, görvélynek, hagynuíznak. 
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Enyhe oszlató kenőcsökkel, belső hüsitőkkel gyógyítandó; 
Fül?sir = Cerumen. 
Fürdő = Balneum. 
Füszerek, ama termények, melyek izgató halásu anyagokat 

tartalmaznak, melyek első sorban a szaglószerveket izgaljtik, 
másodsorban helybeli vérbős~get s retlex uton a nyúkhárlyák 
és mirigyek bővebb elválasztását okozzák. Ilyenek: bors, pap
rika, gyömbér, kömény, szegfüszeg. coriander, vanillia, babér slb, 

Füvészet. botanica. L. Növénytan. 
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