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Ga = a gallium chemiai jele. 
Gadócza olaj = O!eum jecoris Aselli 
Gadus morrhua L = Tőke gadócz, a csukamájolajat szolgál

tató hal, l Oleum jecoris 
Galagtogoga remedia, tejelválasztó szerek, általábau ama 

szerek sorozhatók ide, melyek az elválasztásokat fokozzák; 
ilyeuek p o az illó olajok, galega officinalis, folia ricini, jó táp
lálkozás. 

Galactometer, a tej jóságát meghalarozó fajsulymérő l Lac 
Galactose: e, H12 Oo, lactoglucose, tejczukornak hig kén

savval való főzése által állilhalú elő. 
Galandférgek, cestodák, a lapos férgek osztályába tartozó, 

az ember belében élősködő férgek l An!helmintiea, Taenia 
Galazyne = Lac .. ferrnentatum 
Galbanum, gummi galbanurn, a Perzsiában termő forula 

galbaniflna, galbanum off Don. ferula erubescens Boissier nö
vényből magától kiizzadó s azután beszáradó tejnedv. A galba
numot adó fa 12-17 dm. magas, az ernyősek családjába tar
tozik A gyanta először folyadék, mely a levegőn megsárgul. A 
lágy galbanumot levantei-, a keményet perzsiainak nevezik 

Zöldes vagy barnás-sárga tömeg, kéz melegénél megolvad, 
nyáron szétfolyik Vízzel fejetel ldpez, melyben 25% gyanta 
oldódik fel, borszesz 65'fo-ot old fel 

Szaga kevéssé bűzös, keserü izü HCl-al melegilve veres 
szinü lesz, mely szín borszeszszel megkékül, A színeződés re
sorcin képződésére vall; ugyszintén HNOs-al kezelt bor szeszes 
oldata is veres majd ibolyaszínű lesz; mésztejjel forralva barna 
szint kapunk. Ha vízre tett galbanumra pár csepp ammoniát 
öntünk, a viz az oldódó umbelliferontól kékesen fluorescál, 
az assa foetida és az ammoniacum épigy viselkednek. Száraz 
átpároláskor sötétkék illó olajat ad, mely színtelen Cm Hio 
és színes kék olajból áll: C4o Ho4 04, mely utóbbi mege

gyezik az ol. chamomillaeval Tartalmaz inég gyantát, mely 
alcoholban, aethcrben, mésztejben oldatik, BCl-al 100°-on 
hevitve 0 8'fo unbelliferont ad : e, Ho o,, mely aelherrel vagy 

Kazay, Gvógysz lexicon Hl 1* 
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chloroformmal kivonható ; gyantát, mézgát, almasavat Ható
anyaga az illóolaj, mely halás tekintetében az ammoniac és 
assa foetida között áll. Alkalmazzák hörgök hurntjánál mint 
köptetőt, kimerült egyéneknél az an.rngfo1galom emelése végett, 
külsőleg tapaszokba renjhe lefolyüsu lobos daganatokra mint 
izgató gen y képző szert 

Galenicus készitményeknek nevezték a X VII században 
Paracelsus hivei ama g) óg) sze1 eket, melyek növén) i drogokból 
készültek kivonás, pállitás, lepárlás stb. által. az elnevezés mcg
különböztelésűl szolgált Paiacelsus 'eg) i szm eitől: spagy rica 
Husemann a galenicus készitrnényekel (mintegy 300-al) 8 cso
portra osztotta: I Organicus és szcnetlen anyagok oldatai: 
aqua calcis, aqna chlori, lra jodi, ferr cblor soJut stb (mint
egy 16). 11 Aromaticus vizek (6). III. <\.romaticus szeszek (17) IV. 
Elixirek, tincturák, kirnnatok, ssrnpok, mézek, borok (119). V 
Zsiradékok, olajok, tapaszok, balzsamok (!9). VI. Potok, elec
tuariumok, speciesek (22) VII Labdacsok, pastillálé (7) VIII 
Kötszerek (3) 

Mi;el a galenicus készítmények jóságának és hatóanpg
tartalmának megvizsgálására nem állanak rendelkezésünkre 
megbizba!ó s könnJ en keresztülvihetéí módszer ck, legjobb eme 
készitmény eket otthon készíteni Sok galenicus készitmén) nek 
hitelét megrontotta a tultengődött ,felvilágosultság és a scrupu
losuskodás~. de azok évszázados tekintélyét nem dönthette meg 
mivel hatásuk kétségbe> onha!atlan s kipróbált, az esetleges el
térések a hatásban a helvtelcn készitésrnódnák tudhatók be 

Galenus Claudius, a~ ókor lcgkhálóbb eclecticus orvosa 
131 ~210; HH után Hómában Commodus császár orvosa lett 
halai közül 82 marndt hátr.a Galenos hódolva Hippokrates lrn
moralpatbologiájának, a szenezetben 4 főfolyadékot tételezett 
fel: nyálka vér. epe, fekete epe ; ezek rendellenes aránya 
okozza a betegségeket, mel.) e kel tünetileg kell kezelni contraria 
contraris (allopathia). fanai 1300 é>en át uralkodók voltak az 
egész onos!udományban, amint azonban Paracelsus (1 o) fel
lépet s az emberek kutatni kezdtek kilün! a kiinduló pont 
hel) telensége s a szilárdnak képzelt alkotmány összeomlott s 
kezdetét vette a iatrocheff.· irárw 

Galeopsis grandiflora .~tii ·,ajszinü \ajflÍ. az ajakosak 
közé tartozó, l{özép-I~urópüban tenyésző fú, ne téveszlessék 
össz~ a hazánkban is előforduló sokszinü vajfiívcl (galeopsis 
vers1c.olo1) Egy éves 3 dn1 n1agus növény, n1erev, g6rbe ágak
~al'.. ntk':, átellenes lcvelekk~l, ~nels~k hónaljában 10-virágos 
alporgetok foglalnak helyet h.eves tllo ola.)llt tartalmaz, n;ely a 
szátitás alkalmával elszáll.. :\!int házi szert a légutak idült hu
rutjám\l használják 

Gáli ez, a kénsavas sók régi neve : fehér gálicz = zinc 
sulf réz v kékgálicz = cupr. sulím zöld v. vas0álicz = fen 
sulf gálicz szesz = acid. sulf ~ 
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Galipea officinalis = Angustura 
Gaiipot = He_ajwí--pini 
Gallacetophenon, trioxyacetophenon, alizarinsá1ga: 

Co H2 (OHa). CO CHs 
Sá1gás bidcgvizben nehezen (018: HJO) oldódó por, glycerin 
jól oldja P1 rogallol, eczetsav és zincchl01id elegyének hevitése 
által állilható elő. '·i0/

0
-os vizes oldatát sol< nal1 aceticum hoz

zagolása állal készithctni 10' ".,-os kenőcsben psoriasisnál meg
lcpéí eredmén} t érhetni el\ ele s nem rné1gező mint a p) rogallol. 

Gallae querci halepenses, g asiaticae, g tmcicae, aleppoi 
vag) török gubacs Gömbölyded, göcsös-tüskés kinövés, mely 
a qnercns infcctoria 01 qn lnsilanica \Yeb. leYélrügyein kelet
kezik a cinips galiac tinctmiae Oliv. io;ar csípése helyén 
12-25 mm átmérőjü, zöldes-fekete kemény, sulj os gol;ók, 
n1el.~ ek ngs képz6dnek., hog} a fent ne\· ezett rovar a megszúrt 
belyte petét rak, rneh körül a nö;éniscjtek tulképződése foly·
!án keletkezik a gubacs \ gubacsban levő petéből 6 hó alatt 
álcza majd szárnyas rovar fejlőc mely egy csatornasze1ün 
furt lukon kilnn ik s cltepül A r<n ct! kis üregét kősejtek, ezt 
pedig nag) parenchsmsejtek ;eszik kötül, közbe-közbe edény
npl<\bokkal .\ küls<í parencll\ mben van a csersav 

A gubacs forrázata a laccmnspapirt megvör ösi!i. ferri
sókkal tintát képez, az Cl!) van)agot pedig lecsapja 

lai talmaz: 1, tannint 26-70°/", 2, acidum ga!licumot 
2--G"/

0
. ;) , celluloset, 4, czukrot, gyantát., illó-olajat, mészsókat 

A sima fclülelü, quercus robur levelein levő gubacsot nem 
nem kell használni, csupán az alleppoit 

Hatása a tanninnal egyezik meg Tinc!urája főleg fogtő
gyuladásnál meglepő ciedmén) t mutat fel A gubacsport 1--2 
gr -onként mint házi szett hasmenésnél használják 

Gallae chinenses, a t hus sernialata ~Iurray, therebintinaceae 
lákon az a pis chincnsis szurásai hel) én szá1mazik Chinából, 
Japánhól kerül hozzánk Hosszmlad, 2-1 cm széles, több da
rabból állónak látszó képződmények, leg) ezőszerü formájuak A fal 
vékonv. sza1 nsze1 ü s ledörzsölhet6, a-törésiap fénves szaruszerü 
Cserst!vtar talma G5-95"/0 Hasonló cse1sa; tartalmu gubacsok 
vag:y n1ás növényrészek a bokharai gubacs a pislacea lentisc11s 
levelein, a sumakle\ elek. a rnyrobalanus gyümölcse, a tamarix 
g,J ·Umölcse 

Gallaeln, p) rogallol-phtalein: C20 Hio 0;; a phtaleinek közé 
tartozó veg) ület, pyrogallolból és phtalsavanh) dridből készül 
Vörösbarna jcgeczek, kaliluggal megkékül Heagens (indicator) 

Gallanilid = Gallauol 
Gallanol, gallanilid, gallol: 

Cafh ~ih) Ca Fh+ 2Fh O; 
tanninnak anilinnel való főzése s a fölös anilinnck sósavas viz
zel való elválasztása által állilható elő ; a képződött szintelen 
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jegeczeket vizes alcoholból át kell jegecziteni F ehéÍ jegeczes, 
keserű izü test, 205 "G-nál olvadás nélkül elbomlik, vizben ne
hezen, aethe1ben, alcoholban jól oldódik A pyrogallol és chry
sophansav helyett alkalmazzák főleg psoriasis eseleihen 
5-20"/„-os kenőcs alakjában Jó hatásn favusnál, prurigonál 
mint hintőpo1 vagy alcoholos oldat (25"/„). 

Gallicin, gallussav-meth,rlaether: Ce E, (OH), CO 0. CHs; 
fehér 1hombos ptismák, fonóvizben, alcoholban oldódik; al
kalmazzák főleg kölhá1tyahmutnál szembe hinleni 

Gallik Géza (Gállfi), sátoralp-ujhelyi és kassai g) óg) szerész 
18:18-1900, jeles chemicus és természettudós Külföldi tanul
mányévei után kevés ideig S A -UIJ helyen, 1882 óla Kassán mű
ködött, hol még mint az ipar-- és keieskedelmi kamara vegyésze 
is volt Számos és solrnldalu képzettségi e valló czikke 
jelent meg a kül- és belföldi szaklapokban Fóleg az élelmi
szerek chemiai vizsgálatával foglalkozott s ezirán} ban önálló 
műve is jelent meg 1879-hen: 'Utmutarns a tápszerek, edények, 
szövetek és eg} éb házi czikkek orvoSrendőri vizsgálatához« En1e 
mű a magpr szakirodalomban első és egyedül álló volt s 
1887-hen második kiadást ért el 1891 óta fölhagyott a gyógy
szerészettel s csnpán a gyakorlati chemiának élt. Képzettségével 
és szorgalmával kiérdemli az utók01 becsülését 

Gallium. Ga = G98 (ecaaluminium), három v. é + elem, 
melyet szii1kép-cle1nzésscl 1875-bcn J_ccog dc I~oisbandran fe
dezett fel Kékes-fehér 5. 92 f. s fém, már 30 15 °C-nál meg
olvad, az alumininmhoz nagyon hasonlít Megolvach a hetekig 
folyékony marad még 0 '-on is, de kemény Ga-mal megérintve 
megszilárdul. Lassan oxydálódik, víz, HNO, nem támadja meg, 
HC1-ban oldódik Electromos árammal választják ki kénsa\as 
sójának ammoniacos oldat~ból Vegyületei lugokkal h) droxido
kat választanak le Színképében jellemző a két violaszinü esik 
( Gaa, Ga{J.) 

Gallobromol, dibromgallussav Co Br2 (OH), CO OH alcolrnl
han és aetherhen oldódó színtelen tűalaku jegeczek, viz 12"/„-ot 
old fel Sedativum és adstringens. 0 5-2 0 gr.-os adagokban a 
kal. hromat helyett, külsőleg pedig mint antiscpticumot alkal
mazzák 

Gallol, 1 Acidum galliwm 
Galloparatoluid, a gallanol homologja: 

e FI /CO.. NH C,H, CHe; 
a 2 "" CHa 

először Caseneuve állitotta elő Forró vízben, alcoholban, aet
herhen oldódó halmazos jcgeczek 

Gallon, angol ürmérték = 15435 l 
Gallussav = Acidum gallicum 
Galócza = Agaricus allms 
Galvan-electromosság érintési eleclrornosság l Gal-

vanisn1us 

j 

1 

1 
l[ 

'I 
1 

! 

1 
l 
ll 

:i 
j 

-7-

Galvan elemek. tulajdonképen Ynlta által készitctt első és 
n1ásodrendü etectri:iuws- Yezelőknek n1inden ols combinatiója, 
melyek zár l kör hcn hosszabb ideig electromos foamot adnak 
Legegvszer übb alakja a\' o!ta-elem., mely nem más, mint higkénsav
ban á!Íó zink- és rézlemez, rnel)Ck vegyi bomlásnknál fogva erélyt 
tesznek szabaddá, 111el.1 e1él\ n1i11t elecltomosság nyilvánul 
A kénsavból kiálló Zn a smval érinlkCZ\ e - e potentiált, a sav 
pedig + e 'JOtentiált mer, a réz pedig - ei, a vele érintkező 
sav pedig +- e1··et .Az eiechon1os erő szétvál~sztó hatása miatt 
a sa\ + cleclrornossága nem egyesülhet a Zn - electromos
sáo:h al. hanem a rézre ömlik és megfordiha Ha a két sarkot 
ös~zekŐtjük. zárt üran1ot nJ erünk. i11el} hen az áran1 a réztőJ 
(-1- sark) a Zn (- sark) felé. a fol)adékban pedig a Zn-lől a 
réz felé kering !Ia több il) elemet ugJ kapcsolunk ,össze, hogy 
minden elem + sarka a kiivetk: elem - sarkaval legyen 
összeköt\.e. electron1os telepet Y _ i·_zot n.>erünk. Hogy a che
miai homláste1 mékek a telep müködésél meg ne akadál) ozzák, 
ma már különbözéí conbinatióju: állandó telepeket sze1kesztet
tek; ilj enek: 

Snu,e-féle: platinnal be\ ont ezüst.. hig kénsav, zink 
Lec/anclzé elem : szén harnakővel agy aghengerhen, szal-

miakoldal. zink (Villan) csengőkhöz való). . 
Stöh1e1,féle: szén, híg kénsav és cluómsav, foncsorns zn!k 
Daniel/ elem: Réz C11 S04 oldatban, loncsoros zmk hrg ken-

savban; diaphragma (Telegraph elemek) . . , 
- G1ove elem: Platina HJVO,-ban, foncsoros zmk hrg kcnsav-

ban, diaphragma . , 
Bunzen elem mint a Grnve elem, de platma helyett szen 
Meidinge1 elem: mint a Daniel!, de kénsav hel,1dt. kese

rnso oldat. A zinket mindig foncsorozv a kell ha?z;i31l111, hogy 
annak chemiai bomlása csupán az áram alatt törtenJek 

Galvaní Alajos, bolognai anatomus 1737-1799 Elein!~ pap
nak készült, de később orvos, 1'762-hen bolognai orvostanar lett 
Az 6 általa elnevezett villamosságot véletlenül fedezte föl, m~
dőn beteg nejének hozott békaczombokon észre, ette, hogy az,oK 
mindanm·iszo1 r ángatcídznak, valahányszor az electromos gep
ből szikrát csalt ki Számos kísérletéből még azi is látta, hogy 
a rángatódzás akkor is beáll, ha a békaczomh idegeit és izmait 
más-más fémmel érintette. Galvani ezt állati electromosságnak 
tartotta s Yolta volt az. ki a tünemén1 t a két fémnek érint
kezéséből mag1mázta ki A tüneményt 'mégis az azt nyujtó im-
pulsus felfedezőjéről . 

Galvanismusnak érintési elcctromosságnak nevezik A gal
vánáramnak ama tulajdonságát, hog} lágy vasat delejessé tesz, 
számos készülék fölállitására alkalmazzák P o telegraph, te
lephon, villamos csengő A galvánáramnak hő-, fény:. cher;iiai
és 111acrnesező hatása az, an1i korunkal a v1llamossag koranak 
tette n~eg l Üa\y-iv, E!ectrolysis .. Delejesség, lnductio 

~------~ __ _...:..''-------------
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Gambir catechu = Catechu 
Ganglion, nem veszedelmes, fájdalmatlan tojásdad dagana 

tok, melyek a kéz vagy láb izüleleinck közelében keletkeznek; 
2) dncideg. l o 

Garat, torok, pharinx, a szájüregnek a gégecsővel való ös;,
szekötő rész e 

Garcinia cambogia = Gutti 
Gargarisma, oly gyógyszer, mclyl} el a torok hej ára tál, a 

mandalákat hizoni os szerek (chlorsavaskali. timsó, tannin stb.) ol
datával öbliljük le oly módon, hog) hátrahajtott fejjel a torok 
b".járatára ömlött folyadékon levegőt lehelünk keresztül 

Gas l Gáz 
Gaseol, a gázkészitésnél kifejlődő lég, melyet görcsös kö

högésnél és idült hörghm nt eseteiben helehelőül igen ajánlottak; 
ennek megfelelő ke\ erék a következő: 100 r ammoniak, 10 r 
kőszénkátrányolaj, ~ 5 r kős~énben~in és 1 r . carholsav eleg,) e. 
melyet a hetegszobahan k1csmy edenyekhen kitöltve kell tartani 
hogy evaporáljon 

Gasolin, II. sz. aether pel! olei f p 70~70" 1 Aelher pelroli 
Gaster !. Gyomor. 
Gastralgia !. Cardialgia 
Gastroectasis = Gyomortágnlás 
Gastroenter'itis, gyomor bélhurut. l Catharrus ventriculi 
Gastrorrhexis, gyomorrepedés, Leáll maró mérgekkel való 

mérgezéseknél, héllekélynél ha keményebb étel a belet vag1 
gyomrot átfurja s a hasüregbe jut \'ége mindig halál. , 

Gastrotomia, gyomormetszés, ama operátio, melylyel a fel
nyitott hasüregen ál a g1 omrot bemetszik részint bizonyos tár
gyak kivétele végett, részint. rákos daganatok ell>íYolitásá miatt 

Gát, perineum, az ivarszervek és a végbél közötti izom 
Gátor, mediastinnm, ama hártya, mely a tüdő és b01da 

hártyáit l'öli össze 
Gaulterfa procumbeus, teabogyó, Ericaceae, télizöld É.-Ame

rikában, melynek kicsiny, ve1henyes levelei lalnadori thea né
ven ismeretesek a kereskedésben Leveleiből átpárolás ulján 
készítik a · 

Gaulteria-olajat, l ül. gaulteriae 
Gay Lussac Lajos József; leghi1esebh franczia term. tudós, 

szül 1778. XII 6, + 1850 V 8. 1880-ban, mint mérnök 13ertho
lettel és Laplaceval ismerkedett meg, már 1816-ban a ehemia, 
majd a Sorbonne-n a természettani tanszék tanára, 1839-
ben pair Bioltal kétsze1 tett légh3jóval ntat (2i000 láb 
magasságra) Nevezetes fölfedezései: a gázok feszerejénck nö\e
kedése a nyomás és hőmérséklet 'állozá>ával; a gőzök vegyü
letté egyesülése alkalmával tanusilott térfogatbeli változások 
Ő ismerte meg a jódot mint elemet, előállitotta a tiszta HCy-t 
s megvetette alapját a g) ökelméletnek. 

Gay-Lussac-Avogadro törvény, l Avogadro 
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Gay Lussac törvénye a gázn} omásra: valamenn) i gáz a 
hőmérséklellel egyfQJ:l>Hin és cm enlelesen terjed ki; a kite1je
dési coefficiens : 

1 

/' 
/(/., 273' 

azaz ha ü"-nál a gáz térfogata uo, akkor l''-nál ut =uo (l+at) 
A Bo) le~:\!ariotte törvény is ily értelemben sz:íl: eme két !ör
vényt eg.) esitve n; er jük n küvelkezf5 összefüggést: pu = p 1 u0 

(1 + i I), azaz 

.. P" = állandó 
1 i af 

Gáz, gázok, an1a testeket, n1el3 el\nek cohaesiójuk lds~bb 
n1inl a bcnnök levő repnlsiv ető .. gázoknak nevezzük; n1ásféle 
definilicív al gázoknak neveztetnek ama lestek, melyek1Lk hő
mérséklete criticus temperalmájánál magasabb, a gázok tehát 
légnemüek Legismertebb gázalaku test a levegö A gázokra vo 
natkozó ph) sicai törvén) ekkei BO\ le, Gay-Lussac, :\lariotte, A vo
gadro.. i\Ieyer Viktor foglalkozta'<, s hőmérsékldük, kiterjedésük 
s sürtlségük viszonyát kilmtatták · 

Eme kutatások szerint: 
Minden gáz a hörné1séklct emelkedésével térfogatának bi

zonyos részével emelkedik. mely térfogat mennyisége minden 
g{1zra nézve '-'= ()'0036() n1indcn 1 :·-nyi bően1elkedésnél, ez a 
kiterjedési tén1cző. 

A gázok ié1fogata és sü1üsége a momástól és hőmérsék
lettől függ (Boyle-Mariotte törv 1 o) A gázoknak meg van ama 
lnlajdonságuk, hog) akkm is, lm eg1 másra nem halnak chenü
ailag, képesek ugyanazon térbct1 cg) enletesen elle1jedni, erne 
tnlajdonságukat di!Iusiónak nevezzük (L o és Dallon); nuísik 
nevezetesebb tulajdonságuk az, hogy bizonv os folyadékok állai 
eln)eletnek (l Absorbtio) A gázok ciilicus lemperatrnájnkon 
alnl nagy ni omás mellett süri1hetők csepfoli ós vagy szilárd 
halmozállapotmá 1 Conclcnsatio 

Gaze (gáz), hálószövcl, mely nevét a sziriai Gaza 'ároslól 
nyerte, hol először készitették Igen puha, különböző antisepti
cns szerekkel impraegnálva mint kötszeit használják A mag} 
gykv a következő gaze-kat tailalja: 10%-os carbol gaze, 1"1„„-os 
sublimat gaze, 10-~ 20- :)0°/„-os jodoform gaze, melyek g) úrilag 
készülnek ugy, hogy az iHet6 antisepticus an) agok borsJ.csze::; 
oldatában megáztatott gazet s1erilisálják s 1 14 , 

1
/,, 1, 5 méteren

ként csomagolják. Eme gazekon kivül készilenek még airollal, 
borsavval (20"/0), dermatollal (20"/0 ), jodollal (5"/0 ), salycillal (10"0 ), 

thymollal, xeroformmal (10° 0 ), gazekat 
Gazometer, gáztarló, olv készülék, me!) ly el gázokat mcg

gsüjteni s elvezetni lehet l{özönségesen kél egyn1ásba 11) ílo 
vizzel telt hengerből áll az alsó hengerbe ll) omul be a gáz s 
a vizel egy alól kin) nló csövön kin) omja Ha a gazometer 

l --~-· _____ ....._ ______________________ _ 
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meglelt, a felső henge1ból \ize' bocsájtunk 1cá mely ,iz a 
gázra 11) omást g) akoroh a azt alirnlmas csóvcken át kihajtja 

Ge = Ci-er111aniun1 
, Geber, Abu m~1sa Dsobir Ben Hajjfo Ben Ahdallah cl Sufi 

el I: ufi ; ~1 ah chen11cus. l ar suslian szüle te'. t a \ 1 III. sz úz ad n1ü
sod1k foleben a chemia meeaiapitojának !ckin!heléí (l. Chemia). 

.Gege, l?rJi;x a hangkepzés szene mely a n)ak rnelső 
old;:h•.na le?c;obe. (trae!1ea \ rn~gy .~it s !~~mén).. g) ürüalaku 
P,~~ c7:s:ovct. alLtl kepczlellk .:\ hcgelo belse,J,chen vannak kife
szll'· e cl l L~.Bn:1.}.0S paros hangsza!lagok _:\ gegét f elülr61 cg_\ 1 u
~a'.'Y?S fedr~ zmJa el, ;i1eh az id;g n am agoknak a gégébc juÍústit 
akadal.i.ozz~ .meg Bantalmait. lasd: Lan ng s,ók aía!t 

Gegev1rag = Anstoloch1a 
Geissler-csövek, l ::rookes csö,ek 
Gelanthum, tragacanlhhól és gelatinból készile!! hcírhe,onó 

szer. n1el_) hen kevés gl\ c.erin és th\ 11101 \'an 
,, ~~lat,~na,, .~~Iée?. kÜcso~1} ~.' áltUlüban Iág) rugan.) os, áttet

s.z?, kis h,on1er seknel o!,v~do !on:cg~k'. n1eiyc:k hizonyos en.), _ 
lai lalmu an) agoknak fozese altal keszülnek En\\ !arlalmu ama
~ok ~ c;orni; cé·rvi raspat \·izahól,yag, peclinl3rtaln1u rnag\;~k 
es nove1r~ r eszek,_ u. 111 ~n1.) lurn, Iichen car agahccn, salcp, t1 a
ga~antha, ar3 O\\ 10ot, lap10ca stb A g\ óg) szer ül haszmill kocso
n3 ak ~~Y. keszülncl5, hog) a 1negtőzö.lt cn\ \·anyagot n1clegen 
?1egszu1 ]Uk s a gyog;:szereket belekeverve hülni teszszük. Nen1 
ig'.''.' r~n_de.1.1, g) ógyszer. forma A g\ óg!'sz~riil használt gelatint 
ll/lJ k:szit!.u"· hogj .1.1 .aniag~.a (collap1scmm, Cllrngahcen) 50 r 
vizet \es:-unk ,s 1? icsz1e befozzuk; a cornu cen\·I Iasp arro\V
ro~t 1 _rcs.zre ;JQ, 1llclve 100 r. \izet kiván és J r. cznkrot s az 
egesz ".reszre főzendéí he Savak a gelatinet elfohósitják cser-
sav pedig megalvaszlja azt:· ' · ' 

• Gelatin.a, csontenyv, tiszta enyv. csaknem szintelen, állál
szo, 11de~. nv.eg?zcrü dauüiok alcohol nem oldja A gelaline-t 
csontokbol kesz1!1}' oly. modon, hog\ az apr italt és mosott cson
tok~! lug sav\ al aztat1ak, mely sav az ásván\ i alkatrészeket ki
old.Ja; a nyert porczállományl rnészvizzel kezelik. majd iól ki, 
mosva v1zzel foz'.k• a fonó oldatot lassan hiilik, hogy a· tisztá, 
talan an1a.gok lenleped1enek A megl1sztult, még fonó en\ \
old~lot z;smal kikent 'álnha önlik, hol megdermed; i111!en 
k1.v;ve. vek~ny drottal finom lemezek1 e szelik fel s kiteszilell 
halon arnyekban rnegszá1itják s nedves kefével meofénvesi!ik 

Gelatina animalis = Ichtiocolla n • 

Gelat!na. calabarica. nen:, használt gyógyszeralak, 1 gr 
ex.tr „ calaüar1ca-t tartal1naz 2) gr gelalinb111,· n1el\: üvec1lai)ra 
van ontve. , n 

Gel.ati~_ac.aragaheen, 1.r caragahecnből készül ()0 r. vizzel, rne
!) el addig fozunk, m1g 6 resz marad, a vásznan átszürl kocs0111 á
hoz 2 r czt:Iuo~ kev.erünk. Hevenyében készittessék (Üsztr gvl{v 1 

Gelatma 1ecor1s aselli, oleum jecoris solidificatnrn, 30 g1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 11 ·-

ol jecoris és ;) g1 cetaceumból áll K;Í\éskanalanként osl) ában 

kell bernnni ---
Gelatina !icheuis islandici, német g) h 3. t mosott izlandi 

zuzmóból készül ug), hogy azt 100 1 vizzel félóníig f{ízik, az 
átszü1t kocson)ál 3 r c_p<konal 10 r -n;ire besürilik. lJ eme 
kész1t111én3 n1egszárilva'~a régi osztr g) kv sze1 int is hivalalos \ oll 

Gelatina liquiritiae. jujubes, phar m Anslr 10 r zúzotl é<lesgy ö
kérl1ől készül ugy. hogy azt 750 gr. \iÍzzel infundálják, a szü1edé
kcl 250 gr flummi arabicurnmal és 200 gr czuknrrnl ke\ e1 ik 
s papirtokokba öntik s földarnbolják 

Gelatincapsulák 1 Capsnlac gelalinosae 
Gelatio ~ fag\ ás 
Gelseminin, a gelsem scmperv alcaloidúja: C12 Ilii (), !\' 

aicoholhan és aethcrben oldódó jegcczek \lkalmazzák 
0.0005--0 002 gros adagokirnn mini antispasmolicumol neural
giánál. r heumánál slb 

Gelsemin_sav, a rad gelse1nilli eg) ik alkalrészc, az aesculi11-
hoz hasonló Tűalairn szintelen jegeczcs lest., 1000 r \izhen ol
dódik .. oldata ílnm escál HSO,-al sárgapiros szini! mel) szin 
fölös an1oni~íval \'érvörös lesz. 

Gelsemium sempervirens l'ers, hignonia sempe1' Linn. Loga
niaccac, s~írga jasn1in. a I\fissisipi \·idékein vadon len\ ész6, kertek
hen len.) észlelt növény, g) ük ere az Eg3 esült állaniok g.) k\C szerint 
hi' atalos l\. g~ ökér 6 -- dl c111 hosszu, 8-15 n11n. 'astng dara
bokban kerül hozzánk kemén], fás, hullürnos külsejü, halvüm
barna, hosszában repedezett Hanínt metszetben vékon\ kérge! 
nag.) szán1u vcl6suga1 akat tar taln1azó sárga faállo1nányt n1utat 
i{elle1nes kescrü izü, senega szagu Ta1 taln1az 0 4 11

/ 1 gelsen1in
sa\;at, gelsen1inl, geisen1inint Csupün a g.) ökér hasznúltassék 
a g) ökér kék ne 

Infusun1<Ínak 1negivüsa ubin igen nag~ n1ér,·ü izon1eler
ll) edés üli be, az ember még pillái! sem mozdi!!iatja, eközben 
derrnc, majd teljes hüdés jelentkezik, a halál a légzőizomzal 
clernJ e<lése foly lán kö\ ctlcezi'.\. Le A szivre i1incs hatls
sal E.is adagban érzéstelenit Készitn1én:yeit alkaln1azzúk zs~í
bálmál, ideges fejfájásnál, mivel a h6mérséklelct alászállitja 

Gemma, rügy. a U)árlafélék ·- popnlns balsamifera, - nigra
fiiss, egész megszár1tolt lcvélrüg)e, melyben sok illatos g)anta 
és olaj van Az nng. populeonis-hoz hasznülják 

Generatio aequivoca 1. Abiogencsis 
Gentiana, tarnics1 a sárga és a pannoniai tar ni cs g) öke1 ei 
A sárga tarnics, gentiana lulea L évelő fű, G--13 dem 

111agas szárral, 8~1~ c.rn hosszu 5 bordüs alsó-. szivalaku. szár
ölclő felső levelekkel; virágjai honaljbeli n) ah\bokban állanak. 
a párta sárga, ötoszlaln. gerel) szerü heg) ekkel \'álfajaivai egész 
KözépFm ópában 1200 m magasságig tcniész, jnl. - szept -hen 
virügzik · 

A gentiana pannonica Scop alsó ic; elei 5-7 bordásak, 
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tojásdadok, a felsők gerelisze1 üek; a virágok a csucson fejel 
képeznek, a pú1 ta ibol) nszinü feketén pontos, csö\ e sárga 
A sárga tarnics g) ökerc leginkább hosszan melszett, r ánczos, 
gyürüszerü ránczoklrnl kerül a kereskedésbe, lü,ül sárgás, belül 
verl1eny es, száritva szi\acsos, törékeny, a kéreg vékon.J. l\ vö
rös v. pannoniai tarnics felül elmosódó hauínt g) ürükkel ke
rül hozzánk, a darabok setétebh barna színűek Szaguk sajátos 
bőr sze1 ü, izük eleinte édeses, de később felettébb kese1 ü Ha
rántn1etszetben n1indcnik tarnics 11a1 Jncsszinü„ \'ékony sugaras 
kérget láttat, mel.i a sárga foállomán) ló! sötélbarna cambium 
által \an ehfüaszlva 

Tartalmaz: 1 gentiopicrinl: C20 H,o 012, 0 1 "/n, mcl} löl a 
tarnics izc van; szintelen, vízben és hig borszeszhen oldódó 
tlík, KOH-dal sáiga oldatot -ad, hig savak czukorra és gentio
gentinre bontják; 2 gentianasavat Cu Hio (),,, mel.) izlclcn, sárga 
jegeczeket képez. fm re\ borszesz jól oldja; 13"/0 sajútságos nem 
erjedő czukrot, pectinau) agot, zsiranyngot. ~e kc\ crtessék ös':'ze a 
veratrurn albun1 g) ökcrcivel, nlclyek vékny ahhak, a pa1 aréteg 
alalt pedig fehéres leszakitható par ench) mát tartalmaznak 

A száraz genlianának hatóamaga a gentiopicrin, mel,\ 
mint keserü an) ag jöhet tekintetbe, azonkívül mérsékli a sa\as 
erjedő foliamatokat a g) omlorban s megszünteti az ezekkel 
járó hurutos bántalmakat llgylátszik, hog) a sejtek képzőanya
gát ingerli s az an3 agforgalrnat -en1cli, 111egö1i a hélférgeket. 
Főzete a kclevéniek genyképzéídését elíímozditja Mivel a gen
tiana nem összehuzó halásu, alkalnrnzzák székrekedésre haj
landólrnál az emésztés javítására Vállcíláznál az ani agf01 galom 
javítása állal jó hatásu Ne rcndellcssék a belek lobos folya
matainál, ingerlékeny eg) éneknél. 

Gentianin, a rad. gentiitnának kivonalan1aga 
Gentianasav, 1 Gentiana. 
Geny, pus, lobos szövetek izzad mám a, mely fehér vér

sejtekből és vérsavóból áll; ng) képződik, hogy a részint mi
croorganismus által, részint anélkül okozott lobos szövetbe a 
vér fennt neyezett alkatrészei átsziirődnek s fehér 'agy zöldes 
alcalicns hatásu, szagos foh adékot képeznek A gem sejtek iden
titását a fehérvérsejtekkel Cohnheim bizonyította be A geny 
0 01--0 03 mm. átmérőjü 1-3 magn szintelen szemcsés testekből 
áll A genyesedés a lobos szövet izgatása alkalmával (meleg, 
empl diachyl comp) hamarabb áll be 

Geosot =· quajacolum valerianic. 
Gépek, oly eszközök melyek által arán) lag kis erő' el na

gyobb munkát lehet elvégezni s az erőket czélszerüen használ
hatjuk fel kölönböző módon 

Germanium, Ge = 721 fémes elem, 'együleteiben mint 
11 és !\', v é lom! elő; 1886-ban Cl \Vinkler fedezte fel az 
argiroditban Szürkésfehér, rideg fém, f s. 5 47, 900' C-nál ol
vad Chemiai sajátságai az ónhoz és antimonhoz hasonlóak 
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Germen = magrejtő 
Gílisztachocolade ~ 

Rp. .::-~ 
Santonini gr. 250 
Jal~i g1 120 
Puf: clwcoladae gr 250 0 
Sacclwr lact 200 0 

, alb. 400 0 
Pulv 1 liqui1 400 0 

Syrnp simpl Trn caleclm aa qu -< ut fial 
massa mollis et fmca formantu1 fn11tulae 
quad1 ant N° 400 

Rp 
Chocoladae 100 0 
Sanlonini 2 0 

A chocoladct enyhe hőnél meglágyitjuk s elkeverjük a san
toninnal s melegített lapra kiteregetjük s hosszukás táblács
kákra hasogatjuk 

Gilisztacsiga V,, T. 13 friss tojás fehérét kemény habbá 
verjük (1 óra), másrészréíl 1120 gr czukrot 250 gr vízzel ad
dig főzü1\k, mig egy kiveti próba megfagy Az igy megolvasz
tott czukrot \ékony sugárban a habba öntjük s azt folyton !<e
verjük, majd 60 gr. Santonint adunk hozzá s 600 dtb csigát 
alakítunk belőle alkalmas hádogfecskendővel: ennek hijjával 
hossm papirsü,egel készítünk, melynek hegyét levágjuk an)
nyira, hogy a n1assa vékony (czeruzavastag) sugárban spiráli
san kinyon1ható legyen ·\ csigákat vaslen1ezen levő fehér pa
pírra kell fmmálni s mérsékelt hőnél megszáritani Az alakítás-
hoz jó szemmér lék és gy akor!at kell . 

Giliszta piskóta; 80 cgr santoniirnak és 0 ·'10 gr jalapmnak 
meleg borszeszes oldatát egyenlő menniiségbcn reácsepegtetjük 
10 drb, bolti piskótára 

Giliszta rózsa, 1 Giliszta csiga 
Giliszta üzö szerek„ L Anthclmintica 1 emedia 
Gilla Theoprasti = Colcothar. 
Gimnyelv = Scolopendriurn. 
Gingivítis, foghúsgyuladás. másodbi'os tünete a fogtőgyu

ladásnak, vagy pedig higany szedése nL'1 áll be. Ily esetekben 
chlorkális öblögetés, tra gallarummal való ecsetelés van javalva 

Gipsz = Calc sulfuric. ustum ' 
Glandula = mirigy, glandulae rottleriae = Kamala 
Glandes querci = makk, a quercus robm termése, mely 

30°/
0 
keményítőt, mannilhoz hasonló quercitet, mézgát, zsiros 

anyagot, csersavat és cellnloset tartalmaz Gyógytárukban a 
pörkölt glandesek porút tartják: gland quer'ci tostae = mak
kávé. Ebben a keményitő dextrinné van alakulva. a csersavnak 
pedig bomlástermékei vannak jelen Főze!ét mint adstringenst 
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adják gyermekek hasmenésénél. . . 
Glauber János Rezső, hires iatrochem1cns 1602-1668; mmt 

chemicns. számos sót állitotl elő s azokat mint gyógyszereket 
alkalmazta Főleg a natr snlfuricumot használta, melyet ma is 
Glauber-sónak neveznek (Sal admirabilis Glanberi.) 

Glauber-só = Natr.. sulfuricum 
Glaucoma, zöld hályog, igen veszedelmes, okában még 

nem ismert szem baj, mely valószinüleg a szem táplálko
zási zavarától ered, főleg koros messzelátó egyéneknél jelent
kezik s zöldes fény kisugárzásában n; ilvánnl. A he>eny gl. gyn
ladásos lefolyásn. a szem dagadt, a beteg fejfájást, há:1yást kap, 
a testek széleit szivárványosan látja A glaucoma simplex min
den jelenség nélkül megy végbe s a látómező kisebbedésében 
nyilvánul. A zöld hályoguak hathatós gyógyszere a physostig
min és pilocarpin. ellenben az atropin végzetes lehet Graefe 
Albert a glancomát iridectomiával gyógyitja Szemtükö11el nézve 
látni lehet. hogy a megkeményedett szem elnyomja " látó
ideg rostjait. 

Glaucometer = Mustmérő 
Globularetin: G12 H14 o,, a globularin hasadási terméke 

savak behatására 
Globularin: G,o Ho, Oa, a glohularia alypum leveleinek gli

cosidája mel; el 0 012 gr -as adagokban rheuma, tiphus, urae
mia eseteiben, Bright kórnúl alkaln1aznak A_ ,,,P1asoide leiulure< 
alkatrésze 

Globuli camphorati, camphor-golyó: Rp Alumin. crudi 80 
Ammon. chlorat 40 Solve in Aqua dest s 300 - Cerussae 
300, Cre!ae alb praecip 800, Campl10rae 30 Ann li tritic 200 
M t globuli pond .. qu vis. 

Globuli martiales, kalirrm !errnlailaricum, vasas golyók; 
a pharm Hung II. szerint: 

Rp Ferri pulverati rn, Crcmor tar tari 200, vasserpen)őhen 
elkeverendő deslillált \Ízzel pépncrnü tömeggé s addig pálli
tandó a viz folytonos pótlásával. mig a vas lehcliíleg feloldó
dott s egy nemü zöldes fekete., forróvizhcn nai.;yobhrészt oldódó 
tömeget kapunk, eme pépből rn grammos golyókat formálunk, 
g,)'cnge hőnél kiszárit\a s \iaszos papirba cson1agolva jól záró 
edényben eltartjuk Szagtalan, forró >·izben csaknem teljesen 
oldódik, az oldat sfü ga vérlugsórnl kék 'álnuíny t ad ; Na OH
dal forralva vaséleg \álik ki helrí!c, HC\ilve ohadás nélkül 
bomlik fel 'f nrlalmaz nagyobbrészt lrnlium ferro-tarlaricumot s 
oldatlan vaspor l A vasas golyokliól :l--3 dr bot alkalmaznak 
fürdéíbe a vas javallatai alapján sápkóros, kimerült helegelmél, 
azonban a bőrön ncn1 sziv-árog út a szerveztbc. s az esellegcs 
hatást a meleg \iznck keil tulajdouilatii 1. Kal ferro-larlaricum 

Globulinok, a \izben nem oldód:i a!Jmminoidok neve. 1 
Allmminoi dok 

Globuli vaginales, hü\chgol)ök, aniag le,intelében a sup-
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positoriumoklrnl megegi ező„ külsőleg ha;;znált gyógyszer.alakok, 
mel.) ek gömb öl; ü vagy to.i„asalaku forma; a lesznek ala'.ntva „ A 
vaginalgol}ók \alame!y„fíatoanpgn~l~ a hn;ely- vagy meh-npk: 
hártvájába való fe!szivódását seg1tik elo„ anyaguk caco-va,J 
vag\: gclatinc; a hatóanyag a cacaoponal gyuratik össze s kéz
zel 'alakittatik golyókká ;,,,.á/gelatinból készült golyók meleg uton 
álliltatnak elő, a meleg tömeget formába öntik 

A cacao\ajból készitett képlékeny massát ruddá sodorjuk 
ki s kellő számn részre osz!Ya, tiszta kézzel, amylum segélyével 
gömbökké alakitjuk A gelatinnal. készült golyók ma.ssája ez: „ 

Rp Gelatin pm 10 O Gli cerm1, Aqnae dest aa ::iO 0, a hato
anyag a vizben oldatik 

A vaginalgolyók készítésénél felhasznált an) agok mennyi
sége a Yényre feljegyzendő 

Glossitis. nyelval'uladás, nag;mérvü hurntoknál lép fel, 
a nyelvnek ct'nzzadts:Íga nehéz légzést s fulladást is okozhat 
Gyógykezelése lobellenes 

Glucosidák = Gl;cosidák 
Glutaminsav, amido„pyroborkősav: G, Ho (NH2) (GO 01[)2 

kéialju s~v, mely a fohérjé~ből hig sav„ak h~lrntásár~ kele'.kezr~ 
Glutm. enyv, a koz".nseges lms- es borhulladekokbol ke

szült en; v ne\e. l Gelatma 
Glutol, Formaldeh;dgcelatin, kőkemény. poritható feh~r 

test mcl.v gelatinból keletkezik formaldehyd behatására, m1-
közbe,r ugs a gelatin mint a formaldehyd elveszti jellegző tu
lajdonságait; a glutol nem oldódik sem lugokban sem sav~k
ban Sebfelületen a sebek nedvé\ el vegyül s forrnaldehyd vahk 
szabaddá, mely antisepticus }rntás~ fejt „ki . A s~be1~ .... ~emén;; 
vart képez, mely a behegedes ulan cltmohthalo Eloalhthato 
oly módon, hogy ;)00 gr gelatinra 25 csepp formalint veszünk, 
a ·tömeget heszáriljuk s por itjuk 

Glycelaeum: Rp. Amygdalm dulc degluplai um conlus 
10 Glyccrini 5 redige in n1assam tenerrin1arn 1 dein adn1iscc 
Gh cerini15, Ol olivar. GO. misce, 

' Glyceril: G4 I-h, IIl v. é alcohol gyök 1 Clycerin. . 
Glycerilum trichloratum, tr1chlorh} drm. allyltnchlond: 

e, H,, GIB, gl) cerinből keletkezik sósav behatására, 147 f s chlo
zoformra emlékeztető folyadék, hatás tekintetében is megegye
rik azzal 

Glycerinaether : Go I110 N3, keletkezik glycerinnek phosph.or
savval való lcpárolása alkain1ávaJ az a•- i_hylaelherre1 analog1ce. 
Táblás jegcczek, vizben oldódnak„ oldai &ból Hg Cfo kiválasztja 

Glycerin cieme = Ung. glyceruu 
Glycerincsap, l Snpposit glicerini 
Glycerinum, lyp) loxyh) drat, olajédesség, zsfréd: C± H, (OH)B; 

92 Három Y, é alcohol, mel)e! 1799-ben Scheele köppmg1 
gyógyszerész fede~ett fel , az empl diach,Y lc;n. főzése „„közi; e~; 
nagyobb mennyrsegben 1816-ban Chcvreurl alhtotta elo s edes 
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ize miatt gl3ccrinnek nevezte el. Szabado.i nem foranI elő ha
nem mint zsirsavas aethei (glyceril) palmitin-, stearin-savv~I a 
zsirok, olajok alkatrészét képezi, keletkezik kis rnennviségben 
az emésztésnél, szesz- és sörgyártásnál Zsirokból állliiható elő 
oly módon, hogy azokat óloií10xiddal főzik, midőn zsirsavas 
ólom és glyce1in képződik: 2[(C1s Has 02)s Os Cs H,2] + 3 P b O 
+ 3fü „o „-- „2 Cs Ho (OH)s„ +„3 Cq1s füa 02)2 P b; készilik a szap
pang) artasnal, g) ertyagyartasnal \ rsszamaradt lngból, melvből 
s~vak .segél.i~vel a„ lu~ot. ~óvá ~l~~d\ják, ~öjegec.zitik s a glycerint 
lulhev1.tett goz..zel alpar?lpk l'loalhthato ugy 1s, ha megolvasz„ 
toH zsn„ok~a. 30~"-o; :1zgőz..t 'ezel.nek, midőn zsirsavak és gly
cenn kepzod1k, alparlas ulan a zSllsavak a vizes g]\cerin fölött 
úsznak. mel) fől elválasztva átpároltatik Ugvelni kell azonban, 
hogy a hő ne haladja meg a 300 '-ot, mert akkor a kellemetlen 
~zagu ae;rolein .(l .o! képződi~ Az igy nyert nyers glycerint 
alla!I szennel !Isztit1ak, tulhevrtelt aőzökkel ismét lepárolják s 
lassan '.ehűtik s a nedvességet Cg Cfo-dal elvonják belőle. A 
leg!Isztabb (Jegeczes) glscerint ugy készitik,ho0\ 0'-ualvcerinhez 
jegeczes (-.40"C). glycerint adna}'• melytől az "égész glycerin ki-
1egecze?ed1k" m1„g a v1z a IIsztatalan anyagokkal visszamarnd 
s centnfugahs gepen e'választható 

A jegeczes gl,ycerin 17 11-11jl n1egolvad, 127 f s igen sürü, 
nedvszivó 

. A „gly cerin közömbös, szin és szagnélkül szőr psűt ü folyadék, 
v1zzel „es alc~l10llal keverhető„ .---.: fü''-nál megfagy Vizzcl átpá
r~lhat?, magaban vagy 11ed\Sz1vo ani agokkal, lugokkal heyitve 
lilO-nal a kellemetlen szagu acrolein képződik, szénre öntve 
kék lánggal ég el. Le\ egiín nem savanyodik meg, de ha vi2zel 
va11 keverve, serélesztővel hangya-. cczet- és propionsaval ad; 
KOH0-dal hangyasa\ra és eczetsa\as K-ra bomlik· H:VO, és 
H2 Sf?4 „ele~yével nitrc;glycerinné alakul, tiszta HNQ,.~l gl1cerin
savva es soskasa\'Va elcn\üI. Ha sóskasavat glvcerin:-·el hevi
tün~{, az han~yasavra és ·co2-1·a bomlik anélkul, hogy a gly
c~r111 megvaltozna .. Borsavval összeolvasztva nedvszivó port 
ke1~ez L B?rogl)tcnn .\ lí_ Mn Or oldatát szintelcnili Feloldja 
a sosavat, kensavat, an1111on1:1t, lugokat, B1 -ot alcaloidákat s n1in_d
azt, ami vizbcn is oldodik A glycerin fajsnl);a viztartalmától függ 

f s 1 Bea- ! G ", 0 1 f s 
! lllll 

Bea-
nm 

100 1".~62 2\J 1 \JIJ 1 ·23G ! 

98 1 257 . 88 1 2:12 2G 
i Dfi 1 252 28 86 l'.22G 

i 
!J! 1 216 ' 8 i 1 220 25 
\J2 1 '.Hl 1 27 82 1 215 

. Gyó~;könJ;ünk 12?5-l'.Bií l s. glycerinl kiván. A gly 
cerm fe1 tozve lenel Ca C/2-dal, sóskasanal, savakkal, fémekkel 
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(Pb), ha KOH vagy NaOH-dal hevit'e megbarnul, szöllőczukor 
vagy n; álka van jelcJi,.-Viztelen bor szesz pedig a dextrin! és 
nádczukr ot csapja ki~ a czuk01 ml fer főzött glycerin a poláros 
fényt forditja 

„ A viztel~n ,gl.) cer_in .!J.e-hfüre kcme, annak mázával eg) e-
sul s azt surnna. puhavrf teszi, ellenben a mákhártvákon hám
talan felületen v izeh onás fol) tán égető érzé.st, g)uladást 'okoz; 
a~ idegekkel é1inlkezv;e át~crjc~és .utján tetanust idéz elő Hig 
oldata azonban a k1szai a das( gatolp s a szöveteket megduz
zasztp 

!\ szájba. ">é;e keilen1cs. édes izü, a g\·01norhól a \-érbe 
átszivcirog s ott elégYe a nehezen égheléí fehérnyékből ox\gént 
Yon el. rniáltal e16111ozditja a zsiros elfnjulást s heszürődé.~t; a 
Yizelethen n13r 5--10 perez n1nh.a n1egjelenik s n1int ilven 1 a 
Cu 0 lugos oldatúl reducálja. mint a czukor Bőralá f'ecsken
dez\e a hacrnoglobinra oldóiag hat; nagv adapia undort has
n1~né ... st o~{OZ Belsé5leg ha1n1áj-olai hel_)'ttt n1eglZisérelték gün1ő
k6rnal. diabetcsnél dc eredmén) nélkül ~Iint indiferens izjaviló 
jöhet tekintetbe 

I~lterjccl!en használják különböz6 keverékekben és for1nák
ban a b6r {ipolüsrir a, sebek szárazon tart:'.isárn .. higitva szemviz 
g}'anánt.. azonki\·ül fülzsii-dugaszolásokná1 oldószerül s a fül
járat nedvesen tartására, 

Ghcerinum artefactumnak nevezik a következő oldatokat. 
1. Calcium chloratum és szöllőczuko1 oldatát.. 2 Chlorc.alcium· 
és chlormagnesium oldatát. 3 Tömé1n chlorcalcium oldatát 
:\findhárom oldat sürlí, nedvszivó. de a glycerinhez semmi más 
tulajdonság -- ter n1észelesen -- nc1n teszi hasonlóvá 

Glycer inum cum acido carhol. 4 5 : 1, gl e ac tannic 4 5: 1 
gl c. ac boric : 15: 1 gl boracis 15: 1 stb 

. Glycerinum nitrosatum, nitroglycerin, glonoin, liinitrin, 
m~roleum: e, fü o, (N02ls, el6állitható oly módon, hogi 10 1 
la f s HlWJs és 25 r 18! f s IJ, SO, hűtött elegyébe (nil
nrsa\\ cseppenként folytonos kavarás közben 4 rész glycerint 
csepegtetünk s az eleg) et 30-szoros \izbe öntjük, melyben a 
nitroglycerin olajszerü sá1gás cseppekben száll le: 1 5 f. s hideg
ben kijegeczedik, 180'"-nál forr. 200°-mil vagy erős ütésre, vagy 
anélkill is hillelen eldurran, a jcgcczek hamarabb eldurrannak 
Viz nem, borszesz, aeiher feloldja. oldata 2 csepp anilinnal és 
tömény-kénsavval biborszint ölt Levegőn bomlást szenved 
10° /

0
-os bor szeszes oldatából 1-2 csepp fűszeres izü ., az érlöké

seket gyorsitja mi mellé szédelgés és izgatottság csatlakozik, 
nagyobb adagjai után az izmok rángatödznak l Nitroglycerin 
tabletták Dinamit 
, G.lycerinum sar1onatu111, igen jo glyce1 insuppositor ia massa : 

bl\ cenn 92 0, Sapo medic. 8 0, a glycerint vizfürdiín keverjük 
el a szappannal s oldás után lm mába öntjük 

Kazay, Gvóg)sz I.cxicon 111 2 
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Glycerismus, a glycerin hossz:is, v:igy nagy a?a!:\jainak 
használata utáu beálló, a borszesz-mergezeshez hasonlo tunetek 

Glycerophosphátok az acidum glycerinophosphoricum (l o) 
sói 100. gr 1454 f s 'phosp~orsavai és 150 „gr 1242 f s gly
cerint együll. lassan, 120° ;naid 190°-ra hevitu~1k„,m1~ a folya
dék barnaszmü lesz s mar acrolem kezd kepzodm A meg
felelő phosphatokat oldható calcium··, '!atrium-, feni_-, ferro
sókból állitjuk elő, oly módon. hogy a v1zben ol?o~t ~o! a _nyu
lós gl.JCerophosphorsav,al elke,eqük s _6 napi alias ntan a 
keletkezet! vegyülete! 90'/o-os alc?h.ollal k1csap]nk 

Glycerolatum = Ung. Gl)Cenrn 
Glycoblastol Sarg, hajnövesztő, _ál_I: 53 22"/, :iicohol, 61 6t"/0 

glycerin és 0 19°/0 carbol vagy caps1c111 oldatabol. 
Glycocolok, alaninek, az amidosavak ama homolog sora, 

melynek tagjai zsirsavakból keletkezne~. ha abban . az alcohol
gyök H-jét amidogyökkel pótoljuk, ily~nek:. am1doeczetsav, 
(glycocol), amidopropionsav (alanin), anudova.isav (butalarnn), 
leucin (amidocaprousav) 

Glycolok, két v é alcoholok, melyek az olefin sorozat 
tagjaiból keletkeznek: 

Olefinek: Gl\ col ok : 
= c H2 methylen (CFL) = C H2 
= C2fü aethylen (OH)2 -~ C2H. 
= Ca Be prop)len (OH)2 = C, Hu 

stb sth 
A legjobban ismert az aetbylen-glycol: C2 H, (OH)2, melyet 

1856-ban Würtz fedezett fel Előállithaló aeth:ylenhronrnlnak 
fü COa-al hosszu időn át való főzése által, midőn glycocol és 
KBt képződik, az előbbi .. alcohollal kivonható s annak elpárol
gása után mint édes 1128 f. s folyadék marad vissza _Glyco
lok képződnek az olefinekből, ha ~zokat alchlorossav v1zold.a
tával rázzuk s a nyert chlmhvdrmeket ezüsthydroxyddal at
alakitjuk : 

/Cl 
C2 H. + HOC/ = C,H, ""'OH 

aethylen, alchlorossav, acthy lenchlorhydrin 

C2 H, <gk + Ag OFI = Czlú < g~~ + Ag Cl 

aethylenglycol 
Alcoholok 

Glycolsav, oxyecetsav: Cfü OFI CO OH a tejsavsor.ozat 
egyik tagja, mely képződik a monochlorcczetsavnak v1zze! 
hosszu ideig való főzésekor Oxydáló anyagokkal oxalsavva 
alakul. 

Glycose, dexlrose, szöllőczukor: Cu H12 Oo, sz~nhydrál, mely 
a gyümölcsnedvben, szöllőben, mézben fordnl elo nagy mennyi
ségben; a fehérnyeanyagok bomlása révén a diabetes melhtus-

J 
1 
1 
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ban szenvedők vizeletében fordul elő. Képződik a czukornak, 
keményitőnek hig savakkal való főzése által (krnmpliczukor) 

Viz és borszesz jól oldja, oldata a poláros fényt jobbra 
forditja, innen neve, a Fehling oldatot redi:cálja (!. Hugyvizs
gálat), erjedéskor C02-r>Zs alcoholra bomlik A glycose redu
cáló sajátsága megmagyarázható onnan, hogy 6 v. é aldehyd
alcohol származék : CH, OH (CH OH), COH L l\Iel és Sac
charum 

Glycosidák a növényekben előjövő ama szénvegyületek. 
mel3 ek hig sav~kkal, lugokkal ,v~gy néha már .vizzel v~ló , fő
zéskor is, fe1mentanyagok beha!asara a v1z elemeinek felvetelevcl 
felbomlanak czukorra vagy annak vegyületeü e, innen nevük 
P o C20fü1N011+2H20=2C0Hi20, t CHN+ Cu Ho COH 
[Amygdalin + viz = glycose + hydrocyan + benzaldehydJ 
A legtöbb glycosid 0, H, C-elemekből áll, de némelyike N-t sőt 
S-t is tartalmaz 

A legfontosabb gl} cosidák : 
Amygdalin: C20 H21 N011, a keserű '!rnndnlában 
Ar bulin: C12 Hrn 01, a fol uvac. urs1ban 
Aescnlin: Cm Hrn On, a vadgesztei1.1 ében. 
Floridzin: C21 H" 010, a gyümölcsfák kérgében 
Frangulin: C21 H20 010, a rhamn fr-ban 
t~raxin: C16 H1s 010, a kőrisfáhnn 
Conifer in : C10 fü2 Os, a fen yőkben 
Mironsav: C10 Hm NS2 010, a mustáimagban 
Populin: C20 H22 Os, a nyárfában 
Sali cin : Cm Hs 01, a füzfában 
A glycosidák az összetett ae!herekkel ana!og szerkezetűek, 

azaz a czukroknak különböző vcg) ületekkel kepezett aethe1 e1, 
u m : zsir- és aromás sorozatbeli vegyületmarndékok: alcoh'!
lok, aldehvdek, savak, ketonok, nitrilek, phenolok, dioxycnman
nok básiSok stb. A savakon kivül bizonyos fehérn3 cnen1ü 
ar1y~gok is bontólag halnak a glycosidákra, ~gy a mandul~ban 
levő emulsin, a mustárn1ag n1yros1nJa, a nyal en?')ll1Je, sz~mos 
növényi mag vizes kivonata A legtöbb glycos1da .. mutatja a 
glucose kémhatásail, opticailag activak (a poláros lén) t. balra 
forditják) Az első felfedezett glycosida az amygdalm ~olt (18.30 Ilo
biquet és Boutron) Syntheticns ulon 1882-ben M1chael alhtotla 
elő a salicynt 

A glycosidok valószinüleg a nÖ\'ényelrnel~ első „ a~símilá
liós termékei, melyekbéíl fermentnmok bebatara szolloczukor 
hasad le, melyből később a növényi organismus más a'.lrntrészei : 
dextrin keménvilő cellnlose képződnek (Brunne1 es Chuard 
1886). Láthatni' ezt p o az éretlen gyümölcsöknél melyek gl}
cosidál tartalmaznak, mels a megéréskor ellürnk, azaz felbom
lik a gyümölcsöt édessé levő czukorra . , 

Más növényekben azonban a glycos1dakat a cblorophyl-
2• 
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ban felfedezni nem lehet, hanem az anyagcsere ter ménvei kö
zött a raktározó szövetrendszerben foninlnak elő (.Jachs) 

Glyco,solvol, antidia_beticnm, melyet az oxypropionsavnak 
peptonra es a lheobrommnátronnak a tipsin zymogenjére való 
hatása által állitanak eíő. 

Glycosuria = Diabetes melitns 
Glycyrrhiza glabra = Liqniritia. l o 
Glycyrrhizin : C21 füoOo, a rad liquiritiában levő kesenn és

~des, v~zzel kiv?nható anyag, n;-el) .oldahíból sa\.. eczetsavas, ÓÍom 
altal k1csaphato, eme csapadek h1g borszeszszel kimosva alak
talan sárga port képez, mely iorró\izben oldódik A glvcyr
rhizin a sejtekben. an1n1oniához kötve van jelen n1crt a ·;;;izes 
kivonat KOH-dal főz\ e ammoniát fejleszt 

Gnidium = Mezereum 
Goa por, pulv Goa, l o 
Golyva, struma, a nvak elülső és oldalt fek\ő paizsmiri„ 

gyeinek megnag\obbodása. mel0 sokszor ol.) nagyfoku lehet, 
hogy a golyva fejnag) ságu; főleg magas hegyes vidékek és 
szük völgyek [akóinál jelentkezik Oka egJiészt a \'ÍZ minősége 
(magnczittartalom), a táplálék mincműsé<'e. erőmüvi behatá
sok (teherhordás. hegymászás. eriís fmás)'

0 

által kcletkczéí \ér
odafutás 

A goly\·a keletkezése a paizsrnirig) szövetének 1negszapo
rodásában áll, melyben hosszabb idő mulrn nJ úlkás anyaggal 
lelt üregek képzéídnek; képződik a mirigv vét ereinek meg-
tágulása folJ tán is. ' 

A gol.J va sokszm 'eszél) es lehet, mi\ el a légzőcsövet 
nyomva nehézlégzést s ezzel kapcsolatban szi\működési rend
ellenességet okozhat Gyógykezelése abban áll, hogy a beteg 
helyet jódken6cscsel keniük be. belsőleg pedig jódot s annak 
készitmény eit adagoltatjuk 

Golyvacsepp, tincturn slnrmalis ·= I inct jód inak oldata 
hig alcohollal s kevés tinct gallm ummal ke\erve 

Golyva por = puh strnmalis '·= pulv. spongiac ustae 
Gombák, fungL minden tagolatlan növL'ny, amelyben chlo 

rophyl nincsen s igy assimilatió1a képtelen, tehát mindig élősdi 
Alkatuk szerint a gombákat a kö\etkező csoportokra osztjuk: 

Hasadó gombák (Sclüzom) cetes), gabonán élősködők, pe
nészgon1hák, ehető és n1érges gon1hák 

A hasadó gombák v bacte1 imok képezik a legalsó orga
nicus életet s a növényvilág legegyszerübh s legapróbb lényei 
(0 0005--0005 mm). l. Bactcriumok · 

A gabnán élősködő gombák, mint a gabonaüszök (ustilago 
carbo) rozsdagomba (puccinia graminis), anyarozs (claviceps 
purpurea), mint; „csapás jelennek meg a vetésekben 

MindepO:g.ombának sejtfonala myceliumnak neveztetik A 
gombák jobbára spóuík által szaporodnak, ritkábban oszlás 
vagy bimbózás által, mig növekedésük a fonalak csucsscjtjei-

.•.• 
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nek oszl_ása_ ált~l történik F6 életfeltételük a bő tápanyag, 
nedvesseg es b1zonyo~.Joku meleg Szcrepök a természetben a 
rongálás; a bomlásnák indult ani agokon élő gombák siettetik 
a fel'.JOm ást, a szerves lényeken élők pedig betegséget, elsaty-
nyulast okoznak / 

Gombamérgezés, l -Kntidota 
Gomend, a melaleuca úridiflma-nak 

tenyésző n1yrlnszfajnak olaja. n1elv ()61l/ 
kevés vajsa,:at tartaln1az ·ro.dőgürl1ő és ~ 
alkalmazzák 0 25 gr..-os adagokban 

Gonitis, a térdizület lobja. 

egy Uj-Kaledcíniában 
cineolt terpineolt s 
légutak hánlalmainál 

Gonococcus f\lelseril, a blenorrhoeát okozó bacte1ium 
Blcnorrhoea 

Gonolobus condurango = Condmango 
Gonorol, a santalolajnak ama készilméll\ e. mely főleo 

santalolt ~. alcalicus alkatr.~szeket tartalma_z Evégbéíl a ~antalf~ 
nyer s olapt elszappanosI!Jak.. az estert kepezett savat s a ter
penekből álló_ alkatrészeket eltá,olitják, az igy nyerl sűrü olaj 
ahg szagos. JOd nem hat reá, a poláros fénvt ~ 18°-ra téríti ki 

Gonorrhoea = Blenorrhoea l o ·· 
Górcsö, l Microscop 
G_ossy~ium, a m~lvace~k családjába tartozó cserje. mely

n~k valfaJaI g acummaturn, g.· her baccurn, g. latifolinm sth. 
1o1,,.eg az 1p~rban :iagy font~s~águak s mag\'ai és a magvak 
szore a gyogyszeresz1 s sebcsz1 gyakorlatban meabccsülhctclle
nek A növény flui~extrnctuma mint vérzéscsilla1~itó máris na
gion elte1.1edt 5=1J gr -os adagokban 

Gossypium. depuratum, vatta J Lana gossypina dcpurata 
Goulard v1z, l Aqua Gonla1di 
G~lis yor·: NalI bicarb 79 11/(1, cren1or to.rtari 12°/0 calciun1 

earbornc 6 /,„ ammon. chlorat O·U0"10 ammon carbon 210°/ 
Gömbmoszat = Caragaheen ° 
Görcs, spasn1us az izon11 ostoknak kóros összehuzódúsa, 

mely az akarattól független s heves rángatóclzáshan nvi!vánul 
. Mivel minden izom idegrosttal van' ellátva, a görcs ideg

baprnk lnfolyasa. rlyenkm az izom meg1 övi elül és rneo·vastago
d1k ;, az összehuzódás tartós (sp tonicus) vagy rángat;dzó (sp 
clomcns). nohamok esetében meleg borogatások illatos theák. 
bóditók jó hatásnak \'agv: ' 

R.p. 
Trne laudani ' 
SpiJ campl101 aa 2 
Spir met11 pip. 20 

M D S 1
/ 2 órúnMnt 15 cseppet 

L. még Eclampsia, Catalepsia, Epilepsia 
Göreh, rosz magyat elnevezése a retortának Körtealaku 

üveg vagy czin edény, melynek 75" alatt lehajtott szára ,ége-
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felé folyton szükebb. A göreb öblébe teszszűk a' lepárlandó 
anyagot s azt hevitjük, a szárat a hűtővel és felfogó edénynyel 
köt_jük össze Ha a göreb forraló részén egy dugóval zárható 
nyilás van, retorta tnbulaia a miíszer neve 

Görög por = Cernssa 
Görög széna = F enum Gr aecum. 
Görög tüzek, a YII században a kcletrómaiak, majd a sa

racenok által használt gyujtóanyagok, melyek alkatrészeit nem 
isn1erJük; n1ár _I\1 l{onstantin 688-ban használta a saraccnok 
ellen nagy sikerrel Egslrnri irók a görögtüz feltalálását Kalli
nikos syriai épitésznek tulajdonitják, ki azt kén- salétrom-, 
szurok- és szénkeveréknek naphtúrnl való összeolvasztásával 
állitolta elő Göröglüzek alatt most a bengali tüzeket ér tik L 
Ignes bengalici 

Görvélyfü = Scroplmllar ia 
Görvélykór, l Scrophnlosis. 
Göz, ha a testek, főleg folyadékok meleg behatása alatt 

légneművé változnak, gőzök keletkeznek, l Gázok Fonás 
Gr, = a gramm szó röviditése 
Graemium = testület 
Graham Tamás, angol chernicus 1805--18()0 :-<agy fonlos

S>Íguak a gázok diffusiójára vonatkozó vizsgálatai (a gázok 
diffüsió sebessége süt üségök négyzetgyökével arányos), a dialy
sis törvényeit is ő tanulmányozta behatóan 

Gramen, taracklmza gyökere; a tarackbnza: triticnm re
pens; l agropyrurn repens Beanv ; igen gyakori uton-ntfélen. A 
gyöktörzs, mely az l magy gykv szerint hivatalos, mindjfat a 
föld felülete alatt fekszik, mászó és elágazó formában; 2 mm 
vastag, hengeided, belül üres, göcsös, édes izü. Tavaszkor ásas
sék, mielőtt hajtana 

Tartalmaz 3°/„ cznkrot, 7'fo triticint, mely mézgaszerü s 
könnyen czukona bomlik, alrnasavsókat, 4% hamnt Kivonatát 
mint gyenge tápszert vagy mint közönbiis vivőszert hasznalják; 
vannak kik hólyaghnrutnál a gramen 20: 200 főzetét dicsérik 

Gramm, az egységül elfogadott franczia mérték1endszer 
névleges egysége, mely megfelel 1 dem' (1 liter) 4 C'-nyi pá
rolt víz 1/

100 
részének A grammnak szorzása vagy osztása által 

nyerjük a többi sulyokat, oly módon tartva rendet az elneve
zésben, hogy a giamm 1/ 10 részeit latin előszóval, 10-szeres snlyát 
pedig görög előszóval látjuk el 

1 10 gr = 1 decigrarnm 

1 
100 

gr = 1 centigramm 

1 
1000 

gr = 1 milligramm 
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10 gr = dekagramm 1 ~0 ·~-;j~ 

-~ ) §~~ 
100 gr hektograrnm a ,gj ;; 

~NM 

„/ 6'o E_.: 
1000 gr /~ kilogramm < .i ~ 

~ 

Gran, grannm, szemer, a régi orvosi sulyrendszer alapegy
sége, mely megfelel 0 0729 grammnak 20 gran = 1 scrnpulus; 
60 gran = 1 drachma, 480 gran = 1 uncia, 5760 = 1 font 

Grana = semen, coccurn, bogyó 
Granadil olaj = Oleum crotonis 
Grana kef'mes = baccae alkermesini 
Grana tiglii = semen crotonis 
Gránátalma, pun alma, l Pnnica granatnm A grá átalma 

mint emblema az irgalmasrendieknél van használatban gyógy
szertári czim gyan~nt Jelentősége a keresztén_v egyház bő
kezüsége 

Grandiflorus = Nagyvirágu 
Grandifolius = N agylevelü 
Granulae, szemcsék, a piluláknál kisebb, gömbölyű gyógy·

szerforma, az egyes szernek snlya k b 0 05 gr. A gyógyanya
gok oldószeiben kevertetnek a rnassához, mely 4 r tejcznkor· 
ból és 1 r gummiarabicumból áll. A grannlák már készen kapha
tók, csak a ható-anyagot kel beléjök vinni P o. Kola-grannlákat 
ugy készítünk, hogy 5 r kola kivonatot ugyanannyi híg borszeszben 
oldunk s ezzel 95 r czukorszemcsét öntünk le s jól összekever-
jük azt. Vízfürdőn a granulákat folytonos keverés közben meg
szárítjuk Oldhatatlan szereket vagy poranyagokat syruppal rög
zitunk a granulákhoz A kész granulákat 2: 1 arányu tolubalzsam 
oldattal vonjuk be, s 100 részét 2 r. növénporral conspergáljuk 

Granulosaccharum. l Granulae 
Graphit, plnmbago, carbo mineralis, tulajdonképen a szén-

nek (l. carbonium) egy alakja, mely éghetetlen, néha jegeczes, 
pikkelyszerü, fémfényű fekete darabokban jön elő, papiron nyo
mot hagy maga ntán s vele irni lehet, innen neve (grapho=irok) 
A graphit finom porát szakáll és hajfestőszer gyanánt hasznát-
ják, belőle préselik a nem olvadó graphit tégelyeket 

Gratiola officinalis L orvosi csicsorka, scrophnlarineae; 
egész Európában honos évelő fú, kúszó gyöktör zszsel, mely el
ágazó, szivacsos, 5 mm_. vastag ; a 35 cm magas tagozott szár 
nedvdús, a levelek ritkák s átellenesek, páronkint egymást ke
resztezve állanak; a fehéres virágok a levelek honaljában van
nak vékony nyélczéken A levelek szagtalanok, keserüek, Tar
talmaz gratiolint: C20 H,. 01, mely borszeszben oldható keserű 
anyag; gratiosolint, mely alaktalan, verhenyes anyag, zsirnemü 
gratioloint, valeriansavat, gyantát és catechucsersavat 
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Kivonatából 0 15-0 20 gr naponta többször adagolva mint 
hashajtó alkalmaztatik 

Grünspan, l Cnprnm suhaeetie. 
Gtt = a gutta = csepp röviditése 
Guaethol, hrenz- vagy pyrocatechin-mono-aeth)laether: 

/
0 C2 Ho (1) 

e, H,, ; 
'-0 H(2) 

a guaiacolnak megfelelő aeth) heg) ület, mely azon esetekben 
adagolható, mdyekben a gnaiac.ol ja\ alva rnn. Alcoholbaü és 
aetheihen oldódó olajos folyadék, hidegben k1istúl.~ okká n1ere
vedik, melyek 2G 0-nál megolvadnak 

Adagja pro dosi 0 1-0 25, pro die 1 0 gt flenne az OH 
csoport H-je savmaradékokkal hel) etlesithető. 

Guaiacetin, brenz- Yagy p~ rocatechin-tnonocczctsa\ as 
natrium: 

/OCH2CO ONa 
Co H4, ; 

'-OH 
szintelen, vizhCÍ1 oldódó (1 : 30) por.. inciJ et ug.\ állitnnak elő, 
11og} monochlorcczctsavat P.Jrocatcch.ynrc hagynak hatni s a 
képződött sa\ ból Na OH-dal eí(íólliiják a quaiacelint Alkalmaz
zák gümőkó1osoknál különböz6 for1nulákba11 0 5 gran1n1os ada
gokban naponta J-szor. 

Guaíacgyanta, l Hesina guaiaci 
Guaiacolum absolut bt enz- vag1 p) 1 ocatechin-melh} laet

her, szénvegyület, mely pyrocatechinb61 \ezethető le, ha abban 
egyik (Off) csoport H-jét a CH, gi ökkel pótoljuk: 

OH (1) . 0 CH2) 
e, Ii. / ·- ; Co Hi ( = 121 

"-on (2) "'-ou 
A magy II. g_1kv szerint hivatalos. Szinlclcn lénjlöró, aromás 
szagu 1.117 f s folyadék, 201°· nál fon 80 r vizben. alcohol
ban, aetherben oldódik, oldata híg fen ichlorid oldattal kék 
Inajd zöld szinü lesz Főalkatr ész e a c1 eosotnak. i_gen kis n1en_)
nyiségben n1int sav a guaiac.g~ antünak is (1 o) C1 eosotból ül
litható elő, ha annak 200°-nál átmen6 részét felfogjuk. aether
ben oldjuk s igen tön1é113 horszcszcs Il.OH oldattal keverjük, 
guaiacolsavas J{ ,;\lik ki. melyet alcoholhó! kijcgeczitiink s 
H2 SO;-el elbontunk s ujr a lepárolunk A kcreskedésbeli guaia
col 30-35°/0 tiszta guaiacolt ta1 taln1az. nz ahsoiutnak nevcze:tt 
készitrnény is 90°· 0 -os, d_e állitotíak elő rnár jegeczes guaiacolt 
is, melv 3_2°-nál ol\adt, f s l +\J kc't'lernnnvi fü Sll,-val szín
telen oldatot ad A guaiacolt ü OG gt -os adagokban a creosot 
helyett alkahnazzák tubcrc.ulosisnúl \ridrine szerint ha n1agas 
láz alkalmával a czombol 100 cm. 2 lerjedelembm1 guaiacollal 
ecseteljük be, a láz hamar alá száll a nor malisra 

i 
1 

1 

1 
i 
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.\ gnaiacolnak sói is dőállithatók az OH csoport H-jének 
helvettesitése állal 

· Guaiacolum aetl1Vfenat11m: 
cn, o e, n, o e, fii o e, fii o e fü. 

Sárgásfehér, szagtala'.1,_ }1o~szben és. vizben neh~zen oldódó 
jcgeczek; ng) hasznalpk; mmt a gnatacolt. de napr 1--2 gram
mos adagokban 

Guaiacolum carbonícum, duotal: C 0 (0 Ce E. 0 C fh),, a 
guaiacolnak szénsa\ as sója, melj iz és szagnélküli fehér jege
czeket képez, a jcgeczek vízben nem oldódnakközömbös kérn
hatásuak 86-!!0°-rníl olvadnak }Ii;el nem izgat mint a creo
sot 'agy guaiacol, azok helyell adják 0 2-0 5 g1 -os adagokban 
napi 6 gran1111ig is fokozva 

Guaíacolum phosphoricum: P (0 Cc fü 0 C /h),, 92 25 '/0 

guaiaeol tartalmu vegyület, mel} lehét, vízben, alcoholban, 
aclhc1hen oldódó jegeczekel képez, a jegeczek csipiísck Clini
cailag kipróbálva nincsen 

Guaiacolum valerianicum, geosot, analog készítmény a creo
sotum valerianicun1n1al; 1ni:1dkettőt u a szerző állitotla elc3 
J,„ Creosotun1 valerianicurn 

Guaiacum oificinale, hoaxacánfa, lignnm sanclnm, Amcri
ldnak fortó-6vi részén tenyésző la a zygophyllaceák csahídjá
ban mintegy 8 fajjal A fa 12 m magas, örökzöld, 2-3 páros, 
czünpás le\'elekkel. virágai kékek, gyürnölcse kétreke
szü tok A hozzánk került fa a g sanctnm L növénytől van, 
mel) nek le\ elei petédedck s szmós hegyüel<l gyümölcse ,í re
keszü; hazája Dél-Florida, I3aharna szk Cuba, San-Domingo 

\ fa (lig. guaiaci, l sanctnm) igen kemény, a gyógyszer
türakban Lí17 óta foglal helj et, s Gonsal\m Fernandus ismer-
tette n1int gyóg} szert . 

A fa 1 33 f s, keresztmetszetében finom velő- s széles b
sugarnkat lehel lálni, melyek a körzettel párhnzamos haránt
voualaklól derékszög alatt 1 annak melsZ\e ~ag) számmal ta
lálhatók a gianlá\al telt likacsok A fa szine a gyanlától van, 
mely a levegő behatása alatt azt negzölditi; mégjobban előidézik 
a megzöldülésl a N, Q3 giíziik i\Ielcgitéskor a fa kellemes szagu 

.~ g) 6.nta (resina guaiaci) a magy II. gykv szerir1t is hi
vatalos, a fakemény összes sejtcihen foglaltatik (mintegy 20'/0 ), 

s onnan ugy nyerik, hogy a széifü1 észelt ágakat lüz felett íor
gotják s a kicsepcgő gyantát felfogják; másrészről a szétdara
bolt farészeket vizzel főzik s a fenékre gyült gyantát összesze
dik (r guaiaci in n1assis); az a féleség, n1cl:yet a fa n1agától 
izzad ki, igen ritka. (r guaiaci in lacrymis) Gyígykön:ivünk 
hfü mely féleséget kivúnja. \z egynemü, repedezett, idővel zöl
des porral fedett g} ánta barna vagy kékes szinü, kéz melegénél 
nem lág) ul, de r ágüs által m ujtható 85°-nál megolvad, törése 
fényes szélein áttetsző A!cohol, aelher, chloroform feloldja ugy
szirítén kalilng is, ha az utóbbi nem oldaná, hegedügyantával 
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van hamisitva. HNOs, N, Q4, N, Oa, oxygén a guaiacgyanta bor
szeszes oldatát zöld vagy kék szinüvé !eszik, mig élenytclenitő 
anyagok és a meleg elszintelenitik az! 

· Tartalmaz: guaiaconsavat: C" Hm 010, világosbarna alak
talan test, közömbös kémhatásu, borszesz. chloroform feloldja, 
égvényekkel vizhen oldódó sókat képez. oxvdáló anyagokkal 
megkékül, (75 5°1,); gnaiaretins3\at · C20 füo (J., mely megegyez 
az előbbivel, de élenyitő an)agokkal nem kékül meg, (10 5"/„); 
/1-g) antát, mely bor szeszben oldható s ez oldatából chloroform 
v. aether kicsapja (9 8"/„); guaiacsavat: C12 Ha Oa, mely a guaracol 
alapbásisa, legfelebb O 00005°1<,; végre sárga négyszögű jege
czeket, meh ek H2 S04 által azur kékek lesznek 

A guaiac-gpnta a hasnyállal fcjetként felszivó<lva, inger
lőleg hat a kötanyag és hámszö\et sejtjeinek képző-ar~yagára, 
mi által elevenebb mozgását és jobb táplálkozását idézi elő 
azoknak 

Kicsiny 0 20--0 50 gr -as adagokban adliató renyhe lelo
l yásu betegségnél, gőrvélyes és bujakóros bőrbetegségeknél, 
idült csúzos bántalmaknál 

Kerülni kell vérmes egyéneknél és heveny gynladásos 
folyamatoknál Készitménvei: tinct gnaiaci, mixtura guaiaci 1 o. 

Guaiacyl, állitólag a guaiacylsnlfosav calciumsója; kékes
szürke, vizben oldódó por, melynek lü''/0 -os oldata mint anaes
theticum hat 

Guaiaform, a gnaiacolnak formaldchyd vegyülete, analog 
a c1eosofor1nmal. 1'anu1n1ányozva rnég nincsen 

Guaiasanol, diaethylglycocolum mnriaticum: 
C, H4 0 Cfü 0 CO. Cfü (C2 Ho)2 HCI. 

Vizben oldódó, gyenge szagu, sóskcserü fehé1 jegeczek, vizolda
tából szénsavas alcaliák h9zzáa<lására szabad diaeth) lglycocol
guaiacol válik le mint lngos kémhatásu olaj Alkalmazzák 3 
grammos adagokban gümőkórnál 

Guanidin: C Na Ho a guanóban lcv6 gnaninból képződik 
oxydatio utján, a carbamidból vezethet{í le, ha a CO. cs?port 
0-jét az NH (imido) csoporttal hclyetlesitjük Szintelen, v1zben 
és alcoholban oldódó jegeczek 

Guanin : e, H, No 0, szénvegyület, mely a gnanoban 1 % 
mennyiségben van jelen. Fehér. vizben, alcoholban nem oldódó 
jegeczek, HNOa xantinná alakitja 

Guano, főleg a perni és chilei partokon összegyüll tengeri 
madár-ürülék, mely néhol 20-30 m vastag 1 éteget képez; előfor
dul még Mexico és California partjain s a Csendes-Oceán több 
szigetén Legértékesebb a perui gnano, mely 7 -8°/0 N-t, 1:) -'20'!o 
phosphorsavat 10-12"/„ meszet, 2-~4% káli vegye! tartalmaz, 
mely alkatrészek mint hngysav, mészuratok, phospha!ok, ammon
vegyek vannak jelen 

· A guano mint kitünő trágya bir fontossággal, gyógyszer -
tárakban régebben tartották s korpával keverve alkalmazták 
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mint borogatót térdizületi lobok eseteiben; mint kenőcsöt vagy 
mosószert különböző pa.rasitii.r bőrbetegségek ellen 

Guarana, pasta guarana, paulinia, gnarana·tészta, a Brasi
liában termő panlinia sorbilis Mart (sapindaceae) nevű kuszó 
cserje magvaiból készült t~~~taszerü tömeg, melyet az enyhén 
megpörkölt magvaknak f'őrrátörése, meleg vizzel tésztává gyn„ 
rása által készitenek, a 11) ert pasztát napon megszáritják Szi
lárd, barnás-fekete pálcza-alakn darabokban kerül hozzánk; a 
darabok megtörve, vizben részben oldhatók, fanyar, chocolade 
izüek. Górcsővel nézve a megduzzadt keményitő„szemcsék ki· 
vehetők, ngyszintén zsirjegeczek is láthatók 

Tartalmaz :l-6 '10 colfeint. 26 ''o csersavat, 23 °/0 zsiros 
olajat, 10 '/

0 
keményitől, 18"/0 gyantát, sejtfalat és illó-olajat 

1-2 gr -os adagokban alkalmazzák naponta 2-4-szer 
zsábaszerü fejfájásnál, hosszas betegségek után vérhasnál l. 
Coffein. 

Guarana depurata, a pasla quaranát 15" /„-·as alcohollal ki
vonva s lágy összeállásig elpárologtatva; 30 -35"/0 kivonatanya
got kapunk Adagja 0.25--1 gr 1 Guarana 

Guaranin = Cofieinnm 
Gubacs = Gallae. 
Gubacscsersav = Acid. gallicum 
Guerike Ottó, magdeburgi polgármester, a légszivatlyu fel

találója 1602-1686 Ö volt az elcctromos gépek első készitője 
is, mivel tapasztalta, hogy kénből készült gol.1ó megdörzsölve 
könnyű tárgyakat magához vonz 

Guilandina bonducella, L Bonducella 
Gulard viz = Aqua Goulardi 
Gummitin = Dextrin 
Gumml acaciae = Gummi arahic 
Gummi ammoniaci = Ammoniacnm 
Gummi arabicum, gummi acaciae, gummi mimosae, az aca

cia Seyal Delile, a Ehrenbcrgiana, a tortilis, leguminosák csa
ládjába tartozó fák kérgéből kiszivárgó anyag A fenn nevezett 
fák Senegalban, a Nilns tájain is Nnbiában tenyésZ11ek, a fából 
kiizzadó, magától megszáradó nedvet Kordofanban gyüjtik s 
hasabi név alatt küldik világgá. A gumrni arabicnmol már a 
Kr. e. XVII században ismerték s arabiából szállították "kami • 
néven, mely elnevezésből lett a görög gummi név. 

Gömbölyded, szintelen vagy sárgás, fénylő átlátszó darabok 
tőrhetők, íz és szagnélküliek. Alcohollal nem, 15° C-nál 2 r' 
vizzel oldatot képez, mel) nek f s 1149; cuprum Buli ammo
niatnmban oldható, vizoldatából savak arabinl csapnak le, mig 
oldatban az illető sav calciumsója marad Jód, Hg Cfo, ar g nitr 
nem okoznak változást 

Az arabgummi az arabinsavnak: C12 H„ 011 vegyülete viz
zel és calcinmmal. 

Hamisitják feroniamézgával, mely Elő-India és Java ter-
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méke. mely azonban 17"/0 vizet tartalmaz, az arabgnmmi 
~2°1,,-ot; azo:1kivül a feroniam_ézga a poláros fény síkját kissé 
1ohbia ha1t1a, az arabgnmmi baha Az arabmézgának alas 
eczetsavas ólomoldattal készített csapadékában 30·6°/ Pb 0 
van, a feroniamézgáében 1476°/0 , 

0 

Az arab mézga vizoldata a gyomorban a savak lekötése 
által az emésztést hátráltatja, a kiválott arabinnak felszívódása 
pedig nem lehetséges, mivel nem dialysálódik s kiürül Alkal
mazzák főleg mint bevonó szert az olajfejetben., mixtura gum
mosában, mncillagóban stb Jó ragasztó anyag, alas eczetsavas 
ólommal, oldható sóskasavas sókkal történt mérgezéselmél al
kalmazható. 

Gummi cambogia, 1 Gummi gntti 
Gummi elasticum = Cantschuk 
Gummi gutti, cambogia, gutta gamba, a hehrodendron 

cambogioides és a xanthochymdm ovalifolium Roxb clusiafélék 
családjába tartozó fák mézgás gyantája Legjobb azon gutti, 
mely Kambodsában, a siami szigeten a garcinia morella nevü 
növénytől ereg. A gutti a középső kéregben jön elő; a fát !eb· 
ruár-márcziusban fejszével mél1en bevágják s az üreabe 
b~mhusznád csövet dugnak, mely felfogja a gyantát A megtelt 
nadakat melegre teszik s a megszáradt gvantál kitolják ez a 
g;itti in baculis, pipe Camboge. A magától kifolyó g}m;ta ka
Iacsokban _vagy idomtalan darabokban fordul elő: gutti ín mas
si_s A gutti fo-;-20 cm hossza, 3-6 cm átmérőjü hengerekben 
ion a I~ei ~ske~esbe, _a_ darabok tömi~ttek, töi ékenyek, szép fé
nyes sargak, !01 ve vdagosahb lesz Szagtalan, édeses, égetéí izü · 
vizzcl kés~ült .'.',:1mlsi?ja )ódtinctm_ával ne kékül jön meg Tar-' 
talmaz : l::i-2~ /0 mezgat, ,,mely 'izbcn oldható, az arabmézgá
hoz. hasonló; 75-80''/, gyantát, mely alcoholban tökéletesen ol
dódik, alas eczetsavas ólommal bő válmányt ad. KOII-dal meg
olvasztva zsusavak mellett phloroglucin keletkezik belcllc. 

;;,. gutti hatóany~g~ _a gy~nya. mely a gyomornedvvel feje
tet kepezve hamar kife]l! hatasat, mely a belek és vesék el
választásának lobos ingerében nyilvánul 

0 05-0 20 gr a bélbeli és vesebeli elválasztásokat fokozza, 
0 'i0-080 gr -os adagja undort, csikarást, 3-1 gr -os dosisa 
u lózatos hányás és csikarás közben szivhüdés tünetei közt ha
lált okoz Bon.czoláskor a belek lobosok Hatás tekintetében az 
elaterium és crotonolaj után áll 

Al~a}n:az~ák _csöl~kcnt bé}el".álasztás?któl, a hélmozgúsok 
lomhasagatol fuggo szekrckedesnel., agybantalmaknál mint vér
elyonót rendelhetni, jó hatásu a bélférgek ellen is Kerülni keJl 
a bcl_ek lobo~ folyamatainál, méhvérzésre bajlandóknál, terhe
seknel A dagi a 005--012 gr 3-6 órában ismételve 

Gummi név alatt itt nem található anyagok leírását 1 a 
főszók alatt. P o Gummi damar l Damar, stb. 

1 

1 

1 

i 

- 29 --

Gummi ragasztó: 60 r. n) ers cautschuc, 10 r res pini, 
i 5 r. sellak, elegend~_d.e lehetőleg kevés szénkéneg, 

Gumó, tuber, földalatti növény szár-részlet, illetve gyökér, 
mely a husosan megvastagodott földalatti szár által képezletik 
Ilyen gumója van p o a~conitumnak, salepnek, burgonyá-
nak sth ' 

Gurjunbá.lzsam = Bals gurjunicum 
Guttaütés, agyszélhüdés 1 Apoplexia 
Guttaviz = Spir rosmarini compos 
Gutta = Csepp. 1 o 
Guttapercha, gettania, az izonandra gutta Hook, sapota

ceák közé tartozó keletindiai fa megkeményedett tcjnedvé, mely 
sulyos, szennyes, bőrszerü sárgás darabokat képez, 50° G-nál 
ruganyos 65-70' G-nál gyurható 

A gutta pei cbát Borneo, Sumatra szigeteken készítik oly 
módon, hogy a fába 1-2 cm. mély bemetszést csinálnak s a 
kifolyó nedvet kókuszdióban felfogják s napon megszárítják A 
tisztátalan gutlaperchát 12-20 g1-os darabokban hozzák Euró„ 
pába. hol forró 'izzel hosszu ideig kezelve, megtisztitják 0 06 
f s egymás fölé rétegezett hártyákból áll, 45-60°-nál ·fonallá 
huzhatcí, 100"-nál idomítható s kihüléskor alakját megtartja; 
120"-nál olvad Szag· és iznélküli, víz nem, alcohol, aether 
22"/

0
-ot old, terpenlinolaj, chloroform. benzin, GS2 jól oldja 

Kénnel melegben kezelve keményebb lesz (vulcanisált); a gutta
percha in-carnata carn1innal van n1egfestve 

Alkatrészek: 75 '/„ gutla, mely fehér ruganyos anyag; flua
vil, sárg,ís törékeny, 60„nál megolvad; alban, fehér jegeczes, 
1()0"-uál olvad. 

Mint közönbös fedőszert használják, viz, levegő nem hal 
át rajta 

Gutti, 1 Gummi gulli. 
Gümőkór = Tubercu!osis 
Gyanta, resina, ama szerves veg) ületck általános neve, 

melyek szénhydrogén es oxygén állal képeztetnek és növények 
váladékát képezik, azokból kiszivárogna!< s megsz6radva sűrübb 
áltományuak lesznek 

Közönséges hőnél szilárdak vagy kissé lágyak, áttetszők, 
illatosak, alaktalanok Melegben meglágynlnak, hevitve elbom
lanak meggyujtva kormozö lánggal égnek eL Viz nem, alcohol, 
aether, chlorofor m, GS2 részben vagy egészben oldja őket. Dör
zsölve negativ villamosságot mulatnak Ilyenek p. o. colopho
ninm, mastix, copal, damar, guaiac, elemi copaiva- és perui 
balzsam, storax, henzoe, sang draconis stb 

A gyanták az aethericus olajok ox)daliós termékeinek te-
kinthetők 

Gyantafejetek, 1 Emulsió 
Gyapjuzsir = Lanolin 
Gyapot = Lana gossypii 
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Gyapot máz = Collodium 
Gyémánt jegeczedett szén = C Szabál) os rendszer be tar• 

tozó jegeczekben fordul elő. a legkeményebb az ásványok kö
zött Hevitve a levegő 0-jével C02-vá ég el. 

, ,Régi, babonás bit szer.int megszün!eti a méreg erejét, elüzi 
a fclenkseget, baloldalon viselve hasznai az ellenség ellen • [ 

Gyermekágy, puerperium, ama 6-8 heti időköz, melv 
a!att a nő nemi szerve_i a "'.~l~s után rendes állapotukba foÍ
lodi;iek vissza s a szülessel Jaro sebzés begyógyul Rendesen a 
havi vérzés beállta jelzi a gyeJ mekágyi idő végét 

Gyermekágyi láz, igen veszedelmes, számos esetben halá
la~ ~imei;ietelü fertőző bet:gség,, mely _n1;y származik, hogy a 
szules utan megsebzett mehen at ferlozo bactermmok jutnak 
a szervezetbe. L Septicoemia és Pyoemia, 

A gyermekágyi láz! antisepticns kezeléssel először Sem-
melveis gyógyitotta s ezzel vetette meg alapját az antisepticus 1 

sebkezelési iránynak L Antisepsis •
1 Gyermeklánczfü = Taraxacum 

Gynecologia = a nő nemi szerveinek ép és kórns állapo
tát tárgyaló tudomány. 

Gynecomania = Nymphomania 
Gynocardla odorata, chaulmoogra odorata H.oxb. hydro-

carpus Lindley; bixafélék, a Malay félszigettől egész a Hymalaia .····.li 

aljáig tenyésző magas fa, melynek gyümölcse czitrom-alakn, szá-
mos szürke maggal, melyek az indiai gykv szerint hivatalosak, 
040 gr.-os adagokban csúznál, görvélynél alkalmazzák mint a 
táplálkozást javitó szert · 

Gyógyborok, l. Vina medicament 
Gyógyfünedvek, 1 Sneci he1 bar 
Gyógyfüvek, ama növények, melyek valamely részében oly 

8nyagok foglaltatnak, melyek vagy működési 'agy szervi elvál
tozást okoznak ha a gyomorból a vérpályába jutnak 

Gyógyitás, a szervezetben végbemenő kóros folyamatokra 
s azok mivoltára oly módon hatni, hogy azok fejlődésökben meg
akad1anak s az elváltozott szövet normalissá alaknljon, a megza
vart élettevékenység a rendes physiologiai állapotába jnsson 
vissza, hogy a folyamatok és szervrendszerek között megzavart 
viszony ismét a rendes állapotba jusson L Betegség i 

Gyógyszappanok, l Sapones medic ,ji 
Gyógyszer, l Gyógyszerek 
Gyógyszerárszabvány, taxa medicamentornm Az 1876 1 

XlV t -ez .. értelmében a helügyminiszterinm által hatür oztalik J 
1;ieg

1 
at gyógyszekr~kl ára s az elkészitési munkálatok dijja; az 1 

ara <a s a mun a atok dijját meghatározó szabályokat az u. n. i 
•taxa.foglalja magában, mely a gyógyszereknek ornosi vé11yre ·1 
való kiszolgáltatására vonatkozik ; a taxa tételeit minden gyógy- !! 

szerész és kézi gyógyszertárral rendelkező orvos köteles megtar-

! 
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tani. ellenesetben 200 koronáig te1 jedő pénzbüntetéssel járó ki-
hágást követ el .--

Az első magyar:'laxát 1871-ben szerkesztették s 1871 ápr. 
15-én léptették életbe A grammrendszernek életbeléptetése 
ntán szükségessé vált a m';ÍS<Jdik, átdolgozott kiadás szerkesz
tése, mely 1875. decz hffi}an meg is jelent A harmadik bőv 
árszabvány 1884-ben jnn 15-én, a l\'-ik 1888. márcz .. -ban, az 
V-ik függelék 1896 jul 1 én s az ehhez való bővitett taxa je
lent meg 1900 jan. 1-én a koronaér lék kötelezővé tétele foly
tán megjelent a \'I bőYitett árszabvány. 

Gyógyszerek, remedia. medicamenta, orvosságok, pharma
kon, állati, növényi s ásván:yi eredetii anyagok, melyek chemiai 
alkatuknál fogva az emberi szen ezet korósan megváltozott 
működését a normalis élettani ntra terelni képesek A gyógy
szerek után való kutatás az emberiséggel egyidős, de kezdet
ben a csupán tapasztalati tényeken alapuló feltevésekre és vélet
len esetekre fektetett g) ágy hatások annyira megszaporitották 
a haszontalan gyógyszerek számát. hogy később azok legtöbb
jének hatástalansága az orvosok között általános hitetlenséget 
szült az összes gyógyszerek iránt Csak amióta a gyógyszerek 
hatását kisérletileg be nem bizonyitották s amióta azok élettani 
hatása gondos megfigyelés alá kmült. vett ismét nagyobb len
dületet a gyógyszerekben való hit, mely aztán ismét a másik 
tulzásba vezetett, árasztván a n1odern chen1ia rengeteg ujabb, 
chemiailag rokon-vegyületet a gyógypiaczra 

A gyógyszerek hatása chemiai, valamint chemiai vállozá
sok a szövetek molecnlá1 is elváltozásai is, melyek a különböző 
betegségeket okozzák 

A gyógysze1 ek vagy helybeli hatásnak (tapaszok, bed ör
zsölők stb.), vagy általános hatásnak a szernek az egész testbe 
való szétvitele utján 

A gyógyszereket legszembetűnőbb hatásuk szerint szokták 
csoportosítani Csopodositás Balogh szerint 

I A test táplálkozására való befolyás által ható gyógy
szerek 

1 Ama szerek, mel\ ek a vérsejteket szaporitják s az ét
vágyat javitják Ilyenek a vas- és mangankészitmények, fehér
nyP.kben gazdag tápsze1ek, általános nevök: remedia biocratica, 
analeptica 

2. A táplálkozásra módositólag haló következő szerek: 
a) köszvényellenesek: antiarthritica: colchicnm, veratrnm, 

natr. salicyl, coffein, chinin, lithium carbonicnm, szénsavas
égvényes ásván.) vizek 

b) csúz ellenes sze1ek: r antirhenmatica: a fentieken ki
vül a jódkészilmények, ammoniacos összeköttetések, gőzfü1dők, 
hidegvizes kötések kénes fürdők 

e) sülyellenes szerek: r. antiscorbulica: cochlearia, sava
nyu növénynedvek, gentiana, 'hina, keserü és izgató sze1ek 
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d) görvélyellenesek: r antiscrophnlotica: jód' és hrómve
gyek, olcnm jecmis, diólevél, sarsaparilla keserű illatos szerek 
szénszavas égvényes ásványvizek, fehér nye, dus tápszerek 

3. A táplálkozásra csökkentőlcg hatnak (fibrolytica, r sol
ventia:) a savak, kalinm-, higany-, antimomegvek, jódösszeköt
tetések, fémek hashajtók. 

4 A test melegét némeij sze1ek diiect \agy a táplálkozás 
javitása által indircct nton emelik: r thermopoetica, ih enek a 
meleg 1ürd6k, bmszesz, opiurn, atropin picrotoxin illó-olajok, 
allium 

5. A test melegét alászállitják direct 'ag' a táplálkozás 
gyengi tése által : 

a) a hűsi'tő szerek: r te111petantia, hideg\iz, hig ás\·ánJ
savak, savanyu g}'ön1ölesned,;ck, azonki\ül a hán) tatók; 

b) a lobos folyamatokat és lázt csökkenl6 szerek: anti
phlogistica, febrifuga: hideg. sós hashajtók. kal stib tart ]J\ dr 
chlorat mile, digilalis, stb 

e) a lázas hőmérséket lenyomják, r antipyretica: acid 
salicyl, ac creoSotiliicum. antipyrin, antí!ebrin, 

d) félbenhagyó s más lázas bántalmak ellen szolgáló sze
rek: r antiperiodica: chinin, chinchcn1in, acid arsenicos. cnca
Iyptus, bibirin, coffein, piperin, phosphor quassia, centaurium, 
valeriana, juniperus, absinth stb 

I !. 11rna szerek c8oportja, 111elyek a <.i·zöuctek ös-;zcluzzását 
okozzák, miáltal uérzé<c<illapitólag és lobellenescll hatnak; az
után a lágyító, lobolwzó. őmlésf'olyamatolwt előidéző, mmó s 
szépitősz~rek 

1. ()sszehúzó szerek, 1 adstringcntia. angiosthenica; a fc
hérnyérc és véne alvasztólag ható szerek, styptica: plnmb acet 
arg nitricun1, zinc. sulfu1: cupr sulfu1 all1n1cn, fcr1· sesqnichlor 
tannin, ··secale cornutum (a) 

b) egiszerü száritó szerek: zrnc OX) dal, aqua calcis 
acid. boric 

e) hasmenés csillapitók : r antid.) sentet ica · bisrn suhni
tric plnmh acet, alnmen, aqua calcis. ratanha, !dno, tannin, 
caluinha, quassia, nux ':on1ica stb, 

d) \érzéscsillapitók hcl;belileg: jég, fcrr sesquichlorat 
argent nilric plumb. acetic tannin 

e) hcljbeti lobellenes szerek: r antiphlogistica: aqua plnm
hica, aqna calcis, calcium h) pochlorosnm 

/) kankós bántalmalmál mint összehzók: r anliblenor-
1 hoica: zinc sulf arg nitt ic a1urr1en, tannin 1 n1atico, belsőleg 
a bals. copaiv cuheba. ratanha, catechu stb 

2. Lág1 itó szerek !. Ernollicntia 
3. Lobokozó sze1ck !de ta1toznak: 
a) h6rveresitő (cpispastica) és hólyaghuzók (vesicantia) L o 
b) a csipős hashajtók: cathartica és a heves hashajtók: 

drastiea !. o 

i 
i 

' 
1 

1 

1 
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e) csipős hugyhajtók: diuretica L o 
d) méhbeli vérb<ls~et s ezzel méhvérzést okozók: emme

nagoga, haemorr hagojfa: aloe, jalapa, sahina, thnja, crocus, can
tharis, meleg lábvizek, mustárpép az ágyékra 

4. A bélürüléseket és ,Yizeletválasztást előmozditó szerek: 
a) a hashajtók: r Jm[anlia: közép sók, natr snlf. kal su!L 

magnes sulf sal Seigneti snlfnr, cr emor tartari, senna, pnlpa 
tamarindornm, manna, cascara sagrada stb 

b) vizelethajtók, r diuretica, l Diuretica. 
5 Maró vagy roncsoló szerek r caustica l Caustica 
6. Szépítő szerek, 1 Cosmetica 
Ili, Ama sze1ek csoportja, melyek a légzés, emésztés, vére 

keúngés szeweire, a bőrre, ideg- és izom1endszeue, iuarszer
vek1e hatnak 

1 A légzőszervek nyákhártyáit ingerlő szerek, a kiköpést 
el<lmozditó szerek 

a) tüszszentető szerek; sternutatoria: dopánypor, veratrum, 
asarnrn, staphisagria. piper capsicnm, mint vérelvonó szeiek 
az agy tó! és szemtől ; 

b) köptető szerek: expectorantia. l o 
2. A vérkeringés szerveinek mlíkiidését előmozditó szerek : 

r cardiaca stimnlantia: ammoniak és sói, szeszes italok, coffein, 
at10pin, terpentin, digitalis; a vérkeringés szerveinek mlíködé
sét hátráltató szerek: r cardiaca sedativa: antin1on készitn1é
nyek, aconitin, rnorphium, muscaiin, chloroform, acid salicyl. 
acid hvdrocvanic 

3 ··Ama· szerek, melyek a nyál- és emésztőnedvek elválasz
tását fokozzák 

a) nyálasztó szerek; sialagoga: a nyálelválasztó mirigy e
ket izaató szerek: eczet, illatos fűszerek, dohány, jaborandi. 
kal. j;dat higany készítmények; 

b) hánytató szerek !. Emetica 
e) a bélnedvek bővebb elválasztását okozó sze1 ek, r pep

tagoga, a natr chlorat. hig ásványi és növényi savak, keserü 
anyagok kis mennyiségben, föszerek 

d) epeehálasztást fokozók 1 Cholagoga; 
e) a belek előhaladó kfümozgását mérséklik vagy fönn

akasztják az opinm, vasvegyek, ólomsók, azt előmozditják az 
illó-olajok, l Carrninativa remedia; 

f) az emésztést az erjedést gátló befolyásukkal javítják az 
amara tonicák l o 

4. A bőrre ható szerek ama csoportja, melyek annak 
verejtékelválasztását örcgbitik l Diaphmetica Mások a bfü 
táplálkozásának javitása állal a bőrbántalmakra való hajlamot 
csökkentik. l Antiherpetiea Ilyenek: a higanyvegyek, kénes 
ásványvizek, n1agnesiun1 és calciun1sók 

5. Az idegrendszerre ható szerek: 
a) az érzékenységet fokozó szerek, melyek vér bőséget 

Kazay, Gyógysz, Lexicon UI 3 
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okoznak az agyban s a mozgásra fokozólag hatna!;, r. hyper-, 
cinetica : strycirnin, brucin, inducált villamos áram; az elmemű
ködés! ébrentartják a r agrypnoticlik, cephalicák: kávé, thea 
melissa, kis adagban a borszesz, szénsav; 

b) az idegrendszer működését csökkentő szerek: 
a) r anodyna, r anaesthetica, l o 
fi) r antispasmodica l o 
y) r narcotica, !. o 
fi. Az izmokat némeh szerek közvetlenül ingerlik: ammo

niak, faba calabarica, másÖk arra elerny esőztleg hatnak: acid 
car boni cum, hány tatók, stb s azok, melyek az izom mozgató 
idegeket bénitják: atropin 

Eme csoportba tartoznak ama szerek, melyek a pupillám 
tágitólag hatnak, r my driatica: atropin, daturin, hyosciamin. 
cm ara, s azok, melyek arra szükitőleg hatnak, 1 myositica : 
eserin, muscarin, rno1 phiun1 

7. Az ivarszervekre ható szerek csoportja: 
a) aplu odisiaca r l o 
b) anaphrodisiaca r l o 
e) ecboliéa r l o, 
d) a tejelválasztást fokozó szerek r lactagoga : illó-olajok, 

jó táplálkozás, folia ricini, galega off; az elválasztást csökkelik 
a középsók hashaj ló mennyiségben 

JV Eme osztályba ta1tozrwk a beuonószerek, higitószerek, 
ellenm"1gek, fé1 egilzők és desinficiensek 

1 Külső bevonószerek, detectiva, empl. diach}l -- saponat, 
empl anglican nnguenta, oleum cacao, collodinm stb Belsőleg 
használt bevonó szerek: keményitős, mézgás, nyákos anyagok, 
n. m salep, althea, amylnm, gnmmi arahicnm stb Higitó sze
rek a közönbös 'ivőani agok, viz, keményitős főzetek 

,! A szeivezetbe jntott fertőzőan.1agok ártalmatlanná téte-
lére szolgáló szerek, r aetiocratica, nosocratica : 

a) antipalndosa, l o 
b) antisyphilitica, l o 
e) antiseptica, 1 o 
d) állati mérgek ellen ajánlott szerek, r iocralica, ammo

niac, borszesz, ezek hely etl ar.onban helybclileg kell eljárni 
égetéssel vaav általánosan beoltással (veszettség). 

4 A bŐr felületén s annak üregeiben élősködő állati és 
uövén;i organismusokat elpusztitó szerek: 

a) a bőrön szabadon élősködők elleni szerek : epizoicida; 
b) a bőrbe befurakodott élősdiek elleni szerek: derma-

zoicida; 
e) a növényi élősdieket elpusztító szerek: dermaphiticida; 
d) bélférgeket üző szerek: r anthelmintica 1. o 
5 Vegyileg ható ellenmérgek, 1 antidota 
6. F erlőtlenitő szerek, 1 desinficienlia 
Cloelta-Filehne felosztása a' következő;: 1, csoport: nar-

J 

1 

1 

1 
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cotica, 2, csoport: antip) retica, 3, csoport: antiseptica, desin
ficientia, 4, csoport: _alterantia (resolventia, resorbentia, anti
dyscratica). 5, csopo1't: tonica, 6, csoport: cardio-angiotonica, 
7 , csoport: adstringentia, 8, csoport: vesicantia, cauteria, 9, 
csoport: evacuantia, (emetjoo, diuretica, expectmantia, diapho
retica) 10 .. , csoport: anatfptica, excitantia, 11, csoport: anthel
mintica, 12, csoport : emollienlia 

A pharmacopoea által előirt gyógyszerek ·hivatalosak< s 
minden gyógyszertárban tartandók, a többiek nem hivatalosak 
A hivatalos gyógyszerek minőségét, ellőállitását a gyógyszer
könp. pharmacopoea irja elő A hivatalos gyógyszerek száma 542 

Egészen elkülönitett helyen zár alatt tartandók a kétke
resztes (tt) mé1gek mind (1, Mérgek}, a többiektől elkülönitett 
helyen, de a gyógyszertárban tarthatók az egy keresztes, erős 
hatásu szerek, (t) !. Táblázatok 

Gyógyszerész, l Gyógyszerészet 
Gyógyszerész„doctor, !. Doctor. 
Gyógyszerészek évkönyve, 1886 óta a >Gy K' kiadásában 

megjelenő zsebnaptár, mely pár hasznos jegyzeten kivül tartal
mazza a gyógyszertárak statisztikáját az elmult évekről s rend
szerint vagy a gyógyszerészi törvények, rendeletek körül sze
melvényeket, közhaszun ismertető czikkeket s hirdetéseket stb 

Gyógyszerészet (Osváth Pál Gy H 1863 Füleky Pál Gy 
H. 1897.) Már a legrégibb időben megvolt az emberekben a 
védekezés ösztöne a betegségek ellen s számos tapasztalati tény
ből kiindulva ismerték már néhány növénynek vagy ásvány
nak hatását A mylhologia Aesculapot teszi meg első gyógy
szerésznek, ki a gyógyludományokat utódainak az asclepiadok
nak hagyta ö1ökül, kik azt Hipocratesig kezökben tartották (! 
Orvostudomány) Az or vostudománv és gyógyszerészet kezdet
ben egy fogalom vala, az orvosok rnaguk giüjtöllék, készilették 
és árulták g;ógyszereikct, mint Empedocles, He1aclitus stb; 
később azonban, mid(ín a betegek száma nem hagyott az orvos
nak időt az esetleg messzefekvő vidékek g)ógyfüveinek beszer
zésére, azt s a gyögyszer elkészitését máskor a bizta, kik ké,őbb 
a gyökeiek és növények gyüjtésével rendszeresen foglalkoztak 
s herbaiiusoknak, rhizotomolmak neveztettek; ezek voltak a 
tnlajdonképeni első gyógyszerészek A rhisotomokal Aristoteles 
idejében phar macopeleseknek nevezték egy Phar macopeles 
nevü bölcs, tern"részeltudós gyöké1ásóról, ki talán saját nevét is 
a pharmacon = gyógyszer szólói vette Később a gyógyszerek 
gyüjtése és clkészitése is külön-külön egyének kezébe került, 
az elárnsitók pharmacopocusoknak, akik egyuttal gyógyitoltak 
is: phm macoceutálrnak, akik a gyógyszerekkel csupán keres
kedtek : pharmacopolálrnak neveztettek A gyógyszerek kiszol
gáltatása Galenos haláláig az orvosok kezében volt, ámbár már 
Celsus sürgette a különválasztást Gyógyszerekről számottevő 
munka már 1552-ben Kr e. létezett s azok a szent könyvek sorába 

3' 
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tartoztak, ezen munkák közül Ebersnek sikerült több teljes 
példányt felfedezni Hipocrates munkáinak kutforrása is 
aegvptomi eredetű . . 

· A Kr. u I században Celsus, Andromachus, Scnbom~.s 
Largus voltak az orvosi és gyógyszerészi tudományok műveim 
A II. század jeles botanicusa és orvosa Dios.corides, Mer;ec.r'.ltes 
pedig Tiberius császár m vosa, az empl di'.fcl'.l'.lont ke.szt!r; a 
Ieghiresebb volt pedig G";le.n~s l o. ~mek r,de.Jeben, R?i:ra?an 
számosan foglalkoztak szeprtoszerek es . festekek elarusrtasaval 
de nem nagy tekintélynek ?rvendtek (prgn:entarru;ml~, uugu_en·
tariusok). Galenos halála utan az orvos- gyogyszereszr !udor~any 
stagnál s csak „az arabok .m almá~a! lendül fel s 1;1rall~odrk, a 
XlL századig Ok a ma'.ena medrc";!'_an , G_alen elv?t k?vett~~' 
ismerték igen sok vegyr szernek eloallrtasat, a des!rllatrot, s1?m
tust ők készitették a syrupokat, confectrokat, szamos gyogy
sze; L is hoztak a piaczra mint senna, camphor, pézsma 
higany s!h , 

Arabok állították fel Bagdadban az első gyógyszerlart 
754-ben Kr. u Almansor kalifa alatt; a gyógyszertárak a ható
ság felügyeleté alatt állottak s a kalifa orvosa Abul Hassá!] 
(Amin Eddula ehn Ettalr~rid) által irt dispensatorium szabály'.1r
hoz kellett alkalmazkodnrok A thenac. (elect anodyn ex opro) 
a templomban készittetetl több orvos és számos notabilitás je
lenlétében 

Fenntnevezct művet tartják ugyan az első gyógyszerkönyv
nek ámbár Mantias, Herophilos tanítványa Alexandriában már 
irt ~gy munkát a gyórsyszerek ,k~s~it,éséről és a3 orvosok mű
helyéről A gyógyszertarak felallrtasaval. egyrdoben keletkezett 
a receptirás tudománya: ars formula_nd11 n1~vel az orvos1, ha 
rendelni akart valamit, azt fölkellett iegy~zme, hogy a gyogy
tár ból azt elhozhassák 

Mivel a gvógvszerészet történelme sokkal tágabb körben 
mozog, hogyseri'1 ez anélkül is s.zük mun~rn !rnreté!1, belül tár
gyalható lenne ugy, ahogy megerdcmelne, l";rgyalasaban a fon-
tosabb eseményekre fogok csak !árnaszkodm . 

Az arabs orvos-gyógyszerészek között leglme,)lebb Geber, 
kit általában magi.steJ ma!J.i<lrornm-~1".k neve;tek ~) .találla fel 
a lapís infernális!, a corrosivust, a krraly- s valaszto-vrzet ; n~m 
kevésbhé fontos jelentőségü működése van Phuazemek, kr .a 
bagdadi gyógyszerész i~k~l"; tar;á'.~ volt Ő már rs;n~n ~ tamt.1a 
az alcohol s kénsav keszitesmodJat, a hrgany keszrtmeny eke!, 
melyeket bőrbajok ellen aján_l s rend~! Ismer.te'. igen s?k, növ~n)!i 
gyógyszert Javítja s bövrtr. a, !j)ogyszcreszr tcchmcat, keszrl 
trochiscust, pilulá,t, syrupot, ~ictarrumot,. OX)'melt . . . 

(Nem lesz erdektelen rtt megemhtem, hogy az ~uropai 
orvosok a higanykészil:nér;yekben. még e!<ko~· sem hrz~a~ s 
azok használata kurnzslok altal ter,1edt el Egy rly kuruzslo all~l 
készített labdacs titkát vette meg Barbarossa, mely labdacs ke· 

1 
1 

! 

sőbb e név alatt nagy hírre vergődött; állott pedig a következő 
an.Jagokhól: liszt, rehfwhara, terpentin. higanyéleg (Állitólag ettől 
gyógyult meg l Fercncz franczia király) 

Az európaiak gyógyászati s gyógyszerészi ismereteiket az 
araboktól veszik át a ~%században és pedig elsősorban a 
Bencés-rend Monte Cminoi zárdájában, majd a .salemói egye
temen cultiválják azt Későbben 1224-ben II. Frigyes római csá
szár rendezi a gyógyszerészi viszonyokat s pedig arab minta 
szerint Az általa kiadott szabál)Zat elrendeli, miszerint gyógy
szerészek (confectionarii) csak azok lehetnek, kik értenek a 
gyógyszerek elkészitéséhez, de gyógyszertárt (stationes) csak 
azok nyithatnak, kik azt felszerchri s fenntartani kellő vagyon
nal rendelkeznek Elrendeli továbbá. hogy a gyógyszerészek az 
egyöntetüség kedvéért minden készitményt a salernói egyetem 
nagyhirü tanára - Nicolaus Praepositus - könyve - Antido
tarium - szerint készítsenek el, melyben a mérték is benfoglal
tatott, mely nagyjában megegyezett a nálunk előbb használat
ban volt gran rendszerrel, a következő összeállításban : 1 scru -
pulus = 20 gramm ; 1drachma=3 scrupulus; 11

/, drachma= 1 
hexaginca; 1 uncia ~0 6 hexaginca ; 1 libra = 12 uncia; 21

/ 2 
libra = sextarius. Ezen antidotmium tekinthető az első hivatalos 
gyógyszer könyvnek; a gyógyszertárak felügyelete állami, ha
sónlón a mai viszonyokhoz 

(Tekintve, hogy az 1898 év folyamán egy orvos által azzal let
tek gyanusitva a gyógyszerészek, hogy ha nincs valamelyik 
szerük, azt mással helyettesítik, jónak láljnk megemlíteni, mi
szerint a doctor úr emez eszméjét fentemlitett Nicolaus tanár 
ama Quid pro quo czimü munkájából meríthette, melyben ula
sitást ad a tudós professor arra nézve, miként lehet valamely 
szert helyettesiteni ?) Az arab-olasz gyógyszerészeti tudományt 
átvették később (13--14 században) Aglia, Német-, Franczia
ország Ezen országokban következő éveken nyitatlak gyógy
szertárak: Triesztben 1241-ben, Münsterben 12{}7-ben, Angol
országban 1285-ben, Londonban, Párisban 1345-ben. Prága, 
Bécs, Lipcsében 1109, Stuttgartban 1458, Halléban l!\J3, Kop
penhágában 14()5, Stokholmban 1512, Prágában lfi75-hen, slh 

Nálunk Magyarországon a gyógyszertárak legelső nyo
maival kolostorokban találkozunk s épen ugy, mint Olasz-hon
ban, nálunk is a Benczés„rend készít az arab-olasz tanok sze
rint gyógyszert, később azonban egyházi rendelet folytán a 
papság mindinkább felhagy az orvoslás s gyógyszerkészitéssel, 
melynek következtében lassankinl világiakká alakulnak át gyógy
szertáraik s kifojlődik csendesen a világi g) ógyszerészet önálló 
rendje 

Hogy világi gyógyszertáraink már voltak a 14-ik században; 
igazolják a következő adatok : 

1-ször 1303-han kelt oklevélben az esztergomi Szent István 
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' 
kórház Péter budai gyógyszerészt s orvost felmenti a szöllője 

után fizetendő tized alól 
2-szor Egy 13iG-ban kelt okirat (1336. év dect 2) Ma

gister Gekminus (apothecarius domini regis) nevét emli!ik 

1375-hen Synok és Baranoch ne\ü gyógyszerészek vannak 13n

dán 1392-hen Bancher Zsigmond s Péter lmdai gyógyszerészek 
mint háztulajdonosok vannak emlitve. 

A budai jogkönyv. mely 1111-től H21-ig vezettetett, kö~ 

vetkező giógyszerészi kötelességeket ir elő: a gyógyszerésznek 

fűszert s rőffel mérhető anyagokat árulni tilos, csak azt 

árulhat, mi régi időktől a gyóg] szertárakba tartozott, a gyógy

szertárt vasárnap s ünnepnapokon egész vecsernye harnngozá·· 
sig tartsa zárva s az alatt csakis süigősen kért g5óg1szert sza·· 

bad kiadnia, de egyebet semmi mást (!) 
Onálló s némi társadalmi élettel, nagyobb forgalommal 

biró vá10sok fojlődésével szaporodhattak a gyógyszertárak is, 

legtöbbször a kormány vag' az illető város kezdeményezése 
folytán, ugy hogy minden valamire való városnak volt már 

gyógyszer tár a .. 
Ha a jog a városé volt s az állitotta fel a gyógyszertárt, 

ngy annak vezetésé\el szakembert hiz meg, kinek fizetést ad. 

lgy Szebenben H95-ben a gyógyszerész ~O forint, Brassóban 
25 frt fizetést élvez 

Bártfán 1442-bcn Johannes volt a gyóg.iszerész Körmöcz

bányán Kristóf der apolheker li99 - 1505-ben tanácsos volt s 

mint gyógyszer ész kiváló hirnévnek örvendett Azonban ezen 

gyógyszertárak elpusztultak s kevés azok száma melyek ezen 

korból maradtak fenn. ~!int legrégibb gyógyszertárak emlithe

tők a pozsonyi (1500-ból), lőcsei (1503), nagyszebeni (1560), 

bazi ni (160()), mcli ek most is megvannak Linzbauer szerint 

1'747-ben 42 gyógyszertárunk volt, (ma 1400 körül járunk, mely 
szám egyre nő, ha nem is szükség szerint.) Azonban a magyar 

gyógyszerészek minden tekintetben feljebb állottak a német

országi kai társaknál, kik közül az egyik a I ricri chronica sze

rint, az érdemes szakács testületből került ki; annyira idegen

kedtek a pályától., hog) olyan városok is, mint Nürnberg, kény-· 

telenck voltak fizetést adni a gyógyszerésznek, habár gyógy

szertára az ő magántulajdona volt is, pl Johan magister 

apothekarins 1
/ 4 évenként hat font heller fizetést kapott s csak 

jó idő mnlva, a jövedelem javulásával maradt el ezen fizetés 

vnlgo segélyezés 
Sok német történetiró a középkori gyógyszerészt ugy tün

teti fel, mintha tudománya csupán édességek és cznkor-süte

mények készitésére terjedne ki. (Oka ennek a gyógyszeralakok 

egy részének confectiones elnevezése) De ez csak részben igaz 

Nem állott ngyan valami magas szinvonalon a gyógyszerészet, 
mert gyógyszereinek legnevezetesebhjeit nem maga készili,ha

nem Olaszországból hozatja, mint ez akkor eui ópai divat volt, 
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otthon pedig csak a legegyszerübb dolgokat késziti; de megis 

iöbb mint egy czuk~;!sz,. jóllehet sok crnkrot fogyaszt, mert a 

kor kivánalmához képest kénytelen candirozni, morsulákat ké

sziteni; de ezek tényleg gyógyszerek, nem élvezeti czikkek s 

hivatalosak rnltak a közé;iJ<ori g)ógyszerkönyv szerint Lumen 

apolhecariumban a confectionesek között elő volt irva a Con

fectio Philosophor Mithridatis, Athanasia magna, Aurea alexan-· 
drina, Theriaca, mely utóbbi nem kevesebb mint 60 féle szer

nek keverékéből állott 
Honi g;ógyszertáraink meglehetős szegények voltak, ami

nek fő oka az, hogy sem orvost sem gyógyszerészt riem ismert 

a köznép; ez majdnem egészen a babona hatalmában volt s 

ha nagy bajban volt is, inkább forduli borbélyhoz, fürdőshöz, 

kiknek szintén szabad volt kisebb sebeket gyógyilani, tapa

szokat, kenőcsöket késziteni, mint orvos s gyógyszerészhez 
Meglehetős szegény 'olt az akkori gyógyszertárak gyógs

szerkészlete is, amit mutat a nagyszebeni g)ógyszertár 1431-ben 

felvett leltára, melyben mindössze. 9 f[\jta készitményt találunk 

és pedig: Species, Pilulák, frochiscik, Laxativák, conservák sy

rupok, 4 féle nngnenturn, 10 féle pállitás által nyert olaj, 10 

féle Rotu!a Ezek közti! alig egy kettő maradt fenn napjainkig. 

Olyan idegen még a nevük is pL Species dia lris Salamonensis, 
Species Benedictinae laxativae, Pilulae lndorum, De fnmo ter
rae, Jeotiuái um de Cynoglosso, Rotulac manus Christi Dia 
Iris stb 

Egv-egy gyógyszertár készletének értéke is alig tesz ki va

lamit pl a nagyszebeni gyógyszettárkészletét (talán csak mara

dékát?) András gyógyszerész özvegyétől 190 forintért veszik 

meg 1518-han A brassói városi gyógyszertárt 1562-ben Panla
leon veszi át 450 fr t és 40 dénár hccsértékben 

Érdekes, hogy Németországban ugyanezen időben Nürn

bergben ugyanilyen viszonyokat tahílunk !gy veszi meg s csuKja 

be 6 gyószerész a 7-ilmek gyógyszertárát, hogy megélhessenek 
1578 .. február 3-án 394 forint és '7 schillingért. 111 évvel ké

sőbb 1689-hen njra megvesznek s becsuknak egy gyógyszertárt 

a többiek, hogy a megmaradottak valahogy megélhessenek, de 

ezen gyógszertárért már 3200 frlot adlak, ami azzal indokol

ható, hogy az akkori gyógyszerkészitmén) ek közt már sok, drága

kővekből készült keverék fontos gyógyszerként szerepelt 
Augsbmgban a viszonyok teljesen olyanok, mint Nürn

bergben Itt is kap a gyógyszerész fizetést (1/4 évenként 5 fo

rintot!) Ezen fizetés folytán jntottak egyes gyógyszertárak ugy 
nálunk, mint Németországban, a >Városi gyógyszertár< czim

hez; mert 'agy maguk a városok· állitották fel azokat, vagy 
támogatásban részesitetlék a tulajdonost. (:\Ianapság legfeljebb 

olcsóbb lakhérlettel támogatják az erigáló g}ógyszerészt, mely 

kedvezményt aztán más oldalról többszörösen fizethet vissza.) 

Megszünvén ugy az erkölcsi mint az anyagi támogatás, ma már 
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a városi gyógyszer tár csak puszta czim s semmi más. Ami a 
középkori gyógyszertárak bereudezését illeti, az meglepően ha
sonlit holmi sarki fűszeriizlethez, melytől leginkább a patika 
közepén álló 3 lábn mozsár állal különbözött Ebben porított 
a juvenns apotekárius a helyzethez illő komolysággal ; a falak 
mentén elvonuló polcokon phantasticus alaku köcsögökben 
állottak a növényi eredetű eczetek, szörpök, porkeverékek, Mith
ridátok stb. Az edénvzeten nem volt fölirás, hanem a város 
vagy a tulajdonos ezimere volt festve Később az edények szá-· 
mol kaptak, mel) számok egy jegyzékbe utaltak, hol az edény 
tartalma meg volt nevez\ e. Minél drágább volt a gyógyszer, 
annál ér !ékesebb volt a tar tó edénye 

A gyógyszer tári helyiségek ezen korban nem voltak még 
szilárdan épült házakban elhelyezve, dc nyilt bódékban, élén
kebb for galmu helyeken, mint piaczokon, hidak mentén a többi 
vásáros bódék között Csak a 15-ik század végén lesznek azok 
bolthajtásos épületekben elheh ezve, gyakran pazar fényüz éssel 
berendezve, szorgos ügyelettel arra, hogy az officina mysticus 
benyomást keltsen, mit a boltozatról aláfüggő vagy a polczokon 
álló kitömött állatokkal, (krokodil, bagoly, kigyó sth) az edény
zet mysticus felirataival. az é!lékes teritóvel borított dolgozó
asztalokkal akartak elérni 

A gyógyszerek, m!nt említve volt, leginkább a növény vi
lágból kerültek ki s mmtán a gyógyszerész maga gyüjtögette 
növényeit, sőt termesztette is azokat, alapos jártassággal birt a 
botanicában, ez volt oka annak, hogy pi nálunk is a g)ógyszerészi 
irodalom szoros kapcsolatban volt a növénytani irodalommal. 
Mélius Juhász Péter könyve pi nemcsak a növények leírását 
tartalmazza, hanem értekezik azoknak mikénti használatáról is 
(tisztító, melegítő, hidegitő,.11edvesitő, égető stb.) Le van itt irva 
több gyógyszer készitésmódja (s) rup, olaj, lictárium) sőt egy 
éles bírálat is a bábák bűbájos gyógyítása ellen. (»Az Fáknak, 
Füveknek nevekről, természetekről s hasznaikró], 1578. kolozs
van kiadás) Hasonló művek még a Frankovils Gergelyé 
1588-ból (Monyorókerék), Péchy Lukácsé 1591 (Nagy-Szombat) 
Beythe Andrásé 1595-ből (Német-Ujvár). 

A botanica s gyógyszerészet közötti jó viszony nagyot 
csökken, mikor a gyógyszerész csak veszi a növényeket, de 
lendületnek indult ezáltal egy uj tudományág, a gyógypövén) ek 
leir ása s vizsgálata: a phar macognosia 

Azonban a virágzásnak indult gyógyszerészetet nagy csa -
pás éri a könyvnyomtatás fejlődésével, miután a könyvek ter
jedésével olvasot!abbakká lesznek a régi orvosok művei s az 
azokban leírt diaeticns gyógymódok, melyek kevés gyógyszert 
igényelnek Ennek folytán a gyógyszertárak kezdenek rossz üz
letet csinálni s ráadásnl romlani kezd a sok készitmény A 
gyógyszerész (számuk most már jelentékenyebb) kénytelen fű
szert stb.. árulni, hogy megélhessen s kezd keveset törődni 
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gyógyszertár ávaL Erre vall \' Károlynak 1548-han kelt rende
lete, melyben a hatq;;.ágelrnak meghagyja, hogy miután a g) ógy
szertárakban régi s hasznaHhetetlen anyagok árullatnak, melyek 
az egészségre ürtalmasak, a gyógyszertárakat évente legalább egy
szer i'ó s rendes szereki>d való ellátásukra nézve vizsgál-· 

' / tassa meg! 
Később a hatóságoknak is feltünt a gyógyszerészek nehéz 

megélhetése s 1551-ben Nürnberg városa - több, a gyógysze
részetre nézve kedvező hatürozata közt elrendelte, hogy több 
g1ószertár nJitása nem engedélvezhető s ha a rüeglevők vala
nielvike bánni okból megszünnék, hehéhe uj nem állitható 

, Nálnnk először I Ferdinánd uralkodása alatt történik 
(1552) intézkedés a gyógyszertárak vizsgálására nézve, a Bécsben 
kiadoll Polizeiordnung feltételeiben Ez az augsburgi határozat 
szövegének híí felvételében azt mondja, hogy a gyógyszertárak 
, \'enigst jedes Jahr einmal flcisig visilire und vichtige und alt 
verlegen. untaugliche Materialen und Species abgeschafl und 
dic Hecepta nicht zu hoh gesteiger t sollen< S tényleg 15'76-tól 
eszerint végzik nálnnk a vizsgálatot a bécsi egyetemet végzett 
doctorok. 

Maga a gyógyszerészi kiképzés akkor még bizonyos czéh
szerii volt A szükséges iskolai előképzettséggel biró ifju felvé
tetett discipulusnak s ! -5 évig practicánskodván, segéddé lett, 
ajánló testimoniumokat lrnpott és megkezdhette az önáll6 mű
ködést, mint Demkó mondja, valamely üresen álló gyógyszer
tárban, miután nem egyszer történt, hogy valamely g) ógyszertár 
alkalmas vezető hijján éveken át zárva volt. 

A nálunk is érvényben volt bécsi Apotheker ordnnng sze
rint (I kiadás 1561 ; jav kiadás 1Gi4.) csakis vizsgázott gyógy
szerész vezelhet önállóan gyógyszertárt Yizsgára csak az bo
csájtható, ki 1 évig g)&koruokoskodott, törvényes születésü s 
római kalholikus vallásu \'izsgázni a bécsi orvosi kar előtt kell, 
ugy a gyakorlati, mint elméleti részből s a jól sikerült vizsga 
után fogadalmat tenni, hogy ig) ekezni fog ismereteivel javára 
lenni a szenvedő emberiségnek s az orvos által előir t módon 
készitendi gyógyszereit Mindenkor el lesz látva purgantia, sim
plicia et compositával, nemkülönben a patikában használt más 
szerekkel is 

Mintán hivatalos árszabvány még nem volt, kiki saját 
tetszése szerint számitotta ki a vények árát, ami miatt sok pa 
nasz volt s nem egy hatóság lelkére kötötte gyógyszerészének, 
hogy követeléseiben szerény legyen. A sok panasz fol) tán Drez
dában 1550-ben megjelent az első hivatalos taxa, melyben suly
egységként a quentin s .lat szerepehiek. Ez egyidőben nálunk 
is használatban volt, habár nem hivatalos jelleggel Ezen taxá
ban a vadon termő gyógynövények árai nem suly de marok 
szerint taxáltatnak. Egy marok ára egy fillér. . 

A sublimat latja 1 garas 6 fillér A calomel (Higany prae-



-- 42 

cipital) 1 lat i garas. A Lanolin (gos_ypnm) latja 1 garas, stb 
A wormsi gyógyszertárak rcszére 1582-ben készült laxában már 
munkadijjak is szerepelnek ily alakban 

Egy főzet készitése 1 albus (1 allms=2 k =8 fillér 30 
albus= 1 frankfurti forint.) Ugyanaz dupla üvegbcn=i albus 
1 ki; ster, készítése két albus. Ha a palikárus aplicálja ± albus 
a Trinkgelcl (pro aplication f Gesell) 

A tizenhatodik században Theophrastus l:lombastus Para
celsus de Hohenheim által felállilott elmélet kivitele változást 
okozott a gyógyszerészetben is, miután ő az élet összes folya
matát chemiai alapon mag) ar ázza s minden betegséget chemiai 
szerekkel ig) ekszik g)ógyitani Ezen szellemi g) ógyszerek sze
rinte spüitus, viz >agy sav által vonhatók ki a durva anya
gokból 

Gyógymódja ugyan nem vált be, de a modern gyógysze
részet nagy köszönettel tartozik neki, mert ezen elv alapján 
kezelték a gyógyszereket cgyszerüsileni, a nyers gyógyszerekből 
a chemiai a szellemalkalrészt kivonni, a fémekből fémsókat 
előállitani s mint gJ ógyszer eket alkalmazni 

A 17-ik század gvógyszertárai már telszetcisebb kiállitásuak 
s jobban fel vannak szerelve gy ógyanyagokkai Már találunk 
bennük lpecacuanhát, Secale cornutumot, China kér gel, Jalappát, 
Sarsaparillát, az opinmból készült magisteriumol stb De a gyógy
szertárak keresettsége, forgalma nem gyarapodik, daczára az 
ismétlődő járványoknak. S ennek legfőbb oka a gyógyszerekkel 
való szabad kereskedés, házalás Az ug)nevezett Olejkárok 
házról-házra falnról-falnr a járván hit dették gyógyszereik jóságát, 
amulettjeik csalhatatlan voltát Curiosumképcn megemlithelő, hogy 
a pestis elleni amulett, mely akkor igen kedvelt dolog volt s 
átlyukasztott aranytokban hordatott, követkevő anyagokból álloll : 
pézsma, ambra, zibeth, benzoe, styrax, laudanum, caryophylli 
s más erős i!latu szerekből 

Ezen korban kapott lábra ama hit, hogy az emberiség 
leghatásosabb gyógyszere magából az emberből nyerhető, mely 
tévelygés talán csak az cmhe1 i eln1é11ek a bizarr és mysticus 
iránti hajlamában leli magyarázatát Például a fiatal, erőteljes, 
nem természetes halállal kimnlt, de még el nem temelell férfi 
koponyájából készült egy destillátum, a Liquor Cranii humani 
s minél fiatalabb volt az áldozat, annál inkább megvoltak agyá
ban az összes I=>rincipia activa 

Az 1663-ban Ulmban megjelent »Parnassus medicinalis 
mustratus, szerint az emberből 21 féle gyógyszer volt nyerhető. 
Nem kisebb szerepet játszottak ezen időben az állati részekből 
készült szerek, mint az őz epéje, kőszáli zerge fagygynja, mája 
vére, bélsara aqna petroselinivel. bczoárja, mely annál értéke-· 
sebb volt minél magasabb hegyről került az állat A kecske 
vizelete több hivatalos gyógyszer alkatrészeként szerepel, véré
nek nagy gyógyhatást tulajdonitottak, ha az előbb hónapokon 
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át petrezsclymen, málpán s pimpinellán hizlaltalott s nsárban 
öletett le A gyikokbóJ_készült az 01 lacer tarnm akként, hogv a 
frissen szétzuzoll gyik olajjal lelt pállitva 

A békából, ha az elhamvasztatott, készült a hngytarhatat
lanság elléni szer ; ha 50,.fe115 béka oly tehéntejbe lett fullasztva, 
mely be m<Ír előzőleg tö1ibféle virág is tétetett s azok megdög
lése után össze> agdaltatva a tejjel együtt áldestilláltattak, elő
álloll a hires szépitő sze1, az Aqua bufarnrn cosmetica A róka 
csöke, a szibériai szarvas nedvdus, lágyá!lornányu agancsa, mint 
ivarösztönt fejlesztő szerek önendlck nagy keresletnek Az el
hamvasztott sün maga mint diurelicum, epéje pedig szembajok
nál használtatott A farkasmáj a \Ízibajoknál, tüdeje szárilva 
nehéz légzés ellen, fogai a gyermekek fogzásainál amulettképen 
voltak jók A rókatüdő borban megfőzve, hb. Hysopi s Scabio
sával ujra főve azután kiszáritrn tüdőbajná! használt, sőt a 
Loocl1 de pulmone vulpis hivatalos volt s ugy készült, hogy a 
rókatüclő megsúritlatván hb capillor Veneris, sncc Liquirit, 
semen Foeniculi porával s czukorral silrű péppé kevertetett 

Excretmneuma eczettel ke,,en e az ung contra scabiem-et 
hehettesitette A házi macska száritott bélsara eczettel péppé 
zuzrn már mini depilatorinm kiváló A vadmacska főtt busa 
poclegra elleni szer zsirja pedig dióhéjban az epileptikusok 
köldökére köttetett A nyul ivar szerveiről azt mondja a krónika: 
"\Tir ante congress1un matrican1 Ieporis, n1ulie1 vero testiculun1 
exsicatnm el puherisatum emu vino bibat, masculus potius 
quam foemina generabilm 

Nagy becsben voltak, mint gyógyszerek a !3ezoár köv?k, 
melyek az emiősök, többnyire kérődzők epehol0agjában mmt 
epekövek keletkeznek az epeváladékok megkeményedéséből. 
Legdrágább s leghathatósabb volt a Hislrix cristata bezoárja, 
(Tarajos sííl), melyből Dr Adrianus Helvelicus a }/„jk század
ban 3 féle fajtát kölönhöztet meg Darabja nem egyszer 2000 
forintba került 

A száritott fejkosz vérzés ellen javasoltatott Az emher
bőrből készült szij csillapította a szülési fájdalmakat s elősegí

tette a szülést Használtatott még sok állati rész, nyersen, ki
száritva, főzve vagy praeparálva Az aJ)r óhb állatok egészben 
lettek elhamvasztva rendesen üvegben Ez volt azon km orga
notherapiája ! 

Az emberi származékok sokáig szerepeltek mint gyógy
szerek, pi az emberhaj mézzel főzve hajhullás ellen. Továbbá 
egészséges (erőszakos halálalkimult) fiatal ember szive, vére, vi
zelete, epéje, ember sár, izzadtság, asszonytej s az abból készült 
vaj, fülsár, körömpor, holyagkő, éhgyomomyál stb. „ 

Ezek egynémely ikét átvette az 1765. Mária Ther ézia mal
kodása alatt kiadott Dispensalorinm Pharmaceulicnm Viennense 
is (mely reánk nézve is kötelező volt) sőt meg is toldotta egy 
csomó állati származékkal mint· száritott béka, égetett béka, 
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angolna-máj, farkas-máj, tengerirák-olló, viziló-fog, égetett se
lyembogár stb 

Ezen Dispensatorium szerint az emberi származékokból 
készült cranium humanum praeparatum előirata következő: 
cranii humani violenta mor te peremti el ab omni immunditate 
liberati ac raspati pro libito contundatur el cum apua Liliorum 
conval. minutissime teratnr. dein exsiccatnr 

Ké.~zittet ugyan ezen Dispensalorium száraz lepárlás utján 
O_J c~anu _humanit,_OI sanguinis hu:rianit Továl~bá földi giliszta, 
k1gyo s vipera ola.iat Az emberzsHon k1vül hivatalosak voltak 
még a rucza, liba, angolna, vaddisznó, menyhal, kntya, kappan, 
hód. vadmacska, fürj, lö, tyúk, nyúl, csuka, farkas, kigyó, me
nyét, vipera, medve, róka és saskeselvü zsírok 

A _praepara!umok között ott taláÍjuk a drágakövek egész 
sorozata!: Ametlust, Carneol, keleti gyöngy, Hyacinth Saphir, 
Smaragd, Rnbin Topáz, Lazuli stb 

Az akkori taxában is feltaláljnk a 15 és 16-ik század ren
delkezéseit, hogy pi a vadon termő füvek marok számra árul
tassanak s nerp súly szerint • Manipulum id est quantum una 
m_ann p~e?~ndi potest" .továbbá, >pugillum unum id est: quod 
!11bus d1g1hs comprehend1tur" akar csak a szakácskönyvben 1 

A klistélyozás müvelete még mindig az apotheker Gesell 
?olga, ára gazdagnál 20 kr. a gemeine fizet 15 krt, a szegénynek 
mgyen köteles megcsinálni 

Mint különlegesség ott szerepel a kígyóbőr, ára 2 kr.. Vi
pera bőr 6 kr. egy stinchus marinus 3G kr egy olasz vipera 40 
kr.. Nadály 1 font 10 kr De a Rebarbara drága, 1 lat 1 pengő 
forrni 
. , Mutatványképen álljqü itt egy akkori készitmP.ny ·-- elő-
1rasa 

. Pulvis Epileptic~s Riverii: Rp. Rad. peoniae, seminis 
eiusdem, ungulae alc1s praepart Dictamni albi. Visci quercini 
aa unc. semis .. Cranii hunani sine igne praeparati drachmas 
lres. Corallorum praeparator. Hyacinthi praeparati aa drachnam 
Semin. et folior Aurantior. No 50 Misce. Ugyanezen alkatré~ 
szekből áll a pulvis epilepticus Rindsheidleri, de a keverékben 
·Castoreum, pulv. smaragd praepar .. Granat praeparat Malachit 
praep Spodium viperarum< is van 

A jelenleg használatban levő fémek s azok sói kevés 
kiyé~elle}. már mind meg vannak e gyógyszerkönyvben .. A vegy
k:szlllillenyeket a gyógyszerésznek magának kellett készíteni. 
N1_ncs seho! utalás arra, hogy vegy-gyár bál szerezze be azokat, 
mmt a mar gyógyszerkönyvben. A készitésmódok pedig nehéz
kesek voltak, elütők a mai módszerektől, kellő eszközökkel sem 
rendelkeztek Egy-egy lepárló készülék pl. az „Alembik" amelyen 
a rothadt hugyból készült Spiritus Urinaet destillálták, csodás 
alkotmány volt 
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Azért a készítményeknél valami nagy vegytiszlaságot nem 
1s lehetett követelni. _. _ 

A vegytan fejlődesének köszönheti a gyógyszerészet az ek
kortájt megindult rohamos fejlődését s ezen társulás adja meg 
pályánk tudományos jelle_gét. Lavoisier, Pristley és Scheele 
nevei a gyógyszerészet töflénetében is fényes betükkel vannak 
feljegyezve s különösen Scheele, köpingi gyógyszerész felfedezései 
voltak áldást hozók a gyógyszerészi vegytanra nézve Ő fedezte 
fel a glycerint, chlórt Benzoe-, Wolfram-, Molybden savakat, 
eczetaether t stb 

Ebben az időben kezd az arsen mint gyógyszer szerepelni 
Thomas Fowler 1786-iki közleménye alapján 

Azonban az elmult századok fölfedezései csak apró por-· 
szemek ama felfedezésekhez képest, melyek a 19-ki században 
végbementek s melyeknek ma már egész irodalmuk keletkezett 
1822-ben már ismerték a jodoformot mint Trijodmethant (Az 
50-es évek végén kezdték csak gyógyczélra használni) 1839-ben 
a Salicylsavat állitották elő. Az alcaloidok mind e században 
kerültek gyógykincseink közzé. Chinin, mo1 phin. codein már e 
század elején ismertek voltak Az atropin a harminczas években, 
nem soká ezután a coffein, thein, veratrin sth A cocain, pilo·· 
carpin stb azonban már ujak 

Mióta pedig a synthesis tudománya közkincsévé lőn 
az en1beriségnek, évről--évr·e, nap['ól-napra, sőt óráról-órára sza
porodik a gyógyszereknek nevezett vegykészitmények száma. 

A vegyészek törekvése sok uj és valódi gyógyszert adott s 
fog még adni a gyógyászatnak, de adott tenger sok rosszat is 
A gyógyszer tárak rohamosan megtelnek eme problematicus 
értékü gyógyszerekkel s kiszorítani igyekeznek oly 1 égi jó szereket, 
minő pl. a chinin, mely pár év előtt is egyike volt a legkereset
tebb czikkeknek ma már alig-alig kell, jóllehet oly dicsőséges 
multja s megállapodott gyógyértéke van, mint kevés más szernek 

Hogy a gyógyszerészi technica rövid időn hova fejlődött 
azt felesleges volna bővebben magyarázni, mert köztudomásu, 
hogy a legkellemetlenebb izü gyógyszereket ma már megeről
tetés, undor nélk1l.l veheti be a beteg. A comprimált tabletták, 
granulák, gelatintokok, czukor, csokoládé. arany, ezüst, balzsam, 
keratin, gelatin, slb -vel bevont labdacsok, stb s tb. mind a 
modern gyógyszerészet termékei, a haladott izlés productumai. 

Ez volt rövid kivonata a nagybecsü felolvasásnak, melyek 
utlosó pasussát, melyben a Dr. Molnár„féle támadásokra ref
lectál a felolvasó, egész terjedelmében jónak látunk e helyen 
is előadni Szól pedig a befejezés következőképen: 

A vegyészei uralja ma az egész gyógyszerészetet s óhaj
tandó ez a jövőre nézve is, de reálisabb alapon Ez azonban 
az orvostan miként fejlődésétől is függ, mert a gyógyszerészet 
bármily sokoldalu ismereteken alapszik is, nem önálló, de -- a 
történelem tanusága szerint, irányában, fejlődésében, az épen 
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' felszínen levő nem mindig s mindenben helyt álló gyógyászati 
elve~től vai:. befolyásolva; ennek folytán ne1!1 m_indig a gyógy
szereszet kozvetlen oka annak, ha feladatai rnmt az orvostan 
fe15yver~ordozója nem töltheti be De magára a gyógyszerészetre 
nezve 1s feladatok várnak, ugv a közegészségügv, mint saját 
jól felfogott érdekében s ha aniiak megfelel, nemcsak hasznos
ságában, tekintélyben emelkedhetik, a létért való küzdelemben 
előnyösebb helyzetben lesz a mainál, de bizonyára gyengédebb 
elbánásban fog részesülni, mint a minőben tavaly s már az 
idén is részesül! 

Gyógyszerész-gyakornok, tyro, practicans; gyógvszerész-gya
kornokul minden tisztességes, 6 gymn végzett Ífjn felvehető 
3 évi idő-tartalomra, ha érettségi bizonyitvánvt Ind felmutatni 
a gy~kor:10.~osk?dási idő 2 év Gya~ornokta: tá~ra minden gyógy~ 
sz~rtar fonoke Jogo~ult, de a segedek szarna! a gyakornokok 
szarna nem haladhatja meg. A gyakornok felvételéhez gyrnnasiumi 
bizonyitv~n.J'., orvosi és himlőoltási bizouyilvány. keresztlevél 
s a szülo es főnök között kötött s közjeg,yiőileg hitelesitett 
szerződés szükséges. Az 1896. 37 193 sz bés k o ü min. rendelet 
a nőknek. is megengedi a gyógyszerészi pályára való lépést, de 
kellően felszerelt kérvényeiket a tiszti főorvos által a vall és 
közokt ügyi ministerhez kötelesek benynjtani. 

A gyakornok három havi próbaidőre vétetik fel, melynek 
elrnultával a szerződés jogerőre emelkedik 

A gyakornok gyakornokoskodási ideje alatt középiskolai 
tanu!má1~yokat nem végezhet, hanem köteles főnökétől a gyógy
sz:reszet1 tudományokat megtanulni napi legalább 2 órában, 
elobal~dásáról a főorvosnak gyógyszertár vizsgálatok alkamá
val bizonyságot tenni, melyről a főorvos könyvet vezet. Ha 
az ily v_iz_sl!ánál vagy a gyako~ nok hanyagsága vagy a fől!ök 
ro~z. tamtas~ r e".dszere l_!inn_e k1, az ügy a ".all és közokt. ügyi 
m11!1s!er ele ,~e1)esztendo, ,ki az ügyben h~taroz A gyakornoki 
tamdo 2 elso eve alatt epen nem, a 3 evben csak felügvelet 
mellett készíthet a gyakornok 1 ecepteket. , 
. A gyakornoki idő lehetőleg egy gyógyszertárban töltendő 

k1, változás esetén a törvényhatóságot értesíteni kell. A kitöl!ött 
gy~koynoki, i~ŐI ~l :1 fcin_ö~ a ~őorvos által láttamozott végbizo
ny1tvanyt alht ki Eme 1do u!an a gyakornok a 2 hónapig lai tó 
>cnrsnsra• mehet, melytől főnöke vissza nem tarthatja A gya-
kornoki cm sus nem kötelező · 

. ,A gyakornok~ _idő elvégzése n!~n a gyakornok leteheti a 
v1~sgat a_ kolozsvan vagy budapesh egyetemen levő bizottság 
elolt A vizsgálatra egy hónappal előbb szóban vagy ir ásban kell 
jelentkezni a bizottság elnökénél, ki a vizsgálat idejét kilüzi, 
mely aug. végére és szept elejére esik. A vizsgálat iárgyai: I 
Gyakodali rész a) az orvosi vény kellékeinek meabirálása el
ké~zité~e s megtascálása; a gyógyszerkönyv norne1fclatnr ájának 
tel.ies ismerete; b) egy gyógyszerpraeparatnrn elkészítése; c) 
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nehány vegykészitmény felismerése s megvizsgálása, a hivata
los droguák felismerése3 megkülönböztetése, II. Szóbeli rész: 
vegytanból keveiék €8 vegyület, elem, összetett lest fogalma, 
vegyjegy, képletek, atom és- moleculasuly gyakorlati haszna, a 
vegyi átalaknlások ismere~ A hivatalos vegyi készitmények 
előállitása; növénytanbóknehány officinalis növény leírása, a 
növények felismerése drogua alakban; physicából az alapisrne·· 
retek; a gyógyszerkönyv egy latin czikkének lefordilása; gyógy
szerészi törvények és rendeletek ismerete, gyóg) szerészi könyv
vitel Elemzővegytanból: egy folyadék és egy szilárd test (só 
vagy azok keveréke) minőleges vegyelemzése A vizsgálat szó
beli része 1, gyakorlati része legfellebb 2 óráig tart. A vizsgá
lat eredménye felett a bizottság dönt s a jelöltet kitűnően ké
pesítettnek, egy szerüen képesítettnek vagy nem képesítettnek 
nyilvánitja s az eredményt az illetékes törvényhatóságnál beje
lenti A letett vizsgálatot latin nyelven kállitott absolntorim:p 
bizonyitja Ha a jelölt megbnkik egv vagy két tárgyból, gyay 
kornoki ideje 3, illetve 6 hónappal meghosszabbittatik, ha ismé, 
telten elbukik, 1 évre vethető vissza; a vizsgálatot ezentnl ismé
telni nem lehet 

Gyógyszerészi Almanach .. 189:i óta évente megjelenő szép
irodalmi irányn hasznos gyóg) szerészi mű, melyet Chyzer 
Kálmán szer keszi 

Gyógyszerészi értesítő, hetilap, a gyógyszerészet tudomá
nyos és gyakorlati ágait karolja fel; irányára nézve inkább a 
vidéknek jár kedvében s ellenzéket képez a ,~Jagyarországi 
gyógyszerész-egylettel< szemben Szerkesztője Lukács István, 
a lap alakult 1892-ben 

Gyógyszerészi hetilap, a legelső magyar gyógyszerészi lap, 
melyet Schédy Sándor (!. o.) 1862. óta szerkesztett és máig is 
annak főszerkesztője s kiadója, A •Gy. H' nagy lendületet 
adott a magyar gyógyszerészet haladásának, előmozditotta a 
kartársak együttes működését s megvetette alapját a magyar 
gyógyszerészi szakirodalomnak Jeles munkatársai: Than dr , 
Felletár dr magas szimonalra hel) ezték azt a külföldön is A 
,Gy H„ a Magyarországi gyógyszerész-egylet hivatalos közlö
nye, jelenlegi szerkesztője Dr Varságh Zoltán Irányára nézve 
pártatlanul ítélő 

Gyógyszerészi közlöny, a ,Gy H. volt szerkesztője Csurgai 
Kálmán által 1885-ben megindított hetenként megjelenő szaklap, 
melynek nagy befolyása volt már megalalmlása által is a szak
Íl odalom előhaladására, mivel az írókat tettre húzditotta Jelen
legi szerkesztéíje K Karlovszky Geyza. Számos a gyakorlati 
gyógyszerészetben hasznavehető czikket tartalmaznak a külön
böző évfolyamok (P a. előírások az extractumok, emplastrnmok, 
tincnrák készítéséről, tápszervizságlati eljárások stb) melyek 
megérdemelnék hogy önálló munkában gyüjtesscnek össze !rá-
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nyál tekintve kissé aristocraticns, de gyógyszerészi ér-
telemben 

Gyógyszerész-mester, magister pharmaciae, okleveles gyógy-· 
szerész az, aki az egyetemi gyógyszerészi tanfolyamot hallgatta 
s az előirt vizsgálatokat sikerrel kiállotta s a szabályszerü eskü 
letétele után a gyógyszerészmesteri oklevelet elnyerte Az ok
levél birtokában az illető gyógyszertárt hezelhel vagy bírhat, 
ha az előirt két évi segédeskedési időt kitöltötte, mely az ok
levélre feljegyeztetik A két évi segédeskedési idő letelte előtt 
az elnyert mesteri oklevél nem bir érvén3n;el A gyógyszerész 
czimet csakis a mesteri oklevél birtokosa használhatja Okleve
les gyógyszerészek saját működésükért első sorban maguk fe
lelősek; gyógyszer tát tulajdonosok és kezelők a nem okleveles 
személyzet munkájáért is felelősek 

Gyógyszerész-segédek, a gyakornoki végbizonyitvány tulaj
donosai, a magyarországi gyógyszertárakban mint segédek mű
ködhetnek; a segédi idő két évig tart, mely az egyetemi tan
folyam előtt vagy utánna töltendő ki, mely időről a főnökök 
bizonyitványt állitanak ki. Akik mint okleveles gyógyszerészek 
lépnek conditióba, nem segédek, hanem segéd-gyógyszerészek, 
mivel diplomájnk révén a gyógyszerészi czimre jogosultak, mig 
a absolutoriummal biró nem oklevelesek nem„ 

A főnök és segéd közti viszonyt az 187fi XIV t. -ez 125 
§-a magánszerződés utján mondja ki megállapithatónak Pör 
esetén az intézkedés magánjogi (birói) és nem iparhatósági el
járással történik (1887. máj 24 16 sz. I b n r) •Az egyes 
részletekre vonatkozólag általában a magyarországi gyógyszerész 
egyletnek 1892 VI 13 iki gyülésén elfogadott szabályzat az 
irányadó< 

Gyógyszerhatástan, . pharmacodynanica, a gyógyszcrtan
nak ama ága, mely a gyogyszerek hatásait az egészséges és be
teg szervezeten exact kisérletek alapján tanulmányozza Ez kü„ 
lönbözteti meg a tndományos orvost az empyricnstól 

Gyógyszerisme, phannacognosis, ama tudomány, mely a 
gyógyszerek természetrajzi, physicai, vegyi sajátságaival foglal
kozik s lehetővé teszi a gyógyanyagok valódiságának és hasz
navehetőségének megvizsgálását ll1en magyar munka: Nyiredi
.Jakabházi-Isselmtz gyógyszerisméje, Kolozsvár. 

Gyógyszerkönyv, phar macopoea, a különböző államokban 
a közegészségügyi tanács szükkörü bizottsága által szerkesztett 
azon könyv, mely magában foglalja ama vegyi készitményeket 
és összetett gyógyszereket, melyeket az illető állam gyógysze
részei tartani és előállitani kötelesek. A gyógyszer könyv csak 
egyszerüen leirja s nem magyarázgatja a vegyi készitményck 
identitási s hamisitási reactióit s az összetett gyógyszerek clő
állitását A különböző államok gykvei különböző módozatokat, 
anyagokat tartalmaznak s tesznek kötelezővé s a készitmények 
erőssége is különböző, ami nem kis dolog főleg oly betegeknél 

_J 
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kik országot ország után keresnek fel Többször forgott már 
ezért szóban, főleg Be!giumban a nemzetközi g) ógyszer könyv 
kérdése, de n1ég eddig .. pár sikertelen terYet ki\"éve, rninden 
eredmény nélkül Különben sem kiYánlrntó, hogy pát ezer utazó 
ember kedvéért Európa ö~es államainak g,óg) szerészei és 
orvosai cg) nehezen hozzáSzokható rendszert leg) enck kény-· 
telcnck beg) akorolni. 

A legclsií phannacopoea-féle könJ' a IX században je
lent meg Sabm ben Sahltól 11 G0 óg\ szerészct) A középkorban 
G:alenos n1üvein ki\· Ül alig isn1ertek 111ás g) óg) szcrekr61 szóló 
n1nnkút, c«nk 1535-hen jelent rneg ~ürnbcrgben \ralerius Cor
dus nTÍÍ\ e: >lDispensatoriun1 pharn1aco1 un1- ornniun1« l~zt kö-· 
'ette 1551-ben az augshurgi g)óg)szerkönyv, 1565-hen a kölni, 
157 !-hen a bonni, 1580 han a bergamoi Hazánkban Melius 
Juhász Péter »Hcrbmium«-a és Rei lhe István lelkész 15\!5-hen 
:'\érnetuj\áron megjelent füYesköm\c tekinthet(ík ismert első 
g) ógyszcrészi n1unkáknak; az első, nálunk tckintélJ e.:; kön) v 
\'olt Rulandus János Dávid pharmacopoeája, mel) ct lfül!-bcn 
1 őcsén ni omlak (! G\ H 1888 08 slb lapjain) 

A X \ II szüzarl g1 ógyszer kön\\ ei : Libavius Andrásé lGOG, 
Jean de Hcnoné 1líl5, :\lindereré 1621., az első londoni 1618. 
az els{í párisi 163(), Luc!\\ ig Dúnielé 1625-80, a Zweller-féle 
nngsbu1gi 1G52 

17 -!5-hen jelent n1eg Tor kos Justus J~ínos ·raxa phar n1a
ccutica Posoniensise, meh hosszu időn üt volt a helj tartó tanács 
által elfogado!t s hasznült elséí magiar gyógiszerkönyv 1775-ben 
jelent n1eg a l-)har111ncopoca austriaca pro,;incialis, n1ely 1779 
márcz 20 rendcle!!cl hazánkban is kötclcz{í; é tétetett; hiá!Ja 
szólalt fel löhbszöt a pesti on osi egi etemi kar, 1871-ig min
dig az osztrák gikvek \oltak nálunlc is a hivalalosak; ilien 
gykv jelent meg 1812, 181 ! , 1820 1821, 1831, 183(), 1855, 
18()9-hcn Az első hirntalos magyar g) kv. 1871-ben adatott ki 
a melricus suh rendszerrel s 1872. már ez 1±-én tétetett köte
lező'é; ezt követte 1883-han eg1 függelék s 1888-ban (25 OOO \'I 
kibocsájh a, 1890 jan l-től életbelépletveJ eg\ ujonnan átdol
gozott kiadás. (Plrann Hung II ), mel.1 hez 1896-han ismét egy 
additamenlum csalollalolt 

Gyógyszertan, nz 01 voslndon1ány an1a ága, n1ely a g)ógy
szerek tanuln1án_)oz~ísával foglalkozik; részei: Gyógyszerisn1e, 
G.) óg) szerhatáslan és a Hendeléstan (Ars for rnulandi) Kiváló 
n1agyar g,; ög) sze1 lani n1unkák: F~alogh I\.áhnán: Comn1cntá1 a 
magi gykv.-höz Cloetla,Fihlene G1óg1sze1tan (fotdilot!a Vá
mossy dr) 

Gyógyszertár, plrmmacia, apolheca. palic'1, az állam fcl
üg) elete alatt álló közegészségügyi intézetek, melyekben a gyógy
szerek elkésziltclnek, raktáron lattatnak s kiszolgállatnak 

Kazay, Gyógysz Lexicon lll 4 
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. Már a régi görögöknek is voltak gyóg) szer tárforma hel.) isé„ 
ge1k, hol az orvosok szereiket kirakták; eme helj iségekct rekeszes 
berendezésöknél fogva •apteka<-nak, lernkóhel) nek nevezték, 
innen neve: apotheka 

A tulajdonképeni első gyógyszer tárt Bagdadhan állitottá1c 
fel 754-ben. (L Gyóg) szerészel). 

A g)ógyszertárak berendezését állami rendelkezés nem 
szahál) ozza; a helsiségek megválasztása és a berendezés a 
czélszerüség elvei szerint a tulajdonos legjobb belátása szerint 
történik Tekintetbe veendők a következő főbb szempontok: 

A műterem, officina, hol a gyógyszerek kiszolgáltatnak, 
utczára, vagy térre ni iljon s kívülről jól látható cmblemá
val leg) en ellátva Bírnia kell minden gyógyszer tárnak éjjeli 
csengővel A gyógyszertárnak berendezéséről igen szépen ir a 
Mihalovits-Gastner-féle kézikörnv, mehet lemásolni ide fölös
legesnek tartok, jobbat pedig ahel1 el iÍni nem lehet 

A gyógyszertár helyiségei álljanak az officinán kívül a 
szerkamarából, laboratorinmból, féípadlásból és pinczéből Na
gyon c.zélszetli, ha a pinc.ze, kamara és segédi szoba a labora
torinmmal egy csoportban foglal helyet, hogy rövid idő alatt 
az összes hel) iségekben való járás és dolgozás is elvégezhető 
leg.1en;, Czélszerü tehát az officina után a segédszobát helyezni, 
melybol ny1I1anak a szerkamara s a laboratorium 

i::eálj.oguakna,k neveztetnek azon gyógyszertfüak, melyek 
a cs es kn f elsegnek 1857 decz 19. kelt rendelete folyt,ín 
i;iegszabott követelményeknek megfelelőleg az 1851-ik év előtt 
alhttattak fel, s ha engedélyezési okmán) nkban nem volt haláro
zott~n megemlítve, hogy a gyógysze' tár személ) es üzleti jogn s 
tnlaJdonosuk fenti edictum kiadásától számi tolt 2 é' en belül a 
reáljogra való igényét bemutatta Ily gyógyszertár van Magyar
országon !09. Reáljogu gyógj szertárak ezentul nem erigálhátók 

S_zemél.i:es üzleti jogu minden oly gyógyszertár, melynek 
engedel) ezés1 okmányán a reáljog határozottan kitéve nincsen, 
tehát a jogo:itvány a jogosito!tnak személséhez van kötve, 
~! ne!u ,adhato s nem hagyományozható; a személyes üzleti 
1ogos1tvan.)t a belügyminiszterium két fél közös kérelmére 
egyik~ől a .~nási.kra át!·nl!ázhatja A gyógpzerész elhnnytával a 
szemelyes nzle!J Jogosllvany haszonélvezete az öz\c<>vre száll ki 
ha g}ermekei kiskornsága alatt férjhez megy vagybelhal, a Irn
szoneh:ezet a gyermekek nagy kornságáig ezekre száll, azután az 
állam ismét szabadon adhatja át a reá pályázóknak 

„ , Fiókgy?gys~ertárak azok, melyek egy gyógyszertár forgalmi 
l5oreben az 1l!cto gyógyszertár (an1a gyógyszertá1) tulajdonosa 
altal a s.z~kseghe~, k,épest, a !örv -hatóság meghallgatásával a 
belüg);m1131szter J01ahagyasa folytán állíttatnak fel. A szükség 
elenyesztevel, vagy anyagyógyszertárnak ottani felállításával 
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megszünnek Reáljogu gyógyszeltát fiókja a reáljogu g)ógy-· 
szertár eladásakor a ve'><ke száll át, akár gyógyszerész az illető, 
akár nem Fiókgyógyszertár nem önállósitható 

l{ézi gyógyszertárak; ott hol gyógyszertár nincsen, az or~ 
vos kézi-gyógyszertár tart;ísefa feljogositható a törvén) hatóság 
első tisztviselője által. A jogositvány csak abban a községben 
érvényes, a melybe az engedél) ezve lett; gyógyszertár felállitása 
esetén a jogosítvány megszünik A kézi gyógyszertárból az or
vos idegen orvos rendeletére csak a legnagyobb szükség ese
tén szolgáltathat ki gyógyszert. A kézi gyóg) szertárt az orvos 
a törvényhatóság területén levő valamely gyógyszertárból s nem 
a drognistától tartozik beszerezni A kézi gyógyszertárakball a 
következő szerek tarthatók: 

Acid. tannicnm, H Hydrarg bichlor,. corr 
Aether depm at t· Hydrarg chlor. mit e 
t Anlipy rin t lpecacnanha. 
Antidot arsenici Kalinm chloricum 
Aqna calcis. Kalium hyper mang. 
Aqna destillata H Morphium mnriat 
Camphora.. Natr .. bicarbonic 
Chininnm hydrochl Natr salicylicum 
t Chloroforrnium Olenm ricini 
t Chloralum hydrat Pilulae laxantes. 
t Cnprnm sulfm ic !' Pnlv. Doveri 
t Exlr secalis cornuti siccum Spir. salis ammon, anisaL 
Ferrnm sesquichlor. solut t Tinct. opii simpl 

Sparadrap, Bruns vatta, Gaze cum hydr bichlor corros 
impraeg Gaze jodoformio impraegn Filnm sericenm antiseptic. 

Házi gyógyszertárak azok, melyek egy bizonyos kör sze
mélyeinek (fürdő, korház, madalmak) állanak rendelkezésére. 

A gyógyszertárakra vonatkozó összes rendeletek és tör
vények összefoglalva megjelentek a >Gy H < kiadásában 
1899-ben Dr Varságh Zoltán által összeállitva, 1 o 

Gyomor, gaster, stomachus, venlricnlns, az emésztőcsónek 
felszivó része 

Gyomorbetegségek, l Gastro-szók alatt, 
Gyöl<, az alkatrészeknek ama legkisebb mennyisége, mely 

vegyületeinek egy moleculájában foglaltatik s egyik vegyület
ből a másikba változatlannl átvihető. Az egyszerü gyökök az 
elemek, l o az összetett gyökök egy, vagy több elem csoportja 
által képeztetnek, egyik vegyületből a másikba átvihetők, de 
alkalmas módon felbonthatók 

A chemiai jelzésben a gyököket zárjelbe írjuk, hogy kü
lönálló voltukat feltüntessük A gyökök szabadon nem fordul
nak elő, mert szabad vegyértékeiket mindig valamely más egy
szerü vagy összetett gyök köti le, azért az összetett gyököket 
mint ilyeneket, telitetleneknek nevezik : 

4• 
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(NH4) - ammonium gyök I v é + 
(Nfü) - amido gyök I v é + 
(N02) -- nitro gyök I \ é. 
(GO) - cmbonyl gyök II v é 
(GN) ·- e.) an g) ök I v é 
(OH) - h]droxjl g)ök l v é 
!GHa) - melhjlgjök I \. é + 

stb, a g) ökök positiv vagy negativ vegvjellemück aszerint, a 
mint az őket alkotó elemek közül a positivek \ ag) negativek 
vannak tnlsulyban, vegJértékökct pedig ugi nJ e1jük, ha elemi 
g) ökjeinek vegyértékeit egJ mással kapcsoljuk, a fennmaradt 
vegvértékek adják a szabad v. é1 léket P o.: 

. H 
H C -- = (GHa), meth1 l g) ök I v é 

H 
H 

H G = = (Gfü) melh) len Rl ök II v. é 
HG '-- (CH) = melh) liden gi ök lll. v é 

Gyökér, rndix, a növény tengelj ének ama része, meh ren
desen hosszü élctü, a földben van, levelet, rüg) ckct nem hajt, 
feladnia a viznek és az abban oldott an1agoknak föl\ étele a 
talajból, továbbá a növénvnek rögzitésc a talajhoz 

A g) őkér alakja sokféle legtöbbször igen finom hajszál
gyökerek varrnak rajta, melj ek a vizet veszik fel. 

Ha a gyökér a szár fol) tatása, tőg) ökér a neve, a belő' e 
eredő ágak a mellékgjökerek, melj ek ujból elágaznak Ha a 
főgyökér helyett az alsó részből számos egi forma g) ökér ered, 
a gyökér bojtos. Minőség sze1int a g)ökér fás vagi lmsos (répa); 
alak szerin! a főgyökér fonal-, orsó-, gömbalaku, életlar tam sze-· 
rint egi-, két- vag) töhb é\i Az egyévi növc'nyek g'ökerei 
csupán nedvszivásra és rögzilésrc valók; a kétévi nö\én_) ek 
legtöbbjénél a g) ökér ben nagy menni iségü táplálék halmozó
dik fel, miáltal az orsószerii, husos vags karóalakn lesz; eme 
!ápan1 ago! használja fel a nöyény a következő évben a szár, 
levél és termés felépitésére. Evelő növények gyökerei is hal-

1

• 

moznak fel táplálékot. 
Gyógyszerészi használatra szánt gyökereket rendesen la-· ' 

vaszszal vag) őszszel g) üjtik, évelő növényeknél az clsé5 év ! 
kivételével késő őszszel vagy tavaszszal, a kétéviekct az első 

1

1 

év őszén vagy a második tavaszán A RJiikereket felhasogatva 
száritják s föl\agdalják, ritkán hámozzák meg (althea, liqui1itia, 1 
saponar). ·I 

Gyökönke = Yaleriana 1 
Gyöktörzs, rhizoma, é\elő növéniek földalatti szám, me' · ~I 

lyen a levélhel) ek észre\ ehetők; számtalan mellékg) ökeret .. ,! 
s végén nyári hajlást bocsájt a föld fclszinc felé ll) cn a ·.··.··I 

calamus, h) draslis canadcnsis, zingibcr stb 
Gyömbér = Zingiber ! 

1 -d 
;j 
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Gyöngyvirág = Convallaria majalis. 
Gyuladás. lob, intkrnmatio, phlogosis A Yérkeringés rend

ellenességei által okozott táplálkozási zavara a test különböző 
szöveteinek, n1el3 különböző n1ódon 11.) ilvánul. Az eg) es szer
' ek gv uladását a szerv lat.iw'hcve ntán illesztett itis kép
zőv cl képezzük G) nladásfoíl a \ér odaörnlése által a véredé
n1 ek megdLrzzad11ak, az illető szerv forró lesz, ámbái hőmér
séklete nem haladja tnl a nmmalis fokot A niákhárlják 
g) uladása catharrhus nevet visel (l o) Mél) en fekvő szövetek 
gyuladása parench) matosus lobnak nevezte tik Gyuladásoknál 
a vér fehér testei a szö\eteken átszürődnek s mint izzadmá
H) ok rakódnak le; a n' ákhár lj ák gyuladása desquamativ, mivel 
a felület sejtjeinek lcvállása által jelle;leztetik 

A parench} malosns lob izzadrnám a infillra!um nevet \'isel 
Sokszor a· g} nladt hel.i ben képződő \áladék feloldja a kötő
szövetet s tályogot \ag} fekélyt képez A gyuladás mérséklése 
\égett a vérkeringés rendellenességeit kell megszüntetni s a 
vért a giuladt he1J1Ől elvonni, l Elvonó szerek, Diapedesis 

Gyümölcs, l Fruclus 
Gyümölcsczukor, laevulose, a g) ümölcsökhen a dextrose,al 

eg) ült fordul elő, attól abban különbözik, hogy a poláros fény 
sikját balra forditja A nádczukorhól is képződik a laevulose 
együtt a dextroseval, azért a nádczukrot e két czukor keve
rékének !Pkinthetjük s imertnek mondjnk Az invert cznkm a 
nádczukornak hig sa\akkal való főzése vagy erjesztők behatása 
alatt képződik 

C12 fü2 On -1- H2 0 = Go Hm Oe -1- Ce H12 Oe 
nádczukor dfitrose laevulose 

I'iszta laevulose ngy állithaló elő, hogy hideg invcrtlé lett 
cznkrnt mésztejjel kevei ünk, midőn a laevulosénak calcium
lr] drox0 ddal való veg) ületc csapódik le. melyet kimosás ntún 
oxalsavoldallal elbontunk, midőn tiszta laev ulose és oxalsavas 
calciurn válik ki 

A laevulo e csupán a pohíros fénire való hatásában kü
lönbözik a dextrosetól HNOa-al oxv dúlva borkő- és oxalsavra 
bomlik, erős reducáló anpgok maÍÍnittá alakitják. 100 '-rn me
legilve \·izvesztés közben gun1111isze1 ü levulozánná alakul: 

G:, H10 0:, 
Gyüszünke = Digitalis. 
Gyüszüvirág = Digitalis. 
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H 
H = a hydregén chemiai jele. 
Haemagoga, a vérvételre szolgáló eljárások: érvágás, kö

pöly, pióczázás 
Haematein: Cm H12 Oo, a lignnm campechianum egyik al- ' 

katrésze, mely a haematoxi linból keletkezik, ha annak oldatára 1 

ammonia és oxygén hat Zöldes árn) alatn pikkel) es jegeczek, 1 

H + S02 behatására haematox) linné alakul · · 
Mycroscopiai metszeteknél a sejtmag megfestésére alka]' 1 

mazzák . ,I 
Haematin, vérfesteny, a vérnek ama alkatrésze, mely a 

vaslestecskéket tartalmazza Ha vért savakkal vagy alcaliákkal 
kezelünk, az globulinná és haematinná hasad, mely ntóbbi hae„ , 
minnek is neveztetik s régi száraz vérből is előállitható Oxy- ·I 
gént kötni képes, mely azonban redukáló ani agokkal elvon- .·.1 

ható; erős savakkal főzve vasélegsót és vörös haematoporphy-
rint nyerhetni belőle ·I 

Haematin-albumin = száritott fibrin, melyet poralakban 1 

kávés kanalanként adagolnak naponta 3-4-szer .· 
Haematit, lapis hacmatidis; ochre a rnbra, veresvasércz: 

Fe Oa, Némelykor kristályos, gyakran vese vagy fürtalakban 
található termés vasércz, melyről a régiek azt hitték, hogy meg
alvadt vérből képződött Alkalmazták mint vérzéscsillapitót a 
vas javallatai alapján .i 

Haematogen, uj vérkészitmény, melyet Homel eljárása sze
rint következőleg készithetünk: marhavért hosszas kevergetés 
állal fibrinjétől megszabaditunk a vörös, megszürt haemoltar- . ! 
talmu vért 1/

2 
térfogatnyi aetherrel alaposan összerázzuk, hogy , 

a zsir kioldódjék s a keveréket választó tölcsérben pár napig fi 
állani hagyjuk Végül az aethert elkülönitjük s a tiszta folpdé- j 
kot folytonos keverés közben 30-33 'G-nál térfogatának 1/„·ára !I 
pároljuk be, ezután 20"/0 gl) cerint és 10"/0 malagabort adunk • .•. ··• .. ·1 
hozzá s sterilizált edényekbe zárjuk. A száraz haematogen ugy 
készül, hogy a fibrinmentes és zsirtalanitott vért légüres térben 1 

szárazra párolják s porilják 150 grammja megfelel 1 liter Ho' l 
mel-.féle haemalogénnek A Schneider-féle haematogén 20 gr. 1 

száraz haematogénnek 150 gr. langyos vizben való oldása által -.··.•.••! 

készül, az oldatthoz még 50 gr glycerint és 25 gr malagabort 
kell keverni · '' 
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A Dietrich-féle haematogen 80 gr száraz haematogen, 500 
gr hidegviz, 200 gr. SJI~simpl 100 gr borszesz, 100 gr ma
lagabor, 1 gr. essent-Tienedictianer bői készül Adagja naponta 
2-3 kanál. 

Haematoglobulin = ~moglobin Haematose Wülfing, viz
ben oldhatatlan vaspraeparatnm, mely ngy készül, hogy albu
minatokat a niltonaphtolsulfósavas natrinmnak vassójával csap
ják ki. Gyóg)értéke kétséges. 

Haematoxylon campechianum, carnpechfa, kékfa, a caesal
piniák családjába tartozó 10-14 m magas fa Közép-Ameriká
ban, főleg a Campéche öböl vidékért A fát 10 éves korában 
levágják. a sötét kéiget és sárga háncsot eltávolitják s a fa 
kemén) ét, mely veres szinti, forgácsokra szaggatva hozzák a 
kereskedésbe, mint yeres berzsenvt: lignum campechianum 
(Brit, franczia, német és é.-amerikai gykY) 

\'örös, levegőn megfeketedő tömött, szivós forgácsok, fű
szagu, összelmzó édeses izü Harántrnetszetbcn a likacsos, lmllá
mosan lefutó fekete-barna g) ürüket, keskeny velő" és széles 
fasugarakal lehet látni Az edén) ek petyt) ezettek s némelykor 
1-2-je a fasugár egész szélességét elfoglalja, belsejökben 
g) anta-fén) ü vörös pikelyes jegeczeket láthatni A campechfa 
szinanyaga s igy n1aga a fa is KOI-I hozzáadására ibolya- 1 sár
gás- majd barna szinü lesz, savak vörösre festik, 

Tmtalmaz HaematOX) !int! c16 HH Oo mintegy 9-12 '/„, 
mely 2-3 fü 0-zcl jegeczedik, szintelen, liquiritiához hasonló 
izü ; a' oldat világosság b :hatására megver esedik, ammoniával 
és oxygénnel kezelve haemateinná (l o ) alalrnl át A poláros 
fény sikját jobbra forditja, J(OH-dal olvasztva pyrogallolt ad, 
réznek égvén) es bor kő s a vas oldatából r ézélecset választ le ; 
tartalmaz még tannint g1antát, kevés illó-olajat Mint gyenge 
összelmzó szert decoctum alakban rendelik bélhurnt, idült has
menés, vérhas eseteiben Vasedénjben ne főzessék L még 
Fernambukfa 

Haematuria = vérvizelés, a vese, hó! yag vagy hugycsó 
bántalmait kisérő tünet, midőn a vizeletben górcsővcl vérsej
teket lehet látni (valódi), vagy ha a vizeletben a vér szinanya
gát találhatni a vérsejtek nélkül. (T. Hugyvizsgálat) A veséből 
szárn1azó véres vizelet eg,yenletese11 tartalmazza eloszolva a 
vért, a többi esetekben a két edényben felfogott vizeletnek, a 
vér tartalma nag) obb vagy kisebb 

/\ haematuria gyógyitásának az előidéző ok ellen kell irá-
nyulnia. 

Haemin = Haematin 
Haemoferrogen = Haematogenum siccum.. 
Haemogallol, a pyrogallolnak fibrinmentcs vérre való ha

tása által előállitolt v cgyület (Kolbert); vörös-barna por, adagja 
0 1-0 5 gramm 

Haemoglobin, haemaloglobulin, haematocrystallin, a vörös 
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v~rsejtek jegeczedni képes \ötös szinü festanyaga, mel1 a pro
te1dokhoz hasonló összetételü s körülbelül a következő képlet
nek felel meg: C&4 H7251\'15 ti 11'eu 4:; So 63 02140; a haen1oglobinnak 
igen nagJ fontoss~íga van a getinczes állatok szervezetének 
inűködésélJen, 1nivel az ox.J gén-félvevő közegét képezi 
· A haemoglobin a légcsei e alkalnuíval a tüdőn át oxygént 
vesz n1agához s n1int oxyhae1noglobin a Yerőerek utján vitetik 
szét, az ily vér artcrios11s, élénkpiros; az ox\gén átadása után 
a hacmoglobin C02-ben dus és sötétpiros, az ily vé1 venosus 
L Égés 

A haemoglobint előlchel állitani a vérből ha azt kevés 
vízbe adjuk, 0 ·-C-ra hűtjük s aetherrel leötltJük Összerázás 
ntán a vizes oldalban haemoglobin lesz, melv oldatból kijege
czilhető, ha 0 '-ra híítve, hideg alcoholt öntütlk hozzá. Az egves 
állatok haemoglobin-jegeczei sokszor eltérnek egymástól A ~·ér 
speclrumában a haemogloLinnak két eln;elési csikja van A 
haemoglobin C02-vel is eg) csüL sőt jobban 'mint az 0-nel, innen 
van az, hogy a CO, az 0-l belőle kiüzi. Alkaliákkal ;aa, sa-
vakkal kezelve globulinn<Í és haemalinná hasad. L o "· 

Haemol, a haemogallolhoz hasonló készilmény, mely filnm
mcnles vérnek Zn 0-dal való kezelése által készül; halooén-, 
réz-, higany vegyületei ismeretesek " 

Haemopis sanguisorba = Lónadáh .. l Hirudo 
Haemoptoei vérköpés, a tüdő \'érC,dén\ eib61 szárn1azó vér

zés, i;-1el.J' köhögéssel ürül ki; a \'érzés a véiedén)" n1egrCpedésc 
föl} lan all be a lödő különböző megbelcgedéseinél Kezelésénél 
a _n.)ugalo111 a fő; a köhögés csillapitására n1orphiun1, codein, a 
ve1 edén.) ek összehuzásár a alnn1cn, se cal e cornutum, hydrast 
canadensis adandó -

Haemorrhois = A1 an\ ér 
Haemorrhagia, \érzés,· a vér kifolyása a megrepedt \ér

erekből. A vérzés lehet bőralatti és nvill külső és belső A 
bőralatti vérzéskor a vér nem iut felszlnre, hanem elterjed 
(suffusio) vagi pedig szétágazik a szö1etekbe (iilfillratio). 

A lljilt vérzésnél a bőr is megszakad s a vér kiömlik; 
ha a kiöml6 'ér élénkpilos s rithmikusan előtörő, akkor az 
a1leriás erek \·annak n1egsérülve, ha pedig a vér folvtonosan 
áran1ló s sötét n1egg3 szinü, a venosus erek vannak hánta1111azva. 
Az elso1 oll vérzéseket külső vérzéseknck is nevezik A. belső 
vérzésnél a vér a felszínre nem jut közvetlenül. hanem a belső 
szeneken: g) omor, bél, máj, \ese, méh stb .. jelentkezik A hae
morrha~ia csillapilása történhetik: momással hideg >a''l' + ·10" C meleg borogatással, vérah asztó szerek alka! mazásáv~t 
a vé1zőedény hekötésé\'el., a verőérlörzs leszorításával a vérz~s 
helye fölött (verőér) rngy alatt (vivőér) 

Haemostatíca remedía, vérzésesillapitó, szerek csoportja, 
n'.elye~ az .ap.rób~ '.éredén~ ekból szárm~zó (parenchymás) vér
zesl csillaprt1ak reszrnt a 'er megalvaszlasa, részint a véredény 

falának összelmzása tÍllal ll) en szerek a jéghideg és a + íO "C 
meleg, fen sesqnich)n.rnt almnen, salieylsav, belsőleg a 'ér
edények összelmzása 'által hatnak a secale cornutum, h) diastis 
canadensis, digilalis stb. 

Hagenía Abessínica 7'1fousso 
Hager Hermann János Gyula, német g' óg\ szerész, szül 

181 G. jan 3 án Berlinben, meghalt 1897 A g) akorlati gj óg) -
szerésZet mcs!ere, az eln1életi tudon1ánynak n1egalapitója. 

l\.atonai szolgálata ulán Salz\·\edelben gyógyszerész lett s 
mint gyakornok ! é;et töltött ott, mely idő alatt számos szép
irodalmi és tudomán) as dolgozatot látott ő tőle a szaksajfó. 
J8.13-49-ia a fraustadli gvógyszertát tulajdonosa volt, hol 
munkának" és kötelességtndásának szentelte minden idejét 
1860-han Berlinbe költözött, hog) teljesen az irodalomnak éljen 

Hager irodalmi munkássága eg) edül álló a gvóg,) szeré
szethcn, n1úvei egész könyvtárt tesznek ki, n1elyek szakn1ánk 
minden ágával foglalkoznak s époly ismeretesek orosz, franczia 
angol fo1ditásban, 1uint nén1etben; n1int tekintél.)re hivatkozik 
1cájuk a inodern szakitodalon1 is ~agy érdeme van abban, 
hogy kimutatta a titkos szerek haszontalanságát, az élelmi szc-
1·ek n1effvizsaálásár a i11unkát itt s a avóg' szerészeket a.1· ánlolta 

h Jo "-" , 
tápszer vizsgálók g) anánt . . . 

Számos munkái közül legnevezetesebbek: l echmk der 
I>har n1aceut. ~Ianuale phar1naceulicun1. I\.on1n1enta1 e zur Phar
macopöen :\forddcutschlands, Hussic. Germanic. Handbuch der 
phar macculischen Praxis, kiadója volt a 'Pharmaceulische 
Cenlral-halle"-nek, mel) et 20 éven át ernyedetlen szorgalom
mal ,.ezelett s tartott a legmagasabb szinvonalon buvárlatainak 
és munkásságá1rnk gyümölcseivel 

Hagymáz = T J phus. l o 
Hahnemann Sámuel Keresztély Frigyes, német orvos és a 

homocapalhia megalapitója, szül 1 i55 ápr 10. Meissenben. 
mcgh 1843 jul. 2 Párisban TafUllmánJai nlán Dessanhan or·· 
\OS volt, hol felfedezte az n n Mercur. solnbil, Halmemannit 
Lipcsében irla az első >Gyóg) szerész-Lexicon<-t 1193-1799 
![ kötetben ~lidéín eg,szer saját magán a china·kéreg hatását 
tannlmányozla, tapasztalta, hogy annak nagy adagja váltólázt 
idéz elő, mig a kis adag azt megg) óg) ilja ·l~mc tényből knn
dulva fölállito!la a homoeopathia néven ismert (l o) orvosi 
irányt, meli et először 1790-ben Hufeland lapjában fejtegetett 
Az uj tan heves küzdelmeket okozott, melyeket Hahnemann 
meguma, számos helyváltoztatás után Lipcsébe költözött, de itt 
scn1 lndott tanainak népszerüséget szc1ezni s szereit sen1 árul
halla Innen Köthenbe költözött, hol Ferdinánd herczeg házi·· 
orvosa lelt 18:15-hcn Pádsba mClll, hol halála után felesége 
fol) tatta !érje szellemében a gycígyilásl. L Homoeopathia. 

Haj, pili fonalszerü béírfüggclék, mel) az emlős álla/ok 
bőrét elfedi s a test melegének visszatartására szolgál Az ily 
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szőrnemeket a fejen hajnak, az állon szakálnak, áz orr alatt 
bajusznak, a test n1ás részein sz6rnek nevez_ik 

A haj a magzatban már a 3-ik hónapban kezd képződni 
oly módon, hogy a bőr dndorai lefelé az irhába csapot eresz
tenek, melset hajcsirának neveznek . A hajcsira alsó vége 
bnnkószerüen kitágul s a hajszemölcs majd a hajszál 
maga képződik ki belőle A haj bizonyos korig kihnl s más 
képződik helyette, melyet a hajszemölcsök sorvadása okoz ; az 
elsorvadt hajszemölcsök helyét a hajhagyma foglalja el. A fej 
haja 2--4 éYig él, a pillaszőr 100-150 napig A kitépett haj át
ültethető egy más felsebzett testrész bőrébe 

A haj szinét az állományában levő festanyag s a velőállo
mányban foglalt levegő mennyisége adja meg, a barna haj sű
r übb és vastagabb mint a szőke 

Haj ápolása, a haj kihullását előidézhetik & fejbőrnek 
betegségei, anpak táplálkozási rendellenességei vagy ha az éveken 
át tartó faggyukiválasztás az elszarusodásba megy át, mely a 
fejet korpássá teszi. 

Mint minden kezelésnél, ugy a haj ápolásánál sem szabad 
tu)zásba menni A fejbőr hetenkénti megmosása g) enge meleg 
vízzel és szappannal a felgyülemlett faggyutól és izzadtságtól 
igen ajánlatos; mivel azonban ilyenkor a haj zsírjából veszil s szá
razzá, törékenynyé válik~ tanácsos a hajat időnként gyengén• 
111egzsirozni, dc nen1 a szerle-·széjjel l1irdetett csodakenőcsök
kel, ·hanem cz.élszerü ártalmatlan an) agokkal, p o 

Rp 
Axunqiae po1 ci 
M edull bovin. aa GO 0 
Olei :amyd du/e 5 0 
Balf Pewuian 4 0 
Tiae benzoes 2 0 

A tulzsirozás is ártalmas, ezért szükséges a hajat és fej
bőrt hetenként 1--2'/o-os soda-bicar hona oldattal jól megmosni 

Km pás fejre igen jó szer a sublimát 1: 1000 oldata, alco- : 
halban adott desinficiensek, szóval azok melyek a fejbőrt tisz-- :f 
tán tartják. L Alopecia -ii 

Hajcsövesség, !. Capillaritás '·I 
Hájdaganat, 1, L ypoma •·I 
Hajfestő szerek:- a haj külső részének megfestésére szol- ;ll 

gáló szerek, melyek legtöbbnyire fémvegyületek s r ednctió ut- :; 
ján a haj felületére fekete kérget képeznek Ilyenek: Ei 

Szőké1e szinezők: l. a zsirtalanitott hajra 3"/"-os hydrogén- _ ~l 
hj peroxi dot kefélünk hosszn időn át . . 'i 

U, Kal. h.wermang 4 0: 95 vizoldatát 'isszülc a hajra; ha ·1 

esetleg a bőrön folt támad, azt natr thiosnlfálnak 1: 25· olda- jj' 
tával lehel eltávolituni; 'l 

m . l ' fon. ,oouo. l ,. '" """' '" hi.m• ""'"' fümk 1. 
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10 r vizben való oldatát viszszük a hajra s 1 órn mnlva ka -
linm bisnlfidnak 1 : 2 oldatával lemossuk azt 

Barnára vagy Jíiketé1e szinezők: I Pyrogallol 0 50 Spir 
vini Gall 30 0 Bals. peruvian. L Liquor feni acetic. guttas VI. 

II a) Natr thiosulfur. 50, fü 0 = 500 
b) Plnmb. acetic :1?,'H, 0 = 500 a két oldatot í6 r. gly

cerinnel s 60 r. aromás szeszszel keverjük s fénytfíl óvott h!'
Iien ülepitjük s végül filtráljnk ?'aponta a hajat megkenjük 
vele, késöbb már csak 8 naponket. · 

III ·Chne-Fo<, nem más, mint 2°/„-os paraphenylendiamin 
és 15"/„-os Na OH oldata Ekzemát okoz. Ilyen forma hatásu 
a 3"/„-os p phenylendiamin és 3%-os hydrogen-hyperoxyd ol
datának keveréke 

lV „ Anreol< = 1°/"-os melhol, 0 3'/o amydophenolsav, 
0 6% monamydophenolamin, 30"10 borszesz, 1 

/, °io natr hypo
snlforos oldata. 

\' Plnmb acelic 20 0, Glycerin 80, Aqua rosarum 250, 
Sulfor praecipit 3 

\'! a) 15 glicerin, 5 i2 ammon'a, 76 viz, l 25 b!smnilricum, 
b) 105 pvrogallol, 13 68 natr hyposulfuros, 8;) 26 v1z • 
\'U. a) Pyrogallol 1 5, Spir vini 30 
b) 2 5 natr snlfit, 100 víz 
YIII Haiger: a) Cupr. snlfuric 2 5, cuprum acet 2 5, 0 5 

pyrogallol, 95 viz, 5 borszesz; 
· b) 10. Kal ferrocyanat. 100 viz. 

!X a) Pyrogallol 0 90 Spir Aqua aa 25 ~ 11 .+~ 
b) Arg. nitric fus. 1 50, Aqua dest 30 Ammonia arm) i, 

amig a fekete csapadék ismét feloldódik 
Hajgöndöritő: Gummi arabici :10, _Borax veneta, 40, Sac

chari albi 60, Spir aromat 100 A hajat beáztatni, száradni 
hagyni majd lemosni . . • . 

Hajhullás ellenes szerek, !. Alopec1a, HaJapolas 
Hajnövesztő (9) Rp Fol. Jaborandi 20, Spir. vini di!. Aquue 

Cologniens aa _ 100 Digere et filt~a: .. , _ . , 
__ Rp Acet1 canthand Glycennr aa ?· 1 ra_e cI:mae 2: ,~quae 

naphae, Aquae rosar aa 40. M1sce (LotIO crmalrs). Ha.inovesz
től> készülnek más compositiók szerint is, de a főalkalrészök 
vagy pilocarpin vagy cantharis 

Ha1-regenerator, l Hajfestőszerek . . . . . . 
Hajszesz elöiratok: 1) Rp. Ghmrnr tannrcr 2, Glycennr 

pur i 80, Trae canlharid 2, Spir vini rect. 160 Essence violett 
51 illisce 

2.) Rp Acidi tannici 20. T rae ratanhae 50, Trae chinae 
50, .T rae cantharid 10. Spir vini gallic 800, Glycerini 250, 
Extrait de Rose 10 Misce 

· 3.) Rp Chinini snlfnr 1, Irae cantharid 10. Glycerini 75, 
Alcohol 500, Tra.e ratanhae 20 .. Spir lavendnlae 50. Misce 

:1) Trae chirlae 50, Trae canthar 25, Bals peruv 20, Spir. 

_;____;_~~-""·~~----~~~~~~~~~~--~~--~---~~ 
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sapon kalin. 150. Aquae cologniens. 250, Spir dilut 2000. OI 
gernnii 3, Misce 

Hajvesztö szerek = Depilalorium 
Halál; az élet feltételét az atl\ agcsere képezi, melynek 

rnegszünése a test „n1űködésének n1cfiszünését vonja n1aga után. 
Az anyagcseret megakaszthatják: az azt fenntartó veayü

Jetck hiánya, az anyagcseréJ1ez szhkséges légzés s a Yérk;l:in
gés n1egszünte; n1ivel a szervezet 1nfíködését az idearendszer 
kormán}ozza, azért az arra történő rendkivüli behatá~ok is ha
lált okoznak 

. A ha!ál „nen1 áll ?.e az e&ész s7:er vezetbcn . egysze1 re, igy 
a sz1v a IP,gzes n1egszunte utan n1eg ver Az 1zr11ok clern.' e
désével a hullarészek lág1 ak lesznek mell hío.1 sá<>ot 6 -'12 
~)ra i11?l~a a létreji~vő ~i1egalvadás. folylün n1ére\'s~g kÖ,:et, n1ely 
2!-48 OI a mulva 1smct mcgszürnk J. Hnlla 

Haláltusa = Agonia 
Halenyv = lclrtiocolla 
Halgyilok = Cocculns indicus 
Halhólyag . kbliocolla 
Halicacabi fruct.. = Baccac alkekengi. 
Haller Albert, német orvos és physiologus, szül J'i08 

akt lG. Bernben, megh. u o. 1?77 decz 12 Londoban, Pá1 is
ban, Báselber~ működött majd Göttingába hil'lák, hol megalapi
tolta a hotamcus kertet Haller a tudománv minden áaát mű„ 
velte, még verseket is irt Legnagyobb érdcÍ:neil az élet~n terén 
szerezle; ő \'olt az, aki kisérletilerJ bebizonvilotta hor1v érzés 
csak oly szervben lehet, rnelvbe1~ idegek {rannal~ s kin1utatta 
az izmok ingerelhetőségét melvre \Yilliam Cullen a solidarpa-
thologiát alapito!ta „ 

Hallersav = Liquor 'Űcidus Halleri 
Hallgatódzó kutatás, l Auscultatio 
Halmájolaj = Oleurn jecoris 
Halmazállapot, a testeknek a közönsé<>es hőmérsékletnél 

azon állapota., n1el,,hen azok a vonzerő kü!Őnböző nvilvánulüsa 
s~ciint 'annak Igy megkülönböztetünk szilárd, csepÍJfolyós és 
legnemü halmazállapotot L Cohaesio 

Halméreg, a conservált halak megromlásakor képződő pto
mainok l Botulismus 

Halogen, v. halaid elemek, sóképzők (régi elnevezés) ama 
elemek, melyek a chlorhoz hasonló chemiai tulajdonsá<><ial bir
nak, ilyenek a chlór, bróm, jód és fluor Szabad áll~JJotban 
nen1 fordulnak elő, dc n1int sók igen nagv rnenn,, iséaben ta~ 
lálhatók fől~g a r;hlor é~ jódve~yülctek A ·1rnlogénck ~en eré
lyes -· tnlaJdonsaggal Jmnak, fémekkel közvetlenül sókat ké
peznek, innen nevök ; H-n el erős, \ izben oldódó savakat ké
peznek, melyekel általában 

Halogen savaknak, haloidsavalmak neveznek: ll) cnek: 
HCI,HBI, HJ, HF/. 

i 
1 
1 

1 
1 

i 
1 
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Halogen sóknak ne1 eztetnek a halogen elemd' féim cg) ü-
letei, n m chlm idok,J:u:omidok, jodidok, fluoridok 

Halogenium = Chlor 
Haloid = Halogen 
Halvany = Chlor. / 
Hályog alatt közöns-egesen egy hárt1át értenek, mely a 

szembogara! eltakarja; orvosi értelemben a szüike hál1ogot 
(cataracta) jelzik ezzel a névvel, de hályognak nevezik az an1a
ur osist és glaneomál is (1. o ), fehér hál) ognak pedig a szaru
hár ti a elhegedését 

Hály ognak ne\ ezik még a szemlencse megzm arodását, 
duzzadását, mel) rendesen ütés vagy sérülés folytán képződő 
nedvek által okozlatik 

Hamamelin, a hamamelis virginica resinoid-ar11 aga, mel) et 
a levelek durva porából ngv állithatunk elő, hogy azt 21 órán 
át tömény alcoholban maceráljuk s pcrcolátorból azt lecsepeg
tetjük: a percolalurnot lepároljnk s a maradékot (i°I<,) alacsony 
hőnél megszáriljuk Barna, vizszivó g) antanemü agyag Suppo
sitoiiúkban alkalmazzák mint sh ptienmot, adstringenst és hae
mostaticumot 

Hamamelis virginica, bűbáj dió, É -i.merikáhan leni észő 
cserje 30 fajjal. Agai! kincsmutató cr ejünek mondja a babona; 
le,:clei tojásdadok, őszkor virágzik s tavaszkor terem Alkal
mazzák mint adstringens haemoslaticumot 

Hamany = a kalium magyar ne' e, mivel a hamuban sok 
kal carbonicum (hamuzsir) van. 

Hamburgi cseppek, J Elixirium ad longam vitam 
Hamu = Cinis 
Hamuzsir = Kal carbonic 
Háncs, phloema, a fák és cserjék kérge és cambiunrn.kö, t 

le\ ő szövet, mell' hosszukás sejtjei állal különbözik a többi 
szöyelektől A háncs amint a camhiurnhól kifejl6dik, ehcszti 
detképességét, sejtjei elszáradnak L Cambium 

Hanga, erica, régl botanicusok szerinl a sinapis arvensis. 
Hangyasav =' Acid. for micar 
Hangyaszesz = Spir. for micarum 
Hangyhalvag = Chlorofor 111 

Hányás, Yon1itns, a bolJ gideg g,~ 0111cn beli "égeinek izga
tása állal okozott tünet L Emetica 

A hániást csillapitani is lehet a bohgidegekre ható esilla-
pitó szerekkel. L Antiemetica 

Hányszékelés = 1 Cholera. 
Hánytató borkő = Kal stib tart 
Hánytató gyökér = lpecacuanhae rad 
Hánytató szerek -'-- Emetica 
Hardwickia pinnata Hoxb, Elő-Indiában tc1l\ észií la a le

guminosák családjában, hasonló a copaiferákhoi s épngy mer-
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nek belőle balzsamor mint amazokból. A hardwickia balzsama 
sötétebb és siirühb, egiébként a copaiva balzsammal megeg) e
zik L o 

Hársfa, 1 Tii i a 
Hartnak Ödön, német microscopkészitő sz 182G, megh 1891 

Párisban Rhnmkorfnál dolgozott, majd a németek bevonulása
kor Potsdamba költözött Hartnak kitüuő microscopokat készi
tett, alkalmazta a :'\icol-prizmákat s világító készülékeket A 
bon ni egj elem tiszteletbeli do cl orrá avatta 

Harvey (Hárvi) Vilmos, angol orvos s a vérkeringés örök
nevü felfedezője, szül. 1578. I\' 2. Folkstoneban, megh 1657 
VI 3 Hampsteadtban 1 annlt Cambridgeban és Padovában, 
1615-bcn Londonban a boncztan tanára 1630 l Károly nd
vari orvosa 

Verulami Bacon módszerét követte kutatásaiban s így lett 
a vérkeringésnek felledezőjé\é; kimntatta a sziv rendellelését a 
vérkeringés fenntartásában 1 őle származik eme, ma már álta
lánosan elfogadott elv: omne animal ex ovo 
. Has, abdol,ien, venter, a törzsöknek alsó-· elülső része, 
melyben a hasüreg s annak szervei foglalnak helyet. 

Hascsikarás, l Kolica. 
Hasfájás, l Kolica 
Hashajtó limonade = Potio magnes, citric. effervescens 
Hashajtó szerek, 1 Laxantia 
Hashajtó pilulák = Pilul laxant 
Hashajtó thea = Spec st Germain Fol. Sennae cum 

manna 
Hashártya, peritonaeum, vékony, feszes, áttetsző falu tömlő, 

mely a hasüri s medenczel~eli szerveket foglalja magába. csak 
a nőknél van a méhkürtök ·szümára megfelelő nyílás rajta 

Hashártyagyuladás, per itonitis, a hashárt) a egyes részeire 
vagy annak egész felületére kiterjedő gyuladás, mely el bizonyos 
csíráknak a vérkeringésbe jutása, a női medenczeszervek átter
jedő betegségei, a hashártyaür közelében levő tályogok okoz
nak. A fertőzési hash:írtyalob rázó hideggel s hirtelen fellépő 
fájdalommal kezdődik, a tünetek 3 nap mulva conbinálódnak 
hányással, először hasmenés majd székrekedéssel, a nyelv szá
raz, a has puffadt, a láz folylollos és magas, az érlökés kicsiny 
és szapora, a kimenetel pár nap mulva halál 

Gyógykezelése a bélmozgások megszüntetése ( opium). hi-
deg borogatások, jeges viz, elvonó szerek 

Hasis, l Cannahis indica 
Hasmenés, L Diarrhoea 
Hasnyál, a hasnyálmirigy váladéka, mely az emésztésre 

igen fontos. 
Hasnyálmirigy, pancreas, a hátulsó hasfaloll, a g) omor mö

gött fekvő mirigy, melynek kivezető csöve az epevezetővel 
együtt nyilik a gyomorhélbe A hasnyálmirigy a hasnyálat vá-
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lasztja el, mely az ételfehétel után 17--20 oran át tart . .\has
nyál dús fehÚnyeta_rtalmu ':'ynl~;, szi':'telen foly'.'d~k. alcalicus 
hatásn, tartalmaz haröm erjesztot: drastaset, trrrsmt és zsir
erjesztőt A hasn1 ál szerepét l Emésztés czim alatt 

Hasonalakuság, l Isg,i:m'íí:phismus 
Hasonszenvi gyógymód, l Homoepalhia 
Hasonulás = Assimilatio 
Haspuffadás, t.) mpanitis, mcteorismus, a belek légtai lal

mának megszaporodása, ha a belek mozgása renyhe, ellazult 
vagy pedig az el \311 dugulva 

Hastiphus = T.' plms, , 
Hasvizkór, a hashártya üregébe gyülemlett, savo, m~ly 

származhalik az általános vizkórral együtt a szrv es vese ban
talmaihól, vagy hel1 belileg képződhelik a máj kapuviszerére haló 
vérkerillgési akadályok fol)lán, l Hydops. . 

Hatvani István professor, a ·~!agyar Faust<, a d_ebrecz?nr 
collegiumban 37 éven át a geometria és phylosophra tanara 
Szül 1718. Rimaszombaton, megh 1786. 1748-ban Baselben or
vosi oklevelet nyert, Marburgban és l.eidában tanszékkel kí
nálták rne" de ő haza1"ött. :'dint orvos méb" a külföld előtt is b' • 
ismeretes !ürü volt; különféle csodás gyógyitásaiért s az akkon 
időben ismeretlen phpicai kisérletei miatt bűvészmesternek 
tartották s számtalan monda maradt fenn róla, miket azonban 
többnyire Kazinczy Sámuel főorvos, egykori tanitványa kol10lt 
Jókai és Makai szépen feldolgozták a Hatvaniról szóló mon
dákat. 

Haustum, ital, nag) obh menn) iségben elfogyasztandó főzet, 
Decoctum 

Havibaj, havivérzés, hónapszám, 1 Menstruatio 
Házi flastrom = Emplastrum noricum 
Házi gyógyszereknek nevezik ama egyszerü gyógyanyago

kat, melj eknek hatása köztudatu s apróbb bajolrnál orvosi be
avatkozás nélkül is használhatók anélkül, hogy a betegnek ár
tanának A házi szerek készletben tartása igen czélszerü oly 
helyeken, hol orvost, gyóg) szertátt hamar talállli nem lehet, 
vagy sürgős esetekben bárhol, leginkább azon apróbb, minden-· 
napos nemannyira betegség, mint inkább kellemetlenségeknél, 
melyek az embernél gyakran előfordulnak Ilyen gyógyszerek 
a különböző herbatheák, hashajtók; magnes sulf nalr hicarbo 
nic tapaszok, arnica, gyomorcseppek stb 

Házi ir = Ung domest coepis 
Házi pilula = Pilul. laxantes. 
Házi gyógyszertár, 1. Gyógyszertár 
Hb. = herba röviditése 
Hebra Nándor lovag, jeles bőrgyógyász, szül 181G. okl 7 

l:lrünbeu, megh 1880. aug. 5. A bécsi egyetemen a bőrgyógyá
szat tanára, hova mint központba, az egész világból sereglettek 
a hallgatók 
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Hebradendron cambogioides, l Gutli 
Hebra kenőcs. l. Ung Heb1 ae 
Hecsepecs = C1 nosbata 
Hectica = Tuberculosis 
Hectograph, ír ássokszorositó, Gelatinból készített lá"v de 

nen_i ragadós tábla, ~melJre ha hectograph tintával leirtii~pirt 
ho;1tunk s azt gyengen lenyomkodjuk, az irás rajta marad s innen 
'!rns lls,:talapoha a tinta minősége szerint 100 példünyban is 
a_t-:1heto oly modon, hogy a tiszta papírt simán a massára bo
nt.1;1k, s tenyerünkkel enjhén megn1omkodjuk, majd eg1ik szeg
letenel megfogva csendesen !öllmzzuk. ;\fossa előiratok 

I. 109 r ~!1.) v, ~00 r g!) cer_in 25 r. frissen kicsapoll ba-
1_ynm snlfat, 310 r v1z, (a franczrn kormánv hivatalaiban hasz-
náltatik) · 

Il Gelati~1 110, Gl) cerin 1000, Indiai sy rup 100 
llI Gelatm, Dextrm a~ 100 Gh cerin 400 cm" Bar snlt 

recent. praep. 50. ' ' 
IY 9e1atin 1, Gl) cerin J-, Aqua 2_ 
•\ lagyabb massák több másolatot adnak mint a kemé

n1 ek. Ili lágy massa: 
\'. Gelatin 750_ Sapo pulv 150, Sacehar :100, Gl_) ccrin 

6000, Dext1 in 100, Acid acetic 50 
Hectograph tinták .. Iú'/1 1 ~1el111 h iolet acid a cet aa 2, 

Fuchsin 1. Alcohol 1 Aqua 8 ' ' 
II ~Ielh) lviolet 1, Aqua 7, Alcobol 1, Rosanilin ') \qna 

10, Alcohol 1 •· 
Ill. Hesorcinkék 10, Acid. acet di! 1 Aqua 85, Gl) cerin 

:1, ll01 szesz 10 
Fel< el e. ;\letl11 lviolet 10, Niorosin 20 Gh ccrin 30, Gummi 

arabici 5, Alcohol -60. .. · b ' ' 

„ Piros: GyérnlÍnt fuchsin 10, Alcohol 1(), Acid. acet dilut 
2, C1nrnrni arab 10„ Aqua 70 

Zöld: Anilinzöld 15, Gl) cerin 10, \qua 50, .-\le.ahol 10 
,Heg, anyag~;iün) esetében a sarjadzó szö\et lmrjánzása 

fo_l) tai; kel?tkezi:; zsn~orodott kötőszövet Az nj szö\ el eleinte 
verc~en)dus, azert pnos; későbben tömörül s a véredénvek 
hel1 et a kötőszö\ et foglalja el "'- hegesedésnél csupán a kÖtő
szövet pótollatik, a mirig\húrnok soha 

Hegedügyanta, l Colophonium, 
Hegyi kappanör = Arnica montana 
Hehner. szám, a zsíros. olajok \ izsgálatánál azt mutatja, 

l~ogy m_enny1 oldhatatlan s,~n ~avat leh_et ni erni 100 gt. zsir ból 
l'eresztuh 1tele a kmelkezo: :) gr olapt 2 gr. [{OH és 50 cm''. 
alcohollal v1zfürdőn. addig hevítünk, mig a vízzel löbbé meg 
nen: zava~"od1k A llszta oldatot felényire bepároljuk s a ma
indekot \Izb~n old\a \"alamel1 savrnl elbontjuk; rneleoitésrc a 
zs1rsavak ola1szerü alakban a felszínre g) ülnek Az eh?álasztott 
s megmosott zsnsavat 100 °G-nál megszárítjuk s megmájük 
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"'- Delican, Hayr, iVest-Knights eljárások lényegükben 
ngyanezek. 

Heider fogpor, l. -PüTV dentifric alh 
Héj = Cor tex -
Hekim = arabiai czime az orvosoknak, hekim-basi -

főonos „_„/ 
Helcoma = F ekéh 
He_lent11, alantcam1)hor. az innia helenium g; öker ének ste

aropten.1e: Go Hs 0, mel\ a gyökérben olajjal együtt mintegy 
0 4°/

0
-11.yi 111cnn3 iségbcn "\"an jelen Szintelen, rnagas hőnél elil

lanó jegeczek, borszeszben, creosotban oldható Alkalmazzák mint 
expectoranst, antisepticnmot és antispasmoticumot 0 02-0 0 i 
gr..-os adagokban b1 onchitis, phtisis, diarrhoe eseteiben, 2°/0-os 
oldatban mosószerü! fehér foh ásná), eadometritisnél 

Helenium, innia helenitlm L önémg1ökér, sertecsék, a 
cornpositák családjába tartozó erőteljes „ f'Ű, mely vi1án1unk 
egész területén honos; é1elő gvökere 6 dm magas, szára el
ágazó, alsó levelei hosszas kerékdedek, a felsők 'petéded sziv
alakuak 1agy kerekdedek, szárölelők, lagozottak · az igen nagy 
kosárvirágzat az úg,égeken áll, a termés kopasz' petymeg „ 

A gvöktö1zs a német gyk\ szeiint hivatalos (rad enulae), 
frisséhen husos, n kereskedésbe hán1ozva s korongokra vágva 
kerül; barnásszürke, ize kese1 ü. [í.ercsztmetszetben a befelé 
sugaras kérget éles cambinmg\ űrii által látjuk elválaszl\a a 
jelentékeny bélállomán) tói, a kéreg kivételével a gyöké1 min
den részében az edényeknél tágasabb olajtartókat lehet látni s 
szabad szen1111cl is ész1 e lehet azokat venni; a gyökéráoaknak 
velőállon1án\ a nincs 

0 

A kéreg és 'előállomán) a parencl1ymiben 0 07 mm át
mérőjü szabálytalan inulin szemcsékei lm talmaz, mel) ek jód
dal nem kékülnek meg 

Tartalmaz 30'1,"
0 

inulint, (1 s.) 0 i"/0 helenint kevés illó-olajjal, 
keserü anpgot. 

Az ennlát 10: 100 infusumban adták mint tápláló szert, 
azonkívül jó hatása van a légző szervek humtjánál és bélhu
rntnál Hasonló hatásu a bardanna és cichorium g' ökere, l. o 

Helianthenum vulgar-e, szuhar tetemtoldófíí, naprózsa, föl
dön he' erő félcserje a bokorrózsafélék családjában hazánkban 
ll)Olcz fajjal Le\cle hosszas, épszélü., ,„irágzata fürtös. a virá
gok sárgák, a \irágtok háromcsappanl\ us Virágait háziszcr 
gpmínt használják köhögés ellen. -

Helianthin, meth) Jorange, sulfobenzazodimellnlamin, indi
cator gyanánt használt festék, mcl) nek oldata lugokkal sárga, 
savakkal vörös szint ad, eczetsavval. G02 és Sff2-nel azonban 
nem változik meg. 

Helices viventes, ékí fehér csigák az 6szszel becsukódott 
csigákat :-.Jémetországban összcgyüjtik s mint tápláló szert kül
dik szét; régebben tüdővész ellen használták 
Kazay, Gyógysz Lexicon III. 5 
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Helicin, a salicin oxydatiója utján keletkezik:' 

Cm H16 o, + 3/ 4 H, 0 
~e~icin, saccha,rolalum, a helix pomatia nedvének czukor

rnl kesz1tet~ pmala.m praeparatuma (5: 1), mel.1et 2-5-10 
grammonkent 'esznek be köhögés ellen. 
. Heliotrop, a heliotropium pernvianum virágaiból készült 
illatszer, melyet most heliotropinnak finom szeszben oldása s 
az oldathoz kevés jásmin-illatlal hozzáadása által állitanak elő L 
Parfum 

Heliotropin = A heliotropium illatan1aga. 
.~eliotr?piSf!!US, a növ.éi;y.el~ ama tulajdonsága, hogy egy

old~hol. :V~!o erosebb megv~lagrtas mellett egyes tagjukat a fény 
fele haJh!Jak. Tapasztalhatrn ezt szobanövényeknél, hog,· szárnli'
kal s Ievelerkkel az ablakból jövő világosság felé for&ilnak 

, ~eliotr:opium, ~ tuhiflorák rendjéb~ ta1tozó növények mint
eg) 110. f~J1a!, hazankhan csak .3 tenyesz. A h emopeum haj
dan ?fücma!is volt, a h pernvrnnum L-t kerti 'aniliának is 
nevezik ~.mm! dtsznövényt kedvelik; virága apró, kék, kelle
mes varnha szagu 

Heliot~opol: Heliotropin 90°/,,, Yanilin 10°/0 , Jonon és rózsa„ 
olaj nyomai 

Heliosis = Napszmás I o. 
Heliulll:. egy v é. légnemü elem, melyet 1895-ben az ar

gonn~l egiutt .i:am~ay Jedezett fe! , s,okan két indifcrens gáz 
elegyenek tai t,Jak Nagyobb merrnyisegnen a Napban fordul elő 
(D, „vo,nal), de a levegőben is jelen van Hamsav a cleveit 
r~ev,;r ;;sv~nyban fedezte fet midőn azt kénsavval kezelte s a 
fe.1lod? gazban a_z argont ,kereste, ekkor a Na vonala mellett a 
szmkepben egy idegen vonalat talált, mely megfelelt a napspe
ctrum Da vonalának 

. H~ll Gusztáv, gyógyszerészeti szakíró, az osztrák g1ógv
szei~szi testul~t volt elnöke :\'evezeles munkája a »Phárma
ce,u~schet~chmsches Mannale,, melynek II bővített kiadása 
1891-hen Jelent meg. 

Helleborein, a helle\Jorus virid vizes fmnízatából ólom
eczett~l való kezelés és csersavval való elválasztás utján mert 
g~ycosida; C20 H44 Orn; finom, összecsoportosult tűalaku jegeci'ek ; 
hig .sarnkkal hellebmelime és czukorra hasad Hatása a digi
talemnel egyezik meg, de annál erélyesebb 

1 

, „ H~lleborin: e,, H,2 .o,, glsco~ida,_ .mely :? helleborns niger 
gy o~eieben a hellebmemnel egyu!t JOn elo, v1zzel ki\ mható 
(0 O::i 0

/ 0 ) s alcoholból színtelen tűk alakjában jeaeczithető ki hig j 
],~~:~kal vagy Zn C/2-dal főzve helleboresinn°é és czuk~rrá , , 

1 e„ H,2 Q, + 4 fü 0 = Cao Hss Q, + Go Hi2 o, 

A helleborir1 hatása a digitalinnal egyezik meg Kellemet
len izii, bő n~ álelválaszJásl, hányást és hasmenést okoz, majd 
a végtagok hűdöttek lésziiek, \égtéie a szívverés megáll 

Helleborus albus, 1 Yeratrnm 
Helleborus niger, feket<Vhnnyor, kigyófíí, a ranunculaceák 

családjába tartozó növén{ bőrszeiü, ritkán és felületesen fűré
szell le\elekkel, virága ötlevelü kehelyből s 8-10 sziromból 
áll s már kora tavaszszal, sokszor már télen virít Gyökere 
függőleges, sötétbarna, a gyöktörzsről :JO cm hosszu, 2 -4 mm 
széles sötétbarna g) ökerek ágaznak ki 

A fekete hun) or gyökerét állatok fülébe huzzák mint 
,é1ehonót távolabbi szervekből Valamivel több helleboreint 
tartalmaz mint a zöld hunyor 

Helleborus viridis L ~öldhnn) or. a síkság és a tátrai fel
föld kivételével egész viránynnkon leni ész, mintegy 9- fajjal; 
gyöktörzse vízszintes s számtalan ludtól vastagságu egyenes 
ággal van megrakva meh ek feketék 9-11 cm hossznak 
0 8-2 0 mm vastagok Alkalmazzák extractnmát és tinctrn áját 
mint a digitalist Tartalmaz O 05''/0 hellebmint Az osztr V és 
német II gykvben hi1 atalos 

Helmholz Herman Lajos Ferdinánd, jeles physicus és phy
siologus, szül 1821 Polzdamban, megh 1894.. szeptember 8 
1842-bep Berlinben a Charité segédorvosa, egy évvel később 
pedig Potzdamhan katonaorvos lelt 1848. őszén mint a miívé
szeti akadémia anatómia-tanára került vissza Berlinbe, de már 
1S,19 ju!ius havában a königsbergi egyetemre hívták meg a 
fiziológia tanárának 1855 őszén a bonni egyetemen az anató
mia és fiziológia tanára lett, a mely állást azonban 1858-ban 
a heidelbergi egyetem fiziológiai tanszékével cser élte fel; 1871 
husvétján a berlini egy elemen lett a fizika tanára. Tudományos 
hirnevénck alapját Helmholtz ·Az erő megőrzéséről• czimü 
munkájával alapította meg 18!7-be:i és később, 1854-ben, köny
nvebb előadásban irt nagyszabásu művével: ·A természeti erők 
kÖlcsönös hatásáról< .. Az élő szem köthártyájának megvizsgálá
sára szolgáló szemtükröt, a melynek ő a feltalálója, külön mun
kában ismertette Legjelesebb művei: ·A fiziologiai optica kézi
kön}Ve• és ·A hangérzések tana•; ez a két munka uttörő volt 
a maga szakmájában, mert azt kutatta mint uralkodnak a 
physica mindenható törvényei az emberen is s milyen össze
függés van az ember belső világa s a külső világ között 
1890-ben Berlinben mellszobrot emeltek neki 

Helminthiasis = Gilisztásság, l Anthelmintica 

Helminthocorton, mnscns corsicanns, sphaerococcus heJ„ 
minthocortos Ag caeramium fruticnlosum Hoth stb. moszatok
ból áll, me!1ek Cmsica, Dalmatia, Sicilia partjain nőnek s 60°/0 

n1álka mellett különösen Na J-t, Ca SO,-t Na CL-t tartalmaznak 
ó* 
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s régebben ,i.-~-1 gr.-os adagokban poralakban golyvá és bélféreg 
ellen hasznaltak Az osztr. V gykvben hivatalos 

Helmont János Baptist van, belga onos és alch) mista 
1577-1641; már 17 éves korában előadásokat tartott, külföldi 
utazásából visszatérve chemiával foglalkozott Van Helmont ;olt 
az, aki megdöntötte Galenos és Paracelsus tanait, jatrochemicus 
volt ugyan s arcanumokkal akart hatni a bősz archaeus ellen 
de a'.' anyag és erő elválaszthatatlanságát hirdette, ajánlo!la ~ 
vegyi _szereket, r;rnlyek hatóiészeit ;•sapot< névv~l jelölte. Meg
honositolta a kortanhan az erJedes (fermentaho) eszméjét s 
föltet!e, hogy az archeusok fermentum által hatnak Ő használta 
a >ga~' szót elő_ször, föltalálta az am carbon készitési módját, 
hasznalta az antnnont, higan}t, bort s mint első figvelte meg 
az opinm izgató hatását · 

Van Helmont 1650-ben 1
/ 4 gramm sáfránvszerü porral 8 

uncia higanyból szinaran}at állitott elő, 1. Bölc;ek köve 
~emer~lopia_ ~:: estéli :vakság, fadrns, sötétség, tyúkhályog, 

a~ ,a ,Jelenseg, midon valaki nappal .iol lat de este már eh eszti 
latasat ~lyan~kná_l ~ordu! elő, kik;1ek ideghárt) ája érzéketlen 
a gyengebb feny nant reszmt a taplálkozás miatt, részint azért 
l;ogy ~zen~~k ,ho~szn ~deig volt kitéve erős fény behatásának' 
hezelese JO taplalkozas s fekete szemüveg 

Hemi = fél 
Hemicrania = féloldali fejfájás, 1 Cephalalgia 

„ Hemin:iorphismu.s, némely ~sván.ynak ,ama, tulajdonsága, hogy 
kiiegeczedesekor„m;ndket ve_gen ma_s-m~s ~ele alakban fejlődik 
ki Il0cn a galma1 es tmmalm Az ily asvan)ok meleaitéslrnr 1 

eg) ik végükön +, másikon - electromosságot mutatn~k 1 

Hemiplaegia = féloldali bénulás valamehik féloldalnak .

1

. 

h,űdése r~szi;ü ,az ~gyvelő megfelelő Íoborhártyájának roncso-
lasa (agyi verzes) altal (functionalis hemiplaegia) részint histe-
riás görcsök után Tartós, nem gyóg) itható baj. ' 

Hepar, kénmáj, kénszappan, chémiai ér telemhen ama ve
gyület)'everéke·k· neve, mcly,ek al~~licar bmrntoknak vagy lugok
na!'kei~n~l valo ossze.olvasztasa utpn keletkeznek A kénmájakat 
m311 Phnm~ ~negemhl!, Geber pedig a kénmájakból kicsapott 
~ent hasznalJa Albertus ~!agnns. később Basilius í'alentinns 
1rnak bővebbet a kénmájakról s >hepm" nevét is ez utóbbi 
adta neki májszerü kinézése miatt Lihavins. Bovle Glauber 
k?lönb?z? módon állítják elő a kénmájat s ismerik' némelv '' 
femek uant tannsitott tnlajdonságait Stahl és hívei sokat foá°- .! 
lalkoztak a kénmájakkal, mert theoriájuk eme am aa képződé'- · .. i.•.I 
sénél cserben hagyta őket · b J 

. A keve;~si arányt, melyet a gykvek elfogadlak. 176ti-han j 
Spielmann apnlotta, mely szer int 2 r K, CO,-ra 1 r ként ··1' 

kel! venni !. Kal. sulfura!um ·• l 
11 
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A kénmájak, főleg a kalinm sn!fnratnm rendszeres vizs· 
gálatát 1803-ban Berthollel: kezdte meg, ki inkább száraz uton 
ajánlotta azt készíteni. l Kalium snlfnratum A hepar elnevezés 
alatti veg) eke! l az illető fém sulfur atnma alatt p o.. Hepar 
barytae · Bar) um sulfmaj,.Alepar calcis = Calc snlfnratnm 

Hepar, máj, az emberi ~zervezet legnagyobb mirigye (1800 gr ), 
mely az epét >álasztja el ~ máj a hasüregben a rekeszizom 
alatt a gyomot t mintegy befedi, i !eben) ből áll, hátsó olclalán 
>ail a rnájkapu, mehen az iiterek és idegek lépnek be s az 
epevezelők ágaznak ki; alsó szélén van az epehólyag A máj 
jellegzetes alkatrésze a glycogen l Epe, Emésztés 

Hepar sulfuris = Kal sulfnratum 
Hepatica, régi gylnek szerint tobbféle növény neve, ig) a 

marchantia pol) morpha nevü alga (hepatica fontana), a trifo
lium anr cum (hep nobilis), az asperula odorata (hep stellata) 
slb Obsolet officinalisok 

Hepatisatio, a tüdőgyuladás második szakában a tüdőnek 
ama állapota, midőn légüregecskéi rostonyás izzadmánJnial 
telnek meg, miáltal a tüdő !ömötl mint a máj s levegfít nem 
tartalmaz Az izzadmány vértartalma szerint a hepatisált tüdő 
lehet >ötös. fehér vagy sárga Ha a felszivódás elmarad, az 
izzadmány vag) kötőszvctté alakul, vagy pedig a tüdő el 
e>esedik 

Hepatitis, a májnak különböző okokból származó gyula
dásos megbetegedése; il) en p o az idült szövetközi máj lob: 
hepatitis inlerslitialis chronica, mely leginkább iszákosolmál 
lép fel s a kötőszövet zsngo1 odásával, hasvizkórral 1-5 év 
alatt halállal fejeződik be ; a máj szövetének általános gyula
dása: hepatitis par encily matosa, vér mérgezésnél, t; phnsnál lép 
fel !. Májbetegségek 

Heptán, a paraffin sorozat 7-ik tagja: e, H16; színtelen, 
0 69 f s benzinhez hasonló szagu fol) a dék.. a benzinum pe
trolei alkatrésze 

Heraclides, tarenti görög orvos, a tapasztalati giógysze-
részettan legkiválóbb ókori rnúvelője 

He1 apath Vilmos, angol chemicus és toxicológus 1796- 1858. 
Herapathit 1 Chininum sulfojodinicum 
Herba, hb. ~ f\í, növém', ezen értelemben a szárított, 

onosi használatra szánt növéiiyeket értjük, melyek szárukkal 
és összes leveleikkel együtt használtatnak Ilyenek p. o .. a herba 
absin!hi, herba centaurii, hh marnbii; némelj kor a növénynek 
\'ir~lgait is együtt szárilják n1eg a levelekkel- s összekeverve 
expediálják, p o hb. centaurii, hb mil!efolii A gyógyítási czélra 
szedett növén::;·ekct i endescn virágzásnkkor szedik s ár11J ékos 
hcl) en megsz:iritva a fíípadláson raktározzák A gyógyszertári 
fiókokba a ritka rostán áttört, vagy erre való késsel össze-



metélt herbát kell tenni. Növénytani értelemben L Növény 
ez alatt 

Herbarium: 1) fűpadlás, a szárított növényi részek eltar
tására szolgáló padláshelyiség, melyben megfelelő nagyságn, 
külön-külön fedéllel biró erős faládák szolgálnak a növények 
befogadására Nem practicnsak az oly ládák, melyeknek reke-

' szeit egy közös fedél zárja, mivel az hamar elgörbül s a betöl
tést is megnehezíti 

2) herbarinm - hortus siccus név alatt a préselt, szárított 
s papirívekre ragasztott növények gyűjteményét értik, melyek 
a növények ismertetését szemléltető módon vannak hivatva 
elősegiteíli s a tudományos kutatásoknak is nevezetes segéd-· 
eszközét képezik 

Az eltevésre mindig a tökéletes növényt választjuk lehe
tőleg minden részével együtt s megszári!ás által conserváljnk 
Ennek legegyszerübb módja az itatós papir között váló szárí
tás enyhe, később nagyobb n3omás mellett. A növényt termé
szetes állásában helyezzük a kissé melegített ilatóspapirba s 
gyengén leszoritjuk, nehogy a növény vastagabb részei szét
morzsolódjanak. Első nap az itatós papirt 2-3-szor fel kell 
cserélni, mivel hamar átázik A szárítást közönséges melegnél 
kell végezni oly módon, hogy a növényt a levegő is érj e, 
mert különben a növény füllik s megbarnul A sárga, piros, 
narancsszinü virágok megtartják szinöket, de a lila, kék vagy 
rózsaszinüek hamar elvesztik azt de gyors és meleg szárítással 
ez megakadályozható Szokás a színváltozás megakadál) ozására 
a száritó papírt oxalsavoldattal impraegnální, vagy a friss nö
vényt előbb higitott kénessavoldatban áztatni, midőn a sav a 
szinanyagot r educálja, de, az száradás közben oxygén t vonva 
magához, a növény ler rriészetes szinét visszaadja 

A kövér növényi részeket g) engén szétnyomkodjuk s a 
fölösleges vizel felitatjnk bel'őlöl' A lepattogó levelü növénye
ket (fenyő) előbb kissé hervasztjuk, majd pár órán át glycerin
hen áztatjnk s azután szárítjuk meg. 

A husos növényi részeket sóoldatban, alcoholban, ké
nessavban tartjuk el, vagy pedig pm affinnal impraegnáljuk 
azokat 

A már kész növényeket syste1úaticus rendben cartonokra 
ragaszt.iuk lel s latin nevét, a gyü.ités idejét, a növény előfor
dulási helyét s más adatokat irjuk alá Hogy a herbariumot 
megóvjuk a megpenészedéstől, vagy némely rovar (anobium, 
ptinus, fur, troctes pnlsatorius sth) álczáinak pusztitásaitól, a 
szárított növényt 1 : 50 arányu alcoholos snblimat oldatban 
áztatjuk meg s azután kiszáritjnk, kisebb herbariumokat naph
talinnal is meglehet óvni; ujabban a szénsulfidot ajánlják a 
gyüjtemények begőzöltetésére A már megromlott növény-pél
dányokat a többiek érdekében azonnal kiveszszük s elpnsz
titjnk. 
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Her;)larinmot tar lani a gj akornokot tar ló főnök at 1887. 
jnl 16 O cs és kir. Fetsége által jóváhagyott szabályrendelet 
10 §-a értelmében tartozik, hogy gyakornokát fűvészcti gpkor
latok által a pharmacognosiába bevezesse 

Herba, .... ,. var ia l !J/eg1 cs főszók alatt P o Herba ab
sinthi 1 Absinthiurn stb 

Herbathea általános neve a házi g) ógyszer ként hasz
nált gyógyfűveJ{nek, igy: szikfű-, fodormenta-, ájbis-, rnell-herba
thea stb 

Herborista = gyógyfűárus 
Herczegnő vize = Aqua cosmetica. 
Here teslis, did\ mis, or chis, tojásdad, szi!Yanag) ságn mi

rigy, szá1~szerint kettő melyek a lét fenntartására szolgáló 
ondószülacskákat készítik. A he1ék a hüvelyes herebmokban 
vannak, mel\ el ismét az ondózsino1ral eg) üti egy másik bur
kolat vesz kÖrül, végre legkívül a középvarrat által kettéosztott 
herezacskó borítja he az egészet 

A her él 200 lmpidomn lebeny osztja fel, melyekben a 
herebél foglaltatik A herebélben kanyargós ondócsatornácskák 
vannak, melyeknek összes hossza 310 méterre mg, ezek a 
mellékherébe nyilnak 

A O 15 mm széles csatornákban a fanosodás korában 
s per rnalogoniák - ősondósej~c!{ keletkeznek, m~ly_;k car ion1i
toticus oszlás által spermatoc1takat, ezek sperma!Idakat teimel
nek meh utóbbiak Malalmlnak ondószálacskákká. Az ondószá
Jacs~k az ondóvezet6k csillószőreinek mozgása által az ondó
holy agbá, innen a h1~gycső~e tutnak A. her~. betegségei közül 
megemlítendő a borekv1zk01 cs az ep1d1d1m!l1s 1. o 

Heregyuladás, l Epididimitis . 
Herélés castratio, az állatok herélésének czélp az, hogy 

szelídebb .. hi~ékon) abb állatokat kapjunk 1 Castrálás 
Herélö por, pulvis caslrans, a he: él6k által a s~b tis~lán

tar tásá1 a használt sublimát-, chlornatnnm-, esetleg meg cmober
ből álló keverék 

Hérics ~, Adonis vernalis 
Hermaphrodita, himnős, a him és női ivarnak együ,lles 

jelenléte egyazon egyén~en A , gerii;~ztelen _állatok nagyresz_e 
hcnnaphrodita s önmagat termeken; ti! meg, Ilyenek az osztn
gák, férgek, galandféreg, piqczák, csigák slh ez a ~endes _h~n~1~ 
aphroditaság Gerinczes állatok hen_naphrodtl~saga „ !e.ilodcs1 
rendellenesség, még vedig az ivarm,mgy,ek, a. ktvezeto _1varntak 
és a külső ivarszervek rendellcnesscge altal iellegeztel!k Ha a 
külső ivarszervek nem felelnek n1eg az ivarn1irigyek r1eméne~. 
azaz ha pclelészekkel biró egyénnél him, ondók~szitőkkel„ [)l

róknál női külső ivarszervek vannak Az embernel ez clofor -
dul ha a nemi hasadék redői nem forrnak össze borékká s a 
herék a hasüregben maradnak, a hímtag pedig kicsiny, mind-
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azonáltal az eg}én férfi nemi szervekkel bir A női belső, s férfi 
külső ivarszervekkel biró egyének ritkábbak 

Hermes Trismegistos, az aegyptomi Thot istenség görög 
neve, istene és legfőbb ellenőre minden tudománynak. A gö
rögök a mathematica, csillagászat és gyógyszerészet könyveit 
>her meticns könvvek<-nek nevezték, meh ekhez bizorn os titok
zatosság fűződött nehezen magy arázhafó, néhol ér lhetet!en 
részletei miatt; ennek okáért később az alchymiát, mágiát is 
hern1elicus, azaz zárt tudornán\'nak i1evezték, n1ivel az csak 
titoktartás leple alatt szállhatott'tanitvánJiól tanit\ányrn Később 
Her mes 1 rismegistos alakját egy bölcs, majd király fogalmához 
kötötték, ki egyike a misticusok legnags obb tekintély ének 
Neki tulajdonitják a d abula Smaragdina,-t, mely az alchymis
ták szent könyve volt l Alchymia, Chemia. 

Hermeticus = titkos pecsétekkel lezárt dolgot jelent, mai 
ér !elemben a légmentesen elzárt dolgokra vonatkoztatják 

Her nia = Sérv 
Hernia hirsnta, porczika, a szegfrifélék rendjébe tartozó 

apró növény, .száraz .. hártyás páUrákkaL A virágzása kezdetén 
szedett növényt infusum gyanánt főleg hugylrólyag- és Irng)CsŐ
bajok ellen használják 

Heroica remedia, a gyorsan, csillapitóan ható szerek általá
nos nPve, ii.) enek: n101 phi11n1 codein heroin 

Heroin, morphium-diacetester, Dr. Floret állal ajánlott 
morplrium derivatum, mely a morplrinmból származik, ha an
nak két OH gyökében a H atomot eczetsa\l1rnradékkal helyct
tesitjük: 

/
0 OC CFia, 

'NO "o. OC CH,/ 
morplrium, heroin 

Fehér, jegcczes, kesern} és izü szagtalan por, alcalicus 
kémhatásu; vizben nem, savakban jól oldódik, borszesz is na
gyobb mennyiségben oldja, ugyszintén chloroform és benzol 
is Sava ny n oldalaiból Ingok kicsapják, de fölös lngban ismét 
feloldódik 

Von Wessenbmg kisérleteihéíl kitlinik, hogy a heroin a 
gyomor sósa\ ától nem szem cd bomlást \' áltozatlan marad 'iz
zel való hosszas hevités után is, erős savak n1elegitéskor az 
eczetsavat kiűzik belőle s mintegy elszappanositják 

Alcaloid reagensekkel csapadékot ad, legérzékenvebb rea
gense (1: 100 OOO) a jódkalium és a higanykaliurnjodid A ham· 
burgi legujabb gykv. megkivánja, hogy a heroin olv pontja 
173° legyen, H2 SO, szintelenül oldja, HNOa-as oldata sárga 
legyen Yizzel összerázva a szüredék a KMn o, oldatot szinlele
nitse el, Fe2 Clo-dal, Ag NOa-al, [{, SO;-el ne adjot1 csapadékot 
I-lig savval készült vizoldata hig Fe2 Clo-dal ne mulasson azon
nal kék szineződést 

1 

1 

1 
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Megkülönböztetés : 
.--~~~~~.....,~---~~~,.--~~~...,---~~--: 

1 Reagens 1 1!orphin 1 Codein 1 Heroin-

H, SO, J'NŐ, csepp/ ~;,vörös l ,é,vör:_i sá1gavörös. 

1 hosszu idó 
1 

hosszu idő 
1 111ulva kék 111ul~1a kék 
· csap szinezódés 

Fcrricyankal. azonnal 
kék- csap és vaschlorid 1 
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H2 504 és an1111 ,U~olya, ~.ö~d sárgás kék élénk vö-
inolybdacnic jsarga, voros] rös 
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I11'l03 vérvörös sárgás kék. \ sárgás. 
1 i 

A heroint a codein és mor pl1ium helyett használják de 
fél oly adagokban. Kellemetlen mellékhatásai nincsenek, a vér-
11} orrníst nem befal) ása Köhögés-csillapitó hahísa ugy szökán 
azonnal beáll , 

Herophilus, görög anatomus Kr. e a IV század végén Ö 
'égezte Erasistratossal egi üti az első hullabonczol;íst, fontos 
felfedezéseket tett, mel} ck nevét megörökitették ~Iegállapilotta, 
hogy az érzést az idegek szabályozzák, leir ta az agyvelőt, a 
szem r él egeit, a bélcsatornát, .a nemi szerveket s sok mást 

Herpes tonsurans, tarlcísömör, a trichophyton tonsurans 
nevü gomba által okozott bőr betegség, (Malmslen 18!5 ), mely 
állatokról ragad át az emberre, felléphet a fejbőrön s a szőr
tele11 helyeken is. A herpes először krajczárnyi nagyságu tele
peket képez, melyek pár év alatt az egész fejbőrt ellepik, mi
által a haj kihul. Előfordul a tarkó és mellkas bőrén is, mmt 
kerek, szélein piros. pikkelyedző telep. A gyógyeljárás a gom
bák elpusztitására iránj ul 

Előbb a pikkelyeket kell fellágyitani s eltávolitani majd a 
megtámadott helyeket antiparasiticus szerekkel : snblimát, sali
eyl, naphtol, kátrány stb bekenni. 

Herpes zoster, zona zoster, ővsömör, sajátságos bőrbán
taloni, mely lobos lefolyásn s leginkább vonal alakjában lép 
fel apró hólyagocskák alakjában bizonyos idegbajok lün~le 
gyanánt, a bárány himlővel bizonyos oki összefüggésben al! 
Gyógykezelése tiineti; a hólpgokat nem szabad. fölszakasztarn, 
a vizes borogatás is ártalmas, hanem száritó hmtőporral kell 
jól behinteni s erősen lekö ni, hog1 a ruha dörzsölése ne 
izgassa. 

Hervadás, a niivém pusztulásának kezdete főkép azért, 
mert az elvesztett táplálékot nem képes pótolni. 



~esperidin, a~ oleum ~urant corticum egyik alkatrésze (L 0 ) 
~lycos1da, m~ly v1zben alrg, forró borszeszben jól oldódó fehér 
1egeczeket kepez: C22 H26 012, a narancshéj szivacsos részében 
fordul elő Töméuy H, SO,-ban sárgán oldódik s czukoná s 
hesperetime hasad. -

Hetero másféle, különböző. 
Heterogen = különnemü, ellentétben a homogennel, egy

nemüvel 
. Hetocresol, cinnam0 l-cresol, fahéj savas metacres0lester · 

v1zben oldhatatlan, 65°-nál olvadó jegeczek, előállitható meta~· 
creso_lból, ha azt fahéjsavval toluolban oldják, phosphoroxy
chlondoldatlal visszafolyós hűtős csőben 120''-ra hevítik mia a 
sósavl'.é.l'.ződés megs7:ünik A kivállott anpgot borszeszbői" át-
1egecz1t1uk Mmt anl!septicumot használják 

Hetol = a syntheticusan előállilot natr cinnamylicum neve 
H,eveny, ac1;1t betegség, a fellépő, még nem régi folvamatu 

hetegsegek altalanos neve · 
, Hexaeder, hatos, a szabályos rendszer kristálvalakja meh 

6 negyzetes lap által határoltatik. · ' · 
_ H~xan: C, H14, a methán sorozat teliletl szénh) drogén ve

~ye ::> IS0!,11errel A norma! hexan a pelroleum dcstillalumában 
lordul elo. 

Hexylsavak, l Capronsa>ak 
H_g,_ = a higany vegytani jele 
H,1b1scus,, ahelmosclms'. ,hibik, pézsmás mályva, Aegyptom

ban,, K_elet- es Nyugat-lndrnban honos cserje a málvvafélék 
csaladJaban, melynek vesealaku, konkolynagvságu magvait ré
ge_bben serne;1 abelmosch1 vagy s. alceae Aeg' pticae néven 
11:1111 _sza~os1t~szeit ha?ználták, adták tincturáját gÍircscsillapitóul 
sot lngyomaras ellen is 

Hidant~in, a gl;colsav ureidje, mely az allantoinnal s allo
xansavval all összefüggésben: f{4 e, N, o, !Szintelen tűalalrn 
216" C-nál olvadó jegeczek ' ' ' 

Hidegláz, l FelHis 
Hideglelés, 1. Malaria 
Hidegrázás, !. Febris 
Hidegvizkúra, !. H\drotherapia 
Hidro* ... !. Hyciro 
H!gany, l Hy~rargyrum 
H!ganyamm~mumchlorid, 1. Hydr bichlor ammoniat 
H1ganychlor1d = Hvdr hichlor corroshum 
Higanychlorür = fÍvdr chl01, mite 
Higanycyanid = H1:dr cvanat 
Higanyhalvacs = Ihdr chlor mitc 
Higanyhalvag = H, dr bichlor corrosivum 

') A Hí . alatt nc1n található szavak a I-Iy ~ alntt keresendők. 
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Higanyjodid = Hydr. bijod rnbr 
Higonyjodíir · Hydr jodat flaY. 
Higanykéneg = Hydr sulfurat 
Higanykenőcs = Ung h5dra1.g. 
Higanyoxyd = H;,d]>""6:xydat 
Higanytapasz = EmpL hydrarg 
Higitás, 1 Dilutus 
Higvir ez, l Liquiritia 
Himbojolaj, l Ricinus 
Himek, porodák, stamina, filamentum, a virágzó 11övén1 ek 

lermékenyitő szene 
A. porzók a virágtakarón belül állanak s nem másak.. mint 

átalakult levelek, számuk a szirmok számával arányosan áll 
több körben vagy spiralisan elhelyezkedve 

A porzók a porzószálból és a porzótokhól állanak A por
zótokhan képződik a virágok hímpora, mely a bibére lmlva a 
virágot megtermékenyíti 

A különböző virágokban a porzók alakja, álhísa és cso
po1 tosulása különböző; sok virágban a po1zók egyenlő hosz
szuak, másokban keltő vagi négy hosszabb, ezek két-, illetve 
nég) fő.porzósak (didynamia, tetradynamia). A porzószálak áll
hatnak szabadon a pártához nőve, (mocsári ne!elejts), vagy 
egymással összeforna Ha valamennyi porzószál egy csővé nő 
össze : egyfalkásolmak, ha két csoportban állanak: kétfalkásak
nak nevezzük az illető virágokat Más esetben a porzótokok 
összenőttek, de a porzószálak szabadok (fészkesek) A dupla 
virágokban (teljes virág, teljes ibolya, teljes rózsa) a p01zúk 
ismét levéllé alakulnak át 

Himlő, variola, lázzal lefolyó fertőző betegség, mely a bő
rön fellépő genyes kiütések által jellegeztetik A himlő tulaj
donképeni ragályvivője nem ismeretes, egyesek bacteriumnak, 
mások protozoonnak tartják A ragály vivője a himlőhólyag
han székel s legnag) obb veszél; essége a genyedés stadiumában 
van. A ragályozás érintkezés utján történik kor- és nemi-kü
lönbség nélkül, de nem támadja meg azokat, akik már egy
szer szenvedlek benne s azokat, kik védhiml6ojlás által immu
nisok leltek. 

A himlő már a legrégibb korban ismeretes volt, Chinában 
s Indiában, az ind papok már védekeztek ellene a heojtás által. 
Európába a X XI században jött át Spanyolországon ke1esz-· 
tül s a X\'ILI századig relteneles csapása volt a continensnek 
:\!ióta a védhimlőojtás a legtöbb államban kötelezővé lett téve, 
a himlő mint járvány, csak szó1 ván) osan lép fel. 

A himlő (mindig hólyagos értendő) általános roszsznllélte! 
kezdődik, jellemzők a kereszltáji fájdalmak s a végtagok lmzó 
fájdalma 

A hőmérsék átlag 39' C az előjelek sulyos betegségre utal
nak; eme tünetek 3- 15 napig tar lanak A második időszakban 
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i8 órán belül az mezon, !örzsön, majd a \éotaaon vöros fol
tok, ezen sm óv~l ~~lt hólyagok_ '.sépződnek, a "'110'h agokból 1-6 
nap alatt gen0 tuszo, pustula fe1lod1k A oenvedési időszakban 
ed'ri elda betegség tetőfokát s min!egj 3 _'.".1 ;rnpig tart, a bőr 
uzza t s a ~e.ny hólyagok ,roppant viszketnek Ezután a bólya·· 

gok ~eletkezesuk sonendJeben felpattannak s 6-8 nap alatt 
beszaradnak s,az egész bőr pörkkel lesz fedve. A pörkök3-5 
nap alatt levallanak, s vörös, később elhalvánrndó heoeket 
hagynak visza (iagya) A himlő sul' os bfüitalom s 15-30"~ ha
lálo,~ássa~ jár. G: ógykezelése tüneti, a szoba állandó temj~er a 
tmaJu ~1/"-18.) legyen. A rag'.a képződését megakadályozandó, 
a pork_oket olajjal kell bekenm s a vakarástól megóvni Eme 
betegseg ellen a Jener által felfedezett beojtással lehet véde
kezni, !. Himlőojtás 

A him!,őnek ~nás alakjai még_ a bárámhimlő (! o.) és a 
fekete hunlo, (vanola haemorrhagrca). mely absolut halálos ki
men~,lelü s. a bőrön s a .belső szervekben "tellépő vérkiömlések 
alakpban 1elentkez1k s pár nap muh a halálhoz \ezet 

Himlőojtás, vaccinatio. Jenner angol onos által 1795-ban 
behozott orvosi mŰ\ eiet, melylvel az embereket immunissá 
teszik ? ~lin1;!ő iránt Jenner "ug3 anis egy 8 éves g,) crn1e
ket lehe~1!11mlobcn ,megb~tegede!l leányról vett anyaggal ojtott 
be, melynek lefolyasa utan a gveunek mmmnis lelt a valódi 
himlővel szemben. A beojtást einberre átvitt tehénhimlővel (lm-· 
1,'ianisált anyag) végezték, csak ujonnan hasznúlják a lisZtán 
allatoko~1 tenyeszteH anyagot .~~időn emberi nyirkkel ojlunk, 
az k~r ! ~} kan a. to~ te~nk , Az o.1tas_t a fc}karon végezik ugy, hogy 
az oitotuvel egi mastol 1 /2 cm hn olsaghan há10111-három he
lyen ke1esztalaku bemetszést eszközölnek s eme helue az ojló
anyagot, bedörzsölik. Az ojlás hel1 én 3 nap mulva vörös udvar, 
ezen holyagoc~ka támad mely egészen megduzzad s 8 nap 
mu\va genyedesbe megy at, melylyel kapcsolatban láz is kelet
kezik 10 ~l~p rnulv"; a hólyag száradni kezd s a pörk leesik 
, ~z OJtast legczel:z~rü!'b ~. G-7:ik élc_lhóban végezni s 
;):-6 evben UJ_ra. eszkozol111, 1111\·el az n11mu1utas ncn1 terjed en
ne! hosszabb 1de1g A v édhiml6ojtás minden civilisált államban 
kötelező az első, az ujraojtása 12-ik életévben. 

Himeor, a. ;ir,ágok himjeiben fejlődő sejtek, melyek a pele 
megter meken; 1leset eszközlik 

Himv_esszö, 111ony, penis, a hitnek párzási szerve, melv 
egyullal a hugy ehezelésére is szolgál A himvessző hfüon1 
l?arlangos 1éle~}'ől áll, melyek megmerevednek, ha azokba vér 
aramhk; az ulocsonton ered s a makk alatt végződik, 11--12 
cm;, m~redten 19- 22 cm, hosszu, a makkról a bőr Jehuzhaló 
s ht.\r:rnn?l~„nevezletik A.' hugycső G--7 mm, a makkban D 
mn;. atmer OJÜ, a Co\\ per-mirigyek (!. o.) váladékálól állandóan 
i;yakos 1\ fi ty ina he~ső ,falán s a n1akk szélén fagg.~ un1irig.J ek 
\annak, melyek a hodnal cas!or eumot termelnek 
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Hintőpor, közönbös, fedőszerül használt noveny i V<1gy ás
\ án) i eredetű igen fü~Q!Jl..porok, ilyenek: l.) copodium, ami lum, 
pulv OIJ zae, lap baptista e, talcum venetum sth l Pulv con
spersor 

Hiper, „ .. , !. Hiper ·./ 
Hippocastanum, l. Ae-Sculus hippocastanum 
Hippocras = Vinum cinnamomi 
Hippocrates, az ókor leghirescbb orvosa, szül Kr. e. 

iGO-han Kos szigetén, t 377 Larissában Az orvostudomá-
11) okba al) ja vezette be, majd Athcnben boncztant is tanult, 
de idevágó ismeretei nag) on g) adók, s bonczolásokat talán 
nem is végzett Szerinte a szellemi élet központja a sziv, az 
agi 11) álkát választ el. mely az orron ál távozik; ugyancsak az 
agyban képződik az ondó is, mely a gerinczen át jut a he
rékbe. Humoralpathologus volt s az embeiben négy fol_yadékot 
tételezett fel: \•ért, n1 álkát, epét és fekete epét. Gyógykezelése 
expecla!i\ volt s diaeticns uton igyekszik a nedvek egyensulyát 
hclpeállilani s csak midőn már a terri1észet nem segit, akkor 
folya1nodik az ő fő gJ ógyszereihez: en1etica, laxaniia, revulsiva. 
A he!eg ned\ ek kibocsájtása végett a lest felső részeinek be
tegségeinél eret vágott, az alsólrnál laxantiákat adott Alapul a 
kórismét állitotta s a megfigyelt simptomákat sokrn becsülte. 

'\Jűveinek számát ;)2„re becsülik Hippocrates gyóg) szerei 
voltak 111ég az á1 pafűzel, a 11.) droniel, OX) 111el.. Tanai a kosi 
iskolában adattak elő 

Hippursav l Acid . hippnricnm Lólmgyból ugy készitik, 
hog; azt \1,) részére hesií.ritik s 1negszürve só,avval n1egsava
ll) itják; az oldalból állás után hippursav jegeczedik ki, mel) et 
forró vizből ujra átjegeczitenek Forró vizbcn könnyen oldödcí 
jcgeczek 188 °C nál olvad Benzoesa\at (l o) is készitencl{ 
belőle 

Hirudo, nadál). himnős férgek a g) ürüsférgek oszlályában 
a nadál)iélék családjában, egész Európa n1ocs.!lraihan és tavai
ban tenyésznek. Testük hosszukás. lapos, csupasz, számos g) ü-
1 üv~.J, háron1 félkörös sugúrszc1 ü állkapocscsal, n1ely ek igen 
apro fogakkal vannak fegyverezve, liz sze111ök van Az állban 
70-80 két gyökeres fog \an, gyürüik száma 90-100. \érök 
piros A szemek tulajdonképen csak tappinlószervek s mini 
lekele pontok varrnak a fej;ég felső oldalán elheh ezkcdvc A 
lélckz6szervek 16 11,) ilásban a g) ürük között \· a1inak A hin1 
iva1sz_ervek a 2!-25, a nőiek a ~9--30-ik g) ürü között van
nak, 3 éves kornkban la\aszkor közösülnek s nváron a parlok 
likacs~iba kokonolrnt raknak, melyekből 4-6 h~t mulva buj
nak ln az ébrényck A gyógyszerkönyv többfajta nadály tartá
sát engedi n1eg, LL 111. orvosi vao·y ·nén1ct nadáh·: h i11edici
nalis L, melynek hála sötétzöld, fi'osszában lefutó' hal, világos
rozsdaszinü, feketén pett) ezett sáwal, hasa zöldessárga, fekele 
foltokkal és széllel; a mag, arországi s déleurópai nadály: h 
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officinalis, feketés zöld, a háti sávok s a has nem pettyezett, a 
has mindkét szélén fekete csíkkal van kerítve Használható 
még a rokon h. chlorogaster, leng\ el piócza mehnek zöldes 
hátán sárgásveres sávok vannak ' ' ' 

A lónadály (haemopis sangnisorba), melv naayobb, háta 
nem sávos, hasa sötétebb, ne használlassék, n1ert t~mpa fogai
val nem képes, a bört megsérteni 

Ha a nadaly a tenyérben nem zsngorodik össze, 'agy ha 
h~ngerded, s szájából eczetsav érintésére vér cseppen ki,· szi
\asra nem alkalmas 18-20 éYig elélnek 

A kereskedésben vagy nedves zsacskóban moha között, 
vagy anpföldbcn s~'íllitják A nadálj okat + 8°-nál nem ala
csonpbb s + 20-nal nem magasabb hőmérséken kell tartani 
r~edves láplöldbe1'.·, melyet 3--4 hetenként megváltoztatunk 
\ 1zben lm tam a pwczál nem czélsze1 ü, mivel \edléskor nem 
k~pes mag~ról a n1álkasze1ü bőrképletet ledörzsölni Ha mégis 
\ 1zben tartJnk, azt hetenként 2-szer kell változtatni s belé kevés 
caragaheent tenni, A piócza éhen 1 '/ évig is elél, eledelül bé
kát kell !<özibök lenni, 30 dbra egyeÍ, melynek vérét '/,-1 év 
al~tt emeszti meg A nadályok nyálkás és göcsös megbetege
desb.en .szenvednek, ezen betegségek közöttük ragályosak A h 
officmahs lassan sz1v ugyan, de többet, a h medicinalis gvor
s~n. ~e kevesebb:t Ha a pióczára sót hintünk, leesik a testről 
\ edleskor s fogvaltoztaláskor a pióczák nem szivnak Szivóké
eességü!rnl er,nelhetn,i lehet azáltal, hogy eczetes vízbe máitjuk 
oket ~Imt verelvonot alkalmazzák őket a test hor.záférhelő 
lobos hel.ieire, tüdőgyuladásnál a mellkas illető oldalára nehéz 
havi\ét„zés,nél a s~en1~rc1n ajkakra, vagy a rnéh szájára,' foglő
gi uladasnal hozzavalo üveggel felrakva a fo<>lmsra 

A pióczát a só megöli n 

Hispidus = keménv sző1ü 
Histologia = Szövettan 
Histero. „ „. Hsstero 
Hl = Hec!olite1 
Ho = a holiniun1 veg'\ri jele 
Hoaxam = Guaiacum 'otr 
Hód, hódany l Caslor, Castmeurn 
Hoffmann csepp ~ Spir. atheris sulfur Hoffmann elisi1 = 

Bals vitae Hoffmanni, Elix. aur composit. 
Hoffmann Frigyes, hallei 01vos!anár 1660-1H2, I Frig, cs 

l1dva11 orvosa · 
Ho~mann f?leg a pharmacologia terén működött, számos 

szere n1eg n1a is használtatik Orvosi 111űködésének irárl' a 
iatromechrnicus volt . \Ílalismussal egybekötve, mely sze1int 
az elenu 1 ostok 1zgekon1 ak; a feszülés és ellazulás helyett 
görcsöt (spasmns) és elern) edésl (alonia) \esz fel tény ezőkül, 
melyek ellen görcsellenes (antispasmodica) és csillapító (lonica, 
sedativa) szereket alkalmazott 

1 
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Hofmann Ágost Vilmos, német chemicus 1818-,1892 Lon
~onh~n, .B~:'nban, De!lin~n nagy laborato1iumokat állitott .fe[ 
l\tüatasai f?leg a, szerve> \ egytan körébe tartoznak, ne\ezete
sek az aml~nfest.ekekr e vonatkozó vizsgálódásai 

Holdkorossag, sornnambulisrnus, alvajárás .. l Alomjárás és 
Hypnotisrnus _ ,/ 

Holmium, Ha = igen ritka, Cleve szerint fémes elem, 
mely a samarskit, gadolinit nevü ásvátl\ okban fo1dnl elő· 
atomsulva HiO ' ' 

Hoío,cainu!", p, di.aetl;oxyaethenyediphenamin, I'auber char
lot~nburg1 tanar ke,s~Jtmenye, melyet phenacetinnek és p phe
net1d11111ek moleculans egyesítése által állít elö, midőn víz és 
holocain keletkezik : 

OC2 H,. Co fü NH Cfü CO + H, N Co H4 
OC2 Ho = OC2 fü Co fü NH Cfü CN Co H4 0 C2 Ho 

J cg~czes, vízben, n~m oldó~ó básis, sókat képez ~Iint anaes
thet1cu111ot hasznal.iak a cocam heli ett l "/0 -os alcoholos oldalban 

Holttest = Hulla. 
Hólyag, cys!a l Húgyhólyag. 
Hll)yaghurut = Catharr vesicae 
Hólyaghúzók = Epispaslica 
Holyaghúzó tapasz = Empl. vesicato1ium perpet el consvet 
H,ólyagos kiüt~s, az állatok nernzőszervein fellépő, sá1gás 

lol1adeklrnl telt hol} agok, melyek n\om nélkül ayó<J\ ulnak 
I\.ezelésénél a tisztaság a fő Desinilcieús és összehŰió ÖSzerek
kel való mosogatások jó hatásnak 

Holzin, 35°./o formaldehydet s 5''/0 rnenthol! tartalmazó 
melhylalcohol, melyet mint szobadcsinficiensl alkalmaznak izzó 
szénen clpárologlaha 

Homatropin, rneste1séges alcaloida melv hasonló az atio
pinhoz: Cm fü1 l\'Oa; előáÜitható a mai;dula~avas tropinból, ha 
azt híg. sósmval hosszu ideig hevítik, az oldatból pedig a ho
ma!1op1'.1l [{, COa által kivfüasztják. Szintelen, nehezen jegeezedő 
o~aJszern test„ mel) nek sósavas sóját a szemészetben alkalmaz„ 
zak az alropm helyett Sedalivurn és antispasmodicum 

Homatropinum hydrobromicum: C10 fü1 N03, HBI a német 
IIl, hollan? Il!·. dán, angol és helvét gykv sze!Ínt hivatalos 10 
1 \ 1zben es 133 1 alcoholban oldódó jegeczek 

Homberg sója = Acid borncicnm 
Homeo 1 Homoeo 
Hom,e~tr,op, készülék az árubeli borszesz tisztátalanságának 

mcg\1zsgalasara, mely egv 4 cm' ürtartalrnu edénvből áll A 
megvizsgálandó szeszt ebbe önt,iük s óvatosan pi1)etlából olv 
eleg1et cseppentünk reá, melv :)0"/0 acetonból s 70'/ alcohof-
ból álL · · 

0 

Eme 'reagens" gnruló cseppeket alkot a tiszta alcoholhan, 
de ha az faszeszszel vagy ami lalcohollal van fertőzve, a csep
pek azonnal szé!folvnak 
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Homoarecolin, arecaidinaethylaether: e, Rio (C2 Ho) N02, me·· 
thyltetrahydrnnicotinsav Sárga szinü, vizlien alcoholban oldódó 
folyadék Használják, mint az arecolint 

Homocresol = Guaethol 
, .. ~omoeopathia, hasonszenvi g; ógymód, orvosi gyógykeze

les1 nany, mel; nek sarkalatos el\'e az, hog) a betegség nem 
anyagi, hanem szellemi természetü s az életerő lehangollságá
ban áll, ennélfogva az orvosi kezelés kizárölaa a tünetekre 
szoritkozzék, rni\el a betegség lényege ugiis megfoghalatlarí A 
betegség gyóg1 ulásához eg). még annál is erősebb, de ugvan 
olyan természetü folpmat (affectio) szükséges, mely foliarna
tot ~ly szerek hozzák létre, melyek egészséges emberen a be
tegseghez hasonló tüneteket okoznak, tehát: similia similibus 
curantm, ellentétben az allopathicus iránynyal, melynek elve: 
cont1arra. contrariis (! o) A g)ógyitást mindig egy szerrel kell 
véghez vmm, a többi pedig a természetes lefolyás dolga. 
. „ ,~ szer h~tása, annál nagyobb, minél nagyobb annak dilu

tw.ia es potentirozasa mJYe! azok nem anyagukkal, hanem a 
bennök levő anyagnélküli erők által fejtenek ki gyóg)hatást; 
a nagy adagok plane külön gyógyszerhatást idéznek elő, mely
nek leküzdésére több életerő kivántatik 

"'. hasonszenvi gyógyszerek az n n ősanyagból vag} fiiss 
nihénynedvből készülnek oly módon, hogy 2 csepp ősanyagot 
98 csepp tön1énv borszeszszel összer ázunk bizonyos szán1u kar
lökéssel (potentirozás ). ez az első dilutio; eme dilntióból 1 csepp 
99 csepp alcoholra .adja a második-, ebből 1 csepp 99 csepp 
alc;oholra a h,arn:~ad1k-, stb. egész a hanninczadik dilutiót, mely 
utobb1 hasznaltahk rendesen Oldhatatlan anyagokat u i. arány
ban teJczukorrnl keverünk, vagy pedig tejczukorból készitell 
golyöc,skálrnt a megfelelő dilutióju tinctrn ával megnechcsitünk 

Eletvcszélyes esetekben, mérgezéseknél, tetszlrnlálnál előbb 
allopatlücus uton az életerőt keli felébreszteni, mert ihenkor 
nem betegség van jelen, hanem az életerő csökkenése , 

Eme gyógyítási irán} t Hahnemann Sámuel (l o.) alapi
tot'.~ meg némely gyógyszer hatásának helytelen megfigyelése 
alaJ~lll. E1ne tan az ujdons~íg ingere s a fellépés határozottsáoa 
folytán gyorsan terjedt, mit el6segitett méa az is, hocr1 szakit~tt 
a~ eddig ?i\:Ó drastic~1s; brut,alis gjóg) i;nÓ<ldal, !nei.Y' a heteg
seg lefolyasal comphcalta es sul.) osbitotta, m1g Ilalmemann 
ártalmatlan szerei posiliv kárt nem okoztak, a hel.yes étrendi 
szab~lyok pedig elősegitették a betegség lefol.i üsát s a fölgyó
gyulast, n~1hez még keYés snggestió járnhán, kész volt a ho
~1?eopatl11ába vetett bizalom s a scepticismus az allopathia 
irant. 

A későbbi kutatások azonban Yéget vetettek a mysticismus 
en1e uj irán}~na~{ s .n1a n1cír kétségtelen, hogy ezen a n1ódon 
betegseget g) ogy1larn nem lehet, mindazonáltal Hahnemannak 
számtalan - sokszor laicus, főieg a papság kebeléb61 ~ híve 

: 

'i 

i 
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van, kiknek működése valóban közegészségellenes, mivel tndá
kosságukkal s km uzslásukkal a még g) ógyitható bajt elhuzzák
halaszlják mig suhoS>á> tdültté válik s nem segit azon már sem 
a homoeo- sem az allopathia 

A homeopalhia mai alapelveit Bakody dr a homeopathia 
tanára a budapesti orvos-,cg:\'cternen a következőkben foglalja 
össze 1 A. homeopathia Ídsérleti ulon vizsgálja és megállapitja, 
hogy az e0yes szerek fokozatosan növcked6 adagokban alkal
n1azva az 

0
egészségcs emberi és állati szeryezctre inily hatással 

vannak; nevezetesen n1egállapitja, hog_y az eg_yes _szer az egész
séaes szervezel! életlani működését miként befo!) ásolja és mi
i\ ~n kóros (beteges) elváltozásokat okoz a szöyetekben 11 A 
J{isérletek állal 'meste1ségesen előidézett kóros jelenségeket 
összehasonlitja a hozzájuk hasaló, de nem mesterséges, kisérleti 
uton előidézett, hanem természetes okoldiól (betegségek állal) 
származó kóros jelenséaekkel llI Ebből az összchasonlitásból 
kifol) óan gyóg} itás czéijáhól egl etlcn szer; ~ll~almaz és„ i;,e~ig 
olyant, amelynek közvetlen, fajlagos l;atasaro'. ,meggjo~odes,t 
szerzett az egészséges szervezeten vcgzelt lusedetekbol !\ 
c:sakis ol,Yan szert alkalmaz, mint g)ógyszc1t, a mely- tapasz
talata s tudomása szerint - a betegség okára közvetctlenül 
van behatással és ezt is csak olyan alakban és mennyiségben 
(adagban) nJnjtja, amely a gyógyitás czéljára clegcndéí ugyan 
és n1egfelelő, de a n1el\ a szer\'ezctbe jutva 111ellékes kóros 
hatásokat nen1 idéz elő, 111ás szóval i1en1 árt meg a szer vezet
nek Ezekbe a tételekbe foglalja egybe a modern tudornán)OS 
horn.copathia a régi.ek sirrúli~ sirnililms elvét A rno,de1:11; ho,meo
patlua e lílelletl lel.i es rne1 tekhen hel} el ad a gyog) Itasnal , a~ 
orvosi tudon1any összes VÍ\·n1ánvainak: alkalmazza a sebesz1 
(operatív) bematkozást, a dietehkát az egészségtan tanilásait 
a vizzel, villan1ossággal és tornázással, valainint a n1assázssal v~ló 
gyógyitást a fürdőkkel és climaticus g1ógyitóhelyekkel való ia
vitását az egészségnek. 

Magyar homoeopathák voltak: A. Balogh Pál, !3akc,d) Tó-
zsef, Argenti Döme, (1 o) G.i K 97. 251 lap stb 

Homogén = egy cmü, ellentétben a heterogennel 
lönnemü 

kü-

Homologia, egyértéküség, ama szénvegyületek csoportja, 
n1el:yeknek chen1iai szerkezete egyn1áshoz hasonló, de egy~nás
lól Cfü-vel vagy annak többszörösével különböznek, az 11) en 
sort homologsorozatnak ne\ czik, más képen p m affin-szénh;dro
géneknek: 

Cfü = methán, e, Rio bután 
C2 Ho = aethán, e, H12 pentán. 
e, Hs = propán Co HH hexán s\b 

Eme sorozatba tartozó vegyületek tulajdonságai egymás
hoz sok hasonlóságot mulatnak, innen: (parnm affinilas) pa
raflin nevet kaptak 

Kazay, Gyógysz Lcxicon 111 6 
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Homunculus, Paracelsus szerint a vegyi utcm előállitolt 
ember 

Hónapszám, 1 Menstruatio 
Hontin, Dr. Sztankay Aba üllal előállitolt tannin-albuminát, 

mel)' a tannalbinnal van l1ivatva felvenni a versenyt, ruivel 
nem bontatik fel a gyomor sósavMól mint amaz oldhatatlan 
vagy nem adstringens vegyületekre. A hontin keratinizált tan
nin-albumin vegy~ilet, melyet szerzője Hont vármegyéről neve
zett el A tannalbm helyett 0 50-1 50 grammos adagokban al
kalmazzák 3-szor 1 nap 

, Hopp.e-Seyler Ernö Emanuel, jeles ch~micns és physiologns, 
tanar, majd Vnchow assrstense Szül 181o decz 26. Sokat foa
lalkozott a kórvegytannal s a kóros kiválasztások chemiájáv~I 
l Hngyvizsgálat ' 

Hordeum = Árpa, l. Amylum 
Horgany = Zincnm 
Horganyéleg = Zinc oxyc!atnm 
Horganyhalvag = Zinc. chlorat 
Horror vacui = az ürességtől való fél !em. régi pl11 sicu

sok felfogása., kik a természeterőről feltételezlék, hogy minden he
lyet betölt, azért nyomni be a viz a szivattrnzás alkalmával-
a ~~e · 

Hostia, nebula, lisztpépből készitelt vékonv táblácskák 
melyet ngy készitenek, hogy az egyenletes hig pÓpet két forró' 
vaslemez közé öntik s a lemezeket összeszorítják Porok heve
vésére használják 

Hószám = Menstruatio 
Hószámböség = Menorrhagia 
Hószámnehézség = Dysmenorrhoea 
Hószámhiány = Aménorrhoea 

, .H.ö, a, hő a , tes,tek molecul~inak .meghatározott mozgása 
altal .Joh leli e s erzekszervemk altal mm! melegség és hidegség 
lesz felfogva ' 

A hő tehát mozgás, mely eredhet a Napból, keletkezik 
nlomá~, ü_tés, dörz,sölé~ á}tal, _főleg a ve~.l ~ vonzásnak az égés 
tunemen_yeben valo ny1lvannlasa alkalmabol. Az ezen folvama
to~nál elhasznált erő hővé alaknl át A sugárzó hő ugy terjed 
mmt a fény, fő fonása a Nap, a vezethető hő egyik testről a 
másikra éri;itkezé~ _fol; tán átve~.ethető, a vezetésre legalkalma
sahb.ak a femek (Jo melegvezetok), melyek a hőt hamar föl
ves~1k de hamar el is. bocsájtják ellentétben a r esz melegve
zetokkel, mm! fa, papn, szalma, szőr, ruha, üveg, porczellán 
sth, melyek nehezen melegednek át, de lassan is híílnek ki; a 
vezetett hő a test moleculáinak, a sngárzó hő az aether töme
cseinek, mozgásából áll, mely utóbbinak terjedési sebessége 42 
e~er mertföld 1 r;'P alatt A ~ngárzó hő nem melegiti meg a 
kozeget, melyen athatol, csnpan azt, amely elnyeli, innen a le-
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vegó legfelsőbb rétegeinek hidegsége; az elnyelt sugárzó hő 
átváltozik vezetett hővé. -

A hő a testek níolecnláit egymástól széttaszitja, miáltal ~ 
megmelegitett testek kiterjednek, de lehülés után ismét eredetr 
térfogatukat nyerik vissza; J!Áolyadékok hő behatására nagyobb 
mértékben terjednek ki. ·-f Gay-Lussac Avogadro törvénye1!. 
Fajhő, Caloria, Forrás 

Höegység = Fajhő és Cal01ia. . 
Hömérö, thermometer, olj eszköz, mely l} el a hő viszony

lagos menn} iségét meglehet határozni a hőnek azon tulajdon
sága alapján, hogy a testeket kitágitja. A hőmérők oly anya
gokból készülnek, melyeknek kiterjedése egyenletes; ilyen anya
gok a higany, gázok, borszesz, különböző fémek Közönségesen 
a higanyhőmérőket használják a hőmérsék meghatározására, 
melyek vékony, alul gömbben végződő üvegcsőből állanak, a 
gömbben higany van, mely a hőmérsék szerint a csőben !el
vagy le-száp A cső scálabeosztása jelzi a melegség fokát (L 
Fag) pont, f onpont) . 

Az első higanyhőmérőt 172.!-hen Fahrenhe!l (1 o) készi
tette, melvet az angolok ma is használnak 

A higanyhőmérők beosztása háromféle, rr m Celcins, Re
amur és Fahrenheit 

A tudományos vizsgálódásolmál a Celcius-féle beosztást 
használják, mely a fagy- és forrpont között 100 fokot vcs; fel; 
a Reanmr hőmé1őjén a fagy- és forrpont között 80 fok :1ecsz
tás van, a F ah1 enheit hő mérőjének beosztásán a fagypont a 
32'-nál van s az egész beosztás 212°; az Oroszországban hasz
nált Delisle hőmérőn a fagy- és forrpont közti távolság 150°-ra 
van felosztva 

Hogy a Celcins és Reamur fokokat egymásra átszámit
hassnk, tÚdnunk kell azt, hogy 4R0 -nak 5 C0 felel meg, tehát 
ha R fokokat akarunk C-ra változtatni, a fokok 1

/, részét még 
hozzáadjuk a talált hőmennyiséghez és megfordilva, levonjuk a 
fokok 1/ részét, ha C-t változtatnk át R-ra \'agy a R-fokokat 
5-tel sz~rozznk illetve 4-gyel osztjnk s megforditva a C-fokokat 
4-gyel szorozzuk illetve 5-tel osztjuk 

A Fahrenheit hőmérőn a 9° = 5° C és 4° R, ezért az átszá
mitásnál a talált hőmérsékletből 32-t levonunk s a maradékot 
G-nál '/

9
, R-nál '/„-del szorozznk P o.122° Fátszámitandó C-ra: 

122-s2 = 90; go x '/, = ..!~0 = 50' e 

360 
R0-ra: 90 X 4

/ 9 = -'-g· = 40° R 

Viszont az R és C fokokat F-ra válloztathatjnk ha azokat 9-el, 
szorozzuk s 4, illetve 5-tel osztjuk s az eredményhez 32-t hoz
záadunk 

6* 
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Álszámitási tábla: 

Heamur 
-32° 
--14° 

oo 
+ 30 
+rno 
+2!" 
+:12' 
+íü'' 
+so 0 

Celsius 
Ml" 
17 ;)" 

oo 
+ 10° + 20'1 

+ 30' + iO" 
-\- 5011 

-f-100" 

Fahrenheit 
10° 

oo 
·~-- 32° 
t- 50° 
+ 68° 
.J __ 86° 
~-10!0 

+122° 
+212° 

A higam a fag.) pont alatt igen eg0 enlőtlenül huzódik össze 
s 38-nál megfagy, azért erősebb hidegek mérésére a horszeszt 
használják. 360°-nál magasabb hőnek mérésére a higan.i szin
tén nem használható, mivel clpámlog Magas hők mérésére pla
tinpálc;zákat használnak, a pálcza a hőben hosszabb lesz, mely 
növekedést egy könyökös mulató egy scálán jelez (pyt omeler) 

Az orvosok által használt maximurnhőmérő 31-- 42" C-ra 
van beosztva; a normalis 37° a sc<\la közepén vörössel jelöl\ e 
A higanyoszlop csöve a gömb felett egyszer meg van hajlitva 
s a higanyoszlop közé egy légbuborék 'at1 zárva„ Ha a higany 
emelkedik, magával viszi a légbuborékot is, mel) a fölötte levő 
higa11yoszlopot a 111eghüléskor ncn1 bocsájtja vissza a gö1nbbe, 
hanem az elért legmagasabb fokon hagyja„ mels lehetővé teszi 
azt. hogy az orvos későbben nézhesse meg a távollétében meg
mért hőmérsékletet 

A higanyt a mérés után ismé\ le kell rázni a normalis 
fokra Az emberi test hőmérzékét 1 Allali meleg, Febris czim alatt 

Hörgés, stertor, a l<\gzésnél keletkező hang, mely ugy jön 
létre, hogy a belégzett levegő a légutak folyadékkal telt részein 
hatol át L Bronchitis 

Hörghurut = Bronchitis 
Huanuco, !. Chinae cortex 
Hufeland Kristóf Vilmos, német orvos 1762-1836 Jen<\

ban és Göttingában tanult, 17\J:i-han tanár, majd a porosz ki
rály orvosa lett, 1809-bcn a berlini egyetemen a pathologia 
tanára. Régebben több összetett gyógyszere volt haszu<\latban 

Hugy, urina, lotium, vizelet, a vesék által kiválasztott fo. 
lyadék, mely az anyagcsere folytán keletkezell termékeket tar
talmazza; a hugyvezetőkön lecsepegvc a hugyhól1agba gJííl 
össze, honnan időnként a hugycsövön M kiüritletik A felnötl 
ember vizelete naponta 1500~2000 cm 3, szivbajnál, láznál, idült 
vesegyuladásnáL vizkórnál s általában ;érkeringési zavaroknál; 
cyslitisnél a kiválasztás csökken, mig diabetesnél, szh hy per
trophiánál, vesebánlalmaknál a kiválasztás nagy folm Az egész
séges 'izelet tiszta. arany- ;agy borostyán-sárga, étkezés után, 
izzadás és visszatartás esetében sokszor vörös Világos, szinte-
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len a diabeticusok, vét szegények, idegesek, nephritisesek ~izeJete, 
sötét szinti a lázheteg~k,...szivbajosok vizelete, a hagymaznal ,a 
vizelet tégla-veres (urina jumentosa) Gyógyszer~k ts befolya
solják a vizelet szi~1ét a barnástól a vérverestg, tgy az anhpy-
rin, rheum, santon1n. ../ „ „ , .. 

A normalis hugy kiurités után aromas szagu, alla~ ko;.ben 
azonban az erjedési folyamatok miatt kellemetlen, a prssouok
ban érezhető szagu lesz Hngyhólyagbántalomnál a hu~y pe
nészes. <lohadt szagu, diabetesnél aceton szagu lesz, nemely 
eledel vagy gyógyszer szaga átmegy a vizeletbe is (Fokhagyma, 
asa foetida, ol. santali) 

A normalis hugy f. s. 1 018-1 025, a f s vese.~<ir;talm~k
nál kisebb, ugyszintén diabetes insipidusnál, r;rae~tanal, dta~
r hoenál, emelkedik azonban lázas bántalmaknal, drabetes mellt-
tnsnál, kalium- és natriumvegy ek használata után _ 

A vizelet vegyhatása a savani,u phosphor,sava~ S<,'k miatt 
savi, mely intenzívebb hns savak elvezete ut~n, laz,~1al, rheu
mánál Áfüís után az erjedő folyamatok miatt elobb vörös 
lmgysav-jegeczek vál~1ak. l~i, rr;ajd „~lji kernl~atást vesz fel a 
megbomlott vizelet. luüntes utan alJt vegy hat~~! ,mutat a .vt~ele~ 
c\-stitisnél, carcino111a venh -nál, gyomor-ectas1anal, sok 11oven:y1 
eÍedel élvezete után 

A normalis vizelet alkatrészei a t<\pláléktól függnek, "'.iv~l 
a táplálékból felvett s az all..) agcserén átment anyagok krün
tése a vizeletkiválaszt<\s czélja„ Leginkább „t;rrtalmaz Na Cl-t 
(10-25gr).. kénsavat, sósavat, He PQ4-t. sók alalqaban K, Na, S1, Mg 
vegyeket A szerves _anyagok kö,zül legnagyob.b .szerepe v:an a 
vizeletben a carbam1dnek (1 o), mely a kmrult mttogennek 
nagy részét tartaln1azza; kis 1n~nn}iségben „an11:110111a es vas
veg1el5 képezik még a rendes vtzele'. albtresz~;t . 

Allásközben a vizeletben a fenelue sulyedo czafatok (ne
bnlae) lMhatók, rnel.\ek nyákból és sejtes hámfoszlányból álla
nak Az alcalicus erjedés beálltával a vörös hugvsav 3egeczek 
feloldódnak s heh ökbe fehér, phosphátokból álló csapadék 
ülepedik le , , 

A vizelet sajátságainak s allrntrészeit:ek ren?ellenessegc a 
diagnosisok megállapilás:.\nál nagy fontossagn, azert az ,~lm,or
mis vizelet alkatrészeinek felkeresése nem megvetendo tam
pont annak helyes megállapítását a 

Abnormis vizelet vizsgálata. 

Az elemzésre a beteg 2i órai vizeleténe!' , elcgy_ét kell 
venni, vagy pedig a reggeli 'izeletct, melynek ktvalasztasa nem 
lelt belolyásolva táplálkozás, mozgás állal 

l Aceton 
A sze1 vezetbcn foli ton képzc'ídik aceton .. de ha annak foj

lődése magasabb fokot ér el, az acetom érüségnek nevezett kor 
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' lép fel, mely igen komoly jelenség, s ha a beteg vizelete acet-
eczetsavat (diacetmia) tartalmaz, ez a közelgő halálnak elő
hirnöke. 

Az acetontartalmn vizelet sötétebb szinü s chloroformra 
emlékeztető szagn 

1) Legal mód1ze1e · nehány cm' hugyot 2--3 csepp nitro
proussidnatrium-, 1--2 csepp Na OH oldallal keverünk, midőn 
muló vörös színeződés áll be, ha most a keverékhez kevés 
eczetsavat adunk, aceton jelenlétében ibolya vagy biborvörös 
színeződés keletkezik 

2) Acetonlm talmu vizelet pár csepp vaschloridoldattól sötét
vörös lesz. 

3) Gwning, a vizelet párlatál10z jódtinclnrát s ammoniát 
adva jodoform keletkezik 

4) Lieben. jódos KJ oldat pár e sepp KOH-dal a vizelet
ből jodoformot választ ki 

5) VVillen. a vizeletet H2 S04-val átpárolva, kevés KMn Q, 
oldatot adunk hozzá, mely aceton jelenlétében elszintelenedik 
Igen jó reactió, megbízható Mennyilegcs meghatározásnál Wil
len ugy jár er: hogy 300 cm' vizeletet 30 cm' hig H2 SO.-val 
párol le, a párlat fajsúlyát 5-lel osztja, az eredmény az aceton 
%-os mennyiségét adja 

% Fajsúly '" lu Fajsuly 

050 0 9996 25 0 9969 

100 09998 30 09961 

150 0 9'983 ·10 09949 

200 0 9976 50 0 9936 

Marz szerint az aceton quanlilaliv meghatározása! követ
kezőleg végezzük: 50 cm' vizeletet 1 cm' phosphorsavval le
párolunk Most két edén) be egyformán adnnk 30 cm3 Na OH 
Ingot, 5 cm' vizel és 25 cm' jódos,jódkaliumoldatot, a másik 
edénybe 5 cm' viz helyett 5 cm3 vitelet-párlatol adunk, 20 
percznyi állás ntán mindkét edénybe 30-30 cm3 hig (1 : 10) 
H2 SO.-t adnnk s az oldatot visszatitráljuk Az elhasznált natr 
thiosulfát mennyisége 0 001214-el szorozva adja az aceton %-os 
mennyiségét 

!! Albumin (fehémye) kimutatása. 

1) Adamkieuitz, a vizsgálandó \Ízelelet jégeczcttel kever
jük s apránként tömény [-J, so.-t adunk hozzá: violaszinü csa
padék, az oldat fluorescál 

2) Almen; HNO, vagy eczetsav hevítéssel az albumint 
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kicsapja, 5 cm' 'izelethez 10 csepp savat kell venni Eme 
kémlés csak dns fehé.n1yetartalom esetében válik be, mivel a 
sav hatását úgy fejti ki, hogy ~ vi~lanysav~s sókból v~llanys~
vat tesz szabaddá, mely a fehernyet felold.Ja Az alcahcus. vi
zelet is képez hevitésnél ,.e<apadékot, akár a megsavany1tott, 
csakhogy ez savakban ordódik; eme csapadék ugy .iö,I! létr~, 
hogv a szénsavas alcalicus földfémek phosphorsavass01 hev1-
tésnél C02-re és alcalicns sóra bomlanak, mely utóhhi lecsa
pódik mint az albumin Hidegen okozott csapadék ne vétessék 
figyelembe 

3) Eczetsavval megsavanyított vizelethez Na2 S04 oldatot 
adnnk s hevítjük: fehér csapadék Zöld szin epefestenyre, vörös 
vérfestenyre vall 

4) Bödecke1 : 5 cm' hugyot u. a 5%-os eczetsavval ke
vei ünk s 3 csepp fe1 rocyankaliumot adunk hozzá : fehé1 csapa„ 
dék fehé1mére mutat (100 cm'-hen 0 008 gr) 

5) IgeÍ1 éizékeny módszer a ~{övetkező: 2"/0-o_s h?rszes;"~s 
lanninoldathól '/„ részt adunk a v1zelethez, albumm ielenlete
ben fehér csapadék támad, mely eczetsav hozzáadására vagy 
enyhe melegítésre szap01odik Ha melegitéskor a csapadék fel
oldódik, akkor nem allmmin, hanem hugysavassók van-
nak jelen. , , 

6) Fröhde szedni a molyhdaen tartalmu kensav a feher
nyével kékesen szinezéídik meg 

7) Giesler · a vizsgálandó hugyha egy czitromsavoldattal 
s egy kal. higan)jodid oldattal átitatott szürlepap!rt m~rtnnk s 
felrázva várjuk a react!ót A, beállott zavarodas I;atar~z?tt:1n 
fehérn) ére vall Az uratok altal okozott csapodek fozesnel 
oldatba megy A kal. higanyjodid oldat készül 3 r sublimát, 
15 r Kal. jodat és 90 r vízből 

8) Gouuers; fehémyetartalnm vizelet higanycyanid fölös 
jódkáliumos oldalával fehér csapadék~! ad . 

9) 1 gr. piclinsavnak és 2 gr cz!lromsavnak 100 gr. v1z
hen való oldaia egy~nlő mennyiségü hngyból sárga csapadékot 
választ le. A peptonok is igy viselkednek, de csapadélmk 
HNO,-ban oldódik (Johnson} . 

10) Frissen készített üveges metaphosphorsavas nalrmm-
oldat a legcsekélyebb albumint is kicsapja . . 

11) A fehérnyét a vizeletből a tömény alcohol lncsap.Ja 
hosszas rázás után. 

12) 7 5 r carholsav, 26 r tömény eczetsav s 82 r. Iiqu 
kalii calisticin-oldata a vizeletből hevitésnél el nem !ünő csapa
dékot idéz elő A chinin és peplon okozta csapadék hevitésnél 
eltünik, a copaivától származó alcoholban oldódik Zöldes szí
neződés kevés fehérn5ére mulat (H B. M1llare). 

13) Heller módszere: :-i cm' 133 f s. IiNOa-ra, me!y 
salét1omossavat tarlalmaz óvatosan rétegezzük a hngyot, feher 
11) e jelenlétében az érin&ező, felületen lefelé és felfelé élesen 



88 -

határolt gyűrüalaku csapadék keletkezik Uratok jelenlétében a 
gyürü magasabban fekszik, egyidejüleg albumin jelenlétében 
két gyürü keletkezik Ha az érintő felület vörös vagy megké„ 
!~ülő, uroxan1hinra, zöld szineződés epére mulat Idegen anyagok 
altal okozott gyürük alcoholban feloldódnak; az alhumingyürü 
igen érzékeny s 0 15% fehérnyét is kimutat. ~Iegbizható A 
gyürü az albumin meirn) ileges meghatározására is használható,, 
oly módon, hogy a megvizsgálandó, kémcsőben levő vizeletet 
ablaknál sötét hátlappal nézzük: 

A gyürü képző- 60 cm távolból 1 literben 
dése : nézve : gr m 

1/, perez 020 
1/2 > 010 

1 1;, 0 08 
2 " OOG 

azonnal 
1/2 perez 
'I, , 
1 " 
1 2 1 1,, " 0 05 

31
;; 0 04 

1 003 
8 > 002 

2 
21;, , 
3 , 
7 1:) " 0 01 
11) Mi/on kémszcre: egyenlő sulymennyiségü kénesőt és 

14 ' HNO,-at oldásig keverünk, kétannyi viz hozzáadása s 
2 ó; ,i állás után a tiszta tol1adékot letölljük Fehérnyélartalmn 
vizelet eme kémszerrel téglaveres lesz A proteinek szintén igy 
viselkednek · 

15) Spiege1 : 8 L Hg Cfo, 4 r. acid tart 200 L fü 0 s 20 
r sacchar alb oldatához egyenli5 menn) iségü filtrált s eczet
savval megsavanyitoll hugyot rétegezünk Az érintkező felület 
albumin jelenlelében fehér' g) ürüt mulat 

16) Liglhfool vizsgálódásai szerint a camphoros viz, ter
pentin s általában a terpenek érzékem rnagensei a fchér-
nyének.. , 

Wassiljew : 25%-os salicylsulfonsav az albumint 1 : 50000-
szercs higitásban is kimutatja 

Slütz: Hg Ch Na Cl és czitromsav keveréke, melynek 
oldalától a fehérnye kicsapódik Nem megbizhaló 

A többi számos, nem megbizhalci eljárásokat meltőzheti5k
nek vélem 

Jolles; Hp. Hidr bichlor eonos. 10 0 Aeidi suceinici 20 0 
Na Cl = 10 0 fü 0 = 500 1- 5 cm3 vizeletet 1 cm' 30''/„-os 
cczetsavval mcgsavan.vitva 11--·-5 cn1 '1 kén1szert adunk hozz~í s 
összerázzuk Fehér csapadék Igen érzékeny reaetio 

Albumin mennyi/eges meghatározása 

1) 20 cm3 vizeletet erősen felhigitunk eczetsavval sava
nyított vízzel s 2 csepp anilinsárgával n1egfestve 25°/0-os sali
C) lsulfonsavoldathól annyit adunk hozzá, mennyi elég, hogy az 
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indicator vorossé változzék Minden elhasznált cm3 reagensnek 
0 01 gr albumin felel meg, 

2) 33 cm' hugyhoz oly módon adunk 1 csepp tömény 
chlórmész-oldatot, hogy az a hugygyal ne keveredjék: ha az 
oldat körül fehér zavarodá0ámad, az albumintartalom 1 %, 
ha nincs zavarodás, de all)mnint érzékeny reagenssel kilehet 
'hmtatni, az albnmintartalom 1°;0 -nál kisebb. 

3) Albuminometerrel 4 Ciréularis polarisatióval. 

Ili Czuko1, (glycose) 
A huavnak czukorra való vizsgálatánál rendkivül óvatos

nak kell l~i'íni mivel nem ritkán látszólagosan positiv ered
ményhez julm;k oly, ,eset?en is, ll!időn a ,gly~?se egyáltalába,n 
nincs Jelen A reactwk lnmenetelet befolyasol1ak a hugy, mas 
alkatrészei is a hugyba átment gyógyszerek vagy bomlast~r
n1ékei, a módszerek hibái stb Fő elv legyen a vizsgáló előtt 
az, hogy csupán egy próba nem ,el~ge~dő bizonyité~ ~ czu~or
fartalomra; szükséges 12 és 21 orar vizeletet , v1zsg:ilrn, ,mivel 
a reggeli vizelet gyakran glycosementes, m1g eves utan az 
ételek minemüsége szerint több-kevesebb glycoset tartalmaz 

A reagenseket pontosan és szigornan tiszta, anyagbó! fris
sen kell késziteni, nehogy a kémhatás ezáltal is befolyasolva 
legyen. . 

1) Elliot 1 135 gr tiszta rézszulfátot 9 g1 glycermben 
és i 50 gr vizben oldunk s annyi liquor kalii cansticit adunk 
hozzá, hogy a keverék sulya 100 gr leg)en II Tömény ac 
tartaric oldat Vizsgálás czéljából 3 gr I oldat?t 3, csq~p II 
oldattal kémcsőben melegilünk s 8 csepp megv1zsgalando lm
giot adunk hozzá: rozsdaszinü csapadék czukorra vall. (1'.'/0,,) 

2) Fehlillg = titrimelricus módszer: 8 80 ,gL galvamcus 
uton leválasztott rezet 93 gr tömény fü SO, es 9~, gr. füO 
keverékében oldunk s az oldatot tömény ammomaval 1000 
cm'-re higitjnk Minden elhasznált 10 cm' kémszer 0 05 gr.. 
glucosenak felel meg, Eme oldatból 5-10 cseppnyi czu~{ml~r
talmn vizelet hevitésénél vörös rézéleget választ le A kcszites
nél rendkivül pontosnak kell lenni, mivel a savanyu oldatból 
hevités alkalmával glycose nélkül is kiválik a rézélcg 

3) Trommer · 5 cm' hugyhoz 2 5 cm" 2 5%-os Cu S04 
oldatot keverünk s a keveréket' hevitjük, majd bevitelt KOH 
oldattal állani hagyjuk: vörös vagy sárga rézox) dul csapadék 
glucosera mutat - Seegen eme eljárást ugy viszi végbe, hogy 
a vizeletet szenen átszüri 1 a szenet kevés vizzel mossa s a 
mosóvizben keresi a czukrot (0 01'' /0 ) Ha a beteg salicylt, chl,~
ralt, salolt, saccharint, thallint, chrysophant szedett, a reaclwl 
nem lehet figyelembe venni , _ . 

4) Nylande1: 50 cm" bugyhoz oly oldatnak n cm'-et kever
jük, mely 2 gr bism snlmitr 4 gr sal Siegneli ,és 100 gr 
natronlugból készült, a vizelet és kémszer keveréket 2 percz1g 
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hevitjük: barna vagy fekete szineződés (fémbismnth) glncosera 
mntat Eme kémlést is befolyásolják: rhenm, kairin, terpentin, 
arsen, chinin, salicyl, kén, higany, jodidok 

5) Nscher-Jacksch phenylhydrasin próbája: 8 cm3 hngy
hoz 2 késhegynyi nem barna sósavas phenylh) drasint adnnk 3 
késhegynyi natr aceticnmmal s melegités által oldani p10bál
juk, mit kevés dest vizzel elő lehet segiteni; a kémcsövet 1

/ 2 

óráig forró vizben hagyjuk állani, majd hideg vizbe helyezzük, 
ha lemezes sárga jegeczek képződnek (phenylglycosazon), ez 
glucosera mutat, más alaku jegeczek nem veendők fig) elembe. 

6) Dns czukortartalnm hugy KOH luggal főzve megbarnul 
s eme barna oldat hig kénsavval hevítve caramelszagot áraszt 
előzetes kémlésnek ajánlható 

7) Braun: a megvizsgálandó vizeletet Na OH-dal telitjük 
s 90°-ra hevitve pár csepp 1 : 250 arányu picrinsavoldatot 
adunk hozzá: sötétvörös szineződés glycosera mutat, de tejczu
kor és gyümölcsczukor is előidézik azt 

8) Mulde1s · dús czukortartalmu húgy natr carb és indigo 
oldatával keverve s fonásig hevítve megsárgul, de kihíílés és _ i 
levegőn állás ntán ismét megkékül 

, 9) Hoppe-Seyler az orthonitrophenylpropio!savnak (pro-
prolsav) s Na OH-nak 1/ 2%-os oldata igen njánlatos reagens, 
1nivel az abnormis s JlP,m ahnormis alkatrészek nen1 befolyá
solják azt; eme oldatban czukortartalnm vizelettel való for
raláskor indigó képződik 5 cm' hngy 10 csepp kémszerrel 1

/ 2 

perczrg főzve 01°/0 glycose tartalomnál sötétkék lesz, a nor
malis vizelet megzöldül 
, 10) Stiideler"Iúausse: (javitott Feh!ing eljár ás), I 10 gr. 

!rszta rezet 50 cm' tömépy HCI és kevés HNOs keverékében 
oldjuk, nentralisálju~ s 1000 cm'-re higitjuk; II. 15 gr ac. tar
tancnmot 40 cm' v1zben oldnnk; IIl 150 gr KOH-t 1000 cm' 
vizben oldnnk 

10 cm' 1 2 cm' II és 10 cm' III oldatot 22 cm3 vizzel 
keverünk s a ke\eréket forraljuk: ha az oldat tiszta marad, a 
kémszer jó !. Fehling eljárás 

11) Knapp 10 gr cyanhigani és 100 cm' 1145 f. s Na OH 
oldatát 1000 crn3-re egészitjük ki Az eljárás olyan mint a 
Fehling reagenssé !00 mgr cpnhigany 100 mgr · czukor által 
reducáltatik A csapadékról leszürt folyadékban nem szabad 
higanynak lennie, mert a glycose azt reducálta 

12) D1. Hans Molisch 5 cm' bngyhoz 20 csepp 20°/0-os 
lhymololdatot adnnk majd a keveréket fölös tömény kénsavval 
kezeljük: czukor jelenlétében czinóber-, mbinveres színeződés 

áll be. Eme reactió 000001 érzékcnv s e szerint a normalis ·· 
vizelet is megadja, azért egy egészséges és egy beteg vizeletet 'I 
100·--100-szorosan vizzel higitunk s a próbát mindkellőn meg- ;1 
:U/,~~~,/~a gl;c;~~te;anvizeletbcn a reaclió intensivchb, abban ti 
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13) A vizelethez 5 csepp 1: 1000 arányu arariychlorid és 
2 csepp 1 : 20 ar ányu KOH oldatot adnnk s a keveréket for
rasrg hevitjük: glycose jelenlétében sötétibolya szineződés 
áll be (1 : 10000) .. 

H) Marsa: 8 cm' h~oz 010 gramm ferrosulfátot s 
hevítés után 0 25 gr .. IWH-t adunl« hevitésnél dns czukor tar
talomnál sötétzöld, majd fekete csapadék képződik 

15) Bar/old l1 gr. cupr. acet 200 cm' viz, 5 cm' eczet
sav: glycose reducálja 

16) Brücke: 5·5 gr.. nedves bismuthsnbnitratot, 30 gr 
KJ-t 150 gr vízben oldnnk, eme oldattal a vizeletet főzve s 
HCl-val savanJilva glycose jelenlétéb,en reduc~ió'. tapasztalunk 

1'7) Dudley: HNOs-ban oldott brsm snbmtuc n. a ecze!
sav és 10 annyi vizelet hevitésénél redncálódik 

18) Horsky KOH és kal chromic főzésnél zöld szine
ződés: glycose, 

lll) Ag NOs oldattal főzve tükör képződik 
20) Pitfard pastája: 1 r. Cu S04, 5 r. Seignetsó és ~ : 

Na HO-ból comprimálva Glycosenél hevités alkalmával a r ez 
redncálódik 

21) Campani ·· 1/
2 

rész vizzel hígított liqnor plnmbi acetici
hez 1 : 1000 arányban készült rézsulfát oldatot adunk s a 
keveréket forralva 5-6 cm' vizeletet ré!egezünk reá: 1/,°/0 

czukortartalomnál az elválasztó réteg vörös, 1
/ 10 %-nál zöld lesz. 

22) A vizsgálandó hngyhoz amoniát és ólomeczetet adnnk 
s a csapadékos elegyet hevitjük: glycose jelenlétében a csapa
dék hús-, majd bíborvörösre festődik 

23) Roberl erjesztési módszere: a megmért fajsulyu hngy~t 
egy barometercső for májn üvegcsőbe öntjük ugy, hogy a r~v1-
debb cső száját, midőn az színültig van vizelel!el, bekötjük 
hártyapapírral s a vizelethez borsónagyságn sörélesztőt adva .a 
készüléket 30 C0-nál hagyjuk: glycose jelenlétében e~jedés áll 
be s a szénsav a tágasabb csőben összegyűlve a vizeletet a 
vékony csőben felnyomja , , , , , 

Eme módszert a czukor mennyrleges kmmtatasara 1s hasz
nálják ugy, hogy azt vagy a fajsnly differencrából, vagy a kép
ződött C02-ból vagy az alcoholból számítják ki 

21) Pettenkoffer iir?bája:, epes:i-vak c~ukor jelenl~tébe1~ 
biborsziuüek lesznek, m1 azutan kekes szmbe megy at, mr 
sokáig megmarad. 

Mennyi/eges meghatározás: 

1) Fehling oldat áltaL !. o. 
2) Knapp reagense ál!aL l o 
3) Erjedési kémlés által , _ , 
4) Neumann-vVender szennt: ti-10 cm' vizeletet 10-sze

resen higitnnk s 1-1 c~' tiszta 1°/00 _ melhylenkék ~s 1~onnal 
[(OH oldatot adunk hozza és 2 cnr" vrzzel 1-2 pe1cz1g fozzuk: 
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czukor jelenlétében a folyac\ék elszintelenedik Hol a %-as 
cznkor tartalom 

x v 
p=-

c • 
hol x . a melhylenkéket elszintelenilő czukornak 100-szoros 
mennyisége •. ', = a 10-Sleres higitás. e = a higitott vizeletnek 
a~~ menn; 1sege. mely a methylenkék elszintelenitésére mcg
k1va11tatolt Ha 1 cm3 200-szorosan hiaitotl hugy szintelenili a 
fenti oldatot, akkor b 

0 O:í X 200 
1 6 . = 6 2°/o 

czukor van jelen; eme esetben polarisa!orrnl 630°/,. Fehling
oldattal G 45°/0 czukor találtatott 

,5 , P~lar:ime!r_iával: eme eljárásnál a gly cosenak ama tulaj
donsagat ert_el~es11Ik,_ ho8l'. a !é:i,yirányitási s_ilrnl j~bbra fordi\ja: 
l \a) J -;- -[- ;:i6 J A sar !utas sI~Janak forgatasa aran) os a v1zs
galan_d~ v1z,elet ,czukortar talmaval s ama réteggel, melyen a 
polar 1~alt _feny _atmegy A fent ~mlitett képlet a gl} cose fajlagos 
fmgato _kepessege., aza':, am,'.'. l;anjados, melyet ugy kapunk, ha 
1? 9enl!meter~s retegtol _clordezeft forgást az illető anyag sűrü
segev.el eloszt1~k; ha u r t = a réteg vastagsága. " = a szöge 
menti elfordulas, d = a sűrüség, akkor a fajlagos forgatóképesség 

r =-" ~ 
l d 

, Mint már. eml~)ém, egyetlen próba sem feltétlenül megbiz
hato, I&J' az Cr.Jeszto módsz.ernél a CO, fejlődése az élesztőtől 
fugg, sot gyakran czukor lnányában önmagától is beáll. 

,;\ phe~1ylhydrasinpróba sem mindig biztos. csak akk01, ha 
lehetoleg fnss s az credt>fi összetétellel bir. 
. A polarisatiós meghatározás is vezethet téves eredmémre. 
rgy I? 0 a hugyany az elforditóképcsséget csökkenti; az am
mo111a a reductión alapuló kémléseknél a keletkező rézoxvdnlt 
fcloldj31., mig a hugysav. kreatin, xanlin, kreatinin magrlk is 
r ~d.~calolag hatnak soks~or olyannyira, hogy ennek alapján 
0 2a '/0 glycoset lehetne lmnutatm 

~r~atinin jelenlétében a methylenkék próba is positiv, 
n~yszmlen a Böttger próba albumin és [{,S jelenlétében; a 
diazc;benzolsulfosavas reactio aceton jelenlétében glycose1fa 
reagal A polansatorral dolgozót megtévesztheti a glycuronsav. 
n:ely + 9°-al térithet jobbra és a !ejczukor, mig a, diabcticus 
v1zelet1:en sokszor fellépő P'-ox_pajsav balra térit Ep ily téves 
ered~enyre, vezetett a bensozol. melyet mint antidiabclicnmot 
egekrg drcsertek csak azért, mert használata után a vizelet a 
poláros fényt balra forditotta, mit a cznkor eltűnésének. lcvu
lose s henzolsavas derivalumok képződésének tnlajfonitottak 
Jolles azonban kmmtalta, hogy a bensozol használata ntán a 
vizelet glycose tartalma éppen nem csökken, hanem a bDlra-

fl 

1 

- 93 -

lorditás! a bensozolból keletkezett hippursav és guaiacol okoz
zák, s egy il; vizelethen J)H°lo gl) coset talált 

A myrtillnskivon<jfhasználata után is a czukor eltünését 
észleljék, mig Oefele kimutatta. hogy a ncgativ eredmén1 t a 
m)rtil!us arbptin tartalma c;~~za, me}y a _hugyban ,min,t ~y
drochmon cs meth;lh;dn'.lchmon valrk ln s eqedestga!lo s 
balraforditö tulajdonsággal bir. 

Alcaloidák a poláros fényt balra hajtják; antifcbrin glyc11-
10nsavas vizeletet okoz. mely reducál s a fén)t balra hajtja. 
antip) rin a 'izelc!et pirosra festi; chlor alhydrat mint gly cm 011 

és nrochloralsav jelenik meg s a poláros fén} t 1°-al balra for
ditja s posili\ eredmén1 t ad a Fehling. Trommcr, Nylandcr 
:\Ioore oldattal; a phcnacclin rcducál; a saccharin a Trommer 
kén1szer1el glscose ncrnü reactiót ad; a salicylsav és söi a 
sr,ervezclben salicylursavra bomlonak. balra léritcnek, befolyá
solják az erjedési próbát s a Fehling oldalol r edncálják; salol 
halra térit s reducál; thallin a Tronuner próbában csapa
dékot okoz 

IV Epefeslcny 

1) Iüo/iieuicz · 1% ac. sulfanilic és '/2°1o nalr nitrit 'iz
oldatá! a vizelettel összerázzuk rnbin-vörös szineződés epefes
tenyre mutat. a folyadék pár csepp tömény HCl-al violaszinü 
lesz. 1\ rubinvörös szineződés nen1 mindig jellemző 

2) Gmelin a vizeletbe chlorbaryumoldatot adm1k s kén
savval kicsapjuk; a kicsapódó Ba SO, a festenyt magával ragadja 
A megszáritott csapadék HNOs-tól megzöldül 

3) Rmenbach nagymennyiségü hugyot megfiltrálunk s a 
filtrnmpapir belső oldalát 1 csepp HNOs-val (mely salétromos 
savat tartalmaz) megnedvesitjük: ha a papirt láng fölött ide-oda 
mozgatjuk, a sav körül szi•árványszin képződik Csakis ictericus 
hugynál jelentkezik 

4) H11ppe1t. 8 cm' hngyot u a 1°/,-os mésztejjel. össze 
rázunk s a csapadékot összegiüjtve alcohollal és kevés hig 
sósavval forraljuk: a fal) adék zöld vagy kék szineződése epe
fcstcrn re vall 

5) Conslanlin Paul: meth; !anilin epefestenyes vizelettel 
vö1 ös- lesz 

6) Nmba11e1c Vogel-Ccmnissel: -±0 g1 vizeletet 3 gr. chlor o
formmal összerázrn epefesteni jelenlétében a chloroform meg
zöldül, főleg állás után 

V Epesauak 

Pettenkofte1: 200 cm 3 hugyot amrnoniával közömbösitünk s 
addig adunk hozzá ólomeczetet. mig csapadék csak képződik. A jól 
kimosott csapadékot 50 cm' hig alcohollal egy óráig vizfürdőn 
melegitjük s a szüredéket pár cm'-re pároljuk be csekély szóda
oldattal A szürcdék egyrészét egy csepp nádczukor (1: 20) és 
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, 
1 csepp kénsavval melegitjük: a kevei ék sár<>a, 
min-, majd bibor- s iboh·aszinbe megy át b 

cseresny·e-· c.ar-. ' 

Vl Vé1 
Haematuria és haemoglobinnria által a vizeletbe jutott vér 

a következőleg mutatható ki: 
1) Heller ,a l,rngyot IWH-dal tultelitve hevi!Jük, midőn a 

haemochromogen es a földphospátok vörös színnel lecsapódnak 
R~eu".l és senna használata az eredmén}l positiv módon befo
ly~~?lJa. Ha ~ hngy ese!leg nem. a vértől, hanem a hugysavtól 
varos, KOH altal megszmtelened1k 

?l Alme1_1. e15yenlő n_ieny~ségü, te1:p~ntin-olajat és guaiac 
festvenyt addig razunk, mig fejel kepzodik, a fejctet ovatosan 
a bugyra rétegezzük, ha vér van jelen, az érintkező felületen . 
k~k. gy?r~ képz,ő~ik a fejlőd? azon ~olyt~;1 ~agyobb mennyi
segu ver 1elenleteben a guaiac-festvenybol sargas-zöld csapa-
dék válik le · 

3) Hünefeld: egyenlő térfogatu terpentin, alcohol és chlo
r<_>form s 1/ 2 tér~oga'. jégeczet keverékéhez addig csepegtetünk 
vizeletet, ameddig hszta marad a keverék; vér jelenlétében 
eme keverék gnaiac-festvénytől megkékül 

. 4) ~O cm'. hugyot u. a ammonium hydrosulfáttal s pyri-
dmnel razunk : narancsvörös színeződés vérre mutat 

5) _Speclroscoppal vizsgálva, a vértartalmu hugy színképé
ben a J:<raunhoffer-féle DE közötti vonalak mint oxvhaemo-
globin két elnyelési vonala észlelhető. ' 

A vér quantitatiu meghatározása: 
Ralfe szinscálája: vértartalom: 

áteső fényben a vizelet'füstbarna · 1
/ _,; - . . 1600 14000 

„ » » cseresznyepiros 1/ 300 

)) . » » c~ocolade szinü: 1
/ 100 

, V1e1?rd speclroscop1cns módszere nem ad pontos ered
menyt, mivel a vizeletbe jutott vér oxyhaemoglobinja felbomlik 
metahaemoglobim a de ha e ma tin is lehet jelen. 

Benneur D1. eljárása ez: 100 cm3 .. vizeletből főzés által a 
védcstenyt_ m~galva~ztjuk s azt kénsavval. savanyított alcohol
lal haematm~a alalnt1nk s annak mennyiségét pho tometricus 
uton meghatarozzuk. 1 r haematin, 25 r haemoglobinnak felel 
meg Ha a beteg vérének haemoglobin tartalma 1 cm'-ben 
0 06„ akkor a vizeletben talált haemoglobint 0 06-al osztva meg
kap1uk az abban levő vér 'lo-os mennyiségét cm3.-ben kifejezve 

VII Pepton, propepton A propepton (haemalbnmose) 
HNOa-al csapadékot ad melv felforralva feloldódik de kihülés-
kor ismét kiválik , ' 

A peptont az albnminmenfes hugyban keress ük a Posner" 
féle biuretpróbával, mely lényegileg abban áll, hogy az alcali
cns lugra pipettából óvatosan kénsavas rézoldatot rétegezünk 

' ' 
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pepton jelenlétében az é1itkcző felületen vöröses ibolyaszinü 
gyürü keletkezik 

VIII Geny Day: .1-c-'J csepp 1 égi guaiac'gyanta-festvény t 
adrn a vizelethez, az megkékül 

Donne: a hugy üledékéhez kis darab mar ókálit adva a 
gem zöldes lesz s összecso_mCísodik 
' IV Bili! ubin : 1 gi iíc sulfanilic 0 10 gr. natr nitros. 13 
cm' sósav 1000 cm'-re vizzel higittatik; ha most a vizeletet 
egyenlő térfogatu hig cczetsavval keverjük s a fenti oldatból 
cseppentünk hozzá, a hugy violaszinü lesz. 

X Indican : egyenlő térfogat vizeletet és tüstölgő sósavat 
rázunk. majd chloroforrnot adunk hozzá, indican jelenlétében 
a chloroform indigókék szinü lesz 

XI Hugyany: 1 térfogat tö111é11.i -hórkősav oldathoz 2 tér -
fogat viz~letet adunk, hugyany jelenlétében azonnal fehér pik
kelyek valanak ki (Betz) 

XII. Santonin .: Hoppe-Seyler . a vizelet Na OH-dal kev ervc 
s amylalcohollal rázva, az ntóbbi megvörösödik 

X~Il Clu ysoplransav a savanyu lmgyot Na OH-dal ke
verve es amylalcohollal rázva, az utóbbiba sárga festan1ag 
n1egy át, n1ely an1moniával n1egveresedik 

XIV Jódkali11111 a vizsgálandó hu01 hoz nehány csep füs
tölgő jódmentes HNOs at adunk s kevés

0

.chlorofonnmal a ke
veréket összerázzuk: jódtartalom esetén a chloroform lila
vörös lesz. 

XV Salicyl saliC1ltartalmu hugy vaschlorid oldattal lila-
kék lesz. , 

X VI Tannin: tannintartalmu hugy vaschloridoldattal szürke, 
sokszor fekete lesz 

XV/l B_al< copaiuae. ha a hugvot melegitjük, gyantaszag 
keletkez1k 1 sosav hozzáadására a huav vörös lesz, melv szin a 
további hevités által lilaszinüvé vált~zik , 
„ X~III Anlipyrin,tartalmu hugy vöröses szinü ha átné-

zunk ra.1!a, de reflex !enyhen zöld; vaschlorid oldallal vérvörös 
lesz. Igen érzékem' reac!io 

XI~ Tlzallin' használata után a Jmgy zöld majd zöldes
fekete szmü, vaschloriddal vörösre változik Tanácsos a hu<>vo! 
előbb chlorofor mmal kezelni b' 

A Iwgy összes savla1 talmánal< meghalámzása (Oliue10} 
10 cm'. vizeletet keverjünk össze néhánr csepp alcoholos 

p!1e~1o~phtalem oldattal és csepegt~ssünk hozzá g~aduált büret
tabol )

0
?0 „nmmalkah!ugoldatot m;1:ctadd1g, a m1g a folyadék 

megvoro.sodik Ha m~r. most a kahlugoldat köbczenliméterek
ben k1fe.1ezett menny1seget 0 37-el soksorozzuk, a számadatok 
a_ viz~let összes savmem:)iségét phosphorsavra átszámítva feje
zik ki ~gy liter normahs vizelet savtartalma általánosan 1 gr 
Ha enne! kevesebb savat foglal magában, savszegénynek, ha 
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töhhet tulságosan savani unak mondjuk Oxalsavlían kifejezve 
a normalis összetételü hugy 50 litere 2 gr, kénsavban kifejezve 
pedig 70 literben 1 gr. savat tartalmaz 

A vizelet szilárd alkatrészeinek meghatározása 

Eme meghatározás sok nehézségbe ütközik, mivel a faj
sulymérés nem ad pontos eredményt, az el1~árologtatáskor pe-· 
dig az egyes alkatrészek bontólag hatnak egymásra; főleg a 
a savanyn phospm sa;as sók bontják fel a hng) anyt s abból 
ammoniát fejlesztenek Szükséges tehát eme eljáráshoz a fejlődött 
NH, mennyisége is, hogy abból a hugyany kiszámitható legyen. 
Eljárás: Yizfürdőn 'izszintes fekvésben egy tágas üvegcsö' el . 
helyezünk, melyben a megvizsgálandó lmgy egy kis porczellan 
tálban van; a cső egyik vége volumetricus kénsavoldatba ér, 
másik végén pedig calciumchloriddal telt cső van. Ha most a 
levegőt a kénsavval telt edényre helyezett szivó készülékkel a 
chlorcalciumon, az elpáiolgó vizeleten és kénsavon átszivjuk, 
egyuttal az NHs is keresztül megv a csövön s a kénsav által 
megköttetik A savat titráljuk s a talált NIIs mennyiséget hoz
záadjuk a szilárd alkatrészek mennyiségéhez. 

Üledék-vizsgálat Gorre után. 

1 Porszc1 ü 

j vörös-sárga. uszik ,.~gy a falazathoz_ hngysavas 1 
tapad, nnrrexid vegyhatást inutat - sók 

sze1ncsés üledék, 
fényes., lükr ponlokat képezi inel:y a bároinalju 

a tnely 
, nyálkában fel yan függesztve =phosphor~a-
1 \'as natr1c 

1 . 1 

gáz nen1 hyperphos-

IWil behatására 1 
fejlődik phatok 

11 
1 ne111 változik, eczet-

1 

Por szerü anyag, Sa\: [eloldja: 1 gáz phosphorsa-

1nely 12-24 óra 
1 

lejlódik vas calchun 

alatt 
[{Qll-daI genyreactiót ad és 

1 

ki választatik albun1intar talmu 
geny 

1 ,,ö;ö-s vagy setétbatna, a hugy _ vér, fibrin, 
1 haen1atint és albunünt tartahnaz -nják, há111sejtek 

IIl A fehérnyetartalmu vizelet égvényes, az üledék - geny 
kocsonyaszerü s az egész folyadékot betölti 

IV Pelyhes, nehezen ülepedő = hólyagnyák, ondó 

v Fehér 1 úszó fonalak =---= blenor hoea 

1 VI 
Szürke vagy barna, ragadós, összehahnozódó _ aludt 

tö1neg, a hugy vértartahnu - rostonya 1 

.1 
' 
1 
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Hugyany = Carbamid 
Hugyár = Diabetes 
Hugycilinderek, a huifr üledékében alhuminmia alkalmá

val található hámsejtcsövek, melyek főleg a scarlatina utáni 
veselobnál jönnek elő 

Hugycső, a hugyhólyaglí'ÓÍ vezető s az ivarszervek kive
zető csövébe (himvessző, hüvely) miló 20- 22, nőnél 3-4 cm 
hosszu cső 

Hugycsőhurut = B!enonhoea 
Hugycsöszükület = Strictma 
Hugycsőtakár = Blenorr hoea 
Hugyhajtók = Dim etica 
Hugyhólyag, uroc0 stis, vesica urinar ia, 15 mm. vastag falu 

tömlő a szeméremizom mögött, melynek tartalma 2-400 cm', 
de felhághat 1000-1500 cm"-re is Felső része a köldökkel van 
összekötve, fenekén a hugyelvezető csövek beszájazása van 

A hólyag izmainak összehuzódása által a vizelet kiszor it-
tatik a hugycsövön át l Cystitis, cystolythiasis. 

Hugyhólyaghurut = Ca!harr vesicae 
Hugyhólyagkövek = Cystolythi 
Hugyosfű = Linaria.. 
Hugyrekedés, L Anuria és Dysuria 
Hugysav = Acidum uricnm L még Mmexid 
Hugyvérüség, uraemia, a vese mííködési rendellenességé-

ből származó betegség, mel) né! a vizeletben kiüritendő anya
gok nem választatnak ki a vérből; a visszamaradt anyagok a 
vérben kóros anyagcsere termékeket hoznak létre, melyek az 
maernia tüneteit okozzák Az acut nraemia hirteleni rosszul
léttel.. hányással kezdődik, a rellexek megszűnnek, néha görcsök 
lépnek fel. Eme roham gyorsan halállal végződik Idült lefo
lyásu maemia gyakori fejfájással jár, étvágytalanság, fülzngás, 
látási zavarok, nehéz légzés jellemzik, a légzésnél az ágyéktáj 
erősen emelkedik, a láb dagadt, az emlékezőtehetség, alábbszáll. 
Gyógykezelésénél ana kell törekedni, hogy a kiüritéseket nö
veljük hugyhajtó és izzasztó szerek (pilocarpin) által Az egyes 
tünetek kezelése symptomaticns 

Hugyvizsgálat, l Hugy 
Huille = Olaj 
Hulla, minden élni megszűnt lesi, azonban csak az emberi 

holtestre vonatkoztatják, (cadaver). 
Hullafoltok, livores, a halál után 3 órával a hullán fellépő 

kékes-piros szabálytalan területek a hulla legmélyebben fekvő 

helyein igy p. o. a háton, a végtagok alsó oldalán, melyek a 
vérnek alás!ilyedése által származnak 

A verőerek összezsugorodnak miáltal a vér a vénákba 
sajtoltatik s egyrésze a szövetekbe diffundál 

Hullaméreg, a hulla rothadása alkalmával keletkező alca
licus vegyületek, u. n ptomainok és toxinok, l o, melyek 

Kazay, G:yógysz„ 1 exicon lll 7 
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nemcsak a gyomron át, hanem a sérült bőrön \agy egy. kihul
lott szőrszál helyén is beszivároghatnaka szervezetbe s mérgezési 
tüneteket okoznak, (!. hotnlismus), elhani agolás esetén geny- és 
evvérüség következtében beáll a halál 

A hullamérget már az ókorban ismerték, de az első ki
sérletet Haller Albert tette vele; hogy nem bacteriumos hanem 
chemiai természetű, 1856-ban Panum bizomitotta be 

Hullaviasz = Adipocera · 
Humanisált anyag, l Himlőojtás 
Humbold Sándor báró, jeles német természettudós. szül 

Berlinben 1769 szept H megh 1859. máj. 6. Technolgiát, bá · 
nyászatot s nö>énytaut tanult s 1793-ban a Fichtel hegység 
hányamestere lett Számos enrópai és tropicns vidéki utja köz
ben megismerkedett korának legnevesebb tudósaival, mik és 
kik által alkalma volt rengeteg ismereteinek és tapasztalatainak 
igen terméken} irodalmi munkássága által tanujelét adni Hum
bolt ép oly nagy tudósa volt a botanicának, geographiának, 
physicának, mint a vegi tannak vagy a történelemnek s politi·
kának. Nőtlen lévén, vagyonát tudományos czélokra hagyta 

Humecta = nedvesitsd 
Humor, humores, régi orvosi felfogás szerint az emheri 

testben levő fönedveket jelölték eme szóval, mely ned\ ek ezek 
voltak: vér, nyák, epe. Eme nedvek helyes arányáiól tekinte1-
ték függőnek az egészséget .· i 

Humoralpathologia, a hippocratesi s galenosi orvosi isko
lának sarkalatos elve, mely szerint a betegségek a test nedvei- 1 

nek (humores) rendellenes változásaiból erednek s az orvos 1 

kötelessége a kóros anyagnak (materia peccans) eltávolitása I' 

részint a laxantiákkal részint a derivantiákkal Az érvágás nagy 
szerepet játszott a lmmoralpathologiában. A hnmoralpatholo
giának ellentéte volt a későbbi eredelü solidarpatlrologia, mely 
a betegségek kiinduló pontjául a test szilárd részeit tételezte 
fel; legujabb ellentéte a Wirclrow által felállitott cellular-pat
hologia L. o. 

Humulus lupulus, komlo, !. L upulus 
Hunyor, !. Helleborus. 
Hurut, 1. Catarrhus 
Husa, Floridában tenyésző cryptogam noveny, mely nem

csak a kigyóméreg ellen lratlralós ellenszer, hanem a narco
ticus mérgeknek is kitűnő antidoiuma. Hatóanyaga az atropin- i 
hoz és strychninhez hasonlóan hat 1 

Húsczukor, !. Inosit ·;,· 
Húsdaganat, 1 Sarcoma 
Húskivonat, extractum carnis, az angol gykvben hivatalos :~j 

s a húsned\ek bepárolása által készül, először Proust és Par
mentier állitolták elő 1821-ben, az előállitást I.iebig módosi .1 
tolta 1857-ben, az első gyárat 1864-ben Fray Bentosban álli- ·I 
toltak fel Az előállitási mód a következő: a zsirtól megszaba- i 

>! 
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ditott hús! összeaprilva ugyanannyi vizzel 70° G-ra me:l;,:~Ítik, a 
tömeget kisajtolják s a nec!_vet hossznnyalm edénybe teszik, hüg 
a zsirrészek a felszinen··\isszegyülnek, honnen eltávolittatnak 
Az igy megtisztitottl folyadékot megszűrik s forró gőzön besü
ri!ik; 37 .. kilogramnr hú~ 1 k~~amm '.~ivonatot ~d Barna„ k~
nocsszeru anyag, snlt husra.'emlekezteto szagn, vrzben oldodrk 
s az oldat savam n kémhatásu 

A húskivonatnak tápláló hatása nincsen, mivel sem fehér
n_y ét1 scn1 zsirt, sem en:yvet nen1 ta1 laln1az; élettani hatása 
abban áll, hogy az emésztést élénkiti, az érverésre és ideg
rendszerre is jó hatással van, csak a növényi táplálékok izének 
javitására szolgál. 

A különböző g) árak készitmén) cinek tartalma a következő 
-----

1 

' 
1 

1 

Szerves 1 80°/11-os 
Huskivonat 

i 

viz 1 sók i 1\T anyag 1 alk felold. 

1 1 1 
60081 Liebig 122 49 . 17 i3i 7 36 600 

Kcmmerich 1 Hi 21 i 20 5918 96 6320 70 3 

Papylsk) 12921115i3i 8i0 5533 6447 

Civil 1941i26 i4, - 5415 I 6286 

Jnhus ! 29 20 i 10 321 8 68 
1 

kiv 60 ,18 

Lóhns !dv 18 00 123 101 - 58 90 

Huszárzsir = nep1es neve az ung hydr n1itiusnak. 
Huxley Tamás Henrlch orvos és ter mészetbuvár, szül 

1825. Londonban; 18±6-ban eg\' ansztráliai expeditióhoz csal· 
lakozott s azóta anatonms és zoológus lel! 

Hüdés, 1 Paralysis 
Hüdéses elmezavar, 1 Demenlia paralytica 
Hülyeség, !. Cretinismus, ldiolismus 
Hüsitő szerek, r. refrigerantia, temperantia, ama szerek 

csoportja, melyek a test rendellenesen fokozódott hőmérsékletét 
csökkentik részint az anyagforgalom csökkentése állal, részint 
a szövetek összehúzása által Ily szerek: hig savak, kaliumké
szitmények, kal nilricnm cremor tartarival; külsőleg borogatások, 
fürdők, leöntések. 

Hűtő, különböző tárgyak hőmérsékletének Jeszállitására 
szolgáló készülék A gőzök Jehútésére egy, hidegvizhen csavar
alalman tekerődző csőrendszert használnak 

Hűtőkeverék, fagyasztó keverék, oly anyagok keveréke, 
melyek az olvadási s oldási meleg megkötése által nagy hide·· 
get okoznak Ily keverékek : 

7* 

~ti 
i 

~~~~~~~~~~~~~~o~~-..--~~~~~~~~~~~~~--~--...,; ______ ..;., ______ ~ 
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Alkatrészek: 

Ammom nitr + H2 0 aa 

5 salmiac, 5 Na NO,, 16 H2 0 

9 natr. phosph i hig HN Q, 

8 Na2 so. + 9 HCI 

5 Na2 so. + 4 hig H2 so. 
6 Na2 so. + 4 amm. chlor 2 natr 

nitric 4 hig HNQ, 

2 hó, jég, + 1 só 

12 hó, jég, + 10 só + 5 am 
nitric 

3 hó, ·4 hamuzsir 

1 

Hóu:~lönbség 
C(l-ról 1 C1Lra 

1 +10[-15 
1 +10 -12 
1 ' 

1 '10 -25 '-t 
1 _LlQ --18 

1 

+lo -20 

+lo -10 

0 -20 

0 -32 

o, -46 
! 

Hüvely, 1 Colpos. ····1· 

Hüvelyesek legnminosae, egi ik leggazdagabb növén) rend 
3 családdal: pillangósak (papilionaceae), c.aesalpinia-félék és a ·1 
mimozafélék A hüvelyesek fák, cseijék vagy fűnemü növény,ek .· 
ujjas vagy szárnyalt levelekkel, gyakran tövis.sé alaknlt mclle,k- : 
levelekkel A részarányos virágok rendesen fürtöt vagy fiizert 
képeznek A csés~e ötf~gu,, a p:irla ötszir;i~~L a feLs_ő re.nct.sze,
rint nagy, a többi ketlonkent egiforma. liz pm~o.JU koz':'l .J. 
összenőtt. Az egyrekeszü termés. hüv~ly, azaz egesz. ,hosszaban 
felrepedő tok A magvakban alhum_m helyett, ~ J?l kife.Jlelt 
sziklevelek vannak, melyekben lcgumm halmozodik ossze, mely , 
igen tápláló A hüvelyesek r ~ndjéhez tartoznak : a phascolns \i 
vulg ervun1 lens, onon1s sp1nosa 1 fenun1 graccun1, n1ehlotus1 1 
glycyrrhisa glahra, indigofera tini. santa!fa, al"íczok sth stb · 

Hüvelygolyók -" Globuli 'aginales j 
Hüvelygörcs = Vaginismns :[ 
Hüvelyhurut = Flour albns ! 
Hy „ „ „. alatt nem található szók Hi „ .• „ alatt keresendéík, \ 
Hyacinthus oi-ientalis, jáczint, a liliomfélék hagymás vir á(la; 

melynek hagymáját régebben flastromokba alkalmazták mrnt'.j 
csipős, gennyedést előmozdiló szert ; 

Hyalit, üvegkinézésü kékes ásvány; átvitt értelemben a·'j 
kék gyógyszeres üvegek neve. Hyalit üvegeket a fény hehatá-,„,i 
sára felho,mló sz.erek, eltartás~ra ha:zn~lnak, a használalnk{J 
azonban leves, mivel epen a vwlaszmu lenysngarak azok, me-,> 
lyek chemiailag leginkább hatnak Czélszerühb a vörös vagy Sf 
sárga üvegek használata :J 

cl 
-•:-
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Hybrid = kereszt~zett, k~rcs fa) . , 
Hydracetin, p)Todrn,„„aceblphemlhydrasm, lazellenes s~er, 

szin-, íz- és magnélküli 'jegeczkék, kénsavas _oldata melegllve 
„rózsaszinü, hydrogénhyperoxyddal pedig carmmvörös lesz .. 

Hydraemia, vizvérüség, nys.1 önálló betegség, hanem tnnete 
mindama betegségeknek. nr()!yek által a vér viztartalma nem 
bir kiürülni a vesék hibás működése folytán, vagy pedig vér
veszteségek után a szervezet a vér tömegét a lymphával 
pótolja 

Hydragoga = Diuretica . . . 
Hydragogin = ismeretlen összetételü dmietieus titkos szer 
Hydmgogum Boylei = Arg nitric 
Hydralogenium = Acid .. muriatic , „ „ • „ 

Hydraminek .. az ammekhez hasonlo, de alcoholgyokon kivul 
(Olf) gyököt is tart~lmazó vegyületek. .. , .. , 

· Hydrargyrol: Ezt a e, H, OH so, Hg osszetetel~, ~autrelel 

fölfedezte uj antisepticum,ot. a ".Les n~nv. reméd." le~as:i ~lap
ján a következő módon allitha!Juk elo: Alacsony homerseken 
elfolvósitott, tiszta karbolsav 100 gr.-jára 105 gr. 66 B0-n kén
savaÍ engedünk hatni s az elegyet 100 C"-on való 8 napi állás 
után 4-5-szörös mennyiségü vizzel higitjnk, porrá tört harynm
carhonattal elegyitjük, majd szürlézzük .. Az ekként kapott pa
raphenylthionsavat 212 gr. higanyból fnss~n leválasztott :n~~
cutioxyddal elegiitjük, a tömeget kavargat1uk, 100°-on 24 om1g 
ál Jani hag\jnk, mire szürlézzük s a tiszta szüredéket bepáro
logtatj~ilc A hydrargyrol ekk?;. h~rnavörös, mé~es'.rnlács-~zag~ 
185 faJsulyu és semleges reacl10Jn pikkelyekbe_i;_l~ns!alyoso~ik ki 

Sem a higany, sem a karbolsav reacho1at nem ad1a; az 
alcaloidákat és a bázisos toxinokat leválasztja, a fehérjét ellen
ben oldatban türi Absolul alcoholban oldhatatlan, vizhen és 
g!) cerinben vörös szinnel oldódik A hydra1 ~} rol 4 sr .-e vala
mch oldószerének 1000 sr -ében oldva, a microorgamsmusok 
fejlődését teljesen meggátolni képes A snblimatnál kb. 75-sz?rt,e 
kevésbhé mérges. A fehérjével szemben v~ló közömbösseget 
tekintve a készitmény a snblimatot fölülmulja 

Hydrargyroseptol, chinosol higanynak chlornatrinmmal való 
vegyülete Antilneticnm 

Hydrargyrosis, kénesőmérgezés, mercurialismns, az ac':'t 
mérgezés a kéneső készitmények helytelen használatakor lep 
fel, tünetei: fémiz a szájban, a garat szüikés-fehér, a székelés 
véres, a vizelet alhnmindus, az édökés gyöngülésével s a bőr 
érzéstelenségéve! összeesés, p~r ór~ n;nlva,hal.~l álJ be hangrés
görcs következteben Idült mergezesnel nyalfo1as all be, a cson
tok törékeni ck, mivel. a mészsók kio!dó~nak, az edénJ:mo_zgató 
idegek meghénnlnak, ideges reszketes is szokott fellepm Ily 
esetekben jódkalinm, kénes füi:dők használtas~anak 

Hyprargyrum, argentnm vivnm, mg mobile, merem, an-fir 
,fülins, higany, kéneső; Hg = 199 8, két v é. fém, egyetlen 
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folyékony állományn a fémek között.. - 40-nál ~ctaederekben 
jegeczedik s ilyenkm kalapálható, mint az ón, -39 38 'C-nál · 
olvad, -13 °-nál már párolog, + 35725 °C-nál fon, f s szilár
dan 14 4, folyékonyan 13 58.(viz 1) F ol; ton párologva mérgessé teszi 
a levegőt, azért tanácsos a higanJ t tartalmazó szobában ként 
széthinteni vagy jódot elpárologtatni A kénnel, cretával, czn
kmral elkewrhető, midőn feketés tömegű port képez: aethiops, 
a legtöbb fémet feloldja s azokkal foncsort képez, l Amalgam 

Vizzel rázva szürke poná lesz s kevés feloldódik belőle, 
levegőn nem oxydá!ódik, csak 371---426 °C-ra hevitve válik 
vörös higanyoxy ddá, mely azonban oxygénjét hevitéskor elve
sziti Közvetlenül egyesül a Cl, Br -ma!. HC/ és hideg fü S04 nem 
hatnak reá, forró kénsawal Hg S04-ná alakul Erős HNO, mer
cminitráttá (N2 02 fejlődése melett), hig HNOa mercmonitrá!tá 
oldja. Sóinak oldalaiból kén. phosph01, arsen, anlimon, bismulh, 
zink, ón, ólom és réz kiválasztja Chloridjaiból Sn2 Ch fekete 
Hg-t csap ki: aethiops per se. 

A higany vegyületeiben mint kétféle gyök szerepel: 
Hg= -Hg-Hg-

mercuri-, 
hydrargyri-, 
higanyéleg vegyek 

A kétféle gyök vegyei ugy 
gaikban sokban különböznek' 

n1ercuro-, 
hyrarmro-, 
higanyélecs .vegyek 

chemiai mint physicai sajátsá-

A higanyt már l\lemphis papjai ismerték, de gyógyitásra 
az indusok s később az arabok alkalmazták s megfoghatatlan 
hahísl tulajdonilo!tak neki, mit a köYetkező mondatban fejeztek ·• .. •.IJ 

ki: C vos az, aki a füvek g) ágy hatását ismeri, aki az imádsá
gé!: ,,rófé!a, aki a higanyét: Isten" A görögök eleven ezüstnek j 
viz-ezüstnek : hydro .. argyros nevezték s már Theophrastus .l<I 

Kr. e. 300-ban cinóberhől állito!!a elő oly módon, hogy azt 
réztálban eczettel dörzsölte; Dioscorides az I században már 
destillatió utján állitotta elő. A középkor alchymistái : (Géber) 
a higanyt nem tekintették fémnek, hanem annak alkatrészének, 
lelkének s hogy minden fém higanyból, kénből és sóból áll 
(Bas Valentin); a higany képezi tehát a fémek lelkét, Me1cur
ját, s könnyen at anynyá lehet változtatni, ha szárnyait levag- · j 
dalnák Az alch) misták nem használták . a higanyt gyógyszet , 
gyanánt, s az orvosok csak akkor vették figyelembe, midőn 1 

Barhernese Kotzár egy km nzslótól megvette a higanypilulák ·1 

k
1
észitésén

1 
ek titkát s I Fetencz franczia királyt higanyoxydból, , 

r 1~umbó , lisztből és terpentinből készült pilnlával meggyó-
gy1totta '1 

A magyar »kéneső« elnevezés sen1111i vonatkozással sin'" -~-1 
cse11 a kénre vag)' esőre1 hanem a török :tkinisu« szónak el- _--~ 
magyarositásából származik, a ,higany" rosz képzésü alakja a ,, 
»hig<': szónak. -~;j 

A kéneső ritkán fordul elő termés állapotban, hanem mint ;~j 
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kéneg főleg cinoher (1 o) alakjában; nagy mennyisége 
ben bányászszák Almadgnbcn (Spanyol or.) Idriában (Krajna), 
Morvaországban, Kaliföíniában, Pern némely vidékén ujabban 
Szetbiában Hazánkban a fakóérczből állítanak elő kevés meny-
nyiséget / 

A higany kinyerése- végett a higany-kénegel oltatlan mész, 
szel vagy levegő hozzáját nlásával pörkölik, midőn a kéneső 

gőzök alakjában elszáll s alkalmas szerkezetű hűtőkben con
densálható. Ha a higany fémekkel ·rnn fertőzve, felülete nem 
fén} es, hanem lepedékes, a porczellánon pedig nem képez go
lyót, hanem farkot hagy maga ntán Tisztátalanságaitól ngy 
tisztitható meg, hogy hig HNOe-al rázzuk s megszűrjük: a fé
mek oxydálódnak s mint barna por maradnak vissza 

A higany gőzeinek belehelése a nyákhártyák gyuladását s 
a hydrargyrosisnak nevezett tünetcsoportot idézi elő Hégebben 
hélcsavarodásnál 50-100 gr -ot adtak be egyszerre, de ezzel 
legtöbb esetben a bél kiszakadását érték eL Aethiops alakjá
ban a higany 1-5 dcgros adagja hasmenést, kisebb adagban 
a higany általános hahísait okozza 

A higany zsirral is bevihető a szervezetbe, főleg meleg 
fürdők után, midőn a bőr pornsai tágak 

A hcjntott higany a lest nedvei által felszörböltetve az 
albuminatokkal lép összeköttetésbe ugy, hogy abban a H2 vagy 
a Na2 helyét elfoglalva C12 H112 Nis O" SHg képződik Az élő 

fehérnye leköttelvén, nem ég el, hanem zsirosodás áll be, s a 
behalás helyéa ujabb protoplasma nem léphetvén be, 
a szövetek elhalnak, főleg ha no[{ ellenállási képessége cse 
kély, mint p o lobos, bnjakóros képleteknél és izzadmányok
nál, a keletkezett vegyületek a vérből több folyadék átszivár
gósát segitik elő a szervezetbe, mely aztán nyálfolyás!, izza
dást, hurutot okoz 

A higar1yt mint aethiopsot 015-0 30 gr.-os adagokban 
mint hashajtót és elvonó szert alkalmazzák oly esetekben, mi
dőn fejtől, májtól has- és mellháttyától, szivbmoktól akarnak 
'ért elvonni s antiphlogistice halni, vagy midőn visszamaradt 
izzadmánvokat akarnak eltüntetni 

Legnagyobb hasznát vehetni a higanynak bnjakórnál, ám
bár ennek sem sajátszere, mely elölné a bnjakor anyagát, ha
nem azállal hat, hogy annak lobos alakjainál a bántalmazott 
s,zövetekben elzsirosodást s a kóros képletek szétesését okozza 
Epigy küzdi le a fekélyes sebek gynladási hajlamát s tartós 
szét nem eső szövelképződést Iétesit 

A higany nehezen ütül ki a szervezetből, azért mérgező 

hatását ellensulyozandó, jódkaliurnmal vagy opiummal egyide-. 
jüleg rendelik: a KJ ugyanis vizzel C02 által felbontatik s 
K2 COa és (HJ)2 képződik, mely utóbbi a higanyalbnmint felbontja 
s Hg 12 keletkezik, mely a még megmaradt KJ-dal oldódó ket
tős sót képez s kiürittetik, miáltal a higany utóhatása elmarad; 
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az opium a hasmenést s a nyálfolyás! korlátozza A' szinhiganyt 
leghelyesebben a bedörzsölési módszen el (!. o) lehet bevinni 
a szenezetbe, vagi aethiops alakjában P o. Rp Hydrarg1ri 
pm · 1 Cr etae. alb 5 m f, aethiops div in dos N° 40 DS 
Napúl1ta 2--6 port . 

Hydrargyrum aceticum, Merccnius aceticus seu protoaceti
cus, sper111a l\Iercurii acetosns, terra foliata ~Iercurii 1 n1ercuri
acctat Hg (C2 Hs 02)2; vízben oldódó fehér jegeczes lest, elő

állitható 10 gr mercnrioxydhól, ha azt 20 gr. hig eczetsavban 
oldjuk s száraz helyeu kijegeczitjük. Vizoldata lugokkal 'örös, 
ammoniával fehér csapadékot ad. Obsolet antisyphiliticum 

Hydrargyrum aceticum oxydulatum, mercuroacetát; 
Hg2 (Cdls 02)2; 

vizben nehezen, borszeszben nem oldódó jegeczes test, mels 
előállilható, ha 20 gr mercmonitratot, 120 gr viz és 3 gr 
eczetsav oldatával digeráljnk s egy nap mnlva 80 gr vízzel s 
80 gr alcohollal keverjük s a csapadékot megszáritjnk Vilá
gosságon bomlik Obsolet 

Hydrargyrum aethylochloratum, aethylsublimat, hydr bi-· 
ehlor aethylatum !. Aethylsublimat 

Hydrargyrum albuminatum Bamberger fluid 1% mercuri
cbloridot tartalmazó vegyület, főleg hőralá fccskendezésre hasz
nálják A szilárd alhuminat 04°/0 mercurichloridol tartalmaz 
Alter ans szer 

Hydrargyrum amido-bichloratum, l Hydrarg1 rum bichlor 
amn1oniat 

Hydrargyrum ammoniato muriaticum, 1 Hi drargyr hichlorat 
an1n1oniat 

Hydrargyrum ammoniatum, 1 Hydr bichlorat ammoniatum 
Hydrargyrum ammol\ium bichloratum, l Alembrot só. A 

technikában aranyozásra, a sebészetben desinficiens, illetőleg 
antisepticum gpnánt alkalmazzák 

Hydrargyrum arsenicicum, mercuri arsenat: Hg2 H2 (As 01)2; 
és a hydr.. arsenicosum, mercuroarsenál: Hgs As Oa, nem hasz
nálatosak 

Hydrargyrum benzoicum, benzoesavas mercuri vegyület, 
melyet ammon benzoicum segél0 évei oldva antisepticnm gl a
nánl alkalmaznak A febérn:yét nem alvasztjr1 meg 

Hydrargyrum bibromatum, !. Hydr bromalum 
Hydrargyrum bichloratum ammoniatum, hydr amidalo hi

chlor Merc. praecip alb Mercurius cosmeticus, Calx lrydrar
gyri alba, Lac mercuriale, Hydrochloras hydrargyricus cum 
oxydo hydrargyrico ammoniato, a legtöbb gykv szerint hivata
los: Hg (Nfü) Cl= 2514. A magy ff gykv. következőleg állitlatja 
elő: Rp. Hydr hichlor conos 50, solve in aquae dest s 
1000, liquorcm filtralum infunde continne agitando Ammoniae 
gr 75, vel tanlum, ut liquor sit plane reactionis alcalinac. 

A jól kimosott csapadékot kisajtolva hüvös, setét helyen 

-:i 
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megszríritjuk Igen fehér, vizben nem oldódó por, hevítve ma
radék nélkül elillan, Na_QH-dal megnedvesitve s ammoniát fej
lesztve 111egsárgul. He:V-itésnél igy bomlik fel: 

6 (Nfü Hg Cl)= 3 Hg2 Ciz + 4 (Nfü) +2N; 
a Na OH-dal való hevitésnjj- Hg 0 és NHs fejlődik Vizzel for
ralva NH, és ammon chlor képződése mellett sárga hydrarg.JI
ammoniumchlorid: N fü Hg2 OCl keletkezik Borszeszszel és jód
dal hevesen eldurran Ha bevitésnél előbb megolvad, az elő

állitáshoz chlorammoniumot használtak, ha maradékot hagy 
hátra, krétával vagy gipszszel van fertőzve 

A gyomorba jutva vagy a szövetekbe dörzsölve fel
bomlik, Hg Cfo-gá majd Hg-nyá és Am Cl-gá egészben véve 
Hg módjára hal Leginkább idült bőrbántalmaknál s beszűrő

dött szilárd izzadmánynyal járó szövettulképződésnél alkalmaz
zák. A legtöbb cosmelicus kenőcsnek alkatrésze 

Hydrargyrum bichloratum corrosivum, Mercurii chloridum 
hydrarg)li chloridum corrosiv Merc. sublimat. conosivus, bi-. 
chloretum hydrargyri, sublimatum corrnsivi, mnrias hydrargyri 
acerrimus, oxymurias hydrargyri, deulochlornretnm hydr draco vo
lans, maró higanychlorid, higanyhalvag, mercmi-chlorid. 

Hg Cl2 = 2708 
a délvidéki köznép >szerecsikánal«< nevezi .. Eme vegyületet 
már Géber ismerte, mai készítési módja Künkeltől ered (1716): 
5 r Hg-1 6 r forró H2 SO.-ban oldanak s a képződött s meg
szárított mercurisulfátot felényi sulyu kősóval fellengitik. Hg Cfa-t 
nyerünk ha Hg 0-1 HC1-ban oldunk, vagy cinobert királyviz
ben oldunk vagy ha a higanyra chlor hat. 

A sublimáll Hg Cfo nagy, fehér, áttetsző jegeczeket képez 51 f 
s. oldódik 16 r hideg, 3 r forró-vizben, 3 r. 90''/0 fonó alco
holban, 4 r. aetherben A nedves uton készült Hg Cfo apró 
rhombos jegeczeket képez jegeczviz nélkül. 265" G-nál olvad s 
295" G-nál maradék nélkül elillan Vizoldalából aelher kivonja ; 
viz és világosság behatására így bomlik: 

2HgCl:: +H2 0 =Hg, Clz + 2HC1 +o 
eme bomlást szerves anyagok elősegítik HCl vagy Na C1-al 
jobban oldódik s nem bomlik el hamar. HNQ,, H2 SO• Hs PO, 
nem bontják meg Oldalaiból a Fe, C11 higanyt, Ag. fü SO. pe
dig calomelt választ le; kis mennyiségü égvénylugot adva hozzá, 
barna válmány (Hg 0 Hg Clz) keletkezik, de fölös mennyiségben 
azok sárga higanyoxydot csapnak le; (mint az aqua phage
daenica) 

Bor ax, szénsavas alcalik barna válmányl, ammonia vagy 
ammoncblorid fehér válmányt csap le belőle. KJ-dal veres 
Hg .'2, Ag NO,-al fehér Ag Cl, sárgavér!ugsóval fehér válmányt 
képez. H2 S eleinte fehér, több kémszer behatására fekete Hg S-1 
csap le belőle, mely kaliumkénegben oldódik A halvagokkal 
(Na Cl, Ca Cfo, Zn Clz stb) kettős sót képez, 1. Alembrot só 

Tömény Hg C/, a fehérnvével csapadékot képez, főleg ha 
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.Va Cl van jelen, hig oldatai azonban a savamu oldatból nem 
csapnak ki fehérnyét hanem a kicsapott fehérnvében a Hg a 
Hz vagy a Na2 helyébe lép, !. Hydrargyrnm · 

~ Hg Clz hig„ oldat~ a szövetekre nincs hatással, tömény 
olda,tm azonban foleg hamtalan felületen gyuladást okoznak s 
a verbe könnyen átsziYárognak Szájba véve undoritó fémizü 
s a nyákhártyákat gynladásba ejti s marólag hat a tünetek az 
ar zenmér gezéshez hasonlóak Bonczoláskor a beleket duzzadtaknak 
~ fehér pö_rkke! fedette~n~k talált~k Az agyban yérszegénység 
es szemcses zsuos elfa.Jnlas van Jelen, mi összefügg a hüdés 
s a közönyös elmeműködés tüneteivel 

, o, 002-0 005 gr -os. adagban bevéve a gyomorban levő fe-
hernyekke} egyesül, maid a gyomorban vagy más szöveti rész
ben bomlast szenvedve, mint Hg fejti ki hatását L. H} drag)l' 

~ Hg Cfo kitünő antisepticnm, a rotl'adást meggátolja s a 
bactermmokat 20,000 szeres higitásnál már clpusztitja 

A Hg Cfo-ot mint alterans szert meg:dsérelték idült csuz, 
bőrbántalmak, idegbajoknál de kétes eredménvmel, jobb ha-· 
tásu a sziv- és tüdőbántalmakkor fellépő savógvÜlemek e:osz
latására, idült hurntos, savós hasmenések eseteiben 0 005-0 006 
gros adagokban, legkiterjedtebben belsőleg vagv bőr alá fr cs
kendezve_ b_:ijakórnál all~almazzák a Hg jm allalai alapján, főleg 
akkor, nudon gyors hatasra van szükség, ;\'lint mosóvizet ml
hatni buJakóro~ fekélyekre 0 025--0 5°/0 oldatban, kankónál 
fec_sk~ndesre_ 0;,: 400 gr vizre Acne, prurigo, szeplő, favus, py
tynasts eseteiben, rüh, tetvek s általában de1rnatozoák és élős
?ie~ kiirtásáia, 1°/oo;·OS oldata ige~1 bevált ~'int antisepticum 
ed~tg ~gys_zolvan paratlan. helyet foglal el s a modern sebke
zelesnel nelkülözhetetletL Belőle készül a pastilli sublim cor
ross1v1 1 o. 

Egyes adagja 0 03, napi adagja 0 10 gramm, pi'. 1lákban 
bolussal vagy folyadékban !3őralá is fecskendezik, de a befecs
kendezés helye fájdalmas és gyuladásba esik 

Hydrargyrum ~ijodatum rubrum, Merc~rii jodidum, deutojo
duretum hyd!argyn, Jodur~lnm hydrargyncmn, hydr perjoda
lum, acidmn Jodohydrargyncum, vörös higanyjodid: Hg Jz = 453 
A magy II. gyh. szerint Rp. Hyd1 bichlor .. corrosiyi 40, solve 
in Aquae dest calid. 800; liquorem fillratum sub agitatione 
continua infunde miscellae Kalii jodati 50, aquae dest 150 .. 

Állás után a csapadékot jól megmossuk, míg a szüredék 
AQ' JY?s-mal nem ad csapadékot, azután közönséges hőnél meg
szant1uk Scarlatveres, vtzbcn nem, 130 hideg és 20 r. forró 
al~oholban oldódó por; hevitve megsárgul majd megolvadva 
elillan s sárga majd_ vörös .ieg~c7:es szá,~ladékot képez Hg Clz 
vagy KJ tartalmu v1zben feloldodtk kettos sova. Chlorvizzel J 
és Hg Clz keletkezik Jódkaliumos oldala KOH és ammonia 
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hozzáadásakor megbarnul a keletkező NHg2 J HzO miatt 
Na OH-dal következőleg bomlik: 

Hglz +2NaOH =Hg0+2NaJ +HzO; 
ha ehhez HNOs-at adunk, jód lesz szabaddá. 

Oly erélyesen hat mj.nt a Hg Cl2, hámtalan felületen nagy 
fájdalmat, orbánczot _o!<oz; a gyomorban HCI behatására 
Hg Cfo-dá s HJ-dá változik Belsőleg 02-2 cgr,-os adagokban 
alkalmazzák bujakórnál, külsőleg golyvánál, rákos, bujakóros 
fekél] elméi A kenőcs világosságon megkeményszik 

Hydrargyrum bijodatum cum kalio-jodato, .kalium jodoh;
drargyratum, kettős só, mely keletkezik ha 10 rész Hg Jz-i;e 
oldatban 3 7 r KJ hat Alkalmazzák a Hg !2 javallatai alapján 
0 01- 0 02 gros adagokban 

Hydrargyrum bisulfuratum rubrum = Cinober 
Hydrargyr, bisulfuric„ = Hydr. sulfnric. neutrum 
Hydrargyrum bromatum, két bromid ismeretes: Hg Br2 = 

hydr. bibromat corrosiv vagy_ deutobromuret, hydrargyri és a 
Hg2 Br2 = hj drarg.. bromat mite vagy protobromuretum hy
drargri, az előbbi mercuri, az utóbbi mercmóbromid A Hg Ei12 
előállitható mercurioxydnak bromhydrogénsavban való oldása 
által, a Hg2 Br2 mercurosókból KBr-mal való kicsapás által 
A megfelelő chloridokhoz hasonló hatásnak 

Hydrargyrum calcinatum = Hydrargyrum oxydatum. 
Hydrargyrum chloratum, két chlorid ismeretes, a ffg Cfa, 

Hydrarg. bichlor conosiv, és a Hg2 Clz !. alább 
Hydrargyrum chloratum mite, Mercurosi chloridum, Calo

mel, chloridum hj drargyrosum. Mercurins dulcis, hydrargyú 
subchloridum seu muriaticnm mite, protochloridnm hydrargyri, 
chloretum hydrargyri, Aquilla alba, manna metallornrn, panacea 
mercurialis, Draco mitigatus, szelid higanychlorür, mercuro
chlorid, kibékitő angyal köve, higanyhalvacs: Hg2 Cfo = 471 
vagy 470 8 

Háromféle praeparatum van forgalomban, u m. sublima
tione-, vapore-s via lmmida seu praecipitatione paratnm. A 
magy, Il gykv. a sublimalione paratum-ot rendeli el tartani 

Hydr. chlor. mile wblim parat: Előállilása mercurichlo
ridból történik, ha azt fémhiganynyal egyenértéksúly szetint 
összekeverik s a szürke tömeget fellengitik: 

Hg!:}:+ Hg_ =~ 
271 200, 471. 

gyárilag ugy készítik, hogy 4 rész fémhiganyt 5 r conc. angol 
kénsavval főznek s a nyert mer curisulfátot megszáritva 4 r 
higanynyal s 3 r konyhasóval belsőleg összekeverik s sub
limálják: 

Hg+2Hz so. = HgS04 + 2Hz0 +so2; 
Hg SO, +FI[!'= Hg2 SO,; Hg2 SQ,, + 2 Na Cl= Na2 SO. + Hg2 Ch 
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A sublimált calomelt addig kell vizzel mosni, mig a szüredék 

Ag NOs-mal már nem ad csapadékot A snblimált calomel kü

lönböző nagysága jegecztörmelléket mutat microscop alatt 

Korongalaku, igen kemény s nehéz tömeget képez, melynek 

poritása igen vesződséges 
Hydr ch/o1. mite praecipitatum seu via h11mida paratum: 

Ph gallic. Előallitható mercuronitrat és sósav cserebomlása 

révén: Hg, (NOa)z + 2 HCI = Hg2 Ch+ 2HNOa; ammonium- vagy 

natriumchlorid szintugy hatnak: 

Hg2 (NOs)2 + 2 Na Cl = Hg2 Cl2 + 2 Na NOs 

2°/0 -os mercurichloiid oldatba ha S02-t vezetünk, szintén calo

mel keletkezik : 

2 Hg Clz + S02 + 2 llzO = Hg2 Cfo + 2 H Cl + H2 so, 
Hydr. chlor. mile uapore parat pharm germ et gallic 

oly módon készül, hogy a Hg2 Cfo gőzeit oly condensalorba 

vezetik, melyben feszült vizgőz van, melynek behatására mi

crocryslallinicus calomelt nyerünk, mely igen vékony, hosszn 

j egeczekből áll. 
A calomel iz és szagnélküli 7 7 f s sárgás port képez, hig 

savak nem oldják. Hevitve fehér gőzalakban elillan s széthasad, 

de kihüléskor ismét condensálódik Vil>ígosságon, vizben, főleg 

ha abban Na Cl van jelen Hg-re ~s Hg Cfo-ra bomlik Cl. Br. 

J. hevesen megtámadja s az illető mercurivegyek képződnek 

belőle KOH, Na OH s más lngokkal fekete Hg20 csapódik le 

belőle, Na2 COa-mal hevitve higany lesz szabaddá 
Vigyázni kell, nehogy üveggel legyen fe1 tőzve, vagy hogy 

corrosivot tartalmazzon, mely utóbbi esetben a vele eldörzsölt 

s megszürt viz Ag NOa-ma\ fehér válmányt ad 
A calomel név a gőtög kalos = szép, melas = szürke 

szavakból származik; 1G08-ban már ismer lék a chémiai iroda

lomban s \3eguin, megkülönböztetésül a corrosivustó! Draco 

mitigatusnak nevezte, a pharmacop Edinburg 1735-hen már 

hivatalossá teszi. 1778-ban lecsapott calomelt Schecle, per va

por em paratumot J evell J osiah állított elő 
A calomel végeredményben úgy hal, mint a higany, 2--5--

25--50 cgros adagokban mint hashajtó és vérehonó szer jó 

hatásu s veszély lyel nem jár, mivel a Hg2 Clz a gyomorsav 

által igen lassan bontalik fel Hg Ci2 és Hg-ra s a Hg Cfo hatása 

nem érvényesül, hanem a folyton képződő Hg hatása lép elő

térbe Mivel a Hg2 Cfo csak akkor hat, ha felbontatik, s a gyo

morban csak hizonios mennyiség bomolhat fel, ennélfogva az 

adag emelése nem fokozza a hatást s 30 gr sem hal erélye

sebben, mint 1 gramm, sőt choleránál 350 grammnak sem volt 

hatása egy esetben. (Balogh commentár 650 1) 
A calomelt iztelen volta miatt főleg a gyer mek-gyógyá

szatban használják mint hashajtót, csak arra kell ügyelni, hogy 

ilyenkor savanynt .vagy sóst az illető ne egyék Mint elvonó 
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szer adható ag)_ ~eli bánt~lmaknál, hashárty!'!obnál, ~ár!laláznál; 

angol orvosok JO ered_rpenynyel alkalmazzak choleranaL 
Ha mint hash::íjföt rendelik, jó azt jalappával vagy colo-

cynthissel keverve adni · 

Külsőleg alkalmazzálk-bujakóros fekélyekre, köthártya idüll 

hurutjánál Kis adagja .(}U2-0·05 gramm, liashajtó adagja O 10-
0 40 gramm 

. Hydrargyrum chlorojodatum = Hydr bijodat 0 38, hydr 

b1chlor corrosi\ 0 22. keveréke 
Hydrar·gyrum cinereum, l\lercurius cinereus, obsolet készit

mény, melyet salétromsavas higanyból állítottak elő ammon 

carbonicummal való kicsapás által 
Hydrargyrurn colloidale, 1 Colloidalis higans. 
Hydrargyrum cum creta, Ph. Suecica, Aethiops cretaceus, 

Rp Hydrarg. vrv. 1 Cretae alb. 5 = 40 !. Hydrargymm 

Hydrargyrum cyanatum: Ph. Rung II. Hg Cy2 higarn cva

nid, mercuricyanid, előállitható sárga Hg O-nak CNH tarlallnu 

fo_lyadé~ban v~ló oldás~ _által; _k_épződik Hg SO,-hól ha azt sárga 

verlugso oldataval forrasrg hevr!Jük: 
[ Fe2 Cy12 Ks + 7 Hg so. = 6 Hg Cy2 + 4 lú SO. + Fe2 (SO•)s + Hg] 
Négyszögü fehér jegeczek, vizbcn oldódik; hevítve Hg-rn és 

Cy-re bomlik, mely ihol) aszinü lánggal ég, honnan nevét kapta, 

1 Cyan 0 004-0 008 gr -os adagokban bujakórnál alkalmazzák, 

előnye a Hg Ch felett az, hogy égvények s szervi anyagok által 
nem bontalik el 

. Hydrargyrum formamidatum, 1"10 , 2°/0 , 10°;" oldat, mely 

l11ganyoxydnak for maldehs dben való oldása által állitható elő 

Snbcutan injectióra alkalmazzák lnesnél 
Hydrargyr .. fulminans = Durrhiga.ni 
Hydrargyrum gallicum .· Hg[Co H2 (OH)s C02]2; 40°/0 higamt 

tartalmazó z0ldes-szürke por, alcaliák részben olják Alterai~s 

és anlisiphyliticum, adagja 0 05-0 10 gramm. · 

. Hy~rargyr_um gumm_osum Plenckii: Rp Hidrargyri 1, pulv 

amyh l '" mucr!l gumn11 arab, qu s f. pilulae N 20. Cospcg1 e, 
DS Naponta 2-5 szemet 

Hydrargyrum jod~tum flavum, :\Iercurosi jodidum, jodidum 

hydrargyrosnm, prolojod1;retnm hydrargyri, jodidum hydrargy

;os~un, hydrargyrum snbJodatum, sárga hig,nyjodür, me1 curo-

1od1_d: Hg2 J2_ = 6~4. A magy. II gykv szerint: Rp I-lydrargyri 

pun 16, Jodr pun 10, mortano vitr eo 90°/0 spiritu vini humec

tata !erre, donec globuli metallici penitus disparnerint 
Dörzsöléskor üg;elni kell arra, hogy a massa mindig al

coholos Jegyen; mrdon a tömeg már egynemü zölődessárga 

lett, mosd ki forró borszeszszel, híívös h"lven szárítsd meg s 
fénjlől óvott helyen tartsd ' 

7 6 L s. zöldessárga por, Na OH-dal oldatban rázva meg

feketedik, a leszürt folyadék Ag NOs-mal ammoniában oldha

tatlan sárga csapadékot ad Hevítve Hg é~ Hgh képződése 
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' 
mellett elbomlik, ép igy bomlik világosságon 1s, s az ily készit-
ménv szürke. 

'A gyomorban HC/ behatásárn HJ és Hg2 C/,_ra bomlik s 
igy fejti ki hatását 

Alkalmazzák főleg csecsemők veleszilletett bujakó1 ánál 
0 01- 0 02 gros adagban, felnőtteknél 0 05-0 25 grnnként 
naponta 2-sze1 · 

Hydrargyrum jodat. rubrum = Hydr bijodat rnbrum 
Hydrargyrum metallicum = Hydrargsrum 
Hydrargyrum muriaticum .. , = Ilydrarg chloratum 
Hydrargyrum (:1-naphtolicum: Hg (C10 H, 0)2, 300,'o Hg !a1-

talmu készitmény; antisepticnm, alkalmazzák 0 OG grns adagok
ban typhusnál 

Hydrargyrum nitricum oxydatum, mercurinitrnt: Hg (N0,)2; 
Liquo1 hydrargyri nilrici oxydati acidulosi 

Hydrargyrum nitricum oxydulatum, mercmonilrnt: Hg2 (N0,)2, 
Liqu01 hydrarg.)Ii nilrici ox; dulati, (liqn Bellosti) 

Hydrargyrum nitrosum, !urpetlrnm basicum nitrosum, hy
drargyrum snb!litricnm; a Hg (N0,)2-ből képződik 1 o 

Hydrargyrum oleinicum 100/0. Ph Biit, higanyoxydnak olaj
savban való oldása által készül. 

A Hg O-t az ol[\jsavban dörzsölés és 48-50°C meleg al
kalmazása mellet! kell oldani, de ha a meleg magasabb, Ef.q 
válik ki A bőrre csak reá kell kenni, dörzsölni nem szabad, 
mivel gyuladást okozhat Bujakórnál kitűnő ha!ásu, nemkülön
ben mint elvonó szer mellhártya-, tüdő-, szivburok-, hashártya
gyuladás eseteiben 

Aranysárga, kenőcsszerü massa, aetherben, olajokban ol
dódik Alkalmazzák bedörzsölőül mint antisyphiliticumot, azon
kivül antisepticum is. 

Hydr argyrum oxycyanatum, mercurioxycyanid: Hg 0 Hg Cy2 
vizben oldódó jegeczes por, erős antisepticnm, állitólag a subli
matnál 10-szer erősebb 

0 6'Jo-os oldatban alkalmazzák sebek mosására, befecs-
kendésre blenor rhoenál 

Hydrargyrum oxydatum flavum via lmmida parat Ph. Hung 
IL Germ Ili Dan. Helv III Brit S}nonim: Merc praecip. flav 
Mercmii oxydum, mercurioxyd, sárga higanyéleg. Ef.gO = 216 
Rp .. Hydrargyr. bichlor corrosiv. 100, sohe in Aquae destill 
calid., 1000, solutioni filtratae adde in parvis portionibus mis
cellam paratam ex solutionis Na OH pond sp 1 '35, 125 gr el 
Aquae destill. simpl 5000 gr Temperatura miscellan 30 °C-ne 
excedat 

A jól kimosott csapadék narancssárga port képez, mely 
hig HCl-ban oldható. Hevitve előbb megfeketedik, majd 0 és 
Hg-re bomlik, de minden gőz nélkül !gy fedezte fel Pristley 
1774-ben az oxygént Ize fanyar ·csipős, f s. 113 Sóskasavol-

1 
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dallal rá;ya fehér, sóskasavas higanj, Hg C/z alcoholos oldatával 
fekete, Hga 0 2 C/2-gá keletkezik belőle 

. Eler;y.ülhe.lő a;1yágok.nak oxyg~njét átadja, miközben fém-
hrgany vahk ln; kennel, onnal, anl!monnal, phosphorral hevitve 
is reducálódik 

Mivel a c:árga Hg Q. tfuomabb port képez, mint a hevités 
által készitetc vörös Hg O. mindig az előbbi rendelendő. Zsinal 
kevei ve. a l;ajtüszőkön behatol s ott felbomolva Hg-ra, a hi
gany halas lep fel; nagy menn)iség hedö1zsölése után a bőr 
megg) uladhat, hámtalan felületen mar.. A gvomorban sósav 
behatásár,_; H1 0 + Hg <;:L,-ra bomlik s mint ilyen fejti ki hatását 

, 
1 
8.el:.oleg 0 l~2-0·0;i gros. ad_agol.cha? alkalm~~~ák siphilis-

nel: ,~ulsoleg ola1rnvas oldatai (o,10,20°;0 ) hasznal13k l Hyd1 
olem1c 

A vörös HgO hel}etl mindig a sárga szolgáltassék ki s 
főleg szemkenőcsöknél igen finoman dörzsöltessék el ' 

. Hydrargyrum oxydatum rubr. Merc praecipilat rnber, Mer
cunus calcmatus per se, peroxydum hydrargyri, hjdrarg nilra
ti:s rnber, panacea :VIercnrii rubra, pulv Johannis de \'iga, vö
'?s hrgan)!oxyd; Hg 0 = 2~? Oly módon készül, hogy a higanyt 
ludegen lug Hl\O,-ban l>ldiak s az oldatot szárazra párolják: 
[3.Hg.+ 8 NOB, = (SOs)o Hg, + N, 0 2 + 4H2 OJ, a maradékot 
szmhrgany nyal összekeverve mindaddig hevitik, mig csak 1'; Q4 
gőzök '.ejlődnc.k: [(NOo\Hg -t Ef.q = 2 HgO + N2 0 4]; képzSdik 
~kkor is, ha higanyt hosszu ideig 3600-nál hevitünk Vereses, 
1egeczes por, mely, ugyanazon összetételű, mint a sárga Hg 0, 
de. oly. fin?m ,porra nem dör~sölhető .sz~!, HC/ pedig alig hat 
1 ea Mmd1g sar ga Hg 0 szolgaltatando ln helyette 

Hydrargyrum oxydulatum nigrum, Mercurius solubilis Hah
ne".rnrrni, Merc praecip nigcr .Habnemanni oxydulum dydrar
gyn ammo".racale subprotomtras hydrargyri el ammoniae, 
tnrpetlmm mgmm.' Fh Anstr V Rp Hydrarg;ri puri. uncias 2, 
allu.nde m vas~ '1lI eo: .Acidi nitrici dil uncias 4, sepone loco 
fnd1go, quamdm crys!alh nascuntur el vaporesgas nitrosi desi
~nnt .C'.ys~allor~m pnlv. uncias 2 solve in Aquae dest. s unciis 
~O Ac1d1 mtr. drlut grams 100, solutio filtrata praecipitetur cum 
'\mmoniae pmae liquid scrup. 13 

~. f~lrnte csap~dékot ~O?C· os . vizzel megmosva, közönsé
ges honel megszantva, sotet ede1n hen kell tartani Fekete 
cczetsavban csaknem tökéletesen oldódó por, obsolet antisiphy~ 
hl!cum 

Hydrargyrum perchloratum = Hydrarg bichl01 conosiv 
Hydrargyrum perjodatum = H.1 dr bijodatum rubrnm 

. Hydrargyrum, prarnipitat album = Hydr bichlorat am
n10111at 

Hydrargyrum praeci11. flavum = Hydr oxyd. flavum, 
Hydrargyrum praecip., nigrum = Hydr oxydulatum nig1 

Hahncmanni 
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Hydrargyrum praecipitat rubrum - Hydrargyrum oxydat 
rubrum 

Hydrargyrum saccharatum = Aethiops saccharatus 
Hydrargyrum salicylicum, secuudar basicus higanysalicylat: 

Hg C, N. Os = 336 Ph. Hung. II. 
9 o sárga hyganyoxyd és 12 o salic} lsaY üY egmozsárban 

addig dörzsölendő együtt, mig egynemü port kapunk, de amely 
még megtartotta a higanyoxyd sárga szinét Másrészt lepárolt 
viz porczetláncsészében melegitendő és ha forr, beleöntendő az 
előbbi porkeverék, nehány perez mulva a sárga szin tünni kezd 
és végül a csésze fenekén szép fehér üledék lesz Ekkor az 
egészet szürlére teszszük és a visszamaradt csapadékot forró 
lepárolt vizzel többször utána mossuk, a yáltozatlannl maradt 
salicylsav kimosása végett; végül megszárítjuk és porítva 
elteszszük. 

Fehér, amorph, szagtalan és iztelen por, kémhatása sem
leges Vizben, borszeszben ugyszolván oldhatatlan 

Ha kevés mercurisalicylátot tömény sósavval rnelegitesz 
és az oldatot felhigitod, majd a kivállott csapadékról leszűröd, 
kénh) drogétúiel fekete csapadékot ád. A szűrőn visszamaradt 
csapadék a kimosás után a salicylsav kémhatását adja és na
triumhydroxydoldatban feloldódik. 

A készitmény 1 grammját kis porczellántégclyben jó Iég
vonatu helyen elégetve, mérhető marndékot ne hagyjon hátra. 
Megnedvesite\! kék laknms-papirosra hintve, azt ne vörösitse 
meg erősen. Otannyi natrinmhydroxydoldatlal melegitvc felol
dódik, az oldat tökéletesen átlátszó s szinte!en legyen 

Jgen óvatosan tartsd. 
Eg) es adagja legföHebb 0 03 
Napi adagja legföllebb 01 
Hydrargyrum solubille Hahnemanni Hydr oxydulat nigr 

Hahneman 
Hydrargyrum sozojodolicum = (C, H2 J2 OH SOs)2 Hg2 ; 3120.'o 

Hg tartalmu sötétsárga por, mely KJ oldatban vagy sóoldatban 
feloldódik Alkalmazzák ke!lőcsben 010 : 10 eczen1ánál, buja
kóros kiütésekre, KJ-os oldatát bőralá fecskendezésre syphylisnél 

Hydrargyrum stibiato-sulfurat nigrum, aethiops antimo-. 
nialis Hnxhami, Mercurius cum antimonio ~ 12 5 gr Hg, 10 
gr S, 5 gr antimonium keveréke Obsolet Anthelminticum, 
allerans és resolvens szer 

Hydrargyrum subjodatum ~ Hydrurg jodat flavum. 
Hydrargyrum sulfuratum nigrum, aethiops mineralis sen 

mercurialis, - narcoticus, Pharm. Austr. V !. Aethiops mineralis 
Hydrargyrum sulfuratum rub°I'. Cinnabaris factitia ... „. ··"' 

Anstr V. 
Hydrargyrum sulfuricum basicum, hydrarg suli oxydul 

Mercuri snlfát, kénsavas híganyéleg : Hg SO•, az angol gykv 
szerint oly módon készül, hogy 20 r Hg-t 12 r H2 SO,-ban 
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he,iléssel oldatnak fohtonos keverés közben addig, míg az 
egész tömeg száraz Hg SOHe változik: 

Hg + 2 fü so; Hg so, + 2H20 + S02 

• . F ;hét'. jegeczes t?,meg, mely vizzel leöntve sát ga alagos 
sova val5oztk; mely.el 1 up.,eHZ,rzm m_i;iemle-i;ak. neveznek . Al
kalmazzak han1 tatou'. 0 ~::-O 30 gr..·pval, bnJakorná,l 00 3c:c-O 06 
gt-os adagban Kemen)ltovel keverve tüsszentető szer 

A mercurisulfatot villamos batteriák megtöltésére is hasz·-
~lják. . . . 

Hydrargyrum sulfuricum neutr .. hydrarg bisulfuric, Í:totma! 
n~er curosulfat : . Hg2 SO, ; fehér jegeczes por, mely ri1erctll'onit
rat o_ldatnak kensavval Yaló e!egyitésekor képződik; előállitható 
ugy ts, ha íölös mennyiségü kénesőt tömény H, SO,-val for
ralunk 

Hydrargyrum tannicum oxydulatum, Metcurotannat: 

2 Hg, 3 (C14 fü Oo). OH 
Pharm Austr. VII 5% Hg tartalmu zö!des-harna por, mell a 
mercurosulfat'.iól. kép~ődik, ha. azt . csersav-oldattal Iecsapfuk 
A gyomm nyakhartyait nem tamadia meg s lassan bomolva 
egyenletesen szivódik feL Adagja 0 OG-0 25 gramm 

Hydrargyrum thymolo-acetic .. Mer k : 
(Cfü CO. 0)2 Hg (Cfü CO 0 C10 Ilrn 0) f!g ; 

szin!elen, vizben nem oldódó jegeczek, melyet jódkalíummal 
együtt alkalmaznak, mint antisiphy!iticnmot, antituberculoticumot 
!HO gr.-os adagokban 

Hydrargyr .. vas?genat. = Vasogenum hydrargyri L o 
Hydrargyrum v1vum = Hydrargyrum 
Hydrargyrum-zincum cyanat sec Lister-Dunstan, zincum 

cyanatumnak és hydr. cyanatumnak keveréke Antisepticum 
Hydrargyrum zooticum = Hjdr cyanatnm. 
Hydrartrozis, izületi gyuladás után az izületekberi felhal

mozódó savószerü folyadék által okozott betegség 
Hydrastin : C21 ffo NOo. a hydrastis canadensis gyöktörzsé

nek alcaloidája Fehér.. prisma-alakn jegeczek, alcoholban. és 
chloroformban oldódik; 1851-ben Durand fedezte fel, 1862-ben 
Perrins _állitotta elő oly módon, hogy a vizes kivonatot alco
hollal kivonta s lepárlás közben kénsavval savanyitotta meg, 
mmek folytán a folyadékból berberinsulfát vállott ki 

A megszűrt anyagból a gyantát ammoniával óvatosan ki
csapta, .a szürlézet! f?lyadék?t pedig kijegeczitette, az igy nyert 
hjdrastmt aetherbol atJegeczt!ette ' 

Egysavu organicus basis, savakkal bomlékony sókat ké
l?ez; ~hrómsavval, KMn04-nal, H,SO.-val oxydálva hydrastininre 
es optansavra bomlik, miből arra lehet következtetni, hogy 
közel megegyezik a narcotinnal, mivel H áramban szárazon 
destillálva meconin és trimethylamin megy áL A hydrastis ca-
Kaza~', Gyógysz. Lexicon Ili 8 



114 -

nadensis hydrastin tartalma 1 40'/o, az idősebben több van, 
mint a fiatalban 

132-135°-nál sárga folyadékká olvad. majd carbolsavszagu 
gőzt terjesztve, megszenesedik; chloroformos oldata laevogyr, 
sósavas oldata dextrogyr Tömény H2 SO. sárgára festi, m~le
gitve vörös, majd ibolyaszinü lesz. HNOa-val megnedves!lve 
sárga, majd vöröses-sárga lesz H2 SO. savas oldata mangan
hyperoxydtól cseresznye-. majd carminvörös. molybdaen-savas 
ammontól olaj-zöld lesz. Igen hig kénsavas oldata 1/ 100 norma! 
KMnO• oldat pár cseppjével elegyítve az oldat elszíntelenedik 
s kékesen fluorescál Alkalmazzák tüdő- és mellvérzésnél a kö
vetkező formában: Rp Hydrastini 2 O. Aquae cin_namoni 25_0 
M. D, S Naponta 3 .. szor 10 cseppet L. Hydrasl!s cauadens1s 

Hydrastínin, a hydrastin oxyda!ios terméke: 

C11 H11 N02 + COH; 

az E-Államok gykve szerint hivatalos, sói is ismeretesek Viz
ben oldódó jegeczes por, alkalmazzák, haemorrhagia, dyssme
norrhoea, epilepsia. haemoptisis s!b eseteiben 0 025 gr os ada
gokban naponta 3-4-szer 

Hydrastis canadensls L. a ranunculaceák családjába tar
tozó é.-amerikai növény, melynek gyöktörzse a magy II. gykv, 
függelékében hivatalos. É-Amerikában már 1874-ben ismerték 
Jellow-Roo!, Golden-Seal sth név alatt s mint gyógyszer! vér
zés ellen használták; élettani hatását Schaltz vizsgálta meg 
1883-ban. 

E növény száritott gyöktörzse ivben hajolt, vagy zeg
zugosan görbült; 3·-5 cm hosszu és 5-8 mm vastag, néha 
gyűrűs vagy majdnem gnmós és egész hosszában r ánczos. Kí
vül szürke-barna parával van födve és minden oldalról szám
talan 7-12 cm hosszu~ a gyöktörzsnél világosabb szinü és 
igen vékony mellékgyökér ágazik el belőle, a melyeken hossz
irányban finom ránczok futnak végig és a melyek megszáradás
kor rendkivül merevekké válván, könnyen letöredeznek Felü
lete a letöredezett szárak és gyökerek maradványaitól és sűrün 
egymás mellé sorakozó gyűrüktől ripacsos Törésfelülete majd
nem sima, a viaszéhoz hasonló és szép sárga szinü ; megrágva 
undorító keserű izü és a nyálat sárgára festi, ngyszintén a vizet 
is, a melyben alámerül A gyöktö1zs keresztmetszete szép sárga
szinü és kézi nagyítóval igen jól látható a meglehetősen széles 
kéreg, a mely ék-alakn, keskeny, legtöbbször tiz sugarasan el
helyezett és sötét-barna szinü fanyaláb körét veszi körül; leg
belül van a:bél 

Maga a növény alacsony, évelő, 30 cm magas, alsó leyele 
hosszunyelü, a felső kör-alaku s tenyeresen hasadt A viragok 
egyesével állanak a szár végén, a termés olyan mint a . szeder 
Tartalmaz. berberint és hydrastint. Mint !gyógyszert fó1eg a 
fluidextractnmát használják mint vérzéscsillapilót menonhagiá-

- 115 -

nál. haemoptisisnél slb Mivel a kivonat értéke hydrastin és 
berberintartalmától függ. _ezt Kremel szerint következőleg ha
tározznk meg : 

10 gr extractnmot e!egyitsünk 5 cm 3 higitott salétromsav
val .. és ,a nehái;:y ór~ mn~va ,~;íl_ó. salétromsava~ berbe1inl össze
gynJ!ven, k1szarasztas nta11c· mequk meg A salerotmsavas ber
berinről leszűrt oldatot ezntán választó-tölcsérben (a gyantás 
anyagok eltávolitása végett) aethenel rázzuk ki, a lebocsátott 
savan:yu kémhatása vizes oldatot natriumhydroxyddal elegyít
sük és a kiváló hydrastint aetherrel rázzuk ki 

Yégül az aether elpárologtatása után a kapott hydrastint 
száritsnk ki és mérjük meg 

A hydrastis kivonatának oly hatása van, mint a digitalis-
nak, azaz a vérnvomást növelő és énerést lassító 

Hydrat k =, hydroxydok L o. 
Hydratum sulfuris = Snlfur praecipitalum 
Hydrau li mész, 1. Cement 
Hydrazinek, l Diamidek 
Hydrobenzol = Diamidohenzol 
Hydrin„ Az ephedrinum hydrochloricum és a homatropi

nnm h:ydrodchloricum keveréke Merek hozza forgalomba 
Stephenson ajánlja 10% oldatban a pnpilla mérsékeli és rövid 
ideig ('/2 óra) tartó tágilására. Mint mydriaticum igen kellemes 
s semminemű káros melléktünettel nem jár 

Hydrinek, ama szerves vegyületek, melyeknél az OH cso
port helién más !. v. é g)ök van. L Chlorhydrin 

Hydrocarbonatok, ama sénsavas sók, melyeknál a 2 .. v é 
CO,-mal egy H és egy 1 v é. fém van egyesülve P o. natrium 
h1drocarbonat: Na. H. GO, slb 

Hydrocarbonyl = Carboxyl 
Hydrocarbürök = Szénhydrogénck 
Hydrocele = Borékvizkór. 
Hydrocephalus = F ejzvizkór 
Hydrochinyn, parahydroxylbenzol: CaH• (OH)2 (14), isomer 

a rcsorcinnal és pyrocatechinnal; előállitható a chinonból, ha 
azt vizbcn snspendálva kéndioxydgázt vezetünk bele s az olda
tot aetherrel kivonjnk, melynek elpárolgása ntán forró vizből 
átkristályitandó. Képződik a chinasav száraz lepárlásakor, a 
az arlmtin széthasadásakor 

Szintelen, hasáb-alakn jcgeczek, vizben nehezen, alcohol
ban, aetherben jól oldódik, 169°-nál olvad, majd elszáll Erős 

redncáló hatásu, minélfogva fényképészeti előhivóként hasz
nálják. 

Hydrochlorsav = Acid hydrochloricum 
Hydrocotarnin: C12 H10 NO,, az opinm egyik alcaloidája, 

mely savakkal jól oldódó sókat képez; tömény fü SO. sl\rgán 
oldja. Erősebb a morphinmnál 

s· 
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Hydroctyle asiatica L. bevilacqua; az ernyősek közé tar
tozó növénj Ázsia és Afrika forró övi vidékein .. Kelet-Indiában, 
Ausztráliában Füve kicsiny, mászó, az indiai g) kv szerint hi
Yatalos Frissen illatos, száritva szagtalau Főleg csersavat tar
talmaz s mint ads!ringens szert alkalmazzák Némely kutató 
1 % olajos anyagot (vellarin) talált a friss növényben, ez a szá· 
rilottból hiányzik 

Hydrocyan, 1 Acid hydrocyanic 
Hydrogen, hydrogeninm, köneny, H = 1, egy v é. posith 

elem, gáz-alaku, Paracelsus már ismerte, de csak l'iGO-ban 
ismertette meg valójában Cavendisch, Lavoisier nevezte el 
hydrogénnek, mivel az oxygénnel vizet képez. Szabadon csak 
némely vnlkán gázaiban fordul elő. az állócsilllagokban, ig)' a 
Napban nagy mennyiségü hyd1ogén ég Vegyületei a földön a 
legelterjedtebbek ugy is mint viz, ugy is mint szénvegyületek 

A hydrogén képződik a vizből, ha azt megsavan) itva 
electrolysis alá vetjük, mel) esetben a - sarkon H válik le; ke
letkezik vizből akkor is, ha azzal a H-nél positivabb fém: 
K, Na, izzó Fe vagi Zn érintkezik: 

(H2 0)2 + K, = (KOH), + H,; 3 Fe + 4 H, 0 = Fe 0, Fe2 0, + 4H. 

Izzó szénen levegőt vezetve által, vagy ha calciu111oxydot szén
nel hevilenek: 2Ca ( OH), -+· C = 2 Ca 0 + C02 + 2 H, Labora
toriumokban hig kénsarnak zinkdarabkáklrnl való elbontása 
által állitják elő, a fejlődő gázt Ca 0 'ezetik át megszáritás 
végett Szin, szag és iznélküli gáz, legkönn1 ebb a gázok közölt, 
f. s. 0 069, a levegönél H i35-ször te ritkább, 1 gr H = 11165 
liter. Az oxigént számos testből, férnoxydokbói elvonva redu
cálólag hat, meggyujlva nem \ilágitó kékes lánggal ég, levegő
vel vagy oxygénnel kevehc s meggujtva hevesen eldurran, !. 
Durranó gáz A H arán~ lag jól vezeti a meleget és az electro · 
mosságot, vizben 0 0193 tf oldódik, fémek különösen a palla
dium jobban absorbeálják Közünséges hőnél indifferéns, in 
statu nascendi és magas hőnél eléggé erélyes. 18'78-ig állandó 
gáznak tartották, ekkor azonban Piclet, Caillet 280 légnyomás 
és ·- HOC' alatt aczélkék folsadékká condensállák Dewar 
1900-ban a cseppfolyós H-t megfagyasztolla ol) módon, hogy 
folyékony hydrogénnel lelt s légmentesen elzárt üveggolyót 
ugyancsak folyékony hJdrogénbe tett, az elpárolgó H annyi 
meleget kötött meg, hogy a golyóban levő H lajlékhoz hasonló 
tömeggé fagyott [Gy. H 1900 177 oldal J 

Hydrogenchlorid = Acid hyd1 ochloricum 
Hydrogendioxyd = H) drogen h) peroxyd 
Hydrogenfluorid = Acid hydrofluoric 
Hydr·ogenium hyperoxydatum, H peroxydalum sen supet

oxydatum: H2 0 2, könenyfeléleg Thénmd állal 1812-ben fclfe
dezell bomlékony, vizhez hasonló vegyület Előállitható egyen- :~i 

,;4j: 
}i;_ 
e·-~-
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értéksuly szerinti mennyiségű baryumperoxydnak hig kénsavban 
való oldása által : 

. Ba 0 2 -f)I SO, = Ba, SO, + H2 0 2 

Ugyelni kell a készitésnél a hőmérsékletre, nehogy az 
oldat fölmelegedjék, mert a,,JI2 0 2 felbomlik. Az így nyeri ol
datot kénsav fölött 1 453 l s-ra is be lehet süriteni, mely 
folyadék ~ 30°-nál sem fagy meg. A tömény H2 0 2 már közön
séges hőnél is elbomlik 0 és H,0-re, hig oldalai azonban 
állandóak, plane ha kevés kénsav is van bennök AH, 0 2 szag
talan, fanyar izii, borszeszben aetherben is oldható; mig egy
részt oxydálja a növényi festanyagokat, H, S-ből S-et, HJ-ból 
J-o! választ le„ addig a nemes fémek oxydjait reducálja A 
KMn Q, oldatot a savanyu H, 0, szinteleniti, 1 sr KMn O,-t 
0 538 H2 0 2 A savanyu H2 02 oldat kevés ae!herrel összerázva 
s 1 csepp kaliumbichromat oldattal keverve állás után az aet
herréteg kékszinü Hig guiactinctura vas\itriolos H,, 02 oldattal 
megkékül H.égi olajfestmények 1 estaur álására s a haj megsző
kitésére alkalmazzák Megöli az anaerobion bacieriumokat a 
fejlődő 0 által, azé1t genyes sebek mosására, blenonhoeánál 
befecskendésre ajánlatos. 

Hydrogenium oxydat = Aqua 
Hydrogenium peroxydat = Hyd1ogen hyperoxydat 
Hydrogenplatinchlorid = rendesen csak platinchloridnak 

mondják . lh PI Clo. GlhO, harnásveres jegeczes tömeg, mely 
kiválik a platinának királyvizes oldatából, ha azt sósavval ele
gyitve besü1itjük Oldata savanyu kémhatásu, hevitéskor plalin
fén1 marad vissza 

Kémszerül alkalmazzák a K. Rb és Cs kimutatására, mivel 
ezek H-chlo1 idjai vizben nem oldhatók 

Hydrogénsulfid = Aqua h1drosulfurata 
Hydrogénsuperoxyd = Hydrogenium hyperoxyclatum 
Hydrolysis, a szénhydrátoknak és glycosidáknak a lugok-

kal vagy savakkal való főzés általi elbomlása, midőn H 20-t 
véve fel, egyszcrübb vegi ületckké bomlanak 

Hydromel, általában méznek illatos vizekkel való keveréke, 
mel) el már Hippociates is használt, divatját mull szerek 

Hydromel infantum„ Ph. Hung II Rp. lnfusi laxa!iv part 
3 Syrnpi manuati part 1 Misce 

Hashajtó főleg gyer rnekeknél alkalmazható 
Hydropathia, hidegviz gyógymód, hydrolherapia, a hideg

viznek felhasználása gyóg) itás czéljából, melyet már a görög, 
1ómai orvosok ismertek, de a középkorban ismeretlenné lett. 
1777.ben Wlight majd Cunie Jakab alkalmazták a hidegvizet 
lüzas lefolyásu betegségeknél Nagy hirbe jött a hidegviz a laicus 
Priessnitz Vincze által, ki Giaefenbergben csodás eredmén}eket 
ér.l el vele s felköltötte a hozzáé1tők figyelmét a viz élettani 
hatására s ma már a hydrothei a pia igen biztos eszköz az orvos 
előtt A hidegviz alkalmazása belső és külső A belső hidegviz-
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' 
kúra bőséges vizivásból áll, mi a gyomor emésztőképességét s 
az anyagforgalom emelkedését eredménvezi Ajánlatos akkor, 
ha izzadmányok felszi vódását s a belek működését akarjúk 
előmozditani 

A hidegviz külső alkalmazás.a fürdők és ??rogat~sok 
alakjában történik !. Aqna commnms A hydropathianak diva
tos ·alakja a Kneipp-kúra, mely a bőrnek s általában az 
egész testnek edzését czélozza de inkább a szigoru diaetának 
s psychicai hatásnak köszönheti lételét 

Hydrarguent Borntríiger, kenőcs massa, mely az ung hy
drargyri gyors előállitására szolgál. Tulajdonképpen nem egyébb, 
mint higanyoxydnak olajsavas oldata, Hg tartalma 19·:>6%, 
szabad olajsav is van benne. 

Előállitása: 25 r. sárga HgO-ot porczelláncsészében 25 
r borszeszszel majd 75 r olajsavval dörzsölünk össze. 24 
óra mulva a keveréket enyhe hőnél addig keverjük. mig sulya 
100 részre csökken Sárgás, petroleumaetherben jól oldódó 
massa 

Hydrosol ~ Hydr colloidale viwldata 
Hydrotherapia = Hydropathia 
Hydrotlca, izzasztó szerek, 1 Diaphoretica 
Hydrothionsav !. Aqua hydrosulfmata 
Hydroxydok, ama ve.gyek, " melyek az egy v é (OH) 

hydroxyl csopor tol tartalmazzák, l Básisok . 
Hydroxyl, a telitetlen egy v é. (OH) gyök neve !. Bás1sok 
Hydroxylamin : Nfü OH ammoniához hasonló vegyület, 

mely képződik a HNOs-ból H behatására Savakkal sókat képez, 
elég erősen redneál 

Hygieia, (lat Salns.)'.Asclepios leánya, az egészség isten
asszonya, szelid tekintetű szűznek ábrázolják, amint egy csészé
ből kigyót itat 

Hygiene ~ közegészségtan 
Hygrin ~ Hydrin. . , 
Hygroma = tömlős, nyákkal telt daganat,, mely legmkahh 

a térdkalács előtt fordul elő a sok térdelés folytán 
Hygroscop, nedvszivó, oly anyagok és gyógyszerek, melyek 

magukban vagy más szerekkel keverve a levegőből nedvessé
get szívnak magukba s szétfolynak 

Némely szernek eme tulajdonságát szem előtt kell tartani, 
s kiszolgáltatásulrnál viaszos papirba csomagolni l Incompata
bilis szerek 

Hymen = Claustrum virginilatis. 
Hymenomycetes, hártyás gombák, a gombák ama csoportja, 

melynek termőrétegei (mycelium) hálót képeznek vagy ?oncen
tricus körökben haladnak llyenek a polyporus fomentarms bo
letus edulis stb 

Hyosclamin: C11 füs O,N, a hyosciamus niger, dalnra stra-
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moninm és atropa belladonna alcaloidája, isomer az atropinnal 
s e két utóbbi növényben mint hyosciamin van jelen s csak a 
feldolgozásnál alakul át atropinná Mindenben megegyez az at
ropinnal, csak a poláros fényt forditja balra, mig az atropin 
arra inactiv / 

Kezdetben folyós, azután kijegeczedő test, viz, borszesz, 
aether feloldja BaO-dal oldatban forralva hyoscinné és hyos
cinsavvá alakul A magvakban mintegy 0 05°/0 

Hyosciamus niger L Solanaceae, beléndek, fekete csalmatok 
1--2 éves 3-6 dem magas fű, elágazó mirigyes Sl\Őrös ágak
kal, nndoritó szagu A levelek, melyek gykvünk szerint hivata
losak, háromfélék: az alsók nyélczések, a középsők félig szár
ölelők, czimpásak, puhák s tapadósan kóczosak; száradáskor 
igen összezsugorodnak, a fehér középsőér előáll ; a felső leve
lek szélesek, ülők, durván fogazottak 

A levelek virágzáskor gyüjtessenek A virág az ötfogu 
kehelyben van s piszkosfehÚ szinü, tölcséralaku, 5 lebenyes 
a gyümölcs gömbölyű tok, mely kupakosan nyilik s számos 
kerekded igen kicsiny magvat tartalmaz; a magvak összenyo
mottak, szürkék, reczés ránczosak, Szaguk nincs, izük csipős, 
éretten szedessenek. A magy I1 gykvben hivatalosak 

Tartalmaznak 0 05% hyoseiamint, 20°/0 zsiros olajat, sóska-· 
savas meszet, Kl\10a-at, sikeraint 

A hyosciamus utszéleken, puszta köves helyeken terem 
egész Közép-Enrópában, Siheriában, Persiában, Aegyptomban 
Indiában 

Alkalmazzák mint a belladonnát főleg a leveleket fájdalom
csillapitóul forrázatban vagy frissen szedve olajjal főzve L 
Oleum hyosciarni coctum 

Hyoscin = Co Hi, N, l H yosciamin. 
Hyper · összeköttetésekben a tulságos mennyiség ki-

fejezésére szolgál 
Hyperaemia = vérbőség. 
Hyperaesthesia = tulérzékenység 
Hyperidrosis = az izzadás kóros fokozódása főleg lázas 

bántalmaknál a crysis után 
Hypericum perforatum, orbánczfű, !inka, esengőfű, 77 

liku fű Sz Iván virág, az orhánczfű-félék családjába tartozó 
6 dem magas fű, hosszas tojásdad, nyeletlen levelekkel, bal
zsamos illatu, fanyar izü. Obsolet officinalis A babona szerint 
a Sz. Iván éjjelén szedett fű megvéd a kisértetck és boszorká
nyok ellen A fiatal bimbóból kinyomott piros nedvvel italokat 
festenek. 

Hypermanganatok, felmangansavas sók, l Kal hyperrnan
ganic. Mangansavak 

Hypermetropia, hyperopia, a fiatalkori messzelátóságnak 
ama alakja, midőn a szem rövid tengelyü s lencséje nem ké-
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' 
pes az ideghártyán a fénysugarakat egyesíteni Szemüveggel 
pótlandó a látási hiba 

Hyperoxydok, per- vagy superoxydok, fclélegek, a fémek
nek oxygéndus vegyületei, hevítéskor O-t veszítve DX) dokká 
alakulnak Ilyenek a baryumhyperox; d, manganhyperoxyd 
Lásd ott 

Hypartrophia, tultengés, az egyes tesztrészeknek, szervek
nek, sejteknek (nem a szövetnek) megnagyobbodása anélkül, 
hogy az azt alkotó sejtek száma megszaporodnék Ilyen ese
tekben az illető szervnek működési képessége nagjobb, mig a 
szöve\lultengés (hypcrplasia) a működés csökkenését ered
ményezi 

Hypnal, chloralhydral és antipy1in ~vegyülete«, főleg deli
rium tremensnél alkalmazzák mint csillapító szert 

· · Hypnoacetin, acetophenona1;ctylparamidophenolaether: 

CHa CO NH e, fü OCH2 CO Co Ho 

Gyöngyházfényű, 160°-nál megolvadó lemezes jegeczek, alcohol 
feloldja Alkalmazzák mint álomhozó és hő csökkentő szert 0 20 
gr -os adagokbn, 

Hypnon = Acetophenon : e, H, CO CH, Előállítható ha eczet
savas kalinmnak és benzoesavas kalinmnak elegyét szárazon 
lepárolják a párlatot ismét ledcslillálják s a 200° átmenő részt 
!elfogva, lehűtik, midőn a hypnon megmered, az idegen termé
kek folyékoni ak maradnak L Acetophenon 

Hypnosis, az az álom, melyet vagy álomhozó szerekkel 
olrnzhatni, vagy pedig az érzékszervekre és a képzeletre ható 
eljárásokkal lehet elérni L H) notismus 

Hypnotica, altatószere~, a hódilószerek (narcotica) egy cso
portja, melyek direcl az·" idegrendszerre hatnak lenyomólag. 
Ilyenek: morphium, opium alcaloidák, chloralhydrat sulphonal, 
hypnon stb L bővebben :"íarcotica 

Hypnotismus„ a hypnosissal foglalkozó ismer etkőr A hyp
nosis maga az idegrendszernek oly állapota, midőn a gondo
lattársítás van megzavarva, de az érzékelés még mlíködik, ellen·· 
tétben az álommal, midőn az érzékelés szünetel, de meg van 
a gondolattársítás: e két tényező együttes mííködése az ébren
lét A hypnosis eszerint nem egyéb, mint az agyvelőnek ama 
állapota, midőn reflex tevékenysége legnagyobb 

A gondolattársítás hiánya s az érzékelés magas foka 
okozza a sugalmazhalóságot (snggestibilitást), midőn a felvett 
érzéki ingerület nem terjed át rokouhangulatu idegscjtcsopor
tokra, minélfogva a suggerált fogalom nem kerül elbírálás s 
s összehasonlítás alá más, ismert fogalmakkal. 

A hypnotisálás legrégibb alakja az n n Braid-féle eljárás, 
midőn a szemet egy nehezen r ögzithető tárgyra kell szegezni, 
p. o az orr elébe lartotl czenrzahegyrc 

1 
! 
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A szemizmok a merev nézés folytán elfárad1rnk, a szem
pilla rezeg, a szem köneyes, a végtagok zsibbadtak, végre egy 
mély sóhaj után a pillák lecsukódnak s beáll a hypnosis. Az 
egyén alvónak látszik, de ·a hozzáintézett kérdésekre felel, tag-· 
jait nem bir ja mozgatni .. / 

Ezt az állapotot nevezik rappo1tnak, a tulságos hiszé
kenységet suggestíbilitásnak, a történtekre való nem emlékezést 
a1nnesiána]{ 

Hypnosist okoznak még a fülre, szemre, bőrre ható inge
rek, p. o monoton hang, a bőrnek simogatása, az n n Mes
mer-féle vonások; ezeket ngy alkalmazzuk, hogy lassu egyen
letes simogahíst végzünk a domloktól le a gyomor tájáig. Ezek 
az ugynevezett somaticus módszerek; ezzel ellentétben van a 
nancyi Liebault ps) chicai módszere, a mely nem más, mint
hogy az elalvás képzeletét a hypnotizálandóban szóval, rábe
széléssel idézzük elő 

A hypnosisból való fölébresztés külérzéki ingerekkel tör
térük, p. o reáfuvás az arczra, zörej, vagy suggestiv uton, azt 
mondván az alvónak, hogy ébredjen fel 

Az emberek 2
/ 3 része hypnotisálható, a 8 éven aluli gyer

mekek, hyste1iások, nemastenicusok, őrültek nem hypnotizál
hatók A hypnoticus snggestio mint gyógyító eljárás kiváló ered
ménynycl használható t'el oly bclegségelrnél, melyek ideges za
varokból származnak s szervi elváltozások nincsenek jelen Igy 
a histeriás jelenségek egész sora (görcsök, csuklás, álmatlanság), 
idegesség, ideges képzetek, szokványos fejfájás, idegzsábák, da
dogás stb 

A hypnosis jelensége már az ókorban ismeretes vall s 
számos bibliai csoda ennek tudandó be. Téves magyarázata a 
mesmerismusnak vetette meg alapját Nevezetes felfedezéseket 
tettek e téren Br aid angol or vas 18 lü-ben, Char col, I. iebault, 
Bernheim, hazánkban Hőgyes, Jendra:;sik, Laufenauer ta
nárok 

Hypo összekóttetésekben alant, lent et jelent 
Igy ha valame!\ negati\ elem több sm at képez, a legtöbb 

0-t tartalmazó tag neve elé hyper-szót, a legkevesebb, O-t 
tar lalrnazó elé a hypo-szót teszszük P„ o 

Perchlor sav: HCIO.; 
Chlórsav: HC/02; 
Chlorossav : HC/02; 
Ilvpochlorossav: HCIO; 

Hypochondria, a betegség lnlzott érzetéből vagy a beteg. 
séglől való félelemből eredő lehangoltság 

Hypophysis, tmhamirigy, a koponyaüreg alapján levő bab
nagy ságu szerv, rendeltetése ismeretlen 

Hypophorsphorsav, 1 acid. phosphor. 
Hypospadiasis, a lmgycsőnek rendellenes fejlődése, midőn 
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a hugycső nyilása nem a hímtag végére, hanem az alsó oldal 
közepetájára esik 

Hyposulfatok, 1 Sulfatok 
Hypoxantin: Go Hdv. 0, a xantin társaságában az állati 

szervezetben előjövő szénvegyület, mely rokon a hugysavval. 
Hyraceum, Dassenpís, excrementum, mely a hyrax capen

sís nevü, marmotára emlékeztető álattól ered Az excrementum 
alaktalan, fekclebarna tömeg, szőrökkel s növénymaradványok
kal keverve 

Tartalmaz illó-olajat, benzoe-, híppur-, melansavat, casto
rínt, zsírt Alkalmazták a castörenm helyett. 

Hyrgolum, colloid fémhígany Lottermosertől L. Colloidalis 
higany 

Hyrtl József, magyar származásn kiváló anatomns, szül. 
1818 7 .. XIL Kismartonban, meg 1894 jnl. 17 Perchtoldsdo1f
ban Bécsben majd Prágában volt bonczlanár 187·1-ig, midőn 
nyngalomba vonult, 300 OOO forintnyi vagyonát jótékony czé
lokra hagyományozta 

Hyssopus officinalis L. az ajakosak közé tartozó félcserje, 
30 cm magas, négyszegletü ágai seprüalakuan foglalnak helyet 
egymás mellett; a levelek ülők, igen keskenyek, a virágzat a 
csúcson van s álpörgetőt képez A leveleken és. szárakon szán1os 
olajtartószerü mirigy van 

1 °lo illó-olajon kívül csersavat tartalmaz Mint házi szert 
használják 10: 100 aránya infusumban bél- és légzőszervek lm
rutjánál, bélférgeknél, szájvíz gyanánt mint össehuzó szert 

Hystera = Méh . 
Hysteralgia = Méhfá)dalom 
Hysteria, kedélybántalom, mely tulnyomóan nőknél fordul 

elő s rendkivüli ingerlékenység fokozott suggestibilitás s tul
gyors kedélyhangnlatváltozás által jellegeztetik Tnlnyomóan 
öröklött baj, de kedélyizgalmak, vérvesztés, nagylolm testi sé
rülések is okozhatják 

A kis hysteria fejfájás, ingerlékenység és az ugynevezett 
globns hystericus érzete által árulja el magát, mig a nagy hys
teria a felsorolt összes zavarok mellet! még görcsök által is 
jellegeztetik 

Ha a betegség a nemi szervek rendellenességeiből szár
mazik, gyógykezelésének ez ellen kell iránynlnia, ha azonban 
a kedély zavar ától függ, akkor gyógyítása psychicus, azaz 
a betegnek lelki rugékonyságát kell felfrissíteni s kedélyét is
kolázni, ingatag akarater ejükön alapnló szeszélyeiket leküzdeni 
s önuralmnkat feléleszteni Ezt a snggestióval lehet keresztül 
vinni, főleg eme betegségnél játszik nagy szerepet a hypnotí
sálás L o 
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Hystericus = hysteriában szenvedő 
Hysteroepilepsia, ]: Epilepsia 
Hysteropho~ = méhtartó. nem méhgyürű 
Hysteromama, elmebeteg nőknél főlea a nemi élet sphe-

rájában mozgó izgalmi ál~t b 

Hysterotomia = a méhen végzett mű étek 
Hystologia = Szövettan 



I 
Az I alatt ncn1 található szavak a J alatt kercsendök 

latrochemia ~· Jatrochemia · , „ , , 

. iblacs, oly jódvegyületek, melyekn~l eg~ lobb v e fem 
egy-egy vegyértéke egymást köti le P o hrganyrblacs: 

. J - Hg - Hg - J , , .. .. 
.. iblag, oly jódvegyületek, mely~knd a femgyok osz

szes v. értékei jóddal vannak lekötve: lugany1blag: J - Hg ;- J 
lblany, ibolyo, jód = a jód rnsz magyar neve, kekes 

ibolyaszinü gőze miatt 
Jbn Abi'Uszeibi'a, Abnl Abbas ben Kászi;n: arab orvos a 

Xl!I században, 1235-ben Damaskusban k01 hazi fő01 vos Meg-
írta kora tudósainak életrajzát „ 

lbn Báddsa Aven Pace (l. o) arab orvos Andalus:aban, 
1110-ben Sevillában találjuk, irigyked~ orvos~ársm megmergez
ték Inkább peripatheticus philosopb1m munkakat 11 t 

Ibolya, l Viola tricolor, v odorata 
lbolyafa = Iacaranda • procera 
Jbolyagyökér = Rad ireos florent l lI eos 
Ibolya olaj = Jonon. 
lbolyapor = Pnlv. !reos flor: , „ , 

lchor = életnedv, 1choraemia = evveruseg 
Jchtargon 30'/ ezüstöt tadalmazó barna amorph por, a 

mely ezüstnek' össz~köttetése sulfon!sált ichthy?llal Vrzben, gly
cerinbeu, hig borszeszben jól ol~ó.drk A~:trsepltc~.~n. , . . . , 

lchtalbin az rchtrolnak feher.1evegyulete, eloalhtasa. loJas
fehérje oldatához ammonium sulfoichtiolicumot adunl~ s a k~~~
rékbe higitott kénsavat öntünk Az rgy n:-ert csapadekot, krs.a,J
toljnk, száriljuk és por itjuk Hogy a kd!emetlen szago.t es rzt 
mely tudvalevőleg egy ill?-olaj nyo~1aitol er~~· n~egs~unte~st1k, 
a terméket 2i órán át mmtegy 120 -ra hevrt,Juk,, \agy b<,>rs,2esz: 
szel ligroinnal chloroformmal elc. kezeljük nualtal az r!lo-ol?J 
kiv~natik. A l~özöuséges fehérje helyett kasein, peplon es mas 
fehérjetartalmu anyagok is alkalmazhatók , . 

'A termék szagtalan, íztelen.~ ,gyomor nem emesztr ugyan 
meg, de a belek lassankent felszrv1ak 

:--J 
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lchthyocolla, colla piscium halenyv, vizahólyag, a tokfélék 
családjába tartozó halak ~acdper;~er huso, a , stell?tus„ a g'.a~~r 
stb) uszóhólyagának helso hartyap, melyet aztatas es szarrtas 
által választanak el a külső rostonyától s részint lemezalak
han, részint alaktalan tömegg,é prés~lve (perzs~ai) vagy fonaJ-ala'.<
ban kerül a kereskedelerpl'fé 10-:>0 resz vrzben 40°-nal mar 
oldódik, legfellebb 3''/o fehér hártyát hagy vis'2a; az oldat kihű
léskor kocsonyát képez Híg alcohol szintén oldja 

Tm talmaz 70°/„ állatcnyvet 16"/0 osmazont, 2-3% vízben 
oldhatatlan hárti át, kalium-natrinmsókat 0 5%, kevés l".i savat 
s 7% nedYességet 

A közönséges féleségek szennyes kinézésüek s az uszó
hólj ag külső hártyáját is tartalmazzák, viz.b~n , 40-?0°/0 nem 
oldódik fel, a hamutartalom 8-10%; amenkabol kerulnek ezek 
hozzánk Mint bevonószer t alkalmazzák különböző tapaszfor
mákban, igy az empl anglicanum, charta adhaesiva vele készül 
A gyógyszeres kocsonyák legtöbbje ~ele k~szül. !: ~elatina 
Üvegragaszlásra nagyon alkalmas, 1 F enumma vrlrrarrarum 

lchthyol, 1 Ammon sulfoc chihyolii Ac sulfoichthyolic 
lchthyotoxin = :\Iuraena 
lchthyosis, igen csökön1 ös hőrhántalom. mely halpikkely

alaku száraz külhámrétegek által jellegeztelik, mely lerakódások 
főleg a végtagokon mutatkoznak s a kíílhám elszá1 adása által 
okoztatnak 

Gyógykezelése a rétegek fcllág) itásál czélozza, melyet 
zöld szappanos kenések, ólomtapasz, !ág) itó szerek által lehe 
elérni 

Jcica icicariba, amJris ambrosiacea. a bmseraceák közé 
tartozó fa Amerikában 50 fajjal. me!.) ck szolgáltatják az anime, 
elemi. rnarara, tacarnahaca gyantákat. 

lcosandria, húszhirnesek, Linne XII osztálya, melynek nö
vényei 20 vagy több po1zót tartalmaznak a csésze széléhez 
n6Ye Ide tartoznak a rózsafélék, mandulafélék, almafélék 

lcterus, morbus regius, l Cholaemia 
Ideg, idegek, nervi, az idegrendszer vezetőfonalai, melyek 

az agp clőből vagy gerinc,zvelőből. indulnak ki s töl;?-kcves:bb 
idearostból rnnnak összeteve. Az rdegek csak vezeto fonalai az 
idegsejtek által felvett érzeteknek, inge1eknek s általában érző
idegekre s elYálasztó idegekre lehet őket feloszlani, ámbár e 
kettő között anatorniai különbség nincsen 

Az idegrendszer az ér zésekel az öntudathoz juttatja, a 
mozaásokat kormányozza; felveszi az érzékszervekbcn levő 
'égz'6dései által a külvilág ingereit, az akarat nyilvánnlásait 
pedig átviszi az izmokra; szabályozza a táplálkozási s kiválasz
t:fai folyamatokat l Idegrost, Idegsejtek 

Idegbetegségek, az egész idegrendsze1 megbetegedése, mely 
lehet szervi (organicus) és működési. (funclíonalis); az első 
mindig rosszabb kórjóslattal bü. s az idegrendszer valamely 
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részének elvál!ozásában áll, melyet roncsolás, daganat által szerek iránt nagyobb érzékenységet mutatnak mint más embe-

okozott sérülés idézett elő rek Az_ idiosyncr,as!a „ rn~m a te~tn~dvckk~l,, J;,anem az ideg-

A functionalis idegbetegségeknél boncztani elváltozás nin- rendsze1 _ g} ,engesegebol- vagy tulerzekenysegebol magyarázható 

csen, hanem a rendes ingerek igen nagy, beteges reactiókat r~e!l Igy nemely emberek ~z ópiumnak minimalis adagiait sem 

váltanak ki Előidézhetik: öröklött hajlam, testi és szellemi tulc tunk vagy az ip,e?acuanha, Jij.lappa szagától hányingert ·'kapnak, 

csigázás, mérgezések, sé1 ülések, fertőző betegségek a moschus szagatol rossz\1kfesznek 

Gyógykezelése legtöbbnyire tüneti (brómkészitmények, mar-- ldi~ta, idiotismus, hülyeség, 1 Cretinisnrns 

phium, sulfonal, chlornl), mivel az előidéző ok legtöbb esetben ldr1sz- olaj = Oleum Geranii 

kipuhatolha!atlan. Hathatós módszereink az idegbetegségek gyó- ldült b.etegségek . a~ut betegségek, 1, Betegség 

gyitásárn a villan) ozás, massage, vizkúrn, hypnotismus lgasurm a, b, 1, k1lencztagu alcaloidsorozat neve· me-

ldegdaganat = Neuroma ly,ek a nux vomicában jönnek elő, általában a C12 fü6'o,N2 

Idegesség = Neurastenia kepletnek feleln~k meg. A brucinhoz hasonlók, vízben nehe-

ldeggyengeség = Neurastenia zen, alcoholban Jól oldódnak, sói kese1üek, vizberi oldhatók 

ldeggyógyszerek = Nervina lgasursav, strychnos sav, a nux vomicában az alcaloidák-

ldeggyuladás, neuritis, az idegburokban vagy magában az kal van. ~gyesülve alaktalan ~árgabanrn 

idegben fellépő lobos folyamat, melyet sérülés, meghülés, fcrc lgezes, sz,avakkal, babonas szertartásokkal való gyógyítás 

tőző betegségek (typhus) és chronicus mérgezések okozhatnak vagy megrontas, melsnek eredete a késő őskorba nvulik vissza 

Tünetei az ideg mentében lefutó szaggató fájdalom, a bőr ér- midőn a betegségeket a gonosz daemonoknak a testben va!Ó 

zékeny s felületén rángások észlelhetők. Gyógyszerei: natr fe}lépésének lulajdonitották s ezeket igéző szavakkal s hókusz-

salicyl. atipyriu, rheumás bajoknál gőzfürdő, idült esetekben pokus~okkal igyekeztek kiűzni Eme eljárás alapja a hvpocondii-

faradicus áramok, hévvizek (Teplitz), lápborogatások cus kepzelet s a suggestibilitás volt, mel; utól;hi ma is alkal--

ldegláz = Typhus. maztahk de tudományos alapolna fektetve 

Idegsejtek, cellulae nerveae, a központi és a körzeti ide~- lglicz = Ononis pinosa 

duczokhau levő képződmények, melyekből az idegrostok es lgnatia = F aha sct, lgnatii 

vezetők nyulnak ki Az idegsejtek 001-014 mm átmérőjüek, !gnes Ben_ga.lici_, gö1ögtüzek, flammae PJ;l oteclmicae, tulaj-

viztiszták Az idegsejtek tekinthetők az érzés központjának donkepen a gorngtuzekhez semnn vonatkozasuk sincsen mert 

Idegzsába, neuralgia, az idegeknek finomabb táplálkozási azok összetételét ma sem tudjuk, hanem a közéletben 'mind-

zavara bonczlani elváltozás nélkül. Az idegzsába rohamokban keltő ala'.l am_a színes Ián(l~k'.'t, ~rtik, meJ0 eket színpadi jele-

fellépő fájdalommal jár az ideg lefutása mentén; előidézhetik: nelek, nemak~pletek megv1Iag1tasma használnak Alkatrészeik: 

meghülés, szellemi tulle1h,~ltség, vérszegénység, hószám kima-
1
an!1momum,

1
tm

1
1só, horsav, rézsók, bariumsók, chlornatriurn, kén, 

rndása .. A fájdalom időnként lép fel szúró, szaggató érzéssel, a u:im~avas rn _i, stronliumnitrát, sellak stb A göiögtüzekhcz 

beteg idegvezeték a nyomásra igen fájdalmas Gyógyitásánál a szukseges kellekcket előbb jól ki kell száritani. külön-külön 

helj es étrendre nagy sul_J l kell fektetni, heveny esetekb~n az cI1:oritani s azntán igen ó' atósan együtt el pori tan( A különböző 

izzasztás és vér elvonás kit ünő sikerü, általában az arzen es vas szmekhez valo keverékek ezek: 

vannak javalva főleg vérszegénység eseteiben , Felzé1 .· I 32 r KNO,, 8 r kén 12 r. fémantirnon 10 

A bői izgatók közül megeh1litendők: chlorofo1m, mustar• r. mínium. Il Ka~ nit1ic 100 Sulfur '35 Slib sulf. nigr' 70 

papír, csillapítók közül: opimn, belladonna cocain-kenőcsök Az ~iaryum chlorat 10. Camphor 50 Carho tiliae 20. III. Sulfm 

állandó galvánárammal való kezelés, faradicus ecsetelés kitünő ;;'! :iO Antimon crnd, 50. Bar nihic 150. Zinc oxydat 25. ' 

eredménynyel jár Mint végső eszközhöz az ideg átme4zéséhez ' Ji'a! anc~ I !Zali chromic 52, Sulfm 14, Creta 3i II Kali 

kell folyamodni ; ,:j chlonc. :i2, Sulfur 16, Creta 3i 

ldenticus = azonos ~! Vörös 1 Stror~tium nitric. 50, Kali chloric. 5, Sulfur 13 

ldiopathia, valamely testrésznek önálló, eredeti megbetege- ---s· Carbo 2. II Lacca m tabui. 100. Stront nitric. 400 Kalii chlo-

dése (önszenvi), ellentétben a sympathiával, midőn a meghete- ·g ric 80. Ill Stront nitric 200, Ka!i chloric 25, Antimon crud 

gedés egy más szerv meghetcgedésétől függ. 1. Cephalalgia , ~ 'i!_ 20 Sulim 60, Cmbo 5 

ldiosyncrasia, a régi orvosi felfogás szerint a testnedvek 0 Biporuörös · Kali chloric 122, Sulfur 32, Creta 45. 

sajátszerű keverékét jelenti, amiből az egyének egészséges vagy R?zrnszinii Ka!i éhlorici 122, Sulfur 32, Calc. chlorat 46 

beteges magatartása mag} arázható ki. Mai értelemben azt ért- Sa1ga I Kali nitrici 120, Natr oxalic. 100, Laccae in ta-

jük alatta, midőn egyes egyé.nek némely behatások vagy gyógy- bul 60 
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II Natri nitric i8 Snlfnr 16 Antimon crud '.!, Car bo 1 

IIl Snlfm 15, Natr carb sicc. iO. Kali nitric 122, Carbo 3 IV 

Kali chromic. 122, Snlfur 32, Natr carbon sicc. 46 

Kék: I. (világos) Lnpr sulfüric. ammoniat. 12. Kali chloric 

28, Sulfur 15, Kali suHur. 15, Kali nitrici 2i. 11 Kali Nitric. 

100, Kali chloric 75, Sulfm 60, Cupr. OX) dat 25 IIl Kali 

chloric 122, Snlfm 32, Alnmen usl 46 IV. (sötét): Kali chloric 

120, Alumen ust 21, Cupr suli ammon 24, Sulfnr. 32 

Ibolya (sötét): I Alumen ust.. 12, E.ali carbonic 12, Kali 

nitric. L acca in tabui aa 100 
(\'ilágos): Alumen ust 16, Kali carbou 16 Kali cl1!01. 54 

Sulfur 14. 
Zöld. I Bar1i nitric 45, Kali chloric 10, Sulfm 10, Anti

mon 1 II. Acid boric. 20, Kali chlorici 116, Sulfm 34 III Kali 

chlorici 120, Sulfur 32, Barvi carbonici 48. 
llicen : e,, füo az ilex aquifolia L kérgében levő szén

hydrogénvegy, melyet aethenel való kivonás s alcoholos kali

luggal való elszappanositás állal állítanak elő; selyemfényü 

színtelen tűket képez. 
Illanó olajok, !. Olea aether ea 
Illanó zsírsavaknak ne\ezik a zsirsavsorozat első 10 tagját, 

mivel azok folvékonvak, bomlás nélkül elillannak Ilvenek : 

hangya-, eczet-. 'propi~n-·, vaj-, valeriana-, capron-, oe11anthy !, 

~apryl-, pelargon- és caprinsav L. Zsirsavak 
illat, szagló-érzékünkre kellemesen ható külbchatás, mely 

az illető testből elpárolgó illatos anyagok által okoztatik 

Illatos eczet = Acet aroma! 
Illatos ir = Ung. aroma! 
Illatos vegyek = 13enzolszármazékok 
Illatszerek, 1 Parfmpe-ok 
lllicium anisatum = Anisnm 
Ilosvay Lajos, jeles magyar chemicns szül 1851. Deésen, 

18i2--ig gyógyszerész volt, majd Lengyel s l'han doctorok mel

lett assistens, 1878-ban középisk tanár, külföldi ntjából vissza

térve 1882-ben a József mííeg) elemen a chemia tanára, jelen

leg számos bizottságnak és tud társulatnak tagja Számos je

les szakczikket irt, ismertebb munkája: „A chemia alapelvei< 

czimü, mely a term tnd könpkiadó vállalat kiadásában je

lent meg. 
lmidek = másodrendü amidek, az iminek pedig másod-

rcndü aminek 
lmmunis = nem fogékony. L Himlőojtás 

Imola = Centamea C) anus 
lmperatoria ostruthium L csicsókás derely, peucedannm 

ostrnthinm Koch, az ernyősek közé tartozó növény, mely ná

lunk a Bánságban is tenyész, gyöktörzse a német Il gykv. 

szerint hivatalos ; lapos, 2 cm széles, göcsösen gyűrűzött. szür

kés, befelé czitromsárga, a velőállomány üreges, az összes szö- Ji 
~';!d 

- 129 -

vetekben 'annak megnynlt ol~jtartók; a gyöktörzsből kiinduló 

g:! ökere'.{b,~n velőállomány s olajtart~k nincsenek A g) öl{

torzs cs1po_s, nem kellemetlen szagn l'artahnaz imperatórint, 

(1 o.) Az idegrendszerre izgatólag hat, mint a valeriana s ré

gebben annak javallatai alapján rendelték 10: 200 arányn for-

rázatban „./ · 

.. „ lmpera!~rin, p~ncedáÍlin: C12 Hrn Oa, az imperatoria rhizo

m~Jaban elofordnlo vegyület, a régi gyöktörzsben több van 

mm! a fiatalban ; oszlopos, nem fellengülő j egeczek, szeszes 

oldala fűszeres izü, IWH-dal főzve átalakul angelicasavvá s 

oreoselon-hsdrállá: C; H, 0 + .x H,O 
lmper'ial !int, !ügy angol vászon, mely áthatlan réteggel 

:an bevonva, n1ely rétegen zsirok, olajok, aether, chlo1·oform 

at nem hatolnak, minélfogva fedőan vagul használható a viaszos-

vászon és gnlla-percha heliett · 
lmpleálás, betöltögetés, a kiürült gyógytári edényeknek 

megtöltese, mely egyszerü müvelet eléggé fontos arra, hogy 

e mű szük keretén belül foglalkozzam keresztülvitelének le

írásával 
A csekély tartalmu, kiürült gyógvtáii edényeket a kéz 

ala!t levő n. n defectns asztalra helyezi a receptarins, mely 

edeny:ket r e~1~esen rng~:I és délután szoktak megtöltögetni; 

az esl! implealas nem apnlatos a robbanó anyagok miatt, de 

a JIYógysz~rtárt éjjelre irupleálás nél.kül bezárni igen nagy sza

baiytalansag, mrvel az e11eI1 exped1llót nagyon mcgnehezitL A 

betöltésre váró edényeket külön kell csoportositani betöltési 

helyök szerint, az erős hatásu szerek edénieit mindig külön 

kell rakni s , sor~n kivül a legnagy~bb fig) ele~mel beimpl~

alm A herbas fiokokat nem kell egesz napra lnszedve tartam, 

hanem a gombra akasztott keménypapír karikával kell meg

jegyezni, hogy impleálandó. 
Impleálás előtt a kenőcsmaradékokat kiszedjük a tégely

!',ől s félretéve azt, a tégelyt fűrészporral kitisztítjuk; épngy 

prnnk el a syrupos edényekkel is Impleálás után a kikapart 

kenőcsmaradékot az illető kenőcs tetejére teszszük, hogv előbb 

azt adjuk vagy expcdiáljuk el, mert ha a kenőcsöt 11em ka

parjuk ki, az hossza ideig bennmaradva elromlik s a reá im

pleált jó kenőcsöt is elrontja. 
A syrnpot csak az esetben öntjük vissza, ha az jó, ellen

esetben eldobjuk, vagy ha lehet, főzés által javítunk rajta Az 

1m1~leálandó edénieket erős faládikába helyezzük s ngy viszszük 

az rmpleálás helyére (pincze, kamra), hol a ládikából az edé

nyeket egyenként kivéve, egyenként impleáljuk meg Nem ta

n,ácsos az összes edények sorbarakása, mivel könnyen elcseré

les eshetik meg A porok impleálásánál a megtöltendő edényt 

egy tiszta lapra helyezzük s a port kanál segélyével rakjuk be 

a balkezünkkel kissé megdült helyzetben tartott edénybe, az 

esetleg kiszóródott port visszaöntjük az edénybe; a betöltés 

Kazay, Gyógysz. Le.dcon Hl. 9 
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utáu a kanalat, papírt s az edény dugóját s nyákáuak belső 
részét szárazra töröljük s a signaturát ismét összehasonlítjuk 

Tincturák impleálásánál előbb megnézzük, hogy nem za
varos "vagy üledék~s az, mert a.kkor 1.1'.eg ~el! sz~rni s .az edé_nyt 
szürlepapirmaradvanynyal s v1zzel JOl k1mosm A tmctm~kat 
mindig tölcsérrel kell impleálni ugy, hogy annak az edeny
nek signatm ája, melyből töltünk, mindig felül essék, nehogy 
az esetleg lecsurgó folyadék azt elcsufitsa vagy elrontsa. Soha 
sem szabad az edénJ t nyakig tölteni, mert akkor nehéz elő
ször tölteni belőle, elég ha a behajlás kezdetéig töltjük meg 
azt Minden egyes töltés után a tölcsért jól ki kell mosni 

Tapaszok impleálásánál a növén) i részeket tartalmazókat 
megnézzük, nem penészesek-e 9 ha kiviilről igen, de belül 
nem penészesek, alcoholba, vag' vizes glycerinbe mártott ru
hával megdörzsöljök őket. 

A herbákat előbb tágliku rostán áttörjük a por lól kiros
táljuk s ugy helyezzük a pókhálólól megliszlitott fiókba. 

A pinczében az impleálást zárt lámpa mellett végezzük. 
A kenőcsöket a tiszta tégelvbe külön-külön spatulával 

impleáljuk be ngy, hogy az edényt nyáron 1
/ 2 , télen 2/„ részig 

töltjük meg; ügvelünk arra, hogy a kenőcsöt a tetejéről lrn
parjnk le a pinczebeli qnantumnak s ne vájluíljunk fenékig 
benne a spatnlával, mert ilyenko1 a kenőcs is csnnya lesz, az 
edényt is összemázoljuk · 1 

A folyadékokat itt is tölcs~rrel it;ipleáljuk. be, Jőle_g a ?e~:
zint, aethert ; a syrupokat, olajakat es glycerrnt tolcser nclknl 
is beönthetjük kellő vigyázat mellett. Az aethert, benzint, ter- : 
pentint lehetőleg a lámpától távol kell beimpleálni [ 

Az erős hatása szereket itt is sm on kivül, igen óvatosan · 
kell beimpleálni; semmit: dngatlanul visszahagyni vagy nem 1 
tenni helyre, nem szaban ·1 

A beimpleált edényeket a defectns asztalra rakva jól meg- •
1 

tisztítjuk s helyükre rakjuldr _ . 
1 

_
1 
_ l . b d f t ,

1

, 

Nagy gond forditan o 1mp ea as róz en a e ec usra, 
azért okvetlen szükséges egy jegyzőkönyv, melybe az impleáló 1 

azonnal beirja a hiányokat, de nem akkor, mikor mái semmi 
sincs belőle, hanem mikor fogytán van 

Az impleálásra vonatkozó aprólékos utbaigazitásokat már 
mindenkinek jóakaratu igyekezete fölöslegessé teszi, mégis he-
1 vesnek vélem Mihalovics Jenő debr eczeni gyógyszer ész állal 
Ügyesen megfogalmazott: •lmpleálás tizparancsolatá•-t ide ik- 1 

tatni : 1 Az impleálandó edény felirata s tartalma gondosan ~.l 
hasonlittassék össze amaz edény felirata s tartalmával, melyc .:i:! 
bői impleálandó, hogy egyeznek-e teljesen egymással? :~j 

2. Minden egyes az impleálásnál használt eszköz (kanál, .. :::; 
mozsár, papír, tölcsér, lapocz) minden használat után gondosan ·~!. 

megtöilendő, megmosandó, megsnrolandó ;'~j 
_,,;-1 
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3 A folyadék töltésére lehetőleg tölcs"1 t használjunk s az 
edényt rnha se töltsük ll]eg egészen, csak '/,-ad részeig. 

4. Kenőcsös s ·szörpös állván} edények betöltésük előtt 
kitisztilandók, különben pedig minden edény betöltése után 
gondosan megtakarítandó ysak azután tehető helyre 

5 Robbanékony vagy gyulékony anyagok lehetőleg nap
világnál, de mindenesetre szabad láng mellőzésével tölten
dők be 

G Füveket, gyökereket csupán vágott vagy ap1itott állac 
potban s a po1tól jól kiszitálva impleálhatunk be · 

7. Mérgek s erősebb hatása sze1 ek a többiektől külön, 
mindenkor világos helyen s a legnagyobb elővigyázat mellett 
töllessenek be s rögtön tétessenek helyre 

8 Fdirnttal el nem látott edényt .wha, seT(lmi szin alatt 
liézből félre ne tegyünk, akár e/rakás, akár további használat 
végett. 

9. Hégi, romlott, hibás készitésü, szóval nyugodt lélekkel 
nem használható szert be ne irnpleáijnnk s általában szigoruan 
ügyeljünk arra, hogy ti'ues impleálás állal sem mag11nknak, 
sem másnak bajt ne csináljunk 

10. Az előfoululó hiángolwl azomwl fo(jeggezzük s mi
hamarabb pótoljuk 

lmpraegnálás, kikészités, vala1nely Ulrgyat bizonyos szerre] 
alkalmassá lenni oly czélokra, melyekre eme művelet nélkül 
alkalmatlan volna. -P o a gyüjlemények tárgyait (állatok, 
növények) szeszszel, arsennel, naphlalinnal, snblimáttal készítik 
ki arra, hogy eltar thalók legyenek 

A kötszereket: vatta, gazc stb. impraegná\ják különböző 
anlisepticus vagy adstringens szeiekkel p. o. jodoform, salicyl, 
car hol, airol, fen sesqnichloral. snblimat sth Az ily kötszere
ket az illető szeri el impiaegnáltalrnak nevezik L Ligamenta 

ln = az indium cherniai jele 
ln, inak, csekély vérerekkel ellátott feszes izniok, rostos 

kötőanyagból, melyek 1 endesen a csonthoz való tapadási végen 
voon~ · . 

lncarceratio, a sérvnek a sé1 vkapun való kizáródása, a 
midőn az a kapu által leszorittatik s vissza nem taszitható 

lncoercibilia, l Coe1cibilia 
lncompatabilitas, összeférhetetlenség, némely gyógysze1ek 

ama tulajdonsága, hogy más szerekkel összekeverve vagy 
cbemiai, vagy physicai változást szenvednek, melyek nem 
lehetnek minden esetben közömbösek a betegre s a gyógysze
részre. Ily váltoi>ísok: elfolyósodás, csapadék képződés, robba
nás, ártalmatlan alkatrészekből ártalmas vegyek képződése 

\'annak esetek, midőn az orvos épen a keletkezett uj anyag 
hatására számít, p o a camphor és chloralhydrat retrdelésénél, 
decoct salep és tannin rendelésénél stb Ezért az incompatahi-

9* 
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!is gyóg}szereket több csoportra osztjuk egymáshoz 'való visel
kedésük s használhatóságuk szeriut 

/, A létrejött változá' az owos által figyelembe véteteU s éppen 
a változott szer az, melynek hatására szám1t 

Acid salicyl. és Aqua calcis 
Acid tannic és Decoct altheae, - salep, a csersavat oldva 

kell a főzethez keverni 
Alcohol és mncillagók, az alcohol mindig higitva adandó 

hozzájnk 
Alnmen és Decoct. áltheae 
Amylnm és Europhen. 
Antipyrin az anlifebrinnel, camph01 ral, chininnel, chlm al

hydrattal, naphtollal, euphorinnal, nah salicylicummal, salollal 
dörzsölve _elfolyósodik . _ .. „ 

Apomorphin és morphmm oldatban megzoldnL . 
Aqua calcis és corrosiv oldat sárga aqua phagedemca-t 

képez, calomellel feketét . . , , 
Borax és cocain csapadékot ad, mels glycennben ol~odik_ 
Camphor -antipyrinnel, chloralhydrattal, salollal olaJszeru 

laza vegyületet alkot, ép igy viselkedik a '3-naphtol, orgamcus 
fémsókkal is 

Cloralhydrat a fent elsoroltakkal elfo}yósodik, oldatban 
linclurákkal, szörpökkel chlora~alc".l10latot kepez. . , , 

Chininum muriaticum anhpyrmnel keves VIZ 1elenleteben 
oldatba megy . , , , 

Cocain bóraxszal glycennben oldodo csapadekot ad 
Decoct altheae és .:__ salep tanninal, alnmennel 
Euphorin és antipyrin dörzsölve elfolyósodik 
Jód és jódkalinm olg&lba mennek . . , . 
Kali jodatum a jódot oldatba VISZI, aqna Goulardival 

sárga (plumb jodat) csapa~ék?t ad , 
Natr salicvl az anl!pynnnel es chloralhydratlal elfo-

lyósodik , .. _ 
Plumb acet cryst Alumennel surü folyadékká oldódik 

[[ Oly keverékek melyek lerontják egymás lwlásál, de 
nem 'okoznak a betegnek kárt 

Acidumok chemiai sajátsága tekintetbe veendő 
Acid · arsenicos és Magnes car b 
Acid. car bolic és Kal. per mang : 
Acid chromic és aether, illó olajok, alcohol, phenacelm, 

minden szerves anyagot élegit s maga reducálódik 
Acid citric és kénsavas sók 
Acid. gallicum reducálja az ezüst s nehéz fémek sóit 
Acid. nitricnm és vassók 
Acid. salicylic és KaL jodat, 
Ibi hypermangan szappan, vassók 

• 1 

1 
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Aether az emnlsiókból a zsírt feloldja 
Aethericus olaj o_k, --j<íd, resinák, acid chromic 
Albumen az alcohollal, savakkal, tanninnal 
Alcaliák ne rendeltessenek ammoniákkal, aqua chlorival, 

catechu-, chloralamiddel, _,al:nmin acetic. solutnmmal, pepsin„ 
ne!, phenacetinnel, ur ethlÍnnal, pjoctanninnal, savakkal 

Alcaloid sók a tinct rhei aquosa-, tinct amarav!\L 
Alcohol az acid chromic. albumen, chloralhydrat, ichthyol, 

gnmmi arabicum, pepsin, pentallal. 
Aloe a vasporral, mangan sulf -mal. 
Alumnol gelatinnal. 
Amonnia alumnollal, formaldehyddel, pyoctanninnal, opi

umtincturával, alcaloidsókkal, mivel azokból az alcaloidot 
lecsapja 

Ammon. acet solnt chlorvizzel, savakkal, kalichloricummaL 
Ammoninm sók alcaliákkal, kalinm permanganicummal 
Aqna calcis, forrázatok, füzetek, savak, tincturák, am-

monsók 
Aqua chlori alcaliák, nyákos anyagok, savak, phenacetin, 

ezüstsók, szines szörpök, tej, szerves anyagok 
Argent nitric. savak, choloridok, bromidok, kalicjodat, 

szerves anyagok, stib sulf aur kivonatok 
Bicarbonatok a diuretinnel. 
Bismnth subnitric. tanninnal. stib sulf aurat-mal. 
Bromidok chlorvizzel. , 
Calc. chloraL savak, forrázatok, főzetek, szénsavas sók 
Calc usta ammonsókkal, szénsavsókkal, tanninnal, tinc--

turákkal 
Calomel a slib sulf. aur -mai 
Car bonatok ichthyollal 
Catechn alcaliákkal, gelatinnal, chininum sók Ingok, szén-

savas sók, antipyrinnel oldatba megy. 
Chloralhydrat kal hypermanganicnmmal 
Dermatol ásvánj savakkal 
Diuretin bicarbonatokkal, phosphatokkal, savakkal. 
Einnlsio savak, tannin, atcohol, aether, borax 
Extractumok arg uitric kal permangan. fen. reduct. 

feni sók 
Feni sók tanninnal, kivonatokkal, carbolsavval acid. sali

cylic. natr. salicylicummal. 
Ferr. pnlverat aloe, fémsók, forrázatok, csersavas anyagok 
Ferr sesquichloral acid. salicyl, savakkal, nyákos anya-

gokkal. 
Formaldehyd gelatinnal, alcaliákkal, ammoniával 
Gelatin alnmcnnel, tanninnal. catechuval 
Gnmmi arabic. alcohollal, savakkal 
Higanysók szerves anyagokkal 
Jód, emnlsiók, aethericns olajok, terpentin 
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' 
Infusnmok decoctnmok mészvizzel, clorvizzel; vasporral, 

a főzendő anyag alkatrészének chemiai viselkedésével meg kell 
számolni. 

Ichthyol, carhonatok, savak, alcohol, alcali hydratok 
Kali acetic solnt szines szörpök . 
[fali chloricnm, ammon, hrom kali jodal morphmm, nalr, 

saliq 1. tannin stih sulf aur . 
· Kali hypermaflganic. és szerves anyagok, morphmm, am-

monsók, chloralhydrat stb 
Kali jodatum és fen. oxydatum, kali chlor icum, sa\ak 
Liqu' ammon anisat és savanyu szörpök, alcaloidsók 

emulsiók, higarwsók . 
Mucillago gummi arabici és savak, alcohol, ferr sesqm-

chlorat k f' . 'k l 
Natr bicarbonic szines és savanyu szörpö , emso , sava' 
Natr salicylicum és kali jodat kali hyper mangan vassók, 

kali chloric. extr chinae 
Nvákos anyagok és vassók alcaloidsók, alc_ohol 
Opium és_készilményei az alcaliákkal, lanmnnal 
Pepsin akaliákkal, alcohollal . 
Phenacetin alcaliákkal, savakkal, sahcylsavval 
Phospha!ok dinrelinnel . 
Plnmb acetic savakkal, alumennel, tanrnnnal, zinc sulfn-

ricummal 
H.atanha vassókkal, aqua calcissal 
Savak albnmennel, nyákos oldatokkal, ~mmon ~arb alc~

liákkal, diuretinnal, emulsiókkal, ichlhyol!al, 3od1dok „ es b'. onn
dokkal, phenacetinnel s minden chemiailag ellenkezo !ula1don-
ságu vegyülettel. . . , . 

Szerves savak kalr mtlrcmnmal 
Sulfur, arg nitric bism subnitricr_r~nmal, calo~el!el „ „ 

Syrupus, a savan) u szörpök alcalrakkal, a szmes szorpok 
szintén . 

Stib sulfur aur. calomellel, kali chloncnmmal, argent 
nitr bism subnitricummal . . . 

Tannin és allmmen, aqua calcis, argent. mtnc brsm ~ub
nitric calc usta, emulsio, kali chloric moschus, ;1alr . salrc?'l 
nyákos anyagok, physostygmin, plumh a_cet vas-sok,, zmk-sok 

· Tinclurák alcaloidsókkal, aqua calctssal, emnls10val, pep-
sinnel. Alkatrészeik chemiai tulajdonságai tekintetbe v~endok , 

Thyol és ~z alcali földek~ chlorbaryum, chlornatnum, so
sav, zinc. sulfunc. plumb acetrc 

Urethan a jóddal, calomellel 
Vinum a chlorbariummal 
Zinc sulfur a plumb aceticummal, thymollal 

J[J Veszélyes hatám vegyületeket /iépezö incompaiabilis 'zerek, 

Acid arsenicos és aqua calcis. 
Acid carbolic és brómsók, jód 

- 135 -

Acid gallicum és tart. emeticus 
Acid nitric és ó!Qtnsók, sulfatok 
Acid. picrinic és alcaloidsók, nyákos anyagok 
Acid. tartaric. és higany, ólom, antimonvegyek 
Alcaliák és alcaloidsó!w'stib sulf aur crotonchloralhydrat. 
Alcaloidák és kali hfpermangan tannin, borax 
Alcaloid-sók és picrinsav, Ingok, cocain, chinin,pulv feni, 

jód, kali jodat. natr. bicarb tannin 
Alcohol és amvle nitrosa 
Ammon acetic' és calomel, kali bichromat 
Ammon bromat és calomel 
Ammon. chlorat és codein, sublimat, ólomsók, cupr sul

furic. chloralhydrat 
Amylnitrit és alcohol, calomel, tincturák, kali jodatum, 

morphium 
Apomorphin és natr. carhonic. vassók, tannin 
Aqua amygd amarar és calomcl (cyanhigany), rézsók, 

vassók, sulfatok 
Aqua calcis és suhlimat, cupr •nlfuric, acid arsenicos 
Aqua chlori a bromidokkal, jodidokkal, ólomsókkal 
Argent nitric bróm és jódsók, szénsavas alcalik tannin 
Belladonna opiummal. 
Bismuth subnitric calomellel 
l3rómsók chloralhydrattal, carbolsavval, amylnitrit!el 
Calomel igen mérgessé válhatik a képződő higanysó miatt 

ammon bromat aqua amygd amarar atipyrin, bismuth sub
nilricummal, chloralhydrattal, cocainnal, sublimáttal, extractu
mok, jód, kali chloric kali jodat hqu am anis. pilocarpin, 
1ézsók, savak, savanyu sók. stib snlf aur. vaschlorid, vasjodür-, 
anorganicus jódvegyekkel, aristollal, europhennel 

Chinin és tart emeticus. 
Chloralhydrat ammonsókkal, forróvizzel, calomellel, bróm-

sókkal, jóddal, kalijodatummal, !incturáklrnl 
Cocain az alcaloidsókkal, calomellel, 
Codein chlorammoniummal 
.Corrosivns a chloranunoniummal, antipyrinnel, calomellel, 

chinafeslvénynyel, eosinnal, főzetekkel s forrázatokkal, sz~rves 
anyagokkal, extractumokkal, opiummal, szappannal, tannmnal 
tart emeticussal, 

Cuprum sulfuricum a chlorammoniummal, mészvizzel 
Digitalis a jóddal., jódkalival, ólomsókkal, tanninal 
Extraclumok a calomellel, sublimáttal, jóddal 
Extr fílicis maris az oleum ricinivel. 
Feni-sók apomorphinnal, morphiummal, calomellel, aqua 

amygd .. amarar.-mal. digitalissal 
F'ol. uv a e ur si a ta1 t. er11eticussal 
Gummi arabicum ólornsókkal 
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Higanysók acid tartaricnmrnal, jóddal, jód- és brórn-kali
val, physostigrninnel, tanninnal, aqna amygd amar mai 

Jód a carbolsavval, alcaloid-sókkal, amylnmmal, calomel
lel, corrosivnssaL digitalissal, extractumokkal, opinmmal, plumb 
acet-mal, saleppel, zsirsavas alcaliákkal, terpentinnel. 

Kali bromat ásványsavakkal. higany és ólomsókkal 
Kali hypermangan és alcaloidsók, morphiumsók 
Kalium .iodatum alcaloidsókkal, arg. nitricummal, calo

mellel, chloralhydrattal, corrosivval, digitalissal, higanv-, ólóm-
és savanyu-sókkal · 

Liqu ammon. anisat calomellel, opiummal, morphiummal, 
corrosivussal 

Morphium az amylnilrittel, nitratokkal, arnmoniával, kal 
permanganicummal, szénsavas földekkel, vassókkal 

Moschns a secale cornutummal 
Natr. bicarbonicum az alcaloidsókkal, apomorphinnal, stih 

suli. aur ma! 
Nitratok és nitritek morphiurnmal 
Oleum ricini az extr filicis marissal 
Olea aeth<'1e'\ a jóddal 
Olomsók a chloridokkal, corrosivussal,dígilalissal,ralanhá

val, zinc. sulf ·-mai, opiummal 
Opium és készítményei a helladonm\val, corrosivussal, 

ammoniával, jóddal, strychninnel 
Pilocarpin calomellel 
Ratanha az ólomsókkal, tarlarus emeticussal 
Szagos vizek a physostigminnel. 
Savak a calomellel, fémoxydokkal 
Secale cornuturn a moschussal 
Tannin az alcaloidoklral és sóival, conosivussal, digitalissal, 

férnsókkal 
Tar tarus erneticus az alcaliákkal, chininnel, conosivussal, 

kinóval, opiummal, rheummal, tanninnal, savakkal 
Tinctur ák chlor alhydráttal mn) lnitr iltel 
A vegyi tulajdonságok veendők elsősorban tekintetbe 

IV Robbanó keverékei adnak 

Acid, carholicum a jóddal, creosottal, plumb aceticummal, 
arg nitricummal. 

Acid chromicum 1 r 2 r glycerinnel azonnal robban. 
Acid. picrinicum szerves anyagokkal, jóddal, kénnel 
Acid. nitricurn glycerinel, aetherrel 
Acid sulfü.ric. aetherrel, alcohollal, terpentinnel, 
Aethericus olajok jóddal, kal hypermang-mal, calc hypo-

chlorosummal. 
Alcohol kénsavval, brómmal, kal, hypermang ma] 
Ammonia jóddal s jódvegyületekkel 

1 

1 

1 

1 

1 

J 
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j 

! 
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Argentum nitricum carbollal, jodoforrnmal, forró zsirral, 
plumb. aceticummal _ 

Ásvány savak j odofor mmal, czukorral, kali chlor icummal. 
Bróm alcohollal 

Calc. hypochlorosum/aethericus olajokkal, glycerinnel 
hosszabb állás nlán robban, ha kén van jelen a robbanás azon
nal beáll, kénnel, zsirokkal, ferr lacticurnmal ammon. chlora
tummal 

Calc hypophosphorosum kaliurn chloricummal, kali hyper
mangamcurnmal 

Carho kal chloricurnmal. 
Glycerin chromsavval, kali hypermanganic -mai, acid. nit

tricummal 
Hydrarg oxydal 0 20, jodollal 0 50 robban 
Jód ammoniával, amrnonsókkal, merc. praep alb, mai 

terpentinnel, aethericus olajokkal 
Jod_oform arg nitricummal, ásványsavakkal, nitratokkal, 
Kahum chlorrcum robban a szerves anyagokkal dörzsölve, 

carbollal, acid. salicylic. mai, tanninnal, amylnrnmal alcohollal, 
. fémporokkal. glycerinnel, hypophosphitekkel, jóddal, car hóval, 
!<énnel, saccharummal, aethericns olajokkal A kalium chlori
~umot mindig külön poritjuk vagy oldjuk s kártya-lappal ke· 
'verjük el egy sima papiron a többi szerekkel 

Kalium hypermanganicum, robbanással bomlik a carbollal, 
acid citricummal, aethericus olajokkal, alcohollal, glycerinnel, 
szörpökkel, sulfnrral, szerves anyagokkal. , 

Kalium jodatum savanyu oldatban nitritekkel 
Merc. praecip. alh jóddal és annak vegyületeivel 
Nitratok jodoformmal, calc, hypochlorosummal 
Plumh. acet cryst carbollal, olvasztva argent nitricununal 

forró zsírral 
Sulfur. kali chloricummal, kali hypermanganicummal 
Tinct jodi arnmoniával, hydr. hichlor ammoniatummal 
A legtöbb szer incompatahilitása egymás irányában che-

rmar és physicai legismertebb sajátságuktól függ, azért azokat 
mind felsorolni nem lehet, mert azt már tapastalalból is tudni 
kell, p o. a resinosus tincturák vízzel higitva kicsapódnak vagy 
hogy a hals vitae Hoffmanni az aqua amyd amarar.-tól meg-
fehéredik s olajrészei különvállanak Az egyes szerelmek incom
patabilitása a főszó alatt is tárgyalva van L. o 

lncurabilis = gyógyithatallan 
lndaminek, zöld, kék és ibolyaszinü káh ányfestékek, me

lyek a paradiaminek és monarninek elegyének oxydatiojakor 
keletkeznek 

Indiai kender, l Cannabis indica. 
lndian tobacco = Lobelia inflata 
lndican, glycosiduemii vegyület mely az indigóferák leve-
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leiben jön elő s az indigógyártás fol) amatánál indigóra s indi
glncinra bomlik : 

2 C20 H.1 N011 + 4 H. 0-'-- C1a H1o N, 02 + 6 Co H1o o, 
Némely vizeletben hosszabb állás után eay kék jegeczes 

festőanyag válik le, mely minden tekintetben ~egegyezik az in
dicannal s Sicherer hugyindigónak nevezte el. W Kühme fe
dezte fel, hogy a fehérnyéknek bacter iumok által okozott rot
hadása alkalmával egy C1 NHo CH test keletkezik, melyet indol
nak nevezett el Eme test a belektől felszivatván, indoxyllá 
majd indoxykénsavas kalinmmá oxdálódik s vegyül: CsH.NKSO, 
ez a vizeletben fellépő indican, melyet indigóra alakithatnnk 
azáltal, hogy .sósavval keverve oxydáló anyaggal (chlorviz, kal 
hypermangamc) hozzuk össze: 

2 Cs Ho N K so, + 02 = Cm H1o N, 02 + 2 H K SO, 
l hugyvizsgálat. 

lndicatio, javalat, mindama eljárások és szerek, melyek 
valamely betegség lefolyását javítják s a beteg javára vannak, 
el!entétben a ccmtraindicalióval, mely valamely szernek vagy 
eljárásnak ártalmas voltát jelenti. Az indicatio szorosan a dia
gnosissal áll összefüggésben Symptomaticns tünetek után ítélve 
lehet valamely indicalt szer épen ártalmas a betegre néz' e 

lndícator, a volumetricus chcmiában ama színes anyagok, 
melyek a chemiai átalakulás befejeztével szinöket megváltoz
tatják s ezáltal jelzik azt, hogy az elváltoztatáshoz több kém
szer már nem szükséges. llyen indicatorok a laccnus oldatok, 
curcuma, indigó, phenolphtalein, diazoszinanyagok stb 

lndicum = Indigó. 
lndiglucin: Co 010 Oo, ~z indicannak indigóra bomlásakor 

keletkező vegyület L Indigo 
lndlgo, color indicus, anil (innen az anilin név. 1 o.), az 

indigofera tinct L és válfajainak leveleiben s szárában előjövő 
glycosidnak, az indicannak bomlásterméke Előállitása követke-
zőleg történik: a portól megtisztított növényt czementtel bélelt 
nagy csávákba rakják, fagerendákkal leszorítják s bizonyos 
mennyiségü vízzel. borítják el, mely állapotban a csáva 12-18 
óráig marad Ezen idő alatt erjedés áll be s a folyadék sárga, ' 
barna, majd sörszinü lesz s az erjedés lassan megszűnik. Eme ·1 
folyamat alatt az indican indigóra és indiglucinra hasadt .• 

2 C20 H.1 ONu + ·! H, 0 =Cm HioN2 02 + 6 Co H10 Oo 1 

indican viz indigó indiglucin 1 

A lecsapolt s lehült folyadékot lapátokkal keverik, hogy a [ 

J1evde&o1"ve~.lld. ól érüdl\ke
1 

z,zkék
1
; a levegő be1ha1t~~1a alatt ~ db,ar,na !l?l- .J .. 

ya e< zo . ma1 rn esz s iszap a a qa Jan az m igo va l< ·1 
le belőle más bomlástermékekkeL · 

A vásznan Mszürt iszapot 6 órán át vizi:el főzik, midőn ·· 
a tisztátalanságok kioldódnak s az erjedési organismusok el- :! 
puszlnlnak; a nym t iszapot ismét sz(írik, vajállományuvá szá-
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ritják s lemezekké préselik A száraz lemezeket ap1ó koczkákra 
aprítják s kereskedésbe b.ozzál< .. 

Az indigó éitéke (3-JO frt) ingigókék tartalmától függ, a 
jávai termék 8°/u, az indiai 30-60°/0 , a manillai 15% indigó
kéket tartalmaz Forró alco],J.r<>lban, chloroformban, jégeczetben 
oklódik, ugi szintén anilinbén nitrobenzolban és phenolban is. 
Fonó fü SO, indigókék-sulfosavvá oldja, melyből Na OH-dal 
az indigocarmin készül. Reducáló anyagokkal a szürkés indigó
fehérré alakul: Cl6 H12 N2 Os, mel) lugokban, alcoholban oldódik, 
levegőn ismét indigé\á alakul át KOH-dal lepárolva anilint, 
más OX) dáló szerekkel isatint szolgáltat. Bayer müncheni ta
nárnak 1881.-ben, Haumannak 1800-ben sikerült az indigót 
mesterségesen előállitani 

Bayer a kőszénkátrán)hól syntheticus uton fahéjsavat ál
lit elő, melyet H\IOz-val nitrofahéjsavvá alaki!, mely para- és 
orthonitrofahéjsavnak elegye; az utóbbiból lesz az indigó oly 
módon, hogy mint nem telitett \egyület 2 atom brómmal ortho
nitrobromid-fahéjsavvá alakittatik át s két molecula bróm
hydrogént választanak le belőle, midőn orthonitrophenylpropiol
sav keletkezik, melyet xantogensavas kaliummal reducálva, 
indigóvá alakítanak át Haumann indigója phenylglycinnek 
KOH-dal való összeolvasztásakor keletkezik, dc kevés mennvi-
ségben ' 

Az indigót a chemiai analysisben indicatorul használják 
mint a lacnmst 

indigocarmin, 1 Indigo 
lndigofera tinctorla, L a vitorlásszirmuak közé tartozó 

cserje a tropicus vidéken mintegy 200 fajjal. Levelei páratla
nul szárnyaltak, virágai aprók, rcízsaszinüek 1\evezetesen Chiná-
ban, K-Indiában, Bengáliában terem; az indigofera anil, i ar
gcnlea, i disper ma levelei szintén tartalmaznak indicant mely-
ből az indigo lesz. 1 Indigó · 

lndígotin = mesterséges indigó, 1 Indigó 
Indium ln = 133 4, három v. é fémes elem, melyet 

1863-ban Reich és Richter fedeztek fel a cinkfénvlében Ezüst
fehér nynjtható fém, f s. 712, l 7G° C-nál olvad. 'Illó vegyei a 
lángot indigókékre festik Vegyületei az alumininmvegyekhez 
hasonlók 

Indol : Cs H, N. CH, a fehérnyék bacteriumok által okozott 
rothadása alkalmával a belekben keletkező vegyület L Indican 

lnductio, electromos és mágneses, eleclromos inductio 
vagy indítás alatt a galvánáramnak azt a hatását értjük, midőn 
az a közelében levő zárt vezetőben electromos áramot képes 
kelteni 1, sodronyban keringő electromos áram által (electro
mos indítás), 2., mágnesben keringő eleclromos áram által 
(magneses indítás) 

Electromos inductorok ugy készülnek, hogy egy drótcsa
\ar mcnettel biró hengerbe hirtelen egy oly drótcsavarmenetü 
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hengert tolunk, melyen galvánáram megy keresztul, ekkor a 
külső n n. mellékhenger menetében ellentétes irányn áram 
keletkezik Mágneses inductiót oly módon lehet késziteni, hogy 
a mellékhengerbe mágnespalkót tolnnk, ha a mágnességet meg
meg szakítjuk, az inducált áram még erősebb lesz 

Az inditást okozó áramot fő-., az inditott áramot mellék
áramnak nevezzük 

Az electromos indítás által csekély erejű áramokat nagy 
erejüekké. változtathatjuk, főleg ha a mellékhenger tekervényei 
vékony drótból varrnak s számosak, a főhengeréi pedig vasta
gok és kevesebbek 

Mivel az inductiós áram akkor jön !élre, ha a főárama! 
nyitjuk vagy zárjuk, azért igen rövid ideig tart s szaggatott, 
mely tulajdonságában az e!különitett villamosságok feszültségi 
folyamatával egyezik meg, ·melynek kiegi enlitődése után a 
villamosság megszűnik 

Physiologiai használatra szolgáló indnctiós áramot oly esz
közökkel állitanak elő, melyekben a főáram nyitását és zárását 
egy aczélrugó végzi, mely a fővezető közepében elhelyezett s 
az áram által mágnessé lett aczélrudhoz vonzódik de ezáltal 
az áramot megszakitja, mire a rud elveszti delejességét, a rugó 
lepattan s az áram ismét megindul. Az inditott áram hatása 
igen gyors rázásban nyilvánul, ha annak electrodjait ke.ze. 
inkbe fogjuk 

Az indított áramot különböző szer kezetü eleclromos gé
pekkel sokféleképen használják fel, p o. telephonhoz, dynamo-, 
eleclromos gépekhez, világításhoz stb 

lneresztö popiumzsir = Ung aromaticum 
lnfectio = Fertőzés. ' 
lnfibulatio, a nemi szerveknek elzárása a közösül<is vagy 

önfertőzés megakadályozására. A régi korban divolt s férfiak
nál ugy eszközölték, hogy a makk bőrét elííhuzták, tűvel ál
szurták s gyürüalaku drótot fűztek bele; lányoknál a szemé
remajkakat félig felsebezték s a czombot erősen beláslizták, 
hogy a felsérlell szeméremajkak összenöjenek 

lnfiltratio, beszürődés, valamely szerv szövetének vizenyő
vel, vizelettel, genynyel, izzadmány okkal való megtelése; elő
fordul vizkórnál, gyuladásos folyamatoknál, 

lnflammatió = gyuladás 
Influenza, a bacteriumok által okozott Jarványos de nem 

contagiosns betegség, mely a légzőszervek, tápcsatorna, orr 
nyákhártyáinak g;uladásában, helybeli megbetegedésében áll 
Sokszor rázóhideggel kezdődik, mely után nátha, torokfájás, 
étvágytalanság, nagymérvű levertség, fejfájás áll be, a hátban, 
ágyéklájon tompa, heves huzó fájdalommal s 1-2, máskor 
14 napig tartó nem magas lázzal. Lefolyása némelykor pár nap 
alatt beáll, máskor a beteget igen megviseli s hosszas reconva-· 
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lescentiával végződik Kezelése tüneti, lázcsillapitók gyanánt a 
salicyl, antipyrin ajánlalo§J!k 

lnfundálás, l InfüSúm 
lnfundibulum = Infundáló edény, hengeralaku kisebb-· 

nagyobb, fedeles porczellán_,J>ikszis. 
lnfuso-decoctum, az.úz eljárás, midőn valamely gyógy

anyagot kivonás czéljából a szüredék kétszeres mennyiségével 
forrázzuk s 1/ 4 órai állás után az anyaggal együtt főzzük s 
azután szürjük meg 

lnfusum, ptisana, (nagy mennyiségben elfogyasztandó for-
1 ázat neve: potio, l decoctum), forrázat, ama eljárás által 
készitett gyógyszer, midőn a növényi részekből a hatóanyagot 
az által vor,juk ki, hogy azt forró vizzel öntjük le s fedett 
edényben 1

/ 4 , 
1
/, óráig gyakori felkeverés mellett állani hagyjuk. 

Az infusumokat ama szereknél veszszük igénybe, melyek illanó 
vegyeket tartalmaznak vagy olyanokat, melyek hosszas főzés 
által elbomlanak Keresztülvitelének czélszerü menete ez: előbb 
a kívánt vízmennyiséget teszszük fel főni s azután látunk hozzá 
a leméréshez Az állási idő tartalma az anyag mennyisége 
szerint 5·-20-30 perez, legrendesebb a 10 percznyi idő, de 
30 perczen tnl nem szabad az infusumot állani hagyni Ha az 
infusumhoz oldandó sók, extractumok slb vannak rendelve, 
azok mindig a már kész infusnmban oldandók fel, nehogy 
azok az infundálandó anyagot befolyásolják; kivételt képez a 
rad. rhei és a senna, melieknél mindig kell egy kevés szénsa
vas sól tenni, de már magn vagy natr sulfuricumot nem, mi
vel azok a ható anyag kivonását gátolják Az infusumot szűrés 
után kissé állani hagyjuk, hogy a collalura-ruhán átment por 
és növényrészek leülepedjenek. l Decoctum 

lnfusum frigide paratum, l. maceratio 
lnfusum aurantiorum compositum .. brit. gykv.: Cort auranl 

2 5 Cort citri. 15, cariophyllor 0 50, aqua ferrvid 100 2 ór 
1 kan. étvágyelőidéző 

lnfusum aurant simpl., brit gykv Cort. aurant. 5 Aqua 
ferrv 100 Stent per minulas 15, dein colla Mint izjavitót sós 
hashajtókkal adhatni 

lnfusum calumbae, brit gykv 1 r durva calumbagyökér 
20 r hidegvizzel leöntetik 

lufusum capsicl, é amerikai gykv. 5 gr paprika 150 g1 
forró vízzel öntetik le Toroköblítő 

lnfusum catechu compositum, é. amerikai gykv Catedm ! 
cor l cinnamomi 1, aqua ferrvid. 120 óránként kanállal venni 
hasmenés ellen 

lnfusum catechu símplex, brit gykv Calechu pallidum 4 
Aqua ferrvid 120, csőrének . 

lnfusum chinae, brit franczia, é amerikai gykv l r kéreg 
20 r viz. 

lnfusum concentratum mar gyógyszerészi gyakorlat-
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ban használnak törnén) kivonatokat infusnrn kés;,itéséhez, ez 
azonban a mennyire kénjelmes, épen olian lelkiismeretlenség, 
akármilyen megbizható is a készitmény, mhel annak elkészi
tése és töményitése megbontja a hatóansagot, a kötéje kevert 
idegen anyag sem lehet arra befoljás nélkül, azért az infnsn
mokat legjobb mindig otthon frissen készileni, legföllebb gyak-
ran előforduló esetekben bizonyos arányban készen tartani 
Erre minden gyóg~ szer észnek az legyen szava, hogy a Ielkiis-
mer etes kiszolgálás elsőbb mint a kényelem, s mig kénytelenek 
vagyunk még a veg)i gyógsszereket is figyelmes vizsgálat alá 
venni tisztasági s jósági szempontból, addig az ilyfajta kivona
loknál ezt nem tehetjük meg, mert még az egyébbféle galeni-
cus készítmények megvizsgálása is sok nehézségbe ütközik 

lnfusum digitalis, brit gykv 1 L fal digitalis 160 r for
rázatra Orsz bet. ápolási alap mintája 1 : 200 

lnfusum gentianae compositum, brit. gykv Rad gentian 
Cm t am virid aa 1 5 Cort citri recent 3 Aqua fervida 120. 
Amara tonica 

lnfusum ergotae, brit. gykv 1 r secale cmnutumból s -10 
1 forró vizbőt készül Kankóuál fecskendősze1 ül használják 

lnfusum ipecacuanhae, orsz bet ápolási alap mintája: Hp 
Had ipecacuanh 0 50 Aquae dest 200. Liqu ammon anisat 2 

lnfusum cosso, angol gykv 8 gr. pulv fior kosso 120 gr 
szluedékre Egyszerre megiuai giliszták ellen 

lnfusum kramer'iae, brit. franczia, amerikai gykv Had ra
tanhae 20, aqua fen vidae 400_ 

lnfusum laxativum, aqua laxativa Wiennensis, infusum sen
nae compositum, potio laxans \Viennensis. bécsi hashajtó ital 
Pbarm Hung II 

Rp Foilor, senuae .óonscissor 20, infunde per horae '/4 

1 

! 

cum Aquac dest fe1 vidae 160. ln collal ma solve Mannae calab
riuae elect 30 Infus clarificatum sit 200 gr. Hogy a senua 
hatóanyaga kivonódjék s szép sötét sziuü legyen a készitméuy, 
s hogy a cathartinsav kioldódjék, az infusumba kevés soda 
hicarbonát teszünk A német gykv még seignet sót is rendel 
(120: 20), a brit. gykv előirala 8 r. magn sulfuric 1 r extr. ,I 

liquiriL 2 5 tinct. cat damomit is tartalmaz 
Hogy az infnsum melegben el ne romoljék, minden 300 j 

grammhoz 8 gr natr uitricumot adhatunk Mint hashajtót hasz- [ 
nálják 2---4 kanállal egyszerre l Senna 

1 

lnfusum laxativum spissum, Iaboratoriumban a hivatalos ·· 
infusumnak '/

10 
részére való besürilése által készíttetik Kevés ·: 

alcohol vagy g!) cerin megakadályozza a készítmény meg-
1 

1omlását J 
lnfusum lupuli, brit franczia és é amerikai g)kv 0 60 gr 1 

lupu:ir
1
1 JOO gr vizr~, ké

1
tszterrc

1 
elfo

1
gyasz

1
".tani _ 

80 
. ·. i 

n1usum quassiae, m gy <v . r. ign quassiae r v1z; I 
fránczia gykv 1: 200, az amerikai 1: 64 r arániu ;i 

.,,.1 
"'I 

\>l 
{Sj! 

·.)~'' 
'"} 
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lnfusum rhei cum natrio carbonico, tinctura rhei aquosa. 
pharm Hung Il Hp. Rad. rhei conscissae 10 Natrii car·bonici 
dilapsi 2; Aquae destilfaíae frigidae 160, Spiritus dilut. 10. Ma
cera per horas 12 saepius miscendo Collatura ebulliat cl re
fri.~e_rata filtrata sit ~?O gr A brit gykv. aránya 1 : 4, a fran
cziae 1 : 200, a belgac 1 ;lf( az amerikaié 1 : 32 l. Hheum 

Hashajtó 1-2 kanállal Izjavitóul iO grammra 1 csepp 
ol menthae adandó hozzá 
, .lntusum seEalis cornuti, orsz. ,]}el ápolási alap mintája. Hp. 
~ecah~ cornut o, Aquae dest s bO, Ac1d1 phosphor dilut 1 
Syr stmpl. 20. M1sce 
. lnfusum senegae, brit gykv 1. r rad senegae 20 r forró 

vtz, 30 --60 grammjával bevenni 1. Senega 
_ _ lnfusum sen"nae, az orsz betegápolási alap mintája: Hp 

f ohor sennae fa fial mfusum ad collal gr. 150 
lnfusum sennae compositum , Infusurn laxativnm 
lnf'u,SUf!! s,ennae "Sevestr~"', 10 gr pörkölt kávéból, 4 gi 

sennalevelbol es 30 gr. mannabol 200 gr vizzel készül Kelle
mes izü hashajtó 

lnfü, kacskanyag, nadál) fű = Ajuga r eptans 
. lnge~'ek, azon külső behatások. meli ek az idegekre hal\ a 

az m~erlel~en) szö~etek tevékenységét keltik fel, melyek által 
bennunk, e1zesek tamadnak A külvilág összes tüneményeiről 
mgerek altal ves;;ü:1k tudomá~t. Ingerek a féi:y, hő, hang, szag. 
i~, m~Iyek f,elfog':'ar.~ . szer;em,k ''.annak, mtg a villamosság, 
chemrn1 halas, eronmvt halas altalanos ingei ek, ezek felfogá
sára külön szervünk nincs 

lngluvl_n .. Pepsin a _l! úkgolivából készítve 
l~g1·ed10ntrnnak nevezik valamely g) ógyszer elkészítéséhez 

s;;ükseges __ anyagai< összegét, p o;, a )incturák ingredienfoíja a 
f'.'vek, gyokerek osszege, melybol keszülnek, a kenőcsöké a 
viasz, zstr, sth 

ln~alatió _ -. Belégzési g} ógymód, a gyógyszer adagolás 
ama modja, ,m1:Jon a gyógnzert ,a beteg gőzalakban leheli be, 
hogy az a_ legzo szervek s a melyebben fekvő bronchusokba 
is hehato.lJon '\. gyóg;sze1 eket etre a czélra vízben oldjuk s 
a~ ~· 11;, mhal~to!Tal poila~zlJ'_lk s a gőzt beleheljük, vagy ha 
a_z 1llelo szer illo, azt fono vme csepegtetjük s gőzét papir
tolcsé_rr,el, felfogv~ m~lyen, beleheljük 5-30 perczig. Az erre 
szolgalo Syegle-fele kcszüleknek szerkezete a következő: bor
sz.es~ lámpa fölött egy, főz~ed~ny ,van, melyet. 2

/" részig vizzel 
to,lt~nk :neg, eme ed~n~bol vi:;szmtesen nyuhk ki egy hegies 
v~gu c~o: me))i:ek v,eg;n „dere_kszög alatt egy függőleges he
g~ es vegü cso_ all, al?lrol !alfele vezetve; a függőleges cső alsó 
vege belemerul a gyogyszert tartalmazó edénybe Ha a bor
szeszlá_mp~ Iángjá!ól a. yi~ forrásba jő, gőze nagy erővel tódul 
ki a vtzszmtes cso nplasan s a merőleges csőben a légnyomás 



- 144 --

miatt a gyógyszer löltolatik s a gőzzel együtt az elébe tartott 
tölcsér segélyével az ülőhelyzetben levő beteg által belehel~ető 

Eme eljárással helybeli hatást érünk el részint narcohcus 
szerekkel 1/

4
- 1/

2 
'fo-os, lágyitó és oldószerekkel idült laryngitis, 

bronchitis eseteiben, midőn szivós váladékok vannak a légcső
ben (konyhasó oldat, mészviz); összehúzó szerekkel fekélyes 
folyamatoknál, tüdővérzésnél, tannin 2-5°/0, alnmen 010-3°/0 , 

liqnor ferri sesqnichlorati 01-2°/0 
Balzsamfejetekkel, aethericns olajokkal, terpentinnel jó 

hatást érünk el putrid bronchilisnál, tnbeiculosisnál a fájdal
mat em hiti. 

Atisepticumok gyanánt a carbolt 1-3%, borsavat 4'fo, 
creosotot 0 10-1°/,„ resorcint 1-5%, thymoll 1 °loo oldatban 
Ieheltetünk be. Beleheltethetünk naponta 4-8-szor 30-60 grnyi 
gyógyszert 5-20-30 perez alatt 

lnjectió = Befecskendezési mód 
lnjectió Brou anliblenorrhoicale: Rp. Zinci snlfnr 1 0 

Plnmb a cet 2 Laud Iiquid Sydenhami T rae catechu aa i. 
Aqnae dest. s. 200. 

lnjectio Matico: Rp. Cnpri snlf, 0 05 Aquae dest. Matico 100 
lnnyujtó-fű = Gratiola ofI némely vidéken a herba side

ritidist is igy nevezik 
lnnyújitó-zsir . --:- Ung. aromaticum 
lnosit: e, H12 Oo 2H20, nem erjedő czukorféleség, más 

néven nucit, phaseomannit, húsczukor, előf01 dul a húsban, a 
fraxinus excelsior leveleiben, paszuliban. Vizben oldódó édes 
anyag, a poláros fényre s a Fehlingoldah a nem hat 

lnsessus, encathisma = ülőfürdő 
lnsipidus = iztelen 
lnsolatio = Napszurás 
lnspissamentum = Extractum 
lnterferentia, a physicában a rezgőmozgás hu!lámainak 

egymásra való hatása Ha p o két hullám összeesik, akkor 
egymást erősitik, ha hullámhegy hullámvölgygyel esik egybe, 
egymást gyöngitik, ha ez utóbbinál a két hnllám egyforma, egy
mást megsemmisilik Eme tüneményt Fresnel tükörk1sérletével 
lehet bemutatni s legfényesebb bizonyitéka a hullámelméletnek 

lntermittens = félbenhagyó 
lntertrigo, 1. Lupus 
lntoxicatio, 1. Mérgezés 
lnula, l. Helenium 
lnulin: Co Hio Q,, glycosida, mely a compositák, f~leg az 

innia helenium gvökerében fordul elő, más néven alantm, dah
lün, svnantherin Í1év alatt ismeretes. Keményitőhöz hasonló, iz 
és szagnélküli por, oldata a poláros fényt balra forditja a. so.-val 
főzve gyümölcsczukorr á alakul 

lnunctio = Bedörzsölési kura 
lnvert czukor, 1 Dextros és gyümölcsczukor 

1 

-.! 
1 
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Ionok, ion, electrochemiai fogalom, mel.i szerint az elec
tromosságot vezető oldatokban a sók gyökökrc, ionokra dis
sociálnak, tehát az ion- nE!f\1 egyéb, mint a veg) ületelrnek efoctro
chemiailag különválasztott alkati észe 

lpecacuanha, cephaelis ipecacuanha \Villd. uragoga ipecac 
L callicocca ipecac. Brot_ igpeca0 a pigaya, hánytató-gyökér, a 
buzérfélék családjába tartozó növény Brazilia fiatal erdeiben 
a 8-22° között, nedves, árnyas helyeken főleg Boliviában, Rio
Janeiro, Jao Paulo államban ;\ növény fű vagy cserje minteg)' 
120 fajjal, 10-:10 cm magas, kissé má>Zó.. gyökere kuszó, to
jásdad le\elei átellenesek, virágai ap1ók, feh<'rek, a termés 
csontár 

A g.) öké1 hajladozó, 2-4 mm vastag, mindkét végén 
megvékoni odva; a kéreg igen ;astag s a vékony faállomány
ról leválik s a g' ökér 80°/0 -át teszi ki, szaruszerü, vastag gyű-· 
l üalalm göcsök el képez, melyek hosszában finoman r ánczosak, 
tö1 ése szemcsés, A külső kéreg 'ékony s táblaalaku sejtekből 
áll; a középkéreg tömött, befelé kisebbedő parenchsmsejtek
ből van felépitvc, keményitőt, befelé pedig oxalsavas meszet 
tartalmaz A fa tompa ötszegletes, fehéres, határozatlanul suga
ras, a töréskor különválik s ehetendő, mhel hatóanyagot nem 
tartalmaz, velőállománv nincs. G~üjtése januártól márcziusig 
tart bezárólag, midőn a g) ökeret fapálczikával kiemelik, 3 na
pon át napon száritják az éjjeli harmat ellen zsákokkal megóva 
Száradás után a földet lekefélik, a tiszta gyökeret fölapritják s 
kereskedésbe hozzák 

Tartalmaz: 1°/0 emetint (l o) csnpán a ké1egben, ez ha
tóan.yaga1 2) ipecacuanhasavat, n1ely igen nedvszivó, alaktalan 
glycosid, rokon a kino- és ld\écsersav\al, 3) a kéregben 30, a 
fában 70°!,, keményitő, zsir, mézga, czukor.. sok pectin, gyanta, 
fehérn) e 

A carthagenai ipecacanba (i annulata major) giökere 
jóval vékonyabb, gyürüi nem oly feltünők, a fasugarak jobba~1 
kivehetők; a nagy csikos ipencacuanha (i striata major) Ú.J
granadai faj, kérge nem göcsös, gsürüi nincsenek, metszete 
kék, majd fekete lesz, keményitőt nem tartalmaz; a kis csikos 
ipecacuanha (i striata minor) az előbbinél vékon1 abb, végén 
körteszerüen vastagodott, hosszabban kifejlett csikokkal, a lisz
tes ipecarnanha (i alha farinosa) Braziliában közönséges nö
Yénv, hasonló a valódihoz. de gyökere ide-oda hajlitott, oldalai 
mélyen be \annak hasitva, faállonHÍnJ a sárga s táglikacsos, a 
kéreg a sok keményitőtől lisztes Eme féleségek emetint ke\ e
set vagy épen eg) cseppet sem tm talmaznak 

Az ipecacuanhát 1570-ben Pm chas fedezte fel, bő lei1 ást 
1636-han Piso Yilmos adott róla. Európába 1672-ben Le Gras 
orvos hozta s néhány párizsi g) ógyszertárnak adott belőle; 
hatását, főleg vé1hasnál Helvetius rheimsi orvos ismerte fel s 
titkát XIV Lajosnak 1000 l.uis d'-orért eladta 
Kaza}, Gyógysz lexicon III 10 
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Az ipecacuanha hatóanyaga az emelin, mely 5~ 30 cgros 
adagban ugy a hámmal fedett testrészekre, mint a mákhár
t) ákra izgatólag hat s fekél) esedést is okozhat 1 -4· cgros 
adagja a bélből átszivárog a vérbe s helyi bántalr:1~ka.t 
nem okoz, hanem izgató hatását különböző szervekben feJli ki 
!gy a hörfök ehálaszlása nag)obbmérvü a bélbeli elválasztás 
pedig csökken s székszorulás áll be Az ipecacnanha l-l1/2 

gros adagban jut a gyomorba, az emetin nem képes felszi
vódni s undort, hánsást okoz. ha forrázat alakjában vétetik be, 
a hán3 ás helyeit hasmenés jelentkezik az izgatott belek elvá
lasztása fol; tán .. Mérgező dosisban a .szi\ a tágulás szakában 
megáll a légző mozgások megakadása fal) tán, a belek lobosan , 1 

bántalmazottak Az emctin a hol) gideg végső szálainak izgatása 
által ingerli áttcijedés utján a hassajtót, mi hán) ást credmén) ez 
még akkor is, ha az emetin bőralá fccskendezlclik 

Az ipecacnanldl 0 30-15 gros adagban 15-·30 perczig 
adagolva mint hán) tatát adják megterhelt vagy mérgezett g,) o
mor kiürilésére, midőn a tnlságos kimerülést kerülni kell cro
upos hár t)ák fölszakitásárn azonban a Cu SO, vagy Zn SQ, 
czélszcrübb 

Vérhasnál, mely nem lobos fol.i amatu, kitönő eredmén)
nycl adható oly módon, hogy félóránként 0 GO grammot \éle
tünk be mig hán1 ás áll be, mely után ópiumot, 20 perez 
mulva 0 30 gr ipecacuanhát kell adni 

Legelteijedtebben használják légzőszervek uyákhártyájá
nak hurntos folyamatainál iészint foirázatban 010: 100. 0 50: 200, 
részint poralakban opiummal mint pulv. Dowerit Csúzos bán
talmaknál, hashártyalobnál mint izzasztót alkalmazhatni 0 05 
gros adagokban két órfoként. 

Számos készitmén.i ei, közül főbbek; Pulv. Do\\cri, Exlr 
ipecac fluid Sirnpus ipecac Tinctura ipecac. I1ochisci ipccac 
és \'inum ipecac 1 o 

lpomea purga = Jalappa 
lr = Irídium vcg) i jele 
lr = gyógyiló kenőcs régi n1agJ ar neve 
lralás, S) nonim neve a kuruzslásnak, mel.i művel él főleg 

a betegnek bizonJOS g)óg;hatással biió kenőcscsel \aló beke
néséből áll, más szóval tehát kenegetés! jelent Hokonéitelmü 
ezzel a székel\ ek 'kantérolás< elnevezése (l o) 

lrany ~0 , l'ellmiurn mag) ar neve 
lránytü, 1 Delejtű 
lrgalmasrend, misericordianusok, fraties misericordeae, or

vosi és gyóg)szerészi g)akorlatot fol)taló papi rend, melyet 
1529-bcn istenes Szt János alapitott Granadában. hol saját 
költségén szegénysorsn betegeket tartott és gyóg1 itott, meghalt 
1550-ben, szentté avattatott 1G9Q-ben. Hivei Spani olországban 
igen elterjedtek,\' Pins pápa 1:)72-ben szerzetes renddé emelte 
a társulatot A szerzet Szt Ágoston szabályait követi, azon-
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kivlil ing) enes betegápolásr,a kötelezik maguk~t. de. a papi i_:ené 
deket nem veszik fel, wivel ngj az orvosi, mmt a g0 ogy
szcrészi g1 a kor latban ··vérboesájtás vag) véres műtét gyakran 
fordnlhat elő melv ellenkezik a papi tisztességgel A rend kor
mán) a Róm#ban ; an; haz~J,l<?a , 16:6-~an h?zl~ ők~! Szel.ep
csényi p11mas; 1elcnleg 14. korh~znK es, g,J ?g' szeitam~ '~n, 
u. m Budapest, Pozsony, Eger, Szepes-Varal1.a. Temesv~r, Zag
ráb, Pápa, N.-\'árad, Vácz, Pé.cs, K1smmton. Sz~lrnlcza es Szat
már Ruhájnk fekete, ngyarn'.r, szmu rnllruhaval, dei.ekukon 
szijjal lekötve JehénJök a granatalma 

f ridectomia szivárvám hártvacsonkitás, szemészeti operatió, 
midőn a szcn1hárt\ a szélé11 szuÍ:t ny iláson a szi\árványhártyát 
kihúzzák s lemetszik Eme műtétet alkalmazzák glaucoma ese
tében, vagy mikor a szembogár bezáródott s uj 11) iláson kell 
a fénvt a sze111be hevezeln1 

,·~·idin, irisin, 1) az iris \;ersico1orre-;inoidanyaga,. ha.rna 
por, () 05-0 2 gros adagokba;1 n;int chol~gogui:rnt .. dnu~hcn
mot és emeticnmot alkalmazzak; 2) eme nevvel .ielohk az ueos 
fioi entina gyöklőjéből eléíá!litott glj cosidanyagot is 

lridium, Ir = 1925, fémes elem, mely ve~}ületeiben mint 
2 és 1 vegyértékü g) ök szei,epe,1 1804-ben l e:rnan;t fedezl~ 
fel a termés platinában Feher, 22 4 f . ~· 1800 C-nal olva~o 
fém, pora kilálpizben felolvad; alcahakkal he".itvc le".eg.?n 
oxydálódik, vörös izzásnál Cl-ral egyesül A platmaval valo ot
vén) él keménysége miatt használják 

lris florentina, firenzei nőszirom, ilis pallida Lamark, hal
dny nőszirom, il~olya:, ;io'.a-gyöké,r ,,Dél-Eu'.ópában , honos, 
főleg Olas~o,rszag e~z~~l reszen_ tc~l.) c~zon ,eg,ysz:ku ~ t~ove_n~ ek ,'a 
nősziromfclek csaladpban Kusza tokejebol egievi vnagszal 
hajt ki, melien a kaidalaku levelek, a sz~it hü,vely~zerűe'.1 
veszik körül. A viráglepel levelei harmankent ke~ kor! ke
peznek, a bibe hárnmágu és sziromalaku, termese harnm
rekeszü tok 

Gyógykön; vünk a firenzei é~ livornói (i pallida) i;is gyök
!öizsél teszi hivatalossá A firenzei rnd neos 4-6 czikkelye~, 
czikkel) enként ide-oda hajlott, kevéssé lapos, a lemetszett gyo-
kerek hel) cin dndor os; törése egyenes, liszt~s , . „ 

Harántmelszetén a kéieg 1/ 6 -
1

/ 11 -ed reszel teszi a tmzs
nek a fehér faállomáiwban sárga pontok, edény nplábok van
nak' négyszegletes oxafsavas cakinm-jegeczckkel teleszórva 

' A Ilvornoi (i. pallida) vio.lag) i~kér, villasze1 üe;1 á~azik e~: 
több czikkelyü mint a f101enczi s kllartohb amannal lvlmdke!lo 
kellemes, ibolyaszagu 

Tartaln1az sok kcn1én\:·itőt és mézgát, kevés csersavat, 
igen kevés illó olajat, carnpl;01 !, iridin nevü glycosid és resi-
noid anyagot, ásván) sókat. . „ 

A faragott s lesimi!ott g) öktörzset te1ben megfozve gyere-
10' 
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kek fogz>hakor rágcsálás vége!Í adatik, hogy az in' sorvadásfü 
a kemén) giöker rágása által elősegitsék Íiégebben a bel,ől;
készitett g) öngi öket sebekbe tették be, hogy azok hegedeset 
megakadályozzák Mint szagja\it?t, é,s bevonó szert al~almazz~k 
fogporokba, labdacsok conspergalasara Ibolyapornak rs nevezik 
kellemes szaga miatt s illatospá1 nácskákat készítenek belőle, 
meljeket szagositás végett ruha közé tesznek. , 

lris erem: Gy K Rp. Boracis 0•50, Talci venet 2 0 Zinc1 
OX) dali 10 0, l:ng glicerini 85 0, Extrait tuberosae qu s 

lritis = Szivárványhárt) agyuladás 
!ró, a tejfölből a vaj kivá 1ása után visszamaradt, savan) n 

folyadék, mely 0 3,-20 '!„ zsírt ta~t~lm?z L, Lac~ :huhrat , 
lrógörcs, cheuospasmus, az uasnal muködo izmok beideg

zésének zavara, főleg idegeseknél lép fel az írás tulerölletése 
fohtán. 

' lrrespirabilia, ama gázok gj lijtőneve, mel) ek belégzés,re 
alkalmatlanok, veszél) esek Ilj enek : azok, mel) ek dir ect mer
gezők: chlór-, bróm-, SO, gáz s az,ak melj ek, azáltal ve:zélye
sek, hogy a szervezetnek nem nyu1tanak oxgent: rntrogen, hj-
drogén bányalég, C02, A.s fü, fü S , , , , , 

lrrigator, oly készülek, melynek segelyevel be!- , e~ meh
mosásokat általában különböző szervek és sebek mosasat lehet 
véaezni a kifecskendő viz által Az irrigator áll egy 11/, liter 
taMalmu zin vagy üvcgcdényből, melyből egy csapra huzott 
11

/ 2 méteres gummicső veze(le A gummicső végér„e csappal 
zárható kautsuk cső van csavarva, mely különbözo alaku s 
hosszuságu aszerint, amint a végbélbe, hűvelybe, ,?Jéhbe, sebre, 
orrba kell alkalmazni. A tartóedényt a benne levo vizzel vagy 
gyógyszeroldattal bizonyos magasságban fölakaszljul:, a csövet 
a megmosandó helyre ille~ztjük s a csapot megny1t1uk, 

lt'ritantia = Izgatószerek, 1 Excitantia . , , 
lsatis tinctor'ia, festőcsülleng a keresztesvrraguak csalad

jába tartozó kóró hazánkban 2 fajjal, mindegyikéből indigóhoz 
hasonló festanyagot leh.et !'észit~ni !; Indigó . , , , 

lschaemia, helybeli verszegenyseg, melyet az ai tenak szu
külése, daganat, a vér keringésbe jutott test által okozott dugu
lás okoz 

lschias, az ülőideg zsábája, mely a czomb háts~. felén fel
lépő szuró, 11) ilaló fájdalomban nyilvánul rqleg az üló1?eg ?1eg
nyomásakor Okozhatják: meghülés, alcoholismus, fellep drabe
tisnél is Gyógyszerei közül a chi:1in, ar~en, natr: sali.cylicu111, 
kal jodatum emlitendő meg; a vcrelvonas, mustarpap1r, fara
dicus árammal >aló kezelés, me!cg fürdők kitünő hatásnak 

lschuria =~ Hugyrekedés, 
lso . . összetételekben használt, eg) cnlőt, hasonlót jelent. 
lsobutylalcohol, 1 Butylalcohol 
lsobutylcarbinol, !. Amylalcohol 
lsobutylorthocresyljodld = Enrophen 
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lsocyan, 1. Cyan 
lsolator = szigetel&;--mely valamely mozgással járó time

ménynek ellenáll, azt nem vezeti, tehát rnsz vezetőnek is ne
vezhető 

lsomaltose : C12 fü2 Or;<á maltoseval isomer vegyület mely 
a kemém itőnek diastase ·es savakkal való kezelésekor keletke-
zik, tisztán azonhan még nem állíttatott elő , - . , 

lsomeria, ama vegyületek, melyeknek alkatresze1 s szaza
lékos összetétele ugyanaz, tehát tapasztalatai képletük egyforma, 
de chemiai s physicai tulajdonságukban nem egyeznek meg, 
isomereknek neveztetnek. Az isomer ia legnag.i obb számban a 
szénveg' ületek között fordul elő, a methán. aethán és propáu
nak isornerje nincsen. Az isomeriának többféle esetét kü_lön
böztetjiik meg Ama veg; iiletek, rnel.) elrnek %-os összetetele 
megegyezik egymással, de moleculasulyaik egymásnak több
szörösei, poly1nereT,neJ, neveztetnek: 

C2 H, = aethylen; C2 H, 0 = aldehid; 
c, Hs = butylen; C, Hs 02 = acraldehyd ; 

Ama vegi ületek.. melyekben ug) a:iazon több v é. 15' ~k
höz különböző g; ökök vannak kapcsolodva, de tapasztalati kep
letök mégis megeg,1 ezik, metamerelrneli neveztetnek 

! Cs H1 ! C2 Ho 1 CHs N H N CH, N Cfh 
H H CH a 

prop) lami11; aelh) lmethyl- trimethylamin: 
an1in; 

C2Hr, / 
0 

C Hs / 

C2 H, Í Cs H1 Í O 
diaelhylaether; propylmethylaether; 

c,IJ;o / o Cd-I, l o c, H, l o 
El C2 Hs 0 Í CHO \ 

vajsav; eczetsavas aethyl; hang.y asa vas p1 opyl; 
Eme vegyületek számtalanok 
Ama vegyületek, mel) elméi a gyökök ug) anazok, csak 

egymáshoz való szerkezeti kapcsolódásnk különböző, helyzetz 
isome1 e!wek neveztetnek: 

CE-Ia CfüOH 
1 1 

CH OH CH2 
1 1 

CO OH CO OH 
aethylidentejsav; aetlrylentcjsav. 

L még Allotropia alatt 
lsomorphismus, hasonalaknság, midőn két vagy több. kü

lönböző összetételü vegyület tökéletesen egyforma alalm 1eg~
czeket képez; a chemiai összetétel különböző lehet bár, de br-
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zonyos analogiának az összetételben kell lenni Isomorphok a 
timsók, a calcit a dolomittal, a KNOs az arragonittal vagy a 
calcittalfstb 

lsonandra gutta = Gntta percha. 
lsonitrilek, v carbylaminck 1 Cyan 
lsopathia, homeopathiai fogalom, mely szerint bizonyos 

szerv megbetegedése ellen egy egészséges egyén ugyanazon 
szene alkalmazandó 

lsopropylalcohol, dimelhylcarbinol, másodr endü prop) 1-
alcohol: 

Cfü, 
)CH OH 

CHs 
az acetonból képződik fejlődő 
halra emlékeztető fal) adék 

lsopropyljodi : 

H behatását a 0 789 f s alco-

szinlekn, aetherszagn nehéz folyadék, t s. 1703. Előállitl:ató 
glycetinnek, vörös phosphornak és jodnak egi üt!es deshllá-
tiója által . . . 

lsotropia, isotropok ama JCgeczck, melyek a !enyt mtden 
oldalnkon egyformán törik meg, bocsájtják át vagy verik vissza, 
ellentétben azokkal, inelyek azt kettősen törik A szabályos 
rendszerben jegeczedő testek isotropok. 

lspingo, a nectandra cinnamoides :\Ieissner kelyhe, melyet 
Ecuadorban a fahéj helyett használnak 

lstenfa = Artemisia ·ábrotanum 
lstenkegy, kegyelemfű, Isten haragja = Gratiola, in

nynjtó fű 
Iszákosság, 1 Alcoholismus és Delirium tremens pota-

tornm 
Iszalag, 1 Clematis. 
Iszapolás, ama eljárás, midőn valamely vízben n~n:, ol

dódó poranyagot vízzel összerázva állam hagynnk, mtdon a 
nehezebb tehát nagyobb porrészecskék leghamarább, _a fino
mabbak legkésőbben ülepednek le s eme sorrend szer ml egy
mástól elkülönithető finomságu féleséget adnak 

A krétát szokták gyógyszertári czélra iszapolni, dc most 
rendesen a lecsapolt (praecipitalt) krétát használják ehhelyett 
s eme két fogalmat össze Is zavarják 

lsutan, bismuthan, bismuth, resorcin és tannin keveréke, 
adstringens szer. 

ltchol, bőrviszkedés elleni szer: Rp Acidi carbol 340, 
Glvcerini 330 Jodoformii 55 0, Lanolini, Vaselini aa 4200 Olei, 
lavendul. 01 ~ucalypti aa 12 O 
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ltcze, régi üt mér lék= 0845 liter; felét rneszel)nek ·hiv
ták, mely ·122 gramm ,~znek megfelelő ürmérték volt 

ltrol, argenturn citricum: A.gs e, H, 01, fehér, tűalaku jege
czek, \Ízben oldódnak, mint antisepticumot használják az 
Ag NO, heliett Előúllith~µV'veg) suh szerinti arg. oxydatumnak 
és vizben oldott czitronísavnak összehozása állal 

ltrosyl = Spir aetheris nitrici conc 
itter bium. L Yller bium 
Ittrium, ( Yllrium 
Ivar = a mindkét nen1beli nc:n1ző szervék közös neve. 
lz = 1) pulpa, 2) a nyelvben, száj padon s a garaton végződé5 

u n ízlelő idegek izgatása állal kiváltott étzés, melj el az ar11 a
gok veg1 i sajátságuk szer int okoznak; ámbár 'egyileg külön
böző an) agok is ]ehetnek egsizüek, p o a chinin, aloe és ke
serü só s veg) ileg rokonanyagok p o. a czukor és glycoge11 
lehetnek kulönböző izüek, tény azonban, hogy a savhydratok 
savani uak, a több veg\ sul) u alcoholok édesek. A sa\anyut érző 
izlelőideg végződései a 11) elv heg1én és felső oldalán, az édesé 
inkább a két oldalon, a kcserüé a m elv hátulsó részén s a 
garatban van · · 

Izgatószerek, 1 Excitanlia. 
Izlandi zuzmo = Lichcn islandicus 
lzomczukor, hnsczukor = lnosit 
Izsóp = Hyssopus off 
lzület, arliculatio, két vagy több csontnak savós izhártya 

s segédszalagok által való összeköttetése 
Izzadás, a vet ej lékmir igyek nagyfoku működése, mc!) el 

az agyban székelő külön középpont szabályoz, mely központ 
fölveszi a bőr s ezáltal a >erejtékmirig) ek izgalmát, azért 
hat a meleg izzasztólag l\fü el az izzadtság elpárologva sok 
meleget köt meg, legfontosabb hőszabályozója a testnek L 
Diaphoresis 

Izzasztó gyógyszerek, L Diaphorclica remedia 
Izzás, az erősen hevített testek ama állapota, midőn n10-

lecuhíris n1ozgásuk oly gyors, hogy az aetherrezgéseket, a 1ne
leget féni nyé alakitják át Eme hőmérséklet átlag 525" G. A 
vörüsizzás határa 1000 ', a fehétizzásé 1200 -1300 ', a legeré5-
sebb fehérizzásé 1500--1600" e 



J 
J = a jod chemiai jele. 
Jaborandi, a pílocarpus heterophj Ilus, p piuualifolius stb, 

rutaceák családjába tartozó növény Braziliában, melynek levelei 
és kérge kerül hozzánk főleg Pernambuccóból. 2 méter magas 
cserje, melynek kevéssé ágas, 20 mm vastag gyökerét hal
ványsárga kéreg fedi, erről igen vékony lemezek vállan.ak le, 
melyek 12 lapványu sejtekből állanak s lámpafény felé tartva, 
apró jegeczekkcl beszórtnak látszanak; szaga s ize a zöld bor
sóra emlékeztet. később a n} elven bizsergés lép fel A !örzs 
kérge barna, csikolt, fehér foltos, a Járó! könn1 en leválik, belül 
sárgásf<j.hér. borsóize nincs. A fa ágai 20" alatt iranynlnak felfelé, 
a váltakozó levelek páratlanul czimpásak, 20-22 cm hossznak, 
bőrszerűek, gerelyalakuak, csúcsukon szivalakuan behajlo!tak; 
a mellékerek kiállók s a széltől 6 mm. távolban hálózatba 
oszlanak szét; világosság f,elé tartva sűrü átlátszó pontokkal 
van telve, melyek váladéklartóknak felelnek meg A virágzat 
fürt, a termés kagyló-alalrn s megérve két kopácscsal kovad 

Az egész növényben található illó olajnak és gyantának 
a szervezetre sen1n1i hatása nincs1 a növény hatóanyaga a pi-
locarpin. L o. · 

A levelek 3-4 gr-jáhól 100 -150 gr infusumot készíte
nek, melyet mint izzasztó és nválehálasztó szert alkalmaznak 
mivel a 1iyál-, verejték-, könnymirigyek elválasztását s a vér~ 
feszülés emelkedését okozza Alkalmazható sárgaláz .. hasvizkór
nál, mellhártyabeli izzadmáeynál, veselobnál, csúzos hántalmak
nál, ischiasnáL L Pilocarpin 

A paraguayak i11inden csipős, szúrós izü növényre ezt a 
nevet használják, igy a pipcr jaborandi-ra is, mely szintén oly 
leveleket szolgáltat, mint a pilocar pus jabomndi s hatása is 
ugyanaz, a levelek átlátszatlanok, petédedek L evelcif külsőleg 
is alkalmazzák mint elvonószert kigyómarásta, sebekre, stb 

Jaborandin: C20 H12 02 N2, a piper jaborandi alcaloidája, 
mely hasonlónak látszik a piperinhez. 

Jacaranda procera: Bigomia copia 
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Jalapa, az ipomea purga Ifavne, convolvnlns pmga \Ven
deroth, a convolvulaceá.k-családjába lat tozó mexikói növény 
gumója A növény füszerü felfutó, sziv-alaku levelekkel, tálalalm 
barna virágokkal A gyökereket az év minden részében ássák, 
a nagyobbakat haránt ketté)'ffgják s hálóba rakva lassan tüz
fülött megszárítják, midőn--í-ánczosak s füstfü ek lesznek 

A gumók (tubera, rad, jalapae tuberos. s p onderosae, rad. 
gialapoe, rhabarharae nigrae) dión) i vagy 10 cm hossznságuak, 
körte-alaknak, tömöttek. suli osak, kivül barnák, r ánczosak, a 
ránczok fekete gyantával vannak bevonva; belseje világos
barna, a központ körül fntó sötét gyantagyiírükkel A kéreg 
sejtjei összenyomott parasejtek, a középkéreg parenchyma, 
mely között kernénj itőt. oxalsavas meszet s nagy gyanta tar
talmu sejteket lehet látni, mely ntóbbi ki is eshetik, alcohol, 
KOH feloldja, aether nem, jódoldattól eleinte narancs majd 
czitromsárga lesz 

A jó jalapa 12--18% g) antát ad, melynek kisebb része 
aether ben oldódik, ez jalapin. a többi convolvulin Tartalmaz: 
1 jalapint (! o ), 2 convolvulint, 3) 18 '/0 kemémitőt, 4. 19 '/0 

amorph cznkrot, szin-, sejt- és ásványanpgot 
A jalapin és comohulin mint csipős hashajtók hatnak A 

jalapa pora 0 5-1 2 gr ·os adagbai1 a belek n 1 ákhát t3 ájára 
lobosan izgatólag hat. mely savós izzadmánynyal s ezzel has
n1enéssel jár Nagy adagjai hascsikarást, h<'ínyást ok )Znak, ható·· 
anyagai a vérbe nem szivárognak át Kerülni kell a jalapát a 
belek lobos megbetegedésénél Adhatni lan} ha mozgásn belek 
kiüritésére 1 savóg~ ülemek; verőérbeli vér pangás eseteiben czit
romolaj-czukorral, fűszerekkel. natr bicarbonicummal, kal sul
f nricummal Belőle készitik a jalapagyantát (l resina jalapae), 
pilulae laxantest, tincturát stb 

Ne tévesztessék össze a rad jalapae fibrosae-val (rad 
orizabensis, stipites jalapae), mely korongokban, törmelékekben 
kerül hozzánk; a kéreg hosszában mély barázdás, töréslapja 
barna. g:) ürüi nem gyantától, hanem fapamatoktól képeztetnek, 
cgsébként a valódi jalapával hatóanyag tekintetében megegye
zik A tarnpiocoi jalapa (ipomea simulans) gumója kisebb, hosz·· 
szas, rendetlenül barázdás, a jalapin több benne mint a con
volvulin. Hatásában eg}enértékü a hivatalos jalapával. 

Jalapin : C" Hoo Orn, a scammoninnal identicns vegyület, 
mely a resina jalapae-nak egyik, alcoholban és aetherben ol
dódó része s abból aethctrel való kioldás utján állitható elő 
Fehér amorph por, kevéssé glyccrinben s chloroformban is 
o:dódik; lugokkal kezeli e scarnrnoniumsa\ at. hig Ih SO.-val 
scammoniolt és czukrot ad. Hatás tekintetében 0·30 gr meg
felel 0 06 gr guttinak s 0 50 gr jalapának Hatása lobos ter
mészetü s a belek nyákhár tyájára szoritkozik, melyek savós 
izzadmánst választanak el L Jalapa 

Jamaica Dogwood - Piscidia er.) thrina, amerikai drog, 
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mel_)nek fluid-extractuma az opiumhoz hasonlóan narcoticum 
és h' pnoticum 

Jármay Gusztáv, érdemdús mag} ar g) ógiszerész s kora 
természettudományi mozgalmainak harczosa szül. 1816 szept 
2. 1\.assán, 7 éves korában ·vag) ontalanul s árván 111aradt vissza 
183Q-ban Kobilitz Dánielnél Xy:regi házán g' akornokoskodott 4 
évig s 1 évig fizetésnélkül segédeskedett, ri'1ivel tartásdíjat fő
nökének gyakornok korában nem fizethetett 1837-ben dr. \Vag
nernél \:olt sustenlans s egyeten1i tanulrnányait végezte; 1839-ben 
oklevelet megniervén, megmaradt dr Wagnernél, rnig berberin 
készítésénél történt robbanás következtében sulyosan rn egsebe-· 
sült 18!3-ban Bécsben segédeskedett 1845-ben meavette az 
•Oroszlán' -gyóg) szertárt, rnelyet 18!6-ban a I \' kel'', Papnö
v_elde-ulczába ~e~t s 18~6-ban fiának adott át Eme gyógy
tar?an lelt_ felallilva 1809-ben az első rnag1ar homoeopathiai 
g) ogi szer lm 

JármaHrnk nabcrirésze volt a ,:\fag\arorszáai G)'Ó<11szerész-
E 

~ ,, 0 0 

gylet« 111egalapitása s a „ ·rcrn1észcttudon1ányi 'fársulal« szer-
v~zése körül, tagja volt az első magyar gykv szerkcsztőbizott
sagának, a közegészségüg) i tanácsnak 

Japáni viasz = Cera japonica 
Járvány l Epidemia 

. Jasmal. phen,lglycolmethilenacetat: Go Hro 0, a jasmin
olaJ szagos ani aga, 1 129 f. s. folyadék, s\l1thcticns nlon elő
állitható pbenylglicolnak kénsavval és forrtialdeln dde! való he-
vítése által „ 

Jasminum, merevszáru felfutó-cserjék az ugpnilvnevü csa
ládb~n mintegy 120 fajjal Európa déli részén csak a· jasminnm 
oft1c1nale teren1, ez kac~kar1ngós, 4-5 n1éter hosszu cserje. 
hár mával_ szárn) alt l_evelekkel fehér, kellemes illatn vir ágoklial, 
melyek regebben hivatalosak voltak A virágokból zsural a 
kellemes illatu jasmin-olajat vonják ki L Olenm jasminL Par
fume-ok Ne tévesztessék össze a nálunk is tenyésző jásmin
nak nevezett bokor- vagy cserje-alaku czimetjasminnal, jezsa
menttel (Philadelphus) 

Jasper pilulák„ L PiluL creosoti Jasper 
Jaspis, tömör, tisztátalan quarczváltozat, mely a benne 

levő vasvegyületektől lmsszinü. Hégi habona szerint a jaspis az 
őt viselőnek bátorságot, erőt ad · 

Jateorrhisa calumba = Calumba 
Jatrochemia, a cherniai történelem ama korszaka, midőn 

a chem!cusok látva az ara ni csinálás titkának meddő knlatását, 
a chenua feladatául a gyógyszerek előállítását kezdették tekin
teni L Chemia. 

Jalrochemiai orvosi iránynak nevezik azt a felfogást, rne
lyd Sylvius Ferencz de la Boe lejdai egi elemi tanár 1658-ban 
alhtott fel Descartes deducliv módszere szerint Eme elmélet 
szerint az emberi szervezet laboratoriumhoz hasonló s az élet-
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jelenségeket a test nedveinek chemiai átalakulása okozza: a 
nyál = sav, az epe --, ... b-asis, a vér főhel) e ama chemiai fo
lvamatoknak, melyektől az egészség függ, a fel nem bomlott 
vér az agyra destillálódik (Spir vitae) s az idegeket teszi érzé
ken) ll) é Ha valamely nedv,,,<ülsnlyba jut, az ember beteg l;sz : 
az epe lázt, a savak dngu1ást, a helvtelenül kevert folyadekok 
forrásából származó éles gőz görcsöt, ájulást okoz Eme irány 
gyógyszerei: sa,ak, aljak, hánytatók, izzasztók és hashajtók 
Legnag) obb ellenségeik a 

Jatrofizicusok voltak, kik szerint az életjelenségeket a test 
szilárd részei okozzák; szerintök az emésztés örlés, a melegség 
surlódás, a sziv szivattyu, az érzékenység az idegelemek rezgése 

Jatrol, oxyjodomelhylanilid, antisepticnm, szagtalan P?r, 
mely keletkezik a jódnak in statu nascenti valamely amlm
csoporlra való hatásakor 

Javallat, !. Indicatio 
Javas, javaslás, 1. Km uzslás 
Javelle-féle lug, !. Eau de Javelle 
Javitószer, !. Corrigens 
Jean Maria Farina = Eau de Cologne 
Jecur = máj 
Jedlik Ányos István benczés barát, magyar physicus, szül 

1800cban Szémőn eleinte tanár volt Gvőrön és Pozsonyban, 
majd a pesti egy~temen a physicát adta' elő 1839-1878-ig, mi
dőn nyugalomba vonult 

. Jedlik, ha nem lett volna oly zárkózott tennészetü,_akor
szakalkotó fölfedezők között foglalt volna helyet, rnrvel a 
Schweiger-féle mnltiplicatorba a delejtü helyett electro!'.1ag1~est 
tett s ezáltal az electromagneses motornak lett felfedezoJe 1827„ 

Hasonlóképen ő volt az electromos dinamógép föltalálója 
is, mint azt a budapesti egyetem szertárában levő Jedlik;lél 
gép bizonyítja, melyet 1861-ben készíttetett Mindkét. találmany 
felfedezésének prioritása idegen tudósoké lett, nuvel Jedlik 
szerénysége és zárkózottsága által magának nem tudott feltü-
11ést szerezni 

1858-ban a tnd. akad rendes tagja, majd kir. tanácsos s 
a vaskorona-rend lovagja. Meghalt 1895. decz 15 Győrött 

Jégcalorimeter, !. Fajhő 
Jegecz, !. Crvslalisatio 
Jégeczet, !. Ácid. acet. glaciale 
Jegenye, 1. Populus 
Jégpomade: Rp Olei sesami 30, Cetacei 6, Olei mil

lefl ül odorat aa 2. Megolvasztás után azonnat üvegbe ön
tendő_ 

Jegyzőtenta = Atrament chemic 
Jenner (dsenet) Eduard, angol sebész 1749- 1823. Szülő

városában Berkeleyben practisáll, hol 1775 óta a himlő pre
ventív kikerülésének eszméjével toglalkozoll, melyet 1796-ban 
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valósított meg oly módon, hogy embereket tehénhÍmlővel oj
tott be. A tudományos világ kétkedve fogadta eme korszakál
kotó találmánvt, de a siker Jennernek szerzett tekintéht s a 
nemzet 100,0ÖO, majd ismét 200,000 frtnyi tiszteletdijjaf aján
dékozta meg Tisztelői 1856-ban szobrot emeltek neki London-
ban L Himlőojlás 

. Jequir)ty, abrus praecalorim, patemosler borsó, a pillan-
gosak köze tartozó növény Indiában s az egész forró földővön, 
gyökere amerikai v indiai édesgyökér név alatt ismeretes. 
Yörös, feketén ponlozolt magvai sem jequirily név alatt isme-
~e'.es~k s tincturájával mesterséges szemgyuladást szoktak elő-
1dezm a trachomas szemeken, melynek elnmliával a régi g) u
ladás i~ javul s a szamháttya tisztul Igen mé1 ges hatóanyaga 
az abnn, 1 o. 

Jervin: C,o H<a o, N2, a veratmm album g)ökerének al
caloidája, fehér, szag- és izuélküli, alcalicus kémhatásu por, 
alcoholból apró oszlopocskákban jegeczedik ki, viz nem oldja 
Hz so. és HC/ barna szinnel oldja eczet- és phos•ihorsavas 
sói jól oldódnak, oldataiból Jugok fehéren csapják kÍ Hatását 
állatokon tanulmányozva láthatjuk, hogy a mérgezett állat na
gyon ellankad, de egész testében remeg, az öntudat mindvégig 
rr,iegmar~d. Bő nsálelválasztás mellett a szivvcrés gyé1, a jer
vm a sz1v izomzatát s annak ideasejteit támadja mea s helyezi 
álló . egs ensulyba, dc halálkor !;'liíÍJb a légzőizmol< mozgása 
sz~m}< me& a~után a szivveré~, Az á~,terjedő mozgások meg
szun~se a )ervmnek az agy alapian levo duczokra s a gerincz
agy 1dPgse.1tjeire való hatására vezethető vissza. L Yeratrum 

Jesuíts Drops, elixirium antivenerum Gray, bals pol1 chres
tum, nemi ingert elnyomó balzsam: 

. Rp. ResiI;. gnajaci 7, J3als pemv .. 4, Rad. sarsaparillae 5, 
Spir vm1 rectif 18. Stent per dies sex 

_Jod,jodum, jodina, antalogen, iblany, J = 126 54 [fz = 253 08] 
1 v é halogen elem, melyet 1811-ben Cour tois fedezett fel a 
tengeri növények hamnjából készitett sódában, tüzetesen Davy 
és Gay-Lussac tanulmányozták A jód nem fordul elő szabadon, 
hanem Na, K, Mg sók alakjában nehány (lipiki, csizi) ásvány
vízben, a tenger vizében, a tengeri moszatokban. a hamuban 
01-0 5°/0 , chilei salétromban 0 59-2 28°/,, Előállitására főleg 
a fncus és laminaria fajok hamuját (kelp, varek) használják, 
mel_yet kilugoznak, az oldatot kissé besüritik, midőn a nehe
zebben oldódó sók kijegeczesednek; az anyalugot hig kénsav
val s Mn (h-dal főzik retortában s a gőzöket üvegszedfíben le
hűtik. midfín a jód vegyek elbomlanak s szabad jód megy át: 
2Na J f Mn_02 t 3 H, SQ, = 2~a IJSO,+Jfo so.+2H,0+21 
Oly, modon is kesz1~!k, hogy az anialngba chlm t vezetnek, mely 
a Jüdot vegsületeibol kiüzi. 

A nyers jódot fellengitik s kénsav felett szár itják Skót és 
islandi gyárak 70000 kilogramm jódot termelnek. · 
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A jod szürkés- fekete, fémfé111 ü, rhomb~cderes lcrnezékét 
képez, f. S. 4 95, 119° C:nál olvad,. 200"-nál forr s ibolvaszinü 
gőzök alakjában illan "el, innen görög és magyar neve '(iodos
ibolyaszinü). Gőzsürüsége a levegőhöz viszonyitva 8'77, térfo-
gatsulj a 125 9, miből a jód,,egy moleculája 2 atomból látszik 
képezve lenni, mely atonról< magas hőnél dissociálnak s a gáz 
ritkább lesz Vizben 1: 5000 arányban oldódik, de KJ, vagy 
Na Cl-dal bomlékony vegyületet képezve oldatbe megy ; alco
hol, aether barnán, clrlorofor m, szénsulfid ibolyaszinnel oldják, 
az oldata~ a hősugarakat átbocsájtják. Chemiai sajátságaiban 
megetJyezik a chlorral és brómmal, de amazok kiüzik veg) ü
leteiből. Vegyületeiben mint egy v é giök szerepel de oxygén
vegyekben 3, 5 sőt 7 v é .. gyökként is előlo1 dul 

A szabad jód megfogja a szöveteket de később elpárolog, 
lugokkal, natr. thiosulfáttal lemosható, a keményitőt megkékiti; 
jodidok Ag NO,-mal sárga, ammoniában kevéssé, cyankalium
ban vagy natr sulfurosumban oldódó csapadékot adnak, mely 
csapadék sulyából a jodtartalom kiszámitható. (L Jodometria) 
Jodidok vizoldatából. a jod szabaddá lehető chlorviz és feiri
chlor id hozzáadása által 

Dr.. \Vachhusen szerint érzékeny kémszere a jódnak a 
paraldehi d; ha ugyanis keményitőoldattal kevert kém léhez pár 
csepp paraldehydet adunk, az érintkező felületen jod jelenlété
ben még 1: 500.000 szcics higitásnál is jelenkezik egy vötös 
vagy kékes szineződés 

Hevitve maradék nélkül illanjon el (antimon, graphit ki·· 
zárása), ne legyen nedves 

A jod oldalban vagy zsirral a bőrre kenve azt lobosan 
izgatja, a hám leválik s a jod elég hamar a s:<e1vezetbe jut, 
hol általános hatását fejti ki Szájba véve kellemetlen fémizü, 
ég elő, a g) omor ban égető érzést, hascsikarás! okoz, mely bél
gyuladással, halállal végződhet. Fölszivódhat a jod még savós 
lrár tyákon, tömlőkön át is, (petefészektömlő) 

1- 2 cgr -os adagjai ntán a szervezetben levő kóros ter
mények eltünnek, végeredménjében elsoványodást okoz, a 
paizs!1Jiri~y. ei:1lők, herék elsaty n1ulnak Nagyobb adagja gyors, 
kemcny erlökcst, az mezon piros foltokat, giümölcsös kiütése
ket okoz, a nyákhártyák vörösek s hurulosak lesznek, a nyál
elválasztás bő, az ivar ösztön szünetel, nőknél , inéhvérzés, el
>etélés léphet fel, mindezekhez fejzugás és szhdobogás csat
lakozik Eme tünetek az iblany adagolásának abbanhagyása 
után elmaradnak A iblany a beve•és utlÍn 2'/2 órával megjelen 
a szervezetben s abból a különböző elválasztó szervekben mint 
Na J, IU ürittctik ki 2-3 nap alatt 

Az iblany a szervezetben a fehérnyévcl jnt cserehatásha 
s mint il) en, igen hamar terjed szét s H-t téve szabaddá, HJ 
is képződik, mely a szénsavas égvényeket bontja el A fehéi-· 
n1 éhez való nag1 'ionzalma teszi megérhetővé, hogy a lobos 
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folyamatok termén) eit, a tulképződött sejteket (lépdag, gc/a) 
eltünteti, feloldja; az izmokból a fehérnyét és kaliumot eMJi'lva 
lesován) itólag hat, a jodfehérn) e hamar el égvén, a felszabadult 
jod ismét fol; tatja bontó munkáját 

Fenni vázolt hatásából látszik, hogy mirkmirigyek daga
natát eloszlatja ugy belsőleg mint külsőleg Alkati bujakór kó
ros képződmén1eirc szintén roncsolólag hat, de azok eltünése 
nem jelenti még a fejlődési gócz elpusztulását azért a higan\' 
többel ér.. T üdővésznél tapasztalt jó ha lása bujakóros fal; amatu 
betegségre vonatkozik. Idült csúszos bánlalmaknál az izzadmá
nyok csökkentése által ked,ező eredményt érhetni el vele, he
veny esetekben nem használ 

· Izületi sa\ógyülemeknél, savós izzadmányoknál, mellhártya
gen)gj ü!em, tályogok eseteiben kitünő credmén; nyel alkal
mazható. Torok, orr nyákhártyáinak bujakóros fekélyesedésénél 
mint öblilőszer nagyon jó hatásu. Adagja 0 005-0 015. gramm 
naponta 3-4-szer ken1ényitővel keverve vagy szeszben oldva. 
Külsőleg lincturáját collodiummal \agy kenőcsben elkeverve 
kell felken ni. 

Mérgezésúél keményitő, lisztpép adandó 
Jodaethyl = Aethyle jodata. 
Jodalbacid, a chloralbaciddal (1 o) analog vegyület, mely 

kénmentes albuminátokból és jodból áll, 10% intramolecularis 
JOdot tartalmaz. Napi 3---4 gr-os adagban a kal jotlalum he
lyet ajánlják 
- Jodalbumin, albiminnm jodal: Rp Albuminis ovi recentis 
80 0, in morlarium porcellanenm immissis caloreque balnei 
aquae ad 50° e calefactis inler agitationem paulalim inslilla 
Tinct jodi 10 0, Aquae c.alidae 20·0 Massam extende supra 
orbes porcellaneos et sicca Amorph, sárga, szag- és iznélküli 
por Adagja 0 5-1 0 gr 

Jodamyl = Amyle jodata. 
Jodanisol-orlho e, fü OCR, J [1 : 2], olajszerü, alcoholban, 

aetherben oldódó fol) adék Antisepticum 
Jodantipyrin = Jodopyrin 
Jodhydrogen = Acid hydrojodic 
Jodidok, az egy v. é jodnak valamely fémgyökkel képe

zett vegyületei, analogok a bromidokkal és chlor idokkal, de nem 
oly állandóak mint amazok. már tény, levegő, meleg behatá
sára elbomlanak. Ide tartoznak a K. Na, Li sói, melyek \izben 
oldhatók, az AgJ, Pbh Hg1, H,2 J, vizben nem oldódnak Vizol
datukhól. chlorviz és chloroform jodot választ le. L jod 

Jo~1dum . , , !. az illető vegyület alatt P, o. Jodidum hy-
drargyn rubrum = I-lydr jodat rubr ·-)„. 

Jodidum potassicum = Kal. jodat 
Jodidum sodae = Natr. jodatum 
Jodimetria. jodometria, a quantitali\ analssis eljárása a 

szabad jod meghatározására valamely elbontott jodidban, me-
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I):~f_ vagy o~ydáló sajüis~gn festekkel választottunk ki, midőn a 
kivalasztolt Jod menm rsegének meahatározása által az ox\ dáló 
~~1; ag n.:enn; iségé.t ,is ~{isi:11nilhatj~k, \'agy pedig nern oldódó 
1ocheg; ul:ellc alakitas altal, mely esetben a csapadék suli ából 
hatarozzuK incg a \·eg3 ület jodtarlaln1át: 

a) Jodometria lecsapáef eljárással Jodid-oldatot ismert 
;ar lalmu Ag 1'-_'C!s oldaUal leljcse;1 k~_cs;_ipunk, a csapadékot pon„ 
·?s:~n megmer.1uk, rmvcl a kepzodo iodezüst moleculasulya 
23a, eme sulymennyrségnck 1_2G;) sul; menni iség jod felel meg 
,- _lJ) Jo;ion;etua, trtrunetrrcu; uton _Eme_ eljárás kercsztül

\rtele1e_ szukscges 1; 10 norma! natr tlnosulfat oldat (1 Solutio 
:1:tr, tluosulf 1

/
19 

nor;n). melynek minden 10 cm"-ben 2 48 gr 
JC((ecz;s rrnlr thiosulfat van s en!1ek 1 27 gr jod !elei meg. de 
nuvcl ~ t_omecs .1egcczes natr thwsulfáttal lép cserehatásba a 
'olu;netrms oldat használásánál ezt fig) elembe kell vennünk. 
,!\.. k~n1szer. P~:1tos.~ágának s jóságának meghatározására szolgál 
a: Solut lrnln ln10·1ici 1/ 10 norrn pro jodo, !. o 

Jodin = Jod 
lodina liquida = Tinct jodi. 
_lodipi~, ,a sesamo_lajnak 10 1

/ 0 jodot tartalmazó acldiliós 
termel~e, sargas, ola1os 1zü s természetü folpdék Alluilmazzák 
1 ~rnnalr'.l 1 adagban bujakó1, scrophulosis eseteiben s általában 
a Jodkalmm Javallatai alapján 

Jodismus = Jódmérgczés, l Jod 
Jodkalium = Kalium jDdatum 
Jodkeményitö = Arm lum jodal 
Jodnitrogén: NHJ, 'különböző összetétclü ,eavek fent 

jelzett ~s_mertebb képlettel; igen robbanékony, Court~ls f~dezk 
fel. Uocrllrthato _ha jodkaliumoldalban jódot oldunk fel s az 
oldalhoz, _ammon,ta'. cleg;rtünk, midőn a NH.h fekete por alak
pban valrk le _ Szaraz_ allapotban leg~isebb érintésre explodál 

, Jodo-br~_m1d_e-calcmm compound, E-Amerikában fertőző be
tcgsegek. s borbantal,mak ellen magasztalják: áll A/, Clu, Ca C/2 , 

Mo C/,, fv_a_Cl, Na B_1 es Na J mellett KNOa. Na 2S04 , Na HP03, és 
natr srlrctlrcurnbol 

lodocalfeinum, i3'fo j~dol larlalr_na':ó jodnat1ium, O 5 gram
mos adagokb~n al~alrr_razz_ak a coffcrn .1a>allalai alapján 

Jodocresine, oi 4''/„ .iodot tartalmazó iboh aszinü finom 
]~~r,_ szagtalan, c~ak alcali<íkban. chloroformban 'és CS,-ben ol
nodrk. Megegyezrk a lraumatollal. 

Jodocr ol ~ Car vacroljodid 
Jodoform, 1 Jodoformium 
Jodofor mai, aeth) lhexameth) lenletramin-h) dr ojodid: 

, - -- e, B„ N, e, H, J 
cs J,odoform addilros terméke, sárga amorph por, antisepticus 
hatasa a .1odoformot felülmulja 

_fadofor:min, 75"/0 jodoform és 25°!, hexarnelh1lenlelrarnin
ból allo maidnenl szagtalan por, a jodoform hel) etlesitője 
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Jodoformium, tr ijodmetlrnn, for millr ijodid, forrnyle super · 
jodata, jodureturn c11bonei, carboneurn jodatnm: 

l
-H 

C-H 
-H 
-J 

CHJs = 3925 

Czitromsárga, zsirfén) ü és tappintásn hatszögű jegeczlemezck-
hől áll, sáfrán0ra és jódra emlékeztető szagu f. s 2. 120 °C-nál _',! 
olvad, magas hőnél J, HJ s más anyagokra bomolva elillan 
14000 r. vízben, 75 r hideg s 10 r. forró alcoholban, aether- i 
ben, CS,-ben, chloroforrnban, illó és zsíros olajokban oldódik •

1
! 

Bor szeszes oldata, [(OH-dal felbomlik {U-ra és hang} asavas 
kaliumra Cl jódot választ le belőle s chloroforrn képződik. 
Világosságon .1od válik le belőle A magy. II. osztr. YII német 
IU holland Hl angol, dán helvét és amerikai gykvek sze1 int 
hivatalos 

A jodofor mot 1822-ben Semllas fedezte fel s 1834-ig h) -
drogénmentesnek tar lották, midőn Dnmas helyes összetételét 
meghatározta; képződik ha alcohol, aceton, czukor lugos olda
tára jod hat Előállítása végett 2 r jegeczes Na2 COs-ot 10 r 
vízben s 1 r alcoholhan oldunk s fi0°C-ia hevilrn azt. 1 r 
jódot adunk hozzá, midőn a jodoform kiválik s szűrőn felfog' a, 
jól kimosva megszáritható A folyamat ez: 
C2fü.OH+ 2J +e, H. 0 + 2H J; e, H. o+ 6_J = C2H J,03HJ; 

2 [C, H J, O] +Na, COa+H2 0 = 2HCOsNa +2 CHJa +GO, 
A jodoform helybelileg és általánosan érzéstelenitctt s ib

lanyát a fehém) ének átadván végeredményben a jodhoz ha
sonlóan hat s ugy a bujakóros m:nt a lobos izzad1mín1 oka! 
eltünteti Külsőleg m:ndennemü septicus sebekre hintőpor vagy 
kenőcs alakjában nagy sikerrel alkalmazható, miyel a fölsza-
baduló jod antisepticus hatásn s a váladékok képződését meg
szünteti Nagy sebfelületre azonban ne alkalmaztassék, ugy
szintén lobos természetüekre sem mivel felszívódva kellemet
len tüneteket okoz helybelileg pedig az anélkül is lobos szö
veteket izgatja, 

Belsőleg 0 05-0 15 gr -os adagban naponta 3-:l-szer ad
ják, a ch) lusokon át felszivodik s bótilag hat 'lé mely bacte
rium vagy az általa képzett ptomain a jodofon)lból jodot hasit 
le, mely e bactcrinrnok fejlődését a culfurákban mcgakadá
I.iozza. dc nem szünteti meg; az ázsiai cholera bacillusát köz
Yetlenül megöli. 

Nagy mennyiségű jodoform felszívódása (a női nemzőszer -
veken át) a központi idegrendszer működését zavarja meg (L . 1 
jod), a halál agyi hűdés yagy szívgyengeség folytán áll be, ha- • 
lál után a sziv s a mirigyes szervek zsírosan elfajulnak ! 

Belsőleg adják: diabetes, tubcrcnlosis, meningitis tnbcr-- 1 

cnlosa ellen, külsőleg friss műtéti sebeknél, tamponokhoz. ge- A 
.1 

;,I 
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nyedő bubonál. lágy schankér~1.él, görvélyes, tnberculoticus Il1!
rigydaganatokra mmt fel§tVO szert stb; Kellemet.len sz~gat 
coumarinnal (faba toncával), pöikölt kávcval, aethcncns ola.iok-
kal szokták ehenni, az i!) jodoform . 

Jodoformium desodor-atu~ak neveztetrk P ? Rp, Jodo
for mii. Coffeae tostae aa .par tes m: f _ope spn. aeth. gntt, 
nonnul pulv A ká•épm maga is au(!sepücus Rp Jodoform!! 
9, Coumarini p. 1, Tökéletesen szagtalan. - Rp J~?ofor1'.rn 
9. \'anilini 1 A vanilin szaga kiérzik - Rp Jodoformn 9, Acrd 
cinnamJ lic 2 vag)c Rp Jodoformii 9,, olei m_enth. pi per g1~tt 
X Idővel mindegvik elveszti illatanyaga! s a JOdoformszag lep 
előtérbe Kézről vags escközökről a jod_of~rm s,zagát t~rpen
tinnel vaa) narancsvirágvizzel való lemosas altal tavoh!hatjuk el 

Jod~formogen 10% jodoformot tartalmazó alb~minvegyü
let, vizbcn nem oldódó, csaknem szagtalan volummosus por, 
100 °C-nál nem bomlik el Antisepticum 

Jodogallicln, bisnmlhox1jodi dnak gallussavmethylaethe11 e 
, aló hatása utján előállitott por, mely könnyű amorph szag
talan, Yiz. alcohol. aether nem oldja, 381"/0 bismuthot s 236% 
jodot tartalnrnz Antisepticnm, hasz!1álhctó mint az, airol., , 

Jodogen, szénnek s valamely .iodatnak kevercke, elegetes
nél szabad jodot fejleszt 

Jodoglobulin = Thu ogln;1din. , . „ „ 

Jodol - tetrajodpyrol C1 h FI"N, a pyrrr;Ina!' .JOdosszel{(~(
telése, abból clő'állitható, ha borszeszes oldata! .ioddal hozzak 
össze s egy napi állás után vizzel higi,tjá~, midqn a _jodo,1 szü1ke 
por alakjában kicsapódik s alcoholbol a!Jrns!alyostlhato „ • 

Eme szert 188S-ben még az oleum anrmale D1ppelu-bol 
állították elő, mely tmhalev6leg p)roll sokat tartalmaz, ma 
már a P310lt a succinimidnek ónpon al és Yizzel való hevítése 
által állitják el6. , • 

A jodol világosbarna, íztelen, thymolra emlekezte,to szagn 
por, hevítésre jodgőzökel bocsájt s nehezen ha~vado sz,e1:et 
hagy hátra· tömény kénsavban élénk zöld szmnel oldodrk, 
melyből 100 "C-nál jodgőz száll el; FINOs és alcohol elegyével 
hevítve jod válik le belőle Oldódási vtszonya olyan mmt a 
jodoformé • _ 

A jodol 89°/,, jodot tartalmaz, a jodoform helyet hasznal
jük mint antiscpticumot 

Jodolen, 36% jodot tartalmazó jod-fchérje vegy~let, mely
ből a jod (állítólag) csak az élő szövetse1tek bcha~a~~ra s~aba
dul ki. mérgezőleg tehát nem hat Külsőleg hasznai.Jak a 1odo
form hehett 

Jodolin, cbinolin chlor mcth) 1, chlorjod, antiscpticum, a 
jodoform pótszere . 

Jodophenacetin, jodophenin: C20 I·fo N,O, .h; a phcnacetm·· 
bői keletkezik, ha oldatához jodkaliumoldatot adunk 50°/o 
jodot tartalmazó csokoládébarna jegeczek, cczetsavban, alcohol-
líaza:h Gyógysz Lexicon III 11 
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ban, aetherben oldódik Antisepticus hatása némely bacillusra 
a sublirnátnál is erősebb, a s!aphylococcusokat már 0 0002%-os 
oldala 5 perez alatt elpusztitja Collodiummal, glycerinnel ke
verve alkalmazható a jodoform helyett. 

Jodopyrin, jodanlipyrin: C11 H11 JN2 0; szintelen, vizben 
nem oldódó jegcczek, melj el 0 i-1 0 gros adagokban mint 
alltip,Jieticumot, analgeticumot és alterans szert alkalmaznak 
!uberculosis .. lnes III, asthma, migriin eseteiben Előállitása több
féleképen eszközölhető 1) 10 gr antipyrinnek 100 gr. vizben 
való oldatát 30 gr. natr acet. cryst „mai forrásig hevitjük, azu-
tán 13 51 gr jodnak kevés KJ állal készült oldatát adjuk ap
ránként hozzá: a jod azonnal absorbeálódik s jodopyrin csapó-
dik le (16 30 gr) · 

Bougault szerint ha 7185 gr. jodot, 25 0 gr Hg Cfo-ot s 
megfelelő antipyrint külön-külön alcÓholban oldunk, az antipv
r inoldathoz előbb a Hg C/, oldatot s lassanként a jodoldafot 
öntjük, a köYetkező kellős vegyület keletkezik: 

4 c11 H„ N, o + 4 1, + s„Hg c12 = (C" H11 JN, o) 4 Hg ez, HJ, 
. 2HCl+Hgl,; 

ha eme 1egeczes testet lugas KJ oldattal keverjük, jodantipvrin 
válik le, a többi vegyek oldatba mennek ' 

Jodotheobromin, theobrominjodnatrinm: 40°/0 theobromint, 
21 6% jodnatriumot s 34 8°/0 natr salicylicumot tartalmazó ve- · [ 
giület, mely előállitható a nevezel! alkatrészek eg1 szerü oldása · 
által A jodocoffein helyett alkalmazzák 0 50-3 00 gros adagban 

. Jodothyoform; a thyoformból (!. o) előállitott jodvegyület; 
majdnem szagtalan sárga por aether, alcohol könm en oldja 
Antisepticum ' 

Jodoxy-0, jodpentoxi d, jodsavanh) drid: J, O„ az egyetlen 
biztonsággal ismert jodqxyd ; előállitható oly módon, hogy 
porrá dörzsölt jodot törnény HNO,-mal hosszu ideig meleoi
tünk, a kiválott jodpentoxydról a savat leöntjük, vizfürd6n 
beszáritjuk s vizben oldva ismét beszáritjnk. · Fehér, vizben 
savanj u HJO,. ra oldódó vegyület j · 

Jodsavak, a jod oxygénsavjai közül a jodsavat: HJOa és 'i 
a hyperjodsavat: HJO, ismerjük, az e16bbi keletkezését L Acid. 1 

jodic s Jodoxyd alatt, sói KJOa (kaL jodicum), KJO,, (kal. bijo- ,i 

dicum), Ag JOa (argent jodicum) A jod a jodsavban 5, a hy- .„.· •...•• ll 
perjodsavban 7 vegyértékü · 

Jodszám, ama mennyiségü jod, mely valamely zsiros olaj 
telitetlen zsirsavát teliteni képes. Eme eljárást 1857-ken Caillet 'I 
alapitotta meg, ki a zsir által felvett brómot határozta meg A , 
jodszám meghatározására Hübl szerint következőleg járunk el 1 
Kémszerek: . ,. 

a) Jodoldat: 25 gr. jodot s 30 gr Hg Cl,-1 külön 500 gr.. 1 
alcoholban feloldunk s összekeverjük; 1 

b) 248 gr Na, S, 0 3 + 5H20 1000 cm3 vizben; "'f 
e) tiszta chloroform; d 
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d) 1 : 10 arányn KJ oldat . 
A. vizsgálandó olajból 0 4-0 5 grammot lemérünk s 10 gr.· 

chlornformban oldjuk, herzáadva a jodoldatból 25 cm'-! 2 óra 
mulva 15-20 cm' KJ oldatot s iOO cm' vizet adva hozzá, 
natr thiosulfát oldattal titráljuk s a talált J mennyiséget %-ban 
fejezzük ki A ses~molaj jq~ma 84 ~ . . . „ , 

Jodterpin, a 1odnak tcq'.nmel valo drrc_:'t ve!)yül;te; sotet
barna, teroentinszagn folyadek, 119 f. s lfo-17:> C-n.al forr, 
jodtartalm·a 50% A tinct j?di __ és jodoform helyett használják 

Jodtinctura = I rnct 1od11 
Jodum, l. Jod. 
Jodum chloratum = Chlorjod 
Jodum cyanatum = C) anjodid , .. 
Jodum tribromatum: J Br; a brornchlorhoz hasonlo vegiu-

Jel; sötétbarna folyadék, 1: 300 oldatát mint loroköblitőt alkal
mazzák diphleriánál 

Jodum trichloratum: JC/s; könnjen elloljósodó jegeczek, 
igen erős antiseplicnrn, 1°;00„os oldalát befecskendezésre s seb
kezelésre használják 

Joduretum carbonei = Jodoformium 
Joduretum hydrargyricum = Hsdr bijodat rubrum 
Joduretum hydrargyrosum = Hydr jodat flav 
Joduretum potassicum = KaL jodatnrn 
Joduretum sodae = Natr jodat 
Jodvasogen = Vasogenum jodat . 
Jonon, mesterséges ihol.) aillat, Schimm_el el Comp czeg 

titka, hasonló készitmén5t lehet nyerni ugy 1s, ha 100 gr. a~e
tont és 50 gr citralt 150 gr. alcoholb~n oldunk s 100 ~~' frr~s 
calciumchlorid oldatot adunk hozzá Ezt folyton keve!]uk s par 
óra mulva felmelegitjük, hosszabb ideig 500 gr. hig vas~hlorid 
oldatával forraljuk s lepároljuk Az illatszer gyártásban az rbolya
illat el6állitására használlatik 

Judásfül, fungns sambuci, a fekete bodza törz~én, termő 
gomba, mely el h~sitőül ~131sználnak f~leg szemg,Y_uladasnal , 

Juglans reg1a, 1. drofa, a barkasak rend.1ebe tartozo fa, 
mely ázsiai Kaukázusban honos, de már nálunk is meghono
sult. Levelei a régebbi g.) kvck szerint hivatalosak voltak, s a 
zöld dióhéjjal együtt kivonatkészitésre használt~tta~; főal~at
részök a csersav mucin s keserü anyag, mely utohbr az emesz
tés elősegitése áÍtal föleg görvélyes betegeknél jó eredmény
nyel használható 10 · 100 gr f(ízetre Jl,Iint házi szert >Vérlisz
titó' gyanánt használják 

Juhász Péter, !. Melius 
Juh faggyu, L Sebum ovile 
Jujubes = Gelatina liqniritia pellucida Jujubes név alatt 

a baccae spinae cervi-t is ér tik . . 
Julapium, julep, jnlepus, a mixlurához s r.talhoz (potro) ha

sonló gyógyszeralak, mely készül syr upnak, vrznek s valamely 
11' 
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szernek keverése ál al; a szó a perzsa julep = 'édes szóból 
származik, mel.) ből magi arul hülep, fülep lett. P o rhebarbara 
hülep, Sz! János hülep, fülep vagy plane ülep. Édes izénél 
fogva régebben igeu kedvelt gyógyszeralak volt, s különböző 
összetétellel már készen tartattak 

Juniperus communis, borókacserje, a conifer ák családjába 
tartozó cserje, igen ágas, örökzöld, levelei 3-sával állanak, vo
nalasak„ igen hegyesek Napos dombokon egész Európában és 
Ornsz-Azsiában található Bogyói a második évben érnek meg 
l Baccae junipeii 

A törzsnek és g) ökérnek fája (lignum juniper i) az V osztr 
gykYben hivatalos volt és a species lignorum alkatrészét ké
pezte. Tartalmaz sok gyantát a kéreg menetében 

Juniperus sabina = Sabina 
Jurányi Lajos dr„ a magyar botanicai tudománynak jeles 

alakja, szül. 1837 Ni iregyházáu, megh 1897 Abbáziában. -
1856-ban onostanhallgató volt. majd Bécsben, 1864-ben Jená
ban tanult, 1866-ban a budapesti egvetem növénytantanára 
volt 1873-ban a tud. acad. levelező, 1882-ben rendes tagja 
lett. Növénytani vizsgálódásai főleg a növényph) siologiával 
foglalkoztak s ezt előadásaival megragadóvá tudta tenni. T anit
ványai egyszerü modoráért, nemes szivjóságáért szerették 

Jus, jusculum, eme névvel jelzik ama ffüeteket, melyek 
tápláló erejüek s nagyobb inennyiségben használtatnak ; juscu
hnnok készülhe!nek husból. árpából, általában tápláló anyagok
ból, megfűszerezve sóval, borssal, petrezselyemmel, másként 
az n n •leves" elnevezést is lehet reájnk alkalmazni. Ilyenek 
voltak régebben: jusculum carnis = erős hnsleves; juscnlnm 
cancrorum = ráldeves; jusculum depnrafüum = husleves sb 
cichoreivel, nasturciummal és fumariával, stb stb 

Juta = Dsute. L o· 
Jülep, I Julapiurn 

K 
A >K.< alatt ncn1 található szók a »C« alatt keresendők 

K = a kalium vegyi jele 
Kacs = a növények némelyikének ama szervei, meliek 

szabad végükkel más tárgyak köré csavarodnak s ezekbe 
mintegy fogózkodnak; eredetük szerint ág- vagy levélképződ
mén) elc, sokszor virágokat, gyümölcsöt is hoznak létre (szőlő) 

Kadany = a Cadmium •magyarositott' neve 
Kairin, OX) chinolinaethylhydrürchlorhydrat: a 

/C "/H'" 
C 1 H2 
1 1 1 

C I H2 
"oH/"_/ 

N-H 
-Cl 

"C2Ho 
sósavas sója, melyet Filene tanár vezetett be a lázellenes sze
rek közé A lrnirinnak ma már csak történeti emléke van meg 
mert ez az első svnlheticus uton előállitott lázellenes szer 
1882-ben Fischer által előállitva. Szintelen, jegeczes test, a szivre 
kellemetlen hatásu 

Kajmak, szerb tejfölturó, mely ugy készül„ hogy a felforralt 
tejet lapos edénybe öntik, a felületén l<épződő bőrt fahordócs
kákban besózzák 

Kakastaréj = Pedicularia 
Kak-ke = Beri-beri. 
Kako . „ . összetételekben rosszat jelent 
Kakodyl, dimethylarsen. 1 arseniodymelh\ lia 
Kakodyloxyd = Alcarsin 

· Kaxodylsav = Acid kakodvlicum 
Kakukfű, demutka = Thymus serpill 
Kal. = Kalium rövid jelzése az orvosi vényeken. 
Kaladana, a convolvulaceak családjába tartozó pharbitis 



~· 

- 166 -

Nil, convolvulus Nil L forróövi növény magva, mely 11-12 
mm. hosszu s függőlegesen 6 -,-8 szeíetre látszik osztva lenni; 
setéllekete, szőrös köldökü, dióizi\, szétzúzva kellemetlen föld
szagn .. A szikek közt már szabad szemmel is látható olaj tartók 
vannak, melyek 14% olajat tartalmaznak A.z olaj aelherrel ki
vonható, sűrü, csipás izü A mag hatóanyaga 'gyánta (8 2°/o), 
mely a zsit talanitott magvakból alcohollal vonható ki, aceton s 
eczetsav szintén oldja A gyanta az indiai gykvben Pharbitisin 
név alatt. hivatalos s mint hashajtót a convolvulin helyett hasz
nálják a jalapagyantának megfelelőleg A pörkölt magvak po
rát mint hashajtót használják 

Kalánfü = Cochlearia 
Kalánfűrt = Ceanothus 
Kali . , , 1. Kalium 
Kaliapparat, a szerves vegsületek elemi analysisére hasz

nált készülék, mely háromszög-alakuan hajlitolt az oldalaknak 
megfelelő részen gömbidomra fm ott üvegcsőből áll Eme 
készülékbe kalilugot tesznek s r eákapcsolják ama cs6 vé
gére, melybeq a megvizsgálandó szénvegylilctet égetik: az égés 
alkalmával képződő COe az apparatnsban levő kalilugon át· 
menve, elnyeletik s a képződő Iú COs-ból az illető szerves test 
széntartalma kiszámithat6 Eme készüléket Liebig combinálta 

Kalihydrat = Kal h1 drooxydat. 
Kalilug = Kal h) droox; dat 
Kalinövényeknek neveztetnek ama növények, melyek sok 

kaliumtartalmn trágyát fogyasztanak, ilyenek: cznkorrépa, do
hány, szőlő, bnrgonya stb 

Kali salétrom -~ Kalium nitricnm 
Kaliszappan ~ Sapq kalinus 
Kalium, potassa, lixh'nm, hamany, K ~ 39 03 egy v é na 0 1 

gyon positiv fémes elem, mely szabadon nem foránl elő, ha
nem vegyületei igen elterjedtek mint KCI timsók, salétrom, 
silicatokkal mint földpát, kálicsillám, tengervizben, ásványvizek- .;.! 
ben sók alakjában A termőföldben levő kalinmsók a növényi 
életre nagy befolyással birnak s azok által felszivatnak és át
alakulnak az organicns savakkal (bor kő-, sóskasav) kalinmsóivá, 
a szárazföldi növények hamnjában sok kalium carbonicnm van 

A kalinmot 1807-beri Dawy állitotta elő a KOH-nak elec
tromos árammal való elbontása áltaL Előállitható ha szénpor és 
nyers [(

2 
COs finom elegyét vasretm táhan fehérizzásig hevitik 

az átpárolgó fémkalinmot lehlitve, petrolenm alatt megalvaszt
ják Octaederekben jegcczedő, viaszkemény. ezüstfehérszinü 
fém, levegőn azonnal oxydálódik, a vizzel pedig oly hevesen 
egyesül KOR-dá, hogy a szabaddá lett H és a K is a nagy hő- 1 
t1ől megg,

1
,'ndl:;.d

1 
: 
6
2
2

l!ic0 +
1
2 K

1 
d2 

7
K
2
0
0
H -t

1
2
1
H s a m1dcgo~va~t k

1
a- J 

mm exp o a :i -na o va , '-na orr s zö gozze a a- 'I 
kul, levegőn hevitve violaszinü lánggal ég. A kalinm és vegyci 
a Bnnzenlángot ibolyára festik, mely az indigóoldaton át bibor- ; J 
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vörösnek látszik; spcclrnmában sötétvörös (il vonal a) és egy 
violaszinü (G 153 fi) qik-látszik Sói borkősavval fehér, platin
chloriddal aranysárga csapadékot adnak. L A.nalysis 

Kalium aceticum crystallisatum, acetas lixivae, terra foliata 
tar tari, eezets~va,s kalinm :,)k'C, H, 0 2 = 98, a német IlI, dán, 
holland, helvet es amerii<ai gykvek szerint hivatalos. az oldott 
ec~ctsav,as kaliumnak besűritése által készül Szintelen, levegőn 
szetfolyo, vizben,_ alcoholban olclódó gömbölyded jegcczek 
. Kahum acet1cum solutum, acetas lixivac, liqnor kali acetici, 

hqnor terrae fohatae tartari, acetas potassae, alcali tartari aceto 
saturatum rnagisterium tartari pnrgans, arcanum tartari, stb 
ec~etsavas, !rnlium-oldat: (C, H,O) OK~ 98 Ph Hnng U Rp. 
Acidr acetrci drlutr 300, adde parvis portionibus Kalii carbon. 
de1?ur, 68 J\. fol)'adékot a CO, teljes , kiűzése, végett megmért 
edenyben tobb izben felforralva s kah carborncnmmal klizöm
bösitve 300 !l' sulymenn1 iségre pároljuk le. A folyamat ez: 
K, CO, + 2 CHs CO OH ~-- 2 Cfü. CO. OK+ H,O t CO, Semle
ges hatásn. szintclcn, 1176-1180 f, s folyadék, 33 3% eczet
savas kalrumot tartalmaz H" SO,-val eczetsav lesz szabaddá· 
Fe2 Clo oldat sötétvöiösre festi. tömény borkősavoldattal fehér' 
je~eczes. válmán)'t ad, Fémeket, HCl-t H, SO,-t ne tartalmazzon' 
Mar Rarmundus Lnllus ismerte a XIII században· neve: terra 
foliata, a XYII századból való ' 

A kali acelicum siccumból 6 gc. hashaj lólag hal, mivel a 
bélbeh nedvelmck l'elszivódását hátráltatja. 1-2 grammja ol
datbar': hamar felszivatik s a vérben K, CO,-dál alaknl s az 
a;>ya~forgalmat a láza.s hiimérséklelet csökkenti Legfőbb ha
tasa ,ilye~1k01 abban nyilvánnl, hogy a Iú COe a vesék által ürit
tetven ki, a hugycsatornáldJa menő folyadék vizének a vérbe 
v~ló felsú:"cídását háti, áltatja, mi<\ltal a \izelet nagyobb mennyi
segbcn u11llel1k kr meg pedig lG00-3600 gr közötti mennyi
ségben A kiválasztott vizelet alcalicus lehet s a hugysavból álló 
tömeszeket feloldva, a hng.i ntakat kitisztitja 

Alkalmazzák savcis gyülemeknél hashajtó gyanánt 12--18 
gr.-os adagban, csúzos bánlalmaknál, psmiasis, eczema esetei
ben 2. i\rar~1monként, fől~g mint hugyhajtót 1-4 gr-os adag
ban di~itahs~al„ Bugl:t-kortól függő savógyülemeknél. Ne ien
delt,essek, rnidon a vizelet közömbös vagy plane alcalicns kém
hatasu. 

Kalium antimonicum, 1 Kal. stibicum 
Kalium arsenicicum, kaliarseniat: K, HAs o,, szintelen, viz

ben oldódó jegeczek, Antiperiodicum és alterans szer 0 003-0 OOG 
gr.-os adagokban. 

Kalium arsenicosum, kaliarsenit, l. Solntio arsenicalis Fm,leri 
, Kalium b.icarbonicum crys!, Kalinm hydrocarb?na.t, savanyn 

szens;ivas kah~1~1,: KHC,O,, a n~metllI, angol, ~menkar gykv. sze
r mt luyatalos Eloalhthato oly modon, hogy tömeny K, COs oldatba 
C02 gazt vezelünk, a képződött hydrocarbonat lassan kijegeczedik 
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Szintelen, levegőn alig változó jegeczeket képez, alig lugas, viz
ben hevitve C02-t veszi! s K, CO,-dá alakul át Alkalmazzák 
0 3-4 0 gr.-os adagban mint diureticnmot és antacidumot dis
pepsiánál, lithiasisnál stb. Than dr a norma! sósav-oldat ellen
őrzéséül alkalmazza. L Solutio alcalimetrica normalis 

Kalium bichromicum, kal P.;rocluomicum kal chromic 
rubr.. dichromsavas v savan1 u chromsavas kalium: Ci 2 01 K2, 

nagyban állítják elő cluomvaskőből: [(Cr, OJ, J<e, O,J ha azt 
oltott mészszel s K, CO,-mal összekeverve levegőn izzitják, 
midőn 0 felvétele folytán Cr o, K2 + Fe, 0, + i GO, képzfídilc 
a Cr O, K, eczetsavval kezelve igy bomol: 2 Cr Q, K2 + 2 C, H1 
0 2 = Cr2 01 K, +2 C2 H, O, K + H20 Sárgavörös, háromhajlásu 
nagy lemezeket képez, borszesz nem, viz jól oldja, oldala sa
vanyu hatásu, keserű izü, Ba C/2 sárga, Ag NO, veresbarna, 
plumb. acetic sárga csapadékot ad benne, füS-bfíl ként vá
laszt le 

Külsőleg mar, belsfíleg az izomidegeket hűditi, 5-8 gr 
halálos lehet, bonczoláskor a belek lobosak s roncsoltak Buja
kórnál tettek vele kisér!etet, de az eredménv nem volt kielé
gitfí Erfís oxydató hatásánál fogva pácz gyanánt a farnunkák
hoz használják Kénsavas oldatát electromos batteriák töltésére 
alkalmazzák 

Kalium bijodicum, kaliumbijodat, savanyu jodsavas kalium 
1. Solutio kalii bijodici decinormalis pro jodo 

Kalium bisulfuricum = Kal hvdrosulfuricum 
Kalium bitartarfoum ~ Kaliurn hydrotartaricum v Cremor 

tartari. 
Kalium boraxotartaricum, l l3orax tartamata: Cs H1 Na g, 

(0 B)2 012; fehér, szagtalan, sós izü nedvszivó por, előállítható 
2 rész boraxnak s 5 r borkfínek oldatban való f{ízése által, 
midőn 2 tömecs borkősavban a H 2 paránya K, 1 pan\n:i a 
Na és 2 paránya (BO) által hel) et!esittetik, Hugy hajtó gya
nánt alkalmazzák 

Kalium borussicum = Kali tenoc.1 anat 
Kaliumbromat = Kal bromic. 
Kalium bromatum, kaliumln amid, brornuretum potassicnm. 

potasii bromidum, kalium hydrobromatum: [{Br = 119 1. A 
magy. II., osztr. Yll, német IIl, angol, dán helvét III., holland 
és amerikai gykvek szerint hivatalos. Szahadon a tenger vizé
ben, azok növényeiben, némely ásvánvvizben s a strassfm thi 
kősórétegben jön elfí Többféleképen állitható e]{í: 

1. G KOH + 6 Bi = 5 [( Í3r + K Br 02 + 3 H2 0; az oldatot 
szénnel . bepárolva s izzitva: KBr Os + 3 C =" KBI + 3 CO. A 
KBr 02 hevitésnél különben is felbomlik KBr és 0-1 e 

2. 1 sr. ként és 12 sr br omot kevei ve 7 sr Ca O-ból ké
szült hig mé szlejhez öntjük, midfín Ca Bn és Ca so, jön létre 
A szintelen ke' erékbfíl C02 bevezetése által Ca 0 válik ki, a 

--.·-_:;-_:, 

,--;,;:~~ 
iiJlíll:: 
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CaSO, borszeszszel csapható ki: a megszürt folpdék Ca 8!'2-t 
tartalmaz, mely COs K2-Il1J\l kezelve Ca COs-ot s 2 KBrco! ad. 

3 20 r vizhez 1 r vaspor s 2 L brom adva Fe Br, kép
ződik, mely GO, K2-mal felbomlik Fc CO, és 2 KBH a 

i 2 NH4 Br és K2 COs:fia Br2 és K, SO, cserehatása foly
tán 2 Kfö képződik oldhat!an csapadék mellett 

A bromkalium köbalaku fehér jegeczeket képez légállók 
2 H5 f sulyuak, 15 r hidegvizben oldódik, oldatából chloro
form bromot választ le, mely natr thiosulfátban elszintelenedik 
Ag NO, fehér, sok ammoniáhan oldódó válmán) t ad. Kénsav
val, HNOs-val bromot fejleszt hevités által, sósavval Hföcot ad: 
KBr + IICI ~ KCI + HBr. 

Szénsavas sókkal, KG/, K !-dal ne leg:i cn fertőzve Ba Cl, 
ne adjon csapadékot, szabá!) as Ag NOs oldatával lecsapott 
IUJ1 oldaláról leszürt folyadék többé ne adjon csapadékot, mely 
HNOs-ban nem oldható.) 

A KBr oldata a bőrön a verejtékmirigyeken át az érző
idegekkel érintkezik s azok ingerclhelőségét csökkenti s a hfí
vesztést alig teszi észrevehetővé, mi azután melegség érze
tével jár 

A IW1 ha nincs KJ \agy l{f3r Os··mal fertőzve, nem hat 
lohosan 1nég 10 gra1nmos adagban sern, mivel a gyomarsavak 
nem bontják el csak fertfízményeit A tiszta KBr a vérbe ha
mar átszhárog s a központi idegrendszer átterjedfí érzőképes
ségét Ien:iomja, mivel a garat nyákhártyája, a himivarszervek 
nem reagálnak az inger kre 

A sziv összelmzódásai g1 engülnek. a vizeletelválasztás na
g:iobh mivel a /{/3r sós hugyhajtó mint a kal. aceticum Az 
Mterjesztő érzetek csökkenését a Br okozza, mely az idegsej
teket közömbös vagy épen álló egyensnl) ba hel1 ezi. Az iz
mokra való hatását a K fejti ki A KBr ugyanis a szervezet 
Na C/-ját elbontja s Na Bi és KG/ képzfídik; mivel pedig a 
Na Cl a vér fehérjéjével van egiesülve, ezáltal abból sok Na Cl 
vonatik el, a vér átszivárgása a szövetekbe meglassittalik, mi 
a szöv ctek táplálkozásának s az an:i agforgalomnak csökkenésé
vel jár, melyre az izmok elern1 cdése következik be 

A J{föcot mint az átte1jedő mozgást csökkentő szert ren
delik ideges tulérzél<en) ségnél, vidaláncz, méhszenv eseteiben, 
az idegrendszer tnlcsigázott működésétől függő álrnatlanságnál, 
hatása azonban tüneti, az alapbajra nincs befol1 ása Ny ákhár
t.i ák érzékeni ségétól függfí bajoknál, hurutos köhijgésnél, lm
rnlos asthrnánál jó ercdrnénynyel alkalmazható Olommérge
zésnél az ólom kiürülését elfísegiti. Tulizgatottságtól függéí 
hngytmthatatlanságnál., magömlésnél kitünfí eredménynyel hasz-· 
nálható 

Adható 10.: 200 gr oldalban naponta 3- 4 kanállal, vida
táncznál napi 10 gr is adagolható. 
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' 
Kalium bromicum, kaliumbromát, bromsavas kalium: Kl3J Q, 

Solutio kalii bromici 1
/ 10 normalis pro bromo. 

Kaliumbromid = Kal bromatum 
Kalium carbonicum aeratum = Kalium bicar bonicum 
Kalium carbonicum crudum, potassa iupura, venalis, ciueres 

clavellati, nyers szénsavas hamam, haumzsir, K, CO, 
A növények elégetése után visszamaradt hamuból állit

ható elő, melyben az el nem égett szémészecskéken kivül 
10-20% K, C03 s K, SO, van, azonkivül kevés KCI és Na, CO,, 
oldhatatlan Ca, Mg carbonatok, silicatok, vassók stb A K, CO, 
nem mint ilyen van jelen, hanem a K a növény savakkal mint 
só, mely sók izzitáskor elbomlanak s a C02 az égv ényekkel 
marad összeköttetésben 

A hamut vizzel kezelve az oldható carbonatok abból ki
vonatnak, az oldatot megszürve s besüritve nyers hamuzsirt 
nyerhetni, melyet izzitva s ujra átjegeczités alá vetve, tisztább 
hamuzsirt nyerhetni. Gykvünk 90"/0 CO, K, tmtalmu hamuzsirt 
kiván, tehát 2 3 gr -jából készült vizolda!át 30 cm' lugmérő ol
dat telitse. 

A stassfutthi sótelepen a S) Jvinből (KCI) állitanak elő ha
muzsirt oly módon, hogy azt H, SO,-val átalakitják kalisulfáttá, 
ezt szénnel kezelve K, S és 2 C02 képződik, a [{2 S-t mészkő
vel hevilik : K, S+ Ca 0 + Ca COa = K, CO, + Ca 0 Ca S 

Száraz szilárd tömeg, mely nedvet szijván magába, szét
folyik (oleum tartari per deliquium). L Kal. carbonicum de-
puratum. . 

Kalium carbonicum depuratum, car bouas lixivae purus, sal 
tar tari, carbonas potassae .. alcali vegetabile depuratum: K, COa = 
138 2. Tiszta szénsavas hamany Előállitható: 1. kaL bicarboni
cumnak oldatban vagy szárazon való hevitése által:. 2 COa HK = 
K, CO, + H, 0 + CO,; 2, savanyu sóskasavas kaliumnak izzi
tása által rs K, CO, képződil<: 2 C, Q, HK + 2 H, 0 = K, CO, + H, 0 + 2 CO + CO,. 3, cremor tar tari hevitése alkalmával K, COa 
és szén képződik, a K, CO, kivonható s az oldat besüritése által 
a •kal carbonic pur. e tartam< készitményt nyerhetni Eme 
készitmény nem oly tiszta, mint az előbbi módon készültek 

Fehér, levegőn megnedvesedő por, 12-16% vizet tartal
maz; erősen lugas kémhatásu, egyenlő sulyrész vizzel szintelen 
oldatot ad .. A gykv. a kalium carbonicumban mint fertőzményre 
chloridokra, sulfatokrn és cpnvegyekre vizsgáltat Borszesz 
nem oldja, izzitva elillan, vizoldatához Ca 0, H2-t adva KOH 
marad oldatban s Ca C02 csapódik le Kiizzitott kaliumcarbo
nat 2 ;) grammja 33 cm', lugmérő oldatot telitsen. 

Oldata a bőr mázt feloldja s a szövetet megduzzasztva 
vérbőséget okoz, belsőleg nagyménü roncsolást és vérbőséget 
eredményez, melynek hegesedéssel járó lefolyása a tápszerek 
felvételét megakadályozza s az éhhalálhoz vezet ·, i 

0 5--2 gr-os higitol! adagja a gyomorsavakat közömbösiti 
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az ezektől függő erjedési s hurutos folpmatokat megakasztja; 
hosszas használata azonban a sa\ ak lekötése miatt az emésztés 
megromlására 'ezet, mely bői számos complicatio (vérszegény
ség, elsoványodás) származhatik A vérkeringésbe jutott K, CQ, 
a vérből CO,-t vesz fel sjHJCOs-dá alakul, a CO,-t a tüdőne~ 
átad\án, ujahb menn) iscget \éve fel, az anyagforgalmat cmeh, 
a ki nem üritett kaliumsókat a szö\etek képzőanyaga magába 
veszí A fölös n1enn' iségü ka1iumsók n1érgezőleg l1ainak, a 
mennyiben az izmokat elernsesztik, a szivet pedig hűditik A 
kalimÍ1sók a hugy állal irrittetnek ki s azok vezetőinek izzad
mányait, lerakódásait feloldva, köszvényes bántalmakra eny-· 
hitőleg hatnak 

A kalium a szervezet képzőanyagának igen fontos alkat
része .. főleg az izmokban van sok belőle. Az ember a kaliu
mot eledeleivel veszi magához. p o a marhahus 1 kilep 
5 1 gr. a buzakcnyér 2 5-5 gr kaliumot tartalmaz, a napi el
használt mennyiség 0 2--1 9 °!o· 

A K, CO,-ot savas erjedéstől függő hasmenésnél. heveny 
csúznál, köszvénynél alkalmazzák mint hugyhajtót a Na HCOa 
azonban, illet' e a Li2 COs hatásosabbak a nevezett bántal
maknál 

Külsőleg mosások vagy kenőcs alakjában alkalmazzák 
pnuigo, psoria&is és rüh esetében a hám megpuhitása s levá
lasz!ása végett Adagja 0 20-0 :10 gr. 

Kalium carbonicum solutum, 110 gr tiszta K, COa-nak ol
data 200 gr vizben '' megszür t oldat fajsulya 1 330-1 334 
legyen, 

Kalium causticum = Kalium ln drooxydatum 
Kaliumchlorat = KaL chloricuri'1 · 
Kalium chloratum, kali< hlor id, chlor kalium, sal digestivum : 

K Cl a természetben előfordul mint sdvit és carnallit, a !en
gervk számos növény, gyóg)források tartalmaznak J(Cl-t 
Na Cl-mai együtt. Az 'Eau de JavelJe, alkatrésze, alkalmazzák 
trágya-gyantát, folttisztitásra stb. Előállitható a K2 COa-nak 
HC/-ban való oldása által. a kijegeczitett só a konyhasóhoz ha
sonlit Hégebbeu gyógyszer ül használták mint a Na Cl-o! 

Kalium chloricum, kalii chloras, kali oxymuriaticum, kali 
ínuriaticum oxygenatun1, chloras lixivae seu potassae seu kali
cus, alcali vegetabile salito-dephlogisticatum, sal febrifugum 
dephlogisticatum, kalium chlorat, chlorsavas kalium, halvany
savas hamany dc nem, mint röviden szokták már gyógyszeré
szek is nevezni »chlorkali•, mért az KCI, és nem ez, a mely 
KCIOa = 122 i Pharm Rung. lI Austr VIL Germ IIL Brit, 
Helvet Ili Dan. U St Ned. II! hivatalos Egyhajlásu lemez-, 
vagy táblaalalm jcgeczeket képez. 16 s. r. hideg, 2 s. r forró 
vizben oldódik Gyárilag 20 r K2 CO,-bó! állítják elő, ha azt 
53 r oltott mészszel s elegendő vizzel keverik s a keverékbe 
Cl-t vezetnek: K, COa + 6 Ca O, H, + 12 Cl= Ca GO,+ 5 Ca Cl, 
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, + 6 H, 0 + 2 K ClO,, mely utóbbi hamarabb jegeczedik ki az 
oldatból. mint a Ca Cl, Előállitható ugy is, ha oltott meszet s 
KC/ .. t összekevernek s C/-t vezetnek beléje; a keletkezett 
CaOCfo főzéskor felbomlik Ca C/, és 2 (CIO,) Ca-ra, mely 
utóbbi a [{Cl-dal cserebomolva Ca C/2-ot s KC/Oa-ot ad. A ka
lium chloricumot Berthollet fedezte fel 

Légálló, hűsitó sós izü, 334°-nál olvad. magasabb hőnél 
felbomlik s csak KG/ marad vissza .. Igen erős oxydáló szer, 
szerves éghető ani agoknak oxygénjét könnyen átadja s dörzsö
lésre, ütésre azokkal hevesen egyesül lén) tünemén) ek s dm ra
nás közben füSO;-val narancsveres C/, o, (cblor tetroxyd) ke· 
letkezik belőle, mely hevitve explodál HC/-va kezdve az igen 
robbanékon) euchlorine (Cl és C'2 Q, keveréke) képződik belőle. 
Ne leg) en fertőzye KG/ s CaC/,-dal A KC/(JB-Pt C/;-dal 
sárga válmányt ad 

A kalium chloricum üres gyomorból hamar átszivárog a 
szervezetbe, de 3-10 gros adagjai nem okoznak komoly bajt 
Nagyobb adagjai a vesék kiválasztását megakaszt>a s a vörös 
vértestek szétesését okozva mérgézőleg hatnak. A vér részint 
meg is alszik s nem képes O-t yenni magához, minélfogva 
halványság, collapsus, vérszegénység jelentkezik, a vizelet hae
moglobint s haematint tartalmaz 

Ronczolásnál a vesét lobosnak, a hugyvezetóket eldugul
taknak, a szöveteket methaemoglobinnal teleszivódva találták; 
a belek néhol véresek. Belsőleg főleg diphteriárníl öblitőül s 
italul használják oxydáló tulajdonságánál fogva (a diphteria 
bacteriumai anaerobionok !. o.), 1-3 gros adagban putrid fo
lyamatn hólyagbántalmaknál. Külsőleg főleg szájmosóui és torok
öblitőül a száj és garat nyákhártyájának g)nladásos megbetege
déseinél, nyálfolsásrníl Rákos fekélyekre hintve azok fájdalmát 
cn) hiti s a bűzös váladékot csökkenti. Külső használatra 20''/0-os 
oldata vétessék 

A pyrotechnicában mint élenyitő s robbanó szert alkal
mazzák kénnel. antimonnal, czukonal keverve (l Igncs Benga
lici) Erős dörzsölésre sokszor magától eldurran 

Kaliumchlorid = !fal chloratum 
Kaliumchromat = Kal chromic 
Kalium chromicum, kaliumclu omat, chrómsavas kalium, 

megkülönböztetésül a kelted chrómsavas kaliumtól ezt kalium 
chromic tla> umnak is nevezik: K2 C1. o, A bichromsavas ka
linmból állitható elő, ha annak oldatát K2 COa-mat telítjük: 
K2 Cr2 o, +fú COa = 2 CJ Q, fü + C02 Czitromsárga rhombos 
jegeczek, szagtalanok, légállók, 2 sr. vízben oldódik, alcoholban 
nem ; hevítve bomlás nélkül olvad meg Igen hevesen ható 
maró szer, régebben minf hánytató és köp ető szert használták 
hör ghurntnál, külsőleg pedig mint összehúzó és szári tó szert.. 
Nélkülözhető Mint kémlőszer ólomra és ezüshe használható. . ;_:;~1 

~;~ 
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Kalium chromic flavum = Kal. chromicnm, kalinmchrort1at 
Kalium chromic. rul!fum = Kal. bichromicum seu p1 rn

chromic. 
Kalium citricum, czitromsavas kalinm, az angol s amerikai, 

oldatban (Polio Hiveri) ty-mag)ar g) kv szerint hivatalos: 
K, C, H5 0 7 + fü 0 Szintelen, vízben oldódó jegeczek. Alkal
mazzák 1 2-15 gros adagban mint izzasztót és hűsitőt lüzas 
bán!almakhál s lifhiasis, rnalaria stb eseteiben L Potio Hi1 er i 

Kaliumcyanat, Cj ansavas kalium : CSOK, szintelen, vizben 
oldódó jegeczek, a kal. C) anatumnak levegőn való hevítésekor 
keletkezik 

Kalium cyanatum, cyankalium: KCN, KCy, az angol gikv 
szerint hivatalos. Rendkívül mérges vegi ület Előállitható: 1. 
alcoholban oldott KOH-hoz cyanhydrogént vezetnek, a IíCN 
jegeczes alakban kiválik: 2 vérlugsót K2COa-mal s szénnel iz .. 
zitják, ekkor kevés kaliumcyanat is keletkezik; 3 .. Liebig eljá
rása: vízmentes sárga vérlugsót addig hevitenek mig a N gáz 
fejlődése megsziint, ekkor KCN s vascarbonid marad vissza, 
melv utóbbiról a megolvadt KCN lerinthető Szintelen jegeczes 
test, vagy 1Udacskákba van öntve, mint az Ag 1\'0a Vizben jól, 
alcoholban kevéssé oldódik, levegőn nvirkos lesz s a· C02 be
hatására fú COa-má alakul, miközben HCN gőzök szállanak el 
belőle (l Ac h1 droc) anicum) mely igen veszedelmes méreg, 
keserümandola szagáról felismerhető Levegőn hevil\e 0 felvé
tele folytán C) ansavas kaliummá alaknl Hatalmas reducáló 
szer, oxidokkal hevilve, azokat szinfémmé reducálja; nehéz 
fémek sóiból a kémszer fölösében oldódó ferricyanidokat választ 
le; savak HCN-t fejlesztenek belőle Angolországban () 005-
(pro die) 0 02 gr -os adagban adják mint sedativumot és anti
spasmodicumot nehéz légzésnél, aslhmánál, phthisisnél Mérge
zésnél chlorviz, ammoniak, friss vasoxydhydrat, coballnitratot 
kell adagolni 

Kaliumcyanid = Kal. C) anatum 
Kalium dithiocarbonicum : K, COS2 narancsvörös jegeczes 

por, v1zben jól oldódik ; oldatából a le> egő szénsavának be
hatására kén válik le s H,S szabadul fel s kifejti hahísát L. Acid 
hydrosulfurat 5%-os kenőcs alakban bőrbajok ellen alkal
mazzák 

Kalium ferri-cyanatum, fen id-cyankalium, vörös vér lngsó: 
Fe, (C, N,1) 4 Kc, a ferroqankaliumból ugy állitják elő, hogyan
nak oldatába Cl-! yezetnek addig, rnig a kivett kérnie Fe, Cfo
dal már nem ad kék >álmányt: 1'e2 (Ca Na)4 Ks + 2 Cl= Fe2 
(Cs Ns) 4 Kc + 2 [{Cl Légálló, fénylő veres rhombos nagy jege
czeket képez szagtalan, ize sós. Vizoldata sárga, égvén) ekkel 
kevene igen eréís élen) itő szer, élenji!és közben maga ferro
cv ankaliummá alakul Fer ro-sókkal sötétkék válmiinvt ad: 
2 (Fe2 Cyrn) F" = turnbul-kék Különböző fémekkel oldhatatlan 
vegyeket képez. 
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Kalium ferro-cyanatum, kalium zooticum seu hbrussicum, 
prussi s lixívae seu potassae el ferri. ferrocyankalium, sárga-· 
vétlugsó: Fe (C, N,)4 Ks; légenytartalmu anyagoknak nyers K2 
co,-rnal s vasforgácscsal való összeol\asztása utján állítható 
elő„ midőn először KCN s Fe S képződik, meli ek kilugzáskor 
vérlugsót adnak: 12 KCN + 2 Fe S= Fe2 (C, N,)!Ks + 2 K,S; a 
sárga vérlugsó 12 75"/0 jegeczvizzel nagy négyszegletes sárga. 
üvegfénvü táblákban jegeczedík ki, Iégálló„ szagtalan, keserű 
izü, 4 r. vizhen sárgaszinnel oldatik, 100"-nál laza nedvszivó 
porrá esik szét, magasabb hönél CNK, Pe2 e, és N-re bomlik: 
Iü COa-mal igy bomlik: Fe2 (C„ N ), Ks + 2 g, CO, = 10 KCN + 
2 KCNO + 2 C02 + 2 Fe Tömén0 kénsavval CO-t, hig savakkal 
h0 drnq ant fejleszt. A 'askérnszer ek nem hatnak reá, Ferri
veg) ekkel ber linik~lmek (l o) nevezett csapadékot ad ElenJ ilő 
anyagok (Cl Br C10,) vörös vérlugsóvá alakilják. Az ipathan 
a fémek forrasztásához s a vas edzéséhez használják 

Kalium forrotartarfoum, tartarns martiatus, tartaras fcrrico-
potassicus, tartaras líxivae et feni: 

COOK 
I 0-CH 

COOFe< 11 =2(COO)KFe02C2fü 
0-CH 

az osztr g) kv szerint hivatalos, a globuli marlialesben is hen
foglaltatik (1 o) Előállitható 1 5 r F'<2 C/o-ból, ha azt 15 r 
H2 0-hen oldva 3 r. ammoni:ival vaséleget csapunk le, azl pe
dig 1 r kalium ln drotartarícumrnal 60 •·C-nál két órán ál pál
litjuk s az átszűrt' folyadékot en} he hőnél beszáritjuk Fény lő 
pikkeliszerii jegeczcket képez, me]\ ek áteső fén0hen vereseknek 
látszanak Alkalmazzák belsőleg mint a czitromsarns vasat 1. l' en 
cilricum. Alkatrészét képezio a Tinct Lu<lovici-nek, 1 o 

Kalium fluoratum : KF, színtelen só, a fluorh) dr ogénnck 
K2 C0

3
-mal való telítése s az oldat bepárolása által állítható 

elő üvegmar ó. 
Kalium glycerino-phosphoricum: C, H, Os PO (OK)2 + f],0 

analog vegyület a calc gl) cerinophosphoricurnmal (1 o) alkal-
111azzák 111int nervinolonicun1ot, azonkivül rachitisnél, n1időn a 
csontokból a phosphatok kioldódnak 

Kalium hytlricum = Kal hydrooxJ datum 
Kalium hydrobromatum = Kal bromat 
Kalium hydrobromicum = Kal hromicum 
Kalium hydrocarbonicum = Kal bicarhonicum 
Kalium hydrojodatum = Kal. jodalnm 
Kalium hydrojodicum = Kal. jodicum 
Kalium hydrooxydatum, kalium causticum, kal. hydric fu

sum, lixiva fusa, potassa canslica, polassae hydras, lapis caus
ticus cbyrurgorum: IWH = 561 Kalilug, haman1 'izegy, maró 
kali. Eme vegyület képződik, ha kalium a vízre hat, gyárilag 
különböző módon állítják elő; 1) K2 COs-ot oldatban Ca 02fü-dal 
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hevítenek addig, mig egy kivett próba sósavval már nem pezseg: 
( K2 C 0 3 + Ca02 Hz= Ca CO, + 2 !WH); a megszűrt oldatot ezüs
tözött üstben teljesen beszáritják, a megolvadt KOH-t rudakba 
öntik; 2) K2 SO, és Ba 02 fü-ból szintén IWH-t 11) erhetni fenti 
módon; 3) KNO,-nak rézlorg~cscsal való izzítása által: 2 KNO, + 5 C11 = K2 0 + 5 C11 0 +.21\', a K, 0 vízzel kivoma KOH-dá 
alakul; 4) régebben fahamuból állitották elő az 1) alatti eljárás 
alapján 

A kalilugot tisztátalan állapotban már Geber ismerte s 
1807-ig elemnek tartották, mig Davv electrolvsissel szétbontotta. 

Fehér, rostos darabokban \•agy pálcza-alakban található 
a kereskedésben, tappintása zsirszerü, levegőn vizet vesz ma
gába s elfol.Jósodik, hevítve színtelen folyadékká olvad majd 
elillan Felényi sulymennyiségü vízben, borszeszben meleg fej
lesztéssel oldódik, utóbbi oldata megbarnui s bomlik Ize, kém
hatasa lugos, a legerősebb savakat közömbösítve azokkal sókat 
képez Leg:erősebb Ing a rubídium és caesium után, elbontja 
az ammornak-, feni-, ferro-, argentum- és rézsókat, azokból 
vizegyeket választván le; az üveget is megtámadja. A ként, 
phosphort feloldja l{z S2 o,, K2 SQ, illetve H,P, KPfü 02-vá, a zsí
rokkal lágy szappant képez; vizoldata HNO,-·val megsavanyitva 
PI C/4-dal sárga válmányt ad, borkősavval savamu borkősavas 
kaliummá egyesül. ' 

Ne leg} en [(2 COs-mal, KNOs-rnal fertőzve, által:föan a ké
szítésére használt anyagokból semmit se tartalmazzon Vizoldata 
a kül.fü1böző gykvek ,szerJnt külör~böző tömény. L Liqur kalií 
caustrcr. A KOH a bormazt feloldp s marólag hat, a megtáma
dott he!) a KOH nagy beszivárgási képességénél fogva terje
delmes, szappan szer ü lágy, mivel a levegőből C02-t s vizet 
vesz tnagához, 

Belsőleg maró hatása még hevesebb s életveszélyes hege
déseket okoz. 15°fo-os oldalából 20 cseppet bevéve a fú CQ, 
hig .oldatához hasonlóan hal (! o) Külsőleg mint marószert al
kalmazzák mérges állatok harapására, bujakóros feké]\ ek el
roncsolására oly módon, hogy vászonra kent diachvlori-tapasz 
közepére a seb './, részének megfelelő nagyságu [{QH darabot 
tesznek s ezt a rnaratandó helyre tapasztják Alkotórésze a 
Pasla Wienensis és a Filhos-féle marószernek. L. még Liquor 
kalii caustici. 

Kalium hydrosulfat = !{al. hydrosulfnricum. 
Kalium hydrosulfid, kalium sulfhydrat: KHS, keletkezik 

akkor, ,ha KC!H ol~~~ába ,H! S-t vezetünk, a teli tett oldatot lég
üres terhen Jegeczrt1uk Erosen lugas, a ként H2 S fejlődéssel 
feloldja. Causticum 

Kalíum hydrosulfit, savanvu kénessavas kalium: KHSO, 
előállitható J{z COa oldatnak so;-dal való telítése által, a KHSO; 
borszeszszel leválasztható Antisepticum 

Kalium hydrosulfuratum = Kalium hydrosulfid 
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Kalium hydrosulfuricum, kal bisulfmicum, sal enixum, sa
vanvu kénsavas kalium: KHS04 keletkezik fú S04-nek kénsav
val 'való hevilésekor : hig oldalban 1(, S04-dt\ alalrnl 4 0-8 0 
gr -os adagban hashajtó mint a glaubersó 

Kalium hydrotartaricum, kalinm tartaricum acidum, kalium 
bitartaricnn1, tar lai us dep11r a tus, cren101 tartari, tar tar as lixivae 
seu potassae acidulus, cr' stalli tartari, saYatT'i-u borkősavas ka
lium, tisztitott borkő = Í\HC, fü Oo = 1881 A mag\ lI, osztr 
YII, német IIl, angol, dán és holland Ill gykv szerint hiva
talos A szőllőneddien jön elő s a hordók oldalára mint vörös 
jegeczes kéreg rakódik le; a nyers borkő 50-80°/0 tiszla bor
követ t~rlalmaz, a többi ré'2t mésesók alkotják. A nyers i>or
kő_b<)l :rzzel, v:il~ főz~,s .. agyag~al, _ szénnel„ ml~ tisztitás és jege
cz1tes allal alhtpk elo, a netan 1elenlevo meszsókat sósanal 
oldják ki A tiszta borkő négyszögü rhombos jegeczeket képez, 
meti ek jegeczvizet nem tar lalmaznak Fan} ar savanyuak, 2 .10 
r hideg 15 r forró>izben, savakban, KOH-ban oldhatók; he
vitve megszenesedik s K, GO, ot haay luítra 

Fémeket, su!fötokal, clilorido!Zat ne tartalmazzon 1-1 
gr-os adagokban be'é'e a kal carbonicumhoz, fi-8 gr-os 
adagban a kal accticurnhoz hasonlóan hélürüléseket s nag) obb 
vizeletelválaszlást okoz 05-1 0 gr.-os adagbon sok \izzcl mint 
hűsitőt adják lázas bántalmalmál. 2-8 gr.-os adagban mint 
hashajtót és dim elicuruul alkalmazzák Delőle 12 gr 10 gramm 
Na HCO-mal kilünő hashajlószer, ha külön-külün feloldva, az 
összeöntött oldatokat egyszerre fog) aszlják el Kénnel. jalappá„ 
va~ keverve rendelik I~~ogpor okba is teszik 1 hogy annak iz
ad1on s hogy a fogak közli ételn1aradékok erjedési fol.yan1atai
nak tcr mékeit közömbösilse 

Kalium hyperchloricum, kal hyperchloral, felchlorsavas ka
lium: KCIO,. A kalium chloricum hcvitése által keletkezik 
KC'-dal egi idejüleg. Hasonló hatásu a KC/0,-hoz 

Kallum hyperchlorosum, alchlorossavas kalium: flCIO (Eau
de Javelle). Oldatban ismeretes, clőállitható oly módon, ha 
KOH hig oldatába Cl-t 'czelünk -

Kalium hypermanganicum, pei mangirnas potassicus, kalium 
per n1anganicun1, feln1angansavas kaliun11 felcsclenysevas han1ru1y: 
KMnO,• vagy K2 Mn2 Os = 2Hi, a magy. II, osztr YII, német 
IIl dan, angol, holland gykvek szerint 

.. ül) módon készül, hogy 50 r 1 H L s. IWH-ot 10 0 r. 
lrCIOa-mal !üzön besüritenek, miközben 18 r i1fn02-port kever-
nek hozzá s csendes folyó állapotig he' itik, majd keveréssel ·'j 
lassan lehiítik s vas üstben ve1 esizzásig hevilik, midőn man- _ 1

1

_ 

gansavas kalium keletkezik: 6 KOH + KCIOs + 3 Mn 02 = KCI -- - -
+ 3 fü 0 f 3 1vln 04 K2, a kihült olvadékot vizzel sokái<1 főzik: ' 
3 Mn o, !C, + 3 fü 0 = fü o, Mn + 4 KOH + Mn2 Q, K; mely 
u tóbhi az oldatbol kijcgeczedik ' 

Hasábalaku apró, söiél\örös fémfényü jegeezek, 15 sr. 
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vizben biborszinnel oldódnak, az oldat alcohollal forralva meg
barnul, Na OH-tól megzöldül, élenytelenitő anyagok elszintele
nitik (fü S03 , fü S, ferro-!nercurovegyek, szerves savak és sóik, 
stb) Szénnel, églwtő anyagokkal dörzsölve cl puffan, hevitve 
recsegés közben oxygént fefüiszt s M112 O,, Mn3 Q, és K, 0-dot 
hagy hátra. Allati szövetekkel érintkezve élenyét elbocsájtja s 
Mn2 0,-dá alakul, a felszabadult éleny a szerves vegyületeket 
elbontja, ig) 5%-os oldata enyhén mar, 0 3-1 %-os oldatban 
az anaerobion bacteriumokat megöli, a rothadó folyamatokat 
hátráltatja, a büzös anyagok szagát elveszi 1 : 200 arányu ol
datát büzös fekélyek mosására, befecskendezésre a méh, hüvely, 
hngycső hurutos bántalmainál, ozaemiánál használják Szájviz 
gyanánt, náthánál az orr kimosására is nagyon hasznos. Anti
sep!icum és desinficiens Oxydáló tulajdonságánál fogva a phos
phor mérgezésnél hatalmas ellenszer, nemkülönben sokat vár
hatni tőle muscarinual, stryehninuel, colehicinnei, szerves bási
sokkal s savakkal történt mérgezéseknél 

Kalium hyperoxydatum = Kalium oxydatum 
Kalium hypochlorosum ~ Kalium hyperehloricum 
Kalium hypophosphat, l Kal posphoricnm 
Kalium hyposulfurosum, kalinm thiosulfat: 2]{2 S, 0 3 +s 

H2 0 szintclen, nedvszivó jegcczek, analog összetételi\ a calc. 
hi posulfur osummal l o 

Kaliumjodat, jo<lsavas kalium, l. Kalium jodicnm 
Kalium jodatum, kalium hydrojodatum, kalii jodidum, kal. 

hydrojodinicum, hydrojodas lixivae, iodmetum potassae, potassii 
iodidum, kaliumjodid, haman:y-iblag, jodkalium, IU = Hi5 57. 
Előállitása többféleképen történik: 1, 127 r jódot 48 2 r. KOH 
oldatában fon alnak, midőn KJ mellett még IUO, is képződik, 

melinek elbonüísa végett az elegyet 6 31 L korommal izzásig 
hevitik : KJO, + 3 C = 1 GO+ KJ, a kiizzitott tömegből a 
IU-ot vizzcl kioldják; 

2 .. 1 r vaspor s 20 r fü 0 keverékébe apránként 4 5 r 
majd 1/, jodot adnak, a képződött Fe3 Ja-ot 4 Iü CO,-mal kezelik: 
Fe, J, + 4 Iú GO,+ 8 KJ+ Fe2 o, + 4 C02; 

3„ kis menni iségben HJ savból K2 COs-mal is előállátható; 
4„ vörös phosphort vizzel leöntve s jodot adva hozzá HJ 

és Hs PO, keletkezik; a folyadékot Ca 02 fü-dal telitik, midőn 
calciumphosphát csapódik le s a Ca h oldalban marad, mely„ 
ből GO, 1'2-mal Ca GO, csapható le s oldatban KJ marad Fe
hér, köbalaku jegeczek, levegőn nem változik 3/ 4 sr vizben 
sok meleg megkötésével oldódik, az oldat neutrális, ize sós„ 
kescrü : G sr. tömény alcohol is feloldja F s 2 9-3 0, vörös 
izzásnál olvad, majd elillan, vizoldatában a benne foglalt jod
hoz hasonló mennyiségü szinjodot lehet még feloldani [Lug
oldat] ; HCI nem bontja fel, ellenben HNO„ [{, SO, szabad 
Cl, N, O,, kaL hichromicum kénsavas oldata J-ot tesz szabaddá 
(L Jod). Ag NO,-mal fehér, ammoniában alig, natr thiosulfátban 
Kazay, Gyógysz. Lexicon III 12 
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jól oldódó válrnányt ad; Hg Cfo d~l vfüös pg '2 k~1~;ődik; P/2 
C/4 oldata a jódot teljesen k1csap1a. tomeny hoIKosavoldaltal 
ciemor tar tari 'álik le belőlele s H J marad oldatban , , 

Levegőn ne folJósodjék el (Na Cl), oldala lngos kemhatast 
ne mntasson (fü GO,). Chloridokal, hromidokat ne tartalm~~zon 
miért is az Ag NOs-al lecsapott s megszüli oldat ammomaban 
való oldás ntán HNO,-mal ne adjon hő csapadékot. ,Ba ,Clz-dal 
képezett válmány snlfátokrn s carhonatokra vall, nehez femelue 
H, S-gel kémlelünk . , . 

A jodkalium oldata a ni áld1áit)ákon hamar felsz1vod1k 
a szervezetbe a sértetlen hámon már nem, dc kenőcsben al
kalmazva a hajtüszőkön át szintén bejut s a .zsirsa;·ak ültal 
felbontatva kifejti hatásM, A gyomorba JUlolt jodkalI;imoldat, 
még ha 5 gr.-ot is tartalmazo,~l nem o)wz ke~em:llcnseget csak 
akko1, ha FI /0,-mal volt ferlozve. me1y fe1 tozmcny a g) omor
sav állal EJ./ és· 1-ia bontva csikarást hámást okoz A gyomorba 
jntott jódkalium fe!szivó.dás után - a szÖvetek:1ek. ~s Y~rnck 
képzőanyaga ál!al ~ontat1k el, •:mton ~ C,02 b,enatasm ~ h, CO, 
s szabad jod kepzod1k, mel.) ntobb! a ichemyevel ,s a !\a Cl-dal 
lép cserehatásba s KCI is keletkezik, mely tennenyek eg) en
ként is kifej.tik l:atás:1kat d focl .. Kal, cai bon!c ', a „ fehqrnye 
anyagok u. 1 a .iod allal elfol.1 os1ltatnak s az UJ kepzodmenyek 
elzsirosittatnak 

Ha na1li 3-- -1 gr ··os adag kerül . a gyo1uor ba, .. a különböz,~l 
szervek működése nem igen zavartalik meg, legfollebb a ho
mérséklet száll alá s a hug) kiválasztás lesz cs.e kél~ ebb, nag) o]Jh 
adagjai azonban már mechanicai hatásuk miatt is ,loboso_dast, 
hasmenést okoznak Sokaknál a jodkalmm bevevese utan 'a 
a jodismus tünetei mutatkoznak„ f6leg az orr ~s s7;em ~:.1ák.
hártyúja hurutos, a jodac1~e pedig az ar czon ~ labszaron ut ln, 
a beteg ingerMkeny, étnígya nincs, fülzngás kmozza; mmdezen 
tünetek a [{,/ ada<lolásának abbanlrngyúsa után elrnul~ak, . 

Allatokon tett kisérletek szerint a K./ nagy adagja a sz1v
verést és légzőmozgást nvomja le az izmok elemyeszlésc foli
tán, igy 70°fo-os ,oldata ki1,t:i~ viszeréh: f~cskend:zv: a. szivet 
a kitágulás szakaban mcgall1lotla; cg) 1dejuleg a legvetel is meg 
szünt, de az agybeli gócz bántalmazása fol1tán, teljesen függet
lenül a szivmozgástól 

Eme mozgások megszünésél a k~liur,nnak. kell tulaj~?ni
tani, mely az izomelemek képzőanyagat tamadia .m~g, !rnalta! 
azok mííködése is fennakad (l, Kal carbon.); a sz1v ISmel vernr 
kezd ha belőle a kaliumlarlalmu vérl kiür itjük Eme halás! 
hátrállathatjuk azáltal, hogy a KJ . oldatához még tiszta jodot 
is rendeiünk hogy a K hatása a .! hatását ne nmlhassa felül. 

A beve'tt K./ múr a hevevés napján kezd mint Na J a 
vizeletben s mint más jodvegyiilet a hélsárhan, ver,ejtékbe1?, 
tejben, ondóban megjelenve kiürülni, a nyálban meg 3 het 
mulva is kimutatható 
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A K./ ot alkalmazzák a jod jm'allalai alapján (L Jod).. 
Kiváló sikerrel lehet alkalmazni másodlagos lmjakórnál, (mint 
ilyet először \\allace alkalmazta 183G-ban Dublinban), másod-
lagos fekélyeknél, higanynak hosszu időn át való sze.dése ut~n, 
midőn már Hg mérgézés ,áll' be. ilyenkor a K./ a hrganyleher-· 
nvét felbontja s a higanfnyal együtt eltávozik a szervezetb(íl 
Bt1jakór okozta fájdalmak K/ adagolása után azonnal megszűn
te!{ G\ uladásos lefolyásu betegségek után visszamaradt izzad
mányok felszívódását sok esetben elősegitette, de általában nem 
alkafmazható minden i]\ nemii bánta!omnál, mivel azok az ese
tek, melveknél jól beváh, hnjukóros természetüek 'oltak (tüdő
Yész, Br{ght-kór, hereg) uladás, meddőség.. izomcsríz, rák. stb) 
Idült ólommérgezésnél nag\on bevált, mert az ólommal is ugy 
veayül mint a higarwnval s azzal kiürül a szervezetből Bel
ső/;,g ÜJ: 200~ 10: 300 Óldathan succus liquiriti~val ~egjavitva 
az izt. napi 3 kanállal adagolható; pilula formahan rs rendel
hető, a liqniritiaport és keményitőt azonban ilyenkor nem ,ksll 
használni Kenőcsben joddal egiütl alkalmazható golyvanal, 
savós izzadmányok eltüntetésére, izületek csúzánál stb L Jod 
Mérgezésnél kemén; itőpép adandó. . . 

l<ali um jodicum, kaliumjodat. jodsavas kalmm: K.JO, szm
telen, szabályos rendszerbeli jegeczek, melyek előállilha!ók oly 
módon, hogy tömén:, forró KOH oldatban jodol ()ldnnk fel, 
midőn KJ és KJO, képződik mely utóbbi barna'. kqegecz.ed1k 
Antiseplicum és alterans szer, alkalmazz.ák a kalmm chloncum 
lrel;ett, belsőleg adagja 02:i-O1 gramm 

Kallumjodid = Kalium jodatum 
Kaliumkéneg = Kalinm sulfmatnm 
Kalium lacticum, lactas lixivae, tejsavas hamany: K C, EJ, 

O, .+ Aqua; barnás, syrupsíírü folyadék vizben o!dód!k_; elő~llit
ható ac lacticumnak [{QFJ ~agy K2 CO,-mal vala tehlese altal 
L Acid. lacticnm 

Kalium manganicum, cbameleon minerale: !(, Mn o„ kép
ződik KOH, Mn 02 és KCZO" keverékének összeolvasztása alkal
mával, a vizhen barnán oldodó vegyület a levegő O,jét felvéve 
K Jvln Q4-ra változik át s ibolyaszinii lesz 

Kalium metallicum = Kalinm 
Kalium muriaticum oxygenat = !{al, chloricnm 
Kalium natrfo-tar.taricum, tartarus natronatus, kali nalro

nalo·,tartaricum, tartaras lixivae el sodae, sal polychrestum Sei
gneli, sal Seigneti, borkősavas kalium-natrium, Seiguett-só : 

CH OH GO OK 
1 =2821 

CH OFJ CO. ONa 
Eme sót először Seignet, rochellei gyógyszer ész állitotta 

elő 1762-ben. A magy. II gykv az áruheli sónak átjegeczités 
által tisztitott féleségét rendeli el Eme kettős só előállitható 
oly módon, hogy 3 r Na, GO, vizoldatához főzés közben addig 

12' 
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adunk kalium hydrotartaiicumot, míg a szénsav fejlŐdése meg
szünik Nagy, víztiszta 4- 16 oldalu rhomboszlopokat képez ; 
fehér fénylő, porrá törhető 11/, 1 hideg, 1/ 3 r forró víz
ben oldódik, az oldat közömbös; oldalaiból savak és savan)U 
sók cremor tartarit csapnak le. Hevítve 29 86°/0-nyi jegeczvizében 
megolvad, végre felhomolva K Na CO, marad vissza mely a 
lángot sárgára festi. Ne legyen vassal, mészszel, kénsavval vagy 
chloridokkal fertőzve, 8--15 gr.-os adagban mint enyhe, hűsítő 
hashajtót alkalmazzák a kalinm hydrotartaricnm helyett 

Kalium nitricum, nitrum depuratum, nitras potassae seu 
lixivae, nilras kalicus depuratus, légenysavas kalium, salétrom: 
KNOa = 101 

Szabadon nálunk Debreczen, N-Kálló vidékein, azonkívül 
Aragoniában, Perzsiában, Aegyptomban fordul elő a talajban és 
sok helyt kivirágzik. Állati s általában nitrogéntartalmn anya
goknak H. 0 és levegő behatása alatt történő rothadása alkal
mával NH. képződik, mely Ozon behatására N, Os, majd N. o.-dá 
élenyül, ebből a talajban levő szénsavas K, Na, Mg .. Ca által 
az illető nitrátok keletkeznek Mesterségesen is ily módon készí
tik az n n. falsalétromot A conversions salétromot chili salét
romból állítják elő oly módon, hogy azt termés KCl-dal ke
zelik: Na NO,+ KCl = KNO, +Na Cl, a fövő oldatból kihülés
kor előbb a NaCI s azután KNO, jegeczedik ki. Istállók falán 
a hugy s mész behatására mindig képződik salétrom, némely 
növény is tartalmazza azt, p o a dohány 9%, takarmány-
répa 4-5°/0 , fumaria 5% . 

A salétromot a régi görögök nitronnak nevezték, Geber 
a VIII században mint gyógyszert említi irataiban sal petrae 
néven; első bővebb leirását Agricola adta, összetételét Boyle 
16G7-ben és Lemery 1717,ben határozták meg 

Légálló, hasábalalm 1hombos jegeczeket képez, pora fénylő 
fehér, hamar összeáll, ize kesernyés csípős, hűsítő. F .. s. 193. 
7 5 r hideg, 1 r forróvíz feloldja, ilyenkor a hőmérsék az ol
datban 8-100-al alászállhat, sőt ugyanannyi chlorammonninmmal 
egyil!t oldva 3 r vízben, a víz hőmérséke + 10°-nál - 12°-ra 
eshetik 352°-nál megolvad s formába önthető (!. Kal nitr fos. 
el tabnlatum), vörösizzásnál KNOu, fehér izzásnál K2 0 marad 
vissza. Magas hőnél hatalmas élenyitő szer, oxygénjét a P, S-, 
Fe-, C-, Zn-nak átadja, eme tula1donsága miatt használják a 
lőporgyártásnál Izzó szénre téve kék lánggal égve elpuffan s 
K, COa-mot hagy hátra A KNO, s általában a nitrátok fel
ismerhetők arról, hogy diphenylaminnak, vagy brncinnak iö
mény kénsavas oldatával kék, illetőleg sötétvörös színeződést 

mutatnak. Chloridokkal fertőzött vagy Na NOs tartalmu salét
rom megnedvesedik 

Oldata a szájban hűsítő, nem összehúzó érzést kelt, 5 gros 
adagokban oldat alakjában bevéve hamar átszivárog a vérbe s 
a lázas hőmérséket szembeszökően csökkenti, mi mellett a vize-
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letkiürités nagyobb, de a vizelet hugyanyt nem tartalmaz töb
bet; a vérbe jutva, gát()Ija annak megalvadását Heveny izületi 
csóznál, tüdő·· és mellbár tyagyuladásnál rendelik a lázas hő

mérséklet csökkentésére s hogy az izzadmányok rostonyás 
képződményeinek fejlődéséJ, hátráltassa, melyek az izzadmá
nyok felszivódását hátrálhí'fnák Adagja 3: 100 gr.. 

Kalium nltricum fusum in rotulls, nitrum tabnlatum, nitras 
lixivae fnsus, sal prunellae, salétrompogácsa: Rp Kalii nitrici 
depnrati qu s. Liqnefac in sartagine ferrea et massam liqni
dam gnttatim effnnde per laminam marmoream, ut fiant rotulae 
Mint háziszert fogtőgyuladásnál, szájbeli gyuladásos folyama-· 
toknál használják hűsitő gyanánt a szájban tartva. 

Kaliumnitrit ~ Kalium nitrosum: KN02, emorph, hamar 
elfolyósodó por, melyet ug.i állíthatunk elő, hogy kalinm nitri
cumot vörösizzásig hevítünk, midőn oxygén távozik el s KN02 
marad vissza Alkalmazzák 0015-0 10 gros adagokban asthmá
nál, epilepsiánál, migrannél 

Kalium oleinicum, olajsavas kalinm: K C1, H„ O,, a sapo 
kalinus főalkatr észe, !. o 

Kallum osmicum, k perosmicurn: I(, Os 0 4 + 2H20, ibolya
szinü jegeczek Alterans és sedativ sze1, 0005--0015 gros ada
gokban epilepsiánál, neuralgiánál alkalmazzák 

Kalium oxalicum neutrum : !{, C2 O, + 2 H2 0, oxalsavnak 
K, CO,-mal való telitése s az oldat kijegeczité•e által állitható 
elő Oxalsavval elegi itve savauyu oxalsavas kaliummá alakul: 
KHC, o,+ 2H, 0 Alkalmazzák előhívó gyanánt ferrosulfáttal a 
P!1otow31phiában, a mennyileges analysisnél oxydok megba
tarozasara.. 

Kalium oxydatum: K, 0, szürke, 2 7 f. s. test, mely kalium
nak KOH-dal való hevítése által állitható elő, a vízzel he>essn 
]( 0 H- dá egy e sül 

Kalium oxymuriaticum = Kal chloricnm 
Kalium perchloricum: KC/O,, felchlorsavas kalimn, !. Kal 

hyperchloric. 
Kalium permanganicum, !. Kal. hyper manganicum. 
Kalium phosphoricum, kalium or thophosphoricnm, három só 

ismeretes: 
K, PO,; K, HPO,; KH, PO, 

szabályos kal dikalinm hydrn- kalinmdihydro-
pbospb phosphát. phosphát 

Az első phosphorsavnak KOH-dal való telitése által készül, 
vagy ha phosphorsavat fölös K, COs-mal izzitunk; a második 
phosphorsavnak K, C03-mal lugas kémhatásig való telítése által 
készül, nem jegeczithető. Nem fontosak a gyógyszerészetben. 

Kalium picronitricum, picrinsavas kalium : Go H, (NÓ,), OK, 
a picrinsavnak KOH lugban való feloldása s az oldat elpáro
logtat~sa állal állitható elő. Az acid. picrinicum helyett alkal
mazzak. 
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Kaliumplatinchlorid a platinchlorid és KCI l!.etlőssója: 
Pt C/4 2 KCI s eme két' só oldatának összeöntésekor válik le 
jegeczes cs~paCÍék alakjában A kalium felismerése eme vegyü
let keletkezésén alapszik. 

Kalium polisulfldek, l. Kal sulfuratum . 
Kalium rhodanatum, kalium sulfocyanatum, rhodanka.lmm; 

KG'NS, fehér, jegeczes, levegőn . szétfolyó töm~g Előálht}rnl? 
46. s r kal. fenocyanatnmnak 17 s r K, CO, es 32 sr. kenvt-· 
rágnak -egyŰtt~s iz~itása álla~, a ki~ült tömegből a K_CNS:·t forró 
borszeszszel lnvonJnk. Sedahvum es a~?dynum: 0 0:>-0 20 gros 
adagokban alkalmazzák dyspnoe, phth1s1s eset.eib~n 

Kalium salicylicum: KC, Ho O,, a natr sahcyhcummal ana-
log vegyület. 1. Acid salicylicum . . . , 

Kalium siliclcum: K7 Si O,, a natr s1hc1cumhoz hasonlo, s 
ehhez hasonló módon állittatik elő 1 o 

Kalium stibicum acidulum savanyn PJroantimonsavas ka
lium : K, fü Sb2 01 + 6 H, 0 Oldatb~1i oly ;nódon állitha!ó el!J, 
hogy. l'.~nytat? bor k;J t~n::ény oldat~! maro KO!f. luggal , addig 
elegyt!Jnk, m1g a kepzodo Sb,O, fo! nem old?d1k, az,utan ~d.
dig adunk hozzá kal hyper;iiang~mc,umot, m1g . ~'.' rozsas7:mü 
marad, ezután hánytatóborkovel 1smet szmtelemt1uk N~tr.n~m 
kimutatására használják, mivel azzal már 0 001- szeres h1gilas
ban is fehér pelyhes csapadékot ad. . 

Kalium stibicum neut„um = St1bmm oxydatum albnm 
Kalium stibio-tartaricum, tartarus emeticus, tartarns stibi

atus tartras lixivae cl antimonii, tartras antimonii, borkősavas 
antimonkalium, hánytató borkő: (CH OH)2 CO. OK CO 0 -Sb 
<0 + H, O = 3431, a magy. lL osztr. \'II német llI angol, 
dán holland és amerikai gykvek szermt _ 

' Szintelen, átlátszó rhombnyoczlapványokat képező jege
czek, melyek levegőn i;oirá omlarn~k., Edeses, majd fém: 
izü, 15 r hideg, 2 r forro v1zb~11 oldodo p01;, a,z old_at savt 
kémhatásu 200°-nál vizet \esztt, magasabb honel elparolog s 
szenet, antimont s K, CO,-ot hagy hátra; .HCl-val s_avanyitott 
oldata H S-os vizzel narancsszinü csapadekot ad. Ne legyen 
arsennel 

2fertőzve, ugyszintén savval, rézzel, chloridokkal, calc1·
umsókkal sem. 

Előállítható 4 r tiszta Sb, 0, és 5 r crcmo1 tartari-ból, 
ha azok ke\erékét 18 r vizzel pálitjuk s a képződő jegeczeket 
15 r hideg vizbeu hagyjuk állani, végül az átszürt oldatot 
kijegeczitjük 

· Oldatban a bőrre kissé égetően hat, ellenben ha poralak-
ban ,agy kenőcsben érintkezik hosszabb időn á~ azzal, !obos~n 
izgatóan hat s genyes hólyagot .okoz, ma.ga ped1~ . a verbe at
szivárogva CO,-dá é~ el, az ~1;hm?n. ped.1g aJeh,ernyeanyago~
kal egyesűl s általanos hatasat lnfe1thet1 Borala fecskendez\ e 
hasonlóképen hat. 

A per-os b~jntott hánytatóhorkő egy része a gyomor-
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nedv sósava által elbontatik Só Cl, s algarolh porrá, a válto
zatlan rész és az antiu1onfehérnye pedig a belen át !elszivárog. 

O 005-0 008 gros adagja után a belek, epevezetékek elválasz
tása nagyobb, mi bővebb s könnyebb székeléssel járhat, hosz
szas használata azonban ~gytalanságot s erőtlenséget ered
ményez 002~004 gros, 'adagja erős gyomortáji fáj~almakat, 
undort, hányást idéz elő, a szivverés és vérfeszüles. '.!,-dal 
csökken, a végtagok nedvesek s hidegek Nagyobb adagJ~' eze,n 
tüneteket fokozzák, a hőmérsék G"-kal csökken, a sz1vveres 
száma 40 egy perez alatt, a bevevés u!án a~ izmok elen~yed-
nek s a halál sok esetben 0 5 grammtol bcallott Bonczolaskor 
a sziv és máj elzsirosodott, a tüdőben, májban sok a ve-· 
nosus vér. 

A hánytató borkő izgatólag hat a garat és belek nyák7 
hár t.váinak érzőidegeire, mely inger a bolygidegeken keresztül 
a !l};nltag) hoz vezet, honn_an a hassajtó ~sszeh~zódása, ".áltatik 
ki, mely hünyást eredmenyez, ~ bolyg1deg atm,et_sze~evel a 
hánvás kimarad. ebben különbözrk az tpecacuanhatol es apo
morphintól, melyek a bolygidcg közvetitésc nélkül djr_ect. a 
mull agyat ingerlik. 005-015 gros adagban alkalmazzak mm! 
hánytatót főleg bóditókkal történt mérgezéseknél, de 2-3 cgros 
ada<1okhan 10 perczenként a hányás beálltáig. Adható gyomor
tult~r heltség eseteiben. vagy midőn a hányás által croupos 
lrár lyákat kell a légutakba11 fölszakilaui Kirne1ült egyénekn,él, 
a belek lobos izgatódása alkalmával azonban az apomorphmt 
kell alkalmazni. Az izmok elernj csztése által 0 02--0·0± gramm
jával óránként jó eredményn>'el adható görcsös . bát~!almak?ál 
Mint izzasztó és köpletőszer 1s elteqedlen hasznaltatik 0 00;)-
0 01 gms adagban naponta 5-- 10 . szer Külsőle~ mint elvonó 
szer ajánlatosabb a cantharisnél, ily czélokra 0 ;)-1 grot. kell 
tapasz vag} kenőcs alakjá!ian alkalmazpi l Ung. „ A~,tem.ietl;~ 
Mérgezéselrnél csersav, makony adando, meleg fmdok is JO 
hatásnak 

Kalium subsulforosum Kal h) posnlfurosnm 
Kaliumsulfat = Kal snlfuricum 
Kalium sulfhydrat = Kal. hydrosulfm at 
Kaliumsu11ld, !. Kal. sulfnrat 
Kaliumsulfit: K2 SOs. kénessa\as kalium, színtelen jegcczek, 

melyek K2 COa oldatnak füS-nel való telitésc által állithatók elő 
A l)hotographiában alkalmazzák . . 

!falium sulfocar-bolicum, K sulfophenyhcnm: R C,_If, S~, + füO ortho- és para állásban; halszögü és tűalaku feher, vrz
bcn nehezen oldódó jegeczek; elciállithatók oly módon, hogy 
tiszta phcnolnak [f, S04-as oldatához \izben oldott K2 COs-ot 
adnak A carholhoz hasonló, csak annál gyengébb hatásu des
inficiens s antisepticum. melyet 1 gramn.10s adagokban alkal
maztak hagy máz, 'erhens, tödővész eseteiben 

Kalium sulfocyanatum = Kalinm rhodanatum 
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, 
Kalium sulfuratum, hepar sulfuris kalinnm, sulfnretnm 

Iixivae seu potassae, polisulfuretum potassicum, kénkalium, 
hamanykéneg, hamanykénmáj, kénszappan, zsidóförödő, büdös
kómáj stb A magy I gykv . kétféle készítményt ír elő : belső 
használatra tiszta-, és külső használatra (kal. sulfurat pro bal
neo) nyers kaliumcarbonatból, a Il magy gykv csak a nyers 
készítményt tartatja Előállitási módja: 50 s. r. kénvirágot 
és 100 s. r nyers vagy tiszta K2 CO,-ot bensőleg összeke
verve vas vagy porczellánedényben enyhe hőnél addig olvaszt
juk, mig a folyékonynyá vált tömeg már nem pezseg s egy ki
vett próba 2 s. r vizben oldódik; a megolvasztott tömeget 
mozsárba öntjük s kihűlés után jól záró edényben eltartjuk; a 
folyamat ez: 10 S+ 4 K2 CO, = K2 so. + 3 K, S, + 4 C02, ala
csonyabb hőnél még thyosutfát is keletkezik Gyógy könyvünk 
nem intézkedik a hőmérséklet felől, pedig ez s az alkatrészek 
aránya nagyban befolyásolják a készítmény jóságát, mely a kép· 
ződő polisulfidok mennyiségétől függ, !(, so.-nek s bomlatlan 
K, CO,-nak nem lenne szabad maradnia Fordos és Gelis kimu
tatták, hogy fölös kén jelenlétében a reactio108~180"C között 
megy végbe a ·következő egyenlet szerint: 3 K,CO, + 12 S= 
2 K, & + K, S2 0 3 + 3 CO, ; a kénmájakkal behatóan foglalkozott 
doctori értekezésében Klein Lajos gyógyszerésztndor (!. Gy 
K. 1897. 31-34 szám), melynek eredménye a következő: gyógy
szer könyvünk aránya nem helyes, mivel bomlallan K, CO., ma
rad az alábbi táblázat nehánv keverési arányt tartalmaz a 
kép,ződötl termékekkel : ' · 

Alkatrész \ J:Iő-„1 1 me1 se { · 
= _I 
S= 1 s.r 

g, COa = 2 ' 33ooc 

S= 1 s. r 
KsC0a=2> 

s= 1 s l 

K,COa=2" 

500°C 

330°C 

5522% 

59 77% 
K2 s. 

·-------- ·------ ----

S= 1 s. r 
K2co.=1 > 

S~ 1 s.r 
K2COs~075 » 

, 66 57% [{,s, 

51 55% 
Ir. s, 

9 20 
IúCO„ = 961% 
f12 S02=25 6\l°lo 

---

39 08% 

--------

28 50% S= 50;, 

----------

119 63°/0 s - 29 5°/0 

Iiszta K2Sa-ot ugy kapnnk, ha KOH lugha K2 S-t vezetünk, 

- 1-.,5 ~ 

midőn K2 S, fü S képződik, melj hez ismét KOH-t adva 2 K2 S 
támad, melyet tiszta kénnel addig főzünk, mig csak old belőle 
valamit; az oldat elpárnloglatása után K2 S, marad vissza. 

Vizben és borszeszben teljesen oldható, májszinü tö
meg, lugas izü ~ _ H,S s~pgu_; igen nedvsziv;J lévén, le'.'egő~1 
szétfoly, K behatasara lassan atalakul K, SO, es K SO.-@-á, mi
dőn fehér lesz s megszilárdul.. Savakkal leöntve E, S lesz sza
baddá s az illető só kaliumsója képződik Ha nem oldódik ma
radék nélkül, a táblázatban feltüntetett maradékokat s termé
keket tartalmazza 

A kénmájakról már Plinius tesz emlitést s a natr kénmáj 
előállitását leirja, ugyszintén nehány sulfidot már Géber is is
mert s ezekből a ként savakkal le is csapta. Alberlns Magnus 
és Basilius Valentinns tudják, hogj a kén lugokban oldódik s 
hogy alcaliák és kén májszinü testté olvaszthatók össze; Basi
lius Valentinus adta eme terméknek a >hepar" nevet L. Hepar. 

Lihavinsnak 1595, Glanbernek 1658, Bo}lenek 16G3-beli 
iratai említést tesznek a kénmáj előállitásáról és tulajdonságai
ról Stahl 1702-hen irja„ hogy a K, SO, szénnel hevitve kén-
májjá alakul ezzel a phlogiston elméletet is támogatta, ámbár 
a kénmájnak a fémekre való hatása épen theoriája ellen szó
lott Spielmann ajánlotta 176()-ban azt az ai ányt, mely szerint 
a gvógyszer könyvek a kénmájat készitik. Helyes összetételét 
Bertholet- 1803-ban, Berzclius' legnjabban Gelis kutatták ki. Doc
tori é1 tekezést iit róla Klein Lajos gyógyszerész L fentebb 

A kaliumsulfid oldata a bőr mázon át behatol a szöve 
tekbe s ott vérbőséget okozva mélyebben fekvő gyuladásokat 
a felszínre hoz A gyomorba jntva annak sósava által K, S és 
KC/-rc bomlik s mindegyike átszivárog a vérbe, helybelileg 
lobot.okozva, mi lágy bélürülésekben hascsikarásban nyilvánul; 
a has a fü S miatt puffadt Nagyobb mennyiségben eszmélet-
lenség lép fel, a szívverés lassu s a halál hűdés következtében 
villámgyorsan állhat he Halál után az agy bővérű, a sziv tele 
van vérrel, mely H2S-nel van tele, a tüdők bronchnsaiban szin
tén HsS van s ez akadályozza meg az anyagcserét, mely oxy
gén hiányában nem tö1ténhetvén meg, halált okoz; a belek 
nyákhártyája lobos 

· Kis· mennyiségü K2 S, használata után a fejlődő fü S a 
tüdőkön és veséken távozván el, azok elválaszlását fokozza, a 
vér be átment H, S nem változtatja meg azt, hanem halálhozó 
hatása az anyagforgalom megakasztásáhan keresendő Adandó 
belsőleg 0 10 - 0 25 gr vizben oldva Külsőleg alkalmazzák ke
nőcsben rüh, eczema, pitiriasis eseteiben, fürdőkben pedig csú
zos hántalmaknál sokszor nagyon jó eredménynyel, sokan azon
ban a hatást csak a melegviznek tulajdonitják 

Kalium sulfuratum pro balneo, hepai sulim is vulgare, 
nyers alkatrészekb~l készített kénm~j L fentit . 

Kalium sulfuncum, sulfas kahcus sen hx1vae, potassae, 
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tartarus vilriolatus, arcanum duplicatum, sal polichr~slum Gla
serii, arcanum Holsteinense, sal de duobus nitrnm vitriolatum, 
sal enixum Paracelsi, spiritus vitrioli coagulatus Mynsichti, 
protosnlfas potassae slb Kénsavas kalinm K2 SO, = 174 2, a 
magyar, német, holland, dán. angol és amerikai gykvek szerint 
A természetben más snlfátokkal mint ásvány fordul elő (kainit, 
polihalit) a stassfnr ti sóbányában, elöjön a tenger s nehány 
sósfonás vizében. a növényi és állati szervezetben Mint mellék-· 
terményt kapják, midőn Kl\'03-ból fü so. segélyével HNO,-at 
készitenek, előállitható K Cl-nek kénsavval való hevitése által is 
Szintelen hatoldaln oszlopokat képez, melyek jegeczvizct nem 
tartalmaznak, f s 2 64, hevitve erős recsegéssel esnek szét, 
vörös izzásnál megolvadnak; 9 s. r hideg-, 4 s r forróviz fel
oldja, az oldat nentralis Vizoldata a snlfatok reactióit adja Ne 
tartalmazzon nehéz fémeket s ne legyen savanyu kémhatásu 
(KHSO<); a HNOa reactióit ne adja, 

A kaliumsulfát 1-2 gr.-os adagjai az eczetsavas kalium-· 
hoz hasonlóan hashajtólag hatnak, 4 grammnál nagyobb adagjai 
már hányást, hasmenést s nagymér vü kimerülést okoznak, 60 gr 
halálos lehet a kaliumhatás miatt (L kal carhonic) 

Főleg angol onosok rendelik 1 - 4 gr.-·os adagban rhenm
mal mint hashajtót gyenge bélhurut, aranyér, stb. eseteiben 

Kalium sulfurosum, kénessavas kalinm: K2 SO,, szénsavas 
kaliumból keletkezik, ha annak oldatába S02-·l vezetünk s az 
oldatot kijegeczitjük Az előbbi sóhoz hasonlóképen alkalmazzák 

Kalium tartaricum acidum = Kal hydrotartaricun1 
Kalium tartaricum boraxatum = Bm ax tar tnrisata 
Kalium tartaricum neutrum, tarlras potassicns, tartarus 

tar tar is a tus, tartr as kalicus, tar taras solnbilis, sal dim el i cum 
vegelabile, alcali vegetabile' tartar isalum, közönyös bor kősavas 
hamany: 

CH OH COOK 
1 ·= G2 fü Oo fú = 22ií 2 

CH OH COOK 
50 gr fú COs-ot 250 gr HzO-ben oldva felmelegítünk s lassan 
150 gr cremor tarlarit adunk hozzá s ha szükséges, tclitjük 
24 óra mulva a rnegszürt folyadékot szárazra pároljuk Szagta
lan, csipős, keserű izü por, oldata semleges, abból savnkkal 
crernor tartari választható le, calcinm-, barium- és ólomsókkal 
HNOa-ban oldódó csapadékot ad 

Hevi!ve 200°-nál égettczukorszagot árasztva elég s szenet 
hagy hátra, nehéz fémek sóival, calciummal s limfölddel ne 
legyen fertőzve Hatásában a kal. hydrotartaricummal cgiezik 
meg .s 8-30 grammos adagokban adják rheummal, senná,al 

Kalium tartaricum nalronatum = Kalium natrio-tartaricum 
Kalium vitriolatum = KaL sulfuric 
Kalium zooticum = KaL borussic 
Kaliüveg, 1 Kal silicic és ü, eg 

&a Az összes bel- és külföldi 8lil 

gyógyszer- és kozmetikus különlegességek 
mindenféle 

háztartási és vegyszerek 
raktáron tartatnak. 

Mint saját készitmé~y,e1nket igen ajánljuk: 

eascaraain-tablettákat 
székrekedt'isnél, rossz emésztésnél és 

~ elhizásnál. ss 1J ml 
Goultberia kenöesöt 
arcz- és reumatikus fájdalmak ellen. 

Mirtus arezkrémet 
Mirtus szappant 

Mirtus poud.ert 
Mirtus hajszeszt 
Mirtus böriehéritőt 

Szájvizek és fogápoló c:zikkek. 
Megrendeléseket házhoz küldünk. 

„APOSTOL" gyógyszertár 
Budapest, VIII., József-körut 64. Telefon: 

58-80. 

~Iirrt lobclsan ható has11ajtót alkalmaúáki--8 gr ··ol 40 gr 
narancsszörpbcn galaníérgek ellen, 8·--10 óra mulva az adaa 
megismételhető " 

Kandisczukor, a nádcznkor oldatának kijegeczilése által 
készithelő. 1 Sacclrarum 

Kankó, l. 8lenorrhoea 
Kannamosó fü = Equisetum 
K~nterolás, az iralásnak eg} faja (l o ), tulajdonképpen 

cantharrssal való kurnzslást jelent, de átlag, főlea Erdélyben a 
knruzslást ér lik alatta " · 
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cremor tartari választható le, calcium-, badum- és ólomsókkal 
HNOa-ban oldódó csapadékot ad 

Hevitve 200°-n:í[ éaettcznkorszagot árasztva elég s szenet 
hagy hátra, nehéz fém~k sóival, calcinmmal. s timfölddel 1;e 
legyen fertőzve. Hatásában a kal hyd_r_otartancummal cgi ~zrk 
meg s 8-30 grammos adagokban ad1~1k rheummal, senna'ial 

Kalium tarfaricum natronatum = l;almm nat110-tm la11cum 
Kalium vitriolatum = Kal. sulfmic 
Kalium zooticum = Kal. bornssic 
Kaliüveg, l. Kal. si!i.cic. és Üveg 

' ! 

1 
1 

1 
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KaUenit, angol füstnélküli lőpor, titkos üsszetételü rob
banó szer L Robbanószerek 

Kalmos gyökér _::· Acorus Calamus 
Kalodont, fogtisztitó szer, magyarul szép fogat jelent; a 

Sarg-féle Kalodont összetét~ ez : 
Rp -· 

Ca/cii carbon prnecip. 250 0 
Magnesiae nstae 80 0 
Glyce1 ini 500 0 
Sapon, medicina/ 250 0 
Cm mini 40 
O!ei menth. pip. 

cínnamomi aa 2'0 
A szappant a glj cerinben kell felolvasztani s előbb a car

minnal s utóbb a többi alkatrészekkel elkeverni (Proba
tum est.) 

Kalomel = HydrargJI chlor. mite 
Kamala, a roltlera tinctoria. euphorbiaceák családjába tar

tozó kelet-indiai fa gyümölcsének mirigyei. 
A növény 6-·10 m magas fa, igen el van terjedve abes

siniábau, arábiában, Kelet-Indiában s mallotus philippinensis, 
croton philippinense s echinns philippinensh név alatt is isme
retes. A gyümölcs fok, nlely rubinszerü mirig_yekkeI van tele; 
a levelek alsó felén szintén varrnak mirigyek A mirigyeket le
dörzsölik s Madrásból inditják világgá, 

A kamala mirigyei (glandulae rottleriae) 007 mm átmé
rőjüek s tégla veres port képeznek; górcső alatt sátgás burok
kal látszanak kör ül véve lenni, eg) központ körül elhelj ezkcdelt 
buzogányos sejtekkel megtelve, a sejtekben verhenyes gyánta 
van. A mirig.iek vizzel nehezen keverhetők, marólngbau azon·· 
bau megduzzadnak s a gyánta kifolyik. Lehetőleg ue legyenek 
heune az apró, könnyü szőröcskék 80% gyantát tartalmaz, 
mely alcoholban, aetherben, CS,-bcn oldódik, égvényes oldatá
ból borszeszszel egy a C,o H, Os-nak jelzett g}ánta választ
ható el, mig a ;J, Cm Hc 010 oldalban marad; ha a lrnmalát 
lugas oldatban állani hagyjuk sárga jegeczes rottlerin: C22 H, Oc 
válik le; tartalmaz még kevés illó olajat. csersavat mézgát 
Mint lobosan ható hashajtót alkalmazzák4-8 gr„ot 40 gr 
naranesszörphen galaníérgek ellen, 8--10 óra mulva az adag 
megismételhető 

Kandisczukor, a nádeznkor oldatának kijegeczitése által 
készíthető l Saccharum 

Kankó, 1. Blenorrhoea. 
Kannamosó fű = Equisetum 
Kanterolás, az iralásnak egy faja (l o.), tulajdonképpen 

cantharissal való km uzslást jelent, de átlag, főleg Erdélyben a 
kuruzslás! értik alatta 
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Kanyaró, vöröshimlő, morbilli, főleg g; ermekeken fellépő 
ragályos betegség, melyet valószinüleg bacterinm okoz, ámbár 
ez még felfedezve nincsen, de a betegség tünetei arra enged
nek következtetni A kanyaró lázzal, hurutos folyamatokkal s a 
bőrön fellépő pirós, lencsényi foltok megjelenésével jár. 

Lappangási időszakában náthával, ugató köhögéssel kez
dődik, a beteg bágyadt s lázas, nyelve bevont s 48 óra ~ulva 
a szájpadon és a pofa belső oldalán vörös folt mutatkozik. A 
kiütések először az arczon, majd a törzsön, végre a czombo
kon lépnek fel 24 óra alatt s átlag 3 napig tartanak; ezzel 
egyidőben a láz 39--40° között váltakozik s a betegség sulyossá 
válhatik Eme időszak végén a láz csökken s a kiütések a ke
letkezés sorrendjében eltünnek, helyökön a bőr korpásodva 
lehámlik. Ez a kanyaró normalis lefolyása, mely alól számta
lan kivétel van a kiütés és láz befolyásában, melyekre kiter
jeszkedni nem feladatom, annyit jegyzek még meg, hogy a 
kanyarónál a nyákhártyák is meg vannak támadva s a hurutos 
tünetek képezhetik a legnagyobb bajt a betegség lef~lyásá~3m; 
gyakori jelenség, hogy a kanyaró a tüdólobbal. drphte~iaval 
complicálódhatik, mely veszélyes jelentőségü s nem oly artat-· 
lan jellegű, mint a hogy el van róla terjedve a hit .. 

Kaolin, a földpátnak ama fajtája, mely protooxyd1ait elve-
szitvén, a levegőből Yizet vesz magába s lágyabb lesz 

Kapor = Anetlmm graveolens . , 
Kapuczlnus por-nak hivják köznyelven a sabad1lla porai 
Kapuczinus zsir = Ung sabadillae. . 
Karlovszky Geyza gyógyszerész, chemicus s a •Gyógysze-

részi közlöny<-nek 1892 óta szerkesztője, szül 1860. XI 2~ 
Rimaszombaton; gyógyszerészi páljáját fölcserélte 1883-1892-rg 
a chemiai tanszék assisten'si állásával Than dr tanár mellett 
Számos szakdolgozata közül nevezetesebbek: ,A gyógyszerek 
magyar, tudományos, népies és tájelnevezései' 1887. ,Utmuta
tás az ásványvizek elemzéséhez ' (Forditás Bunzen-ból) Előál
litotta a rnbidiumanunoninrnbromidot, melyet Lanfenauer 
tanár ajánlatára idegbántalmalmál alkalmaznak 

Karlsbadi só, l Sal thermarnm Cmolinarnm 
Kar'isbadi thea: a >Dávid-theával• megegyező összetételű 

íűkeverék, !. Dávid-thea' 
Karmelita viz = Spir car melitar 
Kárpáti csepp = Oleum carpaticum 
Kásadaganat = Atheroma 
Kaszat = Acheninm 
Katáng kóró = Cichorium intibus 
Kátrány = Pix liquida. 
Kátrányfestékeknek nevezik általában a kátránytól elkülö

nitett aromásvegyekből (benzol, anilin, alizarin) készitett fes- J 
lékeket. 1 

Kátrányos viz = Aqua picis ,:i 
<'i 

(j 
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Kauri fenyő = Dammara 
Kávain, methystici_n,.a kava-kava alkaloidája, melyből 1 %-ot 

tartalmaz a gyökér s abból alcohollal kivonható; közönhös je·· 
geczes anyag, hasonló a cubebinhez, de sósavval képezett fehér 
csapadéka a levegőn rnegslj;;gnl 

Kavá-kava, a piper-'methysticum nevü ausztráliai cserje 
gyökere, mely leginkább száraz helyeken terem, 2 méter ma
gas, szivalaku levelekkel; a gyökér igen nagy, néha 10 kilót is 
nyom, rostos, szü1késbarna vékony kérge van, mely alatt a 
hálószerü faállomány lünik elő sárgás-fehér se[tes anyaggal; 
harántmetszetben a központot lágy sejtes szövet alkotja; orgo
navirág illatu 

A gyökér porából 5 grot 500 gr infnsumra hazájában 
kankónál használják italul az étvágyra javitólag hat; ható
anyaga nem ismeretes, mivel illó olaja 2o/o és gyantája infusum 
vizébe nem megy át, ugy szintén a chavain (kavain) sem Nagy 
keményitó tartalma miatt hazájában részcgitő italt is készite
l1ek belőle, melv arevarea nevü bőrbántalmat okoz 

Kávé = Coffea arabica, 
Kávé al = Coffein. 
Kedeszmirigy, gland. thymus, azonos a nyirokmirigvekkel 

melyben a fehér vérsejtek fojlódnek ' 
Keftr, kapir, a kumishoz hasonló ital, mely a tej erjedése 

állal képződik s a kaukazusi nornadoknak kedvelt itala. A kefir 
rnycroorganismusait illetőleg Esanloff megállapitotta, hogy a kc
firgomba a saccharomyces cer evisiae, bacilli acidi lactici s a 
bacilli subtilis bacillusoknak halmaza, az egyes csomók felüle
tén coccusok és élesztőgombák vannak A bacterinmok közül 
magában egyik sem képes előidézni a kefir képződését, sót a 
bacill snbtilis az e1jedésben nem is vesz részt, hanem az er
jedő folyadékban fonalakból álló hálót képez, melyre a többi 
bacteriumok telepednek le. A kefimek nevezet! italt különböző 
képen állithatjuk elő: 

A német gykv függelékében az utasitás ez: A 40° C víz
ben 4-5 órán át állott s jól megmosott kefirmagvakat tiz
annyi sulymennyiségü tejjel leöntjük s napjában kétszer letölt
jük s nj mennyiségű tejet töltünk reá, eme eljáJ ást 5-í napig 
ismételjük, midőn a megduzzadt magvak a feszinre jönnek Az 
igy előkészitett kefirmagvakat ismét tizszeres sulymennyiségü 
lejje~ öntjük le s rázás közben 12 óráig egymásra hagyjuk 
hatrn, majd a folyadékot gazeon átszűrjük s minden 75 cm' .. -ét 
'/, literes palaczkokban az előbben használt, felforralt s 20°-ra 
hűtött t~jjel keverjük s 25° C-on állani hagyjnk, miközben az 
ital 1-3 nap mulva élvezhető. A készitésére használt tejet vagy 
s!erilisálni kell vagy fel kell főzni, mert ezáltal a tej pep!oni
sáló képessége s a haemi-albnmose képződése előmozdittatik. 
míg a nyers tej jó talaja a kár lékony gombák képződésének 
'liederstadt szeli! 2 pohár tejre 1 kanálnyi gombát veszünk s 
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20 C0 -on a ke\eréket 8 órán állani hag}juk, egynapos kefirt 
nverünk Eberhardt a következő eWirntot ajánlja a kefir előállitá
sÓ.ra: 1 liter forr:alt és azután lehfüöll föles tejhez adunk 20-25 
gr friss irót s aztán 10-12 5 gr tejcznkrot adva hozzá, a ke
veréket jól eldugaszolt üveohen 24 óráig 15--20 C0-on állani 
hagyjnk, mely idő alatt 1;/'-2 ór:ánkint, összerázzuk Az, üvege
ket fektetve kell elhehezm A kesz kefrr 6-8 napig elall 

Cjabhan kefirpas~tillákat hoznak for galamb;;. melyek a ke
fir gomba praeparált erjesztő anyagát tartalmazzak s egy drb 
O 6 - 0 7 liter tejet alaki! át kefüré 

A kefü tejfelszerü egynemű folyadék, tartalmaz 23-:3°/o 
caseint, 0'±-0'7°10 albnrninl, 0 02- 0 04°,1 0 peplont,_ 1,8-38°/0 

czukrol, 15% alcoholt s 0 9-15% tejsav•a!3 a kmmsnal ke,:e
sebb tejsavat, de több alcoholl larta 1 maz L1 abban a kefirt mmt 
tápláló· szert rendelik kimerilő betegségek ntán, l_ázas betegek
nél mint hűsit6 és tápláló szert Kreosolallal, gumacollal, arsen
nel, jóddal kevene is alkalmazzák mini kellemes viv6szert L 
l\un1isz 

Kehely. növénytani értelemben l. Cal) x 
Kéjgáz -'- Nitrogenium oxygenatum 
Kékfa = F ernambukfa 
Kék kór· = C \ anosis 
Kék kö = Cuín um sulfmic . 
Kekule Frigyes Ágost, jeles chemicus sz.ül Darmsladlban 

1829, IX. 7. megh Bonnban 1895. \'II. l:l; tanára volt a che
miának Heidelbei giiban. azután Bonnban Ffíleg a benzolszár
rnazékok chemiájával foglalkozott 

Kéksav = Acid hydrocy anic és Cyan 
Kelés = Fmunculus 
Keloid a sebzések beh én a sima heg hcl3 el! keletkezfí 

képlet, mely rózsaszinü s a bfíl bői dndorosan kien~~lkedik 
Kelp, a jodtartalmu tengeri növények hami:qanak neve 

Skótországban; a normandiai partokon eme hamn neve: va
rech. !. Jod. 

Kémesi!, Epronvette, v ékonyfaln, alól ~élgömba'.aku fenék
kel biró üvegcsfí, 15- 20 cm. hosszu s 1 ;:i cm, szeles A, che
miai reactiókat, hevitéssel való kémléscket a kemcs?vel vegez
zük A magy gykv legalább 21 közönsé~es s nehany, 3 cm 
átmér6jü kémcsfí tartását teszi kötelez6ve, hogy a gyogyszer
könyvbe felvett szerek identitási, hamisítási reaclióit el lehess·· 
sen végezni 

Keményitö ~" Amylum 
Keményitöoldat, l. Solut arnyli. 
Keményitö tokok, l. Caps amylac 
Kémlelés = Analysis 
Kemnye = Amylnm 
Kémszer; kémszerek, !. Analysis, Heagentia 
Kén = snlfnr ; kénaether ~ aelh sulfur depnrat; kén-

-·- l 

! 

antimon = stib. snlfurat; kéndiox3d = acidnm sulfurosum · 
kénegek = snlfidok ; kS'aessav = acidnm s~1lfur osum; kénes~ 
savas , snlfurosám; kénh1 drngén = aqna hydro
snlfnrata; kénmáj .·.~ hcpar snlfuris; kénoxydok = aeid. sul-· 
furosum, kénsav = acid, ,srtlfuricum; kénsavas sók = sul
fátok ; kénlej = lac snlfm'Ís ; kénvirág = sulfur sublimatnm 

Kender = Canabis 
Kendőző szerek, az arczfest6 s arczszépitő szerek mini: 

ca1 n1in ce1 ussa. cosn1eticus n1osdóvizek és kenőcsök csOportja 
mel\ek az arczot hamisan szépnek tüntetik fel 

Keneny = Bismuth, rosz mag) ar nh 
Kéneső, a hvdrargyrnm magyar neve a török ddnisu" 

szóból. 
Kenet = Linimentnm 
Kennedy tapasz = Cerat aeruginis 
Kenőcs = Ungnenlum 
Kenyér, !. Panis 
Képlet, chemiai értelemben l C:hemiai ir ás és jelzés 
Képzőmütlit = Anaplastica 
Keratin, szaruam ag, a magasabbrendü állatok néhány 

h{irfü?.gelék~ f61eg k~rati;ihól, áll ~ tiszta keiatint az állat! 
koi mok, szm, tollakbol alhtpk elo oly módon, hogy azokat 
tömény savakkal. hig lugokkal \izzel, borszeszszcl, aetherrel 
cxtraluílják Fehéi, fehéres-szürke amorph lemezek, eczetsav
ban, ammoniában s általában tömény lugokban óldódik A pi
lulák hevon{';sár~ a_ keratinnak ~czetsavas )1 : 50) vagy ammo
makos oldatai ~; : 8Ü) alkalmazzak; megszaradva a pilulák vé
kony keratm reteggel lesznek beYonva, mel) réteg a savanyu 
gyomornedvben nem, hanem az alealicus halásu végbélncdvhen 
oldódik fel A ker atmt Unna tanár pepsinnel is kezeli l 
Obdncatio 

K~ratitis ·--:- a szem szaruhártyájának gyuladása 
Kereg = Cm !ex 
Kereszt a gyógyszerészeti jelzéktanban a méregként ható 

g;ógyszei ek neve e'.é illesztett jel: t·. vagy tf, mely jellel cl
lato!t szereket csupan orvosi rendeletre szabad kiadni s külön 
záros helyen tartani, 1 Gyógyszerek, Táblázatok. 

Keresztelő por = Lapis baptistae 
Keresztesek, crnciferae, a kerestesviráguak rendjének 1 

családja. 1 Crnciflorae · 

Ker~szt~e~szet, !1ar ánt~netszet; valamely pi aepar atnmnak, 
melyet gorcsovr vizsgalat ala akarunk vetni, növekedési iiá
nyával derékszögben metszett része, ellentétben a hosszmet
szeltel, melyet a növekedés iuínyában metszünk a pra~pa
ratnmból 

Kergeség, fiatal jnhok, ritkábban kecskék és szarvas'nar
hák idült agyl>etegsége, melynek oka nem az agyve16gyuladás 
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savós izzadmánya, h&nem a kntyák beleiben élősködő taenia 
coennrus hólvagférge (Küchenmeister 1853.) A fertőzés a bél
sárral kiürült s a legelő növén3eire került petékkel történik, 
melyek a t akarmánynyal a i;.rhok gyomrába jntr;a'.<, !lol 3' bura!< 
a gyomorsav által feloldatvan, a 6 horoggal buo, a!czak a be! 
falát átfnrják s a gerinczoszlop mentén vagy a verar~mm~l ':_Z 
agyba jutnak, hol 2-2' /, hónap alatt cseresny~nagysaguva no
nek, de vannak dió- és tyúktojás nagyságnak is; a holyag?k 
viztiszta folyadékkal vannak telve, melyben i-500 scolex usz1k 
A meatámadott állat! i endesen elhull ag) velőgyuladás folytán, 
mivel b gyógyitani, hacsak nem ?Pe;atió utján kop'lny:ilékeléss,el, 
nem lehet. Annál fontosabb a Jnhaszkut) ak el!enorzese s fer
göknek kiűzése (5-15 gr arecadió és ricinus olaj) az ürülék
nek pedig elégetése 

Kermes, arab szó s eredetileg vért jelent; a régi nomcn
clatura alkalmazta a \érszinü növémi és ásvámi termékekre, 
p. 0 al-kermes = phytolacca, ker mes minerale' = stib sulim· 
rubrum kermes vegetabile = sangvis draconis L o 

Keser·eny_ = a magnesiun1 rosz n1ag.) ar neve 
Keserü anyagok, l Amara 
Keserü fa = Lignum qnassiae 
Keserü fü = Yerbcna off species arnaricantes, hb. trifol. 

fibrini 
Keserü gyökér = Gentianae rad 
Keserü lapu = Lappa off Bardanna 
Keserülapu gyökér = rad lapathi acnti, rad bardannae 
Kesor ü lóhere = frifolinm fib1 
Keserü manctola Amygdala amara; kcserü mandolaviz 

aqua amygdalar amarar 
Keserü ördögméz ---'- Centaurea lutea. 
Keserü só = Magnes sulfmic 
Keserü thea -- Spec amaric 
Keserü tejf!l = Polygala amara 
Keserü tök = Colocynthis 
Keserü szerek = Amara remedia 
Keserü viz ccoc L Aquae minerales Asványvizek 
Keserü zab = Fenum graecum 
Kétlaki növények, dioici, 1 Egylakiak. 
Kétsziküek, dicotiledones 1 o és Növényrendszerek 
Ketted savas sók, 1 I3i ok P o. Ketled szénsa-

vas natrium = Natr bicarbonic 
Kettös látás = Diplopia 
Kettös sóknak neveztetnek ama sók, melyek ugy kelet- .. _ 

keznek, hog) valamely több vegyértékü sav hydrogénjeit két 
különböző fém foglalja cl P o, a 8 vegyértékü (SO•)• gyök 
két vegyértéke! K,, hat \egyértékét Al, foglalja el; az igy szár
mazott kettős só a timsó: K2. Al, 4 (S04); vagy a borkősavnak 

~--- ! 
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ha csak egy H-je lesz K-mal, másika pedig Na·mal hehettcsitve 
a sal Seignetti ketttős só l<,eletkezik: ' 

CH OFI COOK 
1 

CH 9Ji CO ONa 
. Kettős törés, némely testek ama tnlajdonsága, hogy a 

rajtok keresztül hatoló fénysngarat ketté hasitják s egy sngár 
helyett kettőt bocsájtanak ki a kilépés oldalán Mindama teste
ket, melyek eme tnlajdonságot mutatják anisotropoknak ne
' ezzük Az alaktalan testek és a szabályos rendszerben jege
czedő vegyek nem anisotropok, a többiek (négyzetes, hatszöges, 
r'.1ombos-, eg,)- és háromhajlásu jegeczek) anisotropok, ha a 
fcnssugár nem a főtengely irányában hatol át rajtok. Eme tü
neményt 1669-ben fedezte fel az izlandi páton Bartholinus 
Erasmus dán tndós. Nevezetes a kettősen törölt sugarakra az, 
hogy egymásra merőlegesen s tökéletesen vannak sarkitva, 
miért is az ily jegeczek (mészpát, quarcz, tnrmalin herapatil) 
fénysar kitókul használhatók. ' 

_ Keverék, mixtura, különböző, egymásra chemiailag nem 
h~to an:yagoknak ~sszehozása oly módon, hogy az egyes alkat
r e~zek ~szre".ehdok ne legye:1ek, de ngy chemiai, mint physi
car tula1donsagarkaf megtartsak Ilyen keverék p o a víz és 
a'.cohol, czu}rnr. és kén, stb A gyógyszer·-alakok legnagyobb
r.esze keverek, rgy a különbfüő ö;szelett porok, összetöltögelelt 
ll~1cturák, syr~p?k, oldatok stb. A keverékekből az egyes alkat
r eszeket nagyi loval meg lehet különböztetni s alkalmas mód
szerekkel sok esetben külön is lehel őket választani; p. o a 
czukrol a kéntől vizzel, melyben a czukor oldódik a kén nem 
stb L Elegy ' ' 

Kézi eladás, a vidéki g.)ógyszcrtáraknak a receptkeszités
scl egyenrangu, sokszor még nagyobb forgalmi tényezője, mely 
a házi szükséglet fedezésére s kisebb bajok gyógyitásáia való, 
kereszttel nem jelzett gyógyszereknek eladásában áll s az el
adott szer dijszabására a hivatalos taxa nem kötelező. A kézi 
eladási czil~kel~ vidékenkint különbözők aszerint, hogy milyen 
szer~ hasznal~lara van szokYa a köznép Megesik, hogy egyes 
v1dekcken kert szereket egy esetleg más vidékről odakerlilt 
patikus meg sem ismeri azon a néven, melyen a nép kéri 
P o. a Mezős.égen _az olenm hyosciamit •lorokgyik-olaj< néven 
rendesen viszik, rmg más vidéken nem is tudnak róla A kézi 
eladás tehát vidékenként spccziális jellegű ugy anyag, mint 
e'.neve7;és tekintetébe:1 Vi'.á~ ,kérdés (?) a kézi eladás jellegzé
sere nezve a kuruzslas _v~dpnak helyes vagy helytelen volta, 
mert ha p. o valalu chu:.mt kér s a gyógyszerész azt expediálja, 
ez nem lehet kuruzslás, de ha valaki azzal állil be: »kérek 
valamit hideglelés ellen« s a gyógyszerész chinint ad, az orvo
sok nagyrésze ebben már lmruzslást lát L Kuruzslás 

Kézi gyógyszertár, 1 Gyógyszer tár. 
líazay, Gyógysz lexicon 111 13 
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Kg .. = Kilogramm 
Kiesow augsburgi essentiája, l Elixirium ad longam vitmn 

Augsbnrgiense 
Kigyó, ősrégi időtől fogva a g)óg}szerészct jelvém e Acscu-

1,~ppal együtt, va~y Hygea kezében egy csészéből iva, vag) pe
dig Aesculap hotpra s az azon levő tányér fölé csavarodva. A 
monda szerint ,~ ki~)Ó ismeri a g)óg)füveket legjobban s 
A.;sculapn~k„ 1s o s;g1f?tt az?k g) üjléséhen ; másrészről (Livius. 
b; 10). m;don a r ?marnk Ep1daurusból Aesculap szobrát Hó
maba v1ttcl~. a, ha.ioba _cg) nagy kigyó bujt be, mel) ct iík Aes
culapnak velvcn, Homaba vittek s templomot épilellek neki L 
Acsculap 

Kigyófujta kö = Zincum sulfuricum 
Kigyófű, néhol a gentiana cruciata, másutt az arislo!ochia 

longa, serpentaria 
K!gyófügyökér =,rad h_ellebori nigri, poligonum bistorta 

„ K1gy~me~e~, a 1.nerli'.'s k1gyóknak a rágó- és halántékizma 
kozt fekvo nm 1g) valade1rn, mely a belül csatm naszerü fogon 
át a hmapo!l sebbe. j;tt A méreg maga szinte!en fo!yadé'k s 
g!ob1:Imon _es a!lmrmnatszer? _anyagon kivül eg.) a!caloiclaszerü 
ve_g) uletet 1s tar taln1az ; halasat szá1 itva sc1n, hevítve sen1 ve
sz1iI cl s 22-,.15 évig is eláll -~\ inér eg az izon1ba jutva ott 
h~ves g}ul~clasos fol,)'amat<;>t ,okoz, meii az egész illető test
reszi e k1lc11ed, ya!amely v1szcrbe jutva azonnali halált okoz 
~rnnden tünet nelkü! guttaütésszerücn A kigyóméreg ellen, ha 
1zmnha 1utolt, hatalmas ellenszert birunk a kal, hypermangani
cmnban,, aranishI0~1dhan, melyekkel a sebet jól ki kell mosni, 
a keze!es ~gyel~kent tünetr az izgatók: a!coho!, arnmoniae 
strychmn bor a!a lecskcndezve sokszor ered mén) lrcz vezettek 
A megn~,art helyc.t ~zonnaI, ki kell szopni s bizonyos tcívo!ság
ban , erosen Ieko1I;1 azt, - hog) a méreg fc!szivódásüt meg
akada!yozzuk; azntan kell hozzáfoooi a kié<>etéshez vag) 1,1·_ 

'1 L l'" ' I b b n1osas 10.z ~orn1e1 ge { 
Kigyópor = antimonium crud 
K~gy?tr~ng = a1_un1 n1~culatun1, scrpenla1ia \irg 
K~gyozs1r, axung1a ascb1ae vagJ néhol ol. jccori'; asclli 
Kikerics = Colchicum; kikerics a! = co!chicin 
K!logramm = 1000 gramm 
K1l0Qramm-meter = a n1unka n1értékcgysége, az az erő, 

n~c!.Y. 1 kilogramm snl) t 1 mp alatt 1 méterre képes felemelni · 
7a krlogr an11n-1neter = 1 lóer6 ' 

Kinetit, robbanó aniag, mel.1 11il10szénlr1d1o<>énhen oldott 
nitr.oce!lu!osebó! _áll, melyhez még "légeny- és éirtor~avas sókat s 
únhn1onpcntnsulhdot kevernek; viz ne1n hat reá. csak a 180°(: 
meleg robbantja fel · 

Kinkelibat = Cornbrctum Ham 
Kinoi gun1mi seu resina kíno, (ru1nn1i (Xan1hiense adstrin

gens Ga1nbiensis, gun1n1i rub1urn, 
0
a pterocarpus n1~rsupiun1 
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:\fart (papi!ionaceae) hindostani nagy fának levegőn megszári
tott nedve, mel.iet ugy.JlJCrnek, hogy a fába mély szurásokat 
eszközölnek, melyből sŰI ü veres nedv fo!y ki; ezt szabad le
vegőn nehány óra alatt heszáritják s laládikába téve Madras
ból küldik a kereskedésbe,.». a féleség a malahari vagy am-
boinai kino, a nén1et gylr\i szerint 11ivatalos . 

Borsónagyságu idomtalan darabok, fény lő feketésharnák, 
poruk veres, szagtalanok, összehuzó izüek, vizben megduzzad
nak s azt veresre, az a!coho!t sötétveresre festik A szájban 
m eglágyu! s a fogakhoz tapad, a vizoldat savan} u kémhatásu 
s közÖmbösités utáu FeS04-fől megkékül, más sajátságaiban 
a catechuval egyezík meg T arta!maz: 1 kinocsersavat, mely a 
catechucsersavva! azonos; 2. pyrocatechint ; 3. calechint; 4 
1 % hamuany agol Hatás tekinletében a cser savval és catechuval 
egyezik meg, de azoknál g) engébb Oly esetekben a!kahnazzák, 
hol összehuzó szereket hosszabb ideig kell adagolni 

A malabari kinon kivül még a következő féleségek van
nak forgalomban: 

1 Bengali vagy butea kúra, mely fekcteveres szegletes da
rabokat képez, a!coho! 40'fo-ot old fel belőle; a keletindiai 
butea frondosábó! származik; 2 a/1 ilwi vagy gambiai kúw, 
szegletes sötét' eres !emezeket képez, származik a Senegalban 
tenyésző dr apanocarpus senegalensis látó! (a mandingók e fát 
kano-nak nevezik). 3. jamaicai !dno, a coccoloha uvifera (po!i
goneac) lából vizzel vonják ki: '' colombiái kino, a melyet 
sokszor mint sanguis draconist adnak el, a rhisophora mang!e 
L fából vizze! vonatik ki; 5. anstrnliai liino, az eucal)'ptus 
rostrata s válfajainak nedve, mely np1lós darabokat képez 
Ezen féleségek alak tekintetében különbözők, de tartalmukra 
nézve n1egcgyeznek a n1alabari kinoval . 

Kirakat-üveg; mivel a gyógiszertárak kirakatába nem mm
dig lehel kitenni valamit, hogy üresen ne á!ljon az, csinos ki
vite!ü, szines folyadékkal megtöltött 8~ 10 literes üveget szoktak 
abba helyezni A kirakat-üveg meséje röviden ez : Giovani 
Ghilhcrti, bolognai gyógyszerész kirakatában egy zöld palaczkot 
helyezett el tükrök közölt ugy, hogy a járó-kelők arczukat a 
tükörben megláthassák Mindenki megijedt a zöld arczszin 
miatt s mivel azt hitték, hogy valami járvány van, beszaladtak 
a gyógyszerészhez, ki örömmel adott nekik valami csodaszert 
drága pénzen, meghagyva nekik, hogy másnap ismét eljöjjenek 
Másnapra Ghilberti már piros pa!aczkot te! kirakatába s bete
gei örömmel szemlélték immáron piros arczukat a pirosan 
reflectá!ó tükrökben. (Ez ál!itó!ag 1412-ben történt) Kirakat
üveghe való folyadékot kaL hypermangannal, ch!orophyll_aI, 
eosinna! festhetünk meg, vagy pedig a következő vények sze11nt 
készithetjük azt Bomstyúmúrga : Hp Ka!ii bichromici 300 0, 
acidi nitrici 70 aquae dest 9600 0. lbolyaszin Hp Cobalti nil
rici 120'0 ammonii carbonicí 60 0 cnpri su!fur ammoniati 60 0, 

13· 



- 196 -

Aquae 9000 0. Arnnysá1ga: Rp.. Sang dracon 2 Í, acidi sulf 
conc, 12 0 macera per horam 1/ 2 dein adde aquae 9000 0 

Király-csepp ~ T ra le Hoa; kir ályfű ~ ocynum basilicum, 
másutt agrimonia eupat. királygyertya ~ verbascnm thapsus; 
király-ír = ung hasiliconis; királyné viz = spir rosmarini; 
király-pálinka ~ tra le roa; király-virág ~ flores calcatrippae 

Királyviz ~ Aqna regia 
Kirchhoff Gusztáv Róbert, német ph) sicns, a szinkép elem

zés halhatatlan nevű felfedezője, szül 1824 márcz 2. Königs
beigben, megh. 1887 okt. 16 Berlinben 18:)0-ben a boroszlói 
egyetemen volt tanár, hol Bunzennel ismerkedett meg, kivel 
azután Heidelbergába ment, Helmholtzczal együtt a szinképelcrn
zést fedezte fel, de vizsgálódásai miatt szemét tönkretette s 
kutatásait hazánkfia, Hoffmann Károly folytatta Kirchhoff 
1875-hen meghi,ás folytán a berlini egyetemre ment, hol 188(i-ig 
adott elő a melegség, fény, electromosság, mágnesség miben
létéről. L Spectral-analysis 

Kitágulás, 1. Hő. 
Kitaibel P.ál.. jeles magyar botanicus, szül 1 i57, febr 3. 

Nag.) mfü·tonbán, megh. 1817. dcczembcr 13 Pesten A pesti 
egyetemen ó volt az elsők között, kit doctorrá promoveáltak s 
1802-ben ugyanott adta el(í a gyógvszerészeknek a chemiát és 
botanicát, dc csak az 1793 évben; egész életét utazással s nö
vény tani kutatásokkal töltötte el s saját nevéről is neveztek el 
egy növényt, melyet ő ismertetett először: Kitaihela vilifolia 
Wille, a malvaceák. családjában, mely virág St>káig diszitette a 
magi ar tudós sirját 

Kitt, különböző ragasztóanyagok általános neve, leggyak
rabban az ablaküvegnek a. rámához való crősitésérc alkalmas 
agyagállományn kitlre vonatkozik, mely kitt nem n1'Ís, mint 
lenolajfirnisz és finom krétapor keveréke. A különböző czélokra 
alkalnrns kittek közül álljanak il! ezek: /(,// beiiilwek iiuegre 
rngaszlásúrn: I Colophonium 325, Natr carbonicum 12:), Aqua 
ií50, főzés közben elszappanositandó s azn!án 2000 r égetett 
gipszszel giurandó össze Hamar keményedik. (Zománczbe!ük
höz való) II. Mastix 10, Oleum lini 30, a fonó elegyhez adunk 
10 r. Cernssát s 20 r..Jythargyrnmot Fémbetük felragasztásfüa 
forrón használjuk Il Uvegrngasztó /,itt, wválló Asbes! 2 0, Bar 
sulfm 3. Natr silicic liquid, 2 - Asbest 1 0, Arena sulit. pulv. 
1 0 Natr si!icic Jiqu 2 0 !. még Fenumina Gummi ragasztó 
és Hagasztószcr ek és anyagok 

Kivonat = Extrac!um. 
Klaproth Márton Henrik, német chemicus 1713 Xll 1 meg

halt 1817.. L 1 Berlinben. Eleinte gyógyszerész volt a berlini 
Valentin-féle gyógyszer tárban, majd a tüzérségi académián a 
chemia tanára, 1810-ben egyetemi tanár Számos felfedezésén 
kivül a quantitativ analysis körül szerzett magának érdemeket 

;',' 

,-:~~: 
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A fer rum aceticnm használatát ő vitte be a gyógygyakorlatba 
s az ő nevét viselte régeil a Tinct feni acetici aethereosa, 1 o 

Kleptomania ~ Cleptomania 
Klistar = Clyster. 
Kneip Sebestyén, wö~fcni plebános, egy az ő nevéről 

nevezett gyógyeljárás mestere, szül. 1821. Y 17.. Apja huszon
egyéves korában vándorolni küldötte és akkor egy jószivü 
plebános magánál tartotta és vállalkozott arra, hogy magánnton 
előkészili a gimnáziumra Huszonhároméves korában iratkozott 
a gimnáziumba, s harminczhároméves volt, mikor - 1851-ben 
- pappá szentelték, 1855-ben Wörishofenben káplán lett A 
mig tanult, sokat nélkülözött és koplalt, meg is betegedett és 
vért köhögött. Maga is lemondott életéről. Egyszer egy füzetre 
akadt, mely a hidegvizzel való gyógyitás alapelveit tárgyalta 
bt a gyógyitás! magán megpróbálta, s minthogy segitett rajta, 
másokat is gyógyitalt és kuráját rendszerré fejlesztette A plé
bánia betegeire rádiklálta a vizet és a népben tényleg oly si
kert ért el, hogy hire - kivált paptársai közt - széles körre 
elterjedt Eleinte csupa pap-pácziense volt, később, kivált az 
utolsó évtizedben oly hirr e vergődött kurája, hogy a wörisho
feni plebániát (mert 1881-ben plebánossá lett) valóságos nép
áradat özönlötte cl. A legfelsőbb körökből is akadtak páczien·· 
sei, kik teljesen alávetették magnkat az ő rendelkezéseinek 
Mert Kneip páter az ő egyszer ii .. szókimondó módjával óriás 
hatást tudott termi az emberekre Yak buzgalommal csüggtek 
rajta betegei. E bizalom a páter egyinéségén kivi\] azon is 
alapull, hogy betegeitől soha sem fogadott el honoráriumot és 
apostoli önzetlenséggel igyekezett szem ed6 embertársain segilcni 
L Hidegvizkúra 

Knorr Lajos, német cl1emicus, szül 1859 XII. 2 München
ben 1889 óta Jemíllan eg) elemi tanár Főleg a pyrnzol-vcgyek
kel foglalkozik, az antipyrint ő találta fel 

Kobalt = Cobalt 
Koch Róbert, jeles német orvos és bacleriológus, született 

181:1 XII. 11 Claus!halban. Göttingában nyerte el orvosi okle
velét s elébb 01 vasi praxist folytatott, 1872-ben Wollsteinban 
telepedett meg s főleg bacteriologiai tanulmányokkal foglalko
zott 1880-ban fölfedezte saját festési módszerével a gümőkór 
baci llnsá! s azt !enyészetben is elő tudta állitani A km mány 
1883-ban az Aegyptomba s lndifüa küldött choleraexpeditió 
vezetésével hizta meg, mely expedi!io alatt felfedezte a cholera 
kórokozóját a commabacillust s alkalmat adott az az eileni vé
dekezésre A km mány 100 OOO márka tiszteletdijjal honorálta s 
a berlini egyetemre hivta meg l. Bacteriumok, Cholera 

Kochmeister Frigyes báró, főrendiházi tag, (kinevezett), a 
legelső magyar drogueria megalapitója, szül 1816. Sopronban, 
a bécsi műegyetem elvégzése után 1842-ben nyitotta drogua 
üzletét s nagyszerü ipar- és kereskedelmi vállalataival szerzett 
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magának é1 demeket s nagyban előmozditotta a magym ipart 
1859-1891-ig a pesti keresk és ipai kamarn elnoke 1866-ban 
vaskoronarendet, később bárói rangot n) ert 

Kocsonyák = Gelé. Gelatine 
Kokkelmagvak = Cocculi indici 
Kola acuminata EndL Stercnlia acnminata. L. bíízfa, a róla 

nevezett család fája 85 fajjal a forró égöv alatt; g~szteny~
nagyságn pirosas kellernellen izü gyümölcsét (Kola dw) a ne, 
gerek pörkölve Jágják (szudáni k.ávé) s pénz g1anárit.1s hasz: 
nálják Mivel a koladió sok coffeml tartalmaz, annak pvallatar 
alapján az orvoslásban is használják extractnm, tinctura sth 
alakjában Extractumával készül a Kola Astrer granula L 
Granula. 

Kolanin = Coffein. 
Kola tabletták (Berncgeau) Rp Extr kolac sicc. :10'0 Pulv .. 

chocolad 20'0 Eleosacch vaniliae 30 Ami li qu s. f pastilli No 
100. Minden tabletta 0 01 gr coffeint tartalmaz 

Kolbászméreg, 1 Botulismus 
Kolbe Adolf Vilmos Hermann, német chemicus 1818 -1884 

A chemiát Gilttingában hallgatta Wöblertől, 1812-ben Bunzen
nek lett assistense, 18·17-ben átveszi Liehigtől a ,f~andvör ter
buch der Chcmiaec szerkesztését, majd egy,etem1 tanár lett 
1851-ben Marburgban, 1865-ben Lipcsében Ő állitotta elő a 
salicylsavat s felfedezte annak antisepticus hatásút, 

Kolera = Cholera 
Kolika, l Enteralgia 
Komló, l Lupulus 
Kontyvirág = Arum maculat 
Konyha, !. Lahoratorinm. 
Konyhasó, l. Natr chl'oratum 
Kopaszság, l Alopecia 
Kopogtatási módszer, a beteg testrész mcgkopo~tat~sa s 

az ez által keletkezett hangból való következtetés a' 1llcto lest- 1 
rész kóros állapotára 1 Auenbrnger ··1 

Koponya = Cranium, Cephalum 
Kór = Betegség; kóros, beteges 
Korarima cardamomum = Cardamomum j 
Korhadás = Égés, mely folyamat hizon1 os mycroorganis- I 

musok oxygénátadó tulajdonságán alapszik •· 
Kórház, a betegek ápolására szol$áló nyilvános v~gy. ma

gánintézet, melynek eredete a Ill. szazadba vezetheto vr~sza 
Akkori időben a hélpoklosságban (lepra) szenvedőket különrtct-
ték el, a középkorban a betegápolást s gyógyitást felkaroló Jo
vagrendek voltak a kórházak megalapitói (templariusok, johan
niták). A XV!Il században már az államok a közegészségilg) 
érdekében álli!o!!ak fel kór házakat A kórházak mint egészség
ügyi intézetek, az állam által engedély eztetnek s anna~< belügy
minisztere által ellenőriztetnek (1876. XIV t ez. 9 feiezet) 
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Járván.1os vagy fmtőző betegségben szemedők számára 
külön kórházak állitandók fel, melynek felállitásáról minden 
1000 lakosnál többet számláló község tartozik gondoskodni 

Kórházi gyógyszertár, l. Házi gyógyszer tár. 
Kórházi láz, zsulolt . .rfosszul szellőző kórházak betegein 

fellépő kórtünetek: genyvérüség, üszök, orbáncz, köteges hagy
máz stb 

Kór jel ·= Symptoma, l o 
Kórjóslat = Prognosis 1 o 
Kórisme = Diagnosis, l o. 
Korneuburgi por K wizda-féle: 

Rp 
Nutlii .mlfu1 ici dilapsi 
Flor. Sulfúrn 
Pulu rnd genlianae 
MFP 

850 
10 0 
50 

Korom, fuligo, szerves anyagok tükéletlen elégése alkalmá
\al a füsttel együtt tovaszálló finom szémészecskék, meljek a 
szüraz deslillatió termékeivel (kátrány, krcosot) lehetnek keverve 

Korpa = Furfur 
Korpafű = Lycopodium; korpaffünag e== semen lycopodii 
Korpásodás, l Hajápolás. 
l\órtan = Pathologia, l. o 
Kosbor, vitézfíí, nőszőfíí, agárfií, a róla nevezett csahíd 

füve 80 fajjal (hazánkban 22 faj) 
A kosborfélék -- orchideák -- bojtos gyökere között eg.i

két gumó van, a nlCI) bői a szár cr ed, az pnhábh, a másik te
tején rüg) el visel, a melyből a következő évben uj hajtás nő 
ki Némely orchisfélék élősdiek, chlorophylljuk nincsen, azért 
sápadtak A nem élősdiek levelei lándzsásak, szárölelők, a le
vélerek nem :igaznak szét A virágok fürtalakot képeznek; az 
egyes vinígok leple szir omnemü, hatmctszetü s az ajakosokra 
emlékeztet, a felső öt sallangos rész a sisak, az alsó egy levelü 
és más szinii rész a mézajak Csak egy porzójok van kikép
zéídve, mely az alsó állásu maghonból kiemelkedő bibére haj
lik1 azonban azt n1égscn1 ter1nékenyiti n1eg1 n1ivel a virágpor 
nem hull ki szemenként, hanem csomót képez, melynek ni elv
alaku folytatása a méztartó hejürata fölölt van, alkalmas helyen 
arra, hogy a rovarok fejéhez tapadva, más orchis bihéjéhez 
juthasson Az or chisok közül főleg az orchis morio gumója 
(salep) s a vanillia hir g_)ógyszerészeti fontossággal, !. o 

Kosmin szájviz: (hc1lini hiv elemzés) Rp. Formaldehsd 
0·327%. extr ratanhae - myrrhae aa 0 027 /0 , saccharini 0 027%, 
Aqua 41"/0, Alcohol 58% Olei menth pip -- geranii aa qu s 

Kosso = Knsso L o 
Kossein, kussin, kussein, koussin, a kossovir :igok resinoid 

anyaga, melynek sósavas sója a magy lI gykvben hivatalos A 
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kossin: C" H" 010, vékony, sárga, iztelen rhomboder jcgeczeket 
képez, 142°-nál alaktalan tömeggé olvad, mely azonban pár 
csepp alcoholtól ismét jegeczes lesz Vizben nem, alcoholban 
nehezen (1000 r -ben 2 3 r ), chl01oformban, CS2-ben, aetherben 
jól óldódik, ugyszintén lugokban is, mely utóbbiból savak által 
kicsapható s a csapadék alcoholban már oldódik ; tömény kén
savval főzve sárgaszinü oldatot képez s bomlástermékül amyl
szeszt s valeriasavat ad. Mint anthelminticnmot 10-20 gr-os 
adagokban. alkalmazzák, ámbár sokan a tiszta kosseint hatásta
lam1ak tartják s azt irják, hogy az csak a virág többi alkatré
szével együtt fejt ki hatást 

Kosz = Favns, 1 o. 
Kothe szájvíz: Rp. Acidi carbolici 0 10, Acidi salicylici 0 30 

Olei menth pip X Spir vini 65"/0 100 
Kousso = Kusso. !. o 
Ktvasav = Acid silicicnm 
Kovasavas sók = Silicálok 
Kozma, bizonyos átható szagu vegyületek általános neve, 

melyek az alcoholok csoportjába tartoznak, de vannak összetett 
aetherek s szerves savak is közöltök, melyek vagy az erjedési 
vagy az égési folyamatok alkalmával képződnek. lly vegyületek 
az amylalcohol, capryl, capronsavak, arcrolein stb 

Kö, hug\ kő és epekő l o. 
Köhögés; tussis, reflexműködés, melyet a gége és légcső 

nyákhártyájának izgatása Yált ki a hurutos váladék, izgató 
gázok vagy mechanicai erők behatására ; az inger a \<:özponti 
idegrendszeren át a nyultagyba jut, melynek közvetítésével 
mély belégzés s az ezt követő hangrés-elzáródás jelentkezik, 
mit követ a hangrés hirteleni megnyílása a tüdőbeli levegő 
nyomása folytán; ez adja a·z ismert köhögési hangokat 

A száraz köhögést a gége és a légcső b6vérü hurutja 
okozza, ngyszintén száraz, váladéknélküli az ideges kö
högés is, melynek oka a nyultagy ingerületében keresendő. Vá
ladékkal járó köhögést okoznak a gége, légcs(í tüdő nyákhár
tyáinak hnrutjai, föleg ha azok idültek, tünete a köhögés a 
iszamárhurutnak, croupnak, tüd6vésznek Gyógyításának az elő
déző ok ellen kell irányulnia, de szükséges az inger megszünte

tése is, mit csillapitókkal: morphium, codein. heroin, opium, 
vagy a hurotos váladékot leválasztó . szerek által: ammonia, 
szalmiak, ipecacuanha stb. lehet elérm, melyek azonban a kö
högés lényegére nem hatnak gyógyítólag, mivel a kiköhögött 
nyák helyébe ujabb mermiiség képz6dik Czélszerü e kélfék 
hatásu szeroket együtt alkalmazni, p. o opiumot ipecacnanhá
val, liqu. ammon anisatumot morphinmmal. 

Kökörcsin = Anemone; némely vidéken az (íszi kikeri
cset is kökörcsinnek nevezik 

Kökörcsin-csepp -" Tra colchici 
Köldök, ambilicus, a has felszínén levő hegyes behuzódás 
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n1ely az en1briónál eg)' zsinorsze1ü csővel van összekötve ~/
méhlepényn)el; eme z_sinoron át megy a viv6- és \er6ér \éie 
a magzatba Szüléskor a köldökzsinort elv,ígják s hurokra kötve 
er(ís kötéssel leszoritják, hogy elsorvadjon 

Kölní viz = Eau de (,;,01ogne 
Köménymag, édes- P6eniculum. Kömém mag, közönséges = 

Carnn1 carvi, Carvun1; körnényn1ag római ,. olasz = foeni
cnlnm. 

Köneny =' Hydrogenium magyar neve, mi\ cl legkönnyebb 
az eddig ismert testek között. 

Könny, a szemüreg külső zugában ie'>Ő mirigyek váladéka, 
melynek czélja a szemteke nedvesen tartása s az esetleg be
jutott idegen anpgok eltávolitása 

A köny 98·2% vizből 0 5% fehérnyéből és 132% szcnct
len sókból, f(íleg Na C/-ilól áll s folyton elválaszlatik. A könny 
a szemhéjjak közt lev(í csöveken és csatornákon át az orr
üregbe jut, eme csatornák eldugnlása folytonos könnyezést 
okoz A kön} ehálasztását idegbefolyás tartja fenn s szabá
lyozza azt, azért fájdalomnál vag) más behatásra az illető ide
gek ingerliletére a könny nagyobb mennyiségben választatik el 
s rendes utján nem távozhatván át, a szemnyiláson át az 
ar czra ön1lik 

A könnymirigy hurutos lelolyásu megbetegedései miatt a 
váladék is hur ulus lehel, 111cl.Y bővebb könn.) czésbcn, csipáso
dúsb an nyilvánul. L Conjunclivilis 

Kőolaj = Oleciur pelrae 
Kőolaj égény ~· Aether petr olei 
Köp, köpet, a légulalmak hmutos váladéka, mely a szájon 

át köhögés és krákogás által ürithetéí ki, ép légutakban köpet 
nincs A köpet ha nyákos, akkor színtelen, a genysejtekct tar
talmazó zöldes- sárga, a vért tartalmazó vörös. A nag) ohb tiid6-
alvcolusokból előkerült köpet habos, a nagy légholyagok miatt, 
a kicsiny alveolusok váladéka a levegőt finoman tartja 
szétoszolva. Mivel a mjcroorganismusok legnagyobb számhai1 
a váladékokban fordulnak el6, igen fontos a fertöző betegség
ben szenvedők köpelének azonnaii elpusztítása, desinficiálása, 
nehogy a haclerinmok .tO\atcrjedjenek Köpőcsészéket czokból 
vasgálicz vagy sublimát oldallal töltünk meg s naponta több
ször ürítjük ki azokat 

Köpöly, kicsiny üvegbura, melyet mcgmelegitve valamely 
mélyen fekvő gyuladt hely fölötti bcmctszésre szorítanak: a 
megritkult meleg levegő lchliltével a metszett sebből vér szi
vatik fel, meli vérelvonás a mélyebben fekv(í gyuladás eny
hülését vonja maga után · 

Köpölyözés, l. Köpiily 
Köptető szerek, 1 Expecl01 anlia 
Kőrisbogár = Cantharis, l. o 
Kőris ezerjó-fü = Dictamnus alb. 
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, „ Kőrisfa, az olajf~félék híja minleg) 30 fajjal a mérsékelt 
egovek alatt Ágas, paratlarml szárnyalt le\elei keskenyek, üt
ellenesek; apió, tökéletlen vinígai lombfakadás előtt jelentkez-
1;ek, s háromfélék :„ csak .hi.?1esek, csak termősek, vagy páros
eltuel': .''?el3,ek , kulon-)rnlon csoportot alkotnak egyazon fán 
Tern;esoK zaszlos. Hazankban a magas kőrisfa: traxinus excel
sior igen g3 a kori ~ a babona azt mondja, hogy a kigyó nem 
maradhaJ alatta s 1~1káhh a tüzhc szalad, mint kőrisfa alá. ha 
nincs n1as .n1cnek\csc A.z egy plo111ban tcn.vésző fraxinus ornus-
ból nyerik a mannát · 

. K,ör'ÖI!'· }.mguis, ~ kezek és lábak körömperczeinek háti 
fclszmen levo szarukepletck, me]\ ek a hőr irhaiéte<>éhez van
nak nőve (k ágy) s azon !ul szabadon kiállanak A kö1 öm felső 
fele Sll11,a .. alsó ?!dala léczes. mely léczek között ideg és vér
eden) '.lus nhareteg van, melynek megsérülése igen fájdalmas 
lelolyasu lehel · 

.. „ Kö!·ö.m!11ére~; a. ,körön; per ez szö\ e lének gyuladása, mely 
kul;o ,~ernlesekbol .. szairnaw fertőzésből ered, igen heves lük
teto fa1dalommal ia,r s genJedésbe megy át, mely ha nem tör
het le!, a szorns~edos. szövetek g) uladúsát is okozhatja siít 
csonthartyagyu!ndassal 1s lehet comhinálva a köröm elhal s 
helyette uj nií ki llC\ eny, cse!ekhcn hideg l;orogatrís kisérlendfí 
me~, mely ha n;,m h~sznQ], eni he meleg borogatások cnyhitik 
a fa]dalmat s eloseg11Ik a duzrndt kötéísziivet megnyílását· a 
genyt a gyuladt rész felme!szésé\el kell kivezetni s ezáltal a 
g) uladást föltartóztatni Jó hatásuak a <>em cdés eltüntetésére a 
hígan) nyal készült tapaszok és kenőcsÖk ·· 

Körömvirág = Calendnla off ' 
Kősó, halit, l Natr chloratum 
Kőszén = Car ho ligni'" t ossilis 

, .· Kö~zvény,. a.~lritis m'!ca, podagrn a szervezet azon mííkö
des1 111haJa, n11don a fehernyek nem hontalnak fel lükéletesen 
s a felbontatlan te1mékek, alburninatok, hngysmak igen felsza
Jl,ou;d!rnk abban K~lönösen oly egyének betegsége, kik bő 
1'~pl_alek, mellett keves testi munkál végemek A betegség főleg 
fe1 haknal .Jt'len!keZ!k a :iü--10 éves kortól a különböző izüle
!ekben feltépő hasgató, szuró legkinzóbh érzetekkel· a fájda
lom rohamok alakjában 7-8 éjjelen át CT\ötri a bct~<1et 

„ A köszvén) gi,ógl kezeJésénél a ffí~Íilyt az egy~zerü, le
heloleg husmcntcs laplalkozasra kell lmditani a megfelcl{í les!
gyakoilatokkal cg} bekötve; lcgjohh szere a •vatta és idő• a 
vrss~am?r~dó s~öveU elváltozások ellen jó hatásnak a hugys'av
oldok, h!hmrnsok, . .1ocl, kmi)hasós ás\ ünpizek, meleg fürdők 
Pontos etrend1 módszerrel különben többet lehet elérni mint 
bármely hirdetett g)ógyszenel ' 

Köszvénypapir = Challa epispastica 
Köszvénysó = Kalium jodatum 
Kötszerek = I.igamenta, 1 o 
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Közellátás = ~lioJJia 1 o 
Krameria triadra ,_ Hatanha 

- - .-~ 

Krampampuli, Rp~ Amydalar arnara1 gr 300 contrn1dc et 
misce Aquae quantitate gr 1000, stet per cliem, dein adde 
Cinnarnomi 30, Car.Jophylljp. 30, Cent amantior 120, Zingib 
rad GO, Coccionellae 8, .e'remor tartari 2. Spir vini 75% 20000 
Digere per dics octo, dein exprime et filtrn, admisce Saccha 
rnm 1000 solulum Aquae 20000 quanlite 

Közérzeteknek neveztetnek azon érzetek, mel) ek valamely 
testrészünk állapotáról értesítenek IIien érzetek a fajdalom
érzés, borzongás, csi:{Iandoz~ls, kéj 1 éhség és szon1juságérzés . 

Krasis = vegyülés. 
Kristály, l Crystalli .. 
Krisztuspálma = Hicinus, a pálma szó itt leni eret jelent 

nem pedig pálmafát 
Krisztustövis ~Jujuba fa 

, Kron-aethyl, titkos szer, csúz, kösz\ ény és rnigraen ellen 
All 4 gramm oleum menth pip 8 gr. aelher su!furic és kevés 
canthar idinből Dör zsöW 

Krumpliczukor, l Glycose 
Krypton, elem, mel) et a levcgfíheu 1899-b en Hamsa} és 

Monis fedeztek fel az argon mellett s elrejtett volta miatt ad
ták neki a krypton nevet Az elem a periodusos rendszerben 
az argon-helium csoportba tartozik, atomsnlya 80, 20000 tér
fogat levegőben 1 térfogat ki yp!o11 'an. Szinképébcn egyik vo
nal az északi fény zöld vonalával esik c'-)sszc (hullán1hossz1u;ága 
e vonalnak 55G6 3) miért is Bei thelot az eosium (cos~ hajnal) 
nevet adta neki 

Kumanga, eiy!luophloeum kuminga, leguminosák nagi fája, 
melynek kivonata erylhrophlciut tar lalnrnz, 1. o 

Kumis, kumys, gallaz:pne, lac fermentatum. erjesztett lej, 
alcoholtartalmu tejkészi!mény, mely a tatároknál a szeszesital t 
pótolja s a következőleg állitatik elő: 10 liter kanczalejel 
150 gramm mézzel kevernek s vászonzsacsakóhan a követke
zőkből álló pépet tesznek bele: 100 gr. lmzaliszl, 31 gr zúzo!l 
köles, 34 gr serélesztő s elegendő kanczalej. Az igy összeálli
lot! tömeget hordóban 2:)-~30° mellett erjedni hagyják (30 óra) 
majd hideg helyre téve 1/ 2 nap mulva az átsziirt folyadékot 
üvegekbe töltik s elhasználják Mivel nálunk kanczatejet nem
igen lehet kapni, a kumist tehéntejből állithatjuk c!fí követke
z6leg: 10 lite1 lefölözött tejhez 3 liter vizet, 250 gr tejczuk1ot, 
250 szöllőczukrot, 50 gr soda-bicarbonát, 15 gr- konyhasót, 
15 gr boraxot és 50 gr serélesztőt adunk s úgy j:írunk el mint a 
talárok Kumis kivonatot következőleg készilhetünk: 100 g1 tcj
czukrot 100 gr szöllóczukrot, 300 gr nádczukrot 36 gr KH 
COs-at és 33 gr sót 500 gr. tonö savóban oldunk, kihülés után 
100 gr. borszeszt és u a híg serélesztéít adunk hozzá Ha eme 
folyadékból 5-6 evókanálnyit 1 liter lejjel keverünk, l'/2 nap 
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mulva élvezhető kumist ad A kumis fehéres C02 tartalmánál 
fogva csipős folyadék, tartalmaz 1-2°/0 alcoholt, 0'8°/

0 
_C02-t, 

kevés tejsavat, zsirt, ásvánssókat, melegen kellemes, hidegen 
nem Használata után a vizelet, verejték kiválasztása emelke
dik, a köthártya és nsákhártyák lobosak is lehetnek, a hószám 
szintén bővebb. A knnus hasznábla után fellépő kellemes vál
tozások csak akkor észlelhetők, ha azt a beteg nem városban 
hanem tiszta, üde levegővel biró pusztán haszná!ja Mint táp
szer főleg tüdővészeseknek ajánltatott, de kerülm kell, ha !az 
van jelen s ha tüdővérzés1e a betegnek hajlama van, vagy ha 
a sziv, vesék bántalmazva vannak 

Kuruzslás, jogosultság nélkül való orvoslás, mely ha kere
selképen folytatlatik, azaz ha a kurnzslcí pénzt fogad el, eme 
eset 18'7.6 XIV t-czikkbe ütközik, mig Németországban jóhisze 
müleg gyóg) ithat bárki is, csak az orvos czirnet nem szabad 
használnia A km uzslás kér dés e igen határnzatlan, g) ógysze
r észekr e nézve plane bonyodalmas; p o. ha vala'<i Iaicus létére 
embertársának rheuma ellen natr salicylicumot ajánl, ezzel nem 
követ el kihágást, ellenben ha gyógyszerész teszi azt, ki pedig 
laicusnak n1égscn1 nevezhető, kuruzslás vétségébe esik, n1ivel 
a szer árát a beteggel megfizetteti 

Kusso kosso, kousso, a l3! ayera anthelmintica Kunth, ha
genia ah) ssinica Lam a rosaceák családjába tartozó fának Yi
rágai A '20 méter magas fa Abyssiniában sürii levelei miatt 
i<Jen kedvelt fa.. Kétféle kosso virág van a kereskedésben: ve· 
r~s kossovirágok, melieknek kelyhe s murvái pirosak, a szi
romle\elek kicsinvek s nyitás után lehnllanak azért a keres
kedésbeli példányokon gyakran nem is !ahílható, a himszálak 
satnsák a peteszék kifejlődiitt; a barna kossovirágok ritkábbak 
1-2 m~ átmérőjüek, a kelielv kél levélkötbfíl áll, a himszá
lak kifejlettek, a ÍJeteszék satnya A magy. II. gykv. vörös női 
virágzat lmgáil !eszi hivatalossá, melyek tömött, szőrös bugák
ban összekölözve kerülnek a kereskedésbe A virágok tarlal
marnak kusseint, !. o stearoptent, mely átpárolható, valcr iana
és eczetsa,at Gyenge hashajtó, a bélférgekre azonban mérge
zőleg hat főleg a taenia solimnol és a hotlu iocephalus la_tus-t 
öli meg Adagja 8-15 gr porban narancsszörppel vagy mfu
sum gyanánt 10: 120 anínyban egyszene elfogyasztani; ntánna 
hashajtó adandó 

Kutasz, 10-20 cm hosszu tompavégü fém vagy caulshuk 
pálcza, melylyel a sebek, fekélyek mélységét tapogatják ki, va
lamely üreges szervbe (méh, 01r, fül) gyógyszert vezetnek be; 
használják óvatosságot követelő melszéseknél a kés vezetésére, 
az ily kntaszokon a kés számára szolgáló bevágás van (vezető 
kutasz: itinerarium) 

Kutyabenge = Frangula 
Kutya fa = Frangula 
Kutya kapor = Anlhemis cotula, szagos monlica, virága a 
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cbamomillúhoz, levelei a kaporhoz hasonlóak, kellemetlen szagnv 
ne keverjék össze a cl!amomillával 

Kutyanyelvfü = Ci nogl?ssum 
Kutyaölö mag = Sabad1llae sem 
Kutyapetrezselyem ·--/ethusa 
Kutyatej =-~ Eu plrorlnum „ 

Kutyatej flastrom = Empl euphorb1.1 
Külsőleg hasrnátandó szerek, remedia ad uso externo, ,a 

nem >per os" használandó szerek, melyek nem. a giommbol 
szivatnak fel hanem a test külső felszinérő!. Ide tartoznak a 
tapaszok, ke1;őcsök,, P,épes borog:it;ísok, hir~lőporok, bc~örz~ölők, 
linimenlumok moso es gargansalo folyadekok, ecsetelok, szem
cseppek, injecliók bőralá, hugycsőbe, vagy a m~hbe, fülbe, }'~1-
gie-k, vaginál~olsó'.<, ,végbélkúp?k sfü.stb A .gyog::szerelcse1el,e~. 
sek megakadalyozasara a 111 lm be,lugy:mn1szte1m,m 18,99 e; 1 
1U639. sz alatt elrendelle, hogy a Külsoleg has,zirnlando fol)e
kony gyógyszerek halszögleles üvegekben szolgaltassanak lu az 
1900 év jan 1 óta. , . 

Kyphosis, angolkornal a gennczoszlop elgörhülésc a cson
tok me<'lá<>\ ulúsa fol) lán, 1 Angolkór b b, u 



L 
L, nö,,ényi nevek után J,innet jelenti, n1int római szán1 = 50 
la = a lanthan cberniai jele 
L. a. = lege artis, n1űsz~ibály szerint, o~.vo~i vényeke1; a_z 

oh miívelctek rövid jelzése, melyek kcr esztulv1tele a giog)'
sz.erész ügyességére van bizva, p. o a pilulák .. emulsiók, ungu
entumok, decoctumok készitésrnódja csak a f l a (fial lege 
artis) betükkel jdölletik . , 

lábadozás reconvalescenlia, l Betegseg. 
labdacs, rosz magyar neve a pilulának; a halda szó ki

csi1n ilése által csinállák 
· labnanum --= Ladanum, l o 

Labdarózsa = Viburnum opulus 
labiatae, az ajakosviráguak t családja, l o 
Labiatillorae, l A jakosvir águak 
labium = Ajak. 
labia pudencia, l Colpqs , . , , . . 
Lábizzadás, a lábfejnek· koros 1uadasa. mely valoszmuleg 

az idegheágazás megzavai tatásából er,;;d A l_álr folyton n:dves: 
a nedv a hört fölmmja s a keletkezo hactenurntelepek lrnzosse 
teszik azt s a hajt még fokozzák; a híb igen hamar meg
hülhel, mert az izzadság elpárolgása sok meleget köt, meg _A 
lábizzadás megakadályozására ajánlato.sak a timsó~ labfür?ok, 
melyek a hőr verejtékkivezelő csövmt összelmzzak. hmtopor 
gyanánt borsav, salicyl, lalcum ajánlható, az ami:lum a sava
nyu izzadtsággal erjedéshe megy ál • nem hasznai A chrom.
savas mosások is jó szolgálatot lesznek, vagy Rp Alunmoh, 
Aristoli aa 4 Talci veneti 20 M. f p 

laborans szószelint munkást jelent, mai jelentőségében 
a g) ógyszer tár'akban alkalmazott szolgát értik aJa~ta, l~i a lab?
raloriumi nehezebb, szolgai munkálatokat: zuzas, trsztogatas 
stb végzi 

lahoratió, igy nevezik a házilag készi~lő gj:ógysz~rek. elő
zetes elkészitését, melyet az u. n lahoratonus vegez, l~r a k1seh1J 
gyógyt~írakban egy ugyanazon s,zerr1~ly a receptar111ssal„ sot 
principalissal is, nagyforgalmu gyogytarakban azonban egyebbel 
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mint laboratió' al nem foglalkozik A laboralorius dolga elké„ __. 
sz.itcni a f5zelckct, a receptnrius 'íllal összemért suppositoriá- · 
kat, vagin~iJgolyókat stb.- előkészitcni az irnpelálandó edénsektt

1 

elvégezni az in1pclálásl stb szóval azt, anlit közüs n1egegvezés 
fol) lán elvégeznie kell ' 

laboratorium. dolgocúlfeÍ) iség, szer koni ha, ama hcl) iség, 
hol a nagy:ohb n1Ű\ elctekct végzi a gyógyszerész, 1észint főzés, 
olvasztás, részint zúzás, pmitás. keverés állal s ahol a g)ógy-
szerek elkészitésére szükséges eszközök állanak ' 

A laboratoriun1 a n1üteren1től ne essék n1essze. n1indcn
kor földszinlen, llizálló anpgból épittessék, padlója is leheléíleg 
kő \agi asphalt legyen, hogi a g)akori lemosás ne ártson 
neki A laborntorium legfőbb kellékei a jó gőz készülék, meli en 
szabadtüzheI) is lcg.) en kenőcsök olvasztására, a viztartó is 
nélkülözhetetlen s a clolgozóaszlai teljesen sima, kemény fából 
A rnensurák .. fillI áló-poharak, lcnacnlnmok tar tásárn polczok 
szolgólnak, az üstöket. szitákat alkalmas helyen inkább falra 
akaszthatjuk Külön p01 mentes szekt én) e !cg) en a finomabb 
111űszereknek, \cg: i eszközöknek stb A szegletben szilái d ala
pon iilljon a nagy111ozsár s a prés ,\ Iahoraloriun1 feiszcielése 
a g) ógyszer tá1 forgalmá\ al Ml ka11csolalban. azért annak he-
1 endczése a g) óg~ szc1 tü1 fog,) aszUísához ieg,J·en a1 ányos ; n1in
clencsclI e legszükségesebb kellékei a felsoroltakon kivül: szél. 
k:íl) ha, ho1 szesz vag_); pe110Icn111 g,) orsf6z6, a különhöző üs
tök. külön a syrupokuak s külön a keu6csöknek; nyéllel el
látott ser pen) ők, patendulák mozsarak, sziták, tapasznyu jtó 
deszkák, tiszta nyujtódcszkák, vizfürd6, tölcsérek, hín) é1 ok, 
hílak, infundibnlnrnok, fm ámák a s,vrnpsziír6 llanellhez, a fü
vek és g)'ökt~rck felap1-itására szolgülö vügökés. sih. slh 

i\ Iaho1atoriun1han tüzveszélyes anyagokat tartani ne111 
szabad 

laboratorius, nag) obh gyóg) szer lá1 akban a tisztán labo-
1 aliókat vég~6, rendesen ncn1-oklc\cJes segéd 

Labordm =e Analgen 
lac = tej. mirigyváladék, mcl) fejetszerüen eloszolva 

fehé1nyés hurokl>a zárt zsi1.szcn1c::iékel la1·taln1az, vannak benne 
coloslrun1szen1ck is. rnclyek szét ncn1 esett, zsi1 osan elfajull 
h:írnsejtekb61 állanak A tehéntej fajsulya 1028-10:12. tartal
maz 33 - G"/0 cascint,01-0·5°/0 albumint, 25-5% zsírt. l--G"/

0 
tejc~ukrot, 0'5:'í% sókat és 82·--90°/0 vizet. A l~jből állásközhen 
a zsutartalmu szemcsék kivállanak s a tejfölt (cremor lactis) al
kotják, a lejczukor pedig savanyu erjedésbe menve át, a sav 
felbontja az alas villanysavas sókat, melyek a caseint oldatban 
tartják s ezáltal a tej megalszik (lac coagulalum) s tmó és 
savó képződik L Semm laetis Aludt-tej, Coagulalio. 

lac asininum, szamárlej, caseinhen (2°;„) és zsírban (1 5%) 
szegén) ehb, fehérnyéhcn (1 %) gazdagabb. mint a tehéntej 

lac coagulatum == Aludt tej 
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Lac .. sbutyratum, író, a tejfel veiése alkalmávaí különváló 
fol)adék; a tejtestccskék fehérnsés burkai ugyanis megreped
nek, n1ire a zsirtestek kiesnek s összetön1örülve a vajat képe
zik, míg a vízben oldható részek, a savanyodni kezdő tejczukor 
és a sok allmminczafat az íróban marad Igen tápláló erejű. 

Lac fermentatum = Kumis 
lac inspissatum saccharatnm, lactolin, lactein, gyárilag 

készül 10 r friss tejből, ha azt 15 gr. Na HCOs, 5. gr horax 
és 200 gr. cznkon al légüres térben í0°-m\I besűrítik, 25% al
bumint 14°/

0 
zsirt.. 4:5°/0 czukrot, 28°/0 vízet tartaln1az Ha ezt 

egészen szárazra párolják, az u n !abulae lactis B!achfor li 
préselhető belőle Tápláló 

Lac lunae, agaricus mineralis, marga saxatilis, calcareus 
lacliformis, nem más, mint nsers calciumcarbonat, mely el
málva találtatik a németországi hegységekben Mint tejelválasz
tót adják házi-szer g) anánt teheneknél Obsolet officinalis 

Lac magnesiae e.~ Mixtura magnesiae 
Lac mercuriale =' Hydr bichlorat arnmoniatnm 
Lac sulfuris = Sulfur praecipitat 
Lac vacclvum = Tehéntej 
Lac virginis = Szüzleánylej. régi babonás hiedelem sze

rint egyedüli ami a szépséget megtartja Báthory Erzséhet 
szüzleán) ok tejében s vérében fürdött Ma már a szüzleányok 
teje helyett megelégszenek a szépek egy kis vízzel kevert ~ 
tinct benzoessel 

Lacc, gnmmi laccae (a perzsa lak szóból), tulajdonképen 
eg) vö1 ös festanyag, n1elyet az indiai fiigefán tenyészü coccus 
lacca nevü bogárhól és az azt körülvevő. a szmás heli éből 
kifolvt növénvnedvből állítanak elő A nvers lacc rúdalakban 
vagi;' darabosan fordul ehí/ melyet zsákokba téve üres vashen
gerben gőzzel melegitik, a gyantás anyag megolvad s a festék
től préselés által elválasztható A vörös lemezes gyánta sellak 
név alatt kerül a kereskedésbe s ezt nevezik lakknak, ámbár 
eme elnevezés tulajdonképpen a festékre vonatkozik A fcst
ani agot tartalmazó lacco! főleg Jap5nban különböző diszlárgyak 
bevonására használják s az eléggé ellenálló, fényes és kemény 
Laccot készítenek most különböző g) antáknak oldüsa által, 
ezeket vernixelmek nevezik 1 Dammar-lacc, Yernix Különböző 
laccok előiratai : 

Arnny/acc. Schellaccoldathoz 0 5°!,-os boraxoldatot s tct
szésszerinti picrinsavoldatot adunk. \'agy: 5 gr. picrinsav, 1 gr. 
borsav, 2 gr Sang. draconisl 200 gramm Schellacc oldatban 
oldunk fel 

Bői /acc. 1 %-as spir saponalus 200 gr. 2 gr. sandarac, 12 
gr mastix 40 gr terpentinben s 150 gr. 90°!,-os alcoholban 
oldva ehhez adjuk 75 gr. Schellaccnak 30 gr nigrosinnak 130 
gr tömény szeszes oldatát s iO gr glycerint Más: Schellak 28 
Spir vini rect 150, campl10ra 2, kiennrs qu s 

i 

1 

1 
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1 

! 
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Politw /acc: Rp Cerae flav 50, füO = 100, K2 CQ, ~ G 
01. tereb Ol larnnd 5. A_3izet a viaszszal s a K2 COs-mal főz
zük, a tűzről levévé · fol) tonosan keverve adjuk bele az 
olajakat 

Vailacc ·· 200 gr aszfal~lOO gr. borostyáncolophoniummal, 
50 g1 firniszszel cny he hő11él összeolvasztnnk s azt egy kiló ter
pentinnel keverjük 

Signat11ra lacc: Rp. Hesin. CopaL i\!astiches aa 7 5, Sanda
racae 30. Tereb venet, 5. Alcoholis 95o/0 100. Jól fölráZ\a áll
jon pár napig, a leöntött fol5adékot az előzőleg gnmmioldattal 
bekent s megszáradt signatmára kell kenni A damar- vagy 
copal lacc ép így használható Más: Rp. Sandaracae 240, Mas
tiches 80, Bals copaiv 40, ter eb venet. 60, Alcoholis absoluti 
800, 01. tereb 80 Tökéletes oldásig tartandó gyakori összer á
zás mellett 

Szobalacc · Rp Laccae in tabnlis 320. Spir vini denatur 
1120, Tereh venetae 120, Sal tartari 20 1 még Vernix és a 
főszók alatt 

Lacca ad fornacem ,-,_- Bacilli fumales 
Lacca coerulea = Lacca musci 
Lacca florentina, florenczi lacc a carminnak coccionellá

hól alun1ennel való készitése alkaln1ával visszarna1adt rózsaszi
nes aluminiumföld.. mel1 et régebben mint adsringenst alkal
maztak főleg fogporokba 

Lacca in globulis, a berzenfának alumennel s K, CO,-mal 
való kivonása után vissza1na1adt vöröses anyag, szagtalan és 
iztelen Festékül használható. 

Lacca in tabulis = Sellak, 1 Lacc 
Lacca musci, lacca musica, lacca coer nlea, lacmus, kék 

fcstanyag, mel) el a kereskedésben apró koczkákhan találhatni 
Főleg Hollandiában állitják elő a Hoccella Lecanora és Yario
laria zúzn1ókhól oly módon, hogy azokat n1egőrölve a111n1on. 
car bonicnmmal, vagy fú COs-mal és hngygyal pár hélig állani 
hagi ják, midőn erjedés által sötétkék oldat keletkezrk, mels 
nem más, mint a laccmussavnak sója A folyadékot kréta- vagy 
gipszpon al péppé gyurják s koczkákká alakitják Vízben a lacc
mussó feloldódik s a kréta leülepszik Savak a laccmussót el
bontják, midőn vörös szinü laccmussav s az illető sav K sója 
keleikezik A laccmus oldata s "' azzal átitatott filtráló papir 
kémlfíszer gyanánt használtatik L Charta exploratoria coerulea, 
rnbra és Solutio laccae musci. 

Laccmus papir = Charta exploratoria coernlea el rubra 
Laccmus tinctura = T inct laccae musci 
Lactamid, tejsavamid, képződik a tejsav egyik -- OH -

csoportjának az ami do - NH2 -- gyökkel való helyettesitése 
által: CH. CH OH CO NH2 Képződik tejsavanhydridnek és 
a1nn1oniának összehozása állal 

Kazay, Gyógysz. L exicon lll 14 
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Lactamok, amidanln dridek az orthoamidosavakból viz-
vesztés ültal kepződő veg'} ek 

C H /Cfü CO. OH _ H O (' H /CH2"' C 
' 4".,Nfü - 2 + "' '".,NH / 0 
o-a-phenyleczetsav. oxindol 

Lactein = Lac insjlissalum 
Lactarin = Caseinum purum 
Lactas . laclicmn 
Lactid, tejsavanhydrid, ugy származik. ha két molecula 

tcjsavhól 1 molecula H20 tá\ozik, a tejsavnak 130°-ra való he
vilésekor képződik: 

2CHa CH (OH) CO OH = CH3 CH OH CO OH 
1 1 

CO - 0 -- CH CHs + HaO 
Fehér jegeczek, vizben lassan tejsav' á oldódik 

Lactimek, imidanhydridek, az o-amidosavakból vizvesz
tés fohtán képződő vegyek, ha a viz a (CO OH) csoport GO 
gyökéből lép ki: 

C fi /. coca OH -r1-o+c II /CO"-.c or1 
6 '".,NH2 - 2 G 4 "'N ,f' 

o-a-phcn} lgl3 oxylsav izatin 
Lactobutyrometer, L Lactometer. 
Lactol, laclonaphtol, tejsavas (3 naphlolester 
Lactometer, Marchand-Jéle tejmérő, hengeres üvegedén}, 

mely három 20-20 cm" tartalnrn részre van osztva jelek által 
A jól fölrázott tejet az első jelig töltjük (L) erre 1-c-2 csepp 
10°/„-os Na OH-ot s a második jelig (E.) aethert öntünk s a ke
verékei jól felnízzuk; ezután a legfelső jelig (A) tömén) alco
holt öntünk s az összerázott elegyet ledugva vizlürdfin 40 C-ig 
melegitjük A-nál zsirrétcg rakódik le, melynek a scálán.leol
vasott mennyiségét 2 33-mal szorozva s 12 6-et hozzáadva kap
juk a tej zsir tartalmát grammokban. Egy liter tejben 30 gramm 
zsilnál nem szabad kevesebbnek lenni 

Lactonok, közömbös kémhatásu fol3ékony, alcoholban ol
dódó vegyek, melyek ugy képzfidnek, hogy a szerves oxydsa
vak egy moleculájából viz lép ki : 

Cfü CfüOH Cfü Cfü"' 
l ~ H2o+ 1 /0 

Cfü GO OH CH2 .. CO / 
11-0X yva jsav r-butyr olactou 

Lactopeptin = 120 r Sacchar lactis, 2± r Pepsin, 18 r 
Pancrea!in, l 1/, r. Diastase és 2 r Acid lacticum keveréke 

Lactophenin, lactil-para-phenclidin: 

/
OC2Ho 

CoH4 ..,_ 
'-NH. CHa Cl! OH CO 

Mint lázellenes, érzéstelenitfi és álomhozó szert alkalmazzák· 
!Oleg izületi csúzmíl és hastiphnsnál 0 5--10 gr -os adagokban 
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napi 2 0- le O grammig Alkalmazható a phenacetin javallatai _ 
alapján Kese1 ll.) és, szir1, -és szagnélküli jegeczek 9 r alcohol 
és 500 r viz oldja 

Lactoprotein, ar, emliísá!latok tejében előjövő albuminat, 
n1el~ a caseinnek 1 serun1all?.Rfhinnak és proteinnek elcg} e 

Lactoscop = Lactonieter 
Lactose = Galactose 
lactosuria, szoptatós asszon) ok állapota, midőn a 'izclet

ben tej-czukor 111ulathaló ki I{ornoiy jelentősége nincsen 
Lactuca, saláta, a e· mposillík családjába tartozó növény 

több fajjal, mellek közül, mint a lactucmiumot adó növén) ek 
fontosak: 1) Lacluca sath a, közönséges saláta, mely merev, 
egyenes fü, felső levelei szárölelől{, szivalakuak, fog_azotlak. a 
virágzat kénsárga. 2) l.actuca scauola L g~relj szeru lev~lek
kel, rncl.\ ek majdnem kopaszok, szélükön fogazottak, melyen 
hasitottak, a felső levelek keskem ck, szárölelők, épszélüek A 
halvánjsárga 1irágzat bugát képei 10-12_ virággal, Kétévi ;rö
vény, hazája déli Európa 3) l.acluca virosa, merges salata: 
nálunk is tens ész., az előbbitől szélesebb s csak fogas lcveler 
által különbözik A kaszal fekete. széles csőr ii Eme növény ck 
szolgáltatják a különböz6 laetucárinmot 

Lactucarium, salátancdv, melyet le1egfín megszáritva alak
talan clarnbokban hoznak a kereskedésbe Leginkább a követ
kező féleségek hasz11áltatnak: Lactucariun1 anglicu1n, 111el:yet 
Edinlmra kömvékén készitenek: földes kinézésü, barna, alak-n , . 
talan darabokat képez !. actucarinm gallicurn vagy cler mont 
fenandi lactucarium, a lenvészlett lactuca giganteából készül, 
3--6 cm átmérőjü kalác~okban találhatni a kereskedésben; 
kivül szürkésbarna, belül fehér, \.iaszszerü, szaga az ópiun11a 
emlékeztet levegőn nem vesz lel vizet Lactucarium geuna
nicum, a l~ctuca 1irosából készitil{ ffileg a Mosel partján, l'ri
crben; rendetlenül szegletes darabokat képez 

A lactucariumot a n1ég el ne1n vi11lgzolt növény szárának 
és levelének felmetszése által ayüjtik s napon csctépedén)ek
hen megszáritják s összetörik n\'ettessék vissza a kisajtolás ~I
tal készült rnegpenészedéí készitmém .. Scmminemü folyadek 
nem oldja teljesen, hevitvc meglágyul l artalmaz: 1) lac~uc~nt 
(lactuccl'in) Cm H,,O, mintegy 50'/o, borszeszszel luvouhato s~rn
lelen lííket képez, hasonló az euphorbonhoz. 2) Lactucmt: 
C11 H12 Q, FhO, gvöngyfényü forró vizben s alcoholhan oldódo 
jegeczek .. keserü · izü 3) Lactncasaval, mely sárga, kescrü tö
meg l) sárga, alaktalan lactucopiciinl, mézgát,, 1_0°/0 hamut., 

A lactucariumo! az opium helyett nmrt hoditot hasznalJak 
0 20 -0 GO gr.-os adagokban, hatása azonban lrisseségélől függ 
s sokszor eredmény nélkül adják 

Lactucasav 
Lactucerin 
Lactucin 
Lactucon 

I"actucariun1 
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Ladanum, gummi ladanum, labdanum; gyanta, mely a cis
tus creticus L és válfajainak leveleiből izzad· ki Majdnem fe
kete, ujjak közt meglágyuló alaktalan darabok, kellemes illatn, 
meggiujtva világos lánggal ég Tartalmaz 86% gyantát, 7o/o 
viaszt, mézgát, homokot Mint izgató szert s mint füstölőt hasz
nálják (Fekete tömjén) 

Laevogyrek = Balraforditók, 1 Circuláris polarisatio Fény-
sar kitás. 

Laevulose = Gyümölcsczukor 
Lagena --~ Palaczk 
Lágyitó ir = Ung emolliens 
Lágyító szerek = Emollientia 
Laicus, a görög laos = nép szóból, litvitt értelemben az, 

aki valamely tudomán) szakban járatlan, ahhoz nem ért, ám
bár más tekintetben jeles ember is lehet 

Lamina = lemezek 
Laminaria, lemezmoszat tengeri levélmoszat 20 fajjal, me

lsek közül a laminaiia vagy fucus digitatus bir gyógyszerészi 
értékkel 1/,--2-7 méter hossza 21

/, cm vastag. lemeze uj
jasan hasadozott Az Északi-Tengeren honos, hol kelpct készi
tenek belőle A suhlimát!al ferlőtlenitett Iaminm ia pálcziluíkat 
mint tágitót a préselt szivacs helyett alkalmazzák sebek, főleg 
a méhnyak tágitására, mivel átnedvesed;e térfogatának három-
szorosára duzzad · 

Lana gossypina, 1 Gossypium és ligamenta ez a 
Lana phylosophica = Zincum oxydatum 
Lancetta = Gcrel.y, orvosi 1nűszer az ér n1cgvágás~lra 
Landolfi causticuma = Causticum Landolfii 
Lang = régi elnevezése a spiritusnak L o 
Láng, égő gáz vagy gőz, mely valamely test gynladási 

hőmérsékletén !ejlődik; amely testek a gyuladási hőmérséken 
sem gázokat, sem gőzöket nem bocsájtanak magukból, csupán 
izzanak, de nem égnek lánggal Yilágitó lángok azoknak a les-· 
teknek a lángjai, melyek fehér izzásba kerülő szilárd 1 észeket 
tnrlalmaznak, mely részek ha nem éghetnek el, füstöt, kormot 
képeznek; világitó lángok a gyertya, fa, olaj, camphor lángja 
slb A világitó lángot szintelenileni lehet, ha elegendő levegőt 
bocsájtunk bele, hogy a szénrészecskék eléghessenck, viszont a 
szintelen láng világitani fog, ha abba izzani képes anyagot 
\krélakúp, platina, asbest) teszünk. 

A lángban Il} ugodl égéskor három részt lehet megkülön
böztetni: 1. a sötét középső magot, melyet a fejlődő, de a le
' egő hoztájárulhatatlansága folytán el 110111 éghető légnemek 
alkotnak; 2. a középső világitó részt, melyben a gáznemek 
szénenye izzásba jőn s a 3. legszélső kupot, melyben a levegő 
hozzájár nlhatása folytán a szénenyparányok el éghetnek, ez 
utóbbi résznek csúcsa a leghevesebb hőmérsékü s élenyilő 
lángnak neveztetik, mivel az abba tartott lestek a hő és a le-

;;,~~> 
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vegő hehalasa állal élenyülnek; a világitó középső láng a ie- .·. 
ducáló láng, mivel az élenytartalnm anyagok oxydok oxygé\1-
jöket clveszitik, mert azt az ezen környezetben izzó szén és 
szénhj drogének az elégésükre használják fel 

A lángot forrasztócső .íY. o) segélyével különböző kisétle
telne s elemzésekre haszn1ílják föl L Analysis 

Lángreactiók, 1. Analysis 
Laniol, Ianolinhoz hasonló alapkenőcs, egy baseli g} ár ké

szitn1énve 
Lanolimentum, lanolinnal készült kenőcsök L Lanolin. 
Lanolin erem e: Rp. Lanolini 140 0, Pulv sapon alh 35 O; 

Aquae rosarum 500 0, Exlrait Esshouquet qn s Más: Hp. Cerae 
albae 25, Pulv. sapon. alb 26, Lanolini 30, Aquae rosar 150, 
Glycerini 50 Vizfürdőn olvasztani s kihülésig keverni. 

Lanolin emulsio = Emulsio lanolini 
· Lanolin tej : Rp Lanolini Hl, Saponis pulv 2 5, Boracis 

pulv 1 0 Aquae rosar 100 
Lanolinum, adeps lanae. g) apjn-zsir, kcnőcsalap-anyag, mc

h ct Jafie Darmstadler és Licbreich 1885-ben állilottak elő a 
gyapjunak Ingokkal való f(ízése állal niert zsiradék (alapmin, 
agnin, agnolin) tisztitása által Sárgás-fehér, szivós kenőcsanyag, 
40"-nál megolvad s két rétegre oszlik, az alsó réteg '25°/0 viz
hől áll; vizfürdőn ;izétől megszabadilva aelherben és chloro
for mban könn} en oldódó massál kapunk (1 anhydticum), mely
nek 1 : 50 aránj u chloroformos oldala kénsavra rétegezve az 
érmtkező felületen baruavörös gyíírüt láttat, jégeczetes oldata 
kénsavtól magzöldül Ne legyen lugos kémhatásu, vizzel ke
verve egynemü massát adjon, Na OH-dal hcvitve ammoniát ne 
fejlesszen 

A lanolin vegyileg nem més, mint a choleslerinnek zsir
savakkal való összetett aelher e, mely vegyületek a keratinnemü 
képletekben (sz6r, toll, köröm) képződnek s azok sikamlóssá
gál okozzák A lanolin igen hamar absorbeálódik a szövetbe s 
különböző gyógyszerek oldalait fölveszi s állandó kenőcsalap
anyag Gyógytári czélolu a a lanolint 10% olajjal szokták ke
verni. Ha a lanolinba \iaszt vagy n1ás n1egolvasztandó anyagot 
kell tenni, azokat külön kell megolvasztani s a félig kihült 
massához kell a lanolint keverni. A magy Il gykv függeléké
ben hivatalos. 

Lanthan, La = 138 5, ritka fémes elem, mely a cetinm 
és didym társaságában a ceritben fordul elő; 1839-ben Mo
rander állilolla elő a lanthanchloridnak kaliummal való hevi
tése állal, G 1 f s vashoz hasonló fém, leveg<ín oxydálódi k, 
szép fénynyel ég el, a vizet lassan felbontja, a [{, SO,-hól H-t 
fejleszt. Némely sóját: nitrát, sulfát mint antisepticumol lehetne 
használni, ha nem volna oly drága 

Lanthopin: C2a lh,, o, N, az opinm egyik alcaloidája, mely 
benzolban oldható, borszeszben nem 
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Lap is ~ kő, némely jegcczes an} ag mcgömlesztése állal 
nyert gyógyszerek állalános ne\ e; a laicns közönsög 1endesen 
az arg nitr f'usumot érti alatta 

Lap is calaminaris = Zincum car bonicnm crudnm, cadmia 
lossifü, termés ásvány, melyet régebben mint száritó szert al
kalmaztak 

Lapis calcareus Calc caihonic„ nativum 
Lapis cancrorum, rákszem, a rákok fejében levő kerek, 

eg} ik oldalukon ben) omolt korongocskák, melyek calcium-· 
carbonatból állanak Babonás hiedelem szerint szembajok ellen 
ki ünő s ma is sokan a szemhéj alá hel) ezik.. ha valami a 
szembe hullott. ilyenkor a szem ng) anis erősen könn) ezik s 
ezáltal a behullott szenny kimosatik Alcoholisált porát fogpo
r okba keverhetni 

Lap s causticus chirurgorum = Kalium hydroox\ dal fosum. 
Lapis causticus Desmarres = Arg nitric fus cum kalio 

nitrico 
Lapis causticus Filhosii = 100 gr calc. caust ust és 400 

gramm kalium h) droox) datum összeolvasztása s 1 udalakha ön
tése által készűl Marószer 

Lapis causticus Siegmundi ~ Causticum Vienuense 
Lapis divinus = Cnprum aluminat 
Lapis haemátites = Haematit 
Lapis infernalis = Arg nitric fnsum, pokolk6 
Lapis infernalis mltigatus = Arg nitr cum kalio nitrico 

íusun1. . 
Lapis miraculosus, marókéí, mely 100 r alumen, 30 fcrr 

sullmic 30 1 cuprnrn snlfmic. és 5 r ammon chloratum 
összolvasztása által készül . 

Lapis ophtalmicus = Cuprum aluminatum 
Lapis prunellae = Kal nitric fusnm 
Lapis pumex = Lap pumicis 
Lapis pumicis = habkő, könnyü, likacsos kéí, mel) vulca

nicns eredetü s főleg silicatokhól áll, kevés atuminiummal s 
vas-mangansókkal keverve HinWpor és fogpor gyanánt hasz-
nálják · 

Lapis stypticus, lapis vulnerarius: 10 r. lap miraculosus 
és 0 5 r cupr. subaccticum keveréke. Maró és vé1zéscsillapitó 

Lapis vulnerarius = Lap stypticus 
Lapostetü, fantctü, p)f th) rius inguinalis, a félfedelesszár

nyuak rendjébe tartozó rovar, mely főleg a fandomb széíröseté
ben szeret élni de elszaporodás esetén a hóualjon, mellen, 
'2emöldökön is clőfordul. Szürkésfehér, lapos, a him kisebb, 
a nöstény 15 mm hosszu Igen szapora, a tojások 14 nap alatt 
kifejlődnek Kipusztitására a higany kenéícs, sublimátoldat, pet
roleum, peruhalzsam, kölni viz használtatik 

Lappa = Bardanna 
Largin, az ezüstnek fehér nye-vegvülete, még pedig a 
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Lilienfeldtől előállitott protalbinnak. Fehéres-szürke por, ezüst-· 
tartalma 11 lü'fo vizbcnjrnvéssé, glycerinben, savóban, fehérje 
és pepto;1oldatokban)ől oldódik A protargollal megegyez. Al
kalmazzak 3: 200 aranyu oldatban hugycsőlmrntnál befecsken
dezésre. 

, ~~rix decidu_a, pim.s"Íarix L veresfenyő, a tiszafafélék 
csaladJHba tarlozo magas fa, melv Oroszorszáatól kezdve az 
Alpesekig tcr cm, Kérge 1 ipacsos, fája vörös, cs~mósau álló tíí
Jevelei őszkor lehullanak A fa a terebintina vcnetat szolgál
tatja, L o 

Larynx = Gége. 
„ „ L,arynQi~is_ = Gégeluuu,t, a légcső gyuladásos lcfolyásu, 

koho~ess,el J'.U'O megb~tegedesc, !nelynek oka a meghűlés, vagy 
a„ n~ai<hartyakat ,1zg;:to _külhelrntasok A gyuladásos folyamat a 
tudok hronclmsana rs atterJedhet L Bronchitis 

Laryngotomia = ,gégemetszés, sebészeti operatio, mel1 el 
akk~r alka,l~11az!rnk, mrdőu ~ tüdőh~ a levegő nem juthat be 
a gege heJaratanak cldugulasa fal} tan (croup) 

L,ászló füv,e, az antverpeni Clusius nomenclatmában (158„!) 
a genhana crutiata neve 

Lat, régi 01vosi sulyn1érték = 1
/ 32 font, 2

/ 28 ván1fonl 1 n1ost 
170 gramm 

Láta = a szembogár, pupilla rossz magvar elnevezése 
Laudanidin : C20 Hz; NO,, az opiumnak Hésse Mtal 1891-ben 

lclfedezett alcaloidája, isomer a codaminnal és laudaninnal erő
sen balra térit, savakkal jól jegeczedő sókat alkot Valószi;iüleg 
a laudanin hasadási terméke 

Laudanin: C20 H20 N04, opiumalcaloid, chloroformban és 
forró alcoholhan oldódó jegeczek Hatásában a thebainnal 
és strychninnel eg)ezik meg 1 kilogramm testsulyra nézve 158 
milligramm halálos lehel · 
. Laudanosin: C21 Ih1 N04, alcoholban, aethcrben, chloro

!ormban oldódó opium alcaloida, mérges mint a laudanin Hesse 
fedezte fel 1871-bcn. 

Laudanum = Opium 
Laudanum liquidum Sydenhami = Tinct opii composita. 
Laufenauer Károly az elmckór tan nv r tanára a buda-

pesti egyetemen, szül.. 1848. - 187:3-bau orvos, 1891-hen egye
t,emi re~1des tanár Főleg az agy- és idegélettan terén szerzett 
erdemer ismeretesek a külföldön is 

Laurenol = alnminiumchlorid, zinksulfát és rézsulf:ít vizes 
oldata Adstr iugens antiscpticum 

Laurineae = Bahérfélék, l o 
Laurinsav = Acid laurostearinic 
Laurocerasus, borostyánmeggy, prnnus laurocerasus L a 

mandol~félék csalá~jába tartozó 3-5 meter magas fa Perzsiá
ban, ualunk tenyesz!Jk A magi ar I gykönyv s a réuchhi 
pharmacopoeák szerint a friss levelek hivatalosak voltak A le-
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' 
velek bőrszerüek, 8 -16 cm. hosszuak, bordásak, ritkásau fűré
szeltek. az alsó bordák közt mirigyesek Dörzsölve keserű 
maudolaszagot áraszt Tartalmaz amygdalint és emulsinncmü 
anyagot, melyek egymásra hatva HCy-t fejlesztenek L Aqua 
amygdalarum amarar Régebben belőle készitették az ".qna 
Ianroc·erasorumot, melyet most az aqua amigdalarum potol. 

Laurus camphora, 1. Camphora 
Laurus cinnamomum, l. Cinnamomnm 
Laurus nobilis L a babérfélék rendjébe tartozó forróvi 

déki fa vagy bokor melynek épszélü lándzsás, illatos. bőrszerü 
levelPi s bogyói (l. baccáe !ami) használtatnak. A babér az ér
demnek s a tiszteletnek elismerő jele az ókortól fogya 

Lavacrum = Lotium 
Lavamentum = Kly ster 
Lavandula offícinalis, Chaix, spica a L l ver a D C l 

angustifolia. az aj,akosak csa]ádjába tartozó_, ;!él! F._móp_ában h.?· 
nos, nálunk tenyesztett növens. melynek vrragar kmyrlasuk el<;itt 
leszakítva s megszárítva használtatnak A virág hengerded, kck, 
a kehely ötfogu; a párta kétajku; meleg kesernyés izü, átható 
illatu Tartalmaz 1-3% illó-olajat, 1 01 Iavendulae A mag' 
I gykvhen hivatalos s a species aromatic és a spir . lavendu
lae készítésére használták keverték füstölő szerekbe rs 

Lavoisier (lavoazié) Antal Lőrincz, hhes franczia terrné
szettudós, a mai chemia megalapitója. szül Párisban 1733 \'lll. 
26 lefejezték a rémuralom zmaraiban 1'79i V. 8 Gazdag szü
lei lévén, alkalma volt ismereteit bőviteni s már 1764-ben egy 
városvilágitási tenvel akademiai díjjal 111 ert s számos munkái 
révén 1768-ban akademiai taggá választották. Hogy köllséges 
kisérleteivel foglalkozhassoh, adóbérlői s lőportár-igazgatói 
állást vállalt, foglalkozott gazdasági chemiával s -- vesztére -
politikával is Mint adóbérlő ellen a rémuralom vezetői pört 
indítottak s halálra idélték, midőn pedig Lavoisier an a kér te 
biráit, hogy addig bocsássák szabadon, mig egy kísérletét belc
jezi, ezzel a szavakkal utasították el: ,a respuhlicának uics szük
sége tudósokra J, Lavoisier a mérleg alkalmazása által egészen 
uj alapokra fektette a chemiát s megvetette az anyag megma
radásának elvét (1. o.), megfejtette az OX) datio elméletét s ezzel 
megdöntötte a phlogistonelméletet A vegyületek ~!nevezése s 
jelzése Lavoisier mm1kája Fontosak a viz analys1sére vonat
kozó dolgozatai Lavoisier az elemeket 5 o'2tályba sorozza : 
1, hő, világosság, oxygén stb 2, sav képzők, 3., fémek, i„. föl
dek, 5, alcaliák Mint első elemezte a sz~r ves savakat s kmm„ 
tatta, hogy azok C, Ii és 0-ből állanak 0 mondta ki e.1őször, 
hogy az összes chemiai bomlásoknál csak az anyag alalqa vál
tozik meg, megsemmisülés nincs, a felbomlott anyaggal ará
nyos a keletkezett anyag mennyisége Lavoisie1 munkássága s 
irodalmi működése teremtette meg a chemia uj kor át s neve 
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halhatatlan lesz a chemia történehnében, (l Lavoisier. emlé-
kezete Gy K 189 i 47,;l .. -1ap .. 

Laxantia .~" hashajtószer ek; az elnevezés •\sdq~iades 
azon gyógyszereire vonatkozoti, melyek -- az ő elve szerint -
az emberi test parányainak,,.szoros (trictus) állapotát elern.i esz· 
tik, azt laxnssá alakitják f~' Asclepiades A mai értelemben \elt 
laxantiáknak an1a szereket nevezik, 111elyek a gyon1or nyák.
bár tyáinak elválasztását növelik vagy épen gyuladásos folya
matokat okozirnk Ide tartoznak az cvacuantiák és aperili
vák J_. o 

Laxol = Oleum ricini, saccharin és ol metlrne piperitae 
Láz, l Felnis 
Lázellenes szerek, l Antip)Ietica 
Lb = Librn L o. 
Leblanc Miklós, franczia chemicus, a szódag) ár lás feltalá

lója, szül. 1712. XII. 6. 1763-ban a kormány állal a szóda olcsó 
előállítására kitüzöll díjjal elnyerte a glaubcrsónak szénsavval 
való izzítása által Az orleansi herczegtől a gyár felállitására 
200.000 frankot kapott A herczeg lefejezése után giárát con
fiseálták, s csak 1801-ben kapta vissza, de tőke hiányában nem 
!udta megnyitni, nyomorba került s 1800 elején a st denisi 
szegényházban megl6tte magát 

Lecithin, az agyvelőben, idegekben vér testecskékben, tojás
sárgájában elé~jüvő ~zénvegyület, n1elyben a cholin gl) ccrin 
posphorsavval s stearinsavval van cg)esül\·e: 

/ 0 C1sfüo 0 
e, Ho - 0 Cm fü1 0 (CHs)'l r:Y. OH 

'-., 0 PO (Oli). 0 CH, CH2 
1 

Yiaszszerü tömeg, chloroform, benzol, olajok, bmszesz, ae
ther feloldják. vízben megduzzad s opalisáló oldatot ad :'55°-nál 
megbarnul, 70°-nál acrolein szagot áraszt, majd fekete folp
dékká olvad. Basisokkal és savakkal sókat alkot Barylvizzel 
főzve alkatrészeire bomlik 

Leclanche elem, !. Galván elemek 
Lecsapás, 1. csapadék, prnecipitatio 
Légcső = Larynx 
Légcsö'mrut = 1.ar.i ngitis 
Légcsőmetszés = La1yngotomia 
Lege artis = L a lásd ott 
Légeny = rosz n1agyar neve a nilrogénnek 
Légenyélecs = Nitrogeninm oxydnlat 
Légenysav - Acidum nitricum 
Légkör = Athmosphaera 
Légsulymérö = Barnmeter 
Légszesz, világító gáz, kő szénnek. fának száraz lepárlása· 

kor keletkező gázkeyerék, 111ely mcggyujtva világitó láng_gal ég 
el. A fojlridő világító gázt előbb megmossák az an11110111ától s 
kétih) drogéntől s azután \eze!ik az elágazó csövekbe 
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Légszomjuság = Dyspnoe 
Legumen = a hüvelyesek termése 
Legumin, növénycasein, a caseinhcz hasonló szénvegyület, 

melv a hüvelyesek magvában nagy mennyiségben fordul elő s 
azoi(ból el6állitható, ha az összezúzott magvakat 5--6-szoros 
mennyiségü vizzel sürü szitán átszürjük, a legumin kevés. ke
mén1itővel átcsurog s eczetsavas ólommal kicsapva, v1zzel 
mosva aetherrel mossnk A hüvelyesek fontos tápanyaga 

Leguminosae = Hüvelyesek., l o 
Légvonat léghuzam „czúg' vala·11el1 hüvösebb levegőáram 

egy határozott irányban' főleg épületek átellenes nyilásai által 
okozva A léghuzamnak nagy befolyása van a meghülésre s az 
ebhől szá1mazó betegségekre, okozhat izomcsúzt fejfájást stb 
Okozó tényezőül a léghuzam ama tulajdonságát veszszük fel, 
hogy a hüvös levegőáramlat a bőrfelületet érintve a vérerek 
pillanatnyi összehuzását okozza, melyet nagyobb vérfeszülés 
követ s hurutos, gyuladásos folyamatok származhatnak a vér
áramlás megzavartatásábóL A légáram által okozott betegségek 
gyógyítása a csúzos bajokéval esik össze. L H.heuma 

Légyfogó lép, a viscnm album bogyóinak ósszezuzasa és 
főzése által előállitott szívós, sárga, enyvszerü anyag, melyet 
kevés repczeolajjal elkeverve s páczákra kenve, madarak s 
legyek fogására alkalmaznak L Viscum. Mesterséges lépet kö
vetkező előírás szerint készithetni: Rp Colophon 100, Tereli 
comm. 50, Ol. H.apar 50, Mellis crndi Misce.. ll Rp Olei se
sami 50 0, Colophonii crudi 110 0 Ili Rp Colophonii 600, Olei 
lini 380 Cerae flavae 20. Czélszerl\ az ily lépekbe kevés illatot 
( ol geranii) s czukrot tenni s papírra kenve szétrakni 

Légyforgács = Lign qnassiae 
Légykö = Arsenicnn;i: l o 
Légyölö gomba = Agaricus muscarius 
Légyp.apir, arsensókkal átitatott papir, melyet megnedve 

sitve s meacznkrozva tányérokra raknak ki Előiratok: 1 kilo 
lign. qnassITiet 5 liter vizze< 24 óráig áztatunk s egy órai fő
zés után a szür edéket 250 gr syrnppal 1 kilóra sűritjilk be .. 
A főzetbe vastag szürke llapirl mártunk s kiteregetve száritjnk 
azokat Vagy 5 r .. kal. bichromic 50 1. cznkor, 1 r illó bors
olaj, 60 r. viz, 10 r borszesz A legyek ovakodnak az eucalyp
tus szagától, azért lovak, szarvasn1arhák n1egóvására e11calyp
tns olajjal kevert hint6port vagy kenőcsöt lehet alkalmazni 
Creolin vizes fejete s oleum petroselini, babér-olajjal elkevert 
naphtalin szintén elüzi a legyeket 

Lélegzés, l Égés, anyagcsere 
Len = I. inurn. L o, . 
Lencse (oplicai), oly átlátszó korongalalm test, melynek 

egyik vagy mindkét oldala gőrbe felületü (gömhidom). A len
csék 6 féle gőrhülettel lelietnek combinálva: (), 1), J), )(, i(, )), ezek: 
biconvex. plan-convex, concav-convex., ezek a reájuk eső fény-
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sugarakat az opticai tengeliben levő gyüpontban össz1Jontosit
ják, azért g) üjtő, nagyitó_Jencséknek neveztetnek; a l?!conca':: 
plan··conca' és convex-concav lencsék, melyek a reajuk eso 
fénisugarakat szétszorják s kicsin):iten:ek Az első három_ len
csét közönségesen domboruya masod1kat homoru Iencselmek 
nevezik ,. „. 

A domboru lencsék alakjuknál fogva a reájuk eső .. fényt 
opticai tengelyük felé törik meg, a_ megtört sugarak talalkozo 
pontja gyúp01;tnak (focus) neveztel!k, mely a, lenc,se gör!iületc 
sugarának feleben, van , A do~nboru le_;1cs~n at nezett t~rgiak 
helyzete és nagysaga haromfele esettol f~g 1 , ha , a tai,~y a 
lencse és gvújtópont között van, a tárg)'fol a lencsere eso su
garak összegyüjtetnek s ~ tárg; természetes hdyze!~ben, na
gyítva látható; 2, ha a tar gy epen a lencse gyupontpban van, 
sugarai páthuzamosakká tétetvén, kép !~ein ke!etkezik; 3:, !ra a 
tárgy a g)iípont mögött áll, a kép fordilott, ,ketszeres gyu!avol
ságban egvenlő az eredetivel, nagyobb tavolságban kisebb.. 
Eme helyzet megválasztásán függ a mycrnscopok, távcsövek, 
luppek használata L o , 

A szórólencsén átmenő sugaiak a lencse mögött sugai -
szerüen eltávolittatnak, mels tört sugarak hátrafelé meghosz
szabbitva az opticai tengely egy pontján találkoznak, mely pon! 
adja a negatív gyúpontol. A vájt lencsén nézett tárgya!< képei 
közelebb jutván a lencséhez, kisebb lútószögüek s k1ssebbek 
lesznek L még Szemüveg 

L engités = Fellengités . . . . , . 
Lengyel Béla tanár, az egycte1111 II. chem1ai mtezet. igaz

gatója, szül. 1814. Ií.6rös-Ladán)han. Műegyetemi tanulmányai
nak elvégzése után Than Károl) laboratoriumában volt ass1s
tens. 1868-ban Hiedelbergáhan Bunsen mellett működött szintén 
mint assistens Innen 1870-ben hazatérve, egyetemi magán-, 
majd rendes tanár lett 1885-ben bölcsészella?i dékán, 1895_--96-
ban rcctor magnificus 18_9! óta az aca~erma re1~des ~agp_, ~z 
„Q1 sz mag) ar gyógyszereszegylet<·nek !Is~teletbeh tagja. Sza
mos dolgozata jelent 1'.1eg, nagyobb m;:nkai: . A , vegytan, a1!1p
vonalai (H.oscoe), Chemia, tankönyv felsobb tanmlezetek szamara 

Lenhosek József dr. a budapesti orvosegyetemen a boncz
tan tanára, szül 1818 IIl 20. Budán, megh 1888 XII. 2 .. Főleg 
német és franczia nyelven irt az agy- és idegrendszenől , 

Lenigallol, p)Togallol-triacetat, vízben oldhatlan feher 
hér por, tömény alcaliák, feloldják Hatás tel~intetében_ a pyro
gallollal egyezik meg, elonye az, hogy a bort nem 1zgat1a. s 
nem fest. Bőrbántalmaknál zincoxyddal s lanolinnal használp\k 

Lenirobin, a chrysarobin ietraacetatja, az eurohinhoz 
hasonló 

Leni igne enyhe tűznél. 
Lenitiva remedia, megkönnyebbilő, eni· hülést hozó szerek= 

Laxantia 
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Lenmag, l Linum 
Lenmag liszt, 1 Linnm 
Lenmag pogácsa, I Placenta lini seminum 
lentigo = Szeplő 
Leontodon taraxacum. l I araxacnm 
Lép, lég) fogó, I Lég) fogólép 
lép, !cin, splen, az u. n vérmirigy, melyben a fehér vér

sejtek képződnek s a vörös vérsejtek elpnsztnlnak, de műkö
désének rendeltetését nem tndják megfejteni, mert a fehér 
vérsejtek leginkább a lyrnphákhan képződnek s kiirtása nem 
okoz halált A lép mindenncmü heveny lázas bántalomnál, főleg 
tiphnsnál és hideglelésn~l megdagad soks70r 2-3-szorosára. 
Dns érhálózata miatt érzékenyen reagál a vérkeringési s fertőző 
bajok behatására 

lepárlás, I Deslillalio 
Lépfene, l. Anthrax 
Lepin = 0 001 gr h.) dr bichlor cm rns 010 gr acid car

bol O 10 gr acid .. salicylic 0 05 gr acid benzoic 0 05 gr cal
cium chlorat 0 01 g1 Inam pm 0 20 gr chinin b1omat 0 20 
gr chloroform 100 gr. aqua deslillata. Antisepticum. 

Lepra, bélpoklosság, mái a bibliában is emlitett fertőző 
betegség, mely ma is meg van Indiában, Chimíban, Ar áhiában, 
nálunk Romániában és Dél-Olaszorsz:ígban Eme betegséget egy 
0 00~) n1111. hosszu bacillus okozza n1ely a H)'iI uk111i1·igyekel lá
madja meg s az egész szervezetben elterjed A bántalom elő
ször vörös foltok, göhök, majd fekélyek alakjában jelentl;ezik 
a leprosus göbök milliónyi bacteriumot tartalmaznak Evek 
mulva a bántalom az idegekre megy át s nagy fájdalom mellett 
a megtámadott helyek elevesed,iek, lerothadnak s leesnek 
Gyógyithatatlan hclegség, r,ágályos 

Leptomeningitis, I Agyvelőgyuladás 
Letargia, álomkór, mely nem valamely megbetegedésnek 

a következrnénse (l Sopor)., némely ideghúntalonrnál jelentke
zik s álomnélküli, egykönyen föl nem ébreszthető aléllságban 
nyilvánul Ma a legmélyebb alaku hypnosis megjelölésére 
használják 

Leucaemia = F ehérvér ,üség 
Leucaena glauca Benth mimosafélék családjába tartozó, 

Közép-Amerikában tenyésző nö,ény, melynek különös physio
logiai hahísát Monis lanulmányozta, ki szerint a növén) leve
lét s hüvelyei! fogyaszló állatok szőre elhnlt. 

Leucin, amidocap1 onsav, a hasni álrnirigyben el6forduló 
egyalju amidosav: Go HH 02 NH2, mely a fehé1~jefélék bomlása
kor képződik, s akkor is, ha a szarut, hajat, tollat lugokkal 
vagy savakkal flízzük Fényes jegcczes lemezek, az oldat a 
poláros fényt balra forditja, a syntheticns ulon előállitott leucin 
inactiv . 

Leucobasisok, a feslőanpgok reducliója révén képződő 
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vcovületck, OX) dálva ismét az illetéí festai1; aggá alakulnak át 
Uj ~Íiek az miilincsop01l--festan\ agai, az indigó, methilenkék, 
safr anin stb. 

Leuc oderma = Yililigo 
Leucolin ~ Cbinolin ,/ 
Leucoma ~ Hályog.' 
Leucopathia --- Sápkó1 
Leucorrhoea ~ Flour allms 
Leuma ~ Influenza 
Levegő ~ Alhmosphae1a 
Levél ~ Folia 
Levélzöld .~ Chlorophil 
Levendufa -- Lavcndula 
Levisticum officinai e, on osi lest) án, a német I! g) kv 

szerint a gyökei e hivatalos, az crnyősek közé tartozó, dél
Frnncziaországban s ligmiai partokon honos növény A gyökér 
5 cm vastag, sárgabarna, keresztmetszetben a ké1eg oly vas1'1g 
mint a bél s kifelé üreges s olajlartókat tartalmaz; a faállo
mán) tömöll, pnha s czitromsföga s határozott velősugarakal 
hítta!. Tarlalrnaz illó olajat, gpnlál, angelicasavat, rnel:yeklől 
átható szagu s fűszeres kese1 nyés izü. 1\ veséket g}engén iz
gatja s ezért mint vizelelhajtót rendelik 10: 150 

Levulos ~ I.aevnlose 
Levur·ine, Fa ex n1edicinalis, tiszta utóerjedési sö1 éleszt(), 

meli et erjedni képes an3 agokkal: sör, czukros viz. keHrve 
belsőleg ,;1iut hashaj lót, külsőleg mint antisepticumot alkalnrnz
nak Külsőleg főleg blinorrhoenál, hüvelyg) uladásnál alkal111az
zák kielégitő cr edrnén)l1) cl 

Lexicon, valamely tudomány ágnak betürendes sor rendben 
való tárgyalása, mely nem inkább tankön) v, hanem tájékoz
tató g) anánt szolgál L Ency clopaedia Az első gyóg) sze1észi 
lexicont Hahnemann irta, 1 o 

Leydeni palack, electromos sűritéí készülék, melyet Cuneus 
talált lel 17 4G-ban Erős üvcgpalaczk, mely '/, magasságban 
kiviil-belül ónlemezzel, belső oldalának többi része spanyolvi
aszszal van bevonva. A palaczk száján parnfadugón át fény
soclrony nyulik be alsó végén lánczczal, külséí végén gornblrnl 
ellátva Ha a golj 61 s igy a belső fegyverzetet eleclromos gép 
gyüjtőjéhez érintjük, a külső b01ilék elec!romosságál pedig el
vezetjük, a fegyverzetek ellentett electromossággal telnek meg 
mint a F ranklintábla L o 

Li ~ Lithium vegyi jele 
Liantral cc Tisztitott kőszénkátrány 
Libatop ~ Chenopodimn ambrosoicles . 
Libitum ~ tetszés szelint, vényeken lib röviditéssel jelzik 
Libra. a régi orvosi snlyrendszer méiléke ~ font, jele :j::j:, 

megfelel 420 014 grammnak az akkori snl) mé1 lék sze1 int 5760 
grannak (szemer) 
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Lichen caragaheen, l Caragaheen. 
Lichen islandicus, cetraria islandica, a parmeriafélékhez 

tartozó zúzmó a földgömb hideg heg) ein !:'elálló levélszet ü te
lepeket (thallus) képez, a teleple\elek hasítottak, czafrangosak, 
barnák, szárazon törékenyek, nedvesen porczos, hőrszet ü, v1zzel 
főzve kocsom át képez, 1 Gelatina lichenis izlandici Haránf
metszetben a' külső réteg vastagfalu apró sejtekből áll, a réteg 
töménv kénsavval leválik; a középréteg laza, szétágazó sejtek
ből álÍ, melyben chlotophylszemcsék is találhatók és kevés 
kcmén3 itő is. Yizben a belső szövet duzzad meg Tartalmaz 
cctrarint (1 o.) 70%-n)i vizben oldódó lichenint: C10 füo 010, 
meh jóddal megkékül s cuoxam által fcloldatik ; a lichensav 
a fŰn1arsavval a·zonos, van 1nég benne kevés nyálka, kovasa
vas és sóskasavas sók 

LÍchenin, az izlandi zúzmónak nyákos anyaga L Lichcn 
islandicns 

Lichesterinsav: Cm fö2 Q,; egyalju sav, melyet az islandi 
zuzmóból Sinnhold állított ekí. ugyanazon vegyület, melyet 
addi<> lichensavnak tartottak. Vízben nem alcolban. aelherben, 
benzinben oldódik, 125° C-nál megolvad. savakkal sókat képez 

Lict ariumnak nevezték a régiek a szesz és czukor vagy 
méz keverékét; megfelelnek a lictarinmok a mai liqueurek
nek L o 

Llebig Justus nagynevü német chemicus szül 1~03 V }3 
Darmstadtban, megh 1873. IV 18. Münchenben Aty1a festek
árns volt s Liebig már otthon foglalkozott chemiával, 1818-ban 
gyóg:yszerész lett; egyetemi tanulmányai után külföldi !1,lra 
ment s 1823-ban egy felolvasásával felköllölte Hnmbold San
<l01 figyelmét ki G_ay l.ussac laboralorin;nába jntta,tta,, hornu!!' 
182!-beil a gtessem egyetemre ment lanarnak, hol 28 evig mu
ködött s lángeszével s megbecsülhetc!len felfedezéseivel örök 
hirnevet szerzett magának 1852 óta ~lünchenben találjuk, hol 
főleg agricullnr chemiá\al foglalkozott melsnck alapját 6 ve
tette meg 235 !ellette érdekes értekezés jelent meg tőle, me
lvek közül sok a vegytani buvárlás és éleslátás remeke Igen 
szép stylusával megirt gazdaságtani munkái valódi forradalmat 
idézett elő, mert rámutatott a helytelen irán)la, mely a tetmő 
föld kizsákmányolására vezet s általános szegénységet szül. 
Bebiwnyitotta, hogy a zöld növények ásván) i anyagokkal 
táplálkoznak, ő állította fel a váltógazdaság s a trágyázás alap
elvét s a műtníg\ aipart ő teremtette meg; ő általa ismerjük a 
tápszerek szabatos fogalmát. Népszerü stylushan megírt munkái 
közül magyarban megjelentek Chemiai levelei Péterffy József 
forditásában 18fl3 

Liebig érdemeit elismerendők, siettek a tudományos tár
saságok tagjoknl választani, II Lajos hesseni herczeg bárói 
rangra emelte s számos fejedelem tüntle ki ét demrenddel Mün-
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chenben, Giessenben, Da1mstadtban szobor hitdeti Liebig érde
meit s az utókor háláj:ít ..s elismerését. 

Liebighütő, két egy másba toll cső, a külsőben foh tan víz 
áramlik, mely a belső csöv cl s az azon keresztühnc1;ő gőzö-
ket lehüti. ' / 

Liebig húskivonat, !. 'Húskivonat 
Liebreich Oszkár, német chemicils és 01 vos, szül 18:39 Il 

1 J Kőnigsbcrgben Frcsenius mellett dolgozott s 18G8-ban do
cens, 3871-ben a gsóg.) szertan tanára a berlini egyetcn1en. F'cl
fedezle a chlmalh\ dra! altató hatását s az aethilidenchloral 
anaestheticus voltát: bevezette a lanolint a g)óg) ászatba s mint 
siphilis elleni szert a fonnamidol ajánlotta 

Lien = Lép, 1 o 
Ligamenta, kötszerek, a sebek, sérült testrészek befedésére 

s összetartására szolgáló anyagok és eszközök. ,!\. 111oclern se
bészetben ene a czélra a mullt és vattát használják, melyeket 
alkalmazüsuk előtt nagy hőnek tesznek ki, hogy hacterium
mentesek leg.) enek (sterilizálás). vagy külöuböző antisepticus 
vagy összelmzó szerekkel itatják át (imptaegnáhís). Az imprae
gnált muhlokal gazceknak nevezik Kölözőanyagul a következéíkel 
használják: vatta, charpiae (tépés) nmll, gaze, jutla, flanel, ca!cio, 
organtin A vallát mindenekelőtt aelherrel zsittalanitják, tehát a jó 
vattának nen1 szabad a vizen usznia, n1e1 t akkos zsiros Az iin-· 
p1aeguúlás ruenele pedig tö,·iden ez: n1eghatározolt sulyu \1at
tára számított o/o-os oldatot készitünk s abba a vattát beáztat
juk, majd préssel anniit sajtolnnk ki belöle, hogy a vattábmi 
maradt anyag a vatta sulyával a kívánt o/o-os arányn legien P 
o. 1 kilogramm lüo/o-os carbolvaltát következőleg készitünk : 
300 gr carbolsav, 1300 gr alcohol, 1200 gr víz és 200 gr gly
cerin, oldatába 1 kilogramm vattát jól megáztalunk ugy. 
hogy az az egész oldatot fölszívja: eme vattát most lll ésbe 
teszsziik s megmért edénybe 2 kilo folyadékot kisajtolunk be
lőle A vattáhan marad tehát lüo/o Kevesebb oldattal a vatta 
nem lesz cg) enletesen átivódva A többi kötszerekkel épig) já
rnnk el Itt közlök egy pá! impraegnáló oldatot. I. 5o/o-os benzoe
savas vallához: Acid. benzoic 150, Alcohol 2GOO, Glycerin 250, 
Valla 1000 1l 10°-os horsavas vallához: Acid boric. 300, Aquac 
calid. 2100, Alcohol 400, Gly cerin 200 Ill 30"/0 vaschlorid 
\attához · Ferr. sesqnichlor solut HOO, Alum crnd 100, Aquae 
1200, Alcohol GOO, Glycerin 200 IV lüo/o-os jodoform vattához: 
Jodofonn 300, Alcohol HOO, Aelher snlf 1000, Glvcerin 300; a 
200/0, 300/0, 500/0-os készitményekhcz 2, 3, 5-ször' annyi jodo
form veendő. V 100/0-os sa/i<;y/ vattálwz Add salicyl. 300, 
Alcohol 1800. Aqua 700, Glyccrin 20. VI '/2o/o os rnblimát val
lához H.)dr bichlor conos 15 Alcohol 1000, Aqua 1785, Gly
cerin 200. Yatta 1 kiló 

Az összes egyéb anyagokkal imprnegnált kötszerek ily 
módon készülnek; az impraegnált anyagok 30' C-nál nem ma-



~: 
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gasabh hőr:1érséken megszá1ittatnak, földarabolva ,;yitott cso-· 
magokba tetetnek s stcrilisálás után záratnak le A magy II. 
gvkyben az összes kötszerek hivatalosak, u m zsirtalanitott 
!Írunz-vatta 10. 25, 50, 100, gr -os csomagokban, a gazek '/ 4 

'/,, 1 metert tartalmazó csomagokban, selyemfo,nál 0-4 _sz 
vastagságban, catgu! 2 5 _meteres 0 --1 sz ".astag~,agban; .dram
csövek '/ meterenként ;, G-7-8 mm atmerovel; Billrnlh·· 
hattist '/,'. '/,, 1 rneterenként csornagoha; nmhlpólyák 5 me!e
resek G-8-10 cm. szélesek, 10 metercsek detto; organtm
pól.) ák 5 és 10 meteresek 8 -10 cm; sz~lesek .. , 

Az imp1 aegnált kötszereket lezart es stenhsalt csomagok· 
ban. külön szekrémben kell tartani A kötszerckhez lm
toznak a suspenso1 iui-'.nok, sérv kötők s a faxa szerint a }) suhli
ma!-pastilla< stb 

Lignin -~ faanyag, cellulos~ , , , , 
Lignosulfit, a cellulose gyartasanal nyert folyadek, mel3 

nem más, mint kénessav és mésztej eleg) e melyben a fa
am aaot f{ízik s lai lalmazza a gyantákat, illó-olajokat. sókat s 
neh:i~' organicus anyagot A lignosulfitot belégzésre ajánljál~ a 
Jéantaí, he1 env és idült hmut.1'ánál, küls{ílcg gümőkóros bor-" . . 
bajoknál. _ . „ , 

lignum -~ r~ a, az egyes hgnumokat l a faszok alat! 
lignum sanctum ~Lignum guaiaci . , . , • ,, 
ligroin, a paraffin-sorozatba tmtozo szenh1:t11 ogenek, Juk~p 

heptan és octan elegye, 0 67 f s ,igen moz~el~o,ny, foI.i:adek 
mely a petrolenm lepárlása alkalmaval 90-120 C-nal pmolog 
út Zsir pecsétek feloldására, világilá?rn haszná~ják . , 

ligustrum, fagyal. leveleit regehhen rmnt amara tomcat 
használták 

likari· olaj ~· l.inaloe' 
likőrök, 1 l.iqueuer. 
liliaceae. liliomfélék, a liliomvirágnak 1 családja; nagy

i ész! kitelelő hagymájn nővények, leveleik l~ndzsa alakua~, 
p:írhuzamos erezetük. a virágza_t fürt. vagy ernyo A lepel sz1: 
1 omncmü s ha!levelü. a pm zok szarna hat, a maghon felso 
állásu a termés hárornrckeszü tok. számos maggal Ide tartoznak 
a Jilio~. jáczin!. aloe, hagymafajok, colchicum, convallaria, as
paragus, dracena draco, stb 

limatum, limatura ~ reszelék, limalnrn fe1ri vasre-
szeJéJ,. 

limatura martis - Pen pnlverat 
L imetta ~ Citrus 
Limonada, czítromnedvvel kevert édes izü hűsit6-italok, 

ne\ ét a limonum -~ citrom szóból vette. 
Limonada haemostatica seu mineralis simpl Rp. Acidi 

sulf di! ;\ Syrupi simpl 60 ~quae comr;nun. 500 ~:Iisce 
Limonada laxans Berends1: Rp. Sahs Glauben 40, Aquae 

c01n 500. Sneci citri 15, Saccharí alb. 80 
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Limonada mineralis ~ Limonada haemostatica, 
L.imonada pmgans .=·Magnes citrica effervescens 
Limonada solvens ~ Magnesia citr ica effervescens 
Llmonada por; Rp Acidi tartarici 28. Sacchari alhi 101, 

essentiae limonum 3 50 M\:;eé. 20 grammos adagokra kell osz
lani 1 darab '/, YÍzre elégendő 

Linaloe, rózsaczitromfa, az amyrisfajok közé tartozó fa 
Közép-Amerikában melyből a geraniumhoz hasonló szagu ola
jat készítenek 

linamentum ~ tépés, charpie 
Linctus. marmeladum, n3alat. a latin lingno - nyalok szó

ból, más né\· e11 ecclegma, Ioocb, mások szerint azért neve
zik Iinctnsnak, mivel nem kanalanként hanem csak tetszés szeiint 
kell rnegiszogatni. A linctusok középutat képeznek a S) mpok és 
electuarumok között s extempore készitendők Anyaguk arab
rnézga. tojássárgája, syrup s a hatóanyag a vizzeL 

Linctus anodynus. sen peetoialis r Rp Mucillag gnrnmi 
arabici GO. S) rnpi diacodii 20 Misce 

linctus demulcens = Linctns gummosns 
Linctus gummosus phmm Hung II r Rp :\lucillag gumrni 

arab. Sirupi simplic aa qu. Yis 
linctus oleosus; Rp Olei amigd dulc 100, Gummi mab. 

50. Aqüae dest s '75 f e.mulsio, adde Aquae dest '75 erit 
linctus 

Linlmentum, Iitus, kenet, folyékony kenőcs; ama készitrné
ni ek melyek olajoknak maró lugokkal való elszappanosodása
kor képződnek, mint p. o, olcum lini és aqua calcis, olenm 
hyosciami. ol olivarum és ammonia pura liqnida, vagy olajok
nak és kenőcsölrnek folyó keveréke, a snlfoolajsavas szappa
nok (! polysolve), de Jinimen!umoknak nevezik az olaj és chlo-
1 oforrn keverékét is, ámbár ez egyszerü keverék s készítésé
nél a kcnetkészités nem is számilhaló fel. A linirnentumok 
kü!sfíleg használtatnak mint hórveresitők, bevonó anyagok, vagy 
vivő anyagok 

Linimentum ,ad Gombustiones Rp Aqnac calcis Olei lini 
loti aa. gr 200 Egésrc borogató 

Linlmentum ammoniato camphoratum = Spir. saponato-cam
phora!us. 

Linlmentum ammoniatum, Iinimen!um volatile, repülőzsir. 
pharm Hung ll Rp Olei sesami 160 Ammon purae liquid. 
10 Misce. Igen sürű, tanácsos hozzü még 40 gr aqua calcist 
tenni, állás közben az ammonia és zsírsavakból amidok kelet
keznek s megsárgulva hatását veszíti r e, ff5. Os (Crs Hsa H)s + 
3 NH, OH = e, Ho o, Hs + 3 H, 0 +· 3 Cm H„ (NH2) 0 Ha igen 
síírü. kevés alcoholl kell adni hozzá A helvét gykv. aránya 3: 1 s 
a készítmény sokkal szebb. Igen jó a következó készitmény; 
Rp Sapon communis 250. Axm1giae porci 1300. Aqnae calcis 

Kazay, Gyógysz Lexicon lll 15 
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1150, Olei sesami 400, Coqucntm, dein adde Ammoniae pur 
liquid. MOO, Aquae commun 6000, l\lisce 

Linimentum cantharidis: 1 r pulv cantharidum 8 r ter·· 
penlinnel 3 órán üt pállitlatik azután megszüretik, Vesicans. 

Linimentum capsici compositum ~ Pein-Expeller L o 
Linimentum chloroformii parm Helvetic. Rp Olei olivari 

p ! Chlor~for,mii p. 1 '.\z or~z bete~ápolási alap mintája: Rp 
Carnphorae 2 Chlornformu Oler sesarnr aa 10 Mrsce 

Linimentum crotonis: Rp Olei crolonis 1, Olei cajeputi 
Spir vini rect. aa 3 5. Vesicans 5 csepp ;30 gr olajjal hajnö-
vesztő szer hirében áll. · 

Linime_ntum hydrargyri pharm bril Ung .. h)dr ciner Am
mon. pura hqu Ung camph01al aa partes lk:1yhe gyóg)ulásu 
sebekre 

Linimentum jodi phann, bril Rp Jodi puri ií Kalii jo
dati ~' Camphorae 1 Spir vini conc, JO Dagadt mirigyekre 
kenni. 

Linimentum pernionum, fag) balzsam: Rp Camphorae 5, 
Collodii, Trae jodinae, Olei ricini aa 10 Ecsettel kenendő. L 
Fagyás 13alsamum ad pernion 

Linimentum saponato-camphoratum, Opodeldoc. sec phar m 
Hung 11 Rp Sapon alh ras 120, Spir dilut ;)00, digere in 
balneo aquae ad solutioncn1 el adde: Ca1nphorae 10, Ole.i Jav 
Olei rnsmar aa. 5 Liqu ammon 20 l\lixlis el filtratis reple
antm vitra prnpria, quae bene ohturala serventur 

Kitün6, átlátszó készitmény a következ(í: Rp .. Sajion. pro
opodeldoc (Kochmeister) 300, Spir vini conc 2500, Aqnae 
comrn 2300. <ligere in halneo aqnae ad solulionem dein ad de: 
Carnphorae 80, Olei laveqdul Olei rosrnarini aa 20 Liqu arn
moniae 160. Filtr etur Az opodeldokos üvegeket betöltés után 
nen1 szabad n1ozgalni, hanen1 n1egfagyás után kell le<luoni. A 
némel gykv„ szerint :1 r.. házi szappan. 2 r. velenczei sz~~ppan, 
2 r camphor, 80 rész higitolt borszesz, '/1 r.. thyrnus olajból 
:1 r am1noniával készül 

Linimentum saponato-camphoratum liquidum pharrn Germ: 
Rp Sapon venet. p. :l Spir vini dilnt p. 23. Camphorae p 1

/ 

Olei thyrni p. '/10 , .Olei rosmarini p '/, Liqu ammon p. '/. L
2 

Spir Saponato-caphorat ' ' 
Linimentum styracis pharm Hung lL Rp Styracis liquid 

part 3 Olei sesami p. L Heveny1füen elcgyilsd Külsőleg rüh 
stb ellen használják L. Styiax 
, Linimen~um terebinthinae ph~!" br.it belgic. ~t americ Rp. 

Camphorae ;i, Olm tereh rect /;>, qurbns adnnsce terrendo 
Saponis kalini 10. Külsőleg 

Linimentum volatile = Linimenlum ammoniatnm 
Linne Károly, svéd természeltndós szül 1707 V. 23. Ras

hultban, megh 1778 !. 10 Hamrnailj ban Linnaeus Miklós lel-
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kész fia volt, de diák korában nem nagv kedve volt a theolo
giához, atyja azért va,rgának akarta adr{i de pártfogói kivitték, 
hogy Lnndban orvosi tanulmán;ait 'égezhesse hol felköltötte 
Stob~ens, fi§l\ ~lm_ét 17~8-ban Upsalában tengődik s orvosi fü
vek arulasabol el, maJd Jl30-ban az egyetemi füvészkertben 
Rudbeck Olaf orvost heryetlesitelte, hol megkezdte 13ibliotheca 
hotanica czimü munkáját Mivel oklevele nem volt, ez állását 
elhagyta s Fahlunha ment Moraens bánvaorvos mellé kinek 
leány~! li3i-ban el is velle Apósa támogatásával Hollar;diában 
orvosi oklevelet szerzett s London-Párisi utjából hazatérve 
Stokholmban orvosi praxist kezdett majd li4l~ben az npsalai 
egyetemen orvostudományi, később természettudományi elő
adásokat tartott s a reá bizott füvészkertet átalakilotta Részt 
vett a svéd tud, academia_ megalapitásáb~n, 1?62-ben nemességet 
rs kapott s ezota rrta Lmne-nek maga! 1163-ban szél érte s 
visszavonult birtokára. Linnének érdeme a növénytani nomen
claturában a kétnevü elnevezés, a faj, nem, rend és osztálv 
sz~ba~os jellegz_és~ ltleslátásával párosult ügyességgel tudfo. 
elodcmek kntalasarl felhasználni, megkülönböztetései világosak 
elrendezései áttekinthetők Az ő nevér61 elnevezett mestersé
ges rendszert csak egy jobb természetes rendszer alsóbb fokának 
tekintette, (1 Növénytani feloszlás) s igen sok ellensége volt, 
krk >parazna< rendszerét gunyolták, üldözték Linne a tenné
szetbuvár fő feladatául a nomenclatura ismeretét tekintette, kü
lönben az egyes növénvrészek mivoltával, működésével nem 
i~. f~glalko~ott s követőiÍ ez helytelen irányba terelte. Diószeghy, 
l\Ilarhel, \\rnterl magyar hotanicusok Linne szellemében mű
ködtek Endlicher is kénytelen volt visszatérni hozzá mivel 
termérzetes rendszerét nem nagy tetszéssel fogadták ' 
, L!noleum, a, viaszkos-vászo~l10z ha;sonló anyag, melyet a 

bO-as. e.vekhen \\ a!ton, angol gyaros talalt fel oly módon, hogy 
parafalrsztet lenolaJfirmsznek nagyfoku oxydatióp által előálli
to!t kaucsnkszerü anyaggal kevert el Faburkolatok bevonására 
s szönyegek készilésére használják 

Linoleumfirnlsz = Hig linoleum, padló bevonására 
Linolsav, lenolajsav: Cm H20 fü a lenolajban található 

9~%-nyi zsiro.s olajak, legnagyobb részét teszi, ez levegőn élenyt 
veve fel oxylmolsavva (Cm H" Oo) alakul, gyanla'2erii lesz s 
megszárad A száradó olajokban el van terjedve s ez adja meg 
azoknak száradó képességét. · 

„ . Linoxyn: _c„ H,, Ou, átlátszó máz, mely a lenol~jból kép
zodrk, ha azt olomoxyddal heviljük, l Firnis. Olenm lini. 

L!nteum, lenvászon, linteum carptum = tépés, 1 Charpie 
Lrnum, len, a közönséges len : linurn nsitatissimum, egé

szen kopasz, kar csu, cgyszáru növény épszélü felfelé álló ge
relyszerü levelekkel, kék virágai csúcson álló terebet alkotnak· 
a termés gömbalaku tok, i5 rekeszü, minden rekeszben 2 len~ 

15* 
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gelyen függő mag van A magvak petéded h_~sszasal{, laposak, 
síkosak, barnák, vízben mcgdnzzadnak s nyálka.Juk oldatba megy 
A mag külső sejtjei köbidomuak, nyálkatartalmuak, a közép
kéreg vékony s az elsővel e_gyütt~ sá;·ga csikot képez A mag
fehér hatszögü par~1;chyms~1tekbol all, ~nelyek al~uroi~t s o_la
jat tartalmaznak lm talmaz 34% zsuos beszarado olapt, 
nyálkát, 25% aleuront, vi~lanysava_s sókat a ~1elyek. vizben o!
dódnak 3%, csersavat vizel s se1tfalal Belsoleg mmt bevono
szert alkalmazzák főzetben nyálkatartalma miatt sót vesebán
talmalrnál jó hasását tapasztaiták de nem tudni mi okból; vér
hasnál szintén jó hatása Lisztjét pépos borogatások gyanánt 
alkalinazzák tálvogok, kelések megérlelésére Ha a magvakból 
az olajat kipréselik, a v\sszarnarndt részt placenta lini-nck (len
mag pogácsa) nevezik Epugy alkalmazható mint a mag. Bel
sőleg 20: 200 arán1u !özeiét szokták adni mint vizelethajtót 
hólyaghurntnál, blenorrhoenál 

Lipanin sec Mering = oleum olivarum, melyben 6% sza
bad olajsav van, a kellemetlen oleum jecoris helyett hasz
náltatik, mivel igen könnyen szivódik fel Alkalmazzák a hal
májolaj helyett e!g) öngültck, scrophuloticusok, angalkórosoknál, 
kezdődő tüdővészeseknél leveshez, salátához keverve 1-2 Urnás 
kanállal. 1 Oleum jecoris. 

Lipase, a vé1savónak erjesztő anyaga, mely a zsirokat 
elszappanositja 

Lipiloxyhydrat ~~ Glycerinum 
Lipogenin, kcnőcsalapanyag, mely palmitinsavn ak és az 

isoolajsavesternek különböző arányu keveréke Szilárd, por
czellán kiuézésü massa, kiválóan jóddal együtt alkalmazzák 

Lipoma, hájdaganat, a bőr alatti kötőszöveten a szirszövet
ból képződő jóindulatu képlet, mely főleg a tarkón, nyakon, 
czombon, hasfalakon lép fel, de előfordul az izmok között s a 
beleken is. 

Lipomatosis = Hájasság, hájkór 
Lippia mexicana, a vetbenaceák családjába tar lozó közép

amerikai növény, mely illo-olajat s egy camphorszerü anyagot 
tartalmaz Infusurnát légutak hurutjánál mint expectoranst adják 

Liquamen = Liquor 
Liqueuer, likőr, borszesztartalmu édesitctt italok, melyek

hez különböző gyilmü!csnedvek vagy zamatos növénykivonatok 
vannak keverve, így baraczk, eper, málna. narancs ananás, 
illetve kávé, kakao, vauillia stb Alcoholtarlalmuk 30-55%, ha 
nagyon sü1 üek, crémes-knek nevezik őket 

A pálinka czukt ozását már a XI!, században kezdték s az 
olaszok >liquori ros1glió„·ja 1332-ben lett ismertté, de a Ii
queuerek feltalálója Paracelsns volt, kinek először jntott eszébe, 
hogy a czukrozott pálinkába illatos füveket tegyen. 

1 

1 

1 
~i 

1 

1 
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Creme de Absinthe. 

Rp. 
Flor, absynthi 125 
Corl aur. rec 30 
Spú vini conc . „/ 
Aqnae dest s aa. 15 00 
Stent per horas XXIV des
tilla gr. 2000, cui admisce. 
Syrupi simpl 2000 
Ch/oroplzylli qn s 

Creme dé Cassi.•. 

Ribizke liqueuer, mint az 
eper liqu 

Dió. 
Rp. 
Co1t frnct nuc11m uilid 15 
Coque per horam 1/ 4 cum aqua, 

fial collatum 260 Admisa. 
Carioplzyllomm 20 
Cinnamomi corl 4 0 
Spir uini rect 150 
Sacchari a/bi 200. 
Aeth acetici gult V 
Tinct. uaniliae y1 1 

Rp .. 

Anisette„ 
(Liqueuer de dame) 

Olei anisi yutt 
g1 

x 
300 
700 

Spü. vini 80°/0 
Syrupi simpl 
Caramel qu s. 

Allasch .. 
Rp. 
O/ei carni rn.ss 
Spir viái 95°/0 
Sy rnpi simpl 

gutt. X 
500 
700 

A.nanas. 
Rp 

Essenc. anana.s 10, 
Spir vini 400 
Sy1. úmpl 600 
Aquae naplzae 20 
Cmcumae q .. s 

Clta1·treuse. 

Lásd ugyazen czim alatt. 

Cm·acao. 

!Jásd Nmancsliqueuer 

Kávé. 

Rp. Cofleae tostae pulv 30 .. Macera per. horas XXIV, cum 
Spir, vini rect 200 Aqnae comrn. 150, collato adde Syrupi 
simpl 300. Trae vanilliae qu, s ad. odorandum 

Kakao 
Rp 

Cacaon desoleat 
Cinnam cort. 
Corl.. am. 
Vaniliae 
Aquae 
Spit. vini conc. 
1'rf acera pe1 die' 

a dde 
Sy rnpi simpl 

60. 
5 
4 

120 
4000 
4500. 

8 dein 

10000 

Kakao. 
Rp. 

Cacaon deso/ 
Spir vi'ni r; 
Aquae 
Macera per dics 8 
Filtrato adde 
Sy1 simpl 
Trae vanill qu s 

50 
200 
150. 

300. 
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Baraci/ik„ 

Baraczknedvel n a cznkorr al S} ruppá főzünk s minden 
literhez 2 liter GO°!o-os alcobolt adunk 

Eper. 

2 liter epiet l1/2 liter 60%-os a.lcohollal állani hagyunk 
3 napig .. Kisajtolás és szürés ntán 1 ktló syrnpot adunk ho.zzá. 

Meggy. 
2-5 kiló zuzott meggyhez 40 gr fahéjjal s 10 gr szegfű

szeget adunk s 11/, liter alcohollal 8 napig állani hagvjuk A 
kisajtolt s megszürt folyadékhoz 1/ 2 liter veresbort s GOO "gramm 
syrupot adunk 

Narancs 
Rp 

01 aurant 6 
Spú uin; J 1,000 
Aquae 2200 
Sacclw1 4750 

Az utóbbi szerint készithetők az itt nem található li
qnenerek a megfelelő izt adóval, p o vanillia, ananas slb 

Tökéletes készitményeket lehet készíteni a nancv-i I.
Noirot-féle liqnenr essentiákkal egészen egyszerü eljárással s 
igen olcsón Eme essentiákat :\iuzsa Gyula hozza forgalomba 
Magyarországon s fölöslegessé teszi az előírások kip1 óbál
gatását. 

Liquidambar orientale Miller, a balzsamosok családjába tar· 
lozó 10-14 meler magas fa Görögországban és az archipela
gnson, melyből a styrax bal~sarnot nyerik L Styrax 

Liquidus 3 = Folyékony · 
. . .L!qúiri.tia, édesg; ökér, higvit ez, rnagy .. IL gykvben kétféle 

liqumlla hivatalos 1. rad liquir. non deco1ticata scu hispa
nica, a glycyrrhiza glabra Linne, legnminosák családjába tartozó 
déli Enrópában honos. növény gyökere, mely igen hosszn, 3 
cm vastag, nehéz. kivül szürkésbarna barázdás, belül sötét
sarga, kérge vastag, fája kemény, merevroslos, sugaras bélsu
garakkal; igen édes, kissé csipős Maga a növény egyenes, 
czimpás levelei 13-15 nyélczés levélből állanak, meiyek tojás
dadok, épszélüek s alsó oldalnkon fekete pontosak A virágzat 
a levélhónaljban levő ritkás fürt, a virágok a csúcson kékesek ; 
a termés hüvely, Spanyolországban, Olaszországban igen kö
zönséges, Németországban tenyésztik. 

2 Omsz vagy hámozott édesgyöké1, apró higvircz. glycyr
rhiza glandulifera y, az előbbinek valfaja, mely megterem ha
zánkban, Galicziáhan, déli· és középső Oroszországban, Kis
Ázsiában, Perzsiában, Sibiriában; az előbbihez hasonló, csak 
szárai mirigyesek s szór ösek, a levelek alól ragadósak, csor bás 

" 
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végü~k, .. a vi~:ágok ibolpk_ékek, A,gyökér hossza, 4 cm vastag, 
a .gy.oktorz,stol m,egszaba_d!lva s hamozva kerül hozzánk; sárga
~z1r~u, a J1ancs vekony~ a fa vastag, sugaras, rostos törésű ·vízen 
uszrk ~ gyöker~t ősz végén a 3-4 éves növényből szedik s 
va~tagsaguk szern~t elkülöm.\Ye megmossák, földarabolják, végre 
szanlva kereskedesbe hoztak Az összes földalatti részek hasz
n~lhatók .Tartalma~ glycyrrhizint (1 o.), cznkrot, száraz gyö
kerben krmntathato; asparagint alma-, csersavat igen sok ke-
ményitőt, fehérnyét s sejtfalat ' 

K~r':H)nyitő és c~uko;tarlalm~ miatt tápláló, az asparagin 
h1~gyha.ito ~lk~lma;z".k fozetb,en. es yorb~n légutak lmrutjánál, 
nnvel a nyakhartyak tzgatoltsagal csrllaptlJa s az elválasztásokat 
hig':bbá téve a l~iköpést. előmozditja. Leginkább mint izjavitó 
vrvoszert adhalm por- es krvonatanyagban pilnlák készitésénél, 
v_agy Jrnl Joda: ar~mon-chloratnm s általában sók belső adago
lasanal 3 r lug ln vonat 4 r porral -igen jó pilulamassál ad 
Vele készül a decoct Zittmanni, a pnlv gnmmosus stb számos 
theaelegy és porkeverék 

, Liquor, igen tág jel~nlőségü név, mely minden folyékony 
gyogyszei:re vonalkor;haltk, Sz?' osan véve a sóoldatok, higilott 
savak, spmlns keverekek altalanos neve. 

Liquor acidus Halleri, acidum llalleri, elixirium acidum 
Hal~er!, elixiriuin an~!ncphriticun1 se11 anlipodagricun1, ncidurn 
snlfovmosum alcohonsalnm Hallersav, a magy ll gykv szctint: 

Rp. 
Spir vrni conc. gr. 150 

adde g11tlatim 
.1cidi rnlf"lll fri wnc pw 50. 

Sit liqnor limpidns, Havescens, odoris spiriluoso-aetheiei 
. A Halle1 sav heve,1yében nem használható, mivel az aeth11-

kensav csak állásközben fejlődil{ ki, k b. 8 nap mulva. Az 
aethylkénsav vagy snlfoborsav képlete SO„ H CH Clh Alkal
mazzák a hig kénsav javallatai alapján 1: 100 mú:ivu vizoldat-
han F'6leg csalánkiütésnél igen jó Jiatása van ' 

Liquor aluminii acetici, liqnor Bmowi, oldoll eczetsavas 
alnminiumot tartalmazó folyadék, melynek igen sok előirata 
vm1 Balog szerint: Rp Plnmbi acetici cryst 10, Aquae dest 
stmpl 30 0 solve Solntionis add e Alumininis 6 G el natrii snl
fnrici 1 2 solnla in Aqnae dest s. 500. Stent per dics tres dein 
filtra. [{énsavas ólon1 válik ki s eczetsavas alu1niniun1 rna1a<i 
oldatb?n Buro" ere~eti előirárn: Hp Aluminii snlfurici 60, 
solve. m Aqnae dest !lOO, dcin admisce Plnmbi acetici cryst 
100, m Aqnae dest sol 300. Hideg helyen az ólomsulfát leüle
pedése czéljáhól ülljon, azután mecrfii!rálandó Hosszu állás 
után a folyadékban alnmininmhydro~yd válik ki, mit azonban 
1/ 10 °1o bor kfísav hoz~áadása által meg lehet akadályozni A 
pharm \ II austrtaca 1 eg) enérléksnly alnmininmsnlfá-
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tol 4 egyenér!éksuly eczetsavval keYertel össze s a 1rnletkczett 
péphez 3 egyené1 téksúly vizzel cldü1zsölt ln étát adat, eme eljárás
nál u i eczetsavas calcium képződik, mely az aluminiumsul
fáttal ugy lép cserehatásha, hogy Ca 504 csapódik ki s eczet
savas alumínium megy oldatba Az eczetsavat lehet előbb a 
krétával is eldfü zsölni A folyamat ez : 3 A/, (S04)2 + 54 H20 + 
9 Ca COs + 12 C2 H4 02 = 2 Ala (C2 fü 02) + A/, 0 + 9 Ca S04 + 
9 C02 + 60 füO Eme képlet szerint tehát a következő suly
arány jön ki: 200 s. !. timsó, 900 s r kréta, no s r. czetsav 
Savanyu kémhatásu. viztiszta folpdék leg;en, filrtálás után 
1 046 f s-ra egészítendő ki. A készítésnél a méréseknek igen 
pontosaknak kell lenniök, mert máskép a készitmén} csapadé
kot fog adni Az alnminíum aceticnm solutum (l o) jm allatai 
alapján alkalmazzák 

Liquor ammoniae - Ammonia pm a liquida 
Liquor ammonii acetatis ~ Amm acctitcum solutum 
Liquor, ammon. earbonic, pyrooleos. so!ut ~ Ammon car-

bo n p)I ooleos solut 
Liquor ammonii caus!ici - Amrnonia pma liquicla 
Liquor ammon. caust anisat, spir salis arnmoniaci anisat 

sec phar m. Hung ll Hp Spi1 vini conc 30. O!ei anisi rnlg 125 
intime mixtis adclc Ammoniae i 50, Misce Sárgás, ánizsszagu, 
vizzel megfehércdő folyadék mint köptető és nyákoldó szert 
használhatni igen jó sike1 rei légutak huru~j:ínál s az an1 n1onia 
javallatai alapján 

Liquor amonii caust lavendul phar m austr. Y l~pngy ké
szül Iavcndula olajjal rnint a liqu ammon caust anisatus 

Liquor ammon, caust spirituos, spirilus Dzondii, liqnor 
Dzondii, oly módon készül. hogy NHs léget addig ;czetünk 
0 83 f snlyu spiritusba, mig 'annak fajsnlyu 0 81-rn száll le (10% 
NHs tartalom) Ép oly hatásu mint az ammonia pura liquicla 
Lásd ott ' 

Liquor ammonii citratis, 1 Ammon. citric solut 
Liquor ammonii ergotici = Ergotinol. L o 
Liquor ammonii hydrosulfurati = Arnmonium hyclrosul

furatum 
Liquor ammonii pyr·ooleosi = Spir cornn cervi, Arnrnon 

carhon pyrooleos solut 
Liquor ammoníi succineati = Spir cornu cervi succineat 

Ammon. carb succineatnm 
Liquor anodynus mineralis Hoffm. = Spir aetheris sulf 
Liquor anodynus martiatus = Spirit feni chlorati aet

herens 
Liquor arsenlcalis Fowleri = Solutio arsenicalis Fowl, 1 o 
Liquor arsenlcalis Pearsoni, pharm gallic (arsenis sodicus 

aqua solutus), 30 gr vizre 5 cgr Nas Oa A'-t tartalmaz 
Liquor arsenicalis 1 Solutio ar senicalis Fű\' leri 1 

' -- i 
1 
1 

1 
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Liquor arsenici hydrochloricus, pharrn angl 5 gr A>2 Oa-ból 
7 6 gr.. sósavból 1 25 gr. vizzel készül. Az elegyet teljes felol
dásig kell főzni s az oldatot 600 grammra felhigitani As C/a-ot 
tartalmaz. 

Liquor arsenici et hyd,')fgyri hydrochloricus = Solutio Do-· 
novani, l o. --'" 

Liquor atropiae pharm anglic. : 1 r atropin, 15 r borszesz 
s 105 r viz, adagja 1 csepp. L Atropin. 

Liquor Bastleri, Bastler-féle cseppek: Rp, Olei anisi, olei 
juniped, olei cajcputi aa gr 50 Liqu acid Halleii gr. 125, 
Spir aetheris snlf 15 0, Iinct. cinnam gr 30 0 Misce 30- 40 
cseppenként choleránál, gyomorgfü esnél 

Liquor Bellosti = Liqu hydr nitrici oxyclulati L o 
. Liquor bismuthi ad capillos, liquor bisrn citric kalicus, 

fekete hajfestő folyadék. áll 1 r bism subnitric 15 r glyceiin
hől, melyhez annyi KOH-ot kevernek, hogy tiszta oldatot ad
jon; czitrnmsavval közömbösítve 30 gr vízzel kiegészitik 

Liquor bismuthi ammonio-citrici pharm anglic. 1 rész bis
muth-féme! 2 r HNOa és 1 r H,O elegyében oldva, forralás 
után '/:i részre bepá1 olnak s ehhez 2 r czitromsavnak ! rész 
vizhen való oldatát s anns i ammoniát adnak, mig a keletkezett 
csapadék feloldrídik, a közömbös f'ol} adékot 20 részre egészitik 
ki„ 2-· ,1 gr.-onként adják mint adslringens szert 

Liquor B.urowi = Liqn alnminii acetici L o 
Liquor calcis saccharatus = Aqua calcis saccharata 
Liquor carbonis detérgens = Rp. Picis lithantracis 10 

frae quillajae 80 0. Desinficiens és szagtalanító szer 
Liquor chinini sulfurici, Rp. chinini snlfuri~i. Acicli sulf 

di! aa 1 Aqnae dest lll Spir 'ini di! 2. D s Otszörrc elfo-· 
gyasztani 

Liqor chlori ~ Aqua chlori 
Liqor chloroformii composit = Chlorodyne 
Liquor chloromorphiae = Chlorodine 
Liquor corrosivus Plenki, Rp Hydr bichlor corros Alu

min crudi Cerussae, Camphorae aa 1, conterrendo mixtis adde 
Spiritus concentrati, Aceli aa 8 Uledékkel egyült adandó ki 
Mmószer 

Liquor epispasticus, phar m. anglic .. 2 r. pulv cantha1id-ból 
1 r eczclsavval s 5 r aetherrel készül, a 2i óra mulva leszürt 
fol) ad.ék 5 részre egészitendő ki Vesicans. 

Liquor ergotae pharm anglic a secale cornnturn fluidex· 
tractuma Adagja 0 6-2 0 gr. 

Liquor ferrl acetici = Ferrum aceticum oxydat liquid 
Liquor ferri albuminati = Ferr albuminatum soln!ufi1 L 

Elixirium feni albuminati 
Liquor ferri et bismuthi citr'ici = 100 r. liquor bism et 

ammon citr 5 r fen cit1ic. 2 r ammonia 100 részre besíírit
tetik Adagja 4 gramm borban tüdóvészesek étvágytalanságánál 
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Liquor ferri chlorati = F errnm chlorat oxi dúlat solut 
Liquor feni jodati, ugy készül, min! a syr. ferri jodati, a 

cznkor természetesen kihagyandó. ' 
Liquor feni manganat jodopeptonati 0 05% Fe J,-ot tm tal

mazó vörösbarna folyadék, melyet az olenm jecoris mangano
jodo-ferratnm helyett adagolnak 

Liquor ferri manganato peptonati, 4%0 vasat s 1°/00 man
ganl tartalmazó vörösbarna folyadék, melyet cznkrozva is szok
tak készíteni (Pilzala), l Elixirium ferri rirnng 

Liquor ferri oxychlorati ~= Ferrnm oxvdatum dialisat 
liquidnm ' 

Liquor terf'i oxydati = F err oxydat dyalisat. liqnid 
Liquor feni peptonati phar m ger m m tartalmaz 0 4% 

vasal és annyi pepsint, mely a 0 !% vasnak oldalbanlar
tására elég (a pepsin mint sav szerepel) Sápkórnál és iiehe
zen emésztő gyomrnaknál alkalmazzák. 

Liquor ferri pernitratis = Fen. nitricnm lic1uidnm L o 
Liquor ferri peroxychlorati = Ferrnm oxJdatnm dyalisat 

liquidnm .. · 
Liquor ferri persulfatis = Ferrnm oxydatum sulfm ic. soL 
Liquor feni pyrophosphorici, a fermm pyrophosphoricum alatt 

leirt oldatot ha nem süritjiik be, hanem ug) anannvi vizzel föl
higitjuk, a fenn nev„zetl készitmén) 1 kapjuk, mely 1 "lo-os oldat-
nak felel meg · 

Liquor ferri sesquichlorati = Ferrum sesquichloratum sol 
Liquor ferri subchlorati = Ferr. oxydatum dyalis, liquid 
Liquor ferri sulfurici oxydat = Ferrum oxydat sulfur solut 
Liquor guttapercha, 1. Charta sinapisala pharm anglic 
Liquor hydrargyri nfüici oxydati, Liquor Bellosli, 100 r. 

(NOa)2 Ifg2, 15 r NOa If és·. 885 r IfzO-héíl áll Kiils6leg mint 
marószerl alkalmazzák bujakóros fekélyekre L Hydr. nitricum 
oxydulalum 

Liquor hydrargyri nitrici acidus, a brit. gykv szerint ugy 
készül, hogy 4 r. higanyt 5 r fJNOa-lian s Hi r vizben mele
gités közben feloldanak: 3 Ifg +- 8 HN02 = 3 [( N02)2 Hg] + 1 Hz() + N202 A szintelen, 2246 f ' folyadék savanJU, J(OJJ-dal 
sárga HgO csapódik le belc3le. Igen erélyes marószer, nagy ter
jedelmii rákos, bújakóros fekélyekre kenve azok sarjadzása 
megszünik s pár nap mulva sárga pörk válik le. A megmart 
részt le kell mosni, nehogy a higany a szervezetbe szivódjék 

Liquor hydrargyri perchlorici = Aqua phagedaenica deco
lor, seu liquor mercurialis 

Liquor jodi pharm anglican .. Rp Jodi pm i 2, kalii jodat. 
3, Aquae dest s 50 DS Külsőleg bekenésre a jod javallatai 
alapján. 

Liquor kalii acetici ~ Kal. acetic solnlum 
Liquor kalii arsenicosi = Sol arsenicalis F owleri 
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Liquor kalii caustici, kalium hvdr ooxvdatumnak vizoldata 
mely a .kiilön~öző gykvek sze~int ~ülönbÖző töménységű s a;, 
oldat fa1sulya rs a KOH°!o szennt kisebb nagyobb Mivel a KO H 
fajsúlya 21 akkor · 

Daltoq, szerint: 

Fajsúly 1 

--" 

1 1 

KOH°lo Fajsúly KOH°lo 

168 51 ii 128 234 

147 ;)() 9 132 195 

112 :i44 115 13 0 

136 294 106 47 

A német és orosz gykv 33%-os, a belga szintén 33%-os, az 
angol 5 8%-os kalilugot kiván. 

Kiquor kalii hydrooxydati ~ Liquor kalii causlici 
Llquor kalii silicici = Kaliurn silicicum liquidum 
Liquor Labarraque = I.iquor natrii hypochlorosi 
Liquor lithantracis: Rp Picis lithanlracis 10 0, Benzoli 

20 0, Acetoni puri 70 0 Misce. Antisepticum 
Liquor lithiae eff'ervescens pharm anglic. 300 gr szénsavas 

vízben 0 30 gr. lithinm carbonicumot tartalmaz 
Liquor magnesiae carbonatis pharrn anglic. Mg COs-nak 

vizoldata C02 segélyével; minden 30 gr vizre 1 gr lvlg COs 
jut L Magnes carbonic. 

Liquor magnesiae citratis = Potio magnesiae cilricae ef-
fervescens 

Liquor mercurfalis = Aqua phagedaenica decolor L o 
Liquor mercurialis Plenki = Liquor corrosivus Plenki. 
Liquor natrii carbolici = 5 r acid. cai bolic, 1 r liqu 

natr caustici és 4 r aqua dest keveréke Mint antisepticus 
kötöző folyadék használatos 

Liquor natrii caustici = Liquo1 natrii hydrooxydati 
Liquor natrii hydrooxydati, natr hydrooxydal solulum, nal

ronlng, !. Nalr hydrooxydat solut. 
Liquor natrii hypochlorosi, liquor sodae chloratae, liquor 

de Labarraque: 20 r calc hypochlorosum 100 r. vizzel elke
verve oly oldatba adatik, mclv 25 r natr carbonicumból és 
500 r. vizből készül Bűzös sebek és fekélyek mosására alkal
mazzák mint antiseplicumot A brit, amerikai, belga és franczia 
gykv. készi.tmény~i haso;1lók ~hhez, de úgy készülnek, hogy 
Na2 GO, (12 r) vrzoldatahoz (.% r.) chlort vezetnek s l 103-ra 
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egészitik ki a folsadélmt Belsőleg 20-30 cseppjével adják 
fertőző bánlalmaknál s mint ellenszert H2S-nel történt mér
gezésnél. 

Liquor natrii silicici - Nalr silicic. liquidum 
Liquor pancreaticus, a glycerinuel kivont pancreasnak al

coholos kever éke, mely mint cmnlgáló szer használtatik dys
pepsiánál, diabetesnél 

Liquor pepsini ~ Elixirium pepsu11 
Liquor plumbí subacetici ~ Plumbum aceticum basic solut 
Liquor potassae permanganatís, liquor Condy, pharm au-

glic Rp. Kalii h) permangan 1. Aqua, dest s. 120 Szájviz s 
loroköblitő gyanánt higitva használják 

Liquor salis tartari ~ Kal carhonic. solutum 
Liquor seriparus, tej-ojtó (labessenc) a német gykv (lL) 

szerint úgy készül, hogy a szopósborju 4-ik (ajtó) gyomrának 
uyákhá1 lyája lemosás után kapartassék le s 3 részre 26 rész 
finom fehér bort s 1 r. Na Cl-ot adva a keverék 3 napig álljon 
gyakori feházással, azután szűressék meg Jobb készitmény a 
következő: Rp Pepsini puri 20 0, Acidi tartarici 200, Natrii 
chlorati 150, Aquae dest simpl 50 0, Vini albi i60 0, Spir vini 
conc 12 0 Misce. 

Liquor stibii chlorati - Stibinm chlorntum solutum. 
Llquor terme foliatae tartari ~ Kal aceticum solutum 
Líquor vaniliae: Rp Tinct. vaniliae 80 0, Olei rosar. gutt 

IV. Alcoholis rectif. 38°/0 = 24000 S)rupi simpl. 18000, Aquae 
destill. 2000 0 Anilini qu s. f color roseosus 

Liquor vitalis Haenle, sl!asburgi specialitás sápkór, gyen
geség stb ellen Tartalmaz 100 súlyrészben 8 5 alcoholt, 25 6 
extractanyagol, 0 03 ásványsókat, 1 05 peplont, 0 012 vasat, 
0 047 phosphorsavat s 23}2 glyceiint 

Llquor volatilis corhu cervi, régebbi gskvck clfíirata, úgy 
készült, hogy a szarvak s más állati anyagok száraz átpá1olása 
alkalmával átmenő ammon carbonatot s illó vegyckel vízben 
felfogták. L Ammon carhon. solutum 

Lister József, angol sebész, Semmelveis után az antisepsis f 

nagy horder~jü voltának felismer6je s megalapítója, szül. 1827 j 

á~r 5 .. 187'7. óta tanár Londonban. L Anlisepsis. 
Liter, űrmérték, mely megfelel oly koczkának, melynek . fi 

minden oldala 1 decimeler. 1 liter ~ 10 deciliter, 100 centi
liter, 1 lite1 destillált viz síilya = 1 kilogramm; ez az össze
függés az ür-, hossz- és siílymé1 ték közölt. L Orvosi súly
rendszer 

Lithium, Li = 7 01, egy v. é. alcalifém, a legkönn) ebb a j' 

fémek közölt, 1817-ben Arfvedson fedezte fel; puha, ezüstfehér, ····~ 
180°C-nál olvad, majd meggyulad s fehér fénynyel ég el A vi- · 1 

zet élénken fellobbantja mint a kalinm; vegsei a lángol •Öl ösre t,. 

festik A lithiumchloridból állítják elő galvanicns uton Sói kö-

W! ' gy '11 ;,,, lh•' '°" ! '"" h•k • .•.~ • 
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Lithium bromatum: Li Bi, Lithium bcnzoicnm: Li C1 H.; 02, 
melyek éµugy használtatnal<, mint a 

Lithium carbonicum: Li2 C<h, mely a magy lI oszlr ák 
\'II. német lII angol, helvét Ill. dán, holland, amerikai gykv 
szerint hivatalos, mels Lfo SOyvagy Li Cl-nak ammoninm cm
honicummal való elbontása <tftal állitható elő Fehér, apró jc
geczes por, 100 r Yizben oldódik, az oldat lugas kémhatásu, 
borszesz nem oldja Ize a natr hicarbonicuméhoz hasonló ; ha
tás tekintetében a kaL sulforicummal egyezik meg, de amannál 
!-szerte erélyesebb, frilcg a hugysaHa s annak sóira hat oldó 
lag, igy 250 rész lithiumcarbonat 1000 r hugysavat old fel 
0 15-0 40 gr.-os adagokban ásványvízzel kevei ve alkalmazzák 
cystolithiasisnál, köszvényeselrnél, mint húg) hajtót hói) aghu
rutnál. 

Lithium citricum phar m anglic 90 r czilromsavnak és 50 
r lithiun1 carbonicun1nak vizes oldatban való összekeverése s 
az oldat elpá1 ologtatása ültal üllitható elő: u, Go Ho 01 F ehé1. 
51

/, r vízben oldódó jcgeczck, adagja 03--10 gramm; hevilve 
megfeketedik végre Lh COs-ot hagpa vissza. elég 

Lithium salicylicum pharm germ Ill. hehetic m et amc
rican: Li C, Ho (),, fehé1, vizhcn és alcoholban oldódó por, mely 
salic) !savnak Li2 C03-mal való tclitésckor képz6dik Alkalmaz, 
zák 0 60-2 0 gr -os adagban a salicyl és lilhium javallatai 
alapján .. 

Lithium sulfuricum : Li2 so. + H, 0, vízben és alcoholban 
oldódó színtelen jegeczek, catharticum és anta1 thriticum ; főleg 
Jithiasisnál alkalmazzák 0 60-2 0 gr -os adagban 

Litho l L vtho 
Lltus, ama gycígysze1 alakok, melyeket ecsettel kell föl„ 

kenni, értik alatta a linimcntumokat is 
Livores = Hullafoltok 
Lixivum = Kalium, !. o, hamu, alkalmázzák arra is, ami 

lugas p o 
Lixivum acetat~m = Kalium aceticum 
Lixivum ammoniacale = Ammonia pma liquida 
Lixivum causticum minerale = :>!atr h) drooxy dat solutum 
Lixivum caustícum vegetabile, = Kal. h1drooxydat solulnm 
Lixivum magistrale = Natr caust 
Lixivum martis = Fenum oxydatum. dyalisalum liquidum 
Líxivum tartari = Kalium carbonicum solutum 
Lob, Gyuladás, !. o - , , 
Lobel'ia inflata, L hólyagos porhonrojt, a lobehaceak csa-

hídjába tartozó fű E-Amerikában, hol indián-tobacco név alatt 
ismeretes. 24-45 cm magas egyévi fű egyenes szögletes ~z~r-
1 al, nálunk is tenyészik ke1 tekben; junius--augusztnsban vu'ag
zik s gyümölcsérés el6tt szedik, négyszögű kis csomagokba pré
selik s New-Lebanon át küldik a kereskedésbe; gyógyköuy
Yiink szerint hivatalos A szár alól széírös, a váltakozó levelek 



, 
lándzsaalakuak, fűrészesek, szőrösek \'irágzata fürt, halvány
kék félajakn vir ágakkal Ize utólag igen csipős Tartalmaz , Io~ 
beliint (l o) lobelacrint, mely alcoholban, aetherbcn oldodo 
barnás bibircsókát képez, vizzel főzve felbomlik; 3, Iobelianin 
nevü illó-olaj nyomat, gyantát, mézgát a magvak 30% zsi' 
ros olajat 

A Iobelia hatóanyaga a lobelin, mely izgatja a Iégntak 
nvákhártyáját, az izmokat azonban elernyeszti, igy a szivver~s 
Iassn s a pulsus alig tappintható, mi mellett a hőmérséklet rs 
csökken. Alkalmazzák mint köptetéít s az izmokat elernyesztő 
szert asthmánál legczélszerübben tinctnra alakjában; porát mint 
hánvtatót adták 1 grammjával, de veszélyessége miatt elhagy
ták 'Mérgezésnél izgatókat kell adni. L. Iinct lobeliae 

Lobelin porhonrojtal, olajszel'li, átlátszó igen alcalicus ha
tásu illó-alc~loidája a lobeliának, szaga fűszcrü, vizből aether
rel kivonható, savakkal jegeczes sókat képez Alkalmazzák mint 
antispasmodicumot asthmánál 0 05 gr -os adagban 

Lochia = Gyermekágyi vizfolyás 
Lófark = Hippnris vnlgaris 
Lóhugysav = Acidum hippuricnm 
Lókörmü szattyu = T nssilago 
Lokri, a caesalpinealélék családjába tartozó hymenea co

urbaril nevü nyu11atindiai fa kérge, 1 cm vastag, igen kemény, 
kiviil ;ilágos-, belhl sötétbarna, ize utólag édeses Catechin tar
talma miatt mint adstringens szert használják hazájában 

Lomb = Frons. 
Lombik valószinüleg az •alembik" arab szóból, vékony 

falu, jól hűtÖtt, alul hasas üvegedény katcsu nyakkal; a mérő
lombikokba bizonyos mennyiségü folyadék fér, mely mennyi
ség a lombikra reá van .étetve 15 °C-ra átszámitva 

Lónadály ~0 Haemopis sangnisorba 
Looch lohoch · = Linctus. 
Loretin, 01 thooxy-chinolin-metajod-anasullosav : Go H" N J 

OH SOaH 
SOsH-G G-H 

/'-.,/"-'., 
H-·G G G--H 

1 il 1 

J-G G G-H 
"-'.,/'-.,/ 
GOH N 

először Cians tanár állitotta elő Sárga amorph por, oldószerek 
nem hatnak reá, collodinmmal egyenletesen snspendálódik 
Hintőpor, kenőcs stb alakjában mint a jodofo1m pótszere has~- ·1 
náltatik mivel jod válik le belőle. Vizzel főzve a loretinhől es .. : 
sóiból is folyton jod válik le s csakis iJ.i sói alkalmazhatók 
(bismuth, nátrium stb a calcinm só nem). A jodoformnál any
nyirnl jobb, hogy a leválott jod szabad marad, mivel a loretrn 
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szabad sav módjára megköti az alcalicus an0 agokat, mel0 ek
hez máskülönben a jod.kapcsolódna; ezen oknál fog,va köny
nyen jodmérgezést okoz, nag) felüleletü sebekre lehat ne al
kalmaztassék 

Lórom = Rumex L. )3".""Lósóska 
Losophan trijodrnetaéresol: Go Hh OH GHs, képződik ha a 

mcta-ox) tolu) lsavi·a pontosan kiszárnitott, mennyiségü l;rg 
mellett jod hat. midéín a carboxi !csoport szcnsavva alakulvan, 
heh eltesittctik FehérJííalaku jegeczek, borszeszben nehezen, 
aclherben, chloroformban, forró zsírokban könnien !eloldódik 
121.1 °C-nál olvad, levegőn hcvitvc j odgőzök fejlődése közben 
elég 80o/0 jodot tartalmaz A losophant mint dermatozoicidnmot 
3o/0-os kenőcs alakjában alkalmazzák herpes tonsnrans stb ese
teiben, nemkülönben gombák által okozott bőrbántalmaknál 
beszür6dötl izzagnál Heveny lobos esetekben ne alkalmaztassék, 

Lotioi Iavac1 un1, Javan1enluri1. n1osások, an1a 'gyógy: szc1-
ala:{ok rnelyek \ alan1ely tcslrésznek n1osogatásüra, bedörzsö
lésére 'szolg;\lnak részi ni azér l, hog) a b6ne ingert gyakorolva 
mélyee fekvő g\ uladásokat a felszinre localisálják (spir cmn
phoratus, -- sa1ionalus, stb), részint hogy a börön levő sebeket 
elváltozásokat tisztán tartsuk s gvóg) itsuk (Aqua phagedaenica) 

Lotio crinalis, hajszesz L o 
Lotio nigra = Aqua phagcda~nica nigra 
Lőgyapot, pyr OX) lin, l Colloclrnm 
Lőpor, puskapor, a legcndaszerli Sclrnmz 13ernhold szer

zetes találn1ánva, de nuír a chinaiak régen isn1erték s raketá
kat töltöttek vele Először az arabok használák l 323-ban; Al
berlus i\!agnus I\oger Baccon már leirhík a 16por eléíiillitás:it : 
16 r szén, 9 r kén és 71 i száraz salét1 om, melyeket vizzel 
péppé gyurnak, szitá11 átnyo111kodnak s n1egszáritva fadobozba 
zürva csiszolnak A barna lőpor kisebb hőt s több gázt fejt ld, 
aránya: 3"/0 kén, 18"/0 barna faszén s 70"/0 salétrom, melyből 
115 klgr egy 215 kgr lö,egct 20,22G melernyire dobott 70 
mp alatt 6540 meter magas h ben A lőpor robbanásfüuíl igen 
gyors oxydatiós s reductiús folyamat megy végbe: 2 ]{, GOs 
Jú S2 és 5 GO, valamint 1 K2 GO, + 7 S-ből fú SO. + 3 K, S2 és 
,1 C(h keletkezik vizg6z, ammonia, methan és kénhs drogén 
mellett A különböző államok lőpma különböző arányban van 
keverve s ennek tárgyalása nem tartozik e műbe A füstnél
küfi lőpor nem más, mint a lőgiapolnak gelatinált keveréke 
indiferens anyagokkal 

Lu~bör, cutis anserina L Bór 
Lues = Siphilis, !. o 
Luffa, az aegyptomban leni észő momor dica lnfla lökszcrü 

gyümölcsének rostja, melyet kiszár ilva frottirozásia haszmílnak 
Lug = Akali, minden ami lugas kémhatásn, p. o a KOH, 

Na OH, K2 CO,, Na2 CO, stb. L Basis. 
Lug mérés, 1 Alcalirnetria 
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Lugol oldat: Rp Jodi puri 1 5, Kalii jodali 2 0, Aquae dest 
s 100 M D S Naponta 2-3-szor 5 cseppel egész 20-ig felvive 
L Jodum 

Lullus Raimundus, hires középkori alchJmista és bölcsész 
1~34-1315. t mint hit!éritő Ismerte az aethert, higan)ammonic 
umot, előállitolta a spir urinosust (ammon - carb solut) stb 
L Chemia 

Lupe = nagyitóüveg egyszet übb vizsgá!ntolu a 
Lupanin: C15 J:24 N2 0, a lupinus albus alcaloidája, sárga, 

S) 1 upsűt üségü alcoholban oldódó folpdék 
Lupetasin, dimethylpipetasin tulajdonságai hasonlók a 

piperasinéihez, l o 
Lupinin: C21 H'° N2 02, a lupinus alhus alcaloidája 
lupulin, komlóclék, a közönséges komló (lrnmulus lupulus) 

n1urváinak s gyün1ölcsének mirig.) ei. A kon1ló egyévi, kúsz6-
szárn növény, ket itések mellett gp.kori; levelei átellenesek, 
mélyen 3-5 lebenyesek s igen tapadók A himvirágok a felső 
levélhónaljhan lnza sát gaszinü bugát képeznek, 5 himesek. A 
nővinígok tojásdad kalászokat képeznek, cserépfedélszct üen 
elhelyezkedett murvákkal, melyek mindenikének hónapjában 
2-2 ülő virág van A mm vák alatt van a kicsiny összenyomott 
g) ümölcs, pe!éded, egymagvu Ug) a rnurvák, mint a gyümölcs 
felülete apró, lerázható rnirigigyel \'atl tele, ezek képezik a 
hivatalos lupulint 

A lupulin kÍlpalakn összenőtt alsó és felső részből áll s 
olajos gyantás an.)agot tartalmaz, rnely friss lupulinnál az egész 
n1irigyct kitölti, a száraznál azonban i1en1 s az ily n1irigy go1rl
haalalm s megsárgul s hatástalan 

Tartalmaz: 1) komlóke_scrüsavat (lupulin, lupulit) e,, Hr,o 01, 
mely fénylő rhombos oszlO[)Qkal képez, vizben alig oldatik, ke
serü izü; 2) igen kevés alcaloidnemü anyagot; 3) két gyantát; 
4) palrnitinsavas myricylt, mely a mirigy legnagyobb részét 
képezi; 5) 3% illó olajat, zsirt, 7% ásványsókat 

A tobozok tartalmaznak 3-5% morincsersavat, trimethyl-
aminl, lupulint, 10--18% gyantát, 2°/„ illó olajat 

A lupulin megakadályozza az erjedési folyamatokat s bó-
ditólag is hat, mivel az agi han és gerinczvelőhen az idegsejtek 
ingerelhetőségét csökkenti 

Alkalmazzák mint csillapitót oly esetekben, rni<lőn az ópium 
ellenjavalva va11; jó hatásn az ivarszervek izgatottságáqál, izga
tottságtól függő álmatlanságmíL 

Ha a lupulin 1 évesnél idősebb, hatástalan, azért tinctu
rája megbizha!óhb készitmény A lupulin adagja 0 25--0 60 gr 
L Tinclura lupulinae 

Lupulus humulus, 1. L upulin. 
Lupus, bőrfarkas, tubcrtulolicus, gümőkóros bántalom, mely 

abban áll, hogy a bőrön, leggyakrabban az arczon egy bab- „ 

nagyságn csornö képződik .. 111el.)'et tühh n1ás követ I~1ne cso- . J 
::>:d 
• ~· t 
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mók sötétpirosak lesznek, összefolynak s kifekélyeseclve szét
roncsolják a szöveteket. --A lupust kivágással, kiégetéssel kell 
elpusztitani; ujabban a Koeh·-féle tnberculin serummal tettek 
kisérlelet eléggé kielégitő e1 edménynyel 

Luteus, 3. = sárga, ,../ 
Lutidin, dimelhylpyrldin, /1 aethylpyridin: e, Ho N a kát-

1ánybásisnak módosulata, vízben nehezen oldható olajszerü 
anyag, mint chlorhycliat alcoholból aetherrel kicsapha!ó L 
Collidin 

Lux, köszvény elleni specialitas, nem más, mint czitrom-
savval irnpraegnáll hh herniariae 

Luxatio = Ficzam 
Lüktetés, pulsalio L Érverés 
Lycetol, dimethylpiperasinum tartaricnm, fehér, vizben ol

dódó jegeczek, alkalmazzák 1-2 gr -os napi adagban mint 
analgelicumot és diureticumot 

lycopodium, sulim vegelabile, korpafü magva, boszorkány
liszl, bársonypor, semen lycopodii, a lycopodinm clavatum, kor
pafűfélék családjába tartozó mászó cserjécske spórái, igen ap
rók, négyszegletü-gömbölydedek vagy loboralakuak; a fal két 
hártyából áll, a külső egymást ke1 eszlező vonalas, a belső igen 
ellenálló s egy csepp olajat tartalmaz; vizzel nehezen kever -
hettl, de a borszesz! vagy ae!hert heiszsza Lángra dobva hiite
len ellobban Iztelen, sárgás szinü, sikamlós Tartalmaz sejtfalat 
(pollenin) és zsiros anyagot. Ne legien porral hamisitva, ilyen
kor nem lobban el; kemenyitóvel kevert lycopodium joddal 
megkékül, ha pedig toboztermők vagy mogyoró hünporával 
van hamisi!va, felismerlhető onnan, hogy az idegen himporok 
3, illetve 4-szemenként vannak csoportosulva Min! közömbös 
hintőport használják gyermekeknél kipállásra 

Lycorin: C" H" O,, a lycoris racliata alcaloidája, nehezen 
oldódó szintclen jegeczeket képez, hatása az emelinhez hasonló 

Lympha = nyirk, savóból és fehér vérsejtekbéíl álló nedv, 
mely fölveszi a véredény ekből át préselt fölösleges tápanyagot 
s a mellveze!éken át a chylnssal egy ült a vér áramba vissza
vezeti 

Lymphaden = nyirkmirigy, a tarkón, hónaljon, állkapcson, 
lág.1ékon, a hörgökön, hasürhen elhelyezett borsónyi nagyságu 
szivacsos mirigyek melyek a fehér vérsejteket termelik L Lien 

Lymphadenitis = nyirkmirigygynladás, a fentnevezett mi
rigyek gyuladásba jönnek s megnagyobbodnak, ha a szomszé
dos szövetek kóros termékei beléjök jutnak A mirigyeket 
ilyenkor higanykenőcscsel kell megkenni 

Lysidin, ae!hylen-aethenildiamia, csúzellenes szer, melyet 
Hoffmann W A állitott elő, de Landenburg tanár alkalmazta 
csúznál, mivel a hugysavat oldani képes Képlete a következő: 
e, H, ;v, 

Iiazay, Gyógys7-. Lexicon III 16 



CH2 N Nedvszívó, vörös, egérszagu por, hideg 
1 ""CCfü oldalán szag vagy iz nem érezhető. Chlor-

Cfü N ,;/ h) dr átja előállithaló natriumacetátnak ae-
thiler:diaminchlorhy drállal való száraz átpárolása által Adagia 
2-5 gr szénsavlartalmu vizben. 

Lysitol, a ly solhoz hasonló desinficiens . 
Lysol, nyákos, szappanszerü, vizben tisztán oldódó folya

dék, melyet ásványolajoknak, zsíroknak, gyantálrnak és alcali
álrnak összefőzése állal nyernek, tehát a magasabb phenolok, 
zsir- és gyantaszappanok akali összeköttetése Baclericid hatá
s,ában a carbolsav fölött @ s ép oly érzéstelenítő, mint amaz 
Erzélrnny testrészek mosására '/,-- 1;,%-os, külső desinfectióra 
2°/

0
-os llldatát használják 

Lysolveol >Rössler<, 22 1
/ 2% viz, 141

/ 2% kresolok és 3588°/0 

lrnliu mlinoleat keveréke Vizben oldódó közömbös ha lásu 
desinficiens 

Lythargyrum,-plnmbum oxydalurn, massicott, óloméleg, gelét, 
a görög lsthos = kő, argy1os = ezüst szóból. Az ólomtartalmu 
ezüstérczcknél.mint mellékterményt nyerik, ha az! magas hő
mérsékre hevilve, levegőt fujlatnak át föli\lte, mely az ólmot 
oxydálja; az ily veressárga, üvegfényü, pikkelyalakn igen nehéz 
darabokat massicotlnak nevezik; vörös izzásnál megolvad, majd 
porrá omlik össze Gyógykönyvünk oly ólcimox0 dot kiván, 
mely a szinólomnak élenyitése által állittaloll elő s idegen fé
meket nem tartalmaz .. 

A lythargyrum = Pb 0 = 223, forró vizben kevéssé oldó
dik s az lugos kémhalásu lesz s levegőn a C02-lől megfehére
dik (Pb COa). HNOa és eczelsav feloldja az illető sóvá A gyo
morba jutva annak sósavával Pb Cfo-dol képez, mely a szervezet 
fehérnyés natriumával cserehatásba lepvén 2 Na Cl és ólom
fehérnye képződik: C12 H112 023 Nis S Pb, s ólommérgezést okoz 
L. Plumb acelicnrn Alkalmazzák az empl. diachylon s a Plumb. 
acet basic. solut késziléséhez 

Lythographia, az a sokszorositó eljárás, midőn kőlemezre 
bizonyos tentával irnak s a követ ezután savval etetik, mely a 
be nem irt helyeket megtámadja s kimarja. ~ közéletben össze
zavarják a heclographfal L o 

Lytta vesicatoría = Canlharis 

M 

M = 1000, m = meter, m 2 =négyzetméter, m' =köbméter 
Ma?assarum, holl~nd kormányzóság Celebesen a Goa folyó 

mellett„ mne~1. szarmazr~< az alcannagiökérrel festett s szegfíí
szeg- es fahe11al szagosrtott sesam olaj : oleum macassarum 

Macerálás, (infnsum frigide paratum), ama eljárás, midőn 
valamely növényi vagy más anyagot közönséges h6111érséken 
valar!1ely folyad~k!rnl; viz, borszesz, eczet. stb. hagyjuk állani 
6-12~21 stb oran at, hogy a magas hőnél elbomló alkatré
s7:e~<et _ rgy az anyagból _kivonhassuk A szó maga puhitást, eny
hrtest ielent A mac,erahónál az izjavitót a szüredékhez adjnk, 
de p o savakat, sokat, melyek a macerntróhoz szüksécresek 
(a punica granatumhoz natr ·· bicarbonicnm a cort chin~ehez 
acid sulfurium stb) a macerálandó anyagh~z adjuk , 

. . Mac~~on. (késsel vágó), Aesculap fia, ki tesivérével, Poda
lernossal lro1a ostromában mmt orvos vett részt 

Macis, a szerecsendiónak (myristirn fragrans, m moschata) 
czafatos köpenye (arillus), összenyomott, csontszerü, zsirfénvü 
narancsszinü, rágva csipős A szeÍecsendióhoz a köldökön van 
hozzánőve, de igen lazán, innen levéve sós vizbe mártják 
n~pon mcgszáritják s Javán, Pandangon át hozzák Európába' 
\'1zb_e1~ mcgdu~rnd. Tartalmaz illó olajat i-9°!,,-ot L. Oleum 
m~c1drs, gyanta~ olajai 24°/,, cznkrot 1··1%, mézgát, ásványsókat, 
sejtfalat A macrst mint fííszert használják illata miatt· alcoho· 
los pádata jó hajmosó A magy l gykvben hivatalos L Oleum 
111ac1d1s 

.. , Macl_eyin : C11 H". O!-?• az Illipc Mac Clayana uj-gnineai 
~1oveny drom;i.k alcal,ordaja, borsz~szb~n oldódó, igen nedvszivó 
1egeczeket kepez. Merges, helybclrleg izgató 

Macskaezüst = Kaliumcsillám 
Macskagyökönke = Valeriana 
Macskaméz, facsipa, a szilva-, alma-, cseresnvefának meg

repedt kérgén át kifolyó sárgás, áttetsző mézga, ni'eh a növény-
sejl falainak elmézgásodásából származik ' 

16* 
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Maculatus 3 foltos, petyegetett. 
Maesa lanceolata Fonk, Abessiniában termő noveny g) ü

mölcse (fructus maesae, sauaria, saoria), mely 3-4 mm átmé
rőjű zöldes, csikolt Jmrku gömböket képez a rövid bibeszánal 
koronázva; eg)Iekeszes s igen sok szegletes magocskát tartal
maz a sárgás gyantával telt magrejtőben. Mint galandféreghajtó 
szert a kussóuál többre becsülik 

Mafursav = Maleinsav, 
Mag, semen, a növénynek ama szerve, mely által szapo

rodva, faját fennlarlja A mag a termésben van, hogy annak 
fala által megvédcssék A m~g a megtermékenyitett magrügy 
csiratömlőjéből keletkezik A magvakon maghéjat és magbelet 
különböztetünk meg, mely utóbbinak főrésze a csüa (L o.) 
és a magfehérje 

A mag részint a szél, részint állatok által hordalik szét s 
ha kedvező talajra talál, a csira életre ébred s sziklevelet hajt 
L Cotyledon 

Magfehérje, ph) lalbumose, nitr ogéntarlalmu szerves vegyü
let, mely a növényi magvak belsejében van s a csírának első 
táplálékát képezi s eledelül is szolgál (bab, hüvelyesek, gabona
nemüek) A maglehérje keletkezése még nincs teljesen kideritve, 
hanem az bizonyos, hogy ott keletkezik, hol a kénsavas mész 
felbomlásakor keletkezet! sóskasavas calcium rakódik le L 
Phytallmmose 

, Maghim, gcrmen, ovarium, a virágokon a termőlevelekből 
összefor ró csatornácska, mel.) nek belső ürege oldalában fej kid
nek ki a magvak a leYelck belső szélén levő hólyagalaku 
képletekből. 

Magister ~ mester L Gyógyszerészmestcr. 
Magisterium, az akhymiában az a csodáshatásu anyag, 

mely a nemtelen fémeket átválloztalja aranJ nyá L Bölcsek 
köve. Minden ol:1ai1 szert, melynek keletkczésél csodásnak, ha
tását pedig jónak találták, magisteriumnak nevezlek el P o 

Magi sterium bismuthi ~ Bism sulmitricum 
Magistef'ium magnum ~ Bölcsek köve L o. 
Magisterium plumbi ~ Cerussa per praecipitalioncm paral 
1111 agisterium sulfüris = Sulfur praecipitatum 
Magisterium tarfari ~ Kalimn aceticum 
Magisterium vitrioli martls ~ Corocus mmtis aperilirns 
Magisterium zinci = Zincum oxydalum 
Magistralia formula alatt több oly vényformulát értünk: 

amelyet egy-egy orvosi tekintély honosilott meg a mindennapi 
gyakorlatban s mint ilyet, az orvos rövidség okáért az előiró 
orvos nevével jelez, p o. Liqnor Burowi, . Solut Lugoli, Potio 
Riveri, stb Magistraliter van ir va azonkívül minden oly vény, 
melyet az orvos az önmaga által jónak látott anyagoRból tet
szése szerint ír fel, ellentélban a magy gykvben felvett ,hiva
talos< formnlákkal P o 
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Rp .. 
iiiagistraliter-, 

Rp 
ordinatin1 irt vény: 

Plumbi acet. <alul g1. 10 0 
Aque de<I simpl gr. 1000 0 
M D. S Borogató ,/ 

Aquae plumbic gr 1000 0 
D. S Borogató 

Mágnes, mágnesség = Delej 
Mágneses vaskö = Fen magnet 
Magnesia = Magnes carbonic. 
Magnesia alba = Magnes. carb 
Magnesia calcinata = Magnes. usta 
Magnesia hydrica = Magnes b) drooxydat 
Magnesia muriatica = Magnes. chlor 

L Recept. 

Magnesia usta = Magnes oxydat 
Magnesia usta in aqua = Magnes hydrooxydatum 
Magnesuim = Mg = 24, kél v é fémes elem, mely sza-

badon nem fordul elő a tetmészethcn, hanem mint carbonát, 
chlorid, snlfát, számos ásványnak (dolomit, magnesit, olivin, 
asbest stb) képezi alkotórészét, a növényi és állati sze1 vezet 
szintén tar lalnrnz magnesinmvegyeket Először Davy állitotta 
cl(í 1808·han, majd Dnnzen s Malhiessen a Mg Cl,-nak clectro
lysise által Gyárilag fémnatriumnak s Mg Cl,-nak összeolvasztása 
s izzitása állal állitják elő, midőn 2 Na Cl és Mg keletkezik, 
erősen fé1n lő ezüstszinü, jól n; njtható könnyü fém, 5ll0o-nál 
olvad, majd elprírolog Magas hőnél erős fehér fénynyel MgO-dá 
ég el, a fehér fénye chemiailag activ Hevi!ve a vizhől H-t 
fejleszt, savak sókká oldják, melyek keserűek (innen magyar 
neve: keserny), vizhen többnyire oldhatók Vegyületeinek am
moniacos oldatából a na tr. phosphát fehér jegeczes csapadökol 
csap le: Mg (NH<) PO, A magnesinm époly számos vegyületet 
képez, mint a kalium vagy natrium Gyógyászati szempontból 
fontosak: 

Magnesium aceticum, eczetsavas magnesium: (C,H3 0)2 Mg, 
oldott állapotban clőállithaló 2·1 r magn hydrooxyd carboni
cnmból, ha azt 9G rész 1 40 f. s eczetsavval s 20 rész vizzel 
keverve oldjak s az egészet 100 részre higiljnk :\fint hashajtót 
alkalmazzák 

Magnesium-ammonium 01·thophosphát: Mg (NÍI•) PO, + 6fü0, 
eme vegyület képződésén alapszik a magnesiumnak kimntatása 
1, Magnesinm Némely hólyagbántalomnál is képződik a vizeletben. 

Magnesium boricum = Antifungin. 
Magnesíum bromatum .. magnesinmbromid: Mg Br, + 6H,O, 

a tenger s némely ásványvíz vizében fordul elő; előállithaló 
Mg COs-nak bromhydrogénsavban való oldása állal Az oldatot 
kénsav fölött pároljnk he Igen bomlékony, alkalmazzák mint 
sedativnmot epilepsia, nymphomania stb. eseteiben 0 60-·1 0 
gr os adagokban 

Magnesíum calcínatum = Magnes. oxydatnm 
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Magnesium carbonicum hy.drooxydatum,. magnes: subca~
honic„ magnesiun1 hydro-carbon1cur.11, mag1:es1a alha1 mag1:es1a 
Muriae, hasisos szénsavas magnes1un1, szensavas magnes1un1· 
hydroxyd: [MgCOs]sMg02H2 3H20=364 a magy ~I gyky 
szerint hivatalos Előállitható oly módon, ha Mg SO, v1zoldata
hoz K2 CO, oldatot egyelitnek, a váhnányt kisajtolják, mossák s 
megszáritják: 4 Mg SQ, + 4 !''· ~o,,+ 4 H2 <! = 4 SO! K, + C02 + 
[Mg C03]s Mg 0 2 fü Ha a keszJtmenyt forro oldatbol csaptnn~ le 
grauisnak, ha hidegből: leuisnek mond1uk Jegecz~s i;1~g.nesm1:i 
carbonatot 10 r Mg SO„ 12 r jegeczes Na2 COa-bol alhtJuk elo, 
ha az oldatokat 5-10°-nál hagyjuk állani, midőn szabályos 
Mg2COa +3H2 0 válik ~i . , . . . • 

Igen könnyű, porlekony összepreselt ,darnbok~~n ion .elo, 
igen tapadós, viz nem oldja, savak pezsgessel oldJ.ak, Hev;tve 
felbomlik Mg O-ra„ C02-re és H2 0-re. A könnyű készllmenybol 1 
r 2500 r hideg s 9000 r meleg vizben oldódik Ne legyen 
szénsavas égvényekkel, snlfátokkal, ólommal fertőzve 

A bőrre kenve közönhös, a gyomorban az ott levő sav~! 
megköti s C02 szabadul fel s Mg Clz keletkezik, mely vese
ken át Ül ül ki. A magnesium subcar bonat a növénysavakkal s 
a gyomorban levő C02-dal kétsénsavas sóvá egy~sül s l:a~
hajtólag hat Főleg gyermekek hurutos gyomorl:rnnta~man;al 
alkalmazható mivel az emésztésre hosszas adagolas utan sn;
csen hefolyá~sal A C02-dal egyesülvén megszün,teti _a haspuffa
dás! is s envhe hasmenést okoz Alkalmazhato 0 :>-1 gr -os 
adagokban, n1int hashajtó 2-4 grammjával Vele készül a >Potio 
magnesii citric_i effervcscens~ I~ o 

Magnesium carbonicum neutr~~· sza,bá!yos, szénsavas mag
nesium: Mg co, 3 H2 0 L a mas1k kesz!lmenyt 

Magnesinm chlorat.um >,Mg (~/s 6 fü 0 = ~03, a te;!11észet; 
ben mint ásványcarnoht neven ismeretes; hsztan eloalhthato 
;{O gr magn snbcarbonícumból, ba azt }00 r 1,23 f, s. HCI 
és 50 r viz keverékében oldjuk, az elparologtatas _utan a Mg 
CZ, mint fehér nedvszivó por marad VÍ8'za„ mely hevllve 1egecz
vízével Mg O és HCl-dá alaknl Mi ül fertőtlenitő sze!l használ
ják mészszel s kátránynyal keverve mmt a chlor meszet 

Magnesium citricum: Mg, (Co Ho 01)2 ~~ 450; fehér laza por, 
vízben zavarosan oldódik, savanyn Előállitható oly módon, 
hoav 8 r czitromsav tömény oldatát 2 4 r Mg 0-dal vagy 
5 5~- magnes subcar bonicumnial telitjük s az oldatot elpárol?g
tatjuk; szárazon is előállitha!ó czítromsavnak Mg Q„nak v1zf~;·
dőn való összeolvasztása által 10-20 gr -as adagokban adjak 
mint hashajtót Alkatrészét képezi a ,folio magnes cítrie. effer
vercens<-nek Az osztrák VII s német, franczía, holland II! és 
japán gykv szerint hivatalos 

Magnesium citricum effervescens, phar m anstr. VII ger m 
Ili rnss IV Magnesinmcitrát, natr bícar honi e czitromsa'i és 

-~:Vf,; 
_;,4\,SJ;,-~-
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ezukor keveréke. Catharticum, alkalmazzák 8- 30 grammos 
napi adagban, oldatban. 

Magnesiumfáklyao Valamely bengalítüz elegyéhez 15% se!~ 
lakot s 4% fémmagnesiumport keverünk s az egészet vé
kony óncsőbe öntjük, mely a kevei ékkel együtt elég 

Magnesium hydroox_y?afum, magnesia hydrica, hydras mag
nesicna, magnesia us!a in aqna, antidotum arsenicí albi, kese
renyvízegy: Mg (OH)2 = 58 A magy. H gykv .. szerint ngy ké
szül, hogy 75 gr. friss magnesinmoxydot 525 gr. vizzel jól 
összeráznak s a felrázott elegyet öt üvegben elosztva tartják el 
Fehér, vizben nem oldódó laza por, izzitáskor vizet veszitve 
Mg 0-dá alakul, savakban pezsgés nélkül tökéletesen oldódjék 
A gyomorba jntva erélyesebben hat, mint a magnes. subcarbo
nieum, mivel 1 grammja 1100 cm' C02-ot képes megkötni. Fő
leg savakkal s arsenessavval történt mérgezésnél adassék fölös 
mennyiségben a gykv szerinti keverékből 10 perczenként 1 
kanállal L Magnes. oxydat 

Magnesium hydrosilicicum = steatit, talcum venetum L o 
Magnesium hypochlorosum, alchloros.savas magnesíum, oly 

módon állítható elő, hogy 1 r calcium hypochlorosumot 20 r. viz
ben oldnnk s a szfiredékhez 1 r magnes snlfurícnmból készült 
oldatot keverünk s a keletkezett Ca SO.-ról az oldatot leszűr
jük 1°/„ hatásos chlorl tarlalmaz s mint desinficiens használ
ható szájviz gyanánt vagy sebek 111osására 

Magnesium jodatum: Mg h, oly módon állitható elő mint a 
magnesium bromatnm Igen bomlékony vegyület 

Magnesium lacticum, lactas magnesiae, tejsavas magnesia; 
(C, fü Os)2 Mg+ 3 Hz 0= 256. Sárgás, légálló, kesernyés, alco
holban nem oldódó jegeczek; előállithaló oly módon, hogy 10 
r. tejsavat 100 r vizzel felhigitva, vizfürdőn folstonos kavarás 
mellett 5 r magnes. subcarbonicumot adnnk hozzá s 60 részre 
besüritjük s hüvös helyen jegeczedni hagyjuk Alkalmazzák 
0 20-0 30 gr.-os adagokban emésztetlenségnél 

Magnesiummixtura = Magnesínm hydrooxydatum 
Magnesium oxydatum, magnesia usta sive calcínata, magne

sía pm a, oxydnm magnesicnm, égetett magnesia, keserenyéleg : 
Mg 0=40. A természetben mint ásvány periclasit név alatt 
ismeretes. Gyógykönyvünk oly módon állittatja elő, hogy ma
gnesium carhonicum hydrooxydatumot addig hevíttet tömötten, 
máztalan agyagedényben, mig a középről kivett próba savak
kal nem pezseg többé A magnesinm suhcar bonat ugyanis 
gyenge veres izzásnál átalakul Mg 0-dá s GO, száll el 

Igen könnyű, laza lchér por, vízben alig oldódik (100.000 
részben 2 r.), azonban azzal Mg O, H,-dá egyesül s a veres lac
mnst megkékiti Levegőn vizet s CO-t vesz magához. Savas 
oldalaiból közömbös szénsavas égvények lecsapják; megned
vesitve s cobaltnitráttal hevitve piros lesz Épigy használtatik 



-r 

-1 ..•. 
I· .. ••··.· .. ·· . 

. 

. 

~······ ';-· 11: I; 
1.·.·.'.•••· ~/ 

•. 1·: 

- 2!l -

hydrooxydatum vagy a' magues. mint a magnes carboníc 
hydrooxydatnm 

Magn.eslum phosphoricum, háromféle :só lehetséges : 1 , sza
bályos v tri-m-phospát: Mgs (P04)2 mely mint ásvány Wagnerit 
néven ismeretes Vizben nem oldódó por, mely előállitható 
kénsavas magnesinmoldatnak trinatriumpospháttal való kicsa
pása által; 2, dimagnesiumhydrophosphát: Mg HP04, mely gyógy
szerül használtatik s 10 r. natrium hydrophosphátnak 40 r. viz
ben való oldatából képződik, ha ahhoz 6. r Mg SQ4-ot adunk 
18 r. vizben oldva Fehér por, kesernyés izü s 350 r. vizzel 
ueutralis oldatot ad Mint gienge hashajtót adják 1-4 gr..-os 
adagban, 3, monomagnesium dihj drophosphát: Mg H4 (P04),; 
uyulós, savauyu, vizbcn oldódó tömeg, mely magnesiumcarbo
natnak fölös phosphorsavban való oldása állattal készithető. 

Magnesium silicicum, kovasavas magnesinm: 3 Mg Si Oa + 
5 fü 0, natr silicic. liquidumból csapódik le, ha ahhoz magnes 
sulfuricnm oldatot adunk Könnyű fehér por, 3 grammjával fő
leg hasmenésnél alkalmazzák 

Magnesium sulfuricum, sulfas magnesiae, magnesia sulfurica, 
sal amaru1, sal ::ir1glicus, sal epsomensis, sal sedlitzensis, kén
savas kcsereny, keserüsó: Mg SO, 7 fü 0 = 270. A magy II., 
német IIl, dán stb gykvek szerint A természetben mint epsomil
ismeretes s oly módon képződik, hogy Ca S04 tarlalmu viz 
Mg COa-on, dolomiton megy lrnresztül; mint melléktermén yt nye
rik, midőn dolomitból és magnesitből fü SO, által CO,-t fej
lesztenek: Mg COs + H2 SQ, =Mg SQ4 ii. 0 + C02 Forró vizes 
oldatból a Mg so, csendes kihüléskm nagy, nég; oldalu r hom
bos oszlopokban, gyors és zavart hülés után apró, hegyes tű
alakokban 7 H2 0-zel jegeczedik A Mg SQ4 52°-nál 1 H2 0-et ve
szi! s a száraz levegőn fehér porrá esik szét 150°-nál 6, 200°-on 
felül összes jegeczvizét elvesziti s eme 1 tömees viz p o. K2 

SO, által helyettesithető s kettős só keletkezik: 
O~ / 0 - K KO~ ,f' 0 
/s~ /s~ +H,o 

0 0- Mg- 0 0 
A jegeczes Mg SO, f s 1 66, a viztelené 2 706 Oldatik 3 

s. L vizben, az oldat keseril, nentralis, Ba Cl,-dal, ammoniával 
fehér válmányt ad [ Ba S04 illetve Mg 0 2 H2], ugyszintén natr. 
phosphoric és ammoniával L Magnes. ammon phosphát. Ne 
legyen fémekkel, idegen sulfatokkal, chlonal fertőzve 
· 5._ 10-20 grammos adagban a gyomorba jutva hamar a 
vérbe szivárog s ezért hashajtólag hat, mint a kal aceticum, 
előnye az, hogy helybeli bát1talmakat: gyuladás, csikarás, nem 
okoz A vérbe jutva a szövetekből a vér felé való beszivárgást 
elősegiti, mi a zsirszövetek fogyásával áll kapcsolatban. A szi
nes vértestek bomlását is sietteti, mire ujabb vérsejtek kép
ző<;lése áll be 

Alkalmazzák jól táplált, erős izomzatu egyéneknél mint 
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hashajtót oly eselekben, midőn a belek izgatását kerülni kell s a 
lázas izgalom is fokozott Ily esetekben a Mg SO, még hőcsök
kentőleg is hat 

Magnesium sulfuricum solutum, mint reagens hasznáÜatik 
oldhatatlan sulfátok képző_;J!se által Ba, Ca, Pb felkeresésére, 
azonkivül ammoniával phosphatok kimutatására L Analysis 

Magnosium sufurosum, kénessavas magnesium: Mg SO, + 
6 H20 = 211; fehér, jegeszes por, 82 r. hideg 120 r meleg
vizben oldódik ; oly módon állítható elő, hogy 1 r magnes. 
subcar bonatot 8 r vizzel kevernek s addig vezetnek hozzá 
802-t mig C02 nem fejlődik többé '/, napi állás után az üle-· 
déket vizzel keverik s mossák s árnyékban megszáritják Köny
nyen bomol Mg SQ, és Mg O-ra Alkalmazzák 1-2 gr.-os adagban 
mint belső antisepticumot hagymáznál, vör henynél, stb 

Magnesium tarfaricum, bor kő savas magllesium : C4 fi4 Oa, 
klg = 172; vizben nehezen oldódó fehér por. mely előállitható 
10 r borkősavnak 20 r vizben való oldása s fi r magnes snb
cm honattal való telitése által Mint hashajtót alkalmazzák 

Pllagnesium vitriariorum = mangannm hyperoxydatum 
Magneticus cura = Delejgyígymód L. o . , 
Magömlés, polutio. az ideges önferlőzők betegsége, k1kuel 

éjjelenként minden külső inger nélkül ondó lövetik ki a meg
felelő álmok kiséretében; előfordul egészséges embernél is. ha 
az illető idegduczok (genito-sp.iral) ingerületbe jönnek Gj ako1 i 
magömlést az onap.ia abbanhagyása után lehet megszüntctm 
KBr és lupulin adagolású\ al; a kemény ágy s könnyü takaró, 
a nemi szervek helyi kezelése (hidegvizes borogatások, villa
nyozás) által kell az ingerlékenységet csökkenteni s lehetőleg 
oldalt feküdni alvás közben 

Magtalanság, sterilitas, valamely párnak ama szervi hibája, 
hogy nemzésre képtelen Ezt okozhatják mindkét nembelinek 
nemző szerveinek elváltozásai, hibái. !gy nőknél: a peteképző
désnek megszünte a petefészek táplálkozási rendetlensége miatt 
melyet okozhat elhizás, fertőz<) betegségek; a nemzőszervek 
oly elváltozása, melynél a férfi ondója nem érintkezhe!ik a pe
tével, vagy pedig a pele életképességét tönkreteszik a nő nemi 
szerveinek gyuladásos váladékai, vagy a hüvelyváladék savanyn 
vegyi alkata; midőn a pete megterméken; ül ugyan, de nem 
tapad a méh falához, mivel az hurutos váladékkal van bm itva 
(endometritisnél) s abortus áll be A férfi magtalansága lehet a 
köv~tkez{í okok eredménye: ha nemi· szerve nincs kifejl<idve 
(hypospadiasis), ha a férfi ideges s ifjonta önfertőzött, ilyen 
egyének még coitus előit magömlést szenvednek s penisük nem 
áll fel; az ily irnpotentia gyógyitható ; a morphinisták, alcoho
listák, diabetesesek szintén ily fajta impotensek K~zösülnr ké
pesek ugyan, de ler mékenyiteni nem (impotentia gcnerandi) 
azok, kiknek spcrmájuk nem életképes (epidimiliseselmél) Mes-
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/ 0 C2 H5 Ajánlótták lázellenes szer g:yanánt, de 
C, H., /CH, Enderman figyelmeztet eme szei' 

'N ~ C energicns s kellemetlen hatására, kü-
" e, Ho !önös elővigyázattal használandó. 

Maláta, bizonyos mértékig csirázott gabona, níely sok 
diastaset tar ialmaz. minélfogva a keményitőt maltozzá és dex
trinné képes átalakitani Malátát legg\ akrabban árpából készi
tenek, ha azt vizben megdnzzasztják s csit ázni hagyják, ez a 
zöld maláta; a zöld mahítát 20-70°-nál száritják, poritják s 
igy használják sörgyártáshoz L Ce1evisia · 

Maláta kivonat ~ Extractum malti, a megdarált malátából 
állitják elő L o 

Maleinsav: C2 fü (GO OH)2, kétaljn organicus sav, mely 
a fumarsavnak vagy almasavnak destillatiojakor keletkezik; viz
ben, alcoholban könnyen oldódó fehér jegeczes test, fü S04-val 
főzve a vele izomer fumarsav képződik belőle 

Mallein, a takonykór bacterinmainak chemiai termékeit 
tartalmazó folyadék, mely el oly módon készitenek, hogy a ha
ctenumokat glycerines peptonlrnsleveshen len) észtik, 4 hét 
mulva a tenrészctet sterilisálják s 1

/ 10-ére párolják be. Sötét
ha_rna, sűrü folyadék, mely sötét hűvös helyen hetekig eláll Ha 
0 :iü gr mallemt 3 5 gr 1

/, %-os carholvizzcl takonykóros ló 
hőre alá fecskendezik, akkor annak hőmérséke már 4-5 óra 
mulva hirtelen emelkedik s egy kisebb alászállás által megsza
kitva a 4-ik napon rend és állapotába tér vissza; egészséges ló
nak hőmérséklete alig emelkedik a befecskendezés után. 

Málna ~ Rubus idaeus. L, o és Baccae ruhi idaei 
Málnalé = Succus rnbi idaei 
Málnasyrup = Syrnpus rubi idaei. 
Malonsav: Cfü (CO. OH)2 kétalju organicus sav, melj a 

czukorgyártásnál keletkezil< a vacuumhan levő üledékben. Kép
ződik cyaneczetsavnak sósavval való főzésekor vagy ha alma
savat cluomsavval oxydálunk Lemezalalm jegeczes test 

Malpighi Marczell, olasz anatomus 1628 Ill 10, megh 
Hómáhan 169! nov. 29 Eleinte l~olognáhan tanár, majd 16\ll. 
óta Xll Incze pápa m vosa volt. 0 használta először a nauyitót 
a szövettani vizsgálódásokhoz s nttörő munkájával meg~lapi
!otta a mycryscopicus szövettant; felfedezte a capillar is vér ke
ringést, a vörös vérsejteket (16fi5), vizsgálta a mirigyek, idegek, 
tüdők stb. szerkezetét A b(ír egy rétegét is az f5 nevérf5l ne
vezték el L Bőr 

Maltol: Ce Ho Os, phcnoljellegü vegyület, rnelyel J Brand 
állitott elő a maláta pörkölésekor képződő gf5zök condeusatiója 
által ; a maitól a czukorból keletkezik viz kilépése mellett: 
e, Hm O, - 3 IJ,O = Co Ha O, A Fehling oldatot reducálja. 

Maltose, maltozczukor: C12 H22 011 + H,O, erjedni képes czu
kodéleség, mely a keményitőhől képződik, ha arra 50-60° 
között diastase hat Elf5állitható szélff5zött keményitőnek malá-

,~{d 

--:1--~:-
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t~rséges magtalanságot okoz a szoptatás hosszma ni ujtása, a 
megszakitott coitus, a spermának kimosása a hüvelyből, vagy 
ha aunak egyesülését a pe-tével megakadályozzák (szivacs cotton, -
oleum cacao-csapok, melyek elolvadva a spermák csillószerü 
mozgását megakasztják) 

Mag rejtő = Maghon, ,ge\'lllen L o 
Magyar királynö vizé' = Spir Hosmarini 
Magzat = Embrio, amnion 
Magzatelhajtás = Ahortus 
Magzatszurok, meconium, az ujszülöttek zöldesfekete, nyúlós 

bélváladéka, szagtalan, pépszerü, nem más, mint a máj műkö
déslerméke 

Magzatviz, az arnniont kitöltő váladék, mely megYédi a 
magzatot a külbehatások ellen 

Máj = Hepar L o · 
Májfolt = Chloasma L o 
Majoranna = Origanum, majoranna ír ~ Ung aromatic 
Mák = Papaver sommi!erum 
Makk e~ Glandula; a himtag felső fily mával fedett része 
Makkgyuladás ~ Balanitis 
Mákony ~ Opium, mákoni fcstvény ~ tinct opii; rmíko· 

n) os hánytatóg) ökérpor ~- pulv Dow eri 
Makro ... , összetételekben nagyot jelellt p o macr oce

phalus = nagyfojü 
Makroscopicus -- 0 szemmel is látható, ellentétben a m)-

croscopicussal L o 
Malaga bor ~ Vinum malagense 
Malakin, saliC) lparaphcnetidin : 

/
OC2 Ho kicsiny világossárga tííket képez; 

Go fl4 fonó alcohol nehezen, viz nem 
"-N = C - Go H. OH; oldja, Na OH-han malakinna-

1 triummá oldódik Nevét a görög 
H malakos ~ envhe szótól vette 

Jaquet és Bauer mint antipyrcticnmot és antarthriticumot ki
tün<i eredménynyel alkalmazták mindeu melléktünet nélkül 

Malaria, váltóláz, hideglelés, a hőszahályzó idegek beteg
sége, melyet a Lawran által 1881-bcn felfedezett plasmodium 
malariae nevü élősdi okoz A plasmodiumok főleg mocsaras 
vidéken tenyésznek s a levegőből jutnak az emberi szervezetbe, 
tisztán tniasn1aticus jellegü, nen1 contagiosus; szintelcn gö1nb
alaku képletek, melyekben apró pigmentrögök láthatók A vér
plasmában uszkálnak s oszlás általi szaporodásuk láztohammal 
jfü s a kiszabaduló pigment lerakódik A plasmodiumok által oko
zott chemiai bomlások okozzák a maláriát kisérf5 lázt. L Felnis 

Malarin, Endern1an vizsgálala szerint a czitron1savas para·· 
phenelidinnek (Ca H11 NO Co Hs 0;) kevés acetophenonnal való 
keveréke, ámbár sokan a következő képlettel jelölik: 
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láva! való elczukrositása által, midőn a kapott folyadékot fel
főzés és átszűrés után szürpsűrüre pároljuk s borszeszszel ki
vonjuk, mely_ utóbbiból_ clpá;olgás után finom tűalaku jegeczek
ben marad vissza. l ula.idonsaga1ban a dexlroseval egyezik meg· 
h1g H, SO.-val főzve szőllőczukoná üt is alakul , ' 

Maltum h ordei ~ Árpa 
Malum = L baj betegség; 2 alma 
Malva arborea, mályvarózsa, piros máliva, allhea rosea, 

kertekben tenyésztett 2--4 m magas kétéves kóró, 5-'7 szeg„ 
l~tl~ kerekded levelekkel s sok szinárnyalatba átmenő piros 
v1raggal, melyet borfestésre használnak A >iráaokat mint házi-
szcrt használják hószámzavarolmál "' 

Malvaceae, mái; vafélék, a málvaképüek családja, füvek 
vagy cserjék váltakozó karélyos levelekkel, a viráa ölmetszetü 
csészéjü s ötszirmn párláju, , alól az egyfalkás por;ók csövéhez 
forralt A termés szélhasadó tok (papsajt). Ide tartoznak: al!hea 
of!, malva sylvestr, malva rotun, dilolia, althca rosea stb. A magv 
II. gykvben hivatalos. „ 

Malva rot~ndifolia, m borealis Wall m„ pusilla \\'ilh. 
ker~klevel~ ,ma!y~a. papsajt, kertek mellett bnján tenyésző 
eg)Cves noveny l:i-10 cm hosszu, földön kuszó, levelei mé
lyen szivalakuak, gyengén 5 lebeny esek, csipkés-fogazottak alól 
kissé szőrösek s világosabbak; a levelek (folic rnahae mh;ores 
s .. vulguris) vir_ágzáskor. szedesscnck. A virágok lilaszinüek, öt~ 
szu ~uak, a, SZll'[,?Ok sz1v-alakua~ be vannak mct~z~e s az ~gy
'.alkas porzoval ossze varrnak nove A levelek s vnagok nyakot 
1llelve csersavat tartalmaznak s ezért mint bevonószeit alkal
mazzák főzetben a nyákhái tvák s belek lobos izgatoltságánál s 
rninl lágyitót pépes borngatásokhoz 

Malva silvestris L.. althea silvestris, erdei mályva, 1 m 
magas kétéves növény fclhágó szárral, melyek szőrösek; a le
velek kerekdedek s 1\em olv mély bemetszésüek mint a másik 
mályvánál, 5--7 széles, rövid lebenymel A virágok 2 cm 
hosszu sznmuak, a szirmok a kchelynél 3-4„szer hosszabbak 
másként hasonlil a malva rotundifoliához ' 

Malva vulgarls ~ ~falva rotnndifolia 
Mályfa fehér = Althea 
Mályvaliszt = Pulv rad .. allheae 
Mályvagyökér = Rad altheae 
Mályvarózsa '- Malva arborea 
Mandragora ofllcinalis, boszorkányfű. Circe füve, bolondfű, 

a solanaceák családjába tartozó, a belladonnához hasonló nö
vény, melyhez igen sok babona fűződik. P o a mandragora 
gyökerének birtokában láthatatlan lehet maradni, megvéd a 
betegség ellen, a nőt ler mékenyséagel s könnyü szüléssel áldja 
meg, de ásásához bizonyos szabályszerüség kivántatik, mert' a 
mandragora másként eltünik vagy pedig nagy lárma keletkezik 

.~s::h 
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az ásót halálra rémiti A hazánkban te1wésző helladonnát is 
ig.) nevezik, ri1ivel Linne . .annak a tropa,_ 111U'n<lr agora nevet adott,." 

Mandula; 1. ami gdala, 1. o„ 2. nyirokmi1 igy (tonsilla), mely 
a garat bemenetének két oldalán fekszik s alakjától kapta ne-· 
\él L. I.ympha GyakorialV-gyuladásos megbetegedései. Lásd 
r onsilitis. / 

Mandulakorpa, farina, lurfur amygdalarum, a mandulának 
megőrölt héja: cosmeticum gyanánt kö\elkezőleg is készilik • 
16 gr mandalát jól kiszárilva poritanak s 80 g1 pulv. ireost, 
160 gr pulv O[)zae-t, 20 gr szappanporl s 20 gr boraxot ke
vernek hozzá s 01 amigd amararum-rnal szagositják Mosdás-· 
hoz használják 

Mandulatej = Emulsio amygdalina, 
Mandubi bab ~ Arachis hypogca 
Manganesium ·~ Mangan 
Manganum Mn ~ 54 8, esc!eny, fémes elem a vascsoport

ban, szabadon nem fordul el6, hanem oxydjai s carbonaljai 
eléggé kö,önségesek, már Plinius ismeri ~ rnagnet ásványt 
Scheele is tanulmám ozta. előszfü Gahn áltilotta elő 1771-ben 
oly módon, hogy manganoxydot szénnel 1 educált. Igen kemény 
\Öl öses vasszinü fécn, nem nyujtható, f. s 6 8-8 I_,evegőn 
hamar oxydálódik, vizből, savakból H-t fejleszt A mangan IV 
v é, elem, de kapcsolódásokban mint YI, VIII v. é. gyök is 
isn1eretes, il} összeköttetéseihen v~gyjellerne incgváltozik; igy 
a mangan posiliv gyök, ha kél atomja egymást köti le: 

Mn ·~ Mn 
11 =ivé 1 =Övé 

lvln = ~1n-

n1angano-; n1angani-vegjek, 
ellenben a IúO<(Jln Q,) veg) ülelbcn mint magas vegyérlékü 
savképző gyök szc1cpel Nagyszámu vcg) ületeinck tulajdonsügai 
a g)ököktől függnek L az egyes vegyületeket 

Manganatok = mangansavak Acid manganicum 
Manga,nhyperoxyd = Manganum hyperoxydalum. 
Manganum aceticum, manganoacelat: Mn (C, He 0,), + H,O; 

alcoholban és vizben oldódó sötétvörös jcgeczek. 
Manganum arsenicicum: .1In H As o,., vöröses, vizbcn oldódó 

por, alkalmazzák mint alterans szert 0 002-0 01 gr· as adagok
ban chl01 osisnál, anaemiánál 

Manganum boricum, siccalivum • Mn2 11, 01, a lechnicában 
az olajfestékek szárilásfü a használják 

Manganum sarbonicum, Mg COs, a természetben mint man
gán pát fordul elő; barna amorph por, 0 3-10--20 gr-os ada
gokban mint tonicumot használják 

Manganum chloratum, három chlorid ismeretes, melyek 
közül csak a manganochorid érdekel bennünket: Mn,Cl, + 8H,O, 
mely a chlor előállilásánál melléktermény gyanánt nyerhető 
Vizben jól oldódó rózsaszinü jegeczeket képez 
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Mang anum hydrooxydatum : hárnm hydrooxyd ismeretes, 
melyek közül a mangano-hy<l/.:4JX)'d: "il112 (OH)4 fontos, mivel 
savakkal mangano-vcgseket Trepez; keletkezik, ha mangansó
oldathoz KHO lngot elegyitünk 

Manganum hyperoxydatum seu snperoxydatnm, mangane
siun1 ochraceurn, molybdaenum n1agnesii, n1agnesia vitriariorun1 
lettaoxydnm manganesiae, Savon de vene, nevét onnan kapta, 
hogy az üveghutákban az üveg szintelenitésére használták Mint 
ásvány pytolusit, barnakő. manganfeléleg: Mn 0 2 = 8'7 Hamvas
fekete, rhombos rendszerben jegeczedő darabok, a magy. I. 
gykv szerint hivatalos, f s. i ll, vizben, alcoholban nem oldódik, 
hevitve vagy kénsavval melegitve 0-t fejleszt s Mn, O,, illetve 
Mn SO, marad vissza; sósavban Mn C/4-dá oldódik, mely csak
hamar felbomol Mn C/2-gá és 2 Cl-r a JWH-dal levegőn összeol
vasztva 0 felvételével K, Mn 0 4-má alaknl. Az aqua chlori és 
az ox.igén előállitására alkalmazzák A gyomorba jutva annak 
sósmával Mg C/4-dá oldódik, a vashoz hasonló módon fejti ki 
hatását 

Manganum- jodatum: Mn J,, ép ugy állitható elő, mint a 
rnanganum chJoratun1 13arna, cHol) ösodó jcgcczes törncg, alkal
mazzák 0 06-0 20 gr.-os adagokban chlorosis, anacmia esetei
ben, siphilisnél. 

Manganum lacticum: Mn (G, H, 0,)2 + 3 H,O; vörösfekete 
jegeczek, !onicnm gyanánt használják chlorosisnál 0 06 - 0 XO 
gr. -os adagokban 

Manganum nitricum: Mn (NO,),+ 6 H,O Nem fontos 
Manganum oxydatum, hé! manganox1 d ismeretes, melyek 

közül fontosak: manganoxydul : Mn, 0 2 , a természetben mint 
manganosit ismeretes; ni,nnganoxyd: Mn, O, a tet mészetben 
található min! braunit, mangánhypcroxydnak oxygénben való 
hevitésekor keletkezik; manganoxydul-oxyd: Mno Oa, mely mint 
~ísvány hausn1anit néven is1ne1eles; n1angandiox.yd v hyper
oxyd .. stb. 

Manganum peptonatum, barna, to/o manganoxydot tartal
mazó, vizhen oldódó por, melyet vassal együtt min! tápláló 
szert alkalmaznak anaemiánál, cl1lorosisnál L Liqnot fetri 
mangana!o-pep!onati 

Manganum peroxydatum = Mangan. hyperoxyda!um 
Manganum salicylicum: Mn (C1 H, 0,)2, fehér jegeczes, viz

ben és alcoholban oldódó por, 0 01-(l'GO gr-os adagokban 
alkalmazzák mint tonicumot és antirheumaticumot 

Manganum sulfuricum, manganosulfát: Mn S04 + 4 H, 0, az 
amerikai gykv szerint hivatalos s a manganhyperoxydból állit
tatik elő, 1. o Rózsaszinü jegeczek, vízben jól oldódnak. Alkal
mazzák mint tonicumot, cholagogumot és cathar ticumot 0 3-0 4 
gr -os adagokban anaemiánál, chlorosisnál 

Mania, dühösség, hóbort, az idegbetegségnek ama formája, 

~- . 
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midőn a beteg gondolkozúsa egy specialis pontban culminál s 
eme állapotban egy évig·ts megmarad Főleg nőknél jelentkezik.· 

Manica Hippocrati, kupalakn zsákocska, melyen az illatos 
borokat szűrik meg a fü1 ektéíl 

Maniluvium = Kézffü,,rcf 
Mankona kéreg, !. E';, thr ophloeum Guincense 
Mann reagense viz kimutatására alcoholban, aethetben, 

levegőben: mol) bdaenczi!t omsav oldattal irnpt aegnált szűrőpapir 
mely elveszti kék szinét, ha megncdvesitjük 

Manna, a Calabriában, Siciliában ten) észlelt fraxinus or
nus (mannatermő kőris, lam ineac) kérgéből kifol) ó s besüt ű
södő czukt os nedv 

A tenyésztett fa 9-10 méter magas, vadon előfordul Arábiá
ban, Kis-Azsiában, egész Olaszországban és Görögországban fel 
egész Budapestig. A n1annát ugy nyerik, hogy a n1ár 8 éves 
fának kérgét egész a faállományig alólról fölfele ferdén ,(-{j 

cn1 hossz11ságban hen1etszik s en1e ben1elszéstől 3 cn1. 111agas
ságban 111indennap tesznek egy rnetszést; a ben1etszéseket ju
lius-augusztus hóban a száraz időszakban eszközlik A kifolyó 
nedvet vagy a vágásba illesztett szalmára vagy tövisre engedik 
rnkódni (manna cancllata) vagi pedig lefolyni engedik s a törzs
ről kaparják le (manna comrnunis, pinguis) Az a féleség, mely 
a cycada orni nevii rnvat szm ásainak helyén fal) ik ki, igen 
ritka (manna in grnnis) Egy fa 10-12 évig szolgáltat mannát 
s ámbár az a fa kérgének sejtnedve, a gyakori kiszivárgás abban 
nem okoz eh áltozást A maimaféleségek különböző néven van
nak forgalomban. lg) : manna brigantina, mely a pinus laricis 
kifolyó 11edve, sárgás szinü, terpentinszagu, inanna judaeo1u1n 
se11 ta111a1 r~r;cina, a tan1arix orientalishól nyerik a rovarok szu
rása helyén, mastixhoz hasonló; manna Geracea ~ manna ca
labtina stb. A mannna calabrina kisebb-nagyobb fehéres-sárga 
darahoka! képez, melyek lágy, ragacsos barna anyagba vannak 
ágj alva, melj ből kiszedve az u. n, manna electát adják A kö„ 
zönséges manna hamar erjed s meglágyul, az ily féleség manna 
amw <eu .sordida nevet visel. A calabriai mannát a siciliai 
már csaknem kiszoritolta A manna canellata háromszögü, félig.
meddig hengeres csöveket képez, száraz, körmyii, törése jegeczes 

A manna, jósága szerint 30-57, a canella!a 80-820/0 
mannitot tartalmaz, az öreg fáról vagy az alsó részről szedett 
mannában kevesebb van, a cancllalaban több; van még benne 
200/0 dextrin, levulos. nádczukor, jobbratéritő mézga, mely 
HNOs-val mézgasavat ad; csipős izü gyanta, aelhen el kivon·· 
ható fraxin (l o) 3 tio/o hamn és 10 -150/0 viz A dextrinnel 
hamisitott manna fclismethető onnan, hogy alcoholban oldva 
lágy maradékot hagy vissza, a valódi manna maradéka szilárd, 

A mannának hatóanyaga a mannit, mely nagy átszivárgó 
képességénél fogva ugy hat mint a Mg SO,; hashajtólag hat 
a mannitban szegény. de grnntában dusabb manna is miből az 
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következik, hogy nem csupán a mannit tekinthető hatóanyag
nak, mivel az állott manna hatásosabb, de csikarással jár Ad
ják g)Crmekeknek 4-8, felnőtteknek 20~60 gr-os adagban 
részint vízben oldva, részint S) rup ':agy infusun1han keverve. 
L Syr, mannatus, Mannit 

Mannaczukor = Mannitum 
Manna mercuf'ialis = Calomel 
Manna metallorum = Calomel 
Manna szirup = S:rr upus mannatus 
Mannit, 111annaczukor, saccharun1 n1annac, veg.Jileg hat 

vcg}ertékü alcoholnak tekinthető, l. alcoholok Képlete: e, Hs 
(OH)o = 182; fén} lő fehér hasábalaku jegeczek, vizben, forró 
alcoholban oldódik, kellemes izü, a mag) lL gykv szerint hiva
!alos. Előállítható a mannából, ha azt forró bor szeszszel kivonjuk, 
kihűléskor a mannit kijegeczedik; mesterségesen az invert czu
kornak natr amalgammal való kezelése által állilható elő A 
mannit hideg borszeszben alig oldatik, a 'izoldat neutralis. a 
polarns fényre inactiv; 2000-nál vizet veszitve mannitanná ala
lml (Co Hi2 O,), .inely szörpsiírü s édes izü A mnnnit nem redu
cálja sem a Cu S(J.-et sem más czukoneagenst; H, SO,-val 
nem feketedik meg, hanem sulfomannilsmvá alakul (CoHaS, Orn) 
HNO,-val sóskasavvá s czukorsavvá hasad, mig sóskasav által 
hangyasavvá és C02-ra hasillatik mint a glj cerin; oxygén fel
vételével mannilsavvá alakul (CaHo 0. OH)«, erjedve szénsavra, 
horszeszr e, tej- és vaj savra bomlik Nagy átszivárgó képességé
nél fogva hashajtó mint a Mg S01, a vérbe változatlan ni átmenve, 
abban élcnyül Mint hashajtót alkalmazzák 30-50 gr>os adag, 
han, azonban nem oly biztos, mint a Mg SO, 

Manomater, oly készül~k, melylycl zárt helyen levő gázok 
nyon1ásái lehet n1érni. I;egegyszerühh n1anon1eterek az U ala
kuan hajlott csövek, melyekben higany van s egyik száruk a 
gt\zzal, másiknk a levegéível érintkezik Hz a gáz és levegő 
nyomása egyforma, a higan) mindkét csőben egyenlő magasan 
áll, ha a gáz nyomása a levegőnél erősebb, a higany betolni a 
levegéívcl érintkező csőbe: a magassági különbözet adja a gáz 
nyomását A gázfejlesztő palaczkokba helyezett biztositó-csövek 
is ily szerkezetüek Az óraalaku Bourdon-féle manomelerekben 
egy szelenczében valamely mutatóra eréísitett üres fémcső van, 
melyre a gáz g} akorolja a 11) omást; a fémcső a nyomásnak 
enged s a mutatót egy skálabcosztáson forgatja, 

Manulae, kézikönyv, gyógyszerelőiratokat tartalmazó jegy
zőkönyv, minden gyógyszerésznek van egy, melybe tapasztalata 
szerinti legjobb készitmény eke! jegyez bele l\Iint nagyobb 
gyógyszerészi manualek jelentek meg: Haager-től, Helltől. ma
gyarul a ·Gy H ' kiadásában 18ll4-ben a , G0 ógyszerészek 
könyve' s az egy évig existált >Aesculap< nevü lap •Manua]e, 
czimü melléklete, ezek azonban távolról sem közelitik meg a 
Hell-! Számot tevő collectiós munka volt a Traxler-féle »Ma-
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nuale•, mel) azonban felette drága s ez~rt is, nem ter.jedt el 
annyira, amint megérdemelte volna, azeri nalunk mmg 1s a 
német Haager, Hell és Mlndes-féle manualek varrnak elterjedve. 

Manustupratío, m~s~urh3;tio, onania,, önfertő~~~, a ~ei;i:ri 
szerveknek kézzel valo 1zgatasa, hogy ezaltal a ke.ierzet krval
tassék Mindkét nembelie1' .i<l'éges betegsége, főleg a fanosodás 
korában, mely művelet ugy szellemi, mint e~észsé~i teki~tetben 
igen káros következm~~yeke~, von m_aga utan,_az~rt az I'..Y _be
tegek szigoruan ellenonzendok s mmde~ekelott r~eges~egöket 
kell gyógyitani, mert a ma;iustnp:atro k~vetkezn?enye, es nem 
oka az idegességnek, de ~zert az rdeges_seget a vegsokrg fo!«:z
hatja, mivel az izgatottsaghan tjlrtott rdegrendszer s a krval
tott magömlés igen elgyengitik a szervezetet 

Marasmus, senilitas . Aggkór. , . . . . , , 
Mal'asquino, maraschmo a dalmacziar cseresnyefaJbol ke

szitett szeszes ital: Rosoglio di ossa di mar asche, melyet a mag
nélküli félig érett savanyu cseresznyének erjesztése által állita
nak elő, ha ahhoz 10°/0 bort s marascha levelet adva 1-2 
napi állás után a materiát lepárlás alá vetik s nádczukrot ad
nak még hozzá Utánzatok : 

Rp 
Aqu rnbi idaei 360 0 

'' msarnm 48 0 
" naphae 120 0 
„ amygd. amaulil 150 0 

Tinct. vanillae 3 0 
Aethe1 is acetici 0 25 
O/ei citri gutt 1 
Spir vini 
Sy r. .simpl aa 400:0 

Rp Croci, Cariophylor aa 0 80, Fruct anisi vnlg, amsr 
stell. aa 2 0. Hb hyssopi, Rad angelic; Fal_ meliss. - mentha~ 
aa 20, Cort, cinnamomi, Fruct CorrandII aa 10 0, Had apu 
recent, gr. 10, contuso adde Spir vini dil 4000 0, s lent per 
horas XII colla el adde S\I. simpl 2000 0. Aqua dest s .. 1400 0, 
Syr.. tolutani 500 O Ez utóÍibit 80°G-ra melcgitve kell az alcoho-
holos készitményhez önteni . . . 

Marás maratás 1. Corros10, Caustrca remedia 
Marg~reta, ara~yvirág = Chrysanthenu~, ii;odorum . 
Margarin, művaj. a marhák vesefaggyn1abol, s. a zsno_s 

növényi olajokból előállitott t~rmék,, mely~t ug:I'. ':'Irtanak _elo, 
hogy a zsiradékokból a steannt eltavolrt]Uk, mrdon a vaJh?z 
minden tekintetben hasonló készitményt kapnak A margann 
használata talán megengedhető volna, ha a készitésér_e alk~a
zott zsirokat egészséges marhából vették volna, de mivel nmcs 
arra biztositékunk, hogy az Amerikából k,erült, zsira~ék, mely
ből margarint készitenek, nem-e beteg allattol vala-e s nem 
Kazay, Gyógy sz. Lexicon 111 17 
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t~~talmaz ya_Iam~ly kórokoz? .csirá_t, a margarin nem lehet pót
l~Ja a valodt vajnak, azonk1vlll mmt Mayer A. s mások kimu
tatt~k, nem emészthető meg oly könnyen, mint a vaj. A mar
garint 1869-ben gyártotta először Mége-Moires Vincennsben Ili 
Napoleon ösztönzésére. L Tápszervizsgálat 

A művaj árusítása tárgyában az 1894 nov 30-án kiadott 
89 602 sz belügym r. r endelkezík 

~argar:insav, heptadecylsav: C11 Ha< 02; a zsirsavsorozatba 
tartozo 1 al.iu sav, 16 s. r. stea1insav és 90 sr palmitinsavnak 
elegyénél mint Heintz kimutatta, nem egyéb 

Margit-creme sec„ Földes, zsírtalan, dörzsöléskor a bőrbe 
felszívódó kenőcs, melynek összetétele a következő előírásnak 
felel meg: · 

Földes szerint: Rendesen: 
Rp Rp. 

Blsm subnitr Bism. subnitr. 
Cetacei Cetacei 
Ac stearinic Stearini aa 
Lipylo.vydhydr. Glycerini 
Ka/ii subcarb Kalii cm bon 
Aquae desti/l, Aquae dest 
Ext1:. sy1 ingin Terpineol qu s 

10 

100 
250 
10 

150 

A. K2 CO,-ot a, vízbe~ kell _fe}old,ani s az egész massát - a 
Bz NO! (OH)2 es f erpme.ol kivetelevel - a?dig kell folytonos 
kavaras mell~tt fozm, nug az elszappanosodas befejeződik s a 
mas?a„ g,l)'.cermérem sűr~ségü s megszáradva nem porhanyós. 
J\. k1hules1~ ke,vert „mass.ahoz adunk 300 gr. vizet s jól elkever-
1uk s a hofeh_er: konnyu tömeget a glycermnel eldörzsölt bis
mnthum snbmtucummal elkeverjük s a Terpineollal 8Zagositjuk. 
Kitünő készítmény · 

Marg osa kéreg = Azadirachta 
, . , Maria-Czelli cs~ppek, nagy hírre vergődött csodaszer, amelyet 
alhtolag a XVIL szazadban valami Ambrus nevü Ferenczrendi 
s7;erzetes készítette a ,Kar,melhegyen Syriában s ki 108 éves ko
raban ,halt ~neg, htkat Severns nevű konstantinápolyi papnak 
hagyvan, k1k1~.ek rol~,011a!tól azután k~zivárg.:itt az Áll pedig 
eme sze1 a ~ovetkezokbol: Rp .. Aloes ti 0 .. Resm Benzoes, Bal
sam tolntam aa 80, Rad Calami, - gentianae, - rhei -
zedoanae, Frnctns. anisi v -:- foenicnli aa 10 0, Spir vini 70% 
600 ~a~era per dies. Vl Mmdennemü gyomorfüjásnál vagy se
belrnel igen hasznos szer 

Mariotte Ödön benczés szerzetes s híres franczia fizikus 
1620-168<1, Legfő,bb f<:lfedezése a gázokra vonatkozik, melyet 
az_onban mar 18 ev elott Boyle felfedezett, de arról Mariotte 
mii sem lndott, azért azt Boyle-Mariotte törvénynek nevezik L o. 

Mar'julás, lnxatio, l Ficzam · 
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Markasita, marcasita = a fémbismnthnak régibb munkák
ban található neve. 

Marmelada = Lincfos 
Marme reagense alcaloidákra: Kalium jodatumnak és cad

minm jodatumnak telített v9s oldata, mely az alcaloidák meg
savanyitott oldatában sár:gas válmányt okoz 

Maró káli = Kalinm hydrooxcydat . 
Maró lug, minden erős hydroxyd, közönségesen a Na OH-t 

ér tik alatta 
Maró natron = Natr hydrooxydat 
Marószerek, !. Caustica remedia 
Mars, az alchimiában a vas neve. L Fenum 
Marsch János angol chemicus, szüL 1790 Londonban, 

megh. 1846 jnn 21 ; eleinte Fa~aday assistense volt, majd a 
woolwichi arsenál chemicnsa Ő volt az arsenkimutatás egy 
igen érzékeny módszerének megállapitója, melyet ma is az ő 
nevéről neveznek 

Marsch apparatus arsen kimutatására: áll egy gázfejlesztő 
palaczkból, melynek szorosan záró kétfuratu dugójából egy töl
csér s egy derékszögü, végén főlhajlitott cső vezet ki, Ha a 
palaczkba a megvizsgálandó oldott gy anus anyaghoz híg kénsavat 
és zinkdarabokat adnnk. az arsen a fejlődő H-nel arsenhydro
génné alakul s a derékszögü csövön eltávozik A derékszögü 
cső fölhajlitott végén hevítés alkalmával arsen jelenlétében 
tükör képződik L Arsen felkeresése 

Martialia = vaskészítmények, p. o. F err. oxyd .. dialysat 
Tra malatis feni, Fenum Iacticnm, stb sth L Ferrum, 

Martol, a cacaóhéjnak sűrün folyó kivonata, mely 0 683% va
sat s 10 457°/0 ásványsót tartalmaz Nevét vastartalma miatt kapta 

Marrnbium album, pemetefü, pesztercze, az ajakosok csa
ládjába tartozó növény, hazánkban 5 fajjal: levele, szára fehér 
gyapjas vagy szőrös, 10 kehelyfoga hátragör bül s elhnrczolható 
Egyike a legrégibb idők óta használt gyógyfüveknek, melyet 
mint gyengén oszlató szert használnak nyákhártyák hurutjánál 
Mint igen keserü szer, az emésztőnedvek leválását előmozditja 
s az erjedési folyamatokat hátráltatja 

Massa, értik eme elnevezés alatt valamely összetett gyógy
szernek már kész tömegét. !gy szólunk kenőcs, ceratum massá
ról, pilnla, snppositoria-, vaginálgolyó, bougiemassáról stb.. A mas
sának, illetve annak consistentiájának eltalálása gyakorlati dolog 
s a felhasznált anyag minemüségétől függ Oly gyógyszerek
nél, melyeknél a massa mennyisége a gyógyszerészre van bízva, 
az az elkészités után mindenko1 megmérendő s a vényre fel
jegyzendő egyrészt az árszabványozás, másrészt az egyöntetü 
elkészités és ismétlés miatt. Eme jelzésre a >massa tata< szót 
használják 

Massa pilularum Ruffi, az angol, franczia s amerikai gykv 
szerint hivatalos: Rp Pnlv aloes (i, pnlv. myrrhae 3, pulv. 

17" 



- 260 -

croci gallici 1. M. f. pilul cum spir. viui No XX cousp Méh
szeuves uőlrnél hashajtó s fájdalomcsillapitó. 

Massage (maszázs), Metzgei amsterdami onos által behozott 
gyógyító eljárás, mely különféle kézfogáöSa! való mechanicai 
uton igyekszik a beteg testrészre halni. Eme eljárás nyilvánít
ható simogatás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés és vibratió 'íltal 
Mindeme eljárások a beteg testrész anyagforgalmát s táplálko
zási képességét emelik, az esetleges vérömlényeket, lerakódott 
izzadmánvokat a nvirkutakon tovahajtják s a vérkeringésnek 
szabad utat engedri'ek; hogy az izmok izgatása által helybeli 
vérbőséget okozva, mél;en fekvő g;uladásokat felszrnre hoznak, 
azok fájdalma csökken, sorvadt izmok működési képessége 
pedig ismét helyre áll Eme módszer nagy szerepet játszik a 
modern sebészeti eljárásoknál, így ficzamok, ízületi lobok, izom
csúz, izommerevség gyóg)itásánál A massaget napota kétszer 
20-25 pei czig kissé megzsírozott kézzel végzik Az egész lest 
frottierozása kellemes bőringert s az anyagforgalom emelke
dését eredményezi. 

Massicot = Lytharg;rnm 
Mastiches, mastix, resilla mastix, a pistacea lentiscus, ana

cardiaceák családjába tartozó fa törzséből s ágaiból kifol) ó 
gyanta, mely gömbölyded, borsónyi, sárga, üvegfényű s igen 
törékeny; ize, szaga fűszeres. szájban megolvad s a foghoz 
tapad, alcohol, aether feloldja, megyujtva balzsamos szagol 
árasztva ég el A mastixot adó fa főleg Chios szigetén tenyészik, 
de előfordul a középtengmi országokban Syriától Marokkóig 
A fa kérge a kősejtek által van a háncstól elválasztva s a kő
sejtes rétegben van a gyánta, mely a bemetszés helyén színte
lenül szivárog ki s pár óra alatt megszilárdul Tartalmaz x-g;antát: 
C20 Hs2 Oa mintegy 90% .. alcphol feloldja; ,>'-gyantát, mely közöm
bös, borszesz nem oldja Megkülönböztetendő a sandarakka, 
tnnisi mastix, bombai mastix gyantáitól, melyek már 40''-nál 
lágyak, nem gömbölyűek, terpentinszaguak s borszeszben nem 
oldhatók fel úgy, mint a mastix 

Mint gyenge izgató s ragasztó szer alkatrészét képezi az 
empl oxycroceumnak s az empl canth prepetnumba is teszik 
Kétszer annyi aethenel jól ragadó paróka ragasztót ad s ily 
oldatát borbélyok s színészek használják Mint pilula massa bor
szeszszel készülő pilulákhoz igen jól felhasználható 

Mastix = Masticlres. 
Masturbatió = Manuslupratió 
Maszlag = Cocculi indici. 
Maszlagos nadragulya = Belladonna 
Maszlagos redöszírom = Stramoninm. 
Materialis camara = Camara rnaterialis 
Materia medica = Pharrnacognosis .. 
Materia peccans, a régi, Hippocrates iskolája szerinti or

vosi iskol<.lnak felfogása szerint an1a kóros anyag, mely a 4 fő 

- 261 -

folyadék rendellenes keveredésébő'. sz_ár~azik ~ a betegséget 
okozza s mehet a testből el kell tavolrtam, L Hrppocrates 

Matico, 'a piper angnstif~lium J:'.t~i;< et Pavon (artanthe 
elongata) borsfélékhez tartozo, Brazr~aban, __ Pernban hon~s 
cserje, mely világoszöld .9"8Zenyomott fuszagn tornegekben ker~l 
hozzánk A szhalaku, hég' ezett levelek gerelplakuak, a beme
lyedő erek azokat apró k?cz~ákra ~sz!~ák; ~ virág 10 hcm hossz~ 
kalász Tartalmaz keserű, atparolhato rllo ola1at, mely?".! caml?ho;
szerü test válik ki a fénvt jobbra haJtj3; azonkrvnl gyanta'., 
kevés csersavat é~ arthari'tinsaYat Alkalmazzák milll összehúzo 
szert 10: 200 infusumr a belsőleg kankónál bcfecskendezőül is 
a csersav javallatai alapján . 

Matricaria chamomilla = Chamom1lla 
Mauvein, anilinbibor, pmpurin, 1 Anilinbibor 
Maximaldosis, l Adag 
l'/laximal hömérö, l Hőmérő ~ . . 
Mayer Róbert Gyula, német orvos s a ho me~hamcar egy~n

értékének első meghatározója, szül. 1814 XI. 2::> megh .. 187~ 
III 21 Heilbronban Jávában ulaztában tapasztalta, hogy a ha
borgó. tenger melegebb mint a c?endes, s az, i~e utazott, e~ró
paiak venosns vére vörösebb, rnrnt a bel!lakoke, eme kel ter:~y
ből vezette le ő az erő megmaradásának egy sarkalatos elv~t,: 
a hő mechanicai egyenértékét Fölfedezésének nagy horde!eJel 
nem ismerték fel, még Liebig is futólag rnen! el felette ~~amo_s 
helyről vis,szan_tasitott ért,ek,ezletei elkesentettek s eg~-delrrmma.
ban ablakan kmgorva, labat ficzarnrtotta kL Csak 1811-ben, ter
jedt el felfedezésének hir e s ekkor nemesr rangra emeltek s 
számos kitüntetésben részesült 

Mayo!, conserváló anyag, mely _189'7-ben _nagy port _ye:t 
fel, de haszl!avehetetlensége hamar kllünt s azota a nagy huho-
val dicsért szerről hallgat a cronica . , , . 

A mayolt May Ede fedezte fel s 1 }tan tan:ir han~lysrse 
szerint me!hyl- s aethylalcolrolból, bmsavbol, glycerrnb_ol es a;n·· 
moninmsulfidból áll. Conse1 váló tulajdonságát nem mrnden tap
szerrel gyakorolja, így egy egész ökör mayoUal bekenve egy 
hét mulva is élvezhető volt, ama bmgonya pedrg, m~ly a, mayol 
megbízhatóságát megdöntötte, romlásnak indult s par tat nap-
számost impraegnált a másvilágra # ~ > 

Máz, glasur, vékony üveganyag, melyet az edenyegete~lwr 
kennek az edényre, hogy a hő által megolvadva; . '.lz edenyt 
bevonja Fazakosaink az olcsó ólomüveget haszna!iak, erre a 
czélra, mel.) et fémoxydokkal festenek meg A peppe kevert 
mázt ecset segélyével kenik az edényre. 

M, B.,, angol egyetemi rangfokozat = rnedicinae bacca
lanreus I. o. 

M,. D .. = medicinae doct01. 
M. D .. S. = misce, da, signa, az orvosi vényekcn a szerek 

ntán álló rövidítés L Recept. 



„-, 
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Meconidin : C21 H„ 04 N, az ópium egyik alaktalan alcaloi
dája, mely nem állandó, 58°-nál megolvad 

Meconin, opianyl: C10 Hio o., színtelen. alcoholban aether
ben oldódó jegeczes vegyület, mely a hydrastis canad~nsisben 
is előfordnl. · · 

Meconium = mákony, opinm, 2) magzatszurok, 1. o 
Meconsa~, opiumsav, kétaljn sav az opiumban: C1H,01, 

mely a morphmmmal van lekötve, az opiumban mintegy 3 - 4°/ · 
igen savanya, szagtalan, vízben, alcoholban oldódó jegeczek'. 
':11ely 4P l'l'.0s;al feh.ér, Fe2Clo-dal még nagy higitás után is 
1ellemzo v~rpuos. szmt öJt'. mely A11 Cl.-dal nem változik meg 
sem HCl-tol. 4 resz forrov1zben oldva C02-t vesz!I s komen
savvá alakul : Co H. o, 

Meddő, sterilis = magtalan. 
Medica = orvostndomány, 1 o 
Medicina = Orvosság, medicina lorensis = törvényszéki 

orvostan. 
Medicus = orvos, ily értelemben most az orvostanhallga-· 

tókra alkalmazzák 
. Medium . kö.ze~, ~kin valamely műv~letet ;égrehajthatnnk 

bizonyos tulaJdonsagamal fogva, mely tnla1donsagok nem min
denkiben vannak meg L Hypnolismus 
• ~edulla ossium.'. ~sont_vel~, a csoi;to!<. üreg~ben le".ő ideg
allomany, mely a varos verseJteket keszI11. L Csont Mmt orga
nother ~peuticus készi!i;i_ényt .a szár!to!t ~sm;tve~őt kisebb-nagyobb 
eredmenynyel hasznalpk verszegenysegnel, sapkórnál 

Medveczukor = Succus liqniritiae. 
Medveszöllö = Uva nrsi. 
Meg a . . .. összetételekbén nagyot jelent mint a makro szó 
Megalvadas = Coagulatio 

. Megfuladás, a halálnak ama neme, midőn a vérhez nem 
JU!hatván oxygén, a lassn égés, mely az életnek fő feltétele 
nem kap tápanyagot s megszünik az élettel együtt ' 

.. '!leghül~s, • ha. a test hőtermelő szervei nem képesek a 
szukseges homerseket fenntartani a külső hőmérséklettel szem
be1_1, a test lehűl, a hőszabályzó szervek nem képesek a hőki
adast gyorsan megakadályozni Eme hirteleni változás a vérfe
sz~lésre an!'yir_a b;folyá~sal_ van,_hogy a vérsavó a nagy nyomás 
miat~ a nyakhartyakoi; atsa1to!t~hk s !mrutos folyamatot okoz 
s szamos megbetegedesnek vahk szülookává 

M~ggypálinka, ige~:. j_ó minőségű, 1 Cseresnyepálinka 
'!l~.h,_ uter~.s,_ a ~01 ivarszervek ama része, melyben a mag

zat fe1l_od1k ;_ sznzies allapotban körteidomu, 1 cm vastag falu, 
mely sima 1;rnmrostol~ból áll; átlag 8 cm hosszu, nyakánál 
2~°. cm sz~les s a ~1smedenczé~en a húgyhólyag és végbél 
kozott fekszik A mehbe 2 ny1lason nyulnak a petevezetők 
maga pedig a hüvelybe nyílik Rendeltetése a pete befogadása'. 
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táplálása s izmának összehúzódása által a szülés elősegítése 
L.. Conceptio. 

Méhgyürű, pessarinm, szülés után a méh sok esetben a 
méhszájon át kiesik s feltámasztására kautsukból vagy gummi
ból készült kisebb-nagyplfü lyukas karikát használnak, me
lyet a méhszájba szoritának be. Ha a méhgyűrü nem lukas, 
hanem egy zacskóalaku gummival van elzárva, az u. n. occlu
siv pessarinm néven ismeretes s a fogamzás megakadályozása 
miatt zárják el vele a méh bejáratát 

Méhhártyagyuladás = Endometritis 
Méhlepény, placenta, méhen levő képződmény, mely a 

magzat táplálására szolgál. 
Méhrák '- Carcinoma nteri 
Méhszenv = Hysteria. . 
Méhtükör, specnlum, hosszu cautschuk cső, mely mindkét 

végén nyitott s arra szolgál, hogy azt a hüvelybe dugva.. rajta 
keresztül a méhbe lehessen látni 

Méhüszög, mola, ismeretlen e1 edctü betegség, mely meg
támadja a méhlepényt mire abból apró vízzel telt hólyagok válla
nak le s ürülnek ki. Az üszkös helyeket szét kell morzsolni 

Mel, méz, melitum, czukros állomány, mely a munkás
méhek munkájának, gyüjtésének eredménye A munkásméhek 
(apis melifica) a virágok cznkortartóiból a mézet gyomrnkba 
szívják s átdolgozva a viaszból készült kaptárokba raktározzák 
(1 Cera Hava), honnan kivéve centrifugalis gépen kicsnrgatják 
s a lépet visszateszik Színe a nyer s méznek világos sárga egész 
a barnáig, sürünfolyó, kásás kinézésű, kellemes illatu igen za
matos édes .. Legfinomabb a narbonnei méz, mely fehér, szem
csés s a virágok illalanyagát tartalmazva illatos. Az igen barna 
méz hamar erjed s ne használtassék 

A mel crudumnak fő alkatrésze a glycose (! o ), mely 
vízzel egyesülve a méznek fehér szemcsés részé! képezi: [ Co 
Ho (OH)o +H2 OJ 1386 f s rhombos jegeczek, 60°-nál meglá
gyul, vízben oldva a poláros fény síkját jobbra fordítja, frissen 
készült oldat kétszer oly jól fordít mint az állott: [(a) j = + 56°] 
Viztelen borszesz is oldja, édessége felényi mint a nádczukoré 
170°-nál hevítve megbarnul s vizet veszítve glycosánná s kara
mellé bomlik, tovább hevítve meggyulad s élénk lánggal erős 
caramelszagot árasztva elég Hig HNOa-val cznko1savra és sóska
savra bomlik Alcoholos oldatából lugok kicsapják, oxydvegyek
ből fémet csap le, mivel 6 v é. alcohol lévén, könnyen redu
cál s ezen tulajdonságán alapszik, a >Hugyvizsgálat< czim alatt 
leirt kémlési módok némelyike. Ugyanis eme esetekben a gly
cose élenyt vesz fel s glycon- mannitsavvá majd cznkorsavvá 

. alakul Bizonyos körülmények között szeszes erjedésbe megy 
át s a fejlődő C02-t KOH-ban felfogva a czukor mennyiségét 
kiszámíthatjuk, mivel 1000 r szöllőcznkorból 446 5 r.. C02 fe} 
lődik. Levegőn albuminatokkal e1jedve C('J,, mannit és nyálka 
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képződik belőle L. Glycose Tartalmaz még Ievuloset, mely 
balra fordító tulajdonságu (aj)~ -160°, nádczukrot, szabad 
savat, illatanyagot s kevés viaszt 

Ha a méz vizzel van keverve, fajsulya 140-nál kisebb, 
fertőzni szokták még répanedvvel s glycoseval (krumpli czn
kor), melyeket azok fertőzményeiről ismerhetjük fel. A glycose 
s a répanedv r cndesen Ca SO,-t tartalmaz s ez a higitott méz
oldatban Ba Cl2 vagy ammon oxalicum által kicsaphaló. 

A méz a bőrre kenve abból vizet von el, belsőleg pedig 
mint tápszer jöhet tekintetbe. '.'/agy átszi\árgási képességénél 
fogva hashajtólag hal mint a mannit Ha a gyomorban lmru
tos folyamatok vannak, a méz abban erjedésbe megy át s a 
keletkezett savanyu termények gyomorém~jgést okoznak A 
vérbe átszivárogva C02 és H, 0-zé ég el 

A mézet már Hippocrates használta ecze!tel (oxymel) s 
s vízzel (hydronel) keverve · 

Mel aegyptiacum = Ox1 mel aeruginis, Ung aeruginis 
Mel despumatum = l\Iel depurat 
Mel depuratum, mellitum simplex tisztitott méz, oly mó

don készül, hogy 5 kilo nyers mézet 2 kilo vizzel s 10 r. c!l.
ragaheenből készült főzettel addig főzünk folytonos lehabozás 
közben, mig syrupsűr ü, fülátszó, világos szinü folyadékot ka
pnak A hevitésnél az albuminatok, nyálkák s minden ami er
jedni képes, a !őzés alkalmával megalvad, miket azután a 
carragaheen főzete választ ki. Hogy a melegitésnél caramel ne 
képződjék, a mézet jobb szénporral állani hagyni legalább 1 
napig. Tisztitásra használják még a lannint (300: 1) enyvet, 
(1000: 2 5), savanya méznél vészvizet (1000: 150) Ne főzessék 
vasedényben Használják nyalatokhoz. szájecsetelőkhöz s száj
vizekhez izjavitóul; liszt lel •·keverve pépes borogatás gvanánt is 
alkalmazhatni. L Mel ' 

Mel rosatum, mel de rosis, rosomel, melitum rosarum, 
rózsaméz, 40 gr rózsavirágot 350 gr vizzel három óráig pálli
tunk s az iníusumot 1000 gr. tiszta mézzel főzzük az előbbi 
sürüségre. Mint kevéssé összehuzó szert használják szájkenőcsbe 

Melaena, fekete székletétel, mely a belekben fellépő vér
zésből ered, a vérnek feslanyaga rendszerint megváltozott 

Melaleuca leucodendron, kajeputfa, a mirtuszfélék család-
. Melago = mézozcr ü gyógyszer. 
Jába tartozó örökzöld fa Azsia és Ausztrália tropicus részein 
melynek leveleiből az oleum cajeputit destillálják l o 

Melampyrit = Dulcit 
Melanaemia = Feketevérüség 
Melancholia = Búskomorság 
Melanin, a szemnek fekete vagy szürke festanyaga, de igy 

!1ivják a bőr Malpi~hi rétegében. lerakódott pigmentanyagokal 
1s, melynek mennyisége emberfajták szerint különböző. A fes
teni lerakód,ísát befolyásolhatják több körülmények, p o nap-
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fény tartós behatá_sa, a ter!1esség ~ar!ama, Ad,?~son-k?_rnál . a 
mellékvese elfajulasa Melamn Ierakodas a szeplo es a mai folt 1s 

Melanterit = Termés vasvitJiol, 1. Ferrum sulfuricum 
Melanuria, melanosarcománál előforduló tünet, midőn a 

vizeletben levő melanin a,_Jévegő behatása alatt megbaruilja a 
vizeletet anélkül, hoay aZ átlátszóságából veszítene. 

Molasma a tes~n szétszórtan fellépő festenylerakódasok 
Melilotu; officinalis, sárga Ióherefű, dutkóró, a papiliona

ceák családjába tartozó fű, mely _rét5'inken, ten;:észik ;_ kopasz, 
egyenes száru, szétágaz:o~t, levelet valtako~ok, .~aromczrmpasak. 
hosszu nyélczések, a VIragzat a levelek honal.iaban van, elnyult 
kalászokat képezve ; a virág ok sárgák, a szám yak és vitorlák 
egyforma hossznak l\Iegszárit':a n;héz illat?, ke~_ernyés, s;ís 
izü .. Julius--augusztusb~n az egesz. fu sz,ed~ssek ~yoker.ek nel
kül. Tartalmaz coumarmt, mely v1zzel atparolhato; mehlotsavat 
mely át.látszó kis jegeczeket képez, víz, alcohol, aether feloldja; 
82'~on tul elillan ·s vízre s olajszerű testté bomlik Eme két 
anyaga miatt mi.ni enyhe izgatót alkalmazzák fürd?kbe .. pépes 
borogatásokba, tapaszokba A magy l gykv szerrnt 'h1vatalos 

Melissa officinalis L. melissa citrata Bischoff, czitromfű, 
méhfű, az ajakosak családjába tartozó évelő fű, Európában ho
nos. A fű, 60 cm magas elágazó szőrös száru, a levelek fél
<Zivalakuak petédedek, kis~é c~ipkéze,ttek, szőrös-m.i~·igyese_k, 
alant halványak s itt ott ola1tarlokat l~tt~tnak A rovrd nyc~
czés fehér virágok pörgető! !<épez,nek, J_nlms;:-augus~tusb>:n vi
rágzik s a fű ekkor sze,dessek s ev~n~<ent 1:1JJal cserelte~sek lel, 
mert illatát elvesziti. fartalmaz rllo olajai s keseru anya
got melyek a mcnthához hasonlóan halnak s főzet alakjában 
étvágytalanság, bélbeli felfuvódottság eseteiben használják. Ár
tahnas lehet emelkedett hőmérséknél, szomjuságnál s általában 
ha ingerültség tünetei varrnak jelen. A magyar l IL gykv. sze
rint hivatalos 

Melissyl vagy myricil-alcohol, me_lissin, a_ ~sirnemü alc?
holok Iegmagasbb tagja Cso H01 OH, mmt palmrhnsavas vegyu
let a fehérviasz fő alkatrészét képezi (!. o.) melyből KOH lug
gal való olvasztás . által kinyerhető 85°-nál olvadó viaszszerü 
jegeczek, benzol feloldja 

Melisslnsav mvricilsav : Cso Hoo Oa, a zsirsavsorozat Ieg
ma~asabb tagja,: mefy ,a n;elissy~-alc?l10lnak natronmés.zs~el _való 
hevt!ése alkalmaval kepzodrk l• orra borszeszben oldodo vrasz
szerü test, sóit is elő lehel ily oldatából az illető Inggal álitani. 

Melituria = Diabetes melitus, 
Melius Juhász Péter debreczeni reformatus lelkész majd 

püspök, az első magyar botanicán~k szerzőj~, mely ';nű 1_578-ban 
jelent meg Kolozsváron: >Herbarmm. A faknak es fuveknek 
nevekről., [l Gyógyszerészet 40. lap] . .. , 

Melisitose a nádczukorral isomer s a pmns lanx nedve-
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ben előforduló szénhydrat vegyület. C12 Hza 011 H2 0; erőseb

ben polarisál a czukornál, a Fehling-oldatot nem r educálja 
Mell, pectus, a törzs elülső-felső része, melyet a kulcscsont 

s a bordai vek védenek meg; belsejében varrnak a tüdők, szív 
Mellbategségek alatt általában a melüri szervek megbete

gedéseit értik: mellhártya. szívburok, tüdők, légutak, nyelőcső, 
szív„ mellkasi szervek stb bántalmait 

Mellszorulás = Angina pectoris. 
Mellvizkór, hydrothorax, a mellhártyaür egben begyülem

Iett savó mely rendesen más vízkóros elváltozások mellett for
dul elő vese és szivbántalmaknál 

Mellékhere, 1. Here, Epididimitis. 
Mellitum = Mézes, mézzel készült gyógyszer, p o melli

tum rosatum = mell rosatum, mellitnm simplex = mel 
depuratum 

Meloe maialis = Nünüke, 1 Cantharis 
Melolontha vulgaris = Cserebogár 
Melolonthin: e, H12 N, o, S, forróvizben oldódó iztelen, szag

talan lűalaku sajátságos anyaga a cserebogárnak, alcohol 
nem oldja.. 

Mendelejev Dimitrij lvanovics, jeles orosz chemicus, szül 
1837 II. 7 Tobolszkban Odessában volt tanár, majd 1859-51-ig 
Heirlelhergáhan képezte magát 1865-ben egyetemi tanár lett 
Sz.-Péterváradon .. Az elemek periodnsos rendszerének megálla
pitásával szerzett magának elévülhetetlen érdemeket L Perio
dnsos rendszer, 

Meningitis = Agyhártyagyuladás. 
Menispermum cocculus = Cocculus indicus .. 
Menopausa, 21-24 nap mely egyik havivérzéstől a má

sikig tart A climacteriumöf is menopausának hívják. 
Menorrhagia, bő havivérzés de a haemorrhagiát is jelzik 

eme szóval. 
M enorrhoea = Hónapszám, 1 Menstruatio 
Menstruatió, menorrhoe, hónapszám ,hószám, vöröskirály = 

ama élettani (nem beteges) folyamat, midőn a nők petéi meg
érnek s a Graaf-féle tűszók megrepedése közben az ovarium„ 
ból kilépnek, ezzel együtt a méh nyákhárgyájának vérerei meg
repedve, vérzés fép fol. A menstruatió a nőknél peteéréskor 
a 13-15 évben lép fel először s minden 21-24 napban is
métlődik s 3-4 napig tart 100-200 grammnyi vérveszteséggel. 
Az érett pete ugyanis nem termékenyittetvén meg, kiürül a 
hüvelyen át; conceptió esetén a havivérzés elmarad. Havivérzés 
előtt a lányok s nők izgatottak, hányinger, ágyéktáji fájdalmak 
kinozzák mig a vérzés meg nem indul, amit elő lehet segiteni 
ülő meleg lábfürdővel, meleg borogatással.. Havivérzés idején 
a hideg fürdő, nehéz munka, táncz, tilos, ellenben tisztasági 
szempontból langyos mosogalások, laxantiák (aloementesek) jó 
hatásnak. A hószám az 50 életévben megszűnik; !. Conceptio 
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Havivérzési rendellenességeket !, Amenorrhoea, Dysmenorrhoea 
Hosszu ideig elnynló havivérzés! nem szabad elhanyagolni, ily 
esetekben belsőleg extr secalis comnti .. extr fluid hydr .. cana
densis vagy fenum sesquichloratnm adagolandó 

Menstruum, az oldat!}k;' mixtur ák, keverékek vivőany aga, 
excipiense, rendesen destfl!ált vagy aromaticns viz 

Mensurá, mérőedény, kisebb-nagyobb, belül osztályzat!~! 
ellátott, kiöntővel s füllel biró porczellán, üveg vagy czinede
nyek, melyekkel az infusnmok vizét vagy más folyadékot mé
rönk s a melyekbe szűrjük a decoctnmokat vagy infusumokat 

Mentha crispa L„ fodrosmenta, az ajakosok családjába tar
tozó, déli Eurában honos, nálunk kertekben tenyésztett fű, nem 
határozott faj .. hanem általánosan fodrosnak neveztetik minden 
menta, melynek levele fodros, tehát nagyobb felületű; igy .a 
rn aquatica, m silvestris, m arvensis, stb. A levelek félrg 
ülők, petéded szivalakuak, rongyosan fogazottak s fodrosak, 
alant mirigyesek, kissé bolyhosak Jnlins-augusztusban virágzik. 
a vörhenyes virágok a csucson nyalábot képeznek. A levelek 
tartalmaznak illó-olajat, a szárazban 2°/0 csersavat A menthánt, 
fonázatban szokták rendelni mint az edényizomzatot ingerlő 
görcscsillapitó szert L. 01 menth crispae 

Menlha plperita L. borsos mentha. Angolországban hona~ 
ajakos növény, melynek évelő szára 30-60 cm magas, leveler 
kopaszok, hosszu-nyélczések, hosszudad hegyesek, nem fodrosak, 
szélük fűrészelt. Szaguk átható, izük égétő, majd hűsitő; virág
záskor szedessenek. A borsos menthát főleg Angliában tenyész
tik, Mitcham vidékén, azután Franczinországban (Jonne), Szász
országban s É-Amerikában (Ohio, Michigan. New-York). Ható
anyaga az illóolaj L 01. menthae piperitae 

Gyógyszerkönyvünkben mindkét menta hivatalos s illatos 
vizek készülnek belőlük 

Menthol = Mentholum, l o 
Mentholcamphor = Menthol, l o 
Mentholin, nátha elleni szippanlópor: Rp Mentholi 10, 

Acidi borici, Coffeae arabic tostae„ Cateclm pulv. aa gr 5 .. 
Vagy: Rp Mentholi 1 0, Acidi borici, Ammon chlorati aa 5, 
Tannini 1, Cocaini 020 D.. S. Felszippantani, 

Menthol.. crystallisatum, az oleum menthae piperitának 
camphoranyaga, stearoptenje : 

H CH. chemiailag tehát oxyhexahydrocimol, me~-
"- / thylalcohol. A magy. Il, osztrák VIl, ne-
/ C "- met III , dán, fr anczla és amerikai gykvek 

H C CO OH szerint hivatalos. 
2 I 

1 
A borsmenta olajának 2/ 3 részé! le-

H e CH destillálva, a visszamaradt tömeget papiron 
2 

"- / ' sajtoljuk s alcoholliól többször átjegeczit-
C jük. Az európai olajból -·20°-nál magától, 
H Cs H; leválik, a japáni olaj majdnem tisztán 
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n'.enth?lhól §ll Viztiszta, fén}lő oszlopocskák, átható könnve
~esre mgerk> ~orsmentaszagu, borszeszben, aetherben, illóola
J~l~b~1 oldod1k, . ~1z~en nem ; a poláros fényt balra forditja 
12. -na! .orv.ad, 212 -nal forr Savakkal szemben ugy viselkedik 
mmt pnmar alcohol 

. A mentholt Chinában, Japúnban már évszázadok óta mint 
gyogyszert használták főfájás ellen s a 70 es években került 
az hozzánk Po?o J~ponais.es néven, A menthol a bőn el ér int
k~zv~, a ludege,;~o. ideg dnec~ cl;iemiai izgatása s nem elpárol
gas altal hat husrtoleg, mely erzest nemsokára gyenge éaetés 
vál\j'.; f~! s fájdal?mcsillapitó h~tása érvényesül, de mélyebben 
fekvo faJdalmaknal nem hasznai. · 

A. r,nentholt. használják kenőcsökben mint hűsítőt. nagy 
mennyrsegben mmt ~őrv,eresHőt s fájdalomcsillapitót Belsőleg 
a~ ole1;1m menthae prpentac Javallatai alapján bélfelfuvódások
i;r.al meh.szen.vnél, h~scsikarásnál alkalmazzák főleg ha egyide
Jnleg csikar~ hashajtót is \esz be a beteg. Antisepticnm, stimn
lans, a;1algetrcum sth Adagja 0 20 gr. 200 gr oldatra óránként 
1 kanallal L, .. Olenm menthae piperitae 
, Me~thol-~upok, .Migraein graions Rp Bytmi cacao 2 0.
Sp~rmatrs .cetr. 4 0, Colliquefactis adde Men!holi, Chlorali hyd· 
ratr pulvensatr aa 0 50 et effnnde formis · 
„ .. Menth.olum formamidatum, jegeczes massa, melyet 20 gr 

tr ~ox.l ;nethr!ei;rnek 1000 gr megolvasztott mentholban való ol
clasa altal allrtanak elő Anlisepticum 

Mentholum valerianicum = Validol, l o 

0 
Menthoxo,i. nem más,. mint hydrogénsu~croxycl, melyben 

1), mcn~l10l ',an ~el?}dva 3?'/o alc?l10lban Er{ís antisepticum, 
foleg a lepfene s por art pu;;zlt!Ja el rgcn hamar 

Mer.captanok, thyoaICoholok, melyekben az O kénnel van 
helyettesrtve : · 

C2Ho OH C2Ho SH 
aethylalcohol acthylmer captan 

Szinte!,en, fo~~agym.aszagu folyirdékok, az alcoholokkal meg
egyezo chemrar !ula1donságokkal L Olenm sinapis 

. Me~cauro = higany-, arany- és arsenbromid vegyülete 
Antrscphcum · 

Mercur!al!a = Higanykészitmények L Hydr argyrum 
Mercur1ahsmus = Hydr argyrosis j 
Mercuriamid = Hydr bichior ammoniatum 
Mercur'iol. amalgam, melyet Svédországban Blomquist a , . 

hydr~ril cretacenrr,r helyett használ; nem más. mint higany, l·• .. 

a~rmmmm, magnesmm-amalgam kevés krétával elkeverve Bel
sole;g r:e.m ~d?golható, hanem kenőcs alakban s a Welander-féle 
beleg:-esr kur alwz .haszr;álják; a mer cm iol ugyanis hevítve el
bomhk, az aluuumum cs magnesium oxydálódik, a fémhigany 
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pedig finom állapotban elillan. A mercmiol fémhigany tar-
talma 40°/0 •.. 

Mercuri vegyek, 1. Hydrnrgyrum 
Mercurius, az alchymiáhan a kéneső neve L Hydrargyrum 
Mercurius acetatus = Jfydr acetic 
Mercurius dulcis = Hydr chlorat mite 
Mercurius subllmatus corrosivus = Ili dr. bichlor corr osiv 
Mercurius vegetabilis = Spir vini ' 
Mercul'ius vivus = Hydrargy rum*) 
Mercuro .. vegyek, az egy v é higany vegyei: -Hg-Hg-, 

p. o calom: Cl-Hg-Hg-Cl; hydr jodat. flav : J-Hg-Hg--J; 
l H.) drargyrun1 

Mercurol, a higanynak és az élesztőből előállilott nuclein
nek vegyülete, vízben semleges kémhalással oldódik Erősen 
bacteriumölő halásu anélkül, hogy mar na, ezoknálfogva hasz
nálják hugy csőhurntnál, g) e1 mekek szemcatharrnsánál 

Méreg, vanenum, vírus, toxinum, Kolbert definitiója szerint 
ama szervetlen s szerves anyagok, melyek a szervezetbe jutva 
chemiai sajá!ságuknál fogva oly szöveti elváltozásokat okoznak, 
melyek az anyagcserét, lassu égést megzavarják vagy meg is 
szüntetik Hogy mik tartoznak szorosan a >méreg< elnevezés alá, 
meghatározni nem lehet, mivel bizonyos adait esetek kellenek 
arra, hogy valamely máskülönben mérges anyag ártalmatlan, 
vagy ártalmatlan anyag mérgező tulajdonságot fejtsen kL !gy 
p. o a curare ha a gyomorba jut, nem hat mérgezőleg, ellen
ben igen kis mennyisége a vérpályába jutva igen hamar öl 
A konyhasó is lehet mérges hatásu, ha nagy mennyiség vétetik 
be belőle Az a mondás, hogy a legnagyobb méreg egyuttal a 
legnagyobb orvosság, Paracelsus clhamar kodott mondása, de 
minden alap nélkül 

Köznapi értelemben méreg alatt ama anyagokat értik, me
lyek már kis adagban is megzavarják a test rendes egészségét 
A mérges anpgokat már a legrégibb kórban ismerték, már 
Medea ismerte az 6szikikerics mérgét s férjét ölte meg vele. 
Az ókor tyrannusai (I!I Atlalns, Mithridates, a Polemeusok sth) 
nagy toxicologusok voltak, mivel éllöket féltették az udvar 
méregkeverőitől, s némelyikük apránként hozzászoktal!a magát 
a mérgekhez, nehogy megmérgezzék A középkor udvari intri
cáiban is nagy szerepet játszik a méreg, főleg az arsenicnmot 
szerették alkalmazni iztelen s szin!elen volta miatt, l Aqua Tofc 
fana. A mérgeket a természet mináhárom osztálya szolgáltatja. 
legtöbbet azonban a kivonó eljárások szerint a növényekből 
lehet előállitani 

Az alábbi táblázat röviden mutatja, mely növényi családok
ban vannak mérges növények s mik a mérgeik: 

*)Az itt nc1n tahi.Iható 1\Iercurius vegycket J f-Iydrargyrum alalt 
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Genius ~ 
' 

A növény neve llléreg Genius 
1 

A nöyény neve Méreg 

Agaricus muscarius. 1 

Gombák Calocera viscosa s válfajai 
Muscarin 

Claviceps purpurea Cornutin 

Menisper- Anami_i:tt<'cocculus. Cocculin 
mac. a! 

Tiszafa- T axus baccata Taxin 

Papave- Chlelidonium majus. Tejnedv 
raceae Mák éretlen feje Opinm 

félék Thuja occideutal. ~ 
. 

Alis ma- Alisma plantago tőkéje 
félék s levele Csipős tejnedv 

Amygda- Amygd. amara 

Jaceae Prunus cerasus-, persica Kéksav 
magva 

Aroideae 
Arum maculatum 
Chalta pallnstris " 1 1 

Papilio- Physostigma venenosum Physosigmin naceae 

Lili a cca e 11 
Scilla maritima, Scillitin. 1 'l ulipa silvestris stb 

Caesalpi- Mankona kéreg Erythrophlein 
neae 

1 

Frangul. Rhramnus frangnla el Avornin 
cathartcica. Cathartinsav 

Kikerics- Colchicum autumn Colchicin 

félék 
Veratrum, Sabadilla, 

1 
\reralru1n 

Convallaria Sabadillin . Euphor. Valamennyi Csipős tejnedv. biaceák 
-

-----
Canna- · 

Cannabis indica bugája bineae Resinoid-anyag Terebinti- Rhns loxicodendron 
Csipős t~jnedv naceae minden faja 

Aristolo- Asmum europ 
chieae Aristoloch clema! Aristolochin 

1 
Sapin da- Paulinia auslr .. 11 Cnrare. ceae ' 

A 
cl.ematis és anemone fajok Anemonin 

Ran1uncu- nund; rannnculusok, ado· Adonidin 
laceae nis vernalis, hellehorns vir Helleborin 

Delphinium és aconitum Aconilin. 
fajok mind 

Clnsiaceae Hebradendron camhogi- Gutti 
oides. 

----

Laurineae Laurus camphora Camphor. 

--
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Genius A növény neve 
1 

Mét>eg 
1 

1 
-

Daphne mezercnm ! Daphnin 
·-· 

Umbelli- i Cicuta virosa, Conium 

1 ferae 
1 

macnlat phellandr ium Coniin 
stb 1 

1 
•. 1 

Apocynuml Strychnos nux vomica SI!) chnin Brn-
félék valamennyi faja, Neriurn cin Nerolin 

oleader 
1 

Convol- Ipomea purga, Scammo-1 Gyánta 
vulaceae 

IllUlTI t--
11 

Atropin Solana- Atropa belladona 1 

ccae 
1 

Solanum dulcamara Solanin 
Dalur a stramonium Duboisin 

Scrophu-1 Digitalis purp Gratiola oft 
--- ----~--- ---------

Digitalin stb 
lariae stb 

RnbiaceaE! Ipecacuanha Eme tin 

----

Lobelia- Lobelia inílata Illó alcaloid 
ceae .. 

--- ------·----

Cucmhi- Citrullus colocynlhis Colocynthin 
taceac 

---

Composi-

1 

Lac!uca vhosa„ Lactacarium 
tae 

1 

Átlagosan számítva 1110 orvosi növény közül 350 mérges, 
67 nmcolicus hatásu 

Az erős hatásu szereket t. a mérges hatásuakat tt·tel 
szokták jelölni. L Táblázatok Antidota Állati mérgek. A mér· 
ges hatásu szerek zár alatt tartásáról az 1869. VI 1-én kelt 
2789 .. sz. b. íi. m rendelet intézkedik, melv szerint az illető .. i 
szereket s eszközöket, edényeket, melyekkel" a mérgek kiszol- ! 
gálása véghczvitetik, más szerektől egészen elkülönítve, zár alatt 
tartassék s az űzlet vezetésével megbízott által figyelemben tar
!assék s a szek1ény kulcsát másra hízni nem szabad Az ide 
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vonatkozó r endeleteke! s törvényeket 1. a >Gy. H.< kiadásában 
1898-hen megjelent gyógyszerészeti törvények és rendeletek 
tárában -

Méregkönyv. A nagyobb mennyiségű mérgek kiadásáról 
vezetett hivatalos gyógyszerészeti ügykönyv, melyről a 75 641.193 
sz b ü m rendelet intéz[iedí'k A méregkönyv egyik oldalára 
az évente beszerzett méregmenuyiség jeg1zendő be, másik ol
dalára a méregvény kelte, a vevő neve, a rendelő orvos neve, 
a méreg neve, mennyisége és használati czélja, a kiszolgáló 
g1ógyszerész s az azt átvevő eg1én neve. P o. : . 
" . - A mércgvények mindenkor 

• 
0 
0 
Q) ...... 

'"" I :-.'. jlvi .:. E?I ~ 1 visszatartandók s gyógysze1 tár-
~ ~ ~ :g ~ ,~ 1 •;izsgálás alkalmával a t1.· szti fő-
;;; j ~ I~ e g-i ~ orvosnak ben1utatandók 
~ 

11
- .-

1

1

---"' I ~ . Mé~·eggyilok = Cynanchum 
:;s i:i-:i 1 v1ncetox1cun1. 
':E Mérleg, a testek sulyának 
~ 

1 
meghatározására szolgáló készíi-1 

~ 

1 

" " " " 8 i 
= lék, a gyógyszér észi s chemiai 
El eszközök legfontosabbika, nem 

"" 1 
00 ' 

~~ " " ·~ „ ~ 
"'~ 

-~ más, mint egy kétkaru emeltyű, 
"-" melynek karjaira a megmérendő 

"' " 00 oo ""-'0 tD ~"' '0'~ :...;<;:::: :;..,N 
ci:: '" .:'. " "' " 
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1 
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s - 1 ·~ 
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.§ 1-~ u " " -.,..,.,.., :e -" ~" 
1 0 0 ~ 
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e,)~ "-Of.1: e~ 
lt--~ ~:2,~ ::i!;;. 

0 0 0 

ÁIQS § "' § __ , _______ _ 
lllTI)Yij 1 ~ • 

·----

anyag befogadására szolgáló 
edény van erősítve Gyógyszer
tári használatra háromféle mér
leg alkalmazható: tára vagy 
gyöngymér legek, kézi mérlegek 
s az u. n decimal hidmérlegek 
(mázsa) A táram ér legek egy, 
a vényasztalon levő lapos szek
rényre vannak erősítve egy moz
dulatlan fémoszlopra A mérle
gek központján s két végén éles 
,1\,-alaku fémdarab van, mely 
lehetővé teszi, hogy a mérleg
rud ingása lehetőleg surlódás 
nélkül tőrlénjék, tehát érzékeny 
legyen; az egyensulyban levő 
mérleg ny elve egy erre szolgáló 
lapon a központot mutatja A 
táramérlegeken mérjük le a grá
nátszemcsékkel egyensulyha ho
zott üvegbe a folyadékokat 2 
grammtól 250 grammig, ugyan
csak táramérlegen mérjük a 
spatulákba vagy papirhüvelyekbe 
a nagyobb menn)iségü porokat, 
fictilumokha, patendulákba a ke-

Kazay, G~ógysz Lcxicon III 18 
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nőcsöket sth A mérést oly m<Ídon eszközöljük, hogy a gránáf.
gyöngygyel egyensnlyba hozott edénybe öntjük a megmérendő 
anyagot oly módon, hogy balkczünk mutató ujjával a serpe
nyőre enyhe nyomást gyakorolunk, hogy a betöltendő mennyi
ségről ezáltal is tájékozást szerezzünk A folyadékok mérésé
nél mindig a legkisebb mennyiségen kezdjük, A mér és után az 
edén; t a mérlegről óvatosan veszszük le.. nehogy a mérleget 
megingassuk a hirteleni lerántással A kézi mérlegeket mutató 
s hü\elyk ujjunk közé veszszük ngy, hogy a mérleg n; elve 
középső és gyíírüs ujjaink által kodátoztassék a mozgásban. A 
kézi mérlegek érzékenysége annál nagyobb, minél kisebb ön
sulsnk s ehhez viszonyilva a mért sulymenn; iség 200 gram
mos mérlegnek 0 01, 500 grammosnak 0 06 grammot meg kell 
éreznie, a tárarnérlegek érzékenysége 0 20 gr.. A mérleg akkor 
érzékeny ha forgópontja valamivel a sulypont fölött van s a fel
függesztési pontok egyirán) ban vannnak a forgóponttal. Ha a 
sulypont s forgópont összeesik, a mérleg egyenlő sulynál bár
mely hel)zeibcn megmarad, ha a sul; pont a forgó fölött van, 

·a mérleg sohsem hozható egyensulyba Varrnak oly mérlegek, 
melJek eg1ik szárán a czentigrarnrnoknak megfelelő beosztá· 
sokon ide- s tova tolható fémdarab van, mely fölöslegessé teszi 
a sulyfelrakást 

Nagyobb mennyiségek mérésére az u n. hidrnérlegek szol
gálnak, melyek li•edeseknek neveztetnek, mivel csak 1/ 10 rész
nyi reális sulylyal 10-szer oly sulyos anyagot lehet rajtok mérni 
azért. mert a sulytartó karja 10-szer oly hosszu, mint az anyag
tartóé A gyógyszertári használatra szánt mérlegek hitelesitve 
legyenek, mit a reájnk préselt magyar korona. évszám s egy 
ötágu csillag jelez; épigy hitelesek legyenek a sulyok is. L, Or
vosi mértékrendszer A mérlegeket mindig tisztán kell kézügy
ben levő helyre fölakasztani oly módon, hogy egyik csészét a 
másikba téve, annak zsinorvégénél fogva felakasztjuk 

Mesmer Antal, osztrák orvos, a delejesség tanának rneg
alapitója, szül. Ignanzban 1733. megh. 1815-ben.. Theologiát s 
természettndományokat tanult Ingolstadll>an s Bécsben 17'71 
óta a rnágneskő hatását tanulmányozta s föltételezte, hogy van 
egy fluidum, mely az egész világon kitölt minden anyagot és 
tért, folyton mozog s a fogékony idegekre ngy hat mint a mág
nes. Az emberi szervezetnek is vannak egymással ellenkező 
ter rnészetü sarkai. Az állati mágnesség fogékony a nagy fluid 
iránt s egy testből a másikba sugárzik át bármily nagy legyen 
is a távolság Mesmer tanait eleinte hitetlenséggel fogadták, 
Bécsből ki is utasitották. de Párisban több hivője akadt A mes-
merismusban semminemű természeti erő nincs, az elért hatások " 
auto-suggestión és hypnosison alapulnak L. Állati delej. 

Meso összetételekben középsőt jelent 
Mestergyökér ~ Rad irnperator. 
Mester por = Pulv gentianae 
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Mész, mészeny - Ca~cium, L o .. 
Mészviz = Aqua cal9s. , . 
Meta . . a chemiai elnevezesben ama ISo.~er vegy~le!ek, 

megkülönböztetésére használják, rnelye~ ol.i,: tobb , vegyer.:e~u 
gyököt tartalmaznak, melynejs,-helyettes1tl;eto H,paranyar kozött 
még van egy H parány..'L Benzol-szarrnazekok. Az egyes 
rneta ... vegyeket L a főszó al_att p o Metacresol, 1 Cr esol 

MetadiOxybenzol ~ Resor cm 
Metallum = Fém; metallicum = fémes 
Metallotherapia, fémgyógyászat. Burg által 18,48-ban fe_lfe

dezett ideggyógyászati módszer, mell'. a~~n 31Iapsz1k,,h,ogy, biz?
nyos férnek gyógyitólag hatnak az erzes1 es rnozgasr bennla~ 
sokra ha azokat a beteg helyre alkalmazzuk, de . ~ lemez 
eltáv~litásával a bénulás ismét beáll. A metallotherapranak ;na
gvarázatira Régnard azt az elmélete állitotta fel, ~ogy_ a borre 
aikalrnazott fémek villamos áramot okoz".ak, de kiderü.lt, h~~y 
a hűdéseket más anyagok is rne_gszünte_tr~, p „ o vesrca?t;ak 
viz, üveg, sós borogatás stb„ s„ szamos kisedetbol, arra~ kO\e,!
keztetésre jutottak (Benne!, Hnckel), hogy az elert gyogyhata
sok minden esetben a suggestio utján létesültek, l Hypnollsmns 

Metame!'ia, l Isorneria. 
Metamorphosis = Átalakulás. 
Metasol = Metacresyl-anytol „ „ , 
Methacetin az acetanilidnak para- methoxy- osszekottetese : 

c Ha 0 c, H •. N H c. N, 0, a phenacetinhez hasonló, abban azon
ban a methoxy (Cfü 0) csoport helyett az aethoxy (<;2 Hó 0) 
csoport foglal helyett Ugy alkalmazzák mint a phenacetmt, l o. 

Methaethyl, rnethylchlorid ~s kevés ~hloroform. elegye, 
kellemetlen szagu illékony folyadek; H~lybeh anaesth~hcur~, 

Methan, methylhydrog~n, mocsargaz~ a le&egyszerubb szen
hydrogén vegyület a paraffmsorozat elso tagJa_: CH. A ter
mészetben a kőszénbányákban, petroleumforrasokban. (Bal~1;) 
fordnl elő, kevés mennyiségben álló vizek s mocsarak rszapJa
ban, gyomor gázaiban is; KépződJk szerves, anyago~na,k leve
gőtől elzárt helyen vala rot~iadasakor, szaraz, leparlaso,k~o~ 
Előállitható viztelen natr acehcumnak n~t~o.nrneszs~el vala 1zz1-
tása által A rnethan számos helyettesites: ter rneke, sze;epel 
gyój;(yszer gyanánt, igy a chlorof~rm ;~ tn~hlorrnethan 1odo
form = trijodrnethan, 1 o L meg Banyagaz 

Methason = Antipyrinum 
Methenyl, formyl, CH három v é alcoholgyök, a glyceryl 

sorozat első tagja . . „ , 
Methenyl-di-para--phenelidm, o-hangyasa :ves)er bol :~ p. phe

!letidinből álló jegeczes vegyület, a bort erzestelenrtr, alkal
mazzák tengeri betegség ellen 

Methyl, forrnyl, rn~thyl_inrn (CH~), ~ v é alcoholgyök, mely 
igen sok vegyületnek kepezr alkotoreszet, p. o methylalcohol, 
vagy faszesz, methylchlorid stb 

18* 
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Methylacetanilid ~ Exalgin, l. o 
Methylaether. methyloxyd, aether szagu gáz, - 23°-nál fo

lyadékká sűrűsödik Viz 37, Hs SO, 600 térfogatot absorbeáL L 
Aether methylicus. 

Methylal, methylendirnethylaether CH2 (OCH.)2, vizben, aL 
coholban oldódó olajszerü vegyület, kenőcs és kenet alakjában 
(1: 10) alkalmazzák mint helyi anaestheticumoL Hypnoticum 
gyanánt is használják · · 

Methylaldehyd = F or maldehyd 
Methylamin : CH, Nlh clsőrendü arninalj, mely szabadon 

előfordul a mercrnialis annua növényben, a csontolajban, kép„ 
ződik a glycocol, coffein. codein, morphium, stb. szétbomlása
kor ha in statu _nascenli H hat a HCN-ra Levegőn megny11jt
hato, az ammonrához hasonló -6°-nál elpárolgó fo!J adék, 1 
térfogatnyi víz 1150 térfogat mcthylamint absm beál, az oldat 
igen lugos, savakkal sókat képez. Ha az ammonia többi Hatom
jait is CH.-mal pótoljuk, di- !rí- (propyl) és tetramethylamint 
nyerünk, l o Vegyületeit l. Methylinm czirn alatt 

Methylbromid = Methvlium bromaL 
Methylchlorid = Meth,ylium chlornt 
Methylchloroform, acetyltrichlorid Clis C Cls, gyenge an

aestheticnm Nem használják 
Methylconiin: Cs H" CH, N =a conium maculatum egyik 

alk&trésze. L„ o · 
Methylcyanid = Acetonitril 
Methyle clorata = Ch!onnethyl. 
Methyle jodata, methyljodid: Clis J a chlor methvlhez ha

sonló módon állittatik elő de H J-nel Gvengébb hatása a chlor-
methylnél · 

Methylen: (CH.), két .v. é. alcoholgyök, az olefin sorozat 
első tagja, előállitani még nem sikerült, vegyületei ismeretesek 

Methylenclhorid, dichlormethán : CH, Cl., menlhendichlorid, 
a chloroform helyett már Richardson használta mint anaest
heticumot; előállitható 1 r. methylaJcoholnak 2 r Na Cl-dal s 
3 r Hs SO,-val való hevités .által. Edes szagu, Szintelen sűrű 
folyadék, viz nem oldja. Belehelve keilemes bódulatot ered
mény~z minden veszély nélkül, azonban a szivverésre ügyelni 
nem art. 

Methylenjodid, dijodmethan: Cfü '2, az előbbihez hasonló, 
alkalmazása nincs 

Methylhydrogen = Methan 
Methylium chloratum = methyle chlorata, methy lchlor id 

L Chlormethyl 
Methylium cyanatum, methylcyanid. L Acctonitril 
Methylium gallicum •c0 Gallicin 
l'llethylium jodatum = Methyle jodata 
Methylium salicyllcum. mesterséges oleum gaulteriae: CHs. 

c, Ho o,; sárgás olajszerü folyadék, előállitható oly módon, 
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mint a chlormethyl HCI helyett salicylsavat veszünk Antirheu
maticum O 3-0 6 gr: -os,_adagokan Az ameribai gykv szerint hí-· 
vatalos L Oleum gaulleriae. 

Methylmorphin = Codeinnm 
Methyloxyd = Methyl:;i.etber 
Methyloxydhydrat =" lWethylalcohol , , , .. 
Methylpropylcarbinolurethan az urethannak ket vcgyerteku 

alcohola, mel.v O 5-10 gr-os ~dagokba n jó álomhozó szer
nek bizonyult; 1. Crethan 

Methyltheobromin = Coffein 
Methylviolet, 1 Anilinfestékek, 
Methysticin = Kavain 
Metosin -- Antipyrin. 
Metra = Anyaméh, 1 Méh 
Metritis = Méhgyuladás, 1. Endometritis 
Metroblenorrhoea = Fluor albus 
Metrorhagia, !. Menstruatio 
Metroscop = Méhtükör , . 
Meyer Lothár német chemicus, szül. 1830 Elernte on os

tant tannlt, mojd Í876 óta a chen;ia tanára a tübingiai egye
temen Mendelejevvel együtt a perrodusos rendszer felfed.ezoJe 

Meyer Viktor, német chemicns, szül., 18481 Berlm.ben, 
1885-ben a göttingai egyetemen. Bnnzen l.ialal"; i:tan a herd~l
bergi egyetemen a che'.llia professora UJ, s;<elle,b~n haszna.It 
módszert dolgozott ki a gőzsürüség meghatarozasara; foglai
kozotl a zsirsorozat nitrovegyületeivel 

Méz ~ Mel, l o 
Mezereum (arabul mázrivum), a daphne mezereum L 

(farkas boroszlán) lhymeafélékhez tartozó cserje, Európában s 
Siberiában honos. Egvenes 1 méter magas, mely kora tavasz
szal a levelek kifejlődése elölt piros virággal v~n tele, . meii:ek 
hosszucsövesek, aprók, jó illatnak, levele '.ándzsas; hegyi erdol~
ben nem ritka .. Az egész növény dörzsöleskor kel'.emetlen .bo
ditó szagu, gyümölcse cocci gnidii, név al~tt mmt d~astrcus 
hánytató ismeretes. A mezereum kerge a nemet, ango! es. ~ran
czia gykv. szerint hivatal?s Yékony s~alagalakok}'.an arul.1.ak, ~ 
barna para a zöldes közepreteggel konnye!r Ievalrk a haj!ha~o 
szivós háncsrétegről. A kéreg csípős gyantat, ?mbelhferont es 
daphnint (l. o) tartalmaz .. A gyökér ~<érge hatasosabb s meg
nedvesítve a bőrhöz erősítve azon holyagot huz, a gyomo1ha 
jutva gyuladásos, folyamato'.rn! s a 1:ed~ek bőyebb .kiv~lasztá:át 
okozza Rendeltek sarsaparrllaval mm! .1zzasztot hu1ako1os, gor
vélves csúzos hűdéses bántalmalmál; fogfájáskor a kérget 1ágni 
adták' llastromban és kenőcsben pedig mint vesicansl alkal
mazták A különböző gykvek kivonatot s ebből unguenlumot 
készittettek, 1. o. 

Mézga, L Gummi. 
Mézgagyanta, 1 Gnmrniresina 
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Mézgáspol' ~ Pulv gummosus 
M, f. ~ misce fial, m f. p misce fial pulvis, orvosi 

vényeken röviditett jelzés. 
Mg ~ a magnesium chemiai jele. 
Miasma, a fer!_őzés ama faja, mid_őn aunak mérgező anyaga 

nem ragad„embe;:rol _emberre (contagm;ri), ha_nem t~lajban, víz
ben, levegoben elve JUl azok szervezetebe, luk az Ily környe
ze_tb;' jn~va cseké}~ ellenálló kép_ességü_knél fogv~ a kórokozó 
csrrak altal meg,amadtatnak Mrasmatrcus termeszelü fertőző 
betegsé_g a m~lária és a sái_galáz,Jzületi csúz, rostonyás tüdőlob, 

M1ca pams ~ a kenyer fehere, bele L Panis 
Micro . . l. Mycro . ~ kicsiny 

. Microcid~n, erős antisepticum. nem más, mint a /1-naphtol
natnumnak 7;:,'fo-os oldata. Igen erős antisepticum 3-5'/ -os 
oldatát használják ' 

0 

Midin és midatoxin, a hnlláhan keletkező nem mérges 
ptomainok 

Migraenin, idegzsába elleni szer, melyet 1895-hen kezdtek 
nagy?r;. has~nál;;i a készítők: ~verlach és Ewald ajánlatára; 
ugy al'.Ilha!o elo, !1ogy 6 gr c~!lromsavat 9 gr coffeint és 85 
~1 an~pyr_n1t k~ves vizz,el addig melegilünk vizfürdőn. mig egy 
m:egyal~zaval Im:ett prol;a. azon megmerevedik A folyékony 
keszllmenyt .~~-ntan lnlll~lesig kell k_'.'verni s ,a porszerű anya
got fü SLJ4 folott megsza11tarn. A halok eltalalása azonban ne
h~z, s, a készi'.mény n:e~sárgnl, megengedhető azért hogy készi
tesenel a_ fen_tr men;1y15eghez 1 gr Mg O-t adjunk Hevenyéhen 
1 gr. anhpynnnek es 010 gr czitromsavas coffeinnek össze
keverése által állitható elő 

. ~ migraenint igen dicsérik idiopathicns főfájásnál mint 
cs~llapllót, az antipyrin háliányos hatását nem fejt( ki Adagja 
0~0-llOgr. . 

Migriieninum sec Götz: specialitás főfájás ellen nem más 
mint a rendes, fent leirt készitmény. · ' ' 

. M}griienin-csepp Frieser dr. 1 r methylenum valerianic 4 
i: yiz es 6 r syrupus anrant. A visszatérő migraenin előtt 2 
oraval 20 cseppet! bevenni 

M}griiin = ideges féloldali fejfájás, vérkeringési zavarok 
eredmenye. L Cephalalgia 

M!grain-grayon = Migrii.enin kúpok. L o. 
M_1grolum Mayer: ideges főfájás elleni szer egyenlő súly

mennyiségü pyrocatechineczetsavas natriumnak és pyrocatechin
eczetsa~as coff.einn~k. elegye. Adagja 0 5 gramm · 

~-1~ály zs1r,_ nepies neve az oleum jecorisnak s ily néven 
szemfaJasra veszik valószinüleg a bibliából kiindulva, hol írva 
vagyon, hogy Tóbiás, Mihály arkangyal tanácsára egy halnak 
májábó.I készült gyógyirral · gyógyitotta meg vak atyja szemét 

M1llefolium, egérfarkkóró, 1 Achilea millefolium 
Milon kémszere, albuminatokra, !. Hugyvizsgálat (Albumin) 
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Minderer spiritusa = Ammon aceticum solutum . 
Mínium = Plumb11m h:yperoxydatnm, deutoxydnm plumbi 

rubrum, superoxydnm plumbosnm, sandix, vörös ólomfeléleg 
Pb, o •. Élénkvörös, szag-· és iznélküli súlyos por, vizben nem, 
hig HNO,-ban sóskasav és fa hozzáadására oldódik A miniu
rnot már a legrégibb ókorban mint festéket használták s Minos 
szigetér ő\ hozott galenitből állitottá~ e!ő . A n~met III., ~~k_v 
szerint hivatalos, a magy .. II gykv is hivatalossa tette. Eloall:
tása a lythargyrumnak 300'-ra való hevitése által történik, mi
dőn a Pb 0 még O-t vesz fel s Pb 02 + Pb O-nak tekinthető 
(ólomsavas ólom, ólomtetroxyd) vegyületté alakul Vörös _izzás
nál oxygént veszítve lythargyrummá alaknl, HC1-val C1-t fejleszt: 
Pb 0 2 + 4 H Cl= Pb Cz, + 2 H20 + 2 Cl, tömény kénsavval pe
dig fehér Pb S04 csapódik le s 0 lesz szabaddá. Szénen for
rasztva ólomszemcsét ad Belsőleg nem használtatik, azonban a 
Pb C03-hoz hasonlóan hat Külsőleg tapaszokba, kenőcsökbe al
kalmazzák mint empl minii adustumot, empL fuscumot L o 
Len- vagy mákolajjal szép festéket készithetni belőle 

Mirabilis Jalappa L a convolvulaceák közé tartozó, alakjára 
nézve a jalappával megeg} ező növény, gumója azonban gyan
tát nem tartalmaz 

Mirbánolaj = NitrobenzoL L o 
Mireny = Arsenicum magyar neve L Arsen 
Mirlcyl, milicylalcohol, mel!ssil, egy. v. é. alc?hol, az ~l~o

holsorozat legmagasabb tagja: Cao Ha1 OH, mely mmt palnutm
savas miricyl a viasznak képezi fő alkotórészét s abból KOf'.-dal 
való összeolvasztás által állitható elő. Benzolban oldható vrasz
szerü test Olv. p 85 °C 

Mirigy, aden, glandula, az emberi és állati szervezetr:ek 
ama képződményei, melyek az életfolyamathoz szükséges vala
dékokat termelik, ilyenek: máj, vese, nyálmirigyek, lymphák, 
paizsmirigyek, ez utóbbi azonban nem választ ki nedvet s csak 
szövetszerkezete s alakja miatt kapta nevét, L o 

Mirigydaganat, adenitis, 1 epididimitis 
Mlrigyvész = Pestis, 1 o. 
Misce, detur signetur, 1 M D S 
Miscella, keverék, l o 
Miscella pro solutione Belgica, sen pro solu!ione calcii oxy

sulfurati, pharm, hung. ll Rp Calcii oxydati 30, frnslula b~ne 
hnmecta cum Aquae dest s. 20, calccm cxtinctam misce opllme 
cnm Snlfuris sublimati Joli 60 Mixturam serva I. Solutio belgica 

Miva, régebbi gykvekben czukornak szerecsendióval kés~i
telt keveréke, melybe azntán a hatóanyagot tették Megegyezik 
a mai eleosacharummal 

Miserere, bélsárhányás, ileus, bélcsavarodásnál, besz~rnlt 
sérvelmél előforduló veszedelmes tünet Opeiatrv kezelesscl 
gyógyítható 

Misericordianusok = Irgalmasok 
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. 
Misml tita = Coptis teeta Wallich (indus szóval kicsi füvet 

jelent). L Coptis. 
Mlte ~· enyhe, szelid 

, ~ithrida!es. Eupato~, poutusi király Kr. e 123.-62~ig, orvosi 
es gyogi;zere~z1}ud_oma_i;y;ikkal fogla!kozott, mivel nagyon félt 
a megmergezestol Egy o altala feltalalt gyógyszer sokáig sze
repelt a gyógyszerkincsben mint 
, Mithridaticum, 1. Confectio Mithridatis, mely 5! anyagból 
allott s.1:1mversahs .el~enméregnek !a~tatott (Alexipharmacon). . 

„ „ M1bga~us, szehd~tett, ,enyhe, reg1 nomenclatnrákban meg
k~l~mbozteto elnevezese ket egyforma nevü szernek P. o. Draco 
m!l1gatus = Calomel, draco volans = merc snblim corrosivus 
, . Mitra = kötés főleg a fejre, a mitra Hippocratis oly kö~ 

test Jelent, melyet kétfejü polyá.ból csinálnak oly módon hogy 
a P?lya egyik ága a homlok és nyakszirt körül, másik vége 
pedig a fejtetőn át vezettetik s a kötés sapkaalakn lesz 
_ Mixoedema,. csak ujabban tannlmányozott betegség, mely 

foleg Fianczia- es Angolországban leginkább nőkön fordul elő 
s a paizsmirigy elfajulása s a bőralatti szövetek elnválká~ 
sodása által okoztatik s clbntulásban nyilvánul, mi melÍett a 
kez~k s ~r.cz pu~'adt Gyógyulás.a kivihető a paizsmirigy kivo
nat~nak ( I l'.Jreo1dm, 1 o) szedcse által; eme kórt, mint kimu
tattak, ~ paizsmirigyek (! o) hiányos működése okozza. 

M1xtum = elegy, keverek, főleg folyadékok elegyére 
alkalmazzák · 

. Mixtum compositum = gúnyneve a számos szerből álló 
gyogyszerelegyeknek, mel} a rendelő orvos tájékozatlanságára 
enged következtetni; magprul mis-más. · 

Mixtura, e!egy, a leghasználatosabb gyógyszeralak, melv 
lehet J~mden, v1zzel vagy egyébb folyadékkal (exeipiens) elké
verheto s ab,ban . ol~ható vagy eldörzsölhelő, snspendálható 
any~g, folyadek, so, kivonat, por, stb, a folyadékot vivőszernek, 
veluculum.n~k . (~ Recept), a J~elekevert ható anyagot basis
na~, az 1zpv!lot pedig corngensnek nevezik Ha a mix
tnrab~n gum~iarabicum segélyével olajat kötünk meg, mixtura 
oleosat (emuls1?) kapunk, ha pedig a vehiculumba oldhatatlan 
szert ~el! tenur„ p o cal?melt, magnes car bonicumot, azt rázó 
k~verek:iek :„ m1xtur·3; a~1tanda nevezzük s az ily mixturát hasz
nai~! ~!ott fol k~Il r~azur s ezt figyelmeztető felírással s signa
tnran Jelezni: ,felrazva használandó.~ 

Mix~ura a.cidi phosphorici: Rp Acidi phosphorici 2. Aquae 
dest s„ foO. M1sce L Acid phosphoric 

M.1xtura amara.: Rp ~xtr gentianae 5 Aquae foeniculi 
180 "'!1sc~. L Genhana Mmt keserű anyagot adják étvágy
talansagnal 

Mixtura ammoniaci, pharm anglic. Rp. Gnmmi ammoniaci 
4 .. ~quae cmi;~un 100 Syr: simpl 20 M. f emulsio Mint köp
teto szert ad1ak L Ammomacum 
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Mixtura arsenicalis Donovani: Rp Solnt arsenic. Donova1'.i 
1 Aquae destill 20. Syr_, .zingiberis 4. L Solut arsemc F.owlen 

fllixtura asae foetidae pro enema: Rp. Ass~e foeh~a~ 2, 
fiat emulsio cum Aque gr 120. 20 gr. 40 gr vrzzel cserebe 
L Asa foetida L 

Mixtura bromata: Rp:' Natrii hromati, Kalii hromati aa 5 
Aquae destill simpl 100 Misce Csillapitó 

Mixtura cretae pharm anglic Rp Calcii carbon pulv. 
Gummi arabici aa 5, Aquae cinnamomi s. 150 Sy1 simpl. 20. 
Misce Felrázva 2-4 kanállal hasmenésnél mint összehúzó! al
kalmazzák L Calc car bonic praecip 

Mixtura ferri aromatica pharm. anglic Rp. Cort chinae 
rud tus i. Rad calumbae 2, Cariophyllor. 1 Ferri limai. 2. 
A:ruae meth pip . 50; S!~!1t per dies. tres; de'.n colla et add,;': 
Tmct cardamom1 12, Imct aura1ll10r 2 .. M1sce 001-002 /0 

vasat tartalmazó igen kedvelt keve;ék. Roborans sz~r _ , 
Mixtura gentiana pharm anghc. Rp Rad genhan a Cort 

anrant Coriandri aa 1 Spir vini conc 40. Stent per hor~s 
duas, dein adde Aquae dest lGO, macera per horas duas, dem 
colla DS. 2 ór 1 evőkanállal Hoborans 

Mixtura guaiaci pharm anglic Rp Pulv guaia~i res Sac
chari albi aa 1 Gummi arab 0·5. Aquae cinnamouu 40 Ter
i' endo mise e DS 1 kanállal L Guaiacum. 

Mlxtura gummosa pharm Rung II Rp Mncillag gummi 
arabici 2, Syrupi simpl 1. Aqua dest s. 7 M1sce Legutak hurut
jánál bevonószerül haszn~Iják . 

Mixtura oleosa = Emuls10 oleosa 
Mixtura oleoso-balsamica = Balsamnm vitae Hoffmanni 
Mixtura salls ammoniaci : Rp Ammonii chlornti 1 Aquae 

dest simpl 150 Sneci liquir. depurat 10 Misce Mint nyálel
választót adják légutak hurutjánál 

Mixtura sennae phaim anglic: Rp Inlus .. sennae comp 
28 Magnesii suli. 8 Extr liquiiitiae 1 Tra~ caidamom1 25 
Tra sennae 5 Misce. Hashajtó 40 grammonkent 

mm = a millimeter rövidített jelzése 
Mn = a mangan chemiai jele. 
Mg = a magnesium chemiai jele 
Mocsárgáz = Methán L o 
Mocsárláz = Malaria 
Mohr Károly Frigyes, német gyógyszerész 1806 nov 4, 

megh Bonnban 1879 szept. 28 Eleinte !í.oblenzben gyógyszer
tárt nyitott, 1867-ben a chemia és gyógyszerész~t tanár~ Bonn~ian, 
Mohr irodalmi működése által első helyet v1vott ln maganak 
pályatársai között, ő. fejezte be Geig~rne~ Univ~rsali.s ph,a1ma
copoeáját, irt analyhcm ~ gyakorla!I gyo!lyszereszet1 muveke;. 

Mohr só = Ammomum ferro-sulluucum (l o) az anal]
ticai chemiában használják 

Molecula, lömecs,_a moles ~tömeg szó kicsinyitése, a lestek 
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ama ö1.1állóan létező része, melyet már phisicai u'ton tovább 
bontam nem lehet, chemiai nton azonban atomjaira osztható 
fel. A moleculák atomokból állanak, a testek pedig moleculák
ból; a .moleculák is épugy vonzzák egymást, mint az atomok, 
csak m1g azatomok vonzódása chemiai vonzás (aflinitas chemica) 
s ez a vegjületek jellegét adja meg, addig a moleculák von
zódása csak erőművi s cohaesiónak neveztetik s a testek hal
mazál!apotát határozza meg. (L Cohaesio) A moleculák folyton 
mozgasban vannak s mozgásuk mint hő, fény. hang s electro
n:osság v.ez~tésér e szolgál vagy talán azok a moleuclák mozgá
saban ny2lvanu'.nak_ A moleculáknak is van viszonylagos sulyuk 
s ez ~z oket kepezo atomok atomsulyának összegével egyenlő 
P ? 2 atom H es 1 atom 0 = 1 molecnla viz (2 + 16 =18), 
a v1z molecnlasulya 18. A moleculák nagyságáról hogy fogai
m~! s~erezzünk, f?lemlit~m Thompson vizsgálódásainak ered
menyet: mely. s.zermt a v1znek eg'' moleculája 1/ 250 - 1/

5
„0 millio

mod resz m1lhmeter. között áll Az elemek atomsnlya és mole
c~lasuly~ megegyez!l~, 1111vel azok anyaga önmaguk által 
kepeztet!k, az J v e elemek azonban 2 atomként képeznek 
moleci:!akat s 1gy moleculasulynk is az atomsnly kétszeresével 
egyenlo A v~~yületek moleculái nem ér intik egymást, legalább 
erre e~1ged kovetkeztetm az, hogy a testek melegben kitágul
nak, J:ndegbe~ ?sszehuzódnak, ~ hideg és meleg oldás is a mo
leculak mozgasan alapul (l. oldas.) A moleculák elméletét Dal ton 
állitotta fel L Atomelmélet 

~oleculasuly, ama viszonylagos sulymennyiség, mely azt 
m~tat1a, hogy v:ila~ely vegyület gőze mennyiszer nehezebb, 
mm! i;_gy:inanny1 terfogatu hydrogén, egyenlő hőmérsék és 
e~ye.nlo legn:i:;imá; mellett, m~rt ~gy;enlő lérfogatn gázok vagy 
g':!zo'.< e_gyenlo szamn moleculakbol allanak egyenlő nyomás és 
homerseklet ~nellett (Ayogadro) L. Atomsnly A vegyületek 
moleculasnlyat ugy kapjuk ha alkatrészeinek atomsulvát össze
gezzük A kénsav analysisénél kilünt, hogy p o. 100 gr. kén
savban van 2 04 gr. H 32 653 gr. S és 64 4 gr 0, ha most a 
talált grammennyiségeket az illető elem atomsulyával osztjuk 
megkapjuk il képletet: fü SO,.. · · ' · 

A l 
. ! 

mi:: ve~yü .. ete~ mo!ec1'.lasulyát, melyeket gőzzé nem le' 
h~l bomlas nellml atalakI!am. vagy a Doulong-Petit-féle tör
v.~uy~nyel, \agy ~ val';'t Hoff~féle osmoticus nyomáson alapuló 
torvenynyel. hatarozzak meg, mely ngy szól, hogy valamely 
oldat osmoticus _nyomása töménységével arányos (valahányszo'r 
egy oldala! a hszta oldószertől oly há1 tvával választunk el 
m~ly a feloldott anyagot átbocsájtja, az oldószert nem, a hár~ 
tyara gyakorolt Il.J omást osmolicus nyomásnak nevezzük mert 
az. a dialysis töry~ny~i szerint történik, 1 o); az osmoticn~ nyo-
mast erre szolgalo keszüléken manometerrel mérik. L Gv. K 
1894, 25 , 26. szám. ' 

Mollientia ~ Emollientia. 
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Molybdaen, Mo = 959, hat vegyértékü, .ezüsHehér, igen 
kemény fém, mely vegyületeiben mm! negat1v _gyök szere12el 
magas vegyertéke miatt; a molybdaensavat mar Scheele is
merte, de a fémet tisztán Hjelm ~llitot~a.elő 982-ben ~ molyb
daenchloridnak H árambar,vvalo hev!lese altal, A !Iszta Mo 
mindig tartalmaz 4-5°/0 'SÍenet s a topáznál is kem~nyeh~. f. 
s. 8 66 a legmagasabb hőnél sem olvad meg. levegon he;:1~ve 
azonban vör.ös. molybdaent~ioxyd~á :iiaknl, sava~ felolopk; 
oxygénvegye1, foleg a MoOa v1z felvetelev~l ;avat kepeznek, p. o. 
H2 Mo04, mely az egyedüli fontossággal buo s molybdaensavnak 
neveztetik, sói is ismeretesek, melyek az oxydnak valamely 
carbonattal való összeolvasztásakor keletkeznek L Ammon 
molybdaenicum. . 

· Molypusztitó szerek: Camphornak terpentines oldata, nap-
htalin; ajánlják a :uhák köz~ .való ber.a~á~ra a fruct. colycynt
hist Rp Naphtalim 10 0, Ac1d1 carbohc1 20 q, Ca~pho~ ae 5 0, 
Spir. vini rect 500 0, Olei citri 5, Olei thyn11, Ole1 sa?m~e ~a 
2. M D. S Fecskendezni való A moschns, patschonh szm!en 
elpusztitja a molyt 

Monadelphia = Egy!alkások. . . , 
Monadok Leibnitz phvlosophiai felfogása szermt az egesz 

világol a test ;.,élkül való monadok alkotják s nem az atomok 
Monesiae cortex = Chrvsophyllum glycyphlocnm L o 
Monium, három v é elem, melyet. Croo~~s Vilmos fe.de

zett fel 1898-ban nevét monos = egyedül sz otol kapta, mivel 
szinképvonalai az ibolyántnli szinkép le~végé!1, ~gy.~dül á_tlanak 

Mono „ „ „ a görög monos = egyedul szobol, osszetetelb~~ 
gyakori s oly alanyra vonatkozik, ami egyedül áll A che".?13! 
elnevezésben oly vegyületeket jeleznek vele, !llelyek tobb 
v é gyökök s vegyértékeiket egyforma gyök ~öl! le; ama v~
gyületeket, amelyben csak egy gyök fordul ~la, mon~ sz~
val látják el, p o a methán a chlorral 4-fele ".együletet ~e
pez: CHo Cl = monochlonnethán, GHz Cfo = d1chlormetha;1. 
CHCZ. = trichlormethán és CCZ. = tetrachl~rrnethan. _Igy ~zo
lnnk monohydroxlbenzolról ~ Colfo OEJ (ac1d carbohc.), dihy
droxylbenzolról (resorcin) stb„ 

Monochloraethylidenchlorld = Methylchloroform 
Monochlorhydrin, Chlorhydrin , , 
Monochlorphenol ortho- és para allasban: Go H. Cl (OH) 

2 : 1 és 4: 1 a carb~lnak chlorozása által előállitott jegeczes 
vegyület, erős antisepticnm és desinficiens, mint a c~r bolsav, 

· Monocarbonsavak, a szerves savak ama csoportja, melyek 
1 carboxylcsoportot (CO. OH) tartalmaznak, p. o .. H-CO Of! = 
hangyasav, CHa-CO OH = eczetsav, C2 fü-:--CO Of! = propion
sav A többi szerves carbonsavakat aszermt, ammt 2, 3 car
boxylgyököt tartalmaznak, di-tri-carbonsavaknak neve:i;1k, p. o 
Cfü = (CO, OH)2 = malonsav; Co Ha= (CO. OH)o = acomtsav 

Monophenetidincitrat, primii.r = fehér, szagtalan, savanyn 
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i3'ü pr!smák, viz jól o~dja; előállitható aequivalens par~pheuetidin 
es cztlromsav oldatamak d1rect összekeverése által az oldatból 
alcohollal kicsaphat6 Alkalmazzák lázas és rheumaticu~ bajok ellen 

Monocptyledones = Egyszikűek · 
Monothyonsav = Acid sulfurosum 
Mony = Himvessző L o. 
Monytövi mirigyek = Cowper mirigvek 
Morbilli = Kan} aró , 
Morbus = betegség L a. m. Basedovi = Basedov-kór 

m Brighti . Bright-kór, m-gallicus, . siphilis, m sac.er ~ epileJ?sia' 
. Mor_phmm, morp,Jmmm, morpma, sal Thebmcus, mag1ste

r mm opu, sz'!uy_al: C11 Hm O, N H.O = 303, az opiumnak legfon
to,s~b_b al~alo1daJ31, melyet 1803-ban állitott elő Charles Derosne 
pan~1 gyogysze~esz, de sajátságait Sertürner eimbecci gyógy
szeresz tauulr:'anyozta s tette közzé (l. Alcaloidák). Az opinm
ban a .m,orphmm meconsavhoz van kötve s mintegy 10-180/ 
men_nyrsegben. van a_bban jeler;r j előállitható Merek . eljárás~ 
s~e~.mt: ~z opmmot vrz~el ~rvoniak s a folyadékot 60 '-nál szörp
sumre parol1ak be s Na2 CO,-mal eleayitik midőn szénsavas 
morphin csapódik le, m,elyet 24 órai ál'iás 1;tán összegyüjtenek, 
89'/,0-os alco?o!lal mossa!~ s ec.zetsa~,val átalakitják eczetsavas 
s;i~~ ~ old;itah?l ammomaval k1csap.1ak s alcoholból átjegeczitik 
El?alhthato meg ~ma módszer szerint is, mely lyel gykvünk az 
opmmna~ morphm;i1tartalmá! határoztatja meg L Opium. 

Amr a morphmm chemrar szerkezetét illeti Knorr felfo
gása s kisérlet~i szerint _a~ a morphoHnból szár ~rnzik, mely a 
dyoxyaethylamm anhydnd1e s abbol vrzelvonás állal állitható elő: 

NH/ CH2 -- CH. OH _ If. O __ NH /CH, -- CH2, O 
~ CH2 - Cfü OH 2 

- ·~CH,, - CH2 --> 

CH /"" HC C OH 
1 1 

HC CH 
'...../ 

CH 
1 

HC-0 
1 

CH CH 
/"" /·' 

CH,N C /'CH 
1 1"/1 

H,c c/1)cH 
""/ "c',,1 OH CH ' 

diaethylamin - viz = diaethylaminanhyd
nd v. morpholin Ujabb kutatások arra 
engednek következtetni, hogy a morphium 

0 atomját methyl köti le s ter tier básisnak 
tehető fel; tartalmazza a pyridingyűrüt is, 
mert KOH-dal összeolvasztva benzolszár
mazékokat ad. Felteszik azt, is, hogy két 
phenolhydroxylt tartalmaz, melyek egyike 
alcoholhydroxyd alakjában van jelen, mivel 
a Clh CH. OHC =kapcsolódáshoz tartozik 
A harmadik oxygén aetherként van lekötve 
a képlet tehát ez: ' 

· ~~sábalaku fér:ylő fehér jegeczek, ke
scrü rzuek, 500 r vizbcn, 90 r alcoholban 
zsiros olajokban oldódik, az oldat luoo; 
kér_nhatásu, a poláros fény sikját balra f';,r
ditJa: [a] r = 90" I ömény H, S04 szinte
lenül oldja,_ az oldat hevitve ibolya- majd 
szennies szmü lesz, kihülve pedig egy csepp 
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NO, H vag.) chlorviz által ibolyaszinüre festődik, végre elhal
ván) ul; e,nw reactio 0_01- milligramm morphium jelenlétében 
is beáll Erzékeny kérnszcre még a Fc2 Cla, rnelylyel 1

/ 600 sr 
morphin még kimntatható a keletkező ibolyaszin által A mor
phiuninak és sóinak kimutg.tására Marguis a formalinkénsavat 
alkalmazza, mely ugy készüf, hogy 3 cm' tömény. Hz~O, ha 2_ 3 
csepp formaldehidet adunk, eme oldattal a morphmm d~nva
tumok biborvörös, ibolya-. majd kékszinüek lesznek s az ?!dat el
nyeli a:narancs- és sárgaszinü sugarakatFröhde a morp~mmot 1 
cm' H2SOdien oldott 0 05 gr. ammonmm molyhdaemcummal 
mutatja ki, mely oldat a mor phinmtól sötéllilára festődik. Kevés 
molybdaensavas ammon jelenlétében a szélek zöldesek; a ~odem 
és narcotin eme kérnszerrel zöld szinnel reagálnak Hidegen 
sziniti az Ag N02-ot s az A112 C/3-ot; savakkal jól oldódó s?kat 
képez, melyek a gyógyászati :zélok_r á használlatn~k, A liszta 
morphiumot nehezen oldhatósaga mratt nem hasznal.1ak, hanem 
főleg sósavas és kénsavas sója nyer alkalmazást. L o A mc_ir
phiumnak helyeltesitési termék~i i.s hatalmas gyógi:szer ek, mm! 
p · o az apomorphrn, codem, dwnm, h~_rom, perom:1 _ L o. 

Morphium aceticum, acet~s rnorplrn,_ sal thebaic1 _aceta_tus. 
eczetsavas szunval, az angol es amenkai gykvek szennt hrva
talos : C1; Hm NÖ, C2 H, 02 + 3 H,O; sárgásfehér eczetsavszagu 
keserű por, eczetsavas viz feloldja Alkalmazását l Morph. h)'
rochloricum alall Az eczetsavas mo1phium ·hamar fclbomlrk 
eczetsavra s morphiunua, mi alkalmazhatóságli.t korlátozz~ 

Morphium hydrobr11micum : C1; Hm NO, HBi + 2 HzO, vrzb~n 
oldódó fehér tűket képez Delirium tremensnél alkalmazzak 
mint a morph hydrochloricumot . . .. 

Morphium hydrochloricum, morph. munat1cum, m1:rras mor
P!lii, ?hlorhy~ras m_orphicus, sal thebarcus !'ydrochlor,r~~~~ 1;1,~,
grstermm opn murratrcnm C11 Hm NO, HCI 3 H2f! = 0 3/;:i .1 , 1 n
alaku, sclyemfényü jegeczek, melyek 1 cm' nagpagu k'.'czl~akba 
vannak préselve; 20 r hideg, egyenlő suli rész fo:ro. vrzl;en 
oldódik, borszesz is feloldja úgyszintén 18 r glycerm ;s \ 1z„ 

oldata Na OH-dal a kémszer fölösében oldódó· csapadekot ad, 
mely salmiákkal üjra kicsapódik s ez a csapadék amylalcohol
ban oldódik A savan} u oldatból chloroform ne vegyen fel 
narcotint, (!. o ), 1878 gramm sósavas morphium oldata 5 cm' 
szabályos Ag NOs-mal lecsapva, a szüredék sem . HCl-val s_ei;i 
Ag NO,-mal ne adjon csapadékot (fölös \agy kevés HCI luz~
rása). A melegen készitett vagy sokáig rázott s a, kéz meleg~
től fölmelegedett morphiumoldat. csakh~mar, m;g_sargnl _s hat~
sából veszi!, mivel il;enkor oxyd1morphm kepzod1k egyreszebol 
A morphiumoldatolrnak meleg uton való készitése tehát ke1ül
tessék. L Mor phium 

A sósavas morphimú egyike a leg~at~lrnasal_ib , használt 
gyógyszereinknek 5-~6 mgram ada~har; erzestel~n~t e~ bodi,t, 
álom azonban csak 8-10 mg1m utan all be; mmcl verszege-
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nyebb az agy s minél jobban hozzá van szokva az egyén, annál 
több kell a kivánt hatás elérésére, gyermekek roppant érzéke
nyek iranta s egyált.ilán 16 éven alolialmak ne rendeltessék 
Gyakran okoz nndort és hányást, mi apomorphin jelenlétére 
mntat A morphium a kiválasztásokat s az anyagforgalma! 
csökkenti s kiváló szer azon esetekben, midőn fájdalmat kell 
csillapilani s álmot kell előidézni; ne iendeltessék azonban akkor, 
ha az agyban vér bőség van jelen Chloralhydra!lal együtt ada
golva jobban kifejti hatását 

A morphiumot O 05 ·-0 01-0 02 gr.-os adagokban alkalmaz
zák mindazon esetekben, midőn fájdalmat kell csillapitani, p .. o 
köhögésnél, fájdalmakból kifolyó álmatlanság eseteiben, (1 bő
vebben Opium alatt) Hosszas használata azonban mind nagyobb 
és nagyobb adagot tesz szükségessé, mi a morphinismus nevű 
kóros állapotot okozza, melynek magyarázata az, hogy a szer
vezet sok N-t veszi! s az izmok között H2 SO. marad vissza, 
mely az idegekre hat károsan s a beteg a fájdalmak elke
rülése véget kénytelen nagyobb mennyiségű morphiumot be
fecskendezni. Emmerich szerint ha képesek vagyunk a kénsa
vat lekötni s az. idegrendszert támogatni, hogy az rendes mű
ködését visszanyerje, a morphinistát meg is menthetjük. Emmer
Iich eme czélra a natr phosphoricumot ajánlja L bővebben 
Opium czim alatt 

Morphium meconicum, az a forma, melyben a morphinm 
az opiumban előfordul: (C11 Hm N0,)2 C1 H. 01 + 5 H.O; sárgás, 
vizben és alcoholban oldódó port képez. 

Morphium oleinicum, 20% morphiumtartalommal, olajsav
nak és morphiumnak eg;enértéksúly szerint való elkeverése 
által állitható elő. Alcoholban oldódó kenőc.szerü massa, kül-
sőleg alkalmazzák . 

Morphium sulfuricum crystal, pharm anglic el american: 
(C11 Nm NOs)2 H, SO. + 5 H.O = 7ri8. Szintelen tűalaku jegeczek, 
v.izben és alcoholban közömbösen oldódik s bőraláfecskendésre 
ugy használható, mint a morph muriaticum A német II gykv 
szerint is hivatalos. 

Morphium tannicum: C11 Hm NOs. (Ca H10 Oo)• -1- aqua, barna 
amorph por, mPly a morphinmsók oldatából tanninnal csapható 
ki. Nem használtatik 

Morphium tartaricum: (C11 Hm N0,)2 .. e. Ho o, -1- 3 H.O és a 
morph. valerianicum: C11 Hm NOs Co H10 02 nem használatos 
morphiumsók 

Morphologia, alaktan, valamely tudományágba (növénytan, 
á,ványtan) tartozó tárgyak alakját s szerveit leiró tudomány 

Morrhenia brachystephar.ea, az asclepiadeák családjába tar
tozó brasiliai növény, melyet hazájában tasinak neveznek. Mint 
tejelválasztó szer nagy hirnek örvend, 30 gr drogból 1000 gr 
infüsumot készitenek 

Morrhua, gadus morrhua, 1 oleum jecoris 
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Morrhuol, az oleum jecorisban előjövő jod-, phosphor és 
kéntm talmn aJ1) ag, rnelye_t annak javallatai alapján 02-5 0 
gr -os adagokban alkalmaznak 

Morsuli, szeletek, o!J g1 óg) szedormák, melyek czukornak 
s illa!o;; fűned1'e~n~k össz~Lés_e, ~ tél;llaalaku !áblákba való 
for malasa altal keszulnek; · gy ogy1.tas1 czelokra mar nem hasz
náltatnak. hanem mint nJalánkság némely vidéken eléggé kere
sett czikket képez A morsnlák készitéséhez szükség van egy 
famintára, melybe a megoh asz tolt formát beöntJük Az eljárás 
a következő: '700 gr. czukrot 200 gr. vizzel serpen) őben addig 
főzünk, mig az 123 °C-ra melegszik fel, akkor keverjük hozzá 
a kövelkező megszitált speciest: ~focis, Car iophyll Rhizoma 
galang Sem nucis moschat aa 7 5, Rhiz zingiberis Pulv. cinnam 
aa 35 Vagy adunk hozzá 20 gr finomra vágott mandulát a 
melyet cnrcumával vagy indigóval meg is festhetünk Az össze
kevert fonó tömeget a nedves formába öntjük s még darabos 
cznkrot is hinthelünk a fe!szinre; a massa 3 perez alatt meg
mered s még melegen szeletekre vágandó. lzjavitásra cacao, 
narancs, czitrorn stb használható P o. Rp Sacchari albi 600, 
Aqnae commun 100. cocque ad consistentiam rnorsnlor et adde 
Eleosachar aurant Sneci anrant aa 12. Fiat morsuL A •szalon 
czukor< nevezetű készitmény is morsulusnak vehető 

Moschus, bisam, nmsk, pézsma, a moschns moschiferus 
kér<idző párosujju állat himjének a mony előbőrével össze
függő mirigyének tartalma A moschus kecskenagsságyságu 
igen mozgékony állat, Tibettől Chináig él magánosan mcredek
falu völg1ek erdeiben Legjobb minőségű az u n tnnkini 
moschus, melyet Chinából és Tibetből hoznak; ez galambtojás 
nag) ságn zsacskókat képez, egyik oldalán lapos és sima az .. 
domborn felszíne szürkés, ritkán barnás, meredt, közepén sző
rös. A külső takarót egy könnyen leváló hártya követi, mely 
alatt van !ág) 1 ögökben a barna-fekete igen erős szagu pézsma. 
Terpentin segélj évei vékony rétegre teritve mycroscop alatt 
egyenletes, alaktalan, barna .. rögös és szálkás tömeget képezzen 
Chlorofmmmal rázva azon uszik, de azt meg nem festi 

Az orosz pézsma elvclcndő, ez nagyobb, a kivezető nyilá
sok a kerület tájékán vannale, a szőrök iastagok Egy zacskó
ban 8-24 gr, pézsma van, mel.1 frissében síírü mézhez hasonló 
állományu Tartalmaz 13% aetherben oldódó anyagot, mely 
stearinból, oleinből és cholesterinből áll; tm '.almaz még 6%-nyi 
zsirsavas arnmoniát, sókat (NI-I. Cl, KCl ,Ca Cfo); 19°/0 vízzel ki
vonható anyagot, mely sókból és ismeretlen szerves enyvszerü 
anyagból, mész- és villan)savas veg.iekből áll, 12°/0 ammoniá
ban oldható fehérnye-anyagot, rostonyát, szőröket, 47% vizet s 
0 5°/0 ammoniakot 

A bengali pézsma igen változó nagyságu, hosszu szőrű s a 
szőrök kemények barnásak A pé2'ma kevésbbé átható 
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Az assami pézsma igen lapos zsacskókat kP,péz melyen a 
csupasz felület igen nagy, a pézsmaszag igen erős. . 

A chinai pézsma (lingcsong musk) nég) szögü papHtokok
ban kerül hozzánk, minden dobozban 20-25 drb zsacskó van. 
A zsacskók kerekek, szüt ke, rövid szőrüek igen drágák A 
pézsma hatása az emberek szerint különbiiző, az idegesekre 
általában élénkitőleg, utóbb aztán bóditólag hat, az u. n hideg
vérü ernberre azonban hatástalan I.iőleg n1ébsze11ves nőknél 

fejt ki hatást, kiknél az idegrendszer kóros működést fejt ki 
Alkalmazzák oly esetekben, midőn az idegrendsze11e izga„ 

tólag akarnak hatni, kerültessék azonban vérmes embereknél 
s agybeli vérbőségnél 1\fogkisérelték hjsteriásoknál ambrával, 
de az eredmény nem volt kielégitő, mint izgatószer a camphor 
mögött elmarad. Alkalmazható azon esetekben, mel:y ekben a 
castorenm van javalva L o Adagja 0 01-0 03, felnőtteknél 
0 05-0 20 gr Mclissa olajával ne rendeltessék, mivel szagát 
elvesziti Már csak az illatszerészetben használják A magy I, 
!!. gykv szerint hivatalos 

Moschus artefactus, mesterséges pézsma, szag tekintetében 
a moschussal megegyező vegyek, azonban csupán az illatszeré
szetben használtassanak, Ilj enek p o a dinitrobutyltolylazoi· 
mid perbromidjai, melyeket azután ammoniával kezelnek Ál
talában valamennyi, egymással meta-hel)Zetben levő nitro- vagy 
cyuncsoporlol larlahnazú vegyület vagy annak halogénszár ma·· 
zéka mosclms szagu Eme vegyek fehér, átható szagn port ké
peznek, az illatszerészetben nagy szer epe! visznek. 

A mesterséges moschushoz hasonló készitményt nyerünk 
ha a borostyánkőolajat füstölgő HNOs-mal oxydáljuk, 20 gr olajat 
60 gr.. savval 2! órán át állani hag_)ják s a resinosns csapadékot 
meleg vizzel jól kimossák„ Eme készitmény a régebbi g} kvekben 
mint n1oschus ar tefactus, succinum oxygenatum van fölemlitve. 

Mostaf'dum, mustár, édesborral és nmstárliszttel készült sífrü 
vagy mézállományu mártás A magyar mustár oly módon 
készül, hogy a felforralt s ismét lehülöll mustot annyi finom 
mustárliszttel keverik el, mig a tetsző consistentiát megkapja 
Ilyenkor a mustármagban levő m) ronsav behatására illó-mustár
olaj száll el, mely mint fűszer fejti ki hatását s czélszerünek 
mutatkozott oly eledelcknél, melyek nehezen emészthetők vagy 
igen zsirosak. A franczia mustár sűrü mint a lekvár s kűlön- i' 

böző fűszerekkel van illatositva . 
Mouioera trifolia, Brnziliában tenyésző fa a rrrtaceák csa- • 

ládjában, melyet hazájában jaborandinak neveznek s izzasztó 1 

g_yanünt használják. 
Moxa (spanyol szó, moha). candela fumalishoz hasonló kúp, 

melyet a bőrön égettek el bőringer gyanánt Moxa alatt ma a 
villamos moxát értik, melyet ugy alkalmaznak, hogy ecsetalaku 
drót electrodból a bőrre villamos szikrákat ugratnak át Neural
giánál mint ingert alkalmazzák 
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Muawinum hydrobromicum, Merek által felfedezett alcaloid·· 
sója a keleti Afrikában h_onos muawiafa kérgének Sárgás, viz
ben és alcoholban old6dó jegeczek Alkalmazzák a digitalin és 
erythrophlein javallatai alapján 

Mucillaginosa, nyákos ,szerek, ama közömbös hatásu sze
rek, melyek csupán azáltaf segitik elő a gyógyulás!, hog} a be
teg helieket bevonva,. azokat megvédik némileg a külbehatá
soktól. II0 en aoi agok a gummi arabicnm és készitményi, salep, 
semen lini, rad, altheae, tragacantha stb oldatokban főzetek
ben alkalmazva 

Mucillago, mncago, nyák ama közömbös készitmények, 
melyeket nyákos anyagoknak vizzel való rázása által készitünk 
s az illető drog nyákját tartalmazzák s mint bevonószerek 
használtatnak Eme készitmények régebbi gykvekben nagy 
számmal vannak képviselve, melyek közül álljamak itl a leg
i ontosabbak : 

Mucillago acaciae = Muci! gnmmi arabici. 
Mucillago altheae, 1 r althea„gyökérnek 6 r vizzel való 

rázása által készül, a fehéres, sűrű folyadékot a gyökérről le 
kell önteni Bevonószer 

Mucil!ago camphorata, Rp Camphorae contritae part 1 
Mucil!agin. gummi arabici part 14 Misce Borogatónl orbánczra, 
bűzös fekélyekre 

Mucillago cydoniorum, birsmagnyák Rp Semin cydonior. 
5, Aqnae tepidae 250. Rázással álljon pár napig, a sűrü folya
dékot vásznon sajtold át Mint enyhén összehuzó szert főleg a 
szemgyógyászatban használják conjuncfüitis eseteiben Repedt 
mellbimbóra is jó hatásu 

Mucillago gummí arabici, seu mimosae, acaciae, mucago 
acaciae, pharm Rung II, Rp. Pulv. gummi arabici 30, cum 
sensim affusis Aquae destill. 60 subige in mucillaginem Mint 
bevonószert használják nyákhártyák hur rrtjánál 

Mucillago oleosa ~ Linctus oleosns 
Mucillago salep, 4 5 gr durva salepgy ökeret 70 gr hideg

vizzel rázunk, mig nyákos oldatot kapunk, eme oldathoz adunk 
még 350 gr melegvizet s jól összeráztuk s meg"ürjök Jobb 
készitmény a decoctrrm salepnél, mivel a legtöbb nyákot fel
oldja, mig a főzésnél a nyák csak megduzzad s a collaturán 
marad, 1 Decoct salep 

Mucillago tragacanthae, mucil. astragali, épugy készitlessék 
mint a mucillago gummi arabici; trochiscusok és rotulák ké
szitésére mint összeragasztó szert alkalmazzák. 

Mucin, nyulós, ragadós anyag, mely inakban, köldökzsi·· 
norban, nyálmirigyben fordul elő s azokból vizzel kivonható s 
sósavval lecsapható. Tömény H2 SO,-val főzve leucinra és tyro
sinra bomlik A mucin oldata savanyu kémhatásn s eczetsav 
az oldatokból kicsapja azt 

Kazay, Gyógysz Lexicon lli 19 
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Mucuna pruriens 0, C dolichor pr. L. a pillangósak közé 
tartozó kelet-indiai növény, melynek hüvelyének sertéit: setae 
mucunae szokták ascaris Jumbricoides ellen használni A ser
ték 3 mm hossznak s a 12 mm széles és 5-10 cm. hosszu 
hüveh t tömötten fedik s arról hamar levállanak A serték több
faln k1ípidomokat képeznek, KOH-dal alig duzzadnak meg 

Mudar ~ Callotropis procera, l o 
Muira Puama, Braziliábóf származó drogua, mely a lir iosoma 

ovatával azonos s hozzánk szára és gyökere kerül. A szár és 
gyökér agyagszinü, hosszában ránczos, a gyökér 15 cm hosszu 
s fellünő sok gyűrűs facsomósodás van rajta, mel) ek gomba
telepek élősködésének eredményei. A drog enyhe zsongító szer 
s az agyra s gerinczvelőre hat izgatólag s mint aphrodisi2cum 
is alkalmazható egyes esetekben Altalában az emésztőképes
séget emeli s pár heti használat után egészséges külszint ad 
mint a jól türt vaspraeparatumok 

Mulder-reagense glycosera: natrinmcarbonattal alcalicussá 
tett ind1gócarmin oldat mely czukortartalmu folyadékokkal he
vitve zöld-, vörös- vagy sárgaszinü lesz. 

Murexid: Cs H, (OH,) No o, + fü 0, biborsavas ammon. mes
terséges bibór, melyet a hugysavnak oxydatiója által n3 ernek 
Előállítható mamilból, ha azt ammoniában oldva mercurioxyd
dal forralják; állás után szép murexid jegeczek vállanak ki 
KOH sötétkék színnel oldja. 

Murias hydrochloric; a sósavas sóknak régebbi 
keletű s igen használatos elnevezése, mely a chlornak Bert
holettől származó muriatum, murium elnevezéséből ered. !gy 
szólunk murias chinini ~ chininum hvdrochloricum-, murias 
morphii ~ morphium hydrochloricum-: mmias ammoniae ~ 
ammonium chloralum-, mmias magnesiae = magnesium chlo
ratnm-, murias hj drargyri acenimus ~ hyd1 argyr bichlor, 
corrosiv.-ról. stb 

Murium. igy nevezte cl Bertholet a chlort, l o. 
Murvapik ~ Origanum .. l o. 
Muscarin: Oo [-[15 NO„ a légyölő galócza s az amanita mus

cariában előjövő mérges vegyület, melynek a gombából való 
előállítása igen körülményes; előállitható mesterséges uton a 
cholinból, ha azt HNOs-val oxydáljuk. Iz, szag és szinnélküli 
folyadék, vizben, alcoholban oldódik s lugos kérrihasu, savak
kal sókat képez. KOH-dal összeolvasztva ammonia és trime
thylamin képződése mellel! elbomlik L Cholin Igen erős nar
coticum, 0 002-0 004 gr-os adagban antispasmoticum s az 
eserin helyett használják Almazzák diabetes melitusnál atro
pinnal történt mérgezésnél mint antidotumot L. o. 

Must, a gyümölcsfélélrnek, főleg a szőlőnek kisajtolt nedve 
mely cznkortartalmánál fogva borszeszes erjedésbe megy át s i 

1 

1 
.-~1 

1 

J~I 
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mint ilyen italul szolgál. A must értéke czukortartaln;ától függ, 
mely 10-20-24%-ot tehet ki, mivel a cznkor ad1a meg a 
keletkező szesz mennyiSegét 

Mustár = Sinapis; enni való mustár ~ Mostardum, 1 o 
Mustárpapir ~ Charta sj;>apisata 
Mustárpép, !. Sinapismús 
Mustárolaj = Oleum sinapis 
Mustárszesz = Spir sinapis , , 
Mustmérö, gleucometer, a must czukortartalmat mutato 

sürüségmérő, többféle Yatl használatban. Igy: 
Babó-f'éle (klosterneuburgi), a készülék higa?ynyal terhe!t 

üres szárból áll, melyben egy hőmérő is van,. mivel. H R'-ual 
mutat puntosan A czukormérőtől annyiban kül~nböz1~, hogy ,a 
mustban levő idegen anyagokra 3'/o van levonasba veve, te?a! 
amely mustban a saccharometer 20%-ot mutat, eme mustmero 
17°kot Igen elterjedt 

A Pillitz-fi'le is ilyen szer ke~etü, levonásba azonban 
i 3%-ot vesz s fajsulyscála is van, r~Jta „ • 

Balling-féle saccharometer, ep,111; sz~rkezetu s a fa3s~1ly
ból kiszámitott czukor °!o van a szarara 1egyezve, de csak trszta 
czukoroldatok mérésére való. , . , . , . 

Oesclrle-féle, a must fajsulyat mutat1a, s egy átszamrtas1 
táblára van szükség, hogy a 'lo--os mennyiseget megtudhassuk 
Ugyanilyen a • 

Wagner~fele is, mely Beaume fokok_at m.ntat s e~bol a 
'lo-os mennyiség egy másik feloszt~s~n lathato de a~ idegen 
anyagok levonása nélkül. A mustmerokkel csak a fnss, nem 
erjedt mustban lehet pontosan kimutatni a czukor 'lo-os meny
nyiségét 

Mycelium = a gombák termő rétege, l o, , • „ ~~ . 
Mycose, trehalose, a secale cornutumba~1 .kepz?do czukor

féleség : C12 Hi2 On + 2 H. 0; alcoholban oldod1k s 1obban for
dítja a fényt mint a nádczukor , 

Mycro görög szó, összetetelekben kicsinyt jelent 
Mycrobák = Bacteriumok 
Mycrochemia a csupán mycroscop által ~szrevehető. any~

gok felkeresését s kimutatását tárgyaló tudomany a physrolog1a 
és histologia segédtudománya 

Mycrocidin = Microcidin, l o 
Mycroorganismusok = Bacterinmok, . 
Mycrophon. a telephonoknak ama resze, mely a hangr,e~-

géseket átalakítja villamos árammá s azt elveze!ve e~y pias1k 
(hallgató) készülékben ismét átalakítja hangrezgesekke: En,e a 
czélra Edison szénlemezt használ, melynek az a tula3donsaga, 
hogy változó nyomás mellett ele~t:.omos V~'lető kép~ss~gé~ is 
változtatja (1855 .. Du Moncel), m1bol k1folyola~ a ke:mg~ v1ll.a
mos áram erőssége a hangok altal keltett nyomas szermt valtoz1k 

19* 
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Mycroscop, opticai készülék a kis tárgyaknak' nagy látó
szögüvé tételére, legegyszerűbb alakja egy egyszerü domboru 
lencse (lnpe), melynek használatát, L Lencse alatt 

ji] -

Hogy bizonyos körülmények között a testeket nag) itva 
lehet látni, már Seneca (2~60) ismerte, ki gömbölyű üvegpa
laczkokon át nézte a tárgyakat Roger Baccon már féldomboru 
lencséket használt, s igyekszik azok tulajdonságának magyará
zatát adni. Egy pizai szerzetes: S pina Sándor s a tlorenczi 
Salvino degli Ar mali már szemüvegeket készitenek s Porta már 
igen sokféle készüléket szerkesztett ily lencsékkel (camera 
obscnra, messzelátó). A nagyitó üvegnek kis tárgyakra való 
alkalmazását az olasz Demiscianns ismerte fel, s tőle ered a 
mycroscop (kicsit néző, látó) elnevezés is. Az első észlelők 
Hooke és Gray angol s Lenwenholk holland !adósok; Gray egy 
lynkas fémlemezre telt vizcseppen, Hooke apró üveggolyókon 
át észlelt. Az első összetett mycroscopot 1590·ben szerkesztette 
Janzen Zacchariás middelbmgi szemüvegkészitő, Galilei pedig 
Hi12-ben Zsigmond lengyel királynak ajándékoz.ott egy ily készü
léket A constructió hova tovább tökéletesedett, s ma már a Hartnak 
(l o) mycroscopokkal a tudomány bámulatos kutatásokat képes 
végezni A microscopok szerkezete röviden ez: A parányi tár
gyak oly kis látásszöggel biruak, hogy azokat >iemmel nem 
lehet észrevenni; ha a látószöget alkalmas készülékkel megna
g) obbitjuk, a kicsiny testeket is jól lehet láthi Ha valamely 
tá1gy egi lencse g)úpontján belül áll, a lencsére eső sugarak 
megtöretnek s meghosszabbitásuk irányában a tárgy nagyitott 
képét nmtatják L Lencse Az összetett nagyitók v tulajdon· 
képpeni mycroscopok egy függ6leges állásn, le- s feltolható 
rézhenge1 \égeibc foglalt domborn lencsék által képeztetnek, 
a felső, szemlencse oculárpak, az alsó, tárgylencse objectivnek 
neveztetik A tárgslencse· alatt egy szilárd, lynkas fémasztal. ez 
alatt pedig forgatható tükör van, melylyel az asztalkára üveg
lemezen elhelyezett megvizsgálandó tárgi 011 s a készüléken át 
fénysngaiat vetíthetünk A megvizsgálandó tárgiat úgy állitjnk 
he, hogy az a tárgylencse gy úpontján valamivel tnl essék, mid6n 
a megnagyobbitott kép a csőbe esik s a szelencse által jobban 
megnag) obbiltatik A mycroscopok nagyitóképessége a lencsék 
nagyitásának szorzatával egyenlő „

1 

A megvizsgálandó tárgpt, ha szilárd az, üveglemezre tesz- 1 

szük s glycerinnel megnedvesitve egy más vékoni fedőlemez-
zel Leboritjuk Növényi vagy állati szervekből borotvával igen ! 
vékony réteget metszünk (metszet) s megnedvesitve, vagy külön- 1 

böző anyaggal megfest\ e teszszük a lemezre canadabalzsammal 
vagy glycerinnel. Kemény anyagokat vizben, alcoholban vagy „.l 
KOH lngban való macerálás állal puhitunk meg. Igen apró tár-
g) akat stear inba teszszük s úgy készitünk belőlük metszetet A 
hosszabb időre félr eteend6 praeparatnmok fedőlemezét aszfalt-· 
vagy szurokgyürüvel zárjuk el 

Mydriasis és myosis, papilla tágulás és pupilla szűkülés. 
A szembogár nyilása 4 mm, öregnél 3 mm, közellátólmál 5-6 
mm, a messzelátóknál 2-3 mm. Közeli tárgy nézésekor, vilá
gosságnál a pupilla szíík, homályban tág 

Mydriatica remedia, a_r:ná"szerek, melyek a pnpillát kitágit
ják, ilyenek az atropin 0 5°fo-os oldata, hyosciamin, dnboisin, 
scopolamin, homatropin, cocain 

Myddn, a homatropinnak és ephedrinnak keveréke, Ste
phenson alkalmazza mii tt mydriaticnmot 

Mydrol, phenylpyrasoljódmethylat, fehér , vizhen oldódó 
por, mely 5-10%-os oldatban a pupillát kilágitja, azonban igen 
lassan (40 perez), előnye az atropin fölött az, hogy nem izgat 

Myosin, muskelfibrin, a mnskelpálma fehérnyenemü anyaga 
Myotica remedia, ama szerek, melyek a pupillát összehúz

zák, ilyenek a physostigmin, pilocarpin, mnscarin, nicotin, 
opium. L. o. 

Myristica fragrans, 1 Nnx moschata. 
Myristinsav: Cm H21. GO OH; az olenm nncis moschatának 

12°í„-át tevő myristinjéb61 (C45 Hs, Oo) képződik ha azt elszappa
nositjnk, a szappant pedig clbontjuk 

Myristicen, az olenm rmcis moschatae 6%-nyi illó olaja: 
Cro H"; a poláros fény sikját 15°-kal hajtja balra 

Myronin, különböző zsirok magasabbremlü alcoholjainak 
(cholesterin, ceryl, myricil) keveréke, ezek ngyanis az avasodás! 
megakadályozzák Eléíállitása végett főleg a halolajakat, stearin
savat s carnaubaviaszt hig [(,GO, oldattal telitjük s a syrup
sűrü oldathoz annyi czeiolajat öntünk. a mennyi a massa 
keménységéhez elegendő. Lanolinhoz hasonló kenőcsalapan} ag 

ll'iyronsav, glycosidnemü anyag, mely kaliumsó alakjában : 
Cro Hrs KNS2 010 főleg a fekete mustár magban fordul elő s my
rosin behatására felbomlik cznkorra K HSO, és illó mnstárolajra 

Myronsavas kalium, sinigrin, 1 Sinapis és myronsav 
Myrosin, az ensymekhez tartozó erjesztőanyag, mely főleg 

a mnstár magvában fordnl e]{í (!. sinapis) Vizben oldható, 60°-nál 
megalszik s elveszti hatását A myrosin hidegvizben oldva a 
mustár magban levő sinigriul (myronsavas kalinm: Cro Hrs N010 
S2 K) elbontja czukorra, KHS(J. és illó mnstárolajra: e, H, NS; 
a melegvizzel készült pépben mnstár olaj nem kelelkezik, mivel 
mint mcgjeg) eztem, a myrosin megalvad s nem fejt ki hatást 
L. Olenm sinapis. 

Eme fermentnm Bokorny, Spatzier stb. vizsgálódásai sze
rint a legtöbb ker esztesvirágu növény magvában előfordul s 
ezen növényekben szagáról felismer heló, ha azokat myronsavas 
kalinm oldatába teszszük Tartalmaz még myrosint a cochlearia 
off. brassica olarecea magva, a phaseolus vulg. éretlen hüvelye 
és mag,a, a friss borsó magva, a daucns carota, artemisia 
dracunculns, inula heleninm levelei, az allium caepa gnmója. 
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Hogy mi a myrosin rendeltetése a hozzávaló glycosid nélkül, 
elegendő vizsgálat hijában nem tndjnk Valószinüleg rendelte
tése az, hogy hatástalanná tegye ama anyagokat melyek a nö
vényi sejtet elpusztítanák 

Myroxylon sansonatense, a balsamum pernviannmot (l ó) 
szolgáltató fa 

Myrrha, gummiresina myrrhae, a balsamodendron mynha 
Nees, bmseraceák családjába tartozó fa kéregéből kiizzadó s 
megszáradt nedv A fa Dsisan arab város vidékén fekvő erdők
ben található s a myrrha a parenchymszövetben levő csatornákból 
válik ki, melyet a lakók kiválogatva Kelet-Indiába, Bombayba 
visznek s onnan kerül hozzánk, innen van az, hogy sokáig azt 
hitték, hogy a myrrhát adó fa Kelet-Indiában terem 

Törékeny darabokban vagy barna szemcsékben kerül hoz
zánk, félig átlátszók, zsirfényüek, keserűek s sajátos illatnak 
Nagyobbrészt oldódik vízben, kevésbbé alcoholban, az oldat 
HNOs-tól ibolyaszínű lesz. Melegítve megduzzad s szabad láng
tól meggynlad. A vizes oldat Broswn-mozgásban levő szemcsé
ket, gyánta- és olajcseppeket tartalmaz Nehezen törhető porrá 
Tartalmaz 40-67% mézgát, gyántát, mely Fe Ch-dal nem vál
tozik, kevés illó olajat: Cro Hu 0, mely illatos, a polaros fényt 
30°-kal balra fordítja. 

Haruisilani szokták arabmézgával és bdclium gyántával, 
mely myn ha indica név alatt ismeretes, feketés. tapadós dara
bokat képez, mely földdel s növénytörmelékkel van kevene, 
közbe-közbe fénylő gyántasze!llek is varrnak; ez a féleség víz
zel fejetet képez 

Hatóanyaga a giánta és illó olaj, kis adagban izgat s a 
légzőszervek nyákhártyáinak elválasztását fokozza, ngyaneit 
teszi a belekben is, mi hasmenéssel, méhvérzéssel járhat. Alkal
mazzák mint izgatót s hashajtót pilnlákba s vassal mint hnrntos 
váladékot eloszlató szert; külsőleg kenőcs és tinclnra alakjában 
szájzsebrénél, meglaznlt foghúsnál. Adagja 0 5-15 gramm 

A myrrha már régidő óta kedvelt füstölő szere volt a 
keletieknek s orvosszer ül s bebalzsamozásra használták; Kelet
Indiában vala, bola vagy hol néven ismerik; a nálnnk használt 
szó héber eredetű, s az arab mm szóval rokon 

Myrrha-libatop -'- Chenopodium ambrosoides 
Myrrholin, a myrrha alkatrészeinek tömény olajoldata, mely 

az orrnyílás betegségeinél alkalmazható jó sikerrel. 
Myrsine africana L.. Abyssiniában és Algírban termő fának 

gyümölcse (zaddse, zatze), 1 mm átmérőjű, gömbölyded, alap
ján még a 4 osztatu kehely rajta van; határozatlannl csikolt, 
veresbarna, a mag az egész gyümölcsöt kitölti. Galandférgek 
kiűzésére használják, mint a maesa lanceolatat 

Myrtillus, vaccininm myrtillus, afonya, havasi eper, 1 baccae 
myrtillor um. 
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A myrtillus bogyóiból főzött ízt csersavtartalma miatt házi 
szer gyanánt használj*_k-hasmenés ellen Winternicz bécsi tanár 
véletlenül észre vette, hogy egy 20 év óta lencoplacia bucca
lisban szenvedő ember nyelvén lévő pikkelyek myrtillus bogyó 
k!vonatának szedése után,,,.e!mnltak, úgyszintén jó hatásnnak 
b1zonynlt blenorrhoeánáhs. 



N 
N = a nitrogeninm chemiai jele 
Na = natrium chemiai jc. 
Nadály = hirudo; nadálygnmó = oenantha phellandrium; 

nadálytő = symphitium 
Nádczukor, !. Saccharum 
Nádra = méh, nádracsepp = spir aromatic; nádrahi = 

hh. mellissae. 
Nadragulya. nádragula, nagydraguba, Meliusnál és W e-

szelszkynél az Atropa belladoua (L o) neve, 
Nadragulya-a! = Alropinum, L o 
Naevus = Anyajegy, 1 o. 
Naphta névvel jelölték régebben az igen mozgékony, illé

kony s erős szagn folyadékokat, főleg a nyers petrq.leumot. 
Naphta aceti = aether aceticus; naphta chlori = chlor

aethyl; naphta formicic = aether formicarum; naphta mon·· 
tana = nyers petroleum; naphta nitri ~ aether nilricus; naphta 
sulfurica = aether depuratus; naphta vitrioli = aether depur .. 

Naphtalan, az armeniai fensik petroleumaiból a destil!álás 
után visszamaradt · te1 mékből előállított készítmény. Kenőcs
állományu, feketés-zöld, kozmásszagu anyag, 70 -nál olvad, ola
jokkal keverhető, aether, chloroform feloldja. A naphtalan an
aestheticus, lohellenes és antiseplicus hatásánál fogva a legkülön·· 
hözőbb bőrbajoknál, különösen izzagnál, rühnél, égésnél vált 
be. Már Armeniában is használták bőrbajok ellen 

Naphtalin, legnagyobb mennyiségben a kőszénkátrányban 
előjövő condensált benzolvegyület: C10 Hs, mely Erlenmeyer 
föltevése szerint két benzolgyűrű kapcsolódása által képződik 
L Benzolszármazékok 

CH CH A benzolgyűrükben a H atomok különböző 
,/'"-._/~ gyökökkel helyettesítve, a származékok végte-

HC C CH len sorát szolgáltatják s a, fi. stb, betűkkel je-
l 11 1 löltetnek aszerint, amint a helyettesités a szén· 

HC C CH atomok valamelyikénél történt A naphtalint a 
~A/ kőszénkátránynak 180-300 C"-·nál átdeslillálódó 
CH CH részéből állitják elő, ha azt jegeczitik, vizzel át~ 

.i 
___ ;~:&~ -

- 297 -

párolják s alcoholból ismét kijegeczitik s snblimálják Igen, át
ható szagn, fénylő fehér . gagy lemezeket, pikkelyeket. kepez, 
forró alcohol, aether feló1dja, 79'-nál megolvad s levegot nyel 
el; 218"-on felül meggyulad s igen kormozó lánggal ég el Cl~lor
ral, brómmal egyes~!, HNOi-rpa1 oxydálva_ phlalsavra s, n~tr?
naphtalinokra bomlik, H. St:4-val naphtalmsulfonsav kepzodtk 
belőle. 

A tiszta naphtalin a német IIL helvét III és amer~kai 
gykvek szeri?! hiyalos s. 0 1-;-0 5 granui;ios a~agokban, bel~oleg 
is alkalmazzak mmt antisepttcnmot, anlipyrelicumot es fereg
üzőt Külsőleg parasiUi.r bőrbántalmak ellen, gőzét belehelv~ 
szamár hnrntnál használják Az iparban a különböző festékek elo
állitására s a világitó gáz carhonisálására alkalmazzák. A mo
h okai elpnszti\ja 
' Naphtalol = Betol, !. o I kötet 

Naphtalsav kétbázisu sav, mely a naphtalin 2 H atomjá
nak (GO OJI) c~oporttal való helyettesítése révén keletkezik: 
C10 fü (OH C0)2 

Naphten, a kaukazusi nyers petrolenmnak kénsavban nem 
oldható része s a Cn H21! sorozatba tartozó vegyeket tartalmazza 

Naphtionsav, naphtilamjnsu!f~nsav, 14 isomerrel, ~iró, ve; 
gyület: C10 He (NB.) so, H F or_rnv1zben könnyen. oldodo _fe~yl<;_ 
fehér jegeczes test, keletkezik az a-naphlilammnak füstolgo 
kénsavval való kezelése alkalmával. Maga a sav és sói erősen 
fluorescálnak. 

Naphtochinonok a és (l, a naphtalin 2 H atomjának 0 
atommal való helyettesitése által képződnek C10 He (OH)2. 

Naphtoesavak, a naphtalinból származtathatók le, ha abban 
1 H atomot a (GO OH) gyökkel helyettesitjük: a-naphtoesav: 
C10 H7 .. GO OH; (l-naphtoesav: C10H1 CO. OH Gyógyszerészi 
szempontból nem fontosak -

Naphtoform, az a és (J naphtolnak hexamethylentetramitr
ual való combinatiója Bőrgyógyászati szer . 

Naphtol, szénvegyület, meiy a naphtalinból ugy keletkezik. 
mint a phenol a _benzolból, azaz ha abban 1 H a.lomot .<°.HJ 
g}·ökkel helyettestlünk, az (Ofl) gyök helyzete szent megknlon
böztctünk a és (J naphtolt 

OH 
/"/"-._ /"/"-._OH 

a-naphtol: 1 1 1 1 1 1 (l-naphtol 

"-._/"-._/ "-._/"/ 
Előállithatók, ha a, illetve (l-naphtalinsulfosav~t ~OH;dal 

olvasztnnk össze.. Az a készitménv carbolszagn fenylo tuket 
képez, forróvizben nehezen, alcohoÍban, aetherhen jól old~dik 
95''-nál megolvad, 280''-nál forr A (J készítmény, mely gyogy
könyvünk szerint is hivatalos 
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· CH:COH 
e, H. ( I I = (isonaphtol), 

'CH:CH 
?:'nzoe~zagn s~lyc:"fényü_ kristályos por, 75 r. forróvizben elég 
10! oldod1k s egeto 1zü, v1zoldata Fe, Cio-tól zőld szinti lesz az 
a naphtol ibolyaszinü; oldatát a chlorviz fehéren meazav~rja 
mely a~1moni~tól eltűnik s, zöldesbe megy át " 

Mmdkettot alkalmazzak kenőcsalakban parasitiir bőrbán
talmak eseteiben; nagy területről felszívódva veselobot okoz 
Az a készítmény háromszor erősebb desinficiens 

, „ ~aphtol-aristol, ~ijod /1-naphtol,. zöldes-sárga, iz- és szag
nelkuh por, aether alig chloroform Jól oldja, oly módon állit
ható elő, hogy 2i r jódnak és 25 r. KJ nak vizoldatához 110 
r.. /1-naphtolt s 40 r. natriumcarbonat vizoldatát keverjük, majd 
annyi natr hypochlorosum oldatot öntünk a keverékbe.. melv 
10-szeres térfogatu chlort tartalmaz A csapadékot kimosás utál1 
setét helyen szárítjuk Anti~epticum 

Naphtolbismut = Orphol L o. 
_Naphtol-e~c~Iyptol, az a vagy /1-naphtolnak egyenlő mole

culans menny1segü encalyptollal való összeolvaszlásakor kép
ződő _vegyület~k, átható aromás szagnak, keserűek 40-50"-nál 
meglagyulnak :i0--73 C0-nál olvadnak Mint antisepticmnok alkal
maztatnak bűzös sebekre, genyes daganatokra. 

Naphtol~alicyn, naphtolnak és salicylsavnak forró borax
oldatban valo oldata. Ruhanemüek desinficiálására alkalmazzák 

. N~phtoxol, dr _Wagner által ajánlott desinficiens, nem más 
m1;~t 3 {0-os hydrni:,~nhyper~xydban ol~ott ~'fo-nyi /1-naphtol s 
38 10 -ny1 alcohol l•oleg a lepfene bac1llusait pusztítja el L 
Mcnlhoxol. · 

, Na~htyla~in aromás. 5zénvegyület, mely a naphtalinból 
sz,ar maz.athato le, ha abban 1 H atomot amidogyökkel (Nfü) 
potolm~k: C13 f!1 NH.; helyzet szerint van a és t'I naphtylamin 
Oly modon alhthatók elő, hogy az illető nitronaphtalint vas
porral s eczetsavval keverve a kihülés után KOH dal telítik és 
vizgőzz~I le~e~tillálják Tűalakn, alcoholban jól oldódó vegyületek 

Napoly1 11 = Ung hydrargyri 
Napraforgó = helianthum annnus, néhol a cichorium intibus 
Napraforgó ebtej = Euphorbinm cannab Euphorbium he-

Iiotropium 
Napranézö fű = Cichorium intibus. 
Napszur,ás, ama veszedelmes tünetcsoport, midőn a szer

v-;,";t n·em k:'pes a feleslet:es hőmennyiségtől szabadulni, a küls6 
hoseg nagys~ga s _a leyego nedytarlalma miatt; a verejték, a leg
fo~tosab? h<;>szabalyzo, nem parologhat el Ilyenkor bágyadtság, 
erotlenseg lep fel Eme tüneteket az emelkedett vérhőmérsék
let s ~nr:ak az izzadás folytán beállott megsürüsödése okozza 
Napszmast szenvedett egyének hőmérsékletét le kell hűteni s 
mesterséges légzést előidézni 

1 

! 

! 
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Narancs = Amantium · naracsfestvény = tinct aurantior; 
naracshéj-olaj = Oleurn_am:ant cort; n~rancs-virág_ ~ _flores 
neroli; narancsvirág-olaj = Oleum neroh; narancsvuagv1z = 
aqua naphae. . . 

Narancsszinü dárdany 7 Sltb. sulfur auran!Iatum 
Narcein · C" H,, NO,;'Freund szerint C"' H,, NOs + 3 fü 0 

az opium egyik alcaloidája, mely a morphium kész!tése~or m_a
rad vissza; fehér, tűalaku jegeczeket képez, 128~ resz h1degv1z
ben, alcoholban eléggé oldódik, aethe_r. nen;, oldja ~!dala kö
zömbös, keserü, a fényt balra ford!l]a; 1odda~ kekes-fekete, 
fonóvizben színtelenül oldódó tömeggé lesz; tömeny Hz. ~O~· ban 
barna szinü lesz, mely később megsái;gul ~a:-ak~al 30! Je&e
czedő sókat képez, cluomsavval oxydalva dt- es lrn~1ethylam;nt 
képez mi arra enged következtetni hogy a naphtalmnak szar
rnazél~a s ez mecrn1ag\arázza azt is: hogy a i1a1cein lugokkal 
is képes sókká _egyes Ülni s bizo_nyos, körülmények között nar-
ceonsavat szolgaltat A Freud-fele keplet ez: . 

OCfü A narcein bóditó mint a morphmm 
1 de annál sokkal g) engéb, .a chlorofo; 1!,1 

/"' hatását fokozza, de megb1zhatatlan~aga 

1 

1-0CHz miatt ma ,!"ár a 112orphium fölött mncs 
Ili I_ semmr elonye, 0 Oc>:-0 1? gr-os ~dagok
"/ COOH ban alkalmaztak mmt alomho~o szert 

1 Több sója: narc hydrobron11cum n 
GO hydrochloricum, n sulfuricum stb van 
1 még használatban . 
CH. Narcein-natrium natrium sahcyl -

/"'/"' , Cfü Antispasmin. L o.. . , •. , 
0 1 1 1.::-; <CH a Narcosis, a nar.col1cakkal. el01dezett 

( bódult állapot L Anaesthesrs, Aether 
CH. 1 [ 1 depurat Cloroform . , . , 
"' Narcotica remed1a bodtlo sz~rek, 

0 ~)"/CH. ama szerek csoportja, melyek az td~g-
1 CH" müködéseknek bizonyos megnyugtatasa 

OCH. " vagy lenyomása által az izmoknak faző-
képességét felfüggc~ztik. Eme cs?portban a szervetlen vegyule
tek közül a bromsok mmt sedal!vumok szerepelne~ A szer".e~ 
veg'iekből ide tartoznak a methan sorozat zs~rs~vai, al.co~10l1a1 
ezeknek chlor és brómszármazékai, némely mtntvegye1: igy a 
melh) laether, aelh)laether, chlorofor m, aethylchI01:1d, aelhyl~ 
bromid, amylnitrit stb stb, melyek elsőso~ban.az edenymoz~a!o 
idegközpontot hí\ditik Nagy szerepet 3áts!'1k a, narc?l1cak 
közt az alcaloidák egy csoportja: morphmm . es szarm_a
zékai, nar cotin, narcein .. hyosciamin, atropin, coc~m, physosh!j· 
min stryclmin nicotin stb. melyek bámulatos lns adagban is 
hatásosak, miv~l vegyileg indiferensek lévén, minden al~~dály 
nélkül eljutnak a központi idegrendszernek am~ . p01'.ctJah?z, 
amelyben bármily kicsiny chemiai vagy moleculans valt.oza~t 
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A
okozva

11 1~ müködd~s megváltozását vonják maguk után L 
naes ie re~ reme 1a .Opinm. Atropin. Chloroform 
„ Narcotm,. anarcotm: C22 H2siYO;, az opíum egyik alcaloi

da.1a, s abban J~gecztelenül, szabad állapotban O 7-9 0'/ meny
nyrsegb~~ van Jelen Előállitható ama maradvánvból n°iely az 
extr opn aqnosu_m .kész!tés~nél maradt vissza, iíenz~llal, forró 
borsze.szszel valo k1v?nas altal A kelet-indiai opiumban sok 
narcotm vi:n. A narcotmnak bóditó hatása nincsen, azért Roberts 
~z ~lnev~zest helyesen >anarcotin<-nak veszi fel. A narcolinnak 
i_nkabJ: la~ellenes hatása van, mint ezt Palmer és Garden Indi
aban cig ev alat~ tapaszt3:ltá~, ilJ ~setekben a napi adag O 20 
gL-onkent 1-1 :i grammig 1s fölhaghat. 

. Nar;dus, r~gi .11'.unkákban több jóillatn fű neve, főleg a 
valenanara s valfaJaira alkalmazták 

Nasalia = Orr~a fölszivandó g)ógyszerek 
Nasrol = Natnum coffeinosulfuric 
Nátha = Conza, l o. · 

. _ Natrium, .~a - 23, egy v é. igeu positiv elem az alcali 
fem.ek c~op_ortJabai;. szabadon nem fordul elő, hanem veg} ü
le!e: !ek.mt~ly_es szam.u.ak. Legfontosabb Na tartalmu ásvány a 
koso, sz1kso es a ch~hsalélrom Először Davy állitotta elő a 
N_a OH·nak eleclrolys1se révén. Gyárilag Deville módszere sze
nnt 30 L Na2_ COa, 13 r. kőszén és 5 rész kréta finom elegyé
nek vasretortaban való hevítése által készül· a szén reducálja 
3: carb~natot s a fém Na gőzzé alakulva alkal~as hűtőbe gyüjte
hk, ma!d petr_oleu~ aii:tt m~golvasztják s ~ásznan átpréselik 0:972 
f„ s. _ezustfeher, viaszI:gysagu fém, 95 6'-nál forr, vörös izzásnál 
gozze alakul; Levegon gyorsan oxydálódik, azért petrolenm 
alatt tartando; „v1zre dobv~ annak H-jével oly gsorsan egyesül 
hogy 11.r:agy hob;on maga r~ megolvad, azért kézzel nem szabad 
me!Sfogm, ,me1 '. eget. !geu erélyesen ható test s mint ilyen, a 
kahnm ut~n kovetkez1k: 10 s r .. Na 16 s r K-mal higanyszerü 
elegye!, h1ganyny3:! pedig foncsort képez A natriumsók rende
sen szmtelenek, v1zben oldhatók, a Bnnzenlángot sárgára festik 
s a spectr_nmban ~gyetlen sárga vonalat láttatnak D vonal. 

~atr1um ~cet1cum crystallisatum, acetas sodae, terra foliata 
tartan crystalhsata, acela~ natricus cum aqua, alcali minerale 
ace!atum, sal acetosum nunerale, eczetsavas natrium: C2 Hs O 
f! 1\a .. ~ fü 0=136, a ~agyar, osz!rák, német stb. gykvek sze
rmt .~1vatalos s oly modou készül, hogy 200 gr. híg eczetsavhoz 
aim11 Na HCOa-mc;t (k b. 60 gr.) adunk, miO" r.eutralis oldatot 
k~p~nk A. f~}l'.adekot. addig sűrítjük, míg fe!S!etén hártya kép
~od1}{; a k~hnl~skor ~rvált jegeczekről az anyalugot leöntve, azt 
rsmet heparo!Jnk, a Jegeczeket leveO'ŐU beszáritjuk Szintelen 
oszl?palaku sza!jtalan jegeczek, 3 H20-öket levegőn elveszítik ~ 
elmall.anak; hev1~ve megolvad, 300°-nál elbomlik s Na2 C03 ma
rad vrss:a. (! Acrd. acetic conc.) 1 i sr. hideg, 1/

2 
sr. forró viz

ben oldodrk, alcoholban nehezen, a vizoldat Fe2 Clo-.fól sötét-
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v01os le'2 5°/,,-os oldat~ sem HzS-tőI, Ba C/2-tól, Ag NOs-!óI ne 
zavarodjék meg (fémek, _s:nlfátok, chloridok kizárása). A kalium 
aceticumhoz hasonlóan·Jiat s annak javallatai alapján 2-5 gr -os 
adagokban hugyhaj tóként használják 

Natrium aethyiatum cr}(St, maró alcohol: C2 Ho ONa; az 
aethylalcoholból képződik, 'ha abban az (OH) csoport Hjét 
Na-ma! helyettesitjük Sárgás, alcoholban és vizben oldódó por, 
melynek 19"fo-os vizoldata az angol gykv szerint hivatalos: 
natr aethilat. liquid Richardson, s mint marószer alkalmazta
tik pikkelysö.mörnéL bőrfarkasnál, renyhe fekélyeknél, nae
vusnál stb 

Natrium aethylosulfuf'icum = Natrium sulfovinosum, l o . 
Natriumaluminat: Na2 Afo Q4, Nas Afo o,, sóhoz hasonló ve

gyület, mely az alumininmhydroxydnak Na OH-ban való oldá
salrnr keletkezik 

Natrium amalgam, natriumfoncsor, erősen reducáló folyé
kony (1 °!o Na), kásaszerű (125'/o) vagy szilárd (150%) tömeg, 
melyet 150°-ra hevített higanynak, fedett tégelyben natrium 
darabkákkal való el· gyitése által állitanak elő. 

Natriumamyd: Na. NHz, barna szinü jegeczes test, 1811-ben 
Gay-Lussac állitotta elő natrinmnak Nfü gázban való hevitése 
által; HCl-ban oldva Na Cl és Am Cl képződik belőle; szénnel 
hevitve natriumcyaniddá alakul majd Naa N-né lesz. 

Natrium antimonicum: .'Va SbO,, natr. stibicum, vizben old
hatatlan fehér por, mely Na NO.-nak Sb2 Sa-dal való össze
olvasztásakor keletkezik 

Natrium arsenicicum, natrinmarseniat, arsensavas Na: Na2 H 
As o, + 7 H2 0, az amerikai gykv .. szerint hhatalos. Előállitható 
oly módon, hogy 10 r. As2 o,„hoz 8 5 r. NaNOs-ot és 0 5 r Na2 
C03-ot kevernek s a keveréket összeolvasztják midőn Pl roar
sensavas natrinm: A% 01 Na4 keletkezik, mely vizben oldva 
következőleg bomlik: As2 Q, Na< + HzO = 2 A.s o, Na2 H. Vizben 
oldódó egJ hajlásu prismákat képez. Alkalmazzák 0 001-0 003 
gr.-os adagokban mint alteranst, tonicumot és antiperiodicumot 
anaemiánál, chlorosisnál, maláriánál 

Natrium arsenicosum, natriumarsenit: Na As 02, épúgy ké
szül arsenessavból és natr. carbonicumból, mint a solut aise
nic Fowleri K2 CO, és As Oa-ból L o 

Natrium arsenioosum solutum ~ Solutio arsenicalis Pearsoni 
Natrium auro-chloratum ~ Aurum-natrium chloratum. 
Natrium benzoicum, pulvis dialyticus, Ca Ho CO O.Va + H,O ~ 

1G2, az amerikai g) kv szerint, a magy. ll szerint, natrii benzoas 
Előállitható 115 sr, jegeczes Na2 COa-nak 315 r. forróvizes 
oldatából, ha azt 10 r benzoesavval közömbösítjük s a folya
dékot felére elpárologtatjuk; kihűlés után 13 r benzoesavas 
nalriumot kapunk, melyet H, SO, felett megszáritunk. Fehér, 
tűalalm vagy alaktalan, 15 sr vízben jól, alcoholban nehezen 
oldódik Hevitve megbarnul, majd megszenesedik, 10°/,-os ol--
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dala savanyn. HCl fehér, alcoholhan oldódó csapádékot ad, 
mely nem más, mint tiszta benzoesav. 5%-os oldata fémekre, 
chloridokra sulfátokra ne reagáljon, carbonatokat ne tartalmaz
zon Alkalmazzák főleg köszvényeseknek mint vizelethajtót 1 gr -os 
adagokban, adják fehérjevizelésnél, mint izgatót légzőszervek 
hurutjánál L Acid benzoicum 

Natrium biboracicum ~ Borax L o 
Nátrium bicarbonícum = Natrium hvdrocarbonicum. L o 
Natrium bisulfuricum, natr. hvdrosuÍluricnm, kelted kénsa-

vas natrium: Na HSO., époly módon készül mint a kal. bisul
furicum L o 

Natrium bisulfurosum, leucogen: Na HSO, + H,O. natrium 
hydrosulfit, épúgy készül, mint a kalium h) drosulfit 0 6-2 gr-os 
adagban antipyreticum és antisepticum 

Natrium boracicum seu bihoracicum ~ Borax veneta, l o 
Natriumbromat = Nalr. bromicum 
Natrium bromatum, bromuretum sodae, bromidum natrii, 

natr hydrobromatum, natriumbromid: Na Br: = 102 8. A magv. 
IL osztr .. VII. német III. angol, dán, holland III. és amerikai 
gykvek szerint Előállitása Na OH-dal épúgy történik, mint a 
K Br-nál le van irva Fehér jegeczes por vagy rhombos jege
czes test, 1 2 sr hideg, kevesebb meleg vizben, alcoholban old
ható, 30 '-on ~lul 2 H,0-·et tartalmaz, de jobb azt szári tolt alak
ban tartani. Epúgy vizsgáltassék, mint a K Br 1 03 gr. hevitett 
Na Br"ot 100 cm'-re oldva, annak 20 cm"-e néhány csepp HNOa 
és 20 cm3 Ag NO.a (1

/ 10 °/0) oldaltól sárgásfehér csapadékot ad, 
a szűredékben sem HCI, sem Ag NOa ne adjon csapadékot 

A natr bromatum az anyagforgalomra, szívre nincs beha
tással, ellenben az átterjedó mozgásokra hat Ienyomólag, 5 -10 
gr.-os adagjai mély álmot idéznek elő A K Br hatásával meg
egyezik, de a K különhatása nélkül, mert a Na a szervezetben 
közömbös Alkalmazzák azon esetekben, midőn az átterjedő 
mozgások csökkentése által csillapitólag akarnak hatni : köhö
gésnél, deliriumnál stb 

Natrium bromicum, nem használatos, épúgy készül, mint a 
kalium bromicnm, 1 o 

Natriumbromid = Natr bromat 
Natrium carbonicum, carhonas sodae, sal sodae, alcali mi

nerale, natrii carhonas, szénsavas natrium (Szikeny) Na, CO .. 
10 H,O ~ 286 A természetben nagy mennyiségben fordul elő ~ 
növények hamujában, a sós tavakban, a talajban a nedvesség
gel a felszime kerül s a viz elpárolgása ntán visszamarad 
»kivirágzik., Igy nyerik Aegyptomban (tronaszóda), Dél-Ameri.'. 
k~ban (uraoszóda), nálunk Szeged és Nyiregyháza vidékén. 
Regeb)Jen'a tengerparti növények hamujából (barilla) állitották 
elő mmt a K, CO,-ot, a nyert mennyiség.25°/0 • Gyárilag a Leb
Ianche-féle eljárással (!. o.) állitják eló: 2 Na Cl+ H, SO, ~Na, 
SO, + 2HC1; 2 C +Na, SO, ~Na, S+ 2CO, 5Na, S+ 7 Ca C08 ~ 
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5 Na, GO, + 5 Ca S+ 2 Ca 0 + 2 GO,. A nyers szódát ebból víz
zel kivonják, jegeczitik s i"!'itják Natrium carbonicumot lehet 
kapni a Na Cl-nak K2 CO,-mal, a Na NO,-nak H, SO,-val Na, 
SO,-vá való alakitása által úgy mint a Leblanche eljárásnál, 
Na HCOa-nak mérsékelt hevit~ által: 2 Na HCOa = Na2 GO,+ 
H,O +GO,. A Solvay-féle eljarás abban áll, hogy tömény Na Cl 
oldatot ammoniagázzal lelitenek s 2 légnyomás alatt CO,-t 
vezetnek hete, midőn Na HCOa csapódik le s Am Cl. marad 
oldatban; a Na HCOa-ot izzítják 

A jegeczes Na1 COa f. s 1454, viz nélkül 2 509, a jege„ 
ezek r hombosak, szintelenek, levegőn szétporlanak (natr car
bonik.. dilapsnm), 18 r. hideg, 0 3 r forróvizben erősen lugas 
oldatot adnak Jegeczvize 7 vagy 3 aszerint, mennyi ideig állott 
levegőn Hig savakkal C02 száll el belőle, mészvizzel Ca COs-ból 
álló csapadékot ad s Na UH marad oldatban 2o 'o-os vizes ol
data HNOa-mal tul! elitve sem H. S, sem Ba Cl, sem Ag NOa 
által ne változzék meg, arsent ne tartalmazzon, Na C/'mal, Na, 
SO,-val ne legyen fertőzve. 286 grammját 20 cm' oldatban 
19 9 cm' .. Iugmérő oldat telitse, az elhasznált cm' .. száma 5-tel 
szorozva adja a o,'o-os Na, GO, mennyiséget. 
_ A .Na, CO,„nak hatása 2--3-szor gyengébb mint a K, CO,-é 
A gyomor sósava által felbontatva mint Na Cl fejti ki hatását, 
n'itgyobb mennyiségben az alvadt fehérnyével oldható vegyü
letet képezve azt a szervezetből kiüritheti, a sejtek köpzőanya
gából vizet von el miáltal az anyagforgalom élénkségét leszál
Iitja s az egyén lesoványodhatik. mi mellett a szines vérsejtek 
apadnak s a szintelenek szaporodnak„ A Na, GO, ritkán alkal
maztatik, helyette a Na HCOa-ot adják főleg erjedéstől függő 
gyomorhurutnál a savak megkötése végett; epeutak elválasz
tását bővebbé teszi s azok hnrutjánál is alkalmazzák Czukros 
hngyárnál tünetileg hat, mivel az an) agfori;alom csőkkenlése 
által a fehérnyék szétesését hátráltatja; adható pozsgás egyé· 
neknél, kiknél a szines vértestek képz6dése tulságos. Külsőleg 
különböző bőrbántalmalrnál mint mósoviz adható a K, GO, he
lyett. Adagja belsőleg 0 5-2 O gramm vizben vagy keserű for
rázatokban 

Natrium carbonicum dilapsum = A levegőn jegeczvizet 
többé kevésbé elvesztett Na, CO, L Fentit. 

Natrium causticum = Natr. hydrooxydatum 
Natrlumchlorat = Natr. chloric 
Natrium chloratum, natr. muriaticum seu chloruretum, soda 

salita seu muriatica, muria fontana, sal culinare. sal marinum. 
sal Gemma e, sal commune, hom hasó: Na Cl= 58 5 A termé
szetben nagy mennyiségben fordul elő mint kősó nálnnk Már
marosban, Erdélyben, Galicziában, Poroszországban Würtem
bergben, Agliában stb. a tenger vizében mintegy 27% Hoz„ 
zánk ez utóbbi só (sal marinum) nem kerül, hanem a kősót hasz
náljnk mely mint ásvány, halit néven ismeretes, melyet tiszti-
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titás. yége!t vízben oldanak, a Mg és Ca chloridokat 'Na CO -ma! 
c~apJak ln s, a szüredéket kijegeczitik Előálli!ható Na: co' -n;k 
sosavval vala elbontása által is. 

3 

Ko~zk~_idomu jegeczel~~t képez, porr átörve hófehér, szag
tala_n, ~e>:gon ue uedvesed1el:: meg (Mg Cl2, Cn Cl2 van jelen) 
!zzo ho~1el n;egolvad majd elillan. 100 r viz, 36 52, a forróvíz 
3? 61_ reszt, 600 r borszesz 1 r, Na Cl-t old fel A vizoldat ~t
lats~o. ~özöm~ös, Ag NOa, eczetsavas ólom, léaenvsavas hig;ny 
az illeto ~blond alakjában csapódik le belőle bH ·so, átalakitja 
Na, SO, es HCl-vá !. o. 

2 
· 

, A ~o~y~asós fürdők. r;>ár 28°-n_ál kellemes hőérzést, sza· 
porá?b ~rlo~est & elandalito ;:nelegseg érzetét keltlk, az érzet a 
~ü:do utan ~s r;>egvai;, a boringer, folytán. az anyagforgalom 
elenk~bb, m1, szamos JO következmenynvel Jár: lobos. köszvé
n; ~s. iz:adn;any_ok el~ávol?dása, nagyobb emésztőképesség A 
sc:sfm dok altalaban izgatok s lo/o-5o 'o-os erősségben hasz-
naltalnak. ' 

. A konyhasó a nyálelválasztást előmozditja a gvomor ban 
pedig az c;nésztőnedvek elválasztásának fokozása által a zsiro
ka.! ~a~arabb _alakitja át fojetlé s mint emésztést elősegítő szer 
mukodi~ A yerb_en rendes körülmények között O 5o 10 só van 
s az e_ges.z ver sotar !alma 670/0, a sejtekben azonban alig nm
t'!lha!o ki A Na Cl rendeltetése a vérben az, hogy a vérsejtek
tol y1zet vonva el, megakadályozza azok megduzzadását hanem 
az, ele~1yfolvételre eléggé tömötten tartsa meg s megakadályozza 
szetesesoket 

. A kon.ihasó a szervezetből a váladékokban oldva ürül ki 
a vize!e'. naponta 10-13 grammot is tartalmazhat s annal~ 
mennyisege a b~vett só mennyiséggel arányosan nő 
. !\ ~onyhaso a szerv.ezetben ömlésviszonyainál fogva fejti 

ln hatasat Igy a bő nyálelválasztásnak oka ama ingerület me
lyet. a .~on~~asó az_ idegek vizének elvonása által okoz, az 
ei;ies~to mmgyeknel eme vizodaömlés elősegíti azt, hogv a 
kepzoanyag megs~aba_dulJ'?n a . bo~lá~termékektől Nagyobb 
adag~an eme odaomles miatt belbeh verbőséget s hurutos has
n;enest .okoz A Na Cl a vérbe jutva fokozottabb ömlést hoz 
letre, mmek megfe!előleg a sejtek élenyülési termékeiktől meg
szabadi;lnak s a szu_:te]en vértestek hamarább alakulnak át szi
nesekke. Mmdezekbol magyarázható meg a Na C/-nak az anvag-
forgalomra gyakorolt kedvező hatása. ·· 

Am~ a koi;j has?nak a bőrre gyakorolt hatását illeti, a 
~öve.tkezokben erthetjük meg. Az ömlés folyamat szerepel itt 
~~ m,m,t ok, .":1ert~ a N_a Cl ,a verejtékmirig) ek váladékának ki
O?Jleset se~1ti el;i. m; a~_tan a _sz_övete'.< vérdússágát, lobosodá
s~t okozza, a borbeh elenk veraramlas az egész szervezetre 
lnhat s, az a_nyagforgalom s az ingerületek élénkségével kapcso
latos _valtozasokat okoz. Az elzsirosodásra, szétesésre hajlandó 
ter menyek gyorsan eltűnnek · 
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A konyhasó a pióczát vízelvonás folytán megöli, Ag NO,
mal, Hg Cfo-mal, eczetsavas ólommal történt mérgezésnél old
hatatlan Ag Cl képzése áHal mint antidotum adható Mint házi
sze!l vérköpésnél 1-2 kanállal bevéve használják s kilünő 
hatása szintén a vizel vonásra vezethető vissza, mivel a gyomor 
nyákhártyáinak érzőidegei ay<!'fernk összehúzását eredményelik 
s a belek lobosodásba esve, vérelvonó hatás lép fel Choleránál 
a nagymennyiségü kiürült konyhasót pótolva. a tünetek javul„ 
hatnak.. Czukros hug)árnál számos esetben jól bevált. mivel az 
anyagforgalom élénkülése által a fehérméknek elégését okozza, 
mielőtt azok a >esékhez jutnának, de a czukor képződését nem 
akadál) ozza meg, csak az elégést segiti elő A konyhasós ás
ványvizek számos fajtái főleg a jelzett e1'áltozásoka! okozzák 
s ivásra a legkülönbözőbb hurutos bántalmaknál használtatnak, 

Natrium chloricum, natriumchlorid, chlorsavas nal!ium: 
Na Cl o, igen könn) ü, színtelen, vizben és gl.icerinbcn jól ol
dódó jegeezek a kalium chlorícumhoz hasonló !nlajdonságu s 
annak javallatai alapján alkalmazzák mint antisep!icumot és 
desodoranst Külsőleg 5. 100 ar ányn oldalban toroköblitő gp
nánt használják Előállitható 10 r K Cl O,-ból, ha az! 6. r. víz
telen Na2SO,-mal összekeverve 60 r melegvizben oldjuk a 
kihüléskor 30 r. alcoholt elegyítünk hozzá s három napig az 
oldatot állani hag1juk, midőn a Na Cl Oa jegeczekben kiválik 

Natrium citricum, citras sodae: 2 Na, Cc H5 01 + 12 H20, fe
hér, vizben oldódó jcgeczes por, mely czilromsavnak Naz COs-mal 
való telítése s az oldat besűr itése által állítható eló. Alkalmaz
zák mint antipyreticumot és dinreticumot főleg a g1ermek
g1ógyászatban 0 6-40 gr-os adagokban 

Natrium citrotartaricum, sodae citro-tar taras effervescens, 
czitrom- és borkősavas natrium, az angol g) kv szerint hivatalos 
s oly módon készül, hogy 17 r Na HCOa-ol 8 r borkősavat és 
6 r czitromsavat porrá törve 100°-nál folytonos kavarás mel
lett hevítenek, míg a készítmény szemcsés kezd lenni A száraz 
szemcséket szitán átrázzák s jól záró üvegekbe !eszik 4~8 
gr. vízzel kellemes hűsítő italt képez. 

Natrium copaivicum„ L ;\!alt. sylvino-abietinicum. 
Natrium crasotinicum: [Co Hs (OH) CHs CO ONa], oly mó

don állítható elő, ha natr cresylicumba C02-t vezetnek \'izben 
oldódó s salicylsavas natriumot is tartalmazó rózsaszinü por, 
mely épngy hat. mint a salicylsavas natrium, a nyákhártyákra 
azonban közömbös Főleg hasi hagymáznál, tüdő és mellhúrtya
lobnál a lázas hőmérséket igen alászállilja anélkül, hogy bármi
nemü agybeli izgatottságot okozna; nem szokott minden eset
ben izzadás beállani Adagja 0 5--1 0 gr naponta 6-8 g1 -ig. 

Natrium cresylicum: c, H4 Cfü Oiva, a cresolból állitható 
elő, ha azt Na-mal hozzuk össze, midőn H fejlődése mellett 
cresolnatrium keletkezik, mehhez C02-t vezetve cresotinsavas 
natriumot kapunk L o „ 

Kaza), Gyógy sz. lexicon Ili 
20 
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Natrium dithiosalicylicum I és U: C" H, o, s, Na2, barnás
fehér nedvszivó por, mint antisepticnmot és anlir henmaticumot 
alkalmazzák 

Natrium fluoratum, natriumfluorid Na F Szintelen só, mely 
lluorhydtogénsavnak Na OH-dal való !elitése által állitható elő. 
Yizben nehezen oldódik, csipős. lugas kémhatása Az iparban 
üvegmaratásra használják A gyógyászatba11 >fluoroJ, néve11 
mi11t a11tisepticumot és anliperiodicumot alkalmazzák 

Natdumfoncsor = Natr amalgarn . 
Natdum formicicum, hangyasavas natrium: Na CHO+ HzO, 

hangyasavnak Na OH-dal \'aló !elitése s az oldat bepátlása ál
lal készül. Yizben oldódó, hamar elfolyósodó jegeczek, antisep
ticnm és antituberculoticum 

Natrium glycerino-phosphoricum (50°/0 ). Na2 PO, Ca Ho (OH)2 + füO; analog vegyület a calc glycerino-phosphoricummal s 
mint nervinotonicumot alkalmazzák idegesek míndennemü be
tegségénél 

Natrium hyrlricum, l Natrium hydrooxydatum 
Natrium hydrobr·omatum = Natrium bromatum 
Natrlum hydrobromicum = Natrium bromicum 
Natrium hydrocarbonicum, natr ii hydrocarbonas, natrium 

bicarbonicum, bicarbonas sodae, carbonas sodae. carbonas so
dae acidulus, sal sodae aeratum, savanyu szénsavas natrium, 
kctted szénsavas szikeny: Na HCOa = 84 Jegeczes, nem át
látszó, a levegőn bomlatlanul maradó kérgek, 13 st. vizben jól 
oldható Hégebben Na2 COa-ból állitották elő, ha abba C02-t 
vezettek, midőn a Na HCOa mint nehezebben oldódó vegyület 
kiválott. Most a Salvai eljárással készitik 4 r elmállott s 1 r 
jegeczes Na2 COa-nak lapos tálakban C02-dat való keverése ál
tal, a kapott tömeget 30°-nál C02 gázban megszáritják A kc
reskedésbeli készitmény mindig tartalmaz 1-2% Na2 COa-ot, 
mely Mg SO,-mal csapadékot ad, mig a tiszta Na HCOa azzal 
változatlan marad 

Kicsiny, kemény egyhajlásu jegeczek.it képez, de rendesen 
poralakban hozzák kereskedésbe. Szagtalan, gyengén lngos izü, 
hevitve 63 8% Na2 C02-ot hagy hátra s füO és C02 száll. el. 
\'izoldatban hevitésnél igy bomlik: 4 Na HCOa = (CO,)a H2 Na, + füO + C02, majd neutralis sóvá alakul át Vizoldatából savak 
C02-t iiznek ki. Mg SO, nem ad csapadékot, mivel a keletkező 
llig COa fölös C02-ban oldódik, Hg Ch-dal fehér csap1dékot ad, 
mit a Na2COa nem tesz meg Hig HNOa-os oldalában sem 
chloridok, sem sulfátok ne legyenek kimutathatók. 

Alkalmaztatik a Na2 COa javallatai alapján főleg savanyu 
erjedésektől függő gyomorégésnél, midőn a fejlődő C02 is gya
korolja az érzőidegek ingerületét, lenyomó hatását, Adagja 
05-20 gramm porban vagy borkősavval. L Pulv aerophorus 

Natrium hydrooxydatum, natrium cansticum, natrium hydri
cum, maró szóda, Na OH, előállitása oly módon történik a 

•. 
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meofelelő natriumsókból, mint az a kalium hydrooxyd~tumnál 
le ~an irYa. 1\ szilárd iVg__OH levegőn nem ne_dvesedtk n:eg, 
oldala borkősavval net1r ad csapadékot, a zstroka~ kcmeny 
szappan képződése mepett bontja el Marószer, enyhebb a ka-
lhun h} drooxydalumnal ,/ . . 

Natrium hydrooxydatum soluturn, natnum cans!tcum solntum 
natronluo oldott szikeny-könlég. A magy. L, II~ gy'.<v old_ott 
Na OH t~rtását rendeli el; előá!litható a következo modon: .;iüü 
gr jeoeczes Nm C03-ot 2000 gr dest vizben oldunk s, vasust
ben fo

0
rrnlva apránként 125 gr caldumo:'ydot adnnk hoz~a, melyet 

előbb :'íOO gr \izzel megoHottunk. I<o!)to~1os kavara.s. mellett 
addig főzzük az elegy:'t, mtg, egy lm:ett yroba. ,meg~zm _ve sav
val nem pezseg többe; a vasznan atszurt s. JOI .leulep1te,t~ fo-
1\ adékot önlsd le s párnld be ann} na, m1g faJsn.1) a 1 3o, .a 
Úijsu!) a "lo-os menn) iséggel arán) os Dalton szennt eme v1-
szouy ez: 

1 Fajsuly II\aOH 0
/ 0 Fajsuly 1 Na OH 0

/ 0 1 

1 

1-
2 00 77 8 110 290 

1'85 63 6 1 36 260 

1 72 53·8 132 2'10 

163 :166 129 19 0 

L'í6 ±12 123 lGO 

150 3G8 118 13 0 

147 340 112 f) 0 

1 1 H 310 1 Oli i ) 

A solutio acidime!rica normalis vele készül (I o.), továbbá 
a sapo medicinalis, sapo pieis is L o. . , , 

l\latriurn hydr ooxydatum pro reagent1a, nem szabalyos ke':'
szer, mely 32%-os Na OH oldatból k~szü.t. ha. annak ,312,2 
grammjái lepárolt vizzel 100 cm'-re .~gesz1t1uk ~r A .nehe; fe
meket sóinak oldataihól élegek alalqaban csapja kt, a Zn 0, 
Pb O, és a chrnméleget pedig lel oldj a. . 

Natrium hydrosulfat ~~ N'.ltr h;drosulfur1cu,m . „ 
Natrium hydrosulfid, nalrmm sulfhydrat J\aHS ', er?s,en 

Jngos kémhatása por, mely el N_a OH-?ak f!,~.-nel valo tehtese 
által állithatnnk elő s légüres terhen JegeczllJuk. Caust1~um. 

l\latriurn hydrosulfit, savan;u kénessav~s na~r:um :, J\aH SO~, 
előállitható Na, GO, oldatnak S02-dal valo tehtese al!al Anti
sep!icum 

20* 
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, Natrium hydrosulfuricum, natr inm bisnlfnricúm, ketted 
kensavas szóda: Na HS01, képződik Na SO -nak kénsaYval 
rnló hevitése által Hashajtó ' " ' 

~a!rium hypermangan'cum sen permanganicum: Na Mn Q„ 
feketes iegeczels v1~ben j_ól old?<lrn~k, a. kalium hypermangani
cumhoz hasonlo modon all1thato elo Mmt oxydáló anyagot al-
kalmazzák a [{ Jlfn Q, helyett · · 

Natrlu,m hypoch~orosuín liquidum : 1\a Cl 0, a Liquor Labana
que folyadek alkatresze, 1 o Soda chlorata stb Előállilható 12 
r Na, CO,-ból, ha azt 36 r. Yizben oldva Cl-! vezetünk hozzá· 
2 CO, Na2 + C'2 + H::O =Na ClO +Na Cl+ 2 Na HC03 L .Li~ 
quor La bar aque .. 

Natriu~ hypophosphorosum, soda h) pophosphorosa; alvil
lanysavas sz1keny: ]\Ya P Hz 02 = 88· 5; keserü undoriló izü fehér 
sz.emc~és só;, }rnmar. szétlolJ'.ik, viz, alcohol feloldja, vörös izzás
nal e~eg Eloall1thato a calcmm h) pophosphorosumból, ha annak 
old~tahoz Na:: CO,-ot adunk midőn Ca C03 csapódik le, a só 
pedig oldatban marad s alacsonv hőnél beszáritható 3: 120 
arányu oldata épngy hat mint a cálcinm lwpochlorosm s annak 
javallatai alapján adják ' 

Natri_um hyposu~furosum, natr snbsulfurosnm, natrinrnthio
sulf_at. anhchlor. alkenessa\·as nal1iurn, fixirnatiiun1: i\Ta2 .52 0 3 
+ "· H,O = 248; fehér, egylwjlásu, áttetsző sikos jegeczek. 0 65 
r viz n1cl.egn1egkötes n1ellelt oldja l~lőüllithntó oly n1ódon, 
;10/ly natrmm ~nlfruosumot !~énnel. IOz.ünk: 2 Na, SO, + 2 S= 
2i\a, S,?" az, alszt~1 t . oldatbol a so kqcgcczcscdik A vizoldat 
lugas ~cmhatasn, asvanysavakkal SO,-t fejleszt s S csapódik 
le belole .. Ag NO,-rnal fehér, majd megfeketedő válmám t ad 
mely A.'L~ SO, és Ag S-héíl áll. 2 g1 jegeczes só 10 r vizbe1; 
?ldva 1-:'21,gr ,s~ahad j~~o.t. szintclenit s a jodomctriában a 
1od mcglrnl.aro~asara ?asznalpk 1~ eloldja az Ag Cl!, Ag Br.-ot, 
Ag J-ot, m1ert 1s a fcnykepészetben a lemezek változatlanul 
rnara'._lt rés~ének feloldására (fixirozás) használják Alkalmazzák· 
10 : faO aranin oldatban bels6leg fertőző hántalmakilál, féílcg 
ha azok a g~ omorban, belekben székeltek; külsőleg oldalát 
n1os~ov1z. g) ana~:t h_aszn<llj~lk pa1asiHi1 bői bánta: inak eseteiben 
L SoluiIO nat111 thwsulf. dccinor rnalis 

Natr!umjo_dat = Natrium jodicum 
~atrrnm JOdatun:i, n:itr hydrojodatum, iodurelum sodae, 

h)ChO.Jodas sodae, 1odidurn natrii, jodnalrium, szike1wiblacr · 
Na J, .2fl_20 ~ 186, a !nagy. II. osztr. VII. német Ill. holland é~ 
an;enkai g~kv • s~enn~ hivatalos. A kalium jodatumnál leirt 
n;odok .sz:rm,t alhthato elő a megfelelő natiinmsók alkalmazá
sa~al At}atszo. rhombos lemezeket alkot, nag} obhárn azonban 
m;nt teher apro os~lopokban jegeczedett por jön elő, mely leve
~on rnegne~v,esed1k s vörös szint vesz fel, mivel a levegő C02-

a?Jlk behatasara J szabadul fel s Na2 COs marad vissza 0 6 r. 
\Izben, borszeszben feloldódik, az oldat sósavval ne pezsegjen 1 

·- 300 -· 

Épúg) vizsgáltassék, mint a kalinm jgdatum Cremor tartariYal 
\ álmányt nem ad 

Hatás és alkalmazás tekintetében megegyezik a kalium joda
lnn1n1al. 

Na J-ot tartalmaz a l1ahÍ1inthocorton s a különböző tenger
v1z1 moszatok. melyek már régebben goly'a s más bántalmak 
eseteiben alkalmaztattak 1-4 gr -as adagban naponta 3·-·i-szer 

l\latrium jodicum, natrinmjodat, jodsavas natrium Na JOa, 
fehér, n1elegYizben oldódó por, 1nely a kaliurn jogicun1hoz ha
sonló módon állitható elő Na OH-ból 

l\latriumjodid ~ Natrium jodatum 
lllatrium kalio-tarfaricum ~ Kal natrio-tartaric Sal Seigneti 
l\latriumkéneg = Natrinmsulforatum 
Natrium· lacticum, lactas natiii, tejsavas natrium: Na Cs Ho 

Os ~ 112 Szintelen Yagy sárgás szörpsűrü fol)adék, gienge 
sós izü, viz és alcohol feloldja Előállitható oly módon, hog) 
± r tejsavat ·l r vizzel higil'a :17 r NaHCO, forróvizes okla
lá\al közömbösitünk s az eleg) el 5 1 észre besííritjük Poralak
ban alig lehet tartani, mi,:·el igen vizszivó 8-~16 gr.-os adag
ban alkalmazzák mint csillapitó és hóditó szert 

lllatrium muria!icum ~ Natrium chloratnm 
l\latrium mur iaticum hyperoxgenatum ~ Natrium chl01 icum 
l\latrium nitricum, natrii nitras, nitras sodae, nitrum cubí· 

cun1„ salélrornsava szikeny, chilei salétron1, J\Ta iV()r, = 85 
.\ természetben a natriumsók jelenlétekor épúgy képző

dik rn!nt a kalinn1 nitricun1 s Perunak 'Iarapaca nevü tarto
mányában nagy telepekben jön elő, mint Chilebe szoktak vinni 
liszlitás 'égett honnan nevét is kapta Eme féleség azonban 
számos fcrtőzmén) mellett csak 55"/0 Na NOs-ot tartalí1rnz, azé1 t 
g) ln ünk a házilag készült készilmény ta!lásút rendeli el Elií
úllithaló ol) módon, hogy 400 g1 hig HNOs-ot ap1únként 120 
gr Nn lfCOHnal !elitünk s hepároljuk annyira, rnig a felületen 
hártya képz6dik, a kihűléskor a Na NO, csaknem koczkaa!alm 
rhomboedricus jcgeczekhell válik ki, melyek szilllelcnek. 15 sr. 
Yizben és 50 s1. alcohollrnn oldhatók, a vizolclat tfonény H, S01-
' al s kibíílés után fen osnlfútoldntlal megbarnul.. Hevitve hamar 
n1cgol\'ad s élen.) it, a lángot \akiló silrgúra f'esli 1 a láng intligó
oldaton M nézve nem lesz vörös. ií"/0-os oldata neutralis legyen 
s l-l~ S, súskasa\·as an1n1on ne zavarositsa n1eg, savanyu oldata 
Ag NO, vagy Ba Cl, által leg!eljehh gyengén tejesedjék meg 
jódot v lmímot ne tartalmazzon 

A Na NO, hiísilő izü, ;) 0/„-os oldata már iztelen; a gyomorba 
jutva a vé1he könnJen átszivárog s nagy adagban a szines 
vérscjtektől vizet von el, miáltal az anyagforgalma! csökkenti 
s a hőmérséket leszálitja; a felrérn)'ékre oldó befolyása van 
0 5 - 2 0 gros adagokban alkalmazható a J( NO, javallatai alapján 

Natrium nitroproussicum ~ nitroproussidnatrium, 1 o 
Natrium nitrosum, natrinmnitrit: Na N02, az angol gykv. 
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szerint hivatalos s olv módon állítható elő, ha a natri~m nitricn
mot kétszerannyi ó!Űmmal olvaszják össze s a kihíílt tömeget 
vizzel kivonják s kijegeczitik. Vizben jól oldódó lngos kémha
tásn jegeczek, mint diaphoreticnmot és antispasmoticnmot hasz
nálják 0 5 -2 0 gr -os adagban 

Natrium oleinicum ~ Eunatrol 
Natrium orthooxybenzoicum ~ :\'.atrium salic) licnm 
Natrium permanganicum = :\'.atrium hypermanganicum 
Natrium phosphoricum, az orthophosporsavnak három sója 

isn1cretes: 
1 Szabályos natriumphosphát Na 1 PO„ hinatliummtho· 

phosphát, a dán gykv. szerint hivatalos s úgy késziil, hogy 
dinatrinmhydrophosphálot Na OH-ban oldanak s az oldatot 
kijegeczitik, haloldalu, igen jól oldódó jegeczek, a vizoldat a 
C02-t moh9n eln) eli s Na2 COs-dá alakul; 

2. dinatriumlzyd1ophosplzát: natrium phosphoricum, phos
phas sodae, sal mirabilis perlatus, phosphas natricns, alcali 
minetale phosphoratum, sal calhmticum Pearsoni, stb NadJP(J, 
12 Hz 0 = 358, a magy II gykv. szerint hi,alalos, valamint az 
oszlr. VII nBmet III angol, dún, holland és amerikai g) kvek 
szerint is, a naliium phosphoricum alatt mindig ezt a ké
szítményt értik. Előállilható oly módon, hogy phosphorsavat 
melegités közben Na2 C03-mal közömhösi!ik, mig lugas oldatot 
kapnak, melyet átszfüés után kijegeczitenek. Nég} oldaln, hamar 
szélmállo hasábok, i r hideg és 2 r meleg,izben oldhatók, 
Ba Cl, az oldatban fehér, hig HCl-ban oldódó csapadékot okoz; 
1lg NO, sárga, HN01-ban oldódó csapadékot ad Hevilve elveszti 
jegeczvizét s 2!0°-nál pyrophosphorsavas natriummá alakul. ~e 
legyen arsennel s nehéz fémekkel fer lőzvc, ugyszintén chlori
dokkal s sulfátokkal sem.. „: 

Ize alig van A g) omot ha jutva annak savát közömbösiti 
s a sejtek ömlésviszonyaita ugy hat1 n1int a konyhasó és a 
Na2 CO, Alkalmazzúk enyhe hashajtó gyanánt 10-15 grammos 
adagokban Diabetes melitusnál is a Na2 COs javallatai alapján; 

3 .. natriumdilzydroplzmpluít: Na H, PD •• smar1yu kémhatásu 
rhombos oszlopokat képez. melyek vizben jól oldódnak, erős 
izzáskor melaphosphorsavas natriummú alakul. Előállitható a 
szabályos sóból, ha azt hosszabb ideig phosphorsavval melegilik 

Natrium phosphoricum solutum, egpzer szabályos kémszcr. 
azaz n1inden cn1'.l-ében egyenértéksülyának n1cgfc1clő mennyi
ség van feloldva, azaz minden cm'-hen 0119 gramm jegeczes 
di na tr inmhi dr ophosphút 

Natrium pyrophosphoricum: P2 0; Nai + 10 füO = H7 szin
telen jegeczck; előúllitása ngy történik, hogy 10 r meleg helyen 
elmúllotl dinatriumhydrophosphátot veresizzúsig hevitenek mind-
addig, mig a középről kh-elt próba .4g NOs-mal nem ad többé 
csapadékot A kihűlt tömeget 80 r vizben oldják s 2/ 3 résznyire 

.J 
1 
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párolják be, mely oldatból a pyrophosphorsa".as natr~m1;1 ,ki)e
geczedik Alkalmazzák .,,--ferr pyrophosphoncnm keszttesere. 
Hozsda- és vasgálicztintapecséteket eltárnlit A német I és hol-
land Ill. gykv szerint hivatalos. . . 

Natrium salicylicum. qatfium orthooxybenzmcum, sahcylsa
vas natrium: e, H. (OH) CD 0 Na H,O = 338; az összes gyógi_
szer könyvek szerint hivatalos, nalrium carbonatoldatnak sah
cylsav\ al való telilése által állilható elő, az oldatot bepámlj_ák 
s kénsav fölött száriljúk l:' én0 lő fehér jegeczes por vagy pik
kelyes lemezhalmaz, egyenlő t f vizhen is oldható sárgás 
syÚ1psű1 li folyadékká, mely i_ge12 édes, utólag .c~ip~s ; _az oldatb:Jl 
savak sahc,ylsavat csapnak ki; ~>00-szoros l11g1tasnal 1s a Fe„ l_l6 

iboh aszinür e festi, az oldal Ca SO.-mal megzöldül Ammoma 
jól, horszesz 8 részt old fel, az t1mmoniás ~!dat Ag ~'0,-m~l 
nem \ültozik meg, a \Ízoldatból azonban teher csapadekot va
laszt le, meh alcol10lban, HXOs-ban oldódik 1 grammját he
vitye phenolgőzöket fejleszszen s 0 32 gramm Na, CO,-ot hagy· 
jon hátra 

"' natr salicylicumot mint a lest hőmérsékletének leszál··· 
litóját 1-2 grnmmos adagokban adjúk mindama esetekben, 
melyekben a salic) !sav van javalva. Este. 1 /4 óránkét~! 3 gr -ol 
bevé"\c 111i11t izzasztó szer kitűnőnek bizonyult n11nde11nen1ü 
rhenmalicns bánlalomnáL igy meghűléstéíl sZ>\rmazó fogfájásnál, 
heveny izüleli csríznúl, rheumaticus ncmalgiáknál, hólyaghm ut
nál, epekőkólikánúl fölcg mint az epét elfolyósitó sz~r .. Hatha
tósan cl6scgiti a savós 111cllh::Í1 lya izzadn1~inyok felszívódását a_z 
izzasztás Mtal. Anlisepticus hatása nincsen. Mivel a natr sah
q licumol tendesen porban adagoljúk, tanácsos azt nem ostyá
ban be\etrni, hanem oldva, mivel a gyomorban oldásüra sok 
ued\et von el s helybelileg lobos izgatódást, égető érzést okoz, 
oldatban bevéve hamarabb is szivódik fel, mivel nagyobb lerü
leleu érintkezik a g} omor nyákhártpíjával Adagja 0·5-1 0 gr 
1/~ óránkc'nl 3 gran1rnig . 

1 Natrium santonicum, sanlonsavas natrnun: /\a Cl5 Hm o, 
és a nalr sanloninicum: Na, C15 Hm Q, + 7 H,O, vizben és alco
holban jól oldódó fehér jegcczek, melyek a santoninnak Na OH
ban való oldása s kijegeczitése által állilhatók elő; nnvel 
könnven oldódnak, a santonin helyeit használják mint anthel-
minticumot 0 10--0 20 g1 -os adagokban. L Santoni1L . 

Natrium silicicum liquidum, folyó kovasavas szikeny, HZ

üveg: Na, Si Ds; szörpsürü, 11 f. s folyadék, a magy. II. gykv. 
szerint hivatalos. Előállithaló oly módon, hogy 100 r quarcz
homokot 20 r. Na, S04 és 20 r. C-ből álló keverékkel olvasz
tunk, a megolvadt üvegszerü tömeg vízben lassan feloldódik; 
qnar czhomok és Na, COa, tűzkő por és Na DH összeolvasztásakor 
szintén vizüveg keletkezik Az oldott vizüvegből savak hozzá
adására átlátszó, kocsonyás, homál) os Si 0 2 válik ki, tömény 
savak tömötten csapják azt le, a csapadék igen hig savakban 
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oldódik. ugyszintén maró lugokban is, ha azonban az Si 0,-t 
szárítjuk, többé oldható nem lesz 

Natrium stibicum natrimn antimonicum, dárdan\os szi
keny: Na Sb o,; fehér, forró vízben oldódó por, mely· képző
dik antimontrisnlfidnak s Sa NO,-nak összeolvasztása alkalmá
val A megolvasztott tömegből a Na Sb 0, vízzel kioldható. 

Natrium subcarbonicum = Natr hydrocarbonicum 
Natrium subsulfurosum = Natr hyposulfurosum 
Natrium sulfanillcum seu anilosulfuricum: c, H, N02 S02 

OSa + 2 ff, 0, a parnamidobenzolsulfonsav nahiumsója (1 Acid 
snlfanilicum), mely vízben oldódó fehér lemezeket képez Al
kalmazzák acnt jodismus és mrhnrut ellen igen jó eredmény
Jl) el 10: 200 arán} u oldatából naponta 3-4 kanállal 

Natriumsulfát = Natr sulfuricum 
Natrium sulftd = Natr sulfuratum 
Natriumsulfit, natrinm sulfurosnm Na, SO,. kénessavas na

trinm, oly módon készül, hogy Na, COs olda:ába H2 S-t öntünk 
\elilésig, vagy ha tömény ;\'a OH lugba S02 -t 'ezetünk s telí
tés után Na OH-t adunk hozzá: Na OH + S02 ° 0 Na H SOs; Na 
HSO, +Na OH = Na2 SO, + fü 0 Szintelen, vízben oldódó je
geczek, alkalmazzák mint antisepticnmot belsőleg is 0 +-i 0 
gr -os adagokban. A fényképészetben is alkalmazzák a különböző 
reducáló oldatokhoz 

Natrium sulfocarbolicum: Co fü. Oli SOaNa = 196 Fehér 
szagtalan, vízben és alcholban oldódó por Előállitható a követ
kező módon: 10 r. jegeczes carbolsaval 10 5 r lömény, 
H, SO,··val leönlve 70-80"-nál 2 napon át állani hagi juk, majd 
1 napon át a hőmérséket 90°-rn emeljük, a kihüll folyadékot 
kétszcranr11 i vízzel higitjnk,. majd folytonos ka\ar ás közben a 
folyadékot Na, CO,-mal köiönbösitjük, kélszerann; i alcohollal 
keverjük, az alcoholt lepároljnk s a maradékot hesürilve meg
szárítjuk 0 5-2 0 grammos adagokban alkalmazzák mint bél
antiseplicnmot hagymáz, himlő, cronp, tüdővésznél, külsőleg 
sebek mosására 

Nafrium sulforicinicum Berlioz: Cm H„ O, OSO, ("), szörp
sürü sárga tiszta folpdék, vizzel fejetet képez Előállítható a 
következő módon: 1 kilo tiszta, hideg riczinus olajat adnak egy 
hengeres edénybe s 250 gr 66"-os tiszta kénsavat csepegtetnek 
hozzá cseppenként 12 óra mnlva az elegyet lOo,'o-os konyhasó
oldattal mossák, az olajas réteget .Na OH-dal közömhösilik, 
de kissé savanynan hagyják s 9-10 napi állás után megfil
trálják. 1 kilo riczirms olajhoz 200 gr 300/0-os Na OH szüksé
ges Igen erős antiscpticnm, 11lkalmazzák a jod, phosphor, na
phtalin sth belső adagolására mint bélantisepticurnot 

Natrium sulfosalicylicum: Na C1 Ho o, SO,, fehér, vízben 
oldódó jegeczek hasonló módon állítható elő a uatr sulfocar
bolicnmhoz. Anlisepticnm és antirheurnaticum, a natr salicyli
cum helyett használják 
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Natrium sulfovinicum, natrium aethylosnlfuricum, kéu-bor
savas natrinm: so, C2 H •. Na Cznkorizü, kellemes szagu só. mely 
el<iállitható oly m~don, hog;_ 1 r. alc?l10lt .2, r. k~nsavval ho~z
szu időn át meleg1tenek s vrzzel valo hrg1tas utan az eleg} el 
Ca CO -mai közömhösilik, i>tldőn Ba SO, csapódik le s Ba (SO, 
C, H,,)' 1- 2 fü 0 marad oldatban~ ha ehhez Na, SO, oldatát önt
jük, ismét Ba so, válik le s kenborsavas natrmn'. marad ol
datban L)-20 grammos adagokba11 mmt hasha1tol ,alkalmaz
zák, nen1 csikar._ a sin1a izomelen1ekre nern hat. azer t terhes 
nőknél alkalmazhatni 

l\latr-ium sulfuratnm, soda sulfnrata, natrium-kénmáj, 11a
triumkéne0, Na2 S, a kalium snlfuralumhoz hasonló módon á!Hl
latik elő Szintelen, vízben jól oldódó tömeg, Mg_so,-~nal feher 
Mg (OH), csapadékot ad. Kénes fürdőkhöz s deprlatormi;iokhoz 
használják krétaporral s vízzel péppé ke".erv Alk~lm_az~ak mrnt 
titkos szert favnsnál, Aq NO,-mal ha1festesre, külonhozo szappa
nokba teszik bőrbántalmalmál 

Natrlum sulfuricum, snlfas sodae, sal mirabilis Glauberi, 
sal Fridericiannm sal catharticum Glanbeii protosulfas pro
toxvdi sodii. soda \ilriolala, alcali minerale vitriolicum, vilri
olu;n sodae kénsavas nalrium, Glauber só, csodasó: Na, SO, 
10 H, () = 322 A természetben n:int ásvány mir~bilit és lhe
n::u dit néven isn1crete.s, a s6sforrasokhan (kescrüvizek) s ten
ger-vizben is előfordul, el6ször ,Glanb_er, álli~otta elő, 16;58-ban 
a kon 1 hasának H SO -val valo heviles.e altal .: 2 !Va Cl+ H, 
SO -~ N H SO +Na cl + HCI, veres izzásig hevitve; Na H SO, 
+ Na Cl= Na: SO, + Hq1 Na_gy víztiszta _r1~gylapu_ jegcczeket 
képez, mel.) ek a Jevegon mar rendes ho1~el elmallanak VI7;
vesztés fohtán (natr. sn!furrc dilapsum) Szagtalan, igen sos 
izü, 3:J 0-ná( megolvad jegeczvizében . 100 rés,z viz ~ jegec;es 
sóból hőfok szerint 12-iS-100, mrg 33°-nal 322(1 snlyreszt 
old fel, ezen felül a oldott só apró jegeczekben válik ki. Tömény 
oldala sokáig eh\11 ha levegő nem jut hozzá, levegőn azonban 
hamar jegeczedni kezd Ne legyen fémekkel, J>!a H so, .. val chlo
ridokkal fertőzve A magy. II g} kv szermt hrvatalos 

Kis adagban elég hamar átszi várng a vér be s átszivárgási 
egy ülthatójánál fogv~ ?b!>ól v1z,et . von, ~l, rn1 az a~1) agf_or gal
mat s a szövetek potlasanak hatraltatasat okozza, mi az rzmok 
elernycdésébcn nyilvánul Nagy, 8--15 gra~mos adagh~n oldat 
alakjában hashajtólag hat, mivel nen,i e:_iged1, _hogy a v1z a be
lekből fölszivassék hanem még a ver bol 1s vrzet von el; a be
lekben élenyteleniÚ, mivel H, S is ürül ki használata ntán 

~!int hashajtót alkalmazzák lomha hélürüléssel bíró egyé
neknél, főleg ha azok jól táplálkoznak, s k~v~set _mozo_gnak; A 
czukros hngyárnak végzetes k11nenetel~t hatraltat,J_a s la~as alla_
potnál miill elvonószerl is használhatrn A bndai, manenbad1, 
karlsbadi, ásványvizek mind Na, S04 -t tartalmaznak Ne ren-
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i~te~sék a .• belek, lobo': bá:italmainál, vérhasnál, hagymáznál 
ag1a a .szaraz sonak ;i-2;, gr a 1egeczesnek 20-50 gr. 

Natrmm sulfurosum = lliatr snlfit L 0 

Natrium s.ylv!nicum sen abietinicnm, sylvinsavas szikeny 
C,?. H„ O, Na, leher„ alcoholban oldódó jcgeczek, akként ké
szul: hogy .rn r )cgeczcs Na, CO,-ot 20 r forróvizben oldva 
10 I . )regedu~yant~val kevernek s vizfür dön 1 órán át állani 
hagy.)'lk ~!\ .hrdegv1zzel kicsapott po!l vásznon összegvüjtik s 
enyhe honcl meg~záritják 0 5-2 g1; -os adagokban Íabdac;
alak~a'.1 allu~lmazzak blenorrhoenál. Epily készitmény a natr 
copa1v1cun1 is 

. N_a~iu_m ta'.taticum tar taras sodae: C, H, O" Na2 + H., O = 
230, legallo f~her 1egeczek, előállitható olv módon hoay ·10 1 
crnmor

11
tatrttark!l' GO r. ;1izbe~ oldva 19 r Na, CO, n~al telilenek 

s az o e a o qegccz1tr' Alig étczhető sós izü 10-30 gra 
d 1 t „ l 1 · · ' m-n~os .a ag iar1 CJJe. icveve kellemes hashajtó; analog össze-

tetelu a kal lat tari e neutmmmal. 
Natr!um te.traboricum = Antispasminum, !. 0 . 

Natr~um th1os~lfá.t = N~tr hyposulfnrosum, L o 
~atrium vafenamcum: C, H, 0, Na= 12i az arwol g 1 In

bcn, lnvatalos: Igen vizs~ivó, zsiros tappint{lsu: töt éker~) töi'nea 
H, S04-va.l leönlv,e .:a!enai~aszagot áraszt, izzítva 42o/0 Na, co: 
mat?d y1ssza Eloalltthalo a valerianasavnak Na OH-dal - valt\ 
teh~ese, al~al, az oldatot enyhe hűnél homokfürdőn kell beszári
L111 0 "-,2 gr -os a'.l~ghan a!lrnlmazzák a valeriansav helyett 

Natrium vanadm1cum: ,'\a2 VO" + 9 H O · apró sárga jeae
czck me!.J e~{ még 200000 rész vizzel is ~árga oldatot ké J~z
nek A t ezsok helyeit alkalmazzák az alcaloidák fölkereséjére 

Natron l~g = Natr hydrooxydatum solulum 
N,atr:onmasz, oltott mésznek és Na OH-nak elegye, oly mó

don k;szul, hogy a meszet oldott Na OH-dal oltják meg s a 
kevereket v~sset penyőben heszáritják Nitrogéntarlalmu vegy.ek
kcl ammomat fq1leszt s annak kimutatására alkalmazzá'.< 

Nb. = a moh chemiai jele 
Nebulae = Hostiae 
Nectandra puchury major, l F aba pichur im 
Necta~·ium, a virágok méztartója 
Negat1v~ nem.leges„ valamely alapul felvett tulajdons:lgok

~rnl ;lle?kezo. ~ula1donsagok általános neve Igv szolÚnk a dele-
1.ess~gne} postt1v <+ .. ész~ki sark) és negativ (-, déli sark) 
sat kakrol, electromossagnal a telepeknél pozitiv (zink +) ' 
nog~tiv (-:-, szér9 sarkról; a testeknek eme két saJátsága a~= 
hrl.aJdonsaggal. bu, hogy egymást .v_onz~ák, míg a positiv a po
stt1vot eltasz!tJ3 !gy szolunk pos11tv es negativ elemekről is 
as,zennt; annnt azok a villamos vegybontásnál a fent jelzett tu
laJd?nsag s':ermt a negativ vagy positiv sark felé vonzódnak 
A femek ~nmd a n?gal1v sark felé vállanak ki, tehM positivak 
(az elleatetek vonzak egymást), a többi elemek a positiv sar-
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kou. tehát negatívok. A sarkok iránt taimsitott viselkedés tehát 
a positiv vagy negativ tul;ljdonság adja meg az elemeknek ve
g; ületté való egyesiilésél: mindig ellentétes lulajdonságu ele
mek képeznek egymással vegyületet P o a H positiv elem a 
Cl negatív = HCI; a fémek _;>ositivak az oxygén negativ, azért 
a fémek hamar egyesülnek"azzal fémoxydokká. A Ingok és sa
vak is ellentét tulajdonságnak s egymással sókká egyesülnek 
L Affinitas chemica, Electrolysis, Elemek 

Negrolin = Creolinum 
Nehezék = drachma, 4 375 gr 
Nehéz fémeknek nevezték a régi chemiában ama fémeket, 

mel) eknek fajsulya 6-nél nagyobb volt, ellentétben a könny ü 
fémekkel, melyek 5-nél kisebb fajsnlyuak Nehéz fém p .. o 
aurum, ferrum platina stannum, plnmbum, hydrargyrum, kön)-
11) üek: lithiun1, kalium, natrium, alun1iniun1, 111ngnesiun1 slb. 

Nehézkór = Epilepsia 
Nem, genus 1, az organicus világban a hin1 és nő ellen

téte; 2, az együvé tartozó élőlényei{ hizon.~i"os csoportja, n1e
lyek együll\éve családot alkotnak L lliövénylani felosztás 

Nemes fémeknek nevezték a régi chemicusok az aran) at, 
ezüstöt s platinát, mivel azok levegőn nem OX) dálóduak 

Nemi tehetetlenség, l Maglalanság 
Nemleges = Negativ 
Nemzés, nemzőszervek, l. Coitus, (:olpos, l-Iin1vess7.6 
Neon, uj elem, melyet Hamsay és Monis W Travet a le

vegiSben a crypton és metargon társaságában találtak; az ar
gonnak ne\ ezett , elem<-nek alkati észe, melyből cseppfol1 ósitás 
által állitották elő Gázalaku, H ff7 f s (H = 1.) test, tulajdon
ságai az m gonnal egyeznek meg. 

Nepalin = Aconitum get manicum 
Nepenthes, régi gyógyszerkönyvek készítménye, állott opium 

kivonatból, ambrábót, sáft ány hó! stb. 
Nephralgia = Vese[ájdalom, nephritis = vesegyuladás, 

nephrolithiasis Hugykő l o 
Nephrodium filix mas = Filix mas 
Nerium oleander, rózsababér. leander, örökzöld cserje a 

nevéről nevezel! családban. 4 faja a mérsékelt óv déli vidé
kén terem Levelei bőrszetüek, füzlevél alaknak, szép rózsa
szinü 'irága álernyőt képez Bódiló, igen mérges; vesszőtől is 
szaporitható. 

A görögök, arabok s pet zsák mát ismerték az oleander 
111é1 ges voltát, Dioscorides és I)linius irataiban n1ár vannak 
jegyzetel<. hogy az az állatokra nézve mérgező, ha pedig egy 
ilj mérgezett állat megharap valakit, az is megmérgeződik, de 
botba áztatott rnthától n:eggyóg) uL Ebn Baitbm arab orvos 
11.l8-ban a levelek és két eg főzetét fej korpa és rüh ellen ajánlja. 
I.ibanlius már fölismeri a nerium oleander illatának mérgező 
'oltát is. 
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A nerinm oleander leveleinek és kérgének hatóanyagát 
Pelirkan, Lncomski, Schmiedeberg állitották elő, kik szerint az 
európai oleander levelében két gl) cosidnemii fül) ag foglaltatik: 
neriin loleandei-digitalin) és olearndrin, melyek hig savakkal 
melegitve vizet vesznek fel s cznkorra hasadnak Eliíállithatók 
a száraz levelekbiíl 50'I,-os alcohollal készitett szörpsüiü 
kivonatból Dr Hintz G)iirgy szerint a következőleg: a vizzel 
higitott kivonatból a cser~avat ólorneczet és aminonia segélyé
vel két izben kicsapjuk s a szüredékhez ismét ólomeczetct s 
an1n1oniát adunk, midőn fehér. ólon1Yegyületté alakult ne1 iin 
csapódik le, de egy része oldva, marad Eme vegyületből a 
neriint ngy választjuk ki, hogv alcoholban oldva. apránként al
coholhan oldott csersavat adunk hozzá s az oldatot Zn 0-dal 
\izfürdőn szárazra pároljuk A száraz sárga anyagot alcohollal 
kivonjuk s aetherrcl kicsapjuk, midőn a neriin hófehér dara
bokban nyerhető ki. 

Az Öleandrint a kivonat bepárlása s chloroformmal való 
kivonása által U) errk, arnorpb fehér, lemezesen elhel y ezkedell 
darabokból áll Az afrikai féleségben neriinen kivül még egy 
neiranthin nevü gl)cosida van, rnel.\ a neriinről Iesziirl oldal 
bepárlásakor könnyü pelyhekben válik le 

Az oleander leveleinek leszakitása helj éhől kifoli ó fehér, 
később sárga nedv opinmszagu. de hatóanyagot nem tar lalrnaz 

A nerinrn oleandet hatása a dígitalissal egj ezik meg s a 
virág és levelek kigőzölgése fejfiíjást, szédülést okoz. Kérgének 
főzetéből patkfoj mérget készitenek (\' ö Dr Hintz György 
értekezését a :11Neriu1n oleander Jevelének szöveti szerkezeté
ről és alkatrészeiről' Gy. H. 1897 22, 23, :H szám) 

Nerolin, az oleum nerolinak Schimme! által 1885-ben cl<i
állitott illatarn aga, mely borszeszben és olajokban oldódó fehér 
kristálylapocskákat képez. '\z illatszergyárlásrníl használják 

- Nervi = Idegek, l o 
Nervina, az idegrendszerre ható gyógyszerek csoportja, 

me!) ck aszerint, amint hatásukban azt izgatják vagy csillapil
ják, felosztalnak excilantiákra és narcotikákr a. L, o 

Nervinotonica remedia, idegzsoogiló szerek = anaesthetica. 
Nervosin, specialitás ideggyöngeség ellen, I_)izzala Z\\ in

genbergi gyógyszerész hozza forgalon1ha; tartalrnnz 0 02;5°;
0 

vasat, valeriana-·, angelica-, potcntilla-, narancshéj és édesgyö
kér porából készült labdacsokat 

Nessler kémszere ammoniárn 

Rp 
Hyd1 mg. bijodati rnb1 i 
Kalii fodati 
Nat1 ii Irydrno1yda1L 
Aquae dcstillatac 

1u0, 
5 () 

20 0, 
1 {)() o, 

A mercurijodidot kis porczellánrnozsárban vizzel eldör-
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zsöljük, azután üvegbe öblitYén. az elegybe a ka.liumjodid;it b~
ledobjuk; a nalriurnhidrm;ydot, '.'. megm,~rnd! yrzk'.; oldjuk __ es 
a Jehült lngot a többrhez eleg) llJuk Az nleprtes .. n\1an megti,sz 
tult fohadékot jól zárt üvegdugós pal_aczkban, sotetben tar lJnk 
el (Dr · \Yinkler J) N,essler yyula nen:et agncnllm che mrcns 
combinatiója. Ammomá\ al.. .fenet csapadekol ad 

Nestle-féle tápliszt, 1. Nutrimentum Nestlc 
Neuralgia = Idegzsába L o. .., .. , , _ . 
Neurasthenia, idegesség, az rdegrendszer m?lwdescnel, kr-

rnerülése. melyet nagy kedél.) ~o;-galm_ak, ~n) agr gondok,. sze~
lemi tulerőltelés és kicsapongo eletmr!,d o,rn~n?k ~ ;ie;iras~,e
uiának azt a nemét, mely az agyvelonek krfar adasabol szar-
111azott, kin1erülési neurasteniának, ce1 eln ahs i; -~1ak nevezi~.;:; 
n1ig az idegr endsze1 nek ·.\ eles_zül~tcll g) enges?get }~1 h.~It~e~ 
ncurasleniának rnondják I~z lllobbrban ~zcnved ... ok„ l11dl .. kis,,, o 
r nkban g) enge alkotásnak, sentim~ntahs kcdelj nel~, IJCdosek, 
nyugtalan áln1uak s ncn1i öszlön_ük igen !1~~1a~. f~llep_ s sol~a,1~ 
közülök önl'ertőzéík A nemaslerna a legkulonbozobb ellentcle~ 
ll'mgulalokra s erkölcsbeli fonúkságokra \ezeti a betegeket ~ 
é~zl)eli s erkölesbeli tehetségük közölt lellünő eg) ensnlybelr 
zavarok n1ulatkoznak. A ncuraStenia a l~gkillönbö~„c)bb s~~1:1 e}{ 
1nííküdési zavarában n.\ il\ánulhat. l{ezelcse nagy tureh~1el 1~c
ll) el az onos részéről, A kirne1 ülési bajnál J'.Íher~é'., ludegv1z
kl1rn, ';illan\ ozús vezclnek c:.zélhoz., g.yogyszere1 koz:il i:1egem
litendők a ·tüneti jelenségeket csillapitó szerek: bromsok, s~rl
phonal1 chlor al, az .. an1 agf:Orgal,0111, ~l~1~kitésc ,is,. halain: as se~:~~ 
eszköz az clgyengnlt rdcgek taplulas<Ira s ezc11tal azok erosr 
tésérc. ., 

Neuridin, a lóhns és halak rothadásakor k;Ietkezo pto 
n1ain, a cadaverinncl izo111cr nen1 mérges C5H141\~ Igen born-
!ékon\ . 

Neurin, aelh} Jentrimethyloxiamin, oxaethyllr m'.ell;} larnrnon: 
oxydlndral: igen mérges vegvület, melj a f~hcqeks '.' lrns 
rotlradásakcÍr képziídik s trimelh) lvinH-ar_nmonmmh; dr oxrdnak 
tekinlhetrí: Co Hm NO Előüllitható a lecrthrnnek_ va~.)' protago_n
nak baryt,izzel való főzés? állaL vagy ha, cholrnt Jodhydro~.en
nel melegitü11k s a folj adekot n~d".es ,e~u~lo:<j ddal hozzuk osz
sze, l Cholin; előállítható a topssargaiabol rs, ha az ~ethen ~l 
s alcohollal kivont s megszáritott anpgot Ba (OH) 2 ~ vrzoldf\la
val 1 órán át hevitjük s CO.,-t vezetünk bele, mrdon Ba CO, 
csapódik le; a folyadékot szÖrpsiírüre pároljuk, alcoJ10llal, k~
vonjuk s PI C/4-dal platinnemid_int csap':'nk !e belole, vegr;l 
H. S-ne! a PI fémet kéneg alakpban levalaszt1uk s ekko_r_ so
s;vas nemin marad oldatban, melyet légszivattyu alatt ki.1ege
czitünk s Ag 0-dal a nemint mint yfatiszta szörpsíírü ~npgot 
n' erhetjük ki. Vízben könnyen oldodrk s CO,-t mohon sz~v 
rriagába, savakkal sókat képez, fő2' e felbomlik a~lhylengl.J colla : 
s trimethylaminná Co H" (J,N = C,H, !OHI, + N(CH,), A nemm 



- 318 --

a mus~~rinh~z hasonló h~tásu_ igei; ~rős szi;méreg ·Feloldja a 
1ost~n;akat es ~!vadi fehern)et. rnmelfogva 3o, 0-os oldatát ron
csol_o tmoklobnal ecsetelőűl adták; roncsoló izzadmán) okkal 
bontott sebekre mint mosóvizet is eléggé kielé•rilő eredmén)"-
m·el alkalmazták · b 

: Neuro?in, acet1lpm~oxyphcnjl-urethan: Coff1 (0 GO CHa). 
J\HCO (}C, H,; fe!1er Jl'ge;:zes pm, vizben oldódik; igen jó 
ant1p.J_iet~cumnak es 1degzsabaellenes szernek bizonrnlt, alkal-
1nazzak idegzsábáná/ 1 n1igraennél, csuznül 1 O -15, <rran1mos 
adagban b 

Neurologia = Idegrendszertan 
Neuroma = Idegdaganat 
Neuroparalytica = Hűditő szerek l Anaesthetica, Pai a!) tica 
Neurosis = Idegbetegség, 1 o. ' 
Neutralis, semleges, közönbös, a chemiában a testek s ve

g; ületeknek ama csopo;tja, melyeknek tulajdonsága az, hogy sem 
sa,anyu, sem lugas hatast nem mutatnak. az erre szolgáló kém
s:erekkel szemben közönbösen viselkednek. Neutralisoknak ncvez
zuk a szabálj os sókat, p. o Na Cl, Na2 COs, Na2 504 stb. I Sók 
.. Neu!ralis~ln!, közönbösiteni, valamelv testnek activ che

mia1 tulajdonsagat_ egy ~ll.enkező tulajdonságu testtel lerontani, 
p. o, _a. savak tulaidonsagat a Ingok elveszik s megfordítva. a 
chem1ai processus terméke pedig a közömbös só 

Nevezéktan (gyógyszerészi) 1. Nomen-Clatma 
. N_ewton (nyutn~ !~sák, az uj_abb mennyiségtani physica és 

c~1llagasza_t megalaplloJa, a g1 av1tat1ónak fölfedezője s az első. 
k~ a 1rnpfen1.t. üvegprizmával felbontotta s alkalmat adott a 
f.eny m1benletenek t~n~~n1ányo~ására, rnig n1aga csökönyösen 
ta~aszkodott az em1ss10s elmelethez, melv szerint a féin a 
a lén) ~ő tesl~ől kiinduló a11yag. L F én) ' · 

Nr = N10bmm chemiai jele 
Nickel = álani, nikli !. Nicolum 

. Nic~l.eus Al~xandr~nus v Myrepsus, hires görög orvos 
A~~xandnaban a _Xlll szazadban; görögül irt gyógyszertani mun
ka.Ja latm forditasban maradt fenn 

. Nico_I féle hasáb v. prisma, fénysarkitó készülék. mehet 
a~ 1~land1 p

0
átbó_l k~szitenek ;\. mé~zpát:rhomboeder jegeczen 

az_ elh~~ 71 -1111 sz?g alatt haJlo ket parhuzamos lapot 68"-ra 
c~1sz?lpk le s a csiszolt lapra me1őlegesen a jegeczet ketté 
vagiak ngy, hogy az a főtengeli re is merőleges legyen A ca
na~abalzsamma~ 0összera_ga_s~_tott p_rismát rézhengerbe foglalják 
ng;, hog,) a 68 -nH loresu hatarlap szabadon maradjon I 
Fémsarkitás · · · 

Nicolum, nickel, álany · Ni= 58 6, négy v é positiv elem 
a vascsoportban; már a chinaiak régen ismerték, de mint ele
met Cronstedt fedezte Jel a vörös arzennikolban, majd Ber"·· 
'rn~nu_ tan_ulmányo~ta közelebbről 1755-ben. A nicolt fémeibfö 
(mcoht, mcol-chlond) oly módon állitják elő mint a cobaltot 
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Csaknem ezüstfehér, fénylő, szivós fém, 1
/,

0
/ 0 Mq jelenlétében 

jól nyujtható; f s 8 9, igen nehezen olvad meg, a mágirns ma
gához vonzza. I_,evegőn-"néi11 változik n1eg, hevitve is csak ke
véssé OX) dálódik, a vizet is lassan bontja fel; HNOs jól oldja. 
Sói zöldek s a boraxgyöngyötjs zöldre festik, oldataikból Na OH 
zöldszinü Ni2 (OH)•-Cl csap.1é Légálló tulajdonsága miatt kü
lönböző ötvén) ek s fémek bevonására alkalmazzák, p. o ar
genlan Az oszh. magy 10 és 20 filléres 75 sr rézből és 25 
sr nicolból áll. Számos sói közül megemlíthetők : 

Nicolum bromatum: Ni Br2, zöld lemezeket képez, alcohol, 
'iz feloldja, 0 1-0:) gr -os adagban alkalmazzák mint l1ypnoti· 
cumot és sedafütimot álmatlanság és epilepsia eseteiben 

Nicolum sulfuricum: Ni S01 + 7 H20, smmagdzöldjcgeczck, 
:i r viz feloldja, 0 03-0 06 gr -os adagokban visszatérő főfájás
nál alkalmazzák mint sedalivnmot, tonicumot 

Nicotiana tabacum L. dohány. a solanaceák családjába 
tur tozó 1 arnerikai szár mazásu i1övény, mely ina n1ár a forr:ó és 
mérsékelt égöv alatt mindenütt megterem. A· dohányt Amerika 
felfedezésekor a benszülöttek már használták pipába s a spa
ny9Iok, angolok művelni is kezdték a gyarmatokban; Enrópába 
b;i8-ban hozták be s bnrnótnak használták, majd Jean Nicot 
Francziaországban is megismertette; a dohány használata, daczára 
az egi ház anathemájának s a királ) ok által elrendelt halál
hiinletéseknek igen han1a1 elterjedt s n1a n1ár annak elárnsi
tását maguk_ az államok monopolizálják maguknak 

A doha~l) növény embermagasságu, egyszerü tetején csö
ves, bar na virágokból képzett buga van; az eg' szerű le' clek 
hosszudad ge1 ely alaknak, t'pszélüek, múvelés alatt szi\alalm 
formát vesznek fel s szélük visszahajtott egi enetlen lesz. Az 
oldalsó eiek a főéitől '!l\-'75° alatt ágaznak el. A füves részek 
hosszn, hígy szőrrel vannak fedve, melyek enyves anyagot vá
lasztanak ki A dohánylevél főalkatrésze a nicotin és nicolianin 

A nicotin színtelen. olajsiírü fal; a dék, - 10°-nál megszi
hírdul, 250°-uál fon csípős ízü, erősen dohányszagu Előállit
ható a levelekből vízzel vagy horszeszszel való kivonás utján, 
midőn abból az almasavas nicotin kioldatik s lngokkal szabaddá 
t?ve aetherrel kiuízhaló, melynek elpárolgása után nyers nico
tmt kapunk maradék gyanánt A nicotin vegyileg di-pyridil
hexahidrid11ek tekinthető: Cm H" N2; igen lugas kémhatásu, 
levegőn oxygénfelvétel folytán elbomlik s megbarnul; vizolda
tából Ingok leválasztják. sói is nehezen jegeczednek Száraz 
levelekben 6% is van jelen. A dohfü1; füstben uicotin nincsen 
jelen, hanem a picolinsorozathoz taitozó e, H1 N, azonkívül 
CNH, H2S, carbolsav., creosot, illó zsírsavak, melyek az u n 
'~nlz?t'. alkotják Nicotinon ki\ ül találhatni a dohá1Í) levelekben 
mcohamnt, mely. camphorszerü vegyület s a dohánylevelek 
vizes párlatából tűalakban válik ki: illó olaj, gyanta, mézga, 
fehérnye, cellulose s lll-27% ásván) só (főleg calc phosphori-
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cumi,, Iú_Co, stb; az. ami még alkatrészét képezi. k uicolinnak 
r~en _erz_ekeni: ~emszere a tömény hangyasav, mely O 0005 gr 
mcotrn ieler~Ietehen E/NO, egy cseppjével rózsaszinü lesz 

_ A dohanylevelek vizes forrázata vagv zsirral készült ke
nocs~ a ?őrre kenve fájdalomcsillapitólag hat s a mellre téve 
a . te1elvalasz.tást csökl~enti (9) 9v.akodni kell a dohán} nak 
hamtalan fe_Iuletre v~lo alkalmazasatól, mert ez már halúlt is 
o!wzott, mrvel a mcotm a szervezetbe felszívódott A for
r.az~to_t b_evéve a. nyálfolyás nagi folm undor, szédelgés. gvenge 
erlokes _es eszmeletle1~s~g i;1e~lett remegés és rángások. lépnek 
fel, a bm. t ludeg vereitek fedi A dohányfüst ámbár nem tar
t~maz m?olint. de .~ ;ü~otiai:in s ~z illó· olaj~k folytán az ér
z~rdegek rnge1 elheto~eget csökken!! s álmatlanságot gyomor és 
helhnru}ot okoz_; az tzomerély tartós kifejtésére sem grnkorol 
kedvezo befolyast ' 

„ A dohányleYelek forrázata kitünő szer élősdiek (tetvek 
rul.~, kosz) elle!J, neml~ülönben pnui!usnál is. Angol orvosol~ 
1 ; ·"00 m a_n~ _n mfusumat clyster gyanant makacs székrekedés
nel hasznalpk 
. ,'" A r;ico~!''.. _bőrve.~ essé.get _okoz • ugyan, de lobot nem, a 

sza1ban eget~ /zü s. bo. nplel;absztast. eredményez. mimellelt 
a ,tor okban szma:;:sag cr_zete. lep ft;l !{'.' ad_aghan (Ü 001 gr) a 
g) on;or~an az e~ohalado kor mozgast elenk1t1 s az egész testben 
ette11edo rnelegsege_t kelt fel Nagyobb adagjai után a belek és 
gyon1?_r fal.a1 der~mel~e esnek; a vérbe átszivárogva a szívizo1ri
zat d1~ect„mgerlese altal annak működését gyorsítja, de nem 
h?t hud~toleg a nyultagyra. mint hitték, mert az nicotinmérge
zes eseten muscarin behatását a a szivösszehüzódásokat Iasitotta 

• • ~ mozgató központ ingerülete az edényizomzat összchú
~odasat s ezzel a vér feszülés emelkedését válija ki, később az 
rzom azonban elernyed; a g) ors IégYétel is utóbb a fulladás
nak ad helyet a légzőközpont idegeinek hüdése folvtán L 
Anhdo'a ' 

Nicotinum salicylicum = Endermol. L o 
.. Nig~lla sativa, ~ekele l~ö!J.'ény, római coriandrnm, paraszt

~°.'~: a ra_:1m1cnlac~ak cs~lad1aba lm tozó egyéYes nöYény, mely 
G?' og'!rsz?gb~t1,. K;s-Ázsrnban, Aegyptomban te1 em, de Euró
paha 1s atplantaltak, 1gy már Nagy Károly frank kírály igen 
~edvelte ~zt. Leve!e 2-3-szoi szárn3 alt, szára szőrös, a vir~íg 
·?:-10 s~1rmu1 , sz1~1~s, te11nése hosszu tok, n1elyben szán1os 
feke~e har_on~el_ü hal?zatos mag van, mely szétdörzsölve caje
p_r;;tszagu es 1zn s nunt. gi enge szél- és Yizclethaj tó haszrníltatik. 
ro_leg teheneknek actiak, hogy azok tejfölben dúsabb te'et 
ad1anak J 

N!hilum album, pompholix = Zincnm ox1 dal nm impurum 
N1m-kereg = Azadirachla. I o · 
Niobiui:n. colnrnhinm : Nb. = 93 7, aczélszür keszinü, '7 06 

f. s test, nunt elem negatív tnlajdonságn s mint 5 v. é gyök 

FJ 
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szerepel. Roze fedezte fel 1845-ben a columbit neYü ásvány
ban. Előállilható a niobcl1.!midnak h) drogénnel való redncálása 
által Sói kalinmferroc1auiddal és sósavval keverve sötétbarna 
csapadékot adnak Sói' még nincsenek eléggé tannlmányozva 

Nirvanin, diaeth) lg!) coc'.)J..paraamido-orthoox) benzocsavme
tlwlestheth1 drochlorat: ·" 
Hél (C2 H,) N Cfü GO NH /". 

i loH 
"/ GO OCfü Vízben jól oldódó sem-

leges kémhatása jegeczeket képez, l'C2 Cfo·dal a vizoldat ibolya
szinüen reagál. 5u/

0
-os oldatban anaestheticLun, azonban a mé

h ebben fekvő szövetekre nem hat, ami alkalmazhatóságát 
csökkenti 

Nitrálás, an1a chen1ini n1lívelel n1időn különböző szénve
g) ületekct HNOs-val kezelnek, hogy ezúltal N02 csoportot vi
gyenek be abba Igy p. o. a collodium, Iőg) apot stb a celln
Iosenak nitrálása által keletkezik. 

Nitras. régi elnevezése a salétromsav sóinak, igy nitras 
argenli = argenl. nitric; nilrns kalicns = kalinm nitric; nitras 
lixivae = kal nitricun1; nitras polassae = kal. nilric; nitras 
sodae ~ nalr nitric. stb. stb. 

Nitratok. a HNOa sói. vízben rendesen nag1obbára oldha
tók. L a főszó nitrátja alatt, p. o Argenl. nitric Baryum nilr 
Hydrargyr nitric Kal. nitric Nah nitric. sth. stb 

Nitrilek, a meth) 1-. aethyl-. propil- stb alcoholgyökök 
cy anvegyületei, melyek képződnek az alcoholgyökök halogén
yegyeinck borszeszes oldatban kaliumcyaniddal 100"-ra való 
melegítése által, p o : 

C HsJ+ KCN = CHa CN + IU 
,- ~ 

methylcyanid v 
acetoni!Iil 

Vízben nem oldódó aetherszagu folyadékok, bomlás nél
kül dcstillálhatók, saYak yagy Ingok behatására felbomlanak 
szerves savakra és an1moniára: 

Cl:'a CN + (füO)s = CH, GO OH + Nfü 
A nitrilekkel isomcrek a carbylaminek L Aminek. 
Nitritek, a salétromossav: HN02 sói, a latin elnevezésben 

nilrosum jelzéssel S~abadon csak az ammonium nitrosum for
dnl elő a levegőben Sóit lásd az illelő főszó nitrosum elneve
zése alatt P o, Ammoninm nitrosum, Barvum nitrosnm, Kalinrn 
nitrosum, Natrium nitrosnm sth st b · 

Nitro ...... (N02). 1 vegyértékű gyököt tartalmazó vegyüle-
tek, mel1 ek keletkeznek. ha a szénvegyületek hydrogén atom
jaiból 1, 2 sth-t a (N02) gyökkel pótoljuk (nitrálás), A helyet-
Kazay, G)'ógysz Le:dcon 111 21 
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tesitett H atomok száma szerint mono-, di-, tri-nitrovegyeknek 
nevezett vegi ületek keletkeznek: 

e, He c,H,(N02) e, H. (N02)2 
benzol; m-nitrobenzol; di-nitrobenzol. 

, Keletkeznek a~ illető szénhydrogénnek HN03-val való ke
z~~ese~o'. (l. Collodm1.;i). Yag?' „ha al.coholgyökök jódvegyületeit 
e~nstmtnttel h,ozzuk ossze [ obbnyue fal) ósak, gvors felhevi-
teskor explodalnak. · ' 

, N~tro,'.le.than : C2!fo.!f02, ke,Uemcs szagu mozgékony folya-
dek; kepzod1k aethyl1od1dnak cs Ag NO,-nak egymásra való 
hatasakor · 

Nitrobenzol, .mir bánolaj, mesterség_es keserümandola-olaj: 
e, H, N02 Kes~mmandolaszagu folyadek, a keserümandolához 
azonban semmi köze, nem mérges Előál!itható jegeczes carbol
savnak HNOa-val való kezelése által Az illutsze1gyártásban 
van szerepe. 

Nitrocarbol = Nitromethán 
Nitrocellulose, l. Collodium és Proxylin. Lőgyapot 
Nitroform, trinitromethán: · 

C =H _ . sűrü fo!ya~é,~; 7-15'.-ná_I ~djegeczesedik, hevítve 
=(NO,),, explodal Eloalhthato trnutro-acetonitrilnck viz-

z<;_I _való főzés: álla!, midőn C:0,2. és sár(5a C(Nfü) (N02) 8 kép
zod1k, ~elyb?I H2 ~0<-val k1vahk a mtroform (Schischkoff). 
Ig_en et~s savi lcrmeszetü, lugokkal sárgaszinü, vizben jól oldódó 
sokat kcpez 

. , ~itro,gelati,n,_ abelit, egy dynamitféleség, mely a gelatinnak 
mtralasa altal alhtható elő. · 

Nitrogén = Nitrogenium, l o 
, . Nitr~ogé,ncsop~rt, ,negatív. jellegü elemek, melyek bomlás 

nelkul gozze alak1thato vegye1kben 5 vegyértéküek · positiv ele
mekke,l- nehez~n e?.yesülnek, negativ ,élem~kkel kép~zett vegyeik 
~avan) u termcszetuek Ide sorozha!ok: m!J ogen, antimon, arseu 
es phosphor 

Nitrogenhidrogénsav, azoimid: 
N ".., n V~ztiszta köuni ;n mozg6, kiállhatatlan szagu folya
~ / l'id dek, ,1?90 hen„ Cmtms t,edezle fel_; a sósavhoz ha-· 

N . sonlo igen eros sav, a femeket oldja s a chloridok-
hoz, hasonlo s?lmt képez, Előállitható nalriumamidnak N20-lal 
valo ,ossz,ehoza~~ s a keletkezett Na Na- nak H2 S04-val való el
bontas~ altal . boze a nyákhárlyákal izgatja s főfájást okoz. 

N1trogemum, (~alétromképző), légeny: N = 14, Lavoisier 
a~ot-n_ak n_evezte; gazalaku elem, mely a levegőnek 4/ részét 
kepez1; mm! elem, vegyületeib.e1~ 3 és ? v. é gyök s~erepel 
1772-hen fedezte fel Ruthe1 forct, Scheele es Lavoisier tanulmá
nyoz!ák_, a nitrogén nevet Chaptal adta neki, mivel a salétrom
ban 1s Jelen van,„ melynek neve : nitron, görög szóból ered. 
~za?ad?n a levegoben fo1d~l, el~, fontos alkotór~sze a növényi 
es alla!t sze1 vezetnek; a növeny1 szervezet a mtrogént a trá-
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gyából veszi fel, de bizonyos bacteriumok által a levegőből is 
fölveszi s átalakitja albmuinatokká, alcaloidokká, melyek a nö
vény táplálására vagy védelmére szolgálnak A nitrogént előálli'.-
hatjuk a megszárított s C02-mentes levegőből, ha ~nna~ ~x1-
génjét izzó réz által elvonjl},JY. vagy ha az ammonmmmtntet 
ammoniumchloriddal hevitjük: N02. NH. = 2 H20 + N, 

Szintelen, szag és iznélküli gáz, f s. 0 9713 (levegő 1), 1 
liter N sul)a 12561 gr. -1':1,5°--nál 32 athmosphera nyomással 
megsűrithető, -214°-·nál jegeczes tömeggé mered, elpárologva 
ann3 i meleget köt meg, hogy a hőmérsék -225°-ra száll le, 
ez az eddig elért legalacsonyabb hőmérsék A levegőben levő 
N még argont is tartalmaz L o Vizben, alcoholban alig oldó
dik, az égést nem táplálja, azért belégzésre alkalmatlan, ámbár 
nem mérges A nitrogén igen i1 tdiferens elem s ebben párja 
nincs az elemek között; vegyületei savak és Ingok alakjában 
fordulnak elő (HNO,, Nfü), vegyületei igen állandóak Felis
merhetők arról, hogy hevítve égett szőrszagot árasztanak, má
sok lugokkal ammoniát fejlesztenek, ismét mások natriummal 
Na CN-t adnak, mel) a legkisebb mennyiségben is felismer
hető az illető kémszerekkel. 

Nitrogen oxydjai, a nitrogénnek öt oxydvegye ismeretes, 
melyek azonba!1 cs~k közvetve állithatók ~lő ez,ek: „ , 

N20 = mtrogeuoxydul, n. monoxyd legenyelecs v. kejgaz; 
N2 02 vagy NO -~ nitrogendioxyd, Iégenyéleg, nitrogénoxyd; 
N2 o, = nilrogentrioxyd; 
H2 o., (NU2) = nitrogentetroxy d, allégen) sav ; 
N, o, ~ nitrogénpentoxyd, légenysav anhydrid 
1. Nilrogeniwn oxydulatum, kéjgáz, légenyéle~s: N20 =44 

Szin- és szagnélküli édeskéz izü gáz, 1772-ben Pnstley fedezt~ 
fel· előállitható ammoninm nitricumnak óvatosan 200°-ra valo 
he~itése által, a fejlődő gázt sós vizen kell átvezetni, hogy 
vizmentes legyen Nem gynlad meg, de az égést táplálja, viz
ben eléggé, alcoholban. aetherben, olajokban nagyon jól oldó
dik 0"-nál 30 athmosphera nyomással szintelen folyadékká saj
tolható s ily állapotban a kereskedésben is kapható vashenge
rekben mint a szénsav, ez a féleség 88°-nál forr 

A N,O belehelve sajátságos kellemes érzést kelt, mely ne
vetéssel lehet egybekötve; később a részegség egy bi~onyos 
foka, majd bódulat áll . be, minélfogva mint anaesthel!cumot 
alkalmazzák kisebb műtéteknél, foghuzásnál A beleheltetést 
minden 5-6 légzés után meg kell szakitani s ha a légzés iger,i 
lassu, a kézben pedig rángások lépnek fel, azt abba kel_! hagym 
Hatását onnan magyarázzák, hogy az oxyhaemoglobmból az 
oxygént kiűzi s annak helyét elfoglalja 

2 Nitrogendioxyd, légenyéleg N, 02 vagy NO; színtelen 
gáz, mely képződik a réznek, higanynak, ezüstnek HNOs-ban 
való oldásánál, -'-11° és 104 légnyomás alatt megsűrithető, a 
levegő 0-jével érintkene vörösbarna gőzzé (allégenysav: N02) 

21 * 
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egi esül; szénszulfiddal kevert gőze vakitó fénynyel ég el Ferro 
sulfátoldattal barna •együletet képez s ezen folyamata mir t 
reagens használható a HNOs felismerésére. 

3. Nitrogentiioxyd, légecssav-anhydrid: N2 Uo, vizben ol
dódó kékes szinü folyadék, előállitható N02 és NO gázkeveré
kének forró csövön való átvezetése s -26°-ra való lehűtése ál
tal; vizzel HN02 = 47 (acid. nitrosum) vegyületté alakul, meli 
sav fémekkel a nilrileket képezi. 

4 Nilrogenletmxyd: N, o. vagy N02 ~ 46, allégenysav = 
Acidum hyponitricum 

5. Nilrogenpentoxyd, légenysavanhydrid: N, o, = 108 Szin
telen jegeczek, először Deville állitotta elő. Igen explosiv, vizzel 
acidum nitricnmmá egyesül: 2 H20 + N, o. = 2 HNO,. Előállit
ható jól hűtött tömény HN03-nak phosphorpentoxi ddal 'aló le
párlása által 

Nitrogenium oxydulatum, !. Nitrogen oxydjai 1 
Nitroglycerin, 1. Glycerinum nitrosum 
Nitroglycerin tabletták, 0 000655 gramm uítroglyceriut tar

talmaznak, melyeket 3-4 óránként adagolnak angina pedoris, 
migiaen, asthma, bright kór, stb. eseteiben. Az angol gvkv. sze-
rint hivatalos. · · 

Nitroleum = Glycerinum nitrosum 
Nitromethan, nitrocarbol: CH. NO,; kellemes szagu mozgé

kony fal) ad ék vízben lesülyed, 100°-nál forr Előállitható mono
chloreczetsavas kalinmnak kalinm nitrosummal való hevitése 
által: 2 CH, Cl. CO, K + 2 NO, K + H,O = 2 CH,,NO, + K, CO, + 
2 K Cl f CO, Igen bóditó tulajdonságn · i 

N1tropentán, nitroisoaml 1 Co H11 NO,, könnyü. szintelen, 
kozmásszagu folyadék, az amylszesz nilrálása .által állítható elő. 
Belélegezve előbb nyugl~lanságot, majd bódulatot okoz, mi 
később a nyultagyból kiinduló általános rángatódzásba megy 
át, mig végtére elernyedés áll be 

Nitroproussidnatrium, natrinm nitrofenocyanid; valószinü 
képlete: Na2 Fe (CN)o (NO)+ 2 H, 0 Vörös szinü rhombos jege
czek, vízben oldódnak. a vizoldat világosságon berlini kékre 
és nitrogénmonoxydra változik Előállítható 1 s. r porrátört 
sárga vér lugsóból 2 s. r. HNOa és 1 s. r.. vizben \aló oldás, 
forralás s a folyadéknak ::Va2 COe-mal való telitése által ; besű
rilés után az elegyből a nitroproussidnatrium borszeszszel ki
oldható Alcalisulfidok eme vegyülettel igen kis mennyiségben 
is kék színeződést mutatnak, nehéz fémek sói pedig nagyob
bára lecsapódnak 

Nitrosaccharose, saccharoztetranitrát: C12 H" (N02)• 011 ; 
fehér, ütésre explodáló tömeg, mely a czukornak HNOs és 
H2 SO, elegyével való hevítése alkalmából képződik 

Nitrovegyek, 1. ~itro. ... 
Nitroxylchlorid : N02 Cl, sárga szinü igen fojtó szagn fo

lyadék, mely képződik Ag NOs-nak phosphor-oxychloriddal 
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való melegitése által, vagy ha nilrogentetraoxydra chlor hat 
Nitrozo . gyök: NO, ama szerves vegyek, melyek az 

egyvegyértékü NO gyököt tartalmazzák. Csak igen kevés ily 
vegyület van előállitva, azok is a benzolszármazékok közül 

Nitrum, több sónak régi-elnevezése, de többnyire a ka
lium nilricumra ér lik A ·sZó eredetileg ngy a hébereknél (ne
ter). mint a görögöknél és Plininsnál (nitron .. nitrum) a termé
szetes natr. carbonicum megjelölésére használtatott s csak ké
sőbb alkalmazták azt a kalium nitricumra (sal nitron, salétrom) 
s más ily fajta sókra.. 

Nitrum alcalisatum sen fixum, a szénnek és kaliumnitrát
nak hevitésekor képződő kalinm car bonicum. 

Nitrum ammoniacale seu flammans = Ammonium nitri e 
Nitrum antimoniatum, a kalinmantimonat, kalinm nilr át és 

kaliumsulfát keveréke. Diaphoreticnm 
Nltrum catharticum = Kalinm aceticnm 
Nitrum cubicum = Natrium nitricum 
Nitrum depuratum = Kalium nitricum 
Nitrum fixum = Nitrum alcalicum 
Nitrum flammans = Amm nium nitr icum 
Nitrum inflammabile = Ammonium nitricum 
Nitrum ponderosum ·~ Barynm nitricum 
Nitrum tabulatum = Kalinm nitricum fusum. 
Nitrum terrae ponderosae = Baryum nitricum 
Nitrum vitrfolatum = Kalium sulfnricum. 
Nitrum volatile = Ammon. nitricnm 
Noma, cancer aquaticns, vizirák, főleg gyer mekkorhan fel

lépő igen rosz indulatn fekélyes, üszkös megbetegedés a pofán, 
mely az arczot átlukasztja s a fogak a nyilá,on kilátszanak 
Kne baj daczolva minden kezeléssel, feltartózhatatlanul le!Jed, 
kóroka ma is ismeretlen 

Nomen-clatura, nevezéktan, valamely tárgyra vagy tudo
mányágra vonatkozó összes szavak gyüjleménye Gyógyszeré
szeti nevezéktant irt Kazay E 1900. megjelent a >Gy H • mel
léklete gyanánt 

Nona, kilenczed, Olaszországban az álomkórt jelzik eme 
szóval, ez azonban az orvostudomány nevezéktanában nem sze
repel csak a nép száján terjed el A nónának nevezett kóros 
álom catalepticus jelenség 

Nopal kaktus = Cac!ns opunlia. 
Nordhauseni kénsav = Acid. suli Nordhausenic 
Norma, normalis, eredetileg szögmértéket, átvitt értelem

ben zsinormértéket, szabályt, szabályos! jeleni 
Normalis oldat, volnmetricus oldal, szabályos oldat, a vo

lumetricus chemiában ama oldatok, melyek az oldószernek 
minden 1000 cm''-ében az illető anyag egyenértéksulyának 
grammokban kif~jezett mennyiségét tartalmazzák 5-szörösen 
(ötször szabályos) !-szeresen (egyszer szabályos), vagy annak 
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1/ 10 részét tartalmazzák ('/10 szabályos kémszerek) L Reagentia. 
Nosos . betegség, összetételben mint noso gyakori, 

p o. nosocommm = kórház, nosologia = kórisme nosomania = 
a betegség képzelete ' 

N?sophen, tetrajodphenolphtalein, eleinte jodofennek is 
neveztek. 

(G H J OH) G <G' H. GO 
6 2 2 2 0~-1 

~ »Rhenania• gyár készitménye, kissé sárgás, iznélküli 
por, v1z, savak nem oldják, borszesz nehezen aether chlo
roform jól. 255°-nál jódleválás közben elbomlik Jodt~rtalma 
60% Alkalmazzák hintőpor gyanánt mint antisepticnmot a jo-
dofor m és jodol helyett · · 

Nosophennatrium = Antinosin · l. o. kékszinü vizben 1"s 
ld 'd' ' , o o o por. 

Nöszdüh = Nymphomania 
Nöszirom ~ Iris florentina l o. 

, , _Növény, növeyény, plan}a, oly _élő ~zerves lény, mely táp
lale~aba„no s !est~t a levegobe teqeszlt szét, lélekzik, táplál
~oz1k, noveks~1k es, szaporodik, de önkényesen mozogni vagy 
e~ezn~ nem kepe~, ambár vannak egyes esetek, melyek az ér
zes ~1zony,os fokar,a engedn~k következtetni, igy p. o a vilá
~ossag fele for dlll~s A_ növeny teste egyetlen sejt vagy azok 
szor?sabb, e~yesnlese altal kepeztetik, mely sejtek azonmódn 
ti:s~~rmazasaval szaporodnak, gyarapodnak s összes életjelen
segoket egyngyan~zon féle sejt végzi, a magasabbrendü állati 
sz,er".ezetben a taplálkozást, mozgást, érzést más-más sejtek 
vegz1k · 

A nöl!ény élettana 
Physiologia. 

, , A növé!.1y:k életműködése abban nyilvánul, hogy a talaj
~ol ~s levego~o~ föl~ett ~gyszerü vegyületeket ( G, N. H O) hó 
es fe_ny _b_ehatasara atalak1tják összetett vegyületekké (fehérnye, 
kem~_n.l'.1to . alemon, stb), r_n~lyek nagyrésze mint a magasabb
rendn alli:ti_ szervi:zet _taplaleka használtatik fel L Assimilatio 
R;ndeltetesok <;_z allah szervezet táplálásán kívül az, hogy a 
1_10s;igara~at, bot, felrogva, a levegőt egyenletes temperaturá
Jnva tegyek s az allah anyagcsere termékeit (G02, nitrogéntar
talmu anyagok). melyeknek a levegőben való maradása ártal-
131as lenne; 131agukba vegyék s az elemek körutját a szerves-
elet l efolyasaban közvetitsék. · 
, , A _táplálékot a növény felszivódás által a gyökérrel be

legzes altal ~. le~i:te~kel veszi magába, táplálékai : szén, 'mely 
a levelek szaJny1lasam a levegő GO-bál származik· a GO 
c~l~rophyl által _eie:neire b?ntati~, ~z 0 ~gyrésze ~]távozik: : 
visszamaradt szen es oxygen a v1z elemeivel titokzatos módon 
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a fény behatására nj vegyületekké alakul Chlorophyl nélkül 
a növény nem assimilál, hanem mint élősdi, más növényből 
veszi magához a táplálékot \gombák, fagyöngy) A hydrogén a 
gyökerek utján felszivott vizből, a nitrogén a talajban levő nit
rátokból, ammoniából (trág)y), a vas a talaj sóiból kerül a ned
vekkel a növénybe, épigy.'Veszi fel különböző sók alakjában a 
K, Na, Ga, Mg, Sí, J, Br, stb fémeket s elemeket. a növény azon·· 
ban, főleg éjjel, oxygént is lehel be, mely a szénsav vegyüle
teit oxydálja, midőn G02 s viz képződik s bizonyos meleg is 
fejlődik ki 

A növények a légzés által felépitett sejtek oszlása vagy 
nagyobbodása által növekesznek, a növekedő részeket pedig 
már készletben tartott (assimilált) táplálékkal tartják, melyeket 
a gúmókban, sziklevelekben tartanak felhalmozva. A nóveke
désre nagy befolyással van a világosság és a meleg ; sok vilá
gosság mellett az átsajátitás nagyobb de a növekedés kisebb, 
sötétben ez megforditva áll A növényeknek a világosság ntán 
való törekvése adja meg a növény alakját, eme befolyást főleg 
az ablaknövényeken tapasztalhatjuk. 

Midőn a növény fejlődésének bizonyos fokát már elérte, 
fajának fentartására szolgáló szervei fejlődnek ki: virágzik, te
rem s magvait elszórja .. A szaporodás vagy egyes sejtcsopor
toknak leválása által történik (moszatok, gumók, hagymák, rhi
zomák). vagy kelőrügyek átplántálása által, mit mesterséges 
szaporitásnak, ojtásnak neveznek, vagy legtöbb növénynél oly 
módon, hogy két sejt tartalma egyesül egymással s t:\j sejtet 
hoz létre, melyből a fiatal növény fejlődik L Csira, Gyökér, 
Himek A szaporodás szerve a virág, melynek részei a csésze. 
párta, porzó és bibe, mindeme részek nem egyebek átalakult 
leveleknél, melyek egy kiszélesedett vaczkon állanak A csésze 
és párta a porzónak és bibének megvédésére, rovarok csalo
gatására való, de el is maradhat A ter mólevelek vagy bibék 
magrügyet hoznak létre.. melyet a porodák vagy himek (l o.) 
virágpora termékenyit meg L Maghon A megter mékenyitett 
magrügy a maghonban terméssé (fructus) fejlődik, mely a sza
porodásra alkalmas magvat (semen) tartalmazza A mag alkal
mas. helyre Jntva csirázni kezd s az uj növény élete kezdetét 
veszi L. Csu a 

Nöuényrendozerek: 

Systema vegetabilium 

Ha növények alakján végig tekintünk, láthatjuk, hogy azok 
között sokan némely alakban megegyeznek egymással, ngy hogy 
azok egy anyanövénynek közös utódjai gyanánt tekinthetők, 
ezeket egy f"a}ba - species - tartozóknak mondjnk. A fajok 
nak egyes tagjai bizonyos szervökhen a talaj-, éghajlat- iáp
lálék szerint megváltoznak s eme változott tnlajdorlság~k át
öröklődik, ilyenkor a fajnak egy másik alfaja keletkezik, mely 
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idők során annyira átalaknl, hogy külön fajt képez. A fajok 
tehát változékonyak A szaporodó szervek lényeges részeiben 
megegyező fajok nemet - genns - alkotnak, melyeknek le
velei s ágai már eltér ők lehetnek egymástól A rokon nemek 
családot, a családok rendet, a rendek osztályt, az osztályok 
kőrt képeznek P o 

Növényvilág, 

Vháglalan növények 
,-·----- -"- ·--------

I. kör. IL kör. III kör. 
Telepesek Mohok Cryptomagok 

,-----"----. ,-----"'·-. ,-~ 
1. osztály 3 osztály 5. osztály 
Gombák Máj mohok Harasztok 

2. osztály. i. osztály 6.. osztály 
Moszatok Lomb mohok Zsurlók . 

Virágos növények 

7 osztály 
Viziharasztok 

8 osztály 
Korpafüvek 

,-------- .,.,._ ______ ____ 
rv kör.. v kör 

,--"·--~ ~--- -"'- -. 
9. osztály 10 osztály 11 osztály. 

Tobzosak stb Egyszikűek Kétszikűek ,,,_, __________ _..;;.;.....,.,.______ -. 

l Rend, II. R Ili R IV R V R YI R 
Pelvás füvek 

1 család: Pázsitfélélc 2 család: Sásfélék 
,-------'--~------Rizs és fajai Nád és fajai s igy tovább. 

A növények rendszerbe foglalásánál irányadóul vagy a 
fenti természetes. fajbeli tulajdonságokat veszünk fel alapul, a 
növényország kifejlődésének családfáját kapjuk, melyek ameny 
nyire az előrehaladt kutatások megengedik, többé-·kevéshbé tö
kéletesek Ily rend_szcreket igyekeztek felállitani Endlicher 
(hazánkfia), De Candole, Jussieu, Braun Sándor, kik egy s más 
tekintetben hol a család, hol a nem megitéléséhen jártak el 
pontosabban Az ő általok fölállitolt rendszerek javát kiszedve, 
álliloHa foi Eichler a válogatott, eclecticus rendszert Eme rend
szer ez: 

I. Oszt. 
2. > 

A) Nem virágzók. 
(Cryptogamae) 

1 Kör. Telepesek 
Moszatok, algák, csillárkák 
Gombák, zuzmók 

3 Oszt 
4. > 

5 Oszt. 
6 > 

7 > 
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II. Kör. Mohák 
Májmohok · 
Lombos mohok 

]][ Kör. E_cJ.étíye< virágta/anok 

Zsur lák (Equisetaceae). 
Korpafűfélék (Lycopodiaceae). 
Harasztok (Filicinae) 

B) Virágos növények. 
(Phaenerogamae). 

JV Kör .. Nyitvatermők 
(Gymn ospermae) 

8. Oszt I obzosak : 

l Rend Pálmatobzosak 
1. Család : l'isz"afafélék 2 család: Cyprusfélék .. 3 család 

Fen)őfélék 

ll Rend Cycadeák 

V Kör. Zárvatermők 
(Angiospermae.) 

9 Oszt. Egyszikűek Monocotyledones. 

1. Rend. Liliomviráguak 
1 család. Liliaceae. 2. család Amarillidaccae 3. család 

hidaceae. 4 család Dioscoreae, stb 

ll Rend Centrolepidaceae 
1. család Restiaceae 2 család Eriocaulaceae, slb. 

lll Rend B11zogányornk 
1 család Pálmafélék 2 család Cyclanlhaceae :l család 

Pandanaceák 4. család Aroideák. stb 

JV Rend Pelyvás fűvek 

1, család Pázsitfüvek 2 család Sásfélék 

V. Rend Pizángliépüek. 
L család Musaceae 2. család, Zingiberaceae. 3 család. 

Maranthaceae. 

VI Rend. Orchideák 
Vll Rend Mocsáriak 

10. Osztály. Kétszikűek Dicotyledones. 
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A) Alosztály. Sziromtalanok. 
Apetalae. 

l. Rend Bo1:.felék 
Il. Rend Csalánképilek 

l. család Csalánfélék 2 család. Kenderfélék 3. család 
Eperfafélék 4 család, Szilfafélék 

III. Rend Barkásalc. 
1 család, Fűzfafélék. 2. család Diófafélék 3. család. fölgy

fafélék 4 család Nyirfafélék 5. család. Casuárfélék 
lV Rend. Gégevirágfelék 

V Rend Babérfélék 
Vl Rend Középponti magvuak. 

1 család. Sóskafélék, 2 család Libatalpfélék, 3. család 
Fagyöngyfélék. 

B) Alosztály. Szabadszirmu.ak. 
Dial.i petalae 

!.. Rend Soktermő.sek 

1 család. Boglárkafélék 2 család fündérrózsafélék 3 
család.. Sóskabokorfélék 

ll Rend Ke1e.szfowirág11ak 
1 család Keresztesek 2. család. Mákfélék. 3 család. Füsli

kefélék, stb 
lll Rend. Szegfiiviráguak. 

l család, Szegfüfélék 2 osalád Lndhurfélék, stb 

lV Rend. lbolyavÍláguak 
1 család Ibolyafélék' 2 család. Harmatfűfélék 3. család 

Orbáoszfűfélék 4. Theacserjefélék sth 

V Rend Mályvaviráguak 
l család Mályvafélék 2 család Hársfafélék, stb 

V /. Rend Gólyaon viráguak 
1. család, Gólyaorrfélék 2. család Lenfélék 3 csálád 

Fájvirágfélék 4 család Sósdifélék 

VII Rend Narancs/e/ék 
VIII Rend Julzarfaféltk 

1 család. Juharfák. 2 család. Vadgesztenyék 

IX Rend. Ebsef'afélék 
L c~alád. Szőlőfélék 2 Ebsefák. 

X Rend Háromfejilek. 
1. család Ebtejfélék 2.. család Riczinusfélék. Kaulsukfák 

stb 3, család Pu5Zpángfélék 
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Xl, Rend Emyősvháguak 

l család, Ernyósek 2 család Borostyánfélék 3. család 
Som félék 

Xll Rend )fótörőkeviráguak 
1. család Egresfélék -· 2 család Pozsgafélék 3 család 

Vaj fűfélék 

Xlll Rend K:aktuszfélék. 
XIV Rend Mirtuszfélék 

X V Rend Rózsavirúguak 

1 család Rózsafélék 2.. család.. Almai él ék 3. család. Man
, dulafélék 

X Vl Rend Hüvelyesek 
l család, Pillangósak 2. család Caesalpineák 3 család 

Érzőkefélék 

C) Alosztály. Összenőttszirmu.ak. 
Gamopetalae. 

l Rend Tágcsészéjüek 

1 család. Primulaceae 2 .. család Ébenfafélék 3. család 
Gulla gercha félék 

ll Rend Kétszarvuak 
1. család. Afonyafélék 2 család.. Ericacaák 3 család. 

Monotropa félék 

Ill. Rend.. Csöves virúguak. 

1. család. Solanaceák. 2 család. Arankafélék 3.. család 
Convolvulaceák 4 család. Érdeslevelüek 

IV Rend Ajakosvirúguak 
1 család. Ajakosak. 2 család ·fátogatók 3 család.. Oro

banchafélék 4 család. Utilapufélék 

V Rend Sodortbimbósak 

1 család. Olajfafélék 2 család. Tarnicsfélék 3 család 
Strychnosfélék Oleander stb 

Vl Rend Buzér /e/ék 

1. család Buzérfélék 2 család Chinafafélék. 3 család 
Bodzafafélék 
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Vll Rend Haranguiráguali 

l család Csengettyükefélék 2 család I ökfélék 

VIII Rend Crnporlo.suirúg11ak 

1 család. Fészkesek 2 család Hélyakútfélék 3 család 
Gyökönkefélék stb 

A természetes rendszer tői lényegesen eltér Linné mester
séges rendszere, melyben kizárólag a porzók és termők. szá
mára s helyzetére fektette a növények felosztását a svéd bota
nicus, 1 Liune Linne mesterséges rendszere a következő: 

I. Osztály Egyporzósak (Monandria) p. o Hippnris vnlgaris 
IL Osztály. Kétporzósak (Diandria) p o. kőrisfa, orgonafa. 

, !II Osztály. Háromporzósak (Triandria): nőszirom, gab
nalelek. 

IV Osztály Négyporzósak (Tetrandria): ntilapu, ragad-
vánvfű. 

' V. Osztály Ötporzósak (Pentandria): nefelejcs, beléndek stb. 
. VI Osztály Hatporzósak (Hexandria): hagymafélék, ki-

kencs stb. 
VII. Osztály. Hétporzósak (Heptandria): vadgesztenye .. 
VIII Osztály Nyolczporzósak (Octandria): fnchsia, pohánka. 
IX. Osztály Kilenczpor zósak (Ennenandria) : babér- és 

camphorfa. 
X. Osztály. Tizporzósak (Decandria): szegfü, konkoly, sásdi 
XI. Osztály. Tizenkétporzósak (Dodecandria), de a porzók 

száma lehet 11-19; rezeda, kapotnyak, stb. 
Xll Osztály Húszporzósak (Icosandria): rózsafélék man-

dolafélék. - ' 
XIU. Osztály. Sokporzosak (Polyandria): a vaczkon eredő 

20-nál több porzóval: mák, fecskefű, ranunculusfélP.k stb 
XIV. Osztály. Két fő porzósak (Didynamia) : holtcsalán. 

ajakosak 
XV Osztály. Négyfőporzósak (Tetradynamia), négy hosz

szabb és két rövidebb porzóval: mezei mustár 
XVL Osztály Egyfalkásak (Monadelphia), a porzószálak 

egy csővé nőttek össze: mái} va, len, gólyaorr 
XVII Osztály. Kétlalkásak (Diadelphia) a porzók szálai 

két csoporttá nőttek 
, . XVIU Osztály Sokfalkásak (Polyadelphia), orbánczlű, ka

kaofa, cz1trom. 
XIX .. Osztály. Egyiitlporzósak (Syngenesiae), az öt porzó 

tokja csővé nőtt össze: taraxacum, a fészkesek. 
XX Osztály Porzóstenuőjiiek (Gynandria), a porzók a 

bibeszárral nőttek össze: orchideák, gégevirág. 
XX! Osztály Egylakiak (Monoaeci), tök, ebt~j, tengeri, 

mogyoró. 
XXII. Osztály Kétlakiak (DioeciJ: csalán, kender, fűzfa. 
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XXIII Osztály Felemások (Polygamia), melyeken a lö.ké
letes virágok mellett mJ§g--porzós és termős virágok Yannak: 
juharfa, kőrisfa stb. 

XXIV .. Osztály Vinígtalan növén5 ek 
De Candole (! o) 1813,_;kin hozta a nyilvánosságra llires 

rendszerét, melynek felállitásánál a növények belső szerkezetét 
vette alapul A főbb csoportok ezek: 

l Edénye.s növények 

A) Kiviilről növők (Kétszikiiek) 
B) Belülről növők (Egysziküek és edényes virágtalanok) 

fi Sejtes nöu1'r1yek 

A) L ombosak (Mohok). 
B) Lombtalanok (Gombák) 
Endlicher Mihály bécsi professmnak rendszere tökéletesebb, 

de Linne rendszerével nem tudott az akkori korban megállani 

l Telepes növények 

A) Önálló életiiek (Moszatok) 
B) Élősködők (Gombák) 

ll. Száras növényei< 

A) I e tőn növéík (Mohok, páfr án) ok) 
B) Kerületen növők (Egisziküek) 
C) fetőn és kerületen nüvéík 

a) Nyi!Yatermők 
b) ~ziromtalanok 
e) Osszenőtt szirmuak 
d) Szabadszir muak. 

Az eddig isme1 t növények száma k h 100 ezer, meli ből 
80 ezer virágzó növény 

Növényalbumin, csakncm minden növényben, főleg a mag
vakban található fehérjenemii atl) ag 

Növénycasein = Lcgumin, l. o 
Növényföldrajz, geobotanica, a növényeknek a föld külön

böző vidékein való eloszlását tárgyaló tudomány A növényzet 
áltahíban nem mindenütt ugyanaz, a nedvesség és hőmérséklet 
szerint az eg}es növények elterjedése is korlátoztalik; eme 
két tényező a sarkok felé és a tenger szine fölötti magasságok
ban fogy s azzal eg) ült a növénpilág ereje és változatossága 
is csökken, mig végre egy határon végleg kifogy Az egyes 
szélességi fokok flóráját még befolyásolja a nedvességnek az év 
különböző szakaiban való eloszlódása, talajviszonyok, világosság, 
szél, áramló viz, állatok stb ~övényzet tekintetében a földet 
különböző övekre és geobotanicai országokra szokták felosztani 
s az öveket s országokat a jellemző növénJ ekr ől elnevezni 
Egy ily geohotanicai felosztás az alábbi tábla is : 
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Növénygyüjtemény = Herbarium 
Növényi sejtanyag = Cellulose 
Nuces arecae = Areca l. o 
Nuces moschatae = Nux moschata 
Nuclein, a fehérjének Jlre'taphosphorsavval való veg; ülete 

(Liebermann), mely szeívezetünkhen igen el van terjedve, 
föleg a tejben, vörösvérsejtekb€n, spermában, előjön a genysej
tek magvában, a tojássárgájában. Igen r ehezen állilható elő a 
fehérjéknek 0 1 °fo-os sósavval való kezelése s pár órán át g) o
momedvvel való áztatása által, a visszamaradó nncleint igen 
híg sósavval, majd alcohollal s aetherrel mossnk s vacnnmban 
megszáritjnk. 0 5°/0-os oldatát lupusnál bőr alá fecskendezték, 
belsőleg adták 0 5 grammos adagokban tuberculosisuál, gyermek 
ágyi láznál. 

Nucolinum Kreis = T isztitott cocusolaj L Oleum coccois 
Nutrimentum, táplálék s főleg a csecsemők mesterséges 

táplálására szolgáló gyári készítmény, ilyen p. o. a Nestle-féle, 
melyet úgy állítanak elő, hogy a keményítőt 100°-u vízgőzzel 
dextrinné és szöllőczukoná alakítják, majd sókat s alpesi tejet 
kevernek hozzá s a tömeget kiszáritják Levesbe, t~jbe keverve 
alkalmazzák csecsemőknek, kik nem szopnak anyatejet A pis-· 
kótaporral igen megegyezik A Liebig-féle tápliszt 100 L buza
lisztből, u. a. malátalisztből és 3 5 r KH COs-ból áll ; ha ehhez 
még 150 r. tehéntejet elegyítenek s addig hevítik, mig már nem 
sűrüsödik többé Kétszer ol.) tápláló, mint az asszonylcj. 

Nutrimentose, lápaniag, 80°/u cascin és 20°/0 albumo-
zeból áll. 

Nutrose = Cascin-natrium 
Nux metella = Nux vomica: 
Nux moschata, nnclei myristicae, szerecscndio; a m; ristica 

fragrans Hont m moechata Thunb m. aromatica Lam. m. offi
cinalis Linnc nevű fának g) ümölcse A fa a Moluki és Banda 
szigeteken tenyész s 13-17 m. magas, csinos bokrot képez, 
tenyésztik már Singapore vidékén, Bengalban és Sumatra nyu
gati partjain, Brazíliában és Cayeneban is. A g) ümölcsöt ápiil 
jnnins hóban szedik le, külső bm káló! megliszlitják s füstölgő 
tííz fölött addig száritják, mig a bél zörögni kezd; gyakran a 
diókat még mészlejben meg is főzik, hogy csirázó képességöket 
biztosan elveszitsék Innen van a nux moschalának meszes 
kinézése. A magvak czafatos köpenye macis név alall jön a ke
reskedésbe. A dió 21/ 2 cm hosszu, súlyos s a héjából kivett 
magnál nem egyéb, s csak alakjánál fogva kapta a nux elne
vezést. A mag számos, a telő egv pontjából kiinduló barázda 
állal van borítva; a barázdák a magfehérjében folytaltatnak s 
ezekben varrnak az illó olajat tarlalmazó sejtek. Tartalmaz illó 
és zsíros olajat (1 oleum nucis moschat ), keményitőt, sejtfalat, 
ásványsókat. Mint gyenge izgató és összehúzó szeri szokták adni 
hasmenésnél, görcsöknél L Olenm nucis moschat A cayennei 
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szerecsendiót hurkával együtt hozzák a kereskedésbe, szaga és 
íze kevésbbé érezhető, meglehetősen eg1 enletes, ver hem es felü 
Jeléről könni e11 felismerhető ' , ' 

A szerecsendiót 540-ben hozták az arabok Indiából Kon
~lanlinápolj ba; a szerecsendióvi1ág már az 1 IL században 
ismeretes volt macar. machir név alatt, innen kapta a macis nevel 

Nux vomica, nnx melella, ebvészmag, a slr.) chnos nnx 
vomica L a loganiaceák családjába tartozó fának magva A fa 
hazája _Kelet-India parlvidékei, Birma, Siam, Ausztrália északi 
része A középnagyságu fa törzse vastag, görbe, a levelek ki
csmyek, zöldesfehérek, a tölcséralaku virágok bngát képeznek 
A gyömölcs kis narnncshoz hasonló bog; ó, meh ben a keserü 
bélbe függőlegesen ág.) alt lapos, korongaÍaku magvak foglalnak 
helyet A magvak laposak, kerekdedek, 2 5 cm szélesek s 2 
mm . vasl~gok, közepükön köldökösek A magot igen finom, 
odasmmlo selyemszerü szürke-sárga ször borilja; a bnrok vé
kony, odatapadt, A szőrök igen jellemzők. egysejlesek, alapjukon 
hólyagszerüek s felfelé irányuló hasadásokat mutatnak; a köl
dökcsikon függőlegesen állanak. A fehérni e szürkéssárga, igen 
keserü,_ parenehymsejtjei nagyok sokszegletüek és vaslagfaluak, 
a fal v1zben megdúzzad Az ébrény a fehérnj e alapján van, 
7 -8 mm hosszu 

0 
1:artalmaz 025-116°/0 slqclrnint, hrucint 13°/„, igazurint, 

4 /0 zstros anyagot, 6% czukrot L u, a czimck alatt 
A magvakból 1 gramm megfelel 0 01 gr slr) cbninnek L 

Str_i chnin , 
A nux vomicát már az arabok használták s Avicenna 

a Xl században melhel név alatt emlili, innen kapta a nnx 
metella elnevezést 

Nürnbergi tapasz = _ Empl minii adustum 
Nyák = 1) mucillago, 2) nyálka, a nyákhártvák ragadós 

színtelen, alcalicus vegyhatása váladéka, mely 'to,'o 'mucin! tar
talmaz. A hámsejtek sejtszaporodása folytán képződik s az 
egész tápcsatornát bevonja s sikamlóssá teszi L. Nyákhárlya, 

Nyákhártya, membrana mucosa, finom, halvány rózsaszinü 
boríték, mely a táprendszer üregeit s a test nyilástiinak felüle
tét borítja be, Ily nyákhárlya fedi a szem nyilását, orrüreget, 
az ajkakat, szájat, ny elő- és légzőcsövet, tápcsatornit, végbél
nyihíst, hngyhólyagot, méhet, a vaginát, a hugycsövet. A nyálka
hártyát az alkotásnélküli hártyából álló, csöves nyálkamirig) ek 
alkotják, meli ek a n} ákot elválasztják. A nyákhártyák igen ér
zékenyek lévén, izgatásra gyuladásba jönnek, midőn a mirigyek 
elválasztása a nagy vérnvomással eg;ütt a hurutos folyamatot 
képezi. L. Cathmrus,_ " -

Nyál, a nyelv alatti s fültövi nyálmirigyek Yáladéka, mely 
egy ptialin nevü erjesztő anyagot tartalmaz Az emésltésnél 
nagy szerepe van. L Emésztés 

Nyalat = Linctus 1 o 
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Nyálfolyás, ptyalismus, vagy a nyálmirigyek bővebb el
választása okozza (gyuladás, kénesőmérgezés), vagy pedig a 
beteg nyelőképessége katlatolt s száját sem tudja jól bezárni, 
(nyultvelői bénulás, paraly sis agitans) A _ nyálmirigyek műkö
dését összehuzó szájöblögelő~el kell korlátozni: tannin, alu-
men, decoct salviae, stb._ - „ _ 

Nyálka = Nyák, L o, 
Nyálkasav: Co H10 Os, a dulcit, tejczukor, gnmmiarabicum 

oxydatiojakor keletkező kétalju sav, előállitható 10 gr, tej sav
ból, ha azt 1200 cm3 1 5 f. s HNOs-mal melegitjük, 200 cm"-re 
besűrítjük, midőn a n) álkasav kiválik L Acid arabic, 

Nyárfa, 1 Populus; nyárfa pomade = ung popnleon 
Nyelet = Electuarium 
Nyers = Crudus 3. L o 
Nyilamlás, különböző gyuladásos lefolyásu betegségek 

tünete, lehet azért oka a csuz is, ideges fájdalom, idegek 
mentén, Gyógykezeléseinek az alapbántalom ellen kell irá
nyulnia, tünetileg meleg vagy hideg borogatást, \érelvonásl, 
mustárpapirt alkalmazunk 

Nyilméreg = C:urare l o_; nyilmérget készítenek még a 
különböző vad törzsek az elhullott állolokból (mérges ptomainok) 
az anliaris toxicaria. külöhböző euphorbiaceák nedvéből 

Nyirk = lympha, ll) irkmirigy = 1) mphaden L o, 
Nyitvatermők. g,imnospermák, a virágos növénsek egyik 

nagy köre, Edénynyalábos szárból, levelekből és igazi gyöke-
rekből álló növén; ek Magrügyeik nincsenek maghonba zárva 
Ide lat loznak a tobzosak Cica deák 

Nylar.der reagense, gl) cosera, 1 Hugi vizsgálat (Glucose) 
Nymphák = Kis szeméremajkak 
Nymphomania = Andromania 

Kaza), Gyógysz Lexicon III 22 

,,,~ : ..... ------------------------------------..ii''~,,_ ________ ....................................... ~~~~~~~~-
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0 ~· az OX) genium chemiai jele 
Obductio, bevonás, a gyógyszerészi technikúban főleg a 

labdacsoknak b1zonios anyagokkal való bevonását értik alatta 
A„ beyoná~t lehet eszközölni arany-, ezüstlemezekkel a tetszetős 
k~1lszm rrnat~; czukonal, chocoladeval az iz kellemessé létele 
v~gett; gelatmnal az illó szagos anyagokat tartalmazó pilulák
nal, hogy azoknak kellemetlen szagát elfedjük; collodiummal, 
tol~,balzs~mmal, hogy ,a .. levegő b.ontó hatásától a pilnlá!Jan 
levo hatoanyasot megvedjtlk; keratmnal, hogy az ne a gyomor 
sav~ny,u nedveben, h~nen1 _a vékonybél a1calicus váladékában 
oldodjek fel s ott fejtse ln hatását Az obductiónál főszabály 
a~ legyen, hogy a massa kemény s lehetőleg kevéssé consper
galt legyen 

. Arany-, ezüstlemezckl1el való bevonás. frnnczia collegúink 
mmden egyes ese~ben . bevonják a pilnlákat, eljárásuk pedig ez: 
a l~bdacsokat fehe: vrnsznak tömény actheres oldatával ned
vesrltk m~!{ s addig, gömbölyitik, mig a viasz egyenletesen el
°,szhl> ~ feh?, megszaradt, ekko: a r':'ennyiség egyrészél az erre 
sz~lgalo fagombbe, - ennek hqan szaraz paten dulába - teszik. 
1 ~a !1elye~nek. egy arany-· vagy ezüstlapot s a piluhík többi 
teszel reabontva, a hcfedett fagömböt vizsziutes irányban 
g}o!sa~1 n~c~lorg~lják Eme mŰ\eletet -- a viaszozás! elhagyva -
addig, rsmellrl~, mrg a pilula egi enletesen lesz bernm a. Az ara
n:yozas~ ngy .rs lehet. es~közölni, hogy a kemény pilulákat szitán 
1;~1 prllana!rg forro goz .fölé tartjuk, va.gy előzőleg egy-két 
~~epp s.:.rnppal vagy mucrll gummr arabrcrval megnedvesítve 
rn~zuk ossze s azutan von.1uk he az aranylemezzel. Ha a pilula 
~zarad'. ~ h,n~kolat. m}ndig r:iegránczosodik, a specialitásként 
,unit, eznstozo!t prlnlakat dohb czukonal vonják be (dragei
r o~sak) A ~nlfnrt, assa foetrdát tartalmazó pilnlákat aranyozás 
elolt collodmmmal !'el! bevonni, máskülönben megfeketednek 

$ Czulw1ra! Vf!lo bevonqs. dragcirozás.. Eme eljárást csak 
n~gy mei;ny1segn,el lehet szepen keresztül\ inni A bevonásra a 
kovetkezo kever eke! kell használni: 
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Rp 
Pu/v. 5acchar alb. g1: 20 0 

„ amyli g1 10 0 
' tragacanth. gr. 5 0 
M f .JY exactissimm 

Eme po1 lömeggel -;ázzuk a jól megncdvesitett kemén) 
pilulákat s pár perez muha a fölösleges port lesziláljuk Eme 
eljárást addig ismételjük, mig a pilulák teljesen bevonatnak 
A bevont pilulákat most p01 nélkül rázzuk, hogy eg} máshoz 
sürolódva, felületük lecsiszolódjék, majd kevés talcnm venelnm 
porával rázva még bágyadt fénJ t is kapnak 
, Gelalinnal való bevonás. Eme eljárás iiíleg n Egyesült

Allamokban dívik, mel.l hez a T hompson-féle oldatot használják 
(gelatin ac. boric. mucill. gummi arabici) A besűritell oldalba 
mártják bele a tűkre szurkált pilulákat s enyhe héínél megszá
rítva, a tűkről leszedik. A labdacsoknak tííkre való sznrkálása 
a következőleg történik: négyszögü doboz fenekén Hl >( 10 
pilula-alalm bemélyedés van, melyekbe a pilulák pár rázás ál
tal begurithatók; a skalulára illő fedőbe a lnkaknak megfelelő
i cg heg) es tíík vannak erősítve. melyek a befedés alkalmával 
a pilulákat mind fölszedik Eme eljár ássa] lehet a pilnlákat 
chocoladéval is b~vonni ugyszintén via>z>zal, paraflinnal is, 

Angliában a gyantákkal való bevonás dívik s erre a czélra 
az u 11 Mar lindale oldatot használják, mclv egyenlő snl.) rP.sz 
sandarac és alcohol oldalából áll Eme oldattal patendulában 
meghengergetett pilulákat egy üg3 es lökéssel egy hideg pm czel~ 
lántálba öntik, mely vékonyan vazelinnel van megkenve Ily 
módon gelatinnal is lehet bevormi 

A labdacsoknak ily enko'r teljesen szikkadtakuak kell 
lenniök, mer l máskülönben megfehérednek Legg) akrabban 
ily czéh a a bals tolutannmot ham1álják, melyet kéfizben előbb 
melegvizzel kimossnk s megszáritva 1 r tömény alcohol é• 3 
r. aelher keverékében oldjuk s az üledékről az oldotl részt le
öntjük Tanácsos a tolnbalzsammal bevonandó pilnlákat pulv 
carbonnmmal conspergálni, nehogy az aether valamely ható
an) agot (kreosot, olajak stb) kioldja a pilulából. Eme eljárás
hoz hasonló a collodiwnmal és a schellalwa/, 25"/,·os alcoho
los oldatával az aszfaltnak 20°1o··OS benzines oldatával való 
bevonás; anni it kell azonban megjegi ezni, hogy a bevonó ol
dalból csak pár cseppet kell a pilnlákra önteni s csak a szára
dás ntán kell ujabb mennyiséget adni hozzá A labdacsoknak 
keratinnal való bevonása már körülményesebb dolog A kera
tinozó folyadék lehet eczetsav vagy ammonia aszerint, amint a 
pilnla anyaga megkívánja: az arani-, ezüst-, higanysók, sósavas 
vegyületek az eczetsa\ as oldattal, a pancreatin, pepsin, fer rnm 
snlfnratnm a lugos oldattal vonandók be (L Keratin). A ker a
tinálandó pilulákat nem készítjük extractummal, hanem 1 a 

22* 
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viasz és 10 r butyrum cacaóból, vagy bolussal kaolinnal Ha 
a kivonat használata elkerülhetetlen, a kész kemény pilnlákat 
előbb oleum cacao-oldatába mártjuk s a kihűlés után vonjuk . 
b~ a keratinnal mindaddig. mi~ elég vastag réteg támad rajta 
UJ3bban a labdacsokat 40"C-nal megolvasztott salollal is be 
szokták vonni az ily burok azonban hamar megreped. 

Angliában njabban az n n gyöng5 burkolás : >pearl-coa
ling' divik, melyet a következőleg visznek végbe. A kemény 
pilnlákat sandai ac oldattal vonják be s egy dobozban talcnm 
venetnm porában hengergetik meg. Midőn már elég sok tal
cnm tapadt hozzájuk, megszabadítják a fölösleges portól s másik 
dobozban rázzák, midőn a por egyrésze leválik s a pilnla szép 
gömbölyű lesz; az igy nyert pilnlákat addig rázogatják - közhe
közbe a port kifujva közülök -, mig azok szép gyönygyfényt 
kapnak 

Obesitas = Lipomatosis 
Objectiv, az opticában a mycroscopnak s messzelátóknak 

ama lencséje. mely a tárgy felé van fordítva 
Obsoletus ~ elavult ; obsolet officinalis ~ oly növény vagy 

gyógykészítmény, mely régebben használtatott. de ma már job
bak birtokában elhagyatott 

Obstipatio ~ székrekedés, az ürüléknek hosszabb időn át 
való visszatartása, mely lehet rossz szokás elhanpgolás ered
ménye, de ülő életmód, adstringens szerek élvezete. nehány 
ivóviz, egyes orvosságok is okozhatják azt, A székszorulás 
emésztési zavarokat, főfájást, a nehéz székelés aranyeres bán
talmakat, gyuladásos lefolyásu bélbántalmakat okozhat Heveny 
székrekedést, ha a belekben gyuladás nincs jelen, bármely 
laxans szerrel meg lehet szüntetni, gynladásos folyamatoknál 
előbb opium adandó, mely ellazítja a bélfalakat A hidegvizes 
allövetek s a székelési idő pontos betai lása, helyes étrend, 
reggelenként 1 pohár viz alkalmasak a székrekedés megszün
tetésére 

Occlusiv pessar, l Méhgyűrü, 
Oculi cancrorum, calculi cancrorum = Lapis cancrorum 
Oculustro, a szemüvegek s más tárgyak hidegben való el-· 

homályosodását megakadályozó szer, mely 30 'fo glycerinnel 
és kevés terpentinnel megnedvesített oleinkaliszappanból áll 

Odol, az 1894-95 évben nagy lármával hirdetett szájvíz, 
melynek receptje a következő: 

Rp. 
~· Olei cm yophyllor 

» melhae pip 
Sacchm ini 
Sa/o/i 
Mentholi 

010. 
050 
005 
050 
200 

\ Spir vini rect 
M. D S 

90% 9700. 
Odol 

f ·~ -: 

:;;;~:::) 

1 -r-·-- ,, ,·,, 
(Drezdai egészségi laborator.) 

'/ {! 

Odol fogpor: 

Rp. 
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Saloli gr 4 0 
Vanilini/ gr. 0 05 
Saccha1'mi gr. 0 05 
O/ei cawi gutt X 

' methae pip XXX 
Calc. carbon. praec. 1000 

M. f p, D S Fogpor. 
Odontalgia = Fogfájás 
Odontine, Treu und Nnglisch, közkedvelt 

Rp. 
Pulv .. sapon venet 5 0 
Calcii carbonici 20 0 
Carmini 0 .20. 
Olei menth pip 0 50 
Spir vini 90'/0 2 00 
Glycerini 5 00 

fogpászta: 

A sapo és glycerin együtt melegítendő s ugy adandó 
hozzá a kréta és carmin eldörzsölt elegyéhez. 

Odor = illat; odoratus = illatos 
Oedema = vizenyő, L Hydops 
Oenantha phellaridrinm = Phellandrium 
Oenanthaether = Aether oenanthicus 
Oenanthilsav: Go Bia CO OH, zsirszagn olajsűrü folyadék, 

az oenantholnak chromsavval való oxydálásakor képződik. 
Oenanthol, heptilaldehyd: e, Hm CHO. Szintelen, erős szagu 

folyadék, az olenm ricini lepárlása által állitható elő 
Oesipus = Lanolinnm crndum 
Oesophagus = Bárzsing, nyelőcső 
Offa Helmonthi = Ammoninm bicarbon 
Offic.ina = műhely, a gyógyszertárnak ama része, melyben 

a gyógyszereket a közönségnek liiszolgál~atják, 1 Gyógyszertár 
Ollicinalis = orvosi használatn, tnlaJdonképen szabálysze

rüt, hivatalost jelent; főleg az orvosi növényekre használják : 
planta oflicinalis = gyógynövény. 

Oil, huil = Olenm, olaj. 
Ojtás = Coagnlatio, coagnlum 
Ojtó = Liquor seriparns. 
OL Orvosi vénveken az oleum rövidített jelzése 
Olajczukor = Éleosaccharum. 
Olajfa, az olajfafélék családjába tartozó fa vagy cserje 35 

fajjal a mediterrán vidéken, Afrikának északi részén, forró
Ázsiáhan, É.-Amerikában Az olea enropea L. 6-10 meter ma
gas, Ázsiából származik s 1560-ban került Európába Ribero Antal 
által Igen ágas fa, levelei örökzöldek, épszélüek, lándzsaalaknak 
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s átellenesen állanak; visszája ezüstszüri<:e Viráazata fürtös 
pikkelyes, a virágok aprók, fehérek A termés boa

0

vó mely le~ 
het_ zöl~, fehér, l".iros vagy kék is, novemberben "gyiljtik kisaj
tolas vegett; az e'.ett gyümölcs husos része 75'/ 0 olajat tartal
maz L Oleum olrvarurn. 

Ol~jfürdö, a <;;hemiai technologiában ama művelet, midőn 
egy ed~nyben !eva anyagot állandó melegen tartás végett heví
tett olajban tartanak, vagy ily állandó meleg által párolnak le 
L Fürdő . . 

Olajsav, elainsav ~ Acid oleaceum 
Olajgáz = Aethy lenum 
Olaszkömény = Foeuiculum Cuminum 
Oldás, . ~ltalában mindazon művelet, midőn folyékony 

anyagban szrlatd, cseppfolyós vagy gázalaku testet oszlatunk el 
ugy, hogy annak részecskéi csupán chen1iai uton lect\ enek ki
m~tatható~- s. chemiai tn~ajdonságnkat el ne veszit;ék. Az ily 
n'.odon eloallrtott folyadekokat oldatoknak (soluliones) nevez
zuk Az oldatok a le~gyakrabban használt gyógyszeralakok 

Az oldatok oldoszere bizonyos hőmérsékletnél csak bizo
nyo~ mennyiségli anyagot old fel, melyet kihülés után rend
~zermt ne_m tart_ me~ ~rngában, hanem a fölös menyisége! ki-
1egeczedrn hagyia '.\ltdon valamely oldat már nem old fel több 
anyagot, telítettnek mondjuk A lestek oldódása moleculáik 
''.agyságától s a_z oldószer moleculáinak mozgási sebességétől 
fugg Ha ugyanrs val;:mely ani:ag moleculái nagyobbak, mint 
az oldoszer molecnlarnak közer, azok közé csak melegítésnél 
juth~tna)< be. midőn a moleculák kissé széttaszi!tatnak, vagv 
cgya~talan nem oldódnak A moleculáktól függő oldódást ma
gya:azza meg _az rs, hogy némely testek egyik oldószerben fel
oldo~rrnk, masrkban nem A 'legközönségesebb oldószer a víz 
azutan al_c?ho~, ae!~er, olajok, benzin, chloroform; szénkéneg: 
ezek oldasr kepes~ege a különböző anyagok iránt különböző s 
a~ eg) e;' ;z~rek lar~y_alásánál fölemlitettem, L o. Bizonyos tes
tek oldasanal chem1a1 folyamatok mennek végbe s ilyenkor 
meleg szabadul fel, más testek pedig feloldásukhoz hőt kötnek 
n;~~ s az .. oldó !ol~adéko! Iel;ütik Sajátságos, hogy az oldásnál 
ter logalc_sokkene~ all be, krveve a czukor oldásánál; az oldatok 
forrpon9a _ielenlekenyen emelkedik Az egves arnagok oldási 
vrszon) at !eltüntető táblázatot, l IV kötet 'ráblázalok 

Oldószerek, hashaj tószerek, l Laxantia . 
Olea aetherea, l. Olcum 
Olea e~ropea = Olajfa l o 
Olea pmguina, l Oleum 
Olea siccantes száradó olajok, 1.. Oleum 
Oleander, leander, l Nerium oleander.. 

_ Olefinek, olefin v aethylen sorozat, a telitetlen szénhydro-
genck _ hom0log soroz~t_a és azok vegyületei, melyek általá
nos keplete Cn fün h.ózvetlenül egj esülnek egy vegyér tékü 
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gyökökkel, H2 SO.-val aetherkénsavvá oldódnak; fejlődő hvdro
gén által a megfelelö paraffinekké, chlorossav behatására chlor
hydrinekké alakulnak;· Könnven polymerisálódnak Az olefin 
sorozat ismertebb telite!len tagjai. · ' 

= CG H
8

2 = me!hyl~n;. = Go H10 = butylen; 
= 2 4 = aethyJen; = e, Hi2 = amylen; 
= Cs Ha = propylen; = C1 Hu = cerylen; 
= e, Hs = butylen; - Cs H10 = cetylen. 

Olein = Elain. 
Oleinsav = Acidum oleaceum 
Oleoresina folyékony gyanták, bizonyos gyanlatermő lák 

nedve, melyek resinákon kivül zsiros olajat is tartalmaznak ellen
tétben a gummiresinákkal, melyek gummi és mézgaanyaggal 
együtt JÖimek elő. Oleoresina p o a bals peruvianum s álta
lában a balzsamok mind. l Capsicum 

Oleum, Imi!, oil, olaj, mindama növényi és állati er ede!ü 
rendesen folyékony anyagok, melyek vízben nem oldódnak, 
annál rendesen könnyebbek, főalka!részöket szénhydrogénnek 
magasabbrendü alcoholok zsirsavösszeköttetései képezik Az ola
jak feloszla!nak illó (aethericus) és zsíros (pinguinosus) olajakra 

Aethericm vagy illó olajai< alatt ama olajakat értjük, me
lyek a növények különböző részeiben jönnek elő mirig) ekben 
vagy a szövetekben Az azt adó növények legnagyobbrésze a 
conifcr ák, labiatiflorák, compositák, umbelliferák, cruciílorák, 
10saccák narancsfélék, l.Jabérfélék, ru!aceák családjába tartoz
nak s azokban vagy készen fordulnak elő, vagy pedig bizonyos 
ler men!umok (myrosin, enmlsin) behatására képződnek, mint 
p. o.. a keserü mandala és mustárolaj, 

A~ illó olajok~! clőállitási, módjuk szerint öt csoportba 
osz!hatiuk be Előálhtásnk a következő módon történhetik: 

1 Préselés, · 
2 Átpárologtatás 
3. Ei jedés és ntánna következ8 lepárolás, 
i Zsirral való kivonás, 
5. Egyébb kivonó szerek utján 
l~zen öt előállitási proccssnshoz még a n1esterséaes clő

álli!ást is sorolhatjuk, ekképcn lesz előálhlva az o!enm" winter
green (methylsalic) lat) 

A legfontosabb olajok, mint a citrom-, narancs- hergamol 
olaj préselés ntján állillalnak elő Szicziliában ezeket az olajo
kat a gyümölcs héjjából kézzel préselik ki. A szicziliai munkás 
a gyümölcshéj bizonyos mennyiségét szivacshoz erősen dörzsöli, 
ekkor az olajlar!ók elp~tlannak s tartalmuk a szivacs 
állal felsziva!ik Az 1gy ll) ert olaj a legelsőbbrendü termék, 
azonban ezután a jövedelem igen csekély, Dél- Francziaország
ban czin edénj ! használnak a kip1 éseléshez Ezen czin edénv 
alacsony mélyedésü készülék, melynek fenekére számtalan apró 
sárga réz, szög van erősilve, s elzár haló tölcsérbe megy át A 
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munkás a gyümölcshéjjakat a szcgeken reszeli, mikoron a benne 
levő olaj az edény tölcsér alaku részébe lecsöpög, honnan a 
meggyülemlett olajat időuként kibocsájtják Az előbb emlitett 
három olajat hydranlikus erő általi nvomással is szokták elő-
állitani ' 

, A kere,sk_edésb".n előford?ló !lló_ olajokat, Ieg:rngyobbrészt a 
~-asodik el.Jaras szermt, vagyis atparologtatas altal nyerik A 
fnssen szedett anyagot destilláló készülékbe rakják, vizzel ke·· 
verik s főképen vizfürd_őn; átpárologtatják, ezen eljárás nagy 
figyelmet s gyakorlatot igenyel s ne hogy megpör kölődjön az 
anyag, azt folytonosan kavargatják A destillátnm két réteaből 
áll,_ egy objos rétegből és egy zavaros vizes folyadékból." Az 
ola.iat a vizes résztől elkülönitik és száritják, a vizes folvadékot 
még egyszer alávetik a destillálásnak vag\ gvógyvizekül bo-
csájtják a kereskedelembe · ·· · 

A harmadik eljárási mód szerint csak két olajat állitanak 
elő, ugymint a keserü mandola- és mustúi olajat, ezek előálli
tásánál először a zsiros olajat távolitják el s a hátramaradt 
részt vizzel kezelik s az anyagot az erjedés után a szokott mó
dor~ átdestil!áUák E;zeknél _az eseteknél mindkét olajat a gly
cosidra hi:to, oldhato mtrogen, tartalmu fennen!. által nyerjük; 
a mandolanal az em1;1lsm_fehernye hat a glj cos1d amygdalim a 
s ~reserü man_dola ol~J, keksav e_s gly~ose keletkezik az erjedés 
ula~, a mustarmagnal. a myros1nfehernyc hat a mJ ronsavas 
kalmmra, mely elbomlik s mustár olajat és glycoset ad. 

A negyedik készitési módot előre is jelezve. az illó ola
jok g.) ártására ritka helyen alkalmazzák. s leginkább az illat
szerek készit~sén~l h~s;n~l)ák. A legt~bb növé~1yi:ek _a szaga 
a benne levo 11lo-ola1tol 3on, igy a mignonettee, iasmmé, stb. 
melyeknek finom illatát d~.stillátió utján nem tudják előállitani 
s ezért inkább ezen eljárást alkalmazzák Az illó-olaj kivonás a 
nagyon egyszer ti: a friss növényeket megolvasztott zsirral maczé
rálják, az igy nyert illatos zsirt alcohollal kivonják s az alcoholt 
mely_ az illó°.laJ l_egnagy.ob_b rés_zét feloldja ütdestillálják, miállal a 
zsn tol elkulonodik. Az Illo 0Ia1nak ezen alcoholos oldatát a ke
reskedésben extraitnak, va~yis extrnctnak hivják, 

Az illóolajakat a drogból egyébb oldószei ekkel, kirnnás 
által is előállilhatjuk, leginkább aethenel szokták kivonni a 
d~-~gokból az illó ,olajokat: _A kivonás után az aetherl alacsony 
holok mellett elparologtalpk, a visszamaradt olajat vizzel lw
verve átdesztillálják ez által az olaj a resinától fog megsza
badulni 

A~ _:!ló, olajok 100-nál már elp:írolognak, daczára hogy 
140-12~ -na! forrnak; aetherben, alcoholban, olajokban, CS2-hen 
oldódnak Levegőn_ ~llya me~g.J ~ntásodnak-. H2 SO,-el rnegsze
nesednek s S02 fe]lodtk A viznel rendszenn! könnyebbek ki-· 
véve az ol amygd , amar. .- ~auller - caryophyl.. -- cinna·· 
momi, - sassafras es -- smapis. Legtöbb illó olaj egy szilárd 
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camphorszerü anyagból (stearnpten) és egy folyék~r;Y v:együ-· 
letből (elaopten) áll a stearopten 0°-n felül nem vahk ki csak 
az ol carvi (5°), ol' aúisi (10") és ~leum_ rosaru1i; ~2? 0) képez
nek kivételt, melyeknek stearopten1e a 1elze!t honel .iegeczesen 
kiválik s az olaj megszilárd,Jll 

Az illó olajok szénkoíiegekből s széneny, künepy és éler;y
ből álló vegyületek s két nagy csoportra oszthatok: oxygen
mentesekre és oxygéntartalmuakrn 

l Oxygénmentes aethericns olajok (camphenek, terpenek), 
ezek az n Go Hs képletnek megfelelő szilárd anyagot ta:talmaz
nak, a poláros fényre ac!iva~, levegőn ~llva elgyantasodnak, 
joddal hevesen elpu!fapnak; !"a nem ?onJa fel ol~e.t Ide . tm
loznak: a tobzosak illo ola.Jai: terpen!m, oleum pmi, ol. .Jlllll
peri stb azonkivül az oleum citri, - aur cort - ~ur flm. -
ber gam - nucis moschat . -:- laven~ulae, -- rosmaum - cha
momill - sabinae, - macidis, - ongam 

2 Oxygéntantartalmu ill~ . ?l,<;J~k: melye~ jodd?l nem 
durrannak el, de azzal meleg lufe1lodesevel oldodnak; ide tar-
toznak : 

a) aromás aldehydek: ol amygd amar ol cinnam ol 
ruthae 

b) ketonokat tartalmazók: ol carvi s a carvol tartalmuak; 
e) alcoholoka! tartalmazók, jellemző képviselője az ol. 

meth piperitac; . . , . 
d'j aethereket s aethencus sokat tartalmazo ola1ok: oleum 

wintergreen. stb. . . , , 
Az illó olajok kémszeréül a .san!ahn 1s !Jasziialh?to,_ mely 

nem oldódik: anis, bcrgamot, cz1trom, foemculum .1umper?;'• 
macis, chamomilla, narancsvirág, terpentin _és valeriana olaia
ban; teljesen oldódik a mentha cryspa, -~mnam?mmn, ca,r1?
phyllus, origanum, rosa és tanacelum olapban, reszben oldodik 
a meth piper. anis stellatum, cal_arnus c?rv1;1m, lav~nd,ula, s~l
via és sassafras olajában A natnum sahcyhcum !om~ny . viz
oldata az oxygéntartalmu olajokból az alcoholokat_ kivon.Ja s 
a terpeneket visszahagyja, az oxygénmentes ola.iakat nem 
oldja feL . . . , 

A tiszta aethencus olaJ papirosra cseppentve nem hag) 
maga után alcoholban oldhatatlan foltot, elpárolgás után ma
radékot nem hagy hátra; bórsónyi nagyságu olv~s_zto!t_ d1lor~ 
calcium nem olvad szét benne, az alcohollal hamis!lott illo olaJ 
vizre cseppentve tejes zavarodást muta_t f"z ~sszekevert illo 
olajat megismer hetjök szagáról, ha az ola1bol par cseppet te
nyerünkön szétdörzsölünk . „ .. . , „ , 

zgiros uagy köuér ol°'1ok, s~ru, v1znd konnyebb folyade
kok s vegyi szerkezetüket tekmlvé ola3savas ll_lycend.~knek 
bizonyultak, tehát összetett aethereknek meg~elelo vegyuletek 
Tulhevite!t vízgőzzel vagy kénsavval melegitve felbomlanak 
olajsavra és glycerinre, fémhydroxydo~lrnl s, lu~o.kkal el;~~ppa
nosodnak, azaz olajsavas só és glycerrn kepzodik beloluk A 
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zsiros olajok feloszlatnak száradó és nem száradó olajokra. A 
száradó olajak lenolajsavnak és riczinusolajsavnak glycerinnel 
képzett vegyületei, melyek a levegőn oxygent 'éve fel, felbom
lanak, C02 és viz szál el s gyánlaszerü testet hagynak magok 
ntán s a gl) ccr in elpusz!nL A száradást az enyv és tojásfehérje 
hátráltatja, az ólomoxyddal való főzés pedig elősegiti (1 Firnis) 
Ide tartoznak az olenm lini, - papaveris, -- nncis jugL -
ricini, melyek sajátos tulajdonságait !. az illető czimek alatt A 
nem száradó olajak olajsavnak glycerinnel képzett vcgyei, leve
gőn szintén oxydálódnak, de nem száradnak meg, hanem meg
sűr üsödve kellemetlen izüek s szagnak lesznek: megavasodnak, 
mivel zsirsav válik szabaddá, mely valószinüleg oxygénátvivő 
bacteriumok által keletkezik, mivel antisepticus anyagok az 
avasodás! megakadályozzák; ide lai loznak: olcum gossyp. -
an1ygd dulc olivar. - sesami, - raparun1, ·- ovo
rum, - jecoris, - cocois stb HNOa-mal kezelve megkemé
nyednek s ezáltal a száradó olajoktól megkülönböztethetők: 
Elaidinpróba L. o 

Oleum absinthi aethereum. aerheroleum absinlhi, az arte
misia absinthiul)rnak leveleiből vizzel való lepárlás által állit
talik elő, mely eljárással 2'/o-n}i olaj lljerhető Zöldes, vilá
gosságon megbarnnló, ürömszagu olaj, főalkatrés;ét egy thujon
nak nevezel! olaj képezi: Crn H" 0; szinét azulintól és egy 
sárgás gyántától származtatják, főrésze! még a camphorhoz ha
sonló vegyület képezi A poláros fény sikját jobbra fordítja. 
Az olaj élenyülés folytán átalakul absinthinre, l o. Alkalmazzák 
mint anaeslheticumot, analgeticumot és tonicumot 0 10-0 20 
grammos adagc,kban 

Olcum acori ~ Oleum calami. 
Oleum acusticum ·~ 01., hyosciami coctum 
Oleum amygdalarum aíriararum aethereum, benzaldehydből 

és 2o/u HCN-ből álló, sárgás, 1 049 f. s folyadék, mely a keserü
manduhínak lepárlása által készül Az olaj a mandolában nincs 
jelen, hanem az amygdalinból emulsin behatására viz jelenlé
tében képződik. L. Amygdalin, Aqua amygdal amarar 100-120 
r vízben igen könnyen oldódik azonkivül alcoholban és aether
ben Levegőn elbomlik és benzoesav válik le bcl61e Igen 
mérges, B.lkalmazzák 0 01-0 03 grammos adagban mint sedati
vumot és nervinumot Az illatszerészctben szappanok szagositá
sára az u. n. mesterséges mandolaolajat használják, mely 
azonban egész más vegyület, s csak szaga egyezik meg a való
dival s nitrobenzol, mirbánolaj név alatt árulják. L o 

Oleum amygdalarum amarar., artificiale ~ Nitrobenzolum, 
Mirbánolaj L o. 

Oleum amygdalarum dulcium, édes mandala zsiros olaja; 
az összezúzott édes- vagy keserümandolából sajtolás u~ján ál
litják elő hideg uton. A nyert olajat (50-550;0) szürlézik. Átlátszó 
sárgás szinü, szagtalan, nem avas izü, f s 0 92; ·- 10'' alatt 
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... ·"d1'k za\•a1··os lesz maJ'd - 21°-nál vajszerü tümeget megsu1 uso , ,, ,, · -
1 

d 
k < ez '.llás közben oxvgént véve fel megavasod1 <, . e nem 
s:J~ad be 25 r hideg, 6 r. forró :iico~ol, ae~her felol

7
d}a _,~a'..

talmaz 75% elaint s azonk1vül mas tnglycendeket \ 1zsgalasat 
I Oleum olivBmm czim ala!y . . . ,

0 A kajszinbaraczk mag'\"anak olajáv_al har;i1süott olaJ HJ: a
val cseresnyepiros, higanyos oldalt~! rozsaszmu lesz, a hszta 
olaj nem változik L Oleum sesam1 . .. .. „ 

A zsíros mandolaolaj külsőleg alkalmazv~ mmt kozom~Jo' 
bevonószer használlatik épúgy, mint a faolaJ_; _az all~.almazott 
hehen a viz elpárolgását hátráltatja s megved1 a .szo~etet a 
levegf5 külbehatásá:ól A gy_om?rba jut~a az em;sztonedvek 
által emulgálódik s a vérkenngesbe felveve az anpgforgal~1a~ 
elősegiti s igv mint tápszer vehető tekintetbe; Gyogykönyvun. 
vele késziltelÍ az emulsio oleosát, ung emolhenst, sapo med1-

cinalist. 'll' 1 · h 1 .- • á1ga Oleum anaethi, a nehézszagu kapo1 1 o o ap, a van) s . <, 
szúr6s szagn, csípős édes izü, 0 881 f. ,8 Az angol gykv ~zerm.l 
hivatalos s mint szélhajtó! alkalmazzak 5-6 cseppenkent az 
ánizsolaj helyett L Anethum . . .„ .. „ -

0 
-„01 Oleum angelicae, az angelica g) ökereben eloJoVo 9 2"-: '·" 1° 

·11 · 1 · f O s~-0 90 · angelica szagu · alkalmazzak mm! Illa-1 () 0 aj, s. v . , . , l . l „ 
tos stimulans szert az angelica 0; o) Java! ata1 a appn . . . 

Oleum animale aethereum D1ppeh_1, 0Je1;m .cor:iu cerv1 rec
tificat illó állati olaj Szintelen vagy k1sse sargas, !nszer?s szagu, 
o 75:) f s. folyadék, mell'. az .oleum cornn cerv1 foet1dumna~ 
3 annyi borszeszben valo _oldasa s. az o~datnak 4-s~er i:.s men~ 
ll) iségü vizzel \aló keveresek01 ;-al1k ln s homok~mdon„ Iepa= 
rolható (25o/o). Vízben nem oldat1k de azt lugos:a teszi '„ bo: 
szesz, aether feloldja, zsiros ola.i,okkal elkev_erhe!,°„ Levegon _es 
viláoosság behatása alatt elbomlik, fekete es s_urn 6~sz, tzer

1
t 

a ,1 (, üvegekben viz alatt tartassék Az ol . amm ip~.e nne < 
1Jgnagyobbrészét benzol és nitrilek k_épez1k, . azo;ilnvul, .v~n 
benne methyl-, aethyl-, propyl-, amyl-„ es ~.ap11l~m1i:, P)l!d!n, 
melyet 1846-·ban Andersonn állitott el~ b~lole, p1colm, luh~m, 
collidin, pyrrol, a1;ilin, ammo;:i carbomc cs cynuamorn.um;. ~ej8 
készül az ammonmm carborncum pyrnole?sum Adagi~ ·' . 
csepp, főleg méhszemes n,őlm~l, görcsöknel alkalmazzak I<el
felfedezője Dippel János Konrad L o . . . „ „ . . 

Oleum aniínale foetidum, oleum cornu ~erv1,, ~uzos allah 
olaj; Iégcnytarlalmu állati .,részelu;ek Ie_y~.go elzarnsa. melle!! 
izzó hő hatásakor képződo teimeke, suru, fek~tebarna, erns 
kozmás bíízös szagu; víznél könnyebb s abban reszben o_ldal!k; 
Alcoholos oldatából készül az ol animale acthereum . D1ppel!1, 
I. o. Az állatgyógyászatban a le~.1ek. <;,llíz_ésérc alkalmazta!Ik 
sebekre· erős desinficiens, megöh az elo~d;cket; . . . 

Ol~um anisi, a gyógykönyvekben ket~ele arn'.'solaJ h:vat~
los : az oleum anisi stellali, melyet az 1hcmm arnsatumbol, es 
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az oleum auisi vulgaris, melyet a pimpiuella auisurn magvaiból 
állitauak elő vizzel való lepárlás által Tiszta, sziuteleu, vagy sár
gás olaj, + 10°-nál megszilárdul mig a csillagánis olaja + llo-nál 
A fényt erősen megtöri s a poláros fényt kissé balra hajtja. 
Alcohol jól oldja, a jódot meleg fejlődéssel oldja. A régi olaj 
sárga s fajsnlya 0 97-ről 1065-re emelkedik Kénsavval egy 
síírű setétveres s egy hig tiszta réteget képez, az előbbi bor
szeszszel zárva nem változik s az üveghez ragad. A csillagánis 
olaja absolnt alcoholnak HCN-es oldatával sárga lesz, a közön
séges ánis olaja megkékül '/• 1ész anetholt tartalmaz mint stea
roptent: (Co H4 C, H; OCHs) = phenollalylmethylaether, mely hig 
HNOs-val ánisaldehyddé élen} ül: e, H. CO. H OCHa, ez pedig 
felszabaduló h)drogénnel ánisszeszszé lesz: (C, ff4 Cfü OH OCH, 
A bőrt gyengén megveresiti. a gyomorban az elválasztásokat s 
az előhaladó körmozgást élénkiti, a !égek kiüritését elősegiti s 
a csikarást megszünteti. A vizelet és tej elválasztását öregbiti 
úgyszintén a hószámot is. Elpnsztitja a fej tetveket és rühatkákat, 
Mint ca1minativnm belsőleg 4-5 cseppjével adható. L Anisum 
vulg et stellat 

Oleum anthos ~ virágolaj = OL rosmarini. 
Oleum a ntimonii = Stib. chloratum 
Oleum antiquum verum = igazi 1 égi olaj hajat kenni: 

Rp 
O/ei o/iuar :!OOO 0 
Spfr VÍllÍ 15 0 
Ha/s pewvian 
Benzoes pulv. aa 50 
Co!I alcannae rad 1 0 
Digera balneo aquae 
per lzoras 3, semire
f/igernto adde 

01 aur. ol. betgam aa 3 0 
Misce 

Oleum arachis, az arnchis hypogaea (L o) magvaiból ki
préselt olaj, majdnem színtelen, nem kellemetlen, faolaj
hoz hasonló szagn, f s. 0 918, + ,3o-nál zavaros, ·- 3--41-nál 
~egalszik, -7o--nál megfagy Levegőn állva idővel megsűrüsö
d1k s megavasodik, ámbár nem tartozik a száradó olajak kőzé. 
Alkotórészét olajsavas-, palmitinsavas-, hypogaea- és arachinsa
vas triglyceridek képezik. N2 o.-dal kezelve megszilárdnl s 
bor~zeszből kijegeczedő elaidinsavat ad Nyugat-Afrikában eme 
olajat nagyban készítik s a faolaj helyett használják Az indiai 
gykv. szerint hivatalos. 

Oleum arnicae, az arnica montana virágaiban mintegy 
0.1--020/0; 0905 f s kékes v zöldszinű, izgató hatásu L Ar
nica montana 

Oleum aurantiorum corticum, essentia anrantiornm sen 
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bigaradiae Szintelen vagy s:írgás, híg, 0 8-0 9 f s ol_aj a po
láros fényt 920-kal jobbra_forditja, a jódot e~durran!Ja, HNO, 
szétbon•ja, kénsavval üarnavörös elegyet kepez._ mely ?01-
szeszszel fehéres-sárga lesz Santalfa vörös festenj et. felold~a A 
citrus vulgaris Risso héjábó),Allitják el?, nem ped.1g ~ . cilri;s 
aurantiumból Alkalmazzálvá czitromola] hely~lt mmt. iz1av1to!, 

Oleum aurantiorum florum, oleum ne~ ol_;, esenl!a, ne; oh 
oleum naphae, narancsvirág-·olaj. Szintelen, 1do".el. barnassarga 
olaj, 90%-os alcohol jól ?!dja, igen .~eves~t a v1z is old (Aqua 
naphae), a jóddal durranassal egyesi:I 0 8::i-O ~9 f s .. 100 mm 
rétegben a poláros fényt 60-kal 1obb_ra haJ!Ja_; ~orsz~sz~s 
oldata fluorescál, NaHSQ, tömeny oldataval carmmvorösse :ra; 
lik. Állás közben auradenak ne vezeti, alcoholban nehezen o.ldodo 
stearopten válik le belőle Eme olaj nem tartalmazza az osszes 
virágolajat, mert annak nagyré~ze :; vizbe". oldva maiad. !~ci
nem azt sok élenytartalmu olaj, 0 bo/o r:eroh?camphor .alk_otp~ 
Hamisítják a keserü narancs (petit grams) eretlen gyümolcse
nek s leveleinek olajával, ez ~zon?ai; , czukorr~ .csep~gtetve s 
vizre téve azt keserűvé teszi Izpv1to s k1s,se ;zga!o s~e1 A 
bals vitae Hoffmanni (Pharm hung. I) alkatreszet kepez1 

Oleum avellanáe, mogyoró-olaj ; a coryllns avell~na 131ag
vaiból 60o/0 zsíros olajat lehet kisajtolni, mely halvanxsaiga, 
O 921 f s 3--140-nál megmerevedik k~llen;ies szagu s fusze:es 
izű. HNOa nem szinesiti meg.. higanykemlessel legfellebb zold 
lesz Hajkenőcsökbe alkalmazzák . . . • .' .' 

Oleum basilicí, az ocymum bas1hcun: levele1bo~ l~J!arl,as 
által nyert illó-olaj, a száraz levélben mmtegy 150,0. Sargas
szinü, erős illatu fénytörő folyadék, f s 0 9154, legnagyobb
része !inal-olajnak (C10 Hm 0) fele,l meg. „ , 

Oleum bassiae hutyrum mahwah, a Kelet-lndia_ban tenye
sző bassia longifoli; L magv~iból ki_:;ajtolt ~sir,os ol~J;, bntyr~m 
cacaohoz hasonló, 26-28°-nal kenocssz!'1~ allom~nj;i ~nihe 
szagu anyag, borszesz nem oldja, oleinbol es stearmbol all . 

Oleum bergamottae, essen ti a be_r J!amottae, perBament olaj 
A czitrus bergaminm Risso, Calabnaban tenyeszo narancsfa
kinézésű fa gyümölcshéjának illó olaja,_ el?,á~li.tási !"ódja az 
,Q[ea aetherea< czikk alatt emhtett dörzsoles1 modszernek 
felel meg. , . 

A bergamott-olaj a közéje kevert chlorophjltol zöldes, 
mig a sajtolás utján készitett világosabb F s. 0 86-0 88, a 
polaros fényt 50 mm 'astagságban 7 -14"-kal ir ányitja jobb1,a, 
eme tulajdonságától függ jósága is. Kellemes szagu, g} enge;i 
savanya kémhatásu, jóddal eldurra~, alcoholos oldat~ Fe2 Clo-tol 
szenny cs-barna lesz. CS2 csak -1. resz,t ol_d fel belole Ha 8. 1 
olajat 1 r borszeszszel s 1 r. v1z~el allam hagyunk, terpenhn
hez hasonló összetételű (C10 HI6) 1egeczeket kapunk, 

Az oleum bergamottae több illó-olaj kevereke, melyek 
főleg a C10 H16 sorozathoz tartoznak, a bergapten nevü stearop-

' L~ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •. ·~·~:1~„„„„„„ ....................................... ..,,, ...... "'""""""""""""'"' ....... """ ...... ~~_. 
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fen borszeszben való többszörös oldás által állitható elő vékony 
fehér jegeczekben Co Ho Q, Hamisítani szokták terpentinnel s 
a levelekből nyert illó-olajokkal, jóságára alcoholban rnló old
hatósága nyujt bizonyítékot, mivel a terpentin abban kevéssé 
jól oldódik Különböző kenőcsök, olajok illatositására alkal
mazzák 

Oleum betulinum empyreumaticúm, balsamum litvanicnm, 
sűrű, fekete, kátrányhoz hasonló termék, melyet a betnla alba 
(nyirla) kérgének száraz lepárlása által nyernek főleg Orosz
országnak Litvaniai részében Epen olyan, mint a pix liquida 

Oleum cacao, bntyrnm cacao, a theobroma cacao mag· 
vaiból enyhe pörkölés, lehámozás, zúzás által készített pépből 
10oC melegen kisajtolt kellemes szagn zsiros olaj, mely 29-30"
nál sárgás, törékeny darabokká merevedik meg A magvak 
iO -50 '/0 olajat szolgáltatnak F s .. 0 981. 20 r. forró bor szesz
ben oldatik, de kihüléskor kiválik s az oldatban 1 % ol ein 
marad. Lugokkal szappant és glyccrint ad, igen lassan avaso
dik Alkotórészei: legnagyob~részt steorin és arachinsavas tri
glycerid, olein, palmitin és alcohollal kivonható illó olaj A 
cacaovajat faggyuval vagy stcarinnal hamisithatják az ily mi
nőség azonban csak 2 -4°-kal magasabb hőnél olvad s :1 r 
aetherrel nem ad tiszta oldatot 

A cacaovaj mint közömbös fedő és vivőszer alkalmaztatik 
kenőcsökbe, suppositoriákba, méhgolyók, pálczikák készitésére 
Mint tápszer, a disznózsirnak felel meg 

Oleum cadinum: olenm cadi, olenm juniperi empyreumati
cum, olenm jnniperi oxycedri. Füstös, kozmás szagu, siírö fe
kete termék mely a juniperus oxi cedrus L. fájának száraz le
párlása által nyerhető, mint a pix liquida A pix liqnidánál hí
gabb, hamat meggynlad, psrocatechint nem tai:talmaz Alkal
mazzák a· pix liqnida helfett ; bedörzsölőül mint bórvercsitőt 
rheumánál is használják 

Oleum cajeputi, kayu-puti, Kelet-India szigetein tenyésző 
melalenca leucodendron (myrtnsfélék) leveleiből vizzel való le
párlás által készítik főleg a molnkkii szigeteken Az olaj igen 
n1ozgékony, erős, fűszeres can1phorszagu rézvegyületektől zöld 
szinü, 0 926 f snlyn, keserli izü folyadék, a polaros fényt balra 
térili. Legnag) obbrészt cajepntenbihydratból áll: Cto Hio HzO, 
melyből 17 ! '-nál phosphorpentoxyddal cajaputen : C10 H" páro
logtatlrntó M Ujabb időben helyette az olenm encah ptit hasz
nálják, mely sokban hasonló hozzá 

Az oleum cajepnli igen izgató, melyet mint az oleum 
Cat) oph)llit, odvas fogakba használják fájdalomcsillapitónl Alkal
mazzák mint izzasztószert idült csúzuál 1-3 cseppjét bevenni, 
alcohol oldatát pedig bedörzsölő gyanfo!. A Bastler cseppek-
nek is alkatrészét képezi (Liqnor Bastleri) . 

Oleum calami, olenm acori, pharm germauic Ili Az acorus 
calamus g' ökerében mintegy 13°/0 mennyiségben jelenlevő, sár-
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gás, közömbös, ,kelle,me! sza~n ,Illó olaj, mely két, a ~1~ H.~' 
sorozatba tartozo szenkonegbol all, egyike ezehtek b9 -na! 
forr, HC[-val vegyület el képez. Az olaj a polá.r~s fenyt 13 8'-kal 
balra !orditja, borszeszes oldata Fe2 C/o-tol sotetbarna le.sz Bel; 
sőleg az, emésztő,n~dvel~ )',Wálasztását fokozva, az elohalado 
körmozgasra hat elenkt!alég L Acorns cal.amus 

Oleum camphoratum, camphoros olai Pharm Hnng H 

Rp. 
Camplwrae •ine .spir. conlr 20 

sofoe teuendo i11 
Olei se<ami 4 0 

Intime mi.xtum serua. 
Külsőleg mint izgató elvonószert al.kalmazzák mint a cam

phort. Collapsnsnál bőralá is fecskendeztk 
Oleum canellae, l. Canella alba: , . . . 
Oleum cannabis, ken<lermagola.J Zöldessarga zsnos olaj, a 

kendermagból mintegy 390,'o sajtolható ki, lev,egőn hamar m~g
szúrad. F s 0928, 30 r. borszeszben old?d1k, HNO~-yal k:t
réteg képződik: sötétbarna felső és rózsaszm vagy vtlagoszold 
alsó Nehezen szappanositható . 

Oleum carvi, essentia carvi, köménymag-olaJ'. a, ear~m 
carvi gyümölcséből vizzel való ~lJ~ár?láss~l ny.er ! . tllo ~la,J, a 
gyün1ölc-,ben n1iI1tegy _,3-:--·G0/0, n11~1el e~z~.k1b~. v1d;k1 a ,„noven):. 
illó olaja annál több Szmtelen, hig, koz;imbo~ kemhalas:r. ola.J, 
f s O 975, erősen fén\ törő a poláros fenyt .Jobbra fordrlp A 
jódot feloldja, de neni dm rantja el . HNO~-val heves~n elbom
lik, a santalint részben, a fuchsmt hidegen, old.Ja ;,,H2SO.„ 
val meleg fejlődés mellett zavaros, barna folyadekot kepez" al · 
cohollal meglisztul. Tartalmaz 700/0 carvent (l o) mely a f~my
irányitási sikot jobbra hajtja; carvolt .: .C10 [[14 0, mely 0 9D3 f. 
s. folyadék, isomer a rnenthollal, my nstt~ollal, thyn:olla!, azonos 
az anethollal Iz- és szagjavitó, carminaltvnn}, a .~stkara,st meg
szünteti, azért csikaró hashajtókkal együtt adpk, mmt P· o 
aloe sca1n1noniun1 L .. Carvun1 

' Oleum cariophyllorum, szegf~s_zeg.olaj „ A, ca_riophy!lns ar;i
malicus sós \izben áztatott v1ragb1mbotbol atparolas nt.Jfl!' 
előállított illó olaj.. - Szintelen vagy sárgás, , sűrü, , -260.„~~l 
megszilárdul. - Fajsnlya ~ lüt-1 06, a. P,olaro~ feny s1l~~at 
balra hajtja, alcohol, eczetsav, aet~er, 1110 ola.J~k felold.Jak 
A jódot és santalint csendesen feloldja, HNOs-yal langra lobban 
s elbomlik H. so.-val kék szinü lesz. Áthato kellemes szagn, 
égető izü, A ~ariophyllns bimbóiban lJ.-280/0. Tarta!maz euge
nolt (1 o ), egy szétlköneget : C20 H,2'. mely has?nlo a cn?eba 
és copaiva szénkönegéhe:-, HCl;val ,.ieg?.ci:.es t.om.ege~ kepe.z, 
borszesz jól oldja, terpentm kevesbbe; ko~'?mbos ~z es sz~g
nélküli engenint: C20H16 02, mely élenyülesr termeke a szen
könegeknek, aethPr jól olda,; salicylsav aether t, mely a Fe2 CI. 
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oldatát zöldeskékre festi Ha az olaj carholsavval van hami
sítva, 2o,'o-os vizzel való rázatát szűrés ntán envhe hőnél be
pároljnk s nehány cm éhez egy csepp ammoniát s egy darabka 
Ca C/2· dot adunk, rázás ntán car bolsav legcsekél) ebb jelenlété
~en z.öld. s~in szári;rnz.ik._ mely későh~ m;gkékül. Étvágyjavító 
es szelha.itoszer, mersekh az undort. hanyast megöli a hacterin
mokat. Mint iz és szagjavitószert alkalmazzák csipős hashajtók 
adagolásánál. ·A fogakat az eugenol erősen megtámadja s el
porlasztja. Odvas fogakba használják csillapitóul 

· Oleum carpaticum, fenyőolaj: 

Rp .. 
O/ei funiperi part. 6 
Olei tereóint part 12. 
O/á sesami part. 120 

. . Köhi~g~s ellen mellbetegek használják Adják 'áltólázuál 
1s mmt hazrszert 15·-20 cseppjével L OL tereb 

Oleum cascarillae, sárgásszinü, fénytörő olaj, melv a po-
láros fényt 2o-kal halra fordítja. L Cascarilla · 

Oleum cassiae = Oleum cinnamomi 
Oleum castorei, régi gykvek készitmém e, melv castoreum

n~k borral, olajjal s aromaticns füvekkel váló lepiírolása állal 
keszült. Obsoletus officinalis. "'e tévesztessék össze az 

Oleum castoris-sal, mely nem más, mint oleum r icini L o 
. . O,le.um ~edri~ oleum de ce;Jro: a c~trus cedri g) ümölcsfa

labol alhttatrk elo, azonosnak latszik a citrus limonum olajával. „. Oleum .ce~ri ligni, a juuiperus virginiaua s más cedrnsfajok 
faJanak leparlasakor nyerik Alkalmazzák microscopiai prae
paratumok megvédésére mint a canadabalzsamot 

Oleum cerae, viaszolaj„. a sárgaviasz száraz átpárolása ál
tal ;iy~rhető kozmás illó olaj, mely állásközben megsárgul s 
feher Jegeczek ülepednek le benne Alkalmazzák r heumámíl 
mint bedörzsölő szert 

• ~leu'!' Chaberti, a~ állati olajnak és terpentinnek együttes 
lepadasa altal nyert szmtelen olaj 15-20 cseppenként szalag 
giliszták elölésére alkalmazzák · 

Oleum chamomillae l'Omanae, essentia anthemidis római 
székf\íolaj; zöld vagy halványkék, camphoros szagu, '1eveaőn 
n;egba.rr:1;1I s sűrü vá~~ányt ad; 180-2000-nál forr, a pola~os 
feny srkpt JObbra ha1tia Borszesz, aether feloldja. rartalmaz 
egl'., a, terpentinnel_ isomer, czítromszagu szénhydrogént, mely 
17Do-nal forr; ?5-DOo/o mennyiségű angelicasavat (1. o.) KOH-dal 
eczet- és prop10nsavas sóra bomlik: e, Hi GO OH + 2 KOH = 
CH_a _CO OK+ C2 Ho CO OK+ 2 H; valeriansavat kevés meny
ny1segben 

• „ Al~almazzák .mir:t szé!haj~ó és görcscsillapitó szert. azon-· 
krvnl mmt az emesztest closegrtőt renyhe hélműködéstől függő 
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emésztetlenségnél. Hatás tekintetében az acid valeriauicummal 
egyezik meg. L o . 

Oleum chamomillae vulgal'is, Olenm chamomrllae coerulenm, 
a Hores cl1amom vut~-ból vízzel való átpárolás által nyerik; 
a friss olaj sürü, azurkék szinü! f s. 0 92-0 94 _levegőn„ zöl~ 
majd barna lesz, alcohol (el<5f'd1a, az rblanJ nyal mmden hoh.atas 
nélkül egyesül. Tartalmaz aznlint, mely az oleum ahsynt~rhen 
is jelen van, 3020-;iát forr, s~vak vag~ ~ug9k zöldre festrk: L 
Azulin Szintelen, elenyes olaja 1500-nal atparolog sdiamomrlla
szagu s egy terpentinhez hasonló _szénköneget „ ta.rtalm~z: . 

A chamomillaolaj a nynltagy es germczvelo 1degseJt,Jerre hat 
s azokat közömbös vagy épen álló egyensn!J ba helJ ezi, miáltal 
azok inaer ülete csökken. Kis mennyisége a bélbeli elválasztáso
kat fok~zza, majd a belekből fölszivódva fájdalomcsillapitólag 
hat. Alkalmazzák mint szélhajtó és fájdalomcsillapitó szert 

Oleum cinereum, 500 'o Hg tarlalmu olaj, melyet suhcutan 
injectiókra alkalmarnak 

Rp. 
Hydrargyri depwal 200 
Lano/ini 50 
E:ctingue terliam partem 

hoiae. dein adde 
Paraffini liq11idi 15 0 

A higany nem válik le belőle . . . 
Oleum cinnamoml cassiae, Ole11m cassrae, ·· essentra cassrae 

A különböző cinnnamomum-f'éleségek kérgének vizzel való le
párlása által déli-Chináhan készitik, tiszta sárgás, végre barna
szinü síírü 1 03-1 09 f s folyadék 0 '-nál szilárd lesz, 225'-nál 
forr, a poláros lén) t 5 mm vastag;ágbau 050-kal jobbr~ hajtja, 
igen fénytörő A jó.dot némi melegfejlődés 13ellett oldj~, h,or: 
szesz .. aether feloldja, az oldat Fe2 Clo dal barna lesz, fustolgo 
HNO;-mal jegeczes lesz. Ize melegitő szaga poloskár~ emlé~ez
tet Ha szegfüolajjal van hamisítva, HNO,-mal habzrk, hev1tve 
pedig carbolgőzöket fejleszt s megbarnul. IWH-dal l!edig meg.
merevedik, a Fe2 Clo pedig kék (friss) vagy zöld (régi) szmüre fesy1 
Tartalmaz cinuamylhydrogént: Cs Ho C2 H. CC!H, meJy· levegon 
oxygénfelvétele által savanyu cinnamylsavva ala~u~, nem ta
nulmán) ozott szénkönegeket kisebb-nag) ohh mennyrsegben tar
talmaz. Alkalmazzák mint szag- és izjavitót. L Olenm cinnam 
Zeylanici . . . 

Oleum cinnamomi florum, a kereskedeshen cassra olaj gya-
nánt árnlják s azzal n:eg is egyezik _Fő!e& a. cir:r_iamomum 
Zeylanici s más rokonfa1ok hervadt \lragarhol parol1ak le Igen 
illatos, melegitő izü 

Oleum cinnamomi foliorum, Ceylonban a cinnamomum le
veleinek lepárlása által állítják elő; barna, sűrü, inkáJ:b szeg!ü· 
szegszagu 1053 f s Az olaj főalkatrésze egy (Cto Hrn) Illó olaJ s 

23 
Kuzav, Gyógy sz Lexicon, Ili 
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eugeniasav, minélfogva hatásában az oleum carvophyllorum
mal egyezik meg 

Oleum cinnamomi radicis, a cinnamomum Zeylanicum gyö
keréből állítják elő. Sárga, viznél könnyebb, szaga camphorhoz 
és fahéjhoz hasonló. Szénhydrogent és stearoptent tartalmaz 

Oleum cinnamomi Zeylanicum, essentia cinnamomi. oleum 
cinnamomi, ceyloni fahéjolaj. A cortex cinnamomi Zeylanici 
kérgének sósvizzel való átpárolása által nyerik, ilyenkor egy 
könnyű és egy nehéz olaj megy át, melyeket elegyítve hoznak 
a kereskedésbe 

Aranysárga, állásközben vörhenyessé váló folyadék, f s 
1006-1044. a polaros fény sikját kissé fordítja balra, erősen 
fénytörő, közömbös kémhatásu, jóddal fölmelegedve egyesül 
Drágább a cassia olajnál; az angol és német gykv szerint hi
vatalos. l'artalmaz cinnamylhydrogént s szénkönegeket, melyek 
tanulmányozva nincsenek. de a cassia könegeitől különböznek 

A gyomorba jutva az emésztőmirigyek elválasztását moz
dítja elő s vérbőséget okoz. Mérsékli az érzőidegeknek a köz
pontta való hatását, miáltal a görcsös fájdalmakra s a hascsika„ 
rásra csillapitólag hathat. 

Bevevése után az érverés szapora s nehány perez mnlva 
a színtelen vérsejtek száma megkétszereződik, de l 1/, óra 
mnlva ismét rendes számára esik vissza f:pily hatást láttak a 
camphor, ol. foeniculi - valerianae, -· terebinthinae használata 
után, mit arra vezetnek vissza hogy az edényfalak elernyedté
vel a lép és nyirkmirigyek termékei a laza falu viszereken át 
nagy mennyiségben jutnak a vérbe, de hogy hova tűnnek el 
l 1/3 óra alatt, nem tudják megmag3arázni Az olaj a szervezet
ben felbomlik benzol és hippnrsavra s mint il) er1 jelenik meg 
a vizeletben. Alkalmazzák mint iz- es szagjavitót, azonkívül 
szélhajtó, fájdalomcsillapitó s izgató tulajdonságát is figyelembe 
lehet venni Adagja 1--3 csepp. 

Oleum citri áethereum-, illó czitrom-olaj, olenm limonum, 
essentia limonum A citrus limonnm Risso éretlen gyümölcsének 
héjából állítják elő az ~Olea aetherea' alatt leirt módon Siciliá
ban. Calabriában, Palermo és Messina vidékén Az oleum citri 
szinten, igen hig 0 84 f. s. közönbös kémhatásu olaj, 7-szeres 
mennyiségű alcoho]Jian oldódik, jóddal eldurran, a polaros fény 
sikját 72 5o-kal jobbra hajtja, 160 -1750-nál fon. A santalint 
alig oldja, a fuchsint melegben élenyteleniti. H, SO,-rnl zavaros 
veresbarna lesz, alcoholtól megtisztul, HNQ, gőzök képzésével 
felbontja. Tartalmaz egy állás közben kiváló zsiros anyagot, 
mely bergaptennek bizonynlt, azonkívül czitrent és citrylent, 
mindkettő a camphenek közé tartozik: C10 Hio. Hamisítására a 
borszesz!, terpentint s narancsfélék olaját használják, ezen ola
jok forráspontja magasabb (180°), a polaros férn t pedig 82°„kal 
térítik jobbra · 

Alkalmazzák 1-5 cseppenként mint enyhe izgató s az 
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anya_gforgalmat előmozdító szert, azoukivül mint szagositót am
monracos vaay szappantartulmu kenőc;ökbe Hégebben kitűnő 
hajnövesztő ~zer nek tartolták . . 

Oleum citri bigaradiae = 01 aurantrornm c?rt1.cu.m „ •. 

Oleum citronellae, az ar;p:opogon nar.d.ns ~ynmölr;shepndk 
illó olaja, főle.~ geraniolt t,,-rtalmaz Hamrs1larn sz?ktak petro
leummal. s az ilv készilmén) alcohollal nem ad J1stta old 1tot 
Mint szagosító sZ'ert használják • . . . . • . . . _ 

Oleum coccois kolms-olaJ, ~ kolmszd10 belebol presel~s 
által nyert zsiros olaj, mely vajszerü, jegeczes külemü, teher 
szinü, 21 -31°-nál színtelen folyadékká olvad, hamar megava
sodik, alcohol nem oldja A!katrészei'. kapr.on-. c~pryl-, 1~~10-
slearin-. my ristin- és palrmhnsavas trrglj cerrdek ~epezrk, rozsa
olajjal kitűnő creme coelestét ad, melynek a n:;_lunk hrvatalos 
ung emolliens csak g) enge utánzata Lugokka}. foleg Na OH-dal 
könnyű, törékeni, igen jól habzó szaflpant kepi:_~:. • _ 

0 Oleum copaivae, a b~lsarnum copa;vaeban eloJOV? 3.:i
0
-s9 lo· 

n1 i illó-olaj, a terpenlmhez hasonlo, forr:pontJa 24~ .. F .. s 
o:·ss-o 91, a polaros fény sikját balta ford!l.Ja, borszesz feloldja 
Alkalmazzák mint a balsamum copatvaet . . 

Oleum corlandri aethereum átható szagu, szmtelen ola.J, a 
horneollal isomer : C10 His 0, a polaros fény sikját 5°-kal joh~rn 
hajtja; vízelvonás utján igen átható ~zagu terpe?: ~io H10. kep
ződik, a friss n1agvakban tulajdonkcpen ez 11loh~~1 .. ':an Jele1_i, 
s csak vízfelvétel folj tán válik oxygéntartalmu olaJJa Stomaclu-
cum és ca1minativum, l Co1iandrum . 

Oleum cornu cervi empyreum„ rectificat.. = Oleum amrnale 
aetherenm Dippelii . . 

Oleum cornu cervi foetidum = Oleum anrmale foel!~um 
Oleum crinale = Haj olaj, különböző olajok: sesam-, olrva , 

mandolaolaj illatositva, 1. Dióolaj, ol mac:a.ssanrm, ol . odoratum 
Oleum crotonis tiglii, Oleum granadtlt, krotonola.i A croton

magvakból előállitott zsíros olaj,, tis~ta ~éz~zinű, súr ü, hamar 
beszárad, kellemetlen szagu, tartos eg~to 1,zu , . , .. 

A crotonum tiglinum az euph.od}laceak csa!:r:d1aba tar toz'.> 
5-6 meter magas fa, hasonlit a .ncmusho': ;. haza.ia a Molut~k.1, 
Philippini szigetek, Malabar, Chn_ia, Maun~r11;s A fa l,evele1 ts 
kellemetlen undorító szagnak és rzüek, a vrragok apr ok, a tet „ 

més hárnrn;·ekeszü tok minden tokban egy maggal, A magvak 
petédedek.. 1-51 cm. 'hossznak, kívül fohéjszi1:._ü r~~le~gel ;an
nak bevonva, melv alatt fekete törékeny külso heJ. I~thato; a 
mag a hasi és háÜ felületén egy szöglet látható, mmeliogva a 
mag keresztmetszete négyszöga_laku „ . , „ „ 

A fehérnyében egesz veg1g eg? .meg van . a l~velszern 
szikekkel biró ébrény számtíra. a rrczmus magtol soskasavas 
mészjegeczek által kűlönbözie, A meghámozott crotonmagvak
ból 50-60% olajat lehet kisajtolni 

Az olaj 094 f s. állás közben megbarnul, avas lesz végre 
23" 
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beszárad s elgyantásodik A CS, által kivont olaj a poláros fény 
síkját balra fordítja. Tartalmaz palmitin-, stearin-, myristin-. 
!amin-, valeriansavns triglycerideket, tiglinsavat: e, H1 GO OH, 
mely 64°-nál megolvad, crotonolt és crotonsavat l o. A magy. 
IL, német IlI dán, japán és angol gykv szerint hivatalos. 

A nedves bőrre nem hat, a szárazra a cardolhoz hason
lóan hólyagot hnz, a gennyes hólyagok 4-5 nap mnlva meg
gyógyulnak Házinyulak bőre alá 1 cm3 .. crotonolajat fecsken
dezve azok veséjében nagy vérbőség állott be s gyuladás kö
vetkeztében pnsztnltak el 1-2 csepp a njelven a gyomorba 
jutva kellemetlen égető érzést kelt s a hasnyál behatása alatt 
felbomlík crotonolsavra s a nyákhártyák nagymérvű savó lobos 
izzadmány! választanak ki, mi hig bélürüléseket eredményez 
1 '/,-3 óra alatt Kis adagok hascsikarás! nem okoznak, 20 
csepp gyomor bélgyuladást s ezzel kapcsolatban halált is okoz
hat Alkalmazzák oly esetekben, midőn gyorsan, erélyesen 
s más szervből elvonóan akarunk hatni, főleg ha a beteg nem 
tnd gyógyszert bevenni, elég azt a nyelvre kenni Gyuladá
sos folyamatu gyomor bántalmaknál ne rendeltessék Adagja 
0002-0 01 gr kenyérrel pilnlává alakítva syruppal, olajczn
korral stb 

Oleum cubebarum aethernum, essentia cubebae, cubeben, 
a cnbebabors illó olaja: Cso H,, zöldes szinü, a poláros fényt 
balra hajtja, 220-250°-ntll forr, állás közben rhombos C'° H<s. 
28,0 vegyület válik ki belőle s nyulós lesz L Cubebae 

Oleum cumini, római kömény olaj, a cuminum cyminum 
(1. o.) illó olaja, mely 0 93 f s. legnagyobbrészt cumolt tartal
maz L Cnmol 

Oleum de cedro = Oleum cedri 
Oleum erigerontis ca,nadens„ L .. Erigeron canadense 
Oleum eucalypti globuli, az encalyptus globulus leveleinek 

illó olaja, a szárazban mintegy G0/o Kámphorhoz és lavendulá
hoz hasonló szagu, három alkatrészből áll, a melyek közölt a 
legfontosabb az eucalyptol L o. Alkalmazzák mint antiscplicu
mot és antipyreticnmot belsőleg febris, bronchitis, cystitis ellen, 
belehelni asthmánál 

Oleum fagi, bükkmakk-olaj, az erdei bükk (fagns silva
tica) magvaiból sajtolás által nyert sárgás zsíros olaj; f s 
0 922, -170-nál megmerevedik, friss állapotban HNOz cseresn) e
pirosra festi higanyos kémléskor narancsvörös lesz s meg
szilárdul; nem szárad meg„ lugokkal lágy szappant képez. 
Alkalmazzák mint az olenm olivarumot 

Oleum foeniculi, essentia foenicnli, édes köményolaj; a 
foenicnlum (l. o.) magvának vízzel való átpárolása állal nyert 
illó olaj. Tiszta, színtelen vagy sárgás, Oo iclett megmered, alco
hol feloldja, a jodot hő és mozgás nélkül oldja. F. s O 93-0 99, 
átható fűszeres szagn és izü, a poláros fény síkját 5 cm vas
tagságban 290-kal hajtja jobbra, eme tulajdonsága a szénköneg 

1 
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mennyiségétől függ A fücbsint melegben élenyteleniti, H2 so •. 
val sárgaveres, alcoboltóL megtisztuló oldatot ad .. Tartalmaz a 
terpentinolajhoz hasonlií- szénköneget, anetholt, mely az oleum 
anethinek is fő alkatrésze L Anethol A franczia készítmény 
kétféle, édes és keserü, ez y.!óbbi vadon termő növény mag
vaiból állíttatik elő, a polafos fén3t csak 4o-kal téríti ki. Mint 
gyengén izgató és jó szélhajtó szert használják, mivel a belek 
izomzatának összehúzódását váltja ki, miáltal a szelek kiürit
tetnek Bevevése után a vérben a színtelen vérsejtek szapora
dását észlelték mint az olenm cinnamoni Ze) lanicinál. L o 

Oleum gabianae = Petroleum 
Oleum galbani aethereum, a gummi galbanum átpárolásakor 

átmenő sötétkék olaj, mely színtelen: Cro Hm és sötétkék C,o 
Ho4 Q, olajból áll, meh utóbbi a chamomilla olajával meg
egyezik L Galbanum 

Oleum garciniae, kokumvaj, a garcmra indica Choisy, 
Kelet-Indiában honos, a guttiferákhoz tartozó fa gyümölcsének 
magvaiból f{ízött olaj A \ esealaku 15 mm hosszu, oldalt ösz
szenyomotl magvakat összezúzzák, vízzel forralják s a let~jére 
g) ült zsíros olajat leszedik, átszűrik s mint kokumvajat viszik 
a kereskedésbe Ez tojásalaku 130 gr -os darabokban ismeretes, 
fehér szinü, zsíros tappintásu, igen porlékony, savanyu kém
hatás1L Gőzlürdőn megolvasztva szalmasárga olajat ad, mely 
27"-nál fehér jegeczes tömeggé áll össze. Főleg stearinsavas 
triglycerinből áll A sebum helyett használható 

Oleum gaultheriae = Oleum Wintergreen L o. 
Oleum geranii indici, olcum palmarosae, a gólyaonfélék 

egy indiai válfajából vízzel lepárolt illó olaj ; zöldes szinti, 
rózsaszagu Alkalmazzák mint szagositót a rózsaolaj helyett 

Oleum gossypii, a gossniium herbaceum magvaiból kisaj
tolás által nyert zsíros, gyantás olaj, melyet Na2 COa-mal tisztí
tanak 0 92 f. s sárgás, nem száradó olaj, fü S04-val setétveres 
lesz, az elaidin próba (l ol olivar) alatt barnássárga lesz s 
kúpszeril tömeg válik le belőle Az oleum sesami helyett al
kalmazzák 

Oleum granadlli = Oleum crolonis tiglii 
Oleum gynocardiae, oleum chanlmoograe, a gynocardia 

odorata (!. o) magvaiból kisajtolt zsíros olaj, melyet kenőcsökbe 
kevene alkalmaznak herpes s más bőrbántalmaknál, belsőleg 
0 25 gr.-os adagban a lepra és elephautiasis specificus gyógy
szerének tekintik 

Oleum hyosciami coctum, pharm lmng. II. Rp Folior. hy
osciami recentium con!ns 500 Olei sesami 2000, coque igne 
moderato et semper agilando ad humidi consnmptionem, dein 
exprime et filtra Oleum filtratum sit 1700. Sötétzöld szinü olaj 
s chloroplylt tartalmaz, kérdéses, hogy van-e benne hyosciamin 
s ha van is, képes-e az a bőrhámon át az idegvégződésig el
jutni, hogy - mint czélja - bekcnésnél fájdalomcsillapitólag 
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hasson. Készitésénél tanácsos a leveleket árnyékos helyen pár 
napig fonyadni hagyni, mert friss állapotban az olaj azt el 
sem fedi s a sok viztartalom miatt hamar ki is fnthat. A német 
gykv igen helyesen rendeli el, hogy a levelekből a chluroplyl 
előbb alcohollal vonassék ki s azzal egvül t főzessék Hogy az 
alcaloidát is szabaddá teg) ük, minden 1 kgr növén)l"e 30 gr 
ammonia puq liquidát tehetünk s a szeszszel együtt pállitjuk 
s azután főzzük 

Oleum hyosclami foL infusum = Olenm hyosciami coct 
ph Germ 

Oleum hyosciami semin press., a beléndekmagvakból pré
selés által előállitolt 26"/0-n) i zsiros olaj, az osztr Y g) kvben 
hivatalos volt Se1n narcoticus sen1 vesica11s hatása nincsen ; 
egyszerü zsiros olaj 

Oleum jasmini, az estenként összegyüjlött jasminvirágok
nak faolajban való pállitása által állilják elő. Szagositóul való 
haj olajokhoz Épen il) en az oleum rosmarini is 

Oleum jecoris Aselli flavum, sárga gadóczamáj olaj, halmáj
olaj, csukamájolaj. szent Mihály zsir, a gadus morrlma L s 
más gadusfélélt (tőke gadócza) friss májából nyert olaj Az 
olaj elnevezését némelyek Aselli Gáspárr a (1 o) mások pedig 
ar1:a vezetik vissza, hogy a gadöcza szine olyanforn1a n1int a 
szamáré, azaz asellus, Az olajat az északi tengerek 40--70 
szélességi foka között kihalászotL halakból főleg Ostendeben, 
Bergenben, ='!ew-Founlanban, Labradorban készitik A májakat 
evégből kettősfalu hordókba teszik s a falak közé meleg viz
gőzöket vezetnek, minélfogva a májból az olaj kiválik a máj
szövetek bomlása előtt s mint könnyebb folyadék, a felszinen 
úszik, ez az o/ewn jecoii< aselli album vapore paratum, melyet 
meg kell különböztetni az- Angliából hozzánk készült fehér hal
májolajtól, mely a közönséges halmájolajnak szenen való álszü
rése vagy mészlejben való kezelése által álli ttatik elő A legfi
nomabb olaj az, mely a friss májból magától szivárog ki, ez 
50%-ot tesz ki s o/eum jeco1is flavum vagy cit1i11um név 
alatt ismeretes 

Az oleum jecotis sűrü, 0 92 f. s aranysárga vagy fehér 
olaj, halizü s szagu, igen gyenge savi hatásu, a Iabradori olaj
ból már + 7o-nál fehér üledék válik le; levegőn állva beszárad, 
alcohol 2 5o,'o-ot ad, aether jól oldja. Chlortól megbarnul Fehér 
papi1on álló órnüyegre 1 grammnyi olajat cseppentve s 2-3 
cseppnyi kénsarnt adva hozzá bamaveres lesz az ibolyaszinü szél
lel 3 cm'-t ugyanannyi HNO,-mal rázva s rézforgácscsal állani 
hagyva a zsiros réteg sárgásfehér, majd álhílszó verhenJessárga 
lesz. Leveg{ín hamar élenyül s avas lesz .. Ne legyen ólommal 
fertőzve, tehát eczelsavval nízva, a folyadék kénsavval ne adjon 
fehér csapadékot. Ha száradó olajokkal vag) sesamolajjal van 
hmnisilva, a HNOa-vas próbánál elaidin keletkezik (l ol sesami), 
vagy pedig az első '/, órában piros szineződés jelenkezik A 
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czápaolajjal hamisított halmájolaj chlor bevezetése után is meg
tartja sárga szinét, kénsavval világosveres, 1

/ 2 óra mnlva gya
kori rázás után ibolyaszinüvé válik az Gyántával fertőzött olaj 
borszeszszel való kivonás által vizsgálható meg, a gyánta ugyanis 
borszeszben oldódik s abl;!úYvizzel kicsapható 

A halmájolaj alkotóí'észeit a következők teszik: 80--820/0 
olein, 130/0 palmitin, kevés stearin, mely már + 7o-nál kiválik 

. illó zsirsavak triglyceridjei, kev~s szabad eczet-, vaj- és gadin
saY1 epesavak s sóik1 melyek a kénsavtól való szineződést okoz
zák, jod és brom szerves összeköttetésekben, kén és phosphor 
különböző sók alakjában natriummal, calcinmmal, trimethyla
min nyon1ai 

A csukamájolaj kellemetlen izének és szagának eltávoli
tására a szénnel s pörköltkávéval való 600-ra melegitést hasz
nálják Pár csepp chloroform és borsmenta olaj szintén elpa
lástolja az olaj izét és szagát, mely az olaj savak levegő által okozott 
elváltozásától származik; lehetőleg levegőmentesen, apró edé
nvekben teletőltve tartassék el az 

, Az olaj bevéve a torkot kevéssé karczolja, némelyek épen-
séggel nem türik azt olajos ize miatt, mások pedig közönyösek 
iránta. 1 kanálnyi a gyomorban hamar fejetté válik s mint táp
lálék szerepel, nagyobb mennyiségben már hash~jtólag hat. 
Általában véve zsirok módjára hat s felbomolva a kötőszöveti 
sejtek felhalmozódását s zsirtestekké való alakulását ered
ményezi s könnyen élenyülhető tulajdonságánál fogva a szer
vezetben a fehérnyék elégését hátráltatja. Eme tul:\jdonsága 
miatt adják, más zsíros olaj felett azonban előnye nincsen. Lá
zas, vérzésre hajlandó egyéneknél azonban kerülni kell, vala
mint a laza, dnzzadt szövetü, száraz bőrü egyéneknél is. Gör
vélyes, izgékony, sovány betegeknél kitünő sikerrel alkalmaz
ható, angolkórnál csak akkor használ, ha a belek bántalmazva 
nincsenek Köhögésnél mint egyszerü bevonószer jöhet tekin
tetbe .. Hurutos szembántalmaknál is alkalmazzák a hihliai Tó
biás legendája alapján, I. Mihály olaj. L Emulsio morhuae 

Oleum jecoris aselli ferratum, a m holland gykv szerint 
oly módon készül, hogy 1 r ferrum benzoicnmot 99 r., csuka
m~j olajjal 30°-on addig hevitenek mig az föloldódik. De Gro
ote szerint czélszerübb az a készitésmód, hogy a Fe2 Ch-ból 
natrium henzoicummal frissen lecsapolt vasbenzoatot szűrőn 
kimossuk s mozsárban száraz Na, SO.-mal dörzsöljük, midőn 
vizének nagyrészét elveszi ti, ezután melegitjük azt a csukamáj-olaj
jaL A Na2 so, nem oldatik fel Világos szinü készitmény, alkal
mazzák görvélyes, sápkóros egyéneknél naponta 2-3 kanállal 
a vas javallatai alapján. 

Oleum jecoris aselli fu cum, barna gadóczamájolaj, a ga
dóczamájból készül, ha azt hosszabb ideig melegnek teszik ki, 
mig a májszö'iet rnthadni kezd, a felületre gyülemlett barna 
olajat leszedik s megszürik. Gesztenye, néha malagabor szinü, 
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sűrü, igen kellemellen szagu és izir, smanyn kémhatása olaj, 
több stearin! s szabad savat taitalmaz az epe alkotórészein kic 
vül Külsőleg alkalmazzák mint gyenge izgató szert :-<orvégiá
ban és Oroszországban á<Iitják elő. 

Oleum jecoris aselli jodoferratum. jódsavas csnkamájolaj 
mintegy 0 2 o 'o Fe 12 tartalommal Előállitása végett előbb 0 ö 
gr vasport 2 gr .. vizzel s 161 gr jóddal á!alakitunk Fe J2-ra s 
a beszáritott finom poralaku készitményt 98 gr csukamájolajjul 
dörzsöljük össze s 21 órai macerálás s gyakori felrázás után 
szütlézzük s 1000 giammia felhigitjuk tiszta csukamájolajjal. 
Alkalmazzák görvélyes egyéneknél a ferrum jodatum javallatai 
alapján 

Oleum lecor·is aselli solidificatum = Gelatina olei jecoris 
Oleum juniperi aethereum. baccarum, oleum calhar ticum, 

Alchitri fenyőmagolaj, a borókafenyő bogyóinak (! baccae 
juniperi) vizzel való átpárolása által nyert olaj, mely külön~ 
böző aszerint, amint zöld vagy ére.tt bogyóból állitották azt elő; 
a vizzel azonnal lepárlás alá vett bogyó csak 0 1o/o, az állani 
hagyott 0 7-20/0 olajat ad Szintelen vagy sárgás. 0 86 f s. le
vegőn meggyantásodó olaj. jóddal hevesen eldnrran, 155°-nál 
forr, a poláros fény sikját balra hajtja, fü SO,··val gőzők s me
leg fejlődésével elbomlik s setét-sárga folyadékot ad L evegön 
állva oxygént vesz fel s camphorszerü, alcoholból tűszerüen je
geczedő anyag válik ki belőle. Az érett bogyóból készüll olaj tar
talmaz egy C10 Hm, 155°-nál forró s egv C20 Ila., 2050-nál forró 
illó olajat ' 

Hatás tekintetében az oleum terebinthinaevel egyezik meg 
de annál gyengébb Kellemes szaga miatt inkább e:<t használ
ják mint en) he izgatót, hugyhajtót kimerült vízkóros betegeknél 
oly esetekben. midőn a vese nincs bántalmazva Forró vizgőz
zel belehelhetni légutak hurntjánál, midőn a váladékok fölszaki
tása által arra enyhitőleg hat; külsőleg mint envhe bőrveresitő 
használható olajokkal vagy szeszszel keverve i_ Olenm lere
binthinae 

Oleum juniperi empyreumaticum = Oleum cadinnm 
Oleum juniperi ligni, a boróka ágainak s leveleinek lepár

lása által nyert illó olaj, mely a terpentinnel mindenben meg
egyez. L o, Mint bőrveresitől használják bedörzsölő gyanánt 

Oleum juniperl nigrum = Olenm catlini 
Oleum Kervium = Oleum ricini 
Oleum lauri aethereum, illó babérolaj. a babérmagból viz

zel való lepárlás által nyert 0 5o 'o-nyi illó olaj. mely C10 H10 
szénkönegekből áll, f s. 0 86~-0 91 s engenolból álló élenytar
talmn olatjal van keverve. Ize csípősen kcserü Az olenm lanri 
pressumban is előfordul, 

Oleum lauri pressum, nngninosum, zsíros babérolaj, zöld, 
szemcsés, kenőcsállományu, babérszagu keserü olaj, melyet a 
babérmagvakból vizzel főzés és kisajtolás utján nyernek, Az 
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olaj szine a chloropl) lltól, illata az illó babérolajtól van, mind
kettő oldható borszeszben s ilyenkor fehér zsiros olaj marad 
>issza Az olaj legnag)~obb részét lanrostearin képezi, mely ln
gokkal szappant képez s glycerin válik szabaddá; az illó olajon 
(l ol Ianri aetherenm) !dv_µ!- csipós, fehér babércamphort tar
talmaz. mely alcohollal kfoldható. 

Mint fedő és izgató szert alkalmazzák a különbi\ző kenő
csökhöz + 35°-nál megolvad, ammoniával szinét ne változ
tassa meg 

Oleum lauro-cerasorum, a prunns lanro-cerasus leveleiből 
vizzel átpárolgó illó olaj, mely a keserü mandala illó olajával 
eg\ezik meg 

' Oleum lavendulae aetherenm, essentia Iavendulae; a laven
dnlavirágokból lepárlás állal nyert illó olaj, főleg Avignon és 
Montpellier vidékén, Angolországhan Mitchamban készitik, , ez 
utóbbi 6-szor dt ágább. Sárgás vagy zöldes, savanyu kémhatasn 
0 87 f s. olaj, 188"-nál forr, a poláros fériyt balra forditja. hi
degben stearopten válik ki belőle. A jódot heves dnrranással 
oldja, a santalint alig oldja, a fnchsint hidegen is oxdálja; 
HNO,-val sóskasavra bomlik H2 SOi-val veresbarna lesz, alco
hollal zöldessé alakul Tartalmaz linalyl-estert, a franczia olaj
ban 35°/

0
, angolban 10°/0 200"-nál forr; camphorhoz hasonló 

stearoptent. illó zsirsavakat A Iavendnla olajat mint enyhe iz
gatót és szélhajtót álkalmazzák méhszcnveseknek külsőleg bőr
veresitő. A poloska a Iavandulaszagot kerüli 

Oleum ligni empyreumaticum = kátrány, !. Pix liqnida 
Oleum linl lotum, mosott zsiros lenolaj, a magvakból hideg 

(20°1o) vagy meleg sajtolással előállitott olaj, melyet a hozzá
tapadt nyáktól vizzel meg kell , mosni. A hidegen s~jtolt olaj 
világosabb Aranysárga 0·91 f. s. kissé csipős szagu zsíros szá
radó olaj, --20°-nál fagy meg. 5 r alcohol, 4 5 r. aethcr fol,
oldja Ugyanannyi fü SO,-val zöldszinü lesz, l!NOa-val két re
teg származik a felső veres, síírü, az alsó szmtelen, savanyu; 
Iugokkal lágv szappant képez. Levegőn oxygénfeltétel folytán 
hamar linoxynuá alakul (!. o.) főleg ha előbb PbO-dal heví
tették. L. Firnis fartalmaz Iinoleinsavat: C10 H20 02, mely 9°/0 

mennyiségben van jelen, oxygénfelvétel folytán gyantaszerü, 
megszár adó oxylinoleinsavvá alakul: C10 fü, o,. A lenolaj sav a 
száradó olajokban el van terjedve; palmitin, stearin s olajsavat 
kis mennyiségben, melyek 5°/0 glycerinhez van kötve. 

Mint bevonószert alkalmazzák főleg égett sebekre, hogy 
azt a levegő hatásától megvédjék. Mészvizzel sárgás linimen
tumot képez Belsőleg nem hásználják, a zsirok módjára hat 

A nyers lenolajat az iparban firniszek ás olajfcstékekhez 
alkalmazzák száradó tulajdonságánál fogva 

Oleum lini sulfuratum = Balsamum snlfnris L o Hüh 
ellen használják, fekete, síírü, olajszer[\ oldata a kénnek 

Oleum lithathracis = Kőszénkátrány, L Pix. liqnida 
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Oleu!" lupuli verum, a lupulin illó olaja, abban mintegy 
3% van Jelen„ 0 88 f. s. hamar meggyantásodik; tartalmaz kü
lön?öző terpeneket 1-5 cseppjével mint sedativumot és nar
cohcumot alkalmazzák L, Lupulin 

. Oleum macidis, essentia macidis, szerecsendióvirág illó olaja. 
Szmtelen, lassan megbarnuló 0 92 f. s olaj, a macisból vizzel 
való lepá~lás~al Ke~et-Indiába_n állitják elő A macishoz hasonló 
sz_a~u ol~.J, .".1zzel razva annál könnyebb és egy nehezebb olajjá 
vahk szet, .1oddal eldurran, a santalint keYéssé oldja, H, so, 
felbontja, a poláros fény sikját jobbra forditja Tartalmaz egy 
ma~en nevp terpent, mely balra fordit, azonkivül élenytartalmu 
olapt. Hatasa a terpentmolajjal egyezik meg, gyengén izgató 

Oleum macassarum, macasarhajolaj, alcaninnal festett s il
latositott sesamolaj: 

Rp. 
Olei o/iuar prou, 4000 0, 

• geranii af1 ic 20 0, 
> amygd amm 15 0, 
• be1gam.. 4.Q_ o, 

Alcannini qu s 

.. A ma.cassar-olaj tulajdonképen a kelet-indiai sleichera 
trljnga (sapmdaceae) magvaiból sajtolás @al készült s nem pi
ros, 28'-nál illan, + 10"-nál merev Hazájában mint haj nö
veszlőszert nagyon dicsérik 

. Ol~u"! majoranae, az origanum majoranaból készül illó
ola.1 sargas, 0·8(1 f. s. Alkalmazzák mint stomachicumot és 
carminativumot, mint vérelvonót homlokkenőcsbe szemgvula-
dásnál. „ 

Oleum martis, oleum martis per deliquium = Ferrum 
sesquichloratum solutum 

Oleum matico aethereum, a folia mutico leveleiből készi
lett illó olaj, 0 93 f. s halványzöld, 180 '- nál átpárolhaló cam
rl10r.s~erü. jegeczek. vál~nak le belőle, a poláros fényt halra 
lord1t.1a. Mmt enyhe 1zgatoszert alkalmazzák élvágvtalanságnál dv-
senteri ánál „ ' „ 

Oleum melissae, czitromfííolaj, a melissa off leveleiből 
l~párlás által nyert színtelen, czitromszagu O 92 f s olaj, főleg 
c1tralt tartalm~z Alkalma.zzák mint görcscsilapitót spir itusos ol
dato~}Jan (spn. carmehtarum) a mentha cryspa javallatai 
alap.1an 

Oleum melissae indicae Oleum citronellae. L o. 
. ~leu_!ll _menthae, crispae, ~odrosmenth„a ill;í ?laja, melyet 

a külonbozo, m~nthak Ievele1bol v1zzel valo lcparlas által nyer
~„ek, me!y sargas, 0 969 _f s, borszeszben oldódó olajat ad. A 
iodol mmden heves halas nélkül oldja, állásközbeu measűrü
södik A kereskedésben német és amerikai készítmény fordul 
elő, mely utóbbiban terpentin és sassafras olaj van, mely pár 
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csepp H2 SO,-va! rázva nagy meleget s gőzöket fejleszt s fe
keteveres szineződés áll-be, mely borszeszszel cseresnyepiros 
lesz. Tai talmaz szénköneget és camphort L ül. menth. pip 
és Mentha crispa alatt 

Oleum menthae piperitae, essentia menthae piperitae, bor s
mentha olaj, a mentha ·pÍperita leveleiből vízzel való lepárlás 
állal előállitott illó olaj, melyet nagyban főleg Angliában Mit
scham vidékén állitanak elő igen finom minőségben, a fran
czia Jonne helység is llires a borsmentha olajáról. az amerikai 
készítmények silányabbak s hamisitottak, mivel az előállitására 
használt növény más menthafélékkel van keverve Az illó olaj, 
színtelen állásközben megs~rgul s meggyantásodik F. s. 0 89, 
a poláros fény sikját H 0-kal hajtja halra, a jódot nyugodtan 
oldja; kémhatása savanyu, szaga átható, ize égető, majd Iehe
léskor hűsitő. 

Viztelen alcohollal minden arányban oldódik HNO·-:~l 
eleinte sárga, majd barna, kék vagy zöldes lesz, mely react10t 
a régi vagy silány készítmény nem adja H., SO, a jó minőségű 
olajat sárgaveres majd szamóczaszinüre színezi \'íztelen chlo
rallal ~ különböző készítmények kékes, zöldes, vagy rózsaszínű 
szinczűdést mutatnak Tartalmaz mentholt (1. o) és egy eddig 
nem tanulmányozott illó olajat 

A mentha piperita olaját főleg terpentinnel hamisitják, az 
ily olajra ha reálehelünk, annak felületén ködös esik jelenik 
meg, mely terpentin-vizegyből áll s az edény fenekére igyek
szik (Hose kémlőmódszere.) 

A mentha piperita olaját rendelik főleg szájvizekbe és 
fogporokba mint kellemes hí\sitö izjavitót. Hatóanyaga a men
thol L. o 

Oleum menthae víridis, a mentha viridishől előállított illó 
olaj, a m crispa olajával átlag megegyez 0 91 f s áll egy ter
pentinolajhoz hasonló szénhydrogénből s egy carvollal isomer 
stcaioptenből: C, 0 H14 0 Az angol gykv szerint hivalalos 

Oleum milleflorum, millflör oil illatos szagositó olaj poma
dékhoz, hajolajakhoz 

Rp 
Olei 

" 
' 
> 

' 
)) 

be1gamoltae 
citri 
cariophyllor 
cinnan10111i 
neroli 
rosarum 

J.1isce 

100 0. 
250 
50 
10. 
xx. 
x 

Oleum millefolii, az achilea millefolium virágaiból előálli
toll 006%-nyi illó olaj, sűrü, sötétkék, savanyu kémh.atásu a 
szabad illó zsírsavak miatt Enyhe izgató és stomach1cum, 1 
Achilea millefol 
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Oleum mirbani = Nitrobenzol 
Oleum morrhuae = Oleum jecoris aselli L o 
Oleum moscoviticum = Oleum betulae empyreumaticum .. 
Oleum myrti aethereum, a myt lus leveleiből vizzel való le-

párlás utján e'őállitott illó olaj, 0 915 f s fcnyőszagu, tartalmaz ter
pentinnemü anyagot, cinent és dipentent Alkalmazzák 0 25 
gi.-os adagokban belsőleg mint antisepticumot disenteriánál s 
mint haemostaticnmot haemoptisis és menorrhagia eseteiben 

Oleum myristicae aeth, = Oleum macidis 
Oleum myristicae pinguin = Oleum nucis moschatae 
Oleum naphae = Oleum anrantiorum florum 
Oleum napi = Oleum rapar. 
Oleum neroli = Oleum anrantiorum florum 
Oleum nucistae = Oleum nucis moschatae. 
Oleum nucis juglandi = a dió beléből sajtolás által elő

állitott zsiros olaj, mintegy 20%; frissében zöldessárga, t s 
0 928 .. -18°-nál megszil üdul; kellemes izü, határozatlan szagu, 
levegőn állva oxygénfelvétel folytán megsűrüsödik s megszárad. 
Alkalmazzák hajkenőcsökbe, mivel bomlás közben sötétbarnává 
válik L Dió--olaj. 

Oleum nucis moschatae, oleum nucistae, oleum myristicae 
pingninosnm, balsamum nucistae, a nux moschatából préselés 
által Indiában készilik s hozzánk levelekbe burkolt négyszegle
tes darabokban hozzák 

Narancsszinü darabok, sárgán vagy fehéren márványozva, 
alcoholban csaknem teljesen, aetherben jól oldódik, 68°-nál 
megolvad, f s 0 8, Tartalmaz zsiros myristinsavas triglyceridet 
s illó olajat, mely 6% myristicenből (C10 H16) s myristicolból 
áll, a polaros fény sikját 15°-kal balra forditja A szerecsendió 
illó olajának izgató hatása v~t) s mint ilyet rendelik kenőcsök
ben; .bóditó hatást is tnlajdonitanak neki, de ebből a tekintet
ből tanulmányozva még nincsen 

Oleum olivarum, olíva olaj. faolaj, melyet az olajfa bogyói
nak husos héjából állitanak elő oly módon, hogy a péppé zúzott 
érett gyümölcsöt zsákokban présbe teszik s enyhe nyomást 
gyakorolnak reá, ez az u. n szűzolaj A maradékot forróvizzel 
keverik s erősebb nyomást gyakorolnak reá A spanyol készit
mény erjedt bogyókból való s ezért kellemetlen szagu és izü 
Az érett gyümölcs héjában 70% olaj van, a magban csak 25% 
Az olivaolaj sárgás, szagtalan, idővel aranysárga lesz, ize nin
csen. 0°-nál megmered s ilyenkor szilárd és folyékony részt 
lehet belőle elkülöniteni Fajsulya 0 916. A nem száradó olajak 
közé tartozik, 100 r. borszesz 3 részt old fel, kén- és eczet
aclher már jól oldják '/, rész kénsavval 41°-nál nem meleg
szik meg jobban, színe sárga, majd zöldes lesz. HNO,-val ke
verve egy felső olajszöld s egy alsó sötétsárga savanyu kém
hatásu rétegre válik. 

Ha eme keverékhez 1 gramm higanyt adunk, ez a salét-
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romsavval légenysavas sóvá alakul • N,_ Os képződik,, m~ly!ől 
az alsó réteg rázás után. megzöldül, maJd ela1dm kcpzodese 
fol) tán megme1evedíli: Eme próbával a s~áradó olajok.~al val? 
hamisitás kimutatható L. Elaidinpróha, m1g a sesamolaJJal vala 
hamisitás kimutatható HNl),r és H. 504 keverékével, mely a se
samolajat jellemző zöldst'(ni\re festi, a gossypi~m ol~jjal fertő· 
zött oliva-olaj HNOa-val puos lesz, az arach1s-olaJ pedig baiaczk
sárga A 10%-nál kisebb fertőzést kimutatni a_lijl lehet. ~lkotó
részét '/8 részben elein teszi, azonkivül palm1hn, arachmsavas 
triglycerid, stearin s kevés cholesterin, mely utóbbi a faolajböl 
borszesz által kivonható 

Hatás tekintetében mint közömbös bevonószer, belsőleg 
pedig mint tápszer jöhet tekintetbe. L. Axnngia porci. 

Oleum ovoruni, tojásolaj, a tojássárgájából válik k~. ha 
azt gőzfördőn melegitjük s pár napig lat~gyos hel) en a!lam 
hagyjuk Egy tojás körülbelül 2 gramm ola.iat ad, mely ~arga, 
viztelen Na2 so. által tisztítható, 25 foknál folyékony, ;i-10 
foknál megszilárdul s átlátszatlan lesz; hamar avasodik Mes
terségesen 8 8 r. oleum olivarumból, 1 r cacaóvajból s 0 2 r. 
sár gaviaszból olvasztják össze Mint háziszer t használják köl
hártya hurutnál. 

Oleum palmae, pálmaolaj, a Brazíliában honos elais Gui
neensis gvümölcsének kifőzése által 11) ert olaj, mely a ke1es
kedésben ll1!nt narancssárga vajállon1ányu, világo~ságon _in~g
halványnló tömeg kapható; olcsósága miatt a szappangyartas
nál alkalmazzák 

Oleum palmaa Christi = Krisztuspálma-olaj, olenm ricini. 
Oleum papaveris seminum, zsiros 9laj, rn~ly a _má~ mag

vaiból hidegen (33%) vagy melegen (~Ü"/0 ) sa.itolhato ln Hal
ványsárga 0 921 f s. hamar beszáradó olaj, 18 foknál m~gal
szik · g; enge, nem hellemetlen izü és szagu. Lngokkal igen 
fehé'r, kemény szappant képez; főalkatrészét lenolajsavas tri
glycerid képezi HNOa-val elegi itve a felső rétege baraczkszinü, 
alsó rétege szintelen, higanykémlésnél sötétvörös lesz L Oleurn 
olivarum Főleg olajfestékek föler esztésére alkalmazzák 

Oleum petroselini, petrezselyem illó olaja. a petr ezsel) em 
leveleiből vizzel való lepárlás állal nyerik Sárgás, 1 14 f s. 
petrezselycmszagn olaj, alkalmazzák főleg mint vizelethajtót 
2-5 cseppjével 

Oleum perslcae, ba1 aczkrnag olaj, épúgy állittatik elő ba
raczkmagból, mint az édes mandala olaj édes mandolából 

Oleum philosophorum, bölcsek olaja, féreghajtó szer : 
Rp 

Olei animal foetrd. 
• peliae italic 

25 
50 

200 0 » 1 apa1 un1 
Misce Előállitható zsiros olajoknak száraz lepárlása állal; 

nevezik oleum lateriticumnak is 
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Oleum phosphoratum, a német gykv szerint 80 r mando
Iaolaj és 1 r phosphorhól készül, az angol gykv. HiO r faoiajra 
1 r phosphor t ir elő, legjobb azonban egy bizonyos tömény
ségü oldatot tartani, melyből azután a kivánt higitásl kell elő
állitani vagy venni oldatokhoz, emulsiókhoz 

Seyda és Ekroos vizsgálódásai szerint a phosphor az olaj
ban hamar oxydálódik. minélfogva a már kissé régi készít-· 
mény nem használható pontosan, sőt az is kitünt, hogy a phos
phor egy része az olajban vegyileg van lekötve s igen kevés 
az, mely szabad állapotban van jelen Ezek szeiint nem czél-· 
szerü a phosphorolajat nagyobb mennyiségben készletben 
tar tani Alkalmazását 1 Phosphorus czim alatt 

Oleum pimentae. szegfűbors olaj, jamaicai bors olaj, a 
pimentákból vízzel való lepárlás által előállitott 3-4 ií"/0-nj i 
illó olaj, mely eleinte színtelen, majd vöröses, 1 021 f s. a 
poláros lén) t kevéssé balra fordítja, szénkönegen kívül engenia
savat tartalmaz s mint ilyen, megegyezik a caryophillus ola-
jával L o · 

Oleum pini abietis, az abies pectinata (fésüs fenyő) levelei
nek vízzel való lepárlása által nyert illó ol.~j. igen kellemes 
szagu, 0 86 f s levegőn meggyantásodik Osszetétel s hatás 
tekintetében a terpentinolajjal egyezik meg Főleg niint belche
lőt alkalmazzák légntak hurutjánál, tuherculosisnál, mint ,bőr
veresitőt külsőleg rhcumánál L 01 tcrcbint rcctificat Epily 
hatásnak csak többé kevésbbé kellemesebb illatnak a pinus 
pumilio és pinus sylveslris leveleinek illó olajai. 

Oleum piperis nigri, a fekete bors 2%-nyi illó olaja, mely 
a terpentinolajhoz hasonló, a polaros fény sikját 3°-kal halra 
forditja 

Oleum pogostenomis Patchouli, a patchouli leveleiből és 
ágaiból nyert illó olaj; barnássárga, erős szagn sűrü olaj, az 
illatszer gyártásban használják 

Oleum populeonis, olenm aegirinum, a nyárfar!lgy balzsa
mában levő hydrocarbür,. e, Hs, mely a többi gyanták mellett 
a rügyek illatanyagát alkotja L Ung popuieonis. 

Oleum provinciale = provensei !aolaj = Oleum olivarum 
Oleum pyrocarbonicum = Oleum ligni fossiii, kőszénkátrány. 
Oleum raparum, répaolaj, repczeoiaj, a brassica rapa mag-

vaiból sajtolt zsíros olaj, a magvakban mintegy 66°/0 , Sárgás
barna 0 90 f s hamar avasodó nem száradó olaj, - G0-nál 
vajszeril leei, aicohol alig, aether jól oldja, az olein próbában a 
m.ákolajjal egyezik meg Stearinon kivül sajátságos zsirsavas 
tnglycerideket tar taimaz Szappankészitésre, világitásra használ
ják mint az oleum olivarumot. 

Oleum rhois succedaneae = Cera japonica L o 
Oleum ricini seminum, Oieum castoris, Olenm palmae 

Christi, Oleum Kervae, ricinusolaj, himhoj olaj A ricinus c01n
munis (1 o) me!lhámozott magvaiból enyhén melegitett sajtóval 

; 
::j 
1 
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v~lo, kipr éselé~sel ~lőállitolt zsíros olaj Átlátszó, fehér vagy 
sargas, szag es iznélküJi legyen, borszesz teij~sen oldja; a 
magvakból alcohollal Vagy aelhenel is kivonható s az il.v ké
szilménv sokkal hatásosabb Főleg Indiában és Olaszországban 
állit.iá,k elő _nag}ban. a külörJhöző vidék_ekr~l összegyüjtött mag
'akbol. A ucumsolaJ lajsulJa 0 96, - fo 0-nal megfagy, hidegben 
szemcsés lesz, az amerikai magvakból készitett olajból már + 6°-nál is szilárd zsir válik ki Elaidinpróbát mutat mint az 
oliva olaj. 6 része 1 r keményitővel és 5 r HN08·-mal meg
vastagszik, mivel fén3 lő ricinelaidinsav képződik belőle Ha 
hamisítva van, nem oldódik fel teljesen a borszeszben. Alkat
részét ricinoleinsavas trigiycerid: [(C11 Ifo U. CO 0)2 Ca Ho] szag
tal~i1, csipős izü, azután palmitin képezi A borszeszszel kivont 
oia! a magvakn~k ~gy más hatóanyagát, valószinüleg az ami g
dalrnhoz hasonlo eqanyagot tartalmazza s azért hat eréh csehben 

A ricinusolaj kis adagjai mint bevonó és tá1}láló szer 
hatn~k.' akár az axungia vagy mint az oliva olaj ; nag3 obb 
adagim nem alakulhatnak fejetté, a hasnvál által felbontatnak 
s sza?ad ricinoleinsa~ v.álik le, mely a g§omor nyákhár t) áira 
izgatoiag hat s savos izzadmányok okozása által hig székürü
léseket okoz 

A ricinusolajat már az ókor népei is használták s a zsi
dóknál kikajon, Herodotosnál kiki és kroton néven van meg
ernlitve 

A ricinusolajat elterjedten használják mint enyhe hashajtót 
o'.y esetekben, midőn a vesék s epék izgatottsága miatt közép
sokat (1mtr suif magnes. suifuric) rendelni nem lehet· az 
emésztőszer,vek s vékonybelek lobos természetii betegség~inél 
nem sokat er Nagyon jó eredménynyei adható hashártvaiobnál, 
méhlobná!, vérhasnál és bélhuruttól függő h<1smenésnél, melv 
két utóbbi betegségnél az izzadmányok eltávolitása által a has~ 
menést csillapitja s az adstringens szerek által megszüntethető 

Adagia "1--12 gr vagy 15-30 gr meleg tejben vag) 
levesben 
. . Oleum ricini majoris = Oleum cmcadis, - infernaic, -

c!c!num, lmile . de Medicinier, az amerikai jalropa curcas L 
ucmus mfernahs (euphorbiaceae) magvainak zsiros ólaja. mely 
hasonló a 1 icinnsolajhoz, annál az<1nban kétszer erősebb ·· 

Oleum rosarum turcicum, török rózsaolaj színtelen vagv 
~ralvái;ysárjla. 26°-nál megr_nerevedő, savanyu' kémhalásu olaj, 
igen athato 1Iiatu, vizben alrg oldódik, az iblanym al hő és dur
raná~ nélkül egyesül, a santalint feloldja. '/3 része illó, szagos 
2 i:i resze szagtalan. 

A rózsaolajat a rumeliai Kezanlik környékén áliitják elő 
a ,rosa dan_iescena szirmaiból oly módon, ·hogy ápril-május 
I:10b51n ~ sm,mok~t napkelti; előtt leszedik s még aznap vízzel 
atparolas, aia ve!1k; . ily modon 0 0:37-0 04"/0 olajat nJ erhetni 

A rozsa szirmait Theophrastus gyógyszer gyanánt ajánlja, 
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Dioscorides pedig azokat olajjal melegítve, rózsaolajat készit 
Az illó olajat 1612-ben :'-lur-dsehan, Dsehan Ghir neje velle 
észre a n1en3 egzője napj:in csatornükhan folyó rózsavizcn I~z 

\olt az _illó olaj, meliet Siraz vidékén nag)ban gyártottak s az 
arani nal rs többre becsüllek. A mai Kezanlik kör ni ékének 
2500 lepárló üstje 700,000 forint érlékü olajat állit elő A finom 
róz?aolaj 10 foknál szilárdul meg, a 18 foknál megszilárduló 
ola1ban sok a közömbös slearopten; a kiválolt slearopten a kéz 
melegénél !elolvad s ilyenkor az olaj 0 865 f. s a poláros fém t 
i"-kal jobbra fordilja, HNOa nehezen hat reá, H, 504-val set~t 
bamaveressé festődik a fuchsint hidegen is feloldja Tartalmaz: 
elaoplent, mely az olaj illalill adja, folyékom, élén\ tar talmu, a 
chloroformos olajoldatból horszeszszel ki>'miható s- ilvenkor a 
közönbös stearopten kicsapódik, ez szagtalan szénköncg: Cn Hü1 

hol n = 20, a paraffin sorozathoz tartozó, a balkáni olajokban 
G-18"/0 , mig a franczia olaj ±0, az angol (\8°/ ,-ot tartalmaz 
minél több van jelen, annál hamarabb kiválik s anmíl si~ 
lányabb 

A rózsaolajat geraniumolajjal hamisilják, mely a poláros 
fénl'. elhajl.ását befolyásolja, jodgőzökkel pedig barna lesz, mig 
a rozsaolaJ szinlelen marad, kénsavval erős, kellemetlen szagot 
áraszt. A rózsaolaj~! .csnpán szago>itó szer gyanánt hasznáifák 

Oleum rosmarrn1, oleum anthos, a rosmarinus officinalis 
v_~, ágaiból és, leve_l~ib~l ~llitják elő vízzel való lcp~rlással főleg 
hancziaorszag deh reszen Szmtelen vagy zöldessarga 0 88 f s 
ill.ó. olaj, 90%-os alcohol jól oldja, a poláros fenyt balra for
d~Ja, áthato rosmarmszagu HC/-val megfeketedik, H, SO.-val 
hoemelkedés közben sárgavö1ös oldatot ad. a santalint csak 
akk~r oldja, ha alcohollal van hamisilva Tartalmaz egy, a ter -
pentrnhcz hasonló szénköqeget, mely 1()5 foknál forr s egy 
camphorszerü anyagot, mely a higilott HNOs által válik ki az 
olajból. Hathatós izgató belsőlerr és külsőleg Kitünő hajnövesztő 
hírében áll 

0 

Oleum rusci = Oleum betulae 
Oleum ruthae. a rutha graveolens egész füvének vizzel 

való át párolása által nyert illó obj; szintelen vagy sárgás, 0 81 
f s - l"-nál megmerevedik, 228"-nál fon, a polaÍ'os fém sikját 
baka . forditja, igen csipős, vizben kevésbbé, alcoholban ,jól 
ol?od1k A JOdra nem hat he~escn, a rnntalint részben oldja, 
kensavval megmelegszik s selétveres lesz Terpenlinolajszet ü 
vegyületben oldott methylcaprinolból áll: CH. C10 Hm 0, az 
ntóbbi + 6 fokmíl rostos jegeczekké fagy, oldva llnorescál 
Külsőleg mint bőrveresilőt, belsőleg mint szélhajtó! és görcs
csillapitót használják 2 - 5 cseppenként 

Oleum sabínae, a juniperus sabina ágaiból és bog\ óiból 
vizzel lepárolható illó olaj, mely a galyakból 2 5";,„ a boÚókból 
10"/„ me.n'!yiségben nyerhető Szintelen vagy sárgás, nehéz 
szagu, cs1pos, f s. 0 9i, 160 foknál forr, a poláros fényt 27 '-kal 
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jobbra hajtja, levegőn állva sötétebb lesz s ez arányban a po
láros fény sikjára ke\ésbhé hat; a terpentinlrez hasonló szén
köneg által képeztetik 

Erősen izgató szer, belsőleg mint emmenagogum használ
ható, a méhvérzést meginclil:j'R s etvetélést okoz L Sabina 

Oleum salviae, zsályaólaj, illó olaj, mely a száraz levelek
ben 0 85"/0 mennyiségben van jelen s vizzel átpárolható. Zöl
des barna 0 87 f s. közönbös kémhalásu olaj, 150'-nál forr, a 
poláros fényt jobbra hajtja. A jód hevesen hat rd, dc hőemel
kedés nélkül; kénsavval gőzöket s meleget fejlesztve sárgave
res lesz, állásközben stearopten \álik ki_ Az illó olaj szénkö
neghől áll, mely lassan ox\gént véve fel, camphorrá és gvan-
t:ívá alnknl s ozont fejleszt L Salvia. , 

Oleum santali lignl Ostindic, keletindiai santalolaj, a sárga 
sanlalfa (1 Santalnm) vizes lepárlása által n1ert illó olaj hal
ványsárga, levegön megsűrösödik, f s. 0 97, 70%-os borsze~z fel
oldja. eczetsavas-sósavval (90 + 10) 15 perez alatt ne szineződ

jék meg, mert az c~edrns olaf vagy gnrjnnbalzsam jelenlétére 
mutat A santalolapt a parfümkészitésnél használják Alkal
mazzák trippernél 15 cseppenként naponta többször, hatása a 
capaivához hasonló Párlattermékeit, l Santalin, sanlalol stb 
czimek alatt 

Oleum schoenanthi = ül geranii. 
Oleu.m serpyli. oleum thymi, kaknkfííolaj, th1 nms serpil

lnmból v1zzel való átpárolás által nyert illó olaj, aranJsárga, 
[\ 89 fajsulyu, kellemes szagu Jóddal élénken egyesül, H2 SO•·-val 
vérvé.rös lesz Nagyrészt lerpene_ld1ől áll, camplÍorszerü vegyü
let ahg van benne Enyhe 1zgato szer mint a terpentin 

Oleum sesami, sesamolaj. a sesamum indicum De Candole 
nevü fi-12 dem magas növény magvainak olaja, melyet Indiá
ban, Görögországban, Maltán tenyésztenek A magvakból vizzel 
való mosás után 45-50% zsir os olajat sajtolnak ki, mely hal
ványsárga 0 919 f s alig szagos, 75°/0 olaj savas-. többi részé·
ben stearin-, palmitin- és mnistinsavas trigh ceridből álL azon-
kivül ismeretlen g) antát is fortalmaz. , 

A sesamolaj jellemző kémhatása az, hogy kénsav és eczet
sav elegyével rázva jellemző zöld szineződést vesz fel. 

A sesamolajat mái az indusok régen ismerték (tilaha), az 
arabok az azt adó növényt simsimnek nevezik innen lett a 
sesam elnevezés. Hatása s alkalmazása mint az ~leum oliva
rnmnak 

Oleum sinapis aethereum, allylii snlfocyanidnm, allylii rho
danidnm . mustárolaj: C4 Ho NS ~~ 99 Az összezuzott s olajálól 
kisajtolt fekete mustármagot 3-5 r vizzel 12 órán át állani 
hagyják, midön az abban levő myronsavas kalinm a viz által 
feloldott myrosin ne\ü erjeszlő által felbontatik czukoná, 
KHSO.-má és _illó mnstárolajjá, mel5 azntán átpárolhaló. A mag
\ak 0 5--1 'lo illó olajat annak Igen illó felettébb átható csipós 
Kazay, Gyógysz Lexicon, III 24 
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szagu égető izü olaj, f s 1 009, 118°-nál forr, de már rendes 
hőmérséknél elpárolog, a poláros fén3 re inactiv 50 r vizben 
alcoholban, aetherben oldódik, vizoldala csakharnai felbomlik 
kénkiválás folytán fokhagymaszagn krotonitrillá: NC-Ca Ho A 
mn~tárolajat K2 S-gel sulfoc0 ansava• kaliumra s fokhagyma
olaJra lehet bontani, ammoniától szagát eh esziti, mivel a lugas 
kémhatásn keserü izothiosinamin jegeczedik ki bdöle: (al
lylsulfocarbam1d; CS NH2 .'VH. e, fü) Nedves Pb02-dal PbS vá
lik ki s sinapolin jön létre: CO (SH. Ca H,)2, lugas kémhatása, 
\Ízben oldható. fh so.-val lrnlványsáiga. bor szesztől megtisz
tnló oldatot képez, a jó<lot lassan oldja fel, HN03 hevesen 
bontja el \rilágosságon narancsszinü váli11án) t ad. Rorszeszszel, 
si;énkéneggel ~llo-ol,ajokkal hamisítják, ez á féleség azonban 
v1zben nem szaH ala s azt zavarossá teszi.. 

A mustár olajnak mái gőze is sze1 fölött izgatja a köthár
ti ákat, a szemet könni ezésre ingerli, az orrban pcdia szúró, 
az agyig n)i!aló érzés lép fel. A béítre kenve lobosod~íst, hó
liagképződést s a hám lcválús:íl okozhatja. Mivel belsöleo nem 
használják, err~ vonatkozó adataink hatását illetőleg hYünio
~ak j anny!l !ndunk, hogy a g) omor n1ákhál1) áil izgatva égető 
erzest. ha113 ast okoz, az elmeműködés! élénkíti Házi ll) ulakon 
tett kisérletekből tndJnk, hogy belsőleg \éve a légzőközpon
tot támadja meg. .Á.ltaláhan véve a mustá1 olaj az cdény1 end
szerek falaira összelmzólag hal, a sejtek kc'pzőanpgát pedig 
megalvasztja s abban szemcsés elfajulást okoz. melv hatás a 
hőmérséklet csökkenésé\ cl jár Az epeelválaszlúst 'csökkenti 
Nagy adagjai halálosak lehetnek, mivel a lüdőkön ü1ülvén ki, 
~nn1~k ni

1 
ákhártyfoa lobos ingerként hat s egies góczaiban véi

om en3 eret okoz; a gyuladás a sejtek lulképződésével jár s 
crnupos !ermészetü. ' 

. A mustárolajat mint gyorsan ható bői vei csitőt használják 
zsmal vagy alcohollal keverve hevem lobos foharnaloknál 
igy mell- és hashá1 tya. lüdiígnrladús kezdetén, izoincsúznál ~ 
gynladást a bőr felszinér e hozva ki, vérelvonó hatása kivüló 
szolgálatot tesz L még Sinapis 

Oleurn sinapis artificiale, 1 hodankaliurnnak alcohollal és 
jodallyllal való lepárlása által 111 ert isothioc\ anallv: C3 H, NSC 

Oleurn siri = Oleum geran'ii · ·· 
Oleurn spireae ulrnariae = Acidurn salicvlosum vernrn sa

licylaldehyd, a. spirea ulmaria leveleibéíl lep,íÍolt illó olaj. ' 
Oleurn SlllCae, a Iavandula spica növényből Dél Franczia

országban előállitotl illó olaj, ne tévesztessék össze a lavandula
olajjal Terpentinhez hasonló, a jodra azonban nem hat eré
lyesen, a poláros fényt jobbra hajtja '\lint bő1veresitéít hasz
nálják. 

Oleurn succini, borostyánkéí-olaj ; az acidum succinicum 
készítésénél nyerik, midőn a borostyánkő-uyantát he' itik s a 
gőzöket felfogva hűtik, a >·Ízes fol;adékon ~~ horostyánkéí-olaj 
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uszik Sárgás, 092 f s hig olaj, melyet belsőleg 5-15 csepp
jével mint görcscsillapitot alkalmaznak 

Oleurn tanaceti, a tanacetnm vnlg virágaiból vizzel való 
lepárlá~ álta,1 nyed~ Zölde~rga. kámfo~ ~zagu illo-?l~j, f s. 
0'90 Mmt fereghaJto szerLl-2-3 cseppjevel hasznal1ak Ter-· 
hesek ne használják mert méhvérzést s ezzel kapcsolatban el
vetélést oko:Z 

Oleurn tartari, borkő-<)laj = !fal carbonic solntnm 
Oleurn ternplinurn = Olenm pini pnmilionis. főleg a Kár

pátokban és Csehországban állitják elő (bals carpaticnm). 
Oleurn terebinthinae rectific, spi1itus teiebinthhiae terpen

tinszesz, különböző terpentinek (!. o.) átpárnlása s tisztitása ál
tal nyert szintelen, hig, savanyn kémhatásn olaj, nem kelle
metlen szagn, 7 r alcoholban oldható, iblanynyal eldurran 

A savanya hatásu terpentinben hangya-, eczet- és gyanla
sav van mely fertéízmények belehelésnél nemépen közönbösek 
Azért több gyógyszerkönyv elrendeli, hogy a terpentint a gyó~y
szerész J{z co,-mal vízfürdőn 60-80°-nál átpárolás által tisz
títsa meg, midőn a savak megköttetnek s vissza tar latnak s az 
átmenő folyadék, mely igen fénytörő, színtelen les.z, f s 0 86, 
160°-nál fon, vizben nem oldódik, de az terpentmszagn lesz 
Viztelen alcohol, aether, chloroform benzin jól oldják, maga 
pedig feloldja a zsÍl okat, grnn tákat, ként, vilanyt HNOa élén
ken hat s ennek keveréke H2 SO.-vel a hőmérsék lángralob
hanásig emelkedhetik. Sósavval jegeczes tömeget: C10 H10 (mes
terséges camphor) s egy ezzel isomer folyadékot képez Leve
<JŐn vizzel érintkezve terpentinvizegy származik beléíle: C10 H20 02 
i'nelv melegvizben és borszeszben oldódik, színtelen .. szag és 
iznéÍküli A'Z angol (amerikai) terpentin jobbra, a többiek mind 
balra for ditók s a C10 H16 sorozat szénkönegeit tartalmazzák 

A terpentin a bőrre mint béírveresitő hat s a vérbe a bő
rön át is átszivárog Belsőleg 10-10 cseppenkét adva a gyo
morban melegség érzete lép fel, az embe1 derült és eleven. 
Nagyobb adagjai nndort, hányást, bódulatot okoznak, a szívverés 
grnrs. a medenczebeli szervek izgatottak, a vizelési inger nagy 
de a vizelet kevés vagy épen semmi, véres is lehet az A gyo
morból hamar a vérbe szivárog át s abban élenyülve a vért 
sötétebbé teszi. Az értömecsek képzése az edények összehnzá
sának direct előidézése által a terpentin vé1zéscsillapitólag hat, 
később azonban az izomzat és kötőanyag képzőanyagára izgatólag 
folyik be s lobos fol) amatot von maga ntán Az edények ösz
szelmzódása okozza a gyomor emésztőnedveinek csekélyebb 
leválasztását s ezzel az étvágy csökkenését, de huzamosabb 
használat után a belek lobosodását s hurutos hasmenést okoz 
A vesében a terpentin mindjárt lobos izgatottságot okoz 
s a szövetnedvek felhalmózódva, azok hugy alakjában ürittet
nek ki 

24* 
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A_ szivbeH idegközpontokra s a bolygidegre direct izgató 
befol}'asa van1 innen 111ag) arázhatú n1eg a n1onvra s a hunvhó
ly~gra ~yakoro!t izgató hatása is ~ nem csupán· mint az f;;om
szovet mger~ ~zerepel A terper;tm. a vér oxygenjét magához 
vonzza: az egest s ezzel a homersekletel lcszállilja s a Jobo
san hantalmazoU hel; eken, főleg a. májban zsiros elfajulást 
okoz A terpenlm a szervezelbol a vizelet s főlea a tüdők által 
ür_ittetik ki, mi a nyákbárt;ák lohosodását okoz~a A halál a 
~er élen.1:ének megkötésél;ől sz.ármazó aniagforgalmi akadályra 
:ezetheto \1ssza, a mergezesek azonban felette ritkák Az 
elenl'ül~~ alkaln~ával ,képz6dő sav~k, főleg a hangyasav, is be
folyasolJak a mergezesl. A terpentm megöli a galandférgeket s 
az ascaris Iumbricoidest. 

. A. teq;e;1tin. adható hasi hagymáznál a második hét 
Y~gefele 4 orankent 10 cseppjével, mi a bélvé1 zést s a hasme
n~st _szü~it~ti m~g Ren; h: jellegü ~e magas lázaknál, lüd6vér
z~sn~l, 1d~lt. }1orghu: utnal heleheles alakjában, szenved61eges 
;erzeseknel .JO szolgalatokat lehet. Méhszenveseknél, epekövek 
altal okozott fájdalmaknál csillapitóan hat 

Mint hugyhajtót rövid ideig adhatni olrnnkor, midőn a 
vesék bántalmazva nincsenek. Küls6leu mint· b6rvc1 esitőt és 
vé.~ elvonó~ ha~ználhat;ii mindazon esetekben, midőn mélyebb 
szovelekhol verelvonolag akarunk halni 011 vérzésnél vattával 
az o,iTha dugva a vérzésre csillapitólag hat Alkalmazási for
mul.a.1a _rendesen cseppek vagy inhalatiós belehelés; ] még Te· 
1 eb111th111a 

. .Oleum terebinthinae sulfuratum = I3alsamum snlfuris tere-
bmthmatnm 

Oleum thymi = 01 serpilli 
„ ~leu~ yalerianae a~t~er~um,_illó gyökönkeolaj, a valeriana 

gy~ktorzseb~l v1zzel vala atparolas utján előállitott 2°;„-nyi illó 
olaJ mely b1zon1 os fermentanyagok behatására képződik mint 
a mnstárolaj. ' 

„ _A friss gyökérből készült olaj szagtalan s közömbös, Jeve
g?n all;a megsavanyodik s sajátságos szaga mindinkább elő
lerbe lep 

.A .level{Őn „v~ló állás után az olaj megavasodik s acid 
valcr1a~_1c „ kepzode~el) fol,) tán sava1:yu és szagos lesz az, a szá~ 
ra,z.- gy~kerbei~ m~1/0 

0
0 6. ;alenanasav:"al k~\ert olaj. van, 

0 9;:i;-0 9G f • s o.la.J _200 :na! tc:rr, „ 400'-nal elparolog, a .1odot 
keves mele!j es szurkes gozök kepzodese mellett oldja, H2S04-val 
zavaros sötetveres lesz: melegitésre megtisztnl. Tartalmaz 25'/, 
borneent (valerent), ac1dnm valenarncumot, valerolt: Co HioO 
borneolt s ezen anyagok különböző élenyülési termékeit 
. . A~ ol. va~erranae a gyomorra izgatólag hat mint minden 
1110 ol,a.J, .de mivel a f~jdalmakal, görcsöket csillapitani képes, 
ugy latszik, hogy a gennczvelő idegsejtjeinek tömccseit közöm
bös egy ensulyba helyezi s ez okozza az ingerületek tovaveze-

j 

! 
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lésének megakadását, ekként pedig a külső ingerületek folytán 
kellett benyomások gáloltatnak A hacteriumokat s él6sdieket 
elpusztitja Alkalmazzák kimerült vagy ingerlékeny egvének 
izgatottságának csilapitására s vele jó eredményt értek e( iszá„ 
k_os_ok el!nezavaránáL méhs7,~>eseknél, lázas betegek csillapi
tasara; v1dat~nczosok rángatődzásait, görcseit csilapitja. Rendesen 
nem az ola1at, hanem a gvökérből készüll tinclurát alkal-
mazzák ' 

Oleum vaselini, a >aselinekbiíl álláskiizhen kiváló olajszerü 
folyadék, mely ép oly összetétellel bir mint a vaselin. L. o 

Oleum v!ni, nehéz borolaj, az ae!her készitésénél a göreb
ben marad vissza s az aethylensorozatba tartozó szénkönegeken 
kivül aelh) !kénsavat tm lalmaz Sárgás szinü, olajsűrü, aether
szagn folyadék, vizben alásűlyed, borszesz, aether jól oldja, 
KOH-?aI lepáro!va aethe.rolt ad (C10 H,•2) mely az aethylen po
lymer1e A nehez borolapt az aether es aethylkénsav javallatai 
alapján alkalmazzákt ye]e készül a spir. aetheris compositus 
Hoffmanni L o 

Oleum vitis viniferae, szőlőolaj = Aether oenanthicus 
Oleum vitrioli = Acidum sulfuricum conc purum 
Oleum vulpinum, régi gyógyszerkönyvek mesés hatásn 

g) Ól:ffszerei l~öz.ül eme kés.zitmény valóban megérdemli. hogy 
add1g-amedd1g Ili módon 1s megörökittessék; eme készitményt 
1616-ban az angol gykv fogadta el hhatalosnak: 

Rp 
Vulpem ping11em aetati., mediae, uenal11 
<lef'aiigatu111, zec~nter occisa1n, 1110.x el exen
leralwn, detwcla pelle; nec non osúbus 
diligenlc1 conf'wctis in pai les pllll es con-

scissa1n Decoque c1nn 
Vini albi el 
Aq11ae f'onlanae ar1 libr .. 6 

ad mediclalem 11.sq11e, mc sine diligenli 
·· dcsp111nnfione de1nl11n ad111i8ce 

O/ei aniiqui librns 4 
Sali~ co111111un uncias 3 
Flo11IJn ">aluiac 

,, Thymi w1 lib1 1 
P1ocedaiiq11e coclio ad lotius aquae fe1e 

co11">urnpfionen1 1110.x affundanfu1 
Aquae imprnegnatae 
anethi flornm el thymi herbae 

aa manip11/o plelo. 
Denovo invice111 coquantu1 01nnes lento 
igne ad cons11mplionem aquae O/e11mq11e 
ab aqumiiaie posl colal11ram infrmdilmlo 

se1;a1 atun1 usui se1 uelu1. 
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Feltételezték, hog) az erc'íteljes róka minden· életereje a 
compositumba ment át s csalhatatlan szer volt minden chiragra 
és podagra ellen. 

Oleum wintergreen, oleum gaulteriae procumbentis, a gaul
teria procnmbens L (ericaceae) leveleiből lepárlás által készült 
illó olaj; a növény Labradortól Carolináig tenyész, levelei lab
radori tlrna néven ismeretesek (1 Gaulteria proc ), télen is zöl
dek (winter-green) Tiszta, színtelen, kellemes illatn és édes izü, 
115 f. s. olaj, 200 foknál fon, tartalmaz ganllherilent, mely igen 
mozgékony s a terpentinnel isomer, bors-olaj szagu, főalkat
része a salicylsavas methyl, mely kellemes, vízben nem oldódó 
folyadék. Alkalmazzák napi 8 grammos adagban mint a sali
cylsavat föleg rheumánál, mint izzasztót s lázcsilapitót hurntos 
s lázas bántalmaknál 

Óleum wintergreen artificiale, methylsalicylat, l o előállít
ható oly módon, hogy ha 2 r faszesz! 2 r salicylsavval s 1 r 
kénsavval átpárolunk 

Oleum zingiberis, a gyömbér gyökerének átpárolása által 
nyert illó olaj. mely sárga, 0 87 t s. átható szagu, 50 mm vas
tagságban a poláros fény sikját 216 fokkal balra forditja Al
kalmazzák 1-4 cseppenként mint stomachicumot és carmina
tivumot dysenteria, dyspepsia eseteiben. L, Zingiber. 

Olfactorium = Szagositó, 1. Cande!ae fnmal Charta fnrna
lis, Tinctura fumalis 

Olibanum, gummi olibani .. thus = tömjén, a magy és osztr 
gyvek szerint a Kelet-Indiában honos boswelia serrata, h. pa
pyrifera (burseraceae) fák törzséből kicsepegő gyánta, eme 
fák gyantája nem kerül hozzánk, hanem részint Arábiából 
Kelet-Afrikából, Somali vidékéről viszik azt Bombayba s onnan 
Enrópába; innen az a téves. felfogás, hogy a Bombayból hoz
zánk kerülő olibanum az' Indiában tenyésző fák gyantája A 
tömjént ngy nyerik, hogy a fák törzsét febrnár-márczinsban 
mélyen bemetszik s a bemetszéseket havonta mélyítik; eme 
metszésekből tejszerű, levegőn megszáradó nedv jön ki, mely 
gerezdekben fagy meg (Olibanum africanum) Az összegyüjtött 
gyantát Bornbayn át hozzák a kereskedésbe Gömbölyded da
r~bokban kerül hozzánk, a darabok sárgák vagy vörhenyesek, 
kivül porosak, könnyen szétmorzsolhatók, keserü izüek, meg
gyujtva kellemes illatu füstöt terjeszt s már az ó-testamentum 
patriarchái is használták az istentisztelethez mint füstölőt s ez 
a szokás a római és görög katholikus egyházban megmaradt 

A gyánta a fogak alatt meglágyul, 1·2 f s. vizzcl meglá
gynl ugyan, de abban nem oldódik; alcohol a gyantás olaj as 
részeket feloldja, 5% azonban oldatlan marad Tartalmaz 35°/o 
mézgát, mely a gnmmiarabicnmhoz hasonló; 560/0 gyantát 
(C<o H„ O,) mely alcoholban oldódik; 1-7°/0 illó olaj,at mely 
nagyrészben a terpentinhez hasonló szénkönegből áll s HCl-val 
mesterséges camphort ad mint a terpentin Mint izgatószer! 

1 
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használjak tapaszof<ba, odvas fogba dugva illó olajánál fogva 
a szegfüszegolajhoz hasonlóan hat Számos füstölőszernek képezi 
alkatrészét 

A tömjén-kereskedés főhelye Déli··Arábia volt 
phoenic~aü~k által vitetett szét a· különböző tájakr~ 
elnevezes is arab eredetü .. I(" a luhan = tej szóból 
ditve görögösen olibanotos, latinoson olihanumra 

Ol!gaemia --: Anaemia, vérszegénység 
Ohva, 1. Ola1fa s 01. olivarnm 
Ólom = Flumbum, 1 o. 
Ólomczukor = Plumbum acetic .. cr vstallisatnm 
Ólomeczet = Plnmb acetic. bas. s~lntum 
Óloméleg = Lythargyrnm 

honnan a 
Maga az 

lett elfer-

Olomfllhér ~ Cernssa, plumh carbonicum 
Ólomfeléleg = Mínium, plumbum hyperoxydatum 
Olomkólika = Ólommérgezés 
Ólommérgezé~, sat1;1rnismu~, hevenyen ritkán, idült alakban 

a lei,rnyakonbb l'.'ergeze~ek egyike A heveny mérgezést L Plumh 
acetic. ala}t ~z idült mer~ezés lehet medicinalis, ha a beteg 
hossz~ idon at valamely olomlartalmu kiilszert használt, p. o 
o~omvi~;t .. ei_npl diachyl?nt, leggyakrabban azonban a loglalko·· 
z~s.sal J~ro. targ?.ak„ (k;ihokban az. ólomyxyddal dolgozó nmn
k:is;ik~><tl; olomo ntodeben, nyon~dahan alkalmazollakuál) mérges 
k1gozolgese okozza, mely a szájon s a bőrön át is mérgező
leg ,hat, s legnag) o~b mennyiségben a vesében és csontokban 
i_akodik le s igen los mennyisége a vizelettel ürül ki. Mig az 
olo:n ~ sze;vezetb~n tartózko_dik sok ilányn zavart okoz, főleg 
a taplalkozasra, bellmzamra, izmokra és a központi idegrend
s~erre hal A_ bőr balavány és vérszegény, viszkető kiütések 
tamadnak raita, a körmök töi edeznek A foahns szürkés ólom
szegélylyel bii „(P~S), étvágv,ta!an;ág, undo~, kedvtelenség je
lentkezik, a szaJ fem1zfi; az erveres '70-80 helyett csak 10-50 
1 pe~·cz alatt, sokszor a végtagok remegnek, a· bokák körül a 
a szövet megduzzad 

Eme általános tünetekhez kis idő mulva leküzdhetetlen 
szorul~s majd fájdalmas kólilrn csatlakozik, mely alatt a has 
behnzodolt s deszkakemény, a fájdalmak a ncmzőszervek felé 
sugároLnak ki, eme tünetek eg\' hét mnlva elmaradnak de he
lyett,e éjjelen~.ént fellépő hasogató fájdalmak jelentkeznek 
a terdh,en, vatlb~il., k~nyökben majd elhanyagolás esetén 
egyes ve~tagok hude,se allha~ be; legaggasztóbb s végzetes tü
net gyanant legntolpra az idegrendszer központja, az agy is 
megtámadtatik s hüdölt lesz 

, Az ólo,mmérgezés orvosi kezelése tüneti, legtöbbször ered
menynyel pr ; hatalmas gyógyszert b irunk ellene a kalium jo
dalurnban s a keserüsós ásványvizekben, n1elyek az ólon1 ki-

l „„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„ ... ~~ ... „„„~„ ........... r; .................................... ~~~~·"""'"*'"""""" ... """""" ....... ~ 
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ürülését nagyban előmozditják; a kólikás fájdalmákat nagy 
adag ópinmmal, a bénulásokat faradicus árammal kell kezelni, 
az agyi tüneteknél paraldehyd, ch!oralhydrat, morphinm hasz
nálandó, a táplálkozásra nagy sulyt kell fektetni s sok zsiros 
eledelt etetni a mérgezetlel 

Ólomoxydok, l. Lithargyr és Minium 
Ólomsók, l. Plnmbnm . 
Ólomtapasz = EmpL diachyl. 
Ólomvlz = Aqna plurnbica 
Olvasztás, liquefactio, szilárd anyagoknak meleg által való 

folyósitása, mely alkalommal azokat más szilárd (porok), ol
vasztott vagy folyékony anyagokkal lehet elkeverni Olvasztás által 
leggyakrabban a tapasz és kenőcskészitményeinket áHitjuk elő, 
azután némely jegeczes anyag (argent nitric kal nitric alumen) 
is olvasztás által önthető formába Olvasztásnál a meleg által 
a test moleculái egymóstól kissé eltávolittatnak, tehát a cohae
sio csökken s ilyenkor bensőleg keverhető valami bele, mely 
a kihüléskor abban egyenletesen eloszolva bennmarad. A con
densálás is az olvasztásnak egy neme, valamint az oldás is. 

Olvasztó lin\onade = Potio magnesiac citricae effervescens 
Omal = trichlorphenol, inhalatióra ajánlják légcsóhurutnál 
Ón, l Stannum; ón vegyületek 1 Stanum alatt 
Onania, L Mastmbatio 
Ondó, sperma, a here és prostata (dülmirigy) váladékának 

keveréke, a him ivarszervek terméke a lét fentartására s a _ 
faj szaporitására Erősen n; úlós, átlátszó fehér, alcalicus ha
tásu Yáladék, melynek legfontosabb részét az ondószirlak (sper
matozoa) képezik, melsek 0 05 mm hosszn man<lolaszerü fej
ből s örökké mozgó kis nyu!ványból állanak; az ondószál a 
coitus alkalrnával a nő petéjebe jutván, gyors mozgása közben 
egy petecsirába ütközik s azt megtermékenyiti !. Conceptio .. Az 
ondó chemiai alkatrészét 10°/0 szilárd, 6°/0 szerves alkatrész 
képezi.. melyek között albuminatok, rrnrcinok, lecithin, chole
sterin és zsirok vannak kevés phosphorsavas mészszel 

Ondófolyás = Magömlés 
Ondóvezetö, a him ivarszervekben az ondót a heréből a 

közösülő szerv nyilásáig vezető kis csatorna. 
Onichia, körömágyg) uladás, apró sérülések fertőző ered

ménye, mely kör ömméreggé fajul L o 
Ononin, az onomis spinosa gyökerében előjövő glycosida: 

Cs1 H„ 011, szin, szag és iznélkü!i oszlopok, forró viz és alco
hol feloldja, aether nem ; llig savak szőlőcznkorrá s formo
netinné hasitják, barytvizzel hangyasav és onopsin keletkezik, 
mely utóbbi hig savakkal szöllóczukorra hasad mint az ononin 

Ononis spinosa, iglicz, gerliczetövis, a leguminosák család
jába tartozó félcserje, szántóföldeken gyakori A gyökér ujjnyi 
vastag, igen hosszu, szivós, hosszában barázdált, kérge igen vé-
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kom, setétbarna s a fehéres, rostos fától egészen elüt, a fa 
legvezőszerüen sugaras. 

' Tartalmaz ononint; l o egy édes, kénsav által vizoldatá
ból lecsapható anyagot (ononid) viaszszerü onoceritet s kemé-· 
nyitót Az ononin főzés alkal_mával _fel~ldód!k s a jel_ei;lev? ,ke~ 
ményitő által oldatban tai<aÍ1k s mmt 1zgato hugi haito fe)lr kt 
hatását 

Rendelik 15: 100 gr, ar ányn fózetben hugyhólyag idült 
lobos bántalmainál , máj és lépbeli bántalmaktól függő vizk?r
nál sokszor kiváló hatást mutatott olvankor is, midőn a scrlla 
ma~itima s eczetsavas kalium már nem használtak 

Oophorin, az ovariinnal lényegileg azonos organotherapiai 
készitmény, melyet a marhák s disznók petefészkébő! készitenek 
L Ovariin _ 

Opalisatio, szilárd vagy oldott testeknek, folyadékoknak a 
fény törésen alapuló szinjátéka, mely az opal szinéhez hason! ó. 
Folyadékok, melyek finoman eloszlott de nem oldott anyagot 
tartalmaznak, gvakran mutatják eme tüneményt. 

Operatio · műtét, leginkább orvosi műtétekre értik. 
Opiansav, a narcotin bomlásterméke, ha azt H2 S02-val 

kezeljük midőn kotarninná és opiansavvá hasad. 
· Opianyl: C10 Hro o,, az opium egyik, a_lkatrész~, kö,zör:_b?s 

kémhatásu hatoldalu oszlopok, 20 r ionovtz feloldja, kepzod1k 
a narcotínhól is HNUe behatására 

Opium, laudanum, succus Ihebaicns, meconium, áfürm, 
mákony, a leghatásosabb s legbecsesebb gyógyszerek egyike, 
mely a papaver somniferum külörcböző fajainak éretle_n fejei
től kifolvó meoszáradt tejnedv - succus capsularum 1mmatu
rarum 'planta~ orienta!is inspissatus, gummiresinosus, diclus: 
opium. Lapos vagy gömbidomu darabok, barna szinüek, felső
rétegük kissé megkeményedett - belől tömötten egybetapadt 
szemcsékből állanak, kéz melegénél meglágyulnak könnyen vág
hatók, vágási lapjukon verhenyes szinüek Friss állapotban bó
dító kellemetlen szaggal birnak A szájban könnsen szétmálla
nak s a nválat zöldes-barna szinüre festik, valamint habossá 
teszik Re1idkivül kesern izüek 

A ná,lunk használatos opiumok a következők: 
Ki,-Azsiai mákony (opiurn Levantic seu Smyrnaense) mely 

a papaver somniferum \ar. {1 glabra fajból származik Smyr
nán s Konstantinápolyon át évente mintegy 400,000 kilogramm 
kerül a kereskedelembe, ebből Európára 200,000 kilo jnt, 
188()-ben Fiumén át 239,000 jutott Európába Az opinmot álta
lában ngy nyerik, hogy a mákfejeket a szirmok lehullása ntán 
megnyülozolt vagy olajozott késsel hemetszik, ügyelve, hogy ~z 
a bélig be ne haladjon, a kifolyó nedvet máklevelekre kemk 
s lassan levegőn száradni hagyják; majd 0 20-2 kilós lapos 
kalácsokká gymják, rnáklevclekkel takarják }>e s lóro_r;i (rumex) 
magvakkal behintve kosarakba vagy zsacskokha r akiak s ugy 
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küldik szét Egy mákfej átlag 014 gr. opiumot ad. A külön
böző fajta opiumok alakja nem egyforma L. o. 

. Aegyplomi málwny, (opium Thebaicum) É-Aegyptomban 
Smt és Kemeh környékén gyüjtik, de hozzánk kevés kerül, in
kább Indiába s Chinába viszik A kalácsok nincsenek rumex
magvakkal behintve, laposak, 8-10 cm átmérőjűek, kemények, 
belsejök májszinü, likacso• s til-tul quarczhomoktól csillámló .. 

Perzsiai mákony, a papa ver somnifer nm y alb Boissier 
fajból való - teriak- e- arabistani s a Tigris folvó alsó 
folyásánál készitik azt s Bokharán át nagy részét ChiniÍba egy 
részét Konstantinápolyba küldik, hol átgyurják s ugv készitik 
el, mint a kis-·ázsiai féleséget Perzsia tekinthető az opinm
készités őshazájának s itt használták először mint élvezeti 
czikket 

Kelelindiában ugyanazon fajtól nyerik, mint a perzsiai!, ez 
a !egó:iási~b mé~vü opiumterr:ielő vidék s az állam monopoliumá t 
kepezr, mmt !'alunk a dohan7 s 100000 embernek n.) ujt fog
lalkozast A teJnedveket - financzok felügyelete alatt - lapos 
tálakba gyűjtik, midőn egy fekete folyékony s egy szilárd ré
tegre oszló tömeget n.) ernek mely utóbbi az opium Ezt a kell<) 
ellenőrzés mellett bizonyos fokig megszáritják, 15 cm átmér<'íjü 
gömbökbe gynrják, mákszirmokkal s levelekkel betakarva 40 
darabonként ládákba rakják s Patnában s Ghazipurban be>áll· 
ják s világgá küldik Eme féleség sötét szinü, füslős szagn 
s •okszor téglaidomu. metszlapján olajos 

Chinríban is termesztik az opiumot, abból azonban semmi 
sem jut hozzánk sőt a bevitel is ott óriási Készitik Sensi-től 
Yünnanig, Északi-Mandzsnriában is Chinába az opiurnot 1'790 
táján az angolok honositot!ák meg s óriási kereskedést üztek 
vele A Chinai kormány látva az opinmélvez et káros hatását., 
annak bevitelét korlátozta, mi a hatalmak s a koományzósáa 
között éles súrlódást okozott s végre Napier tengernagl' a~ 
opinmkereskedés érdekében Makaóban erőszakhoz nyult s 
annak bevitele angol lobogó védelme alatt oly nagymérvli lett, 
hogy a Chinai kormány kénytelen volt hirtelen rendelettel s 
fegyveres erővel a rakomá.iyt - 20230 láda - lefoglalni; a 
tolakodó idegeneket a felbőszült conservativ nép Kantonba 
üzte, hol a hadihajók védelmét voltak kénytelenek igénybe 
venni Ez Napier beavatkozását vonta maga ntán, ki Hong
Kong öbölben a chinái sereget meg is verte s hosszas diplo
maciai tárgyalás ntán a chinaiakat békére kényszeritette :JG 
millió frt hadisarcz megfizetésével egy ült A chinaiak azonban min
den alkalmat felhasználtak az ellenséges indulat kimntatására, 
mi Pottinger tengernagyot nyilt támadásra kényszerítette ki 
hirtelen Nan--King előtt termett s a ch inai kormánvt békéi·e kén1-
szerilette 1842 ang. 29, mely szerződésileg meaengedte az addio 
elzárt kikötőknek kinyitásúl s a szabad ker esl~edelmet !gy ayő':. 
zött egy művelt keresztény állam kapzsisága a pogfo) pmitfo 
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chinai erkölcsös nézeté;el szemben azért, hogy az alsóbb nép
osztálynak kizsarolása s t~krejut~sa ne legyen akadálya a sza
bad kereskedelemnek {Dpmm haboru) 

Európában is megkisérelték az opiumkészilést s az halás 
tekintetében nem áll a kis-ázsiai mögött, de s ok haszonnal nem 
jár, mivel a munki;erő_igén drága s igy el is hagyták a nagy 
ban való termesztest. 

A mákonyról már The_oplua.stus ~s tesz e;nlitést ~ iratai
ban meconion név alatt emhti ; D1oscondes a mak nedvet opos
nak a mák kivonatát meconionnak nevezi. Az opiumot er ede
lileg az arabok ismertették meg a. kelet!el is, a~ arab afyu;n 
névből lett a chinai o-fny-nng, ma.Jd ya··pten s o-pten elnevezes 
A magyar afinm név má; z;·inyi iratai~an előfo:dnl (Az töri_ik 
afinm ellen való orvossagrol Értekezes a törok uralom par-
tolói ellen.) .. , . . 

A jó opium száraz l~gyen ~e ne torekeny, lu~eg v17zel 
legalább 55% kivonatot a,d.Jon, a vr~sz~n_:aradt resz viasz, pec
tinanyag, narcotin és feherJe. Kemenyrtot,, csei~avat ne tartal
mazzon. A lágy, penészes opmm ne has~naltassek . . . , 

Alkotórészek: morphium, a smyrnarban 13°/,„ az ~ndrat, es 
chinai opinm 15-8°/ morphinl tartalmaz, ne hasznaltassek: 
narcotin, psendomorphin. 0 02"/0 , C<_Jdein 0 3-0 ~%.' thebain, a 
Kis-Ázsiában 1 o;,, protoprn, papaverm 1 %, rhoea~m ,rgen ke;es, 
meconidin. kryptopin 0 1;--0:2"/0 : C21 Hzs o, N, eg;enyes ke_m~ 
hatásu jegeczek · laudamn, laudanosrn, rgen keves xanthalm. 
C81 Hao N2 0 4, m~consav, mely a mor phiummal van lekötye, 
20"/

0 
tejsav, ;nely c~ak á~láskö~ben erjedé~ folytán keletkez~k; 

opianyl, fehernye es m~zg~ tiO°lo, nem Jegeszes czukor 8 /0 , 

forró alcohollal kivonhato viasz s eczetsavas olommal lecsap
ható festanyag; a szaganyag benzollal . kivonható_; ?a !11:ran_Yag 
4-8 °/

0 
s Ca, Mg, [( sók alakjában van 1elen; a krs-azstar opmr_n 

viztartalma 12 5"fo, a bengalié 30°/0 Nem szabad lartalmazma 
keményitőt és c•ersavat . , _ .. .. 

Az opium értéke. morphrumtartalm.atol fngg; gy~vnn}< 
bármelyféle opiumot ~!fogad, csak ,moq~hmmt~r~alma 10 /.,-na! 
kevesebb ne legyen. Eme menny1seg kmmtatasara több mód
szerrel rendelkezünk 

A magy II. gykv. módszere ez: Végy porrá tört mákony
ból 3, hig alcoholból és lepárolt vizb<'íl ,15-15 gra~mot; 12 
órai pállitás után szürd meg s. a. szü;edeket amll!om~val ted,d 
Iugossá s vizfürdűn suly_ának t;lere parold_ be ... maJd. vrzzel e~e
szitsd ki ismét eredett snlyara s a szüredek m1~den 21 ~? 
grammjához adj 5 gr. aelhert és 0 4 gr ammomacot s. JO! 
meglóbálva hagyd állani 5-6 ór_:ín át; az ae~her! :I~ávo~t".'.a 
a folyadékot két . egymásra tel~ ri0;--80 mm. atmeroJn .. szur.on 
szűrd meg s a raita maradt valadekot, mely nem mas rmnt 
morphium, vizzel öblitsd le s a szűrőket 1000-nál száritsd meg; 
a belső szűrő a rajta levő morphiummal 0 20 grammal legyen 
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nehezebb mint a külső Az I magy gykv, módszere a követ
kező: 10 gr. porrálört száraz opiumol 24 órán át áztatunk 70 
gr viz és 20 gr h.ig sósav elegyével s szürlézzük; a vissza. 
m~rad~ r ész,t egy rly_ .~}egygyel ismét kivonjuk, a maradékot 
szaradas ula? megmerjuk: ha a mákony jó, maradék gyanánt 
4 5 grammnal nem kapunk többet Az összekevert oldatokat 21 
ó'.án, át 3~ gr: .~onyhas.óv~l ~llani hagyjuk. s a nynlékony fo
lyadekot ulep1t1uk s sznrlezzuk,- a szurlepapl!'t konyhasó oldat
tal mossuk Az összeöntött oldatokat most ammoÍ1iával kissé 
lulteli!Jük A folyadékot nyílt edényben 48 órán át hideg helyre 
leszszuk s a k1Jegeczedett morphiumot a folyadék leöntése után 
Yizzel, leöbli!Ye sz~rőn összeszedjük, megszárítjuk s porczellán
n:.ozs~.r?~n egyenlo mennyr;;égü lug eczetsav és viz eleg.) éve! 
dorzsoljuk, mrg mmd leloldodik; szürlézzük, a szürlél kimossuk 
ugy, hogy a szüredék 80 cm"-nél ne legyen több Eme szüre
dékel föl_?s ammo~Jiáyal 12 órán á,t .állani hagyjuk s a csapadé
kot sznron megszanl.Jnk s megmer1ük: legalább 1 gramm le
gyen A, holland gyky módszer e ez: 1 gr. mészhydrálol 10 gr 
v1zze! es 3 gr ~pmmporral ~ev;rünk és annyi vizet adunk 
hozz~, J:ogy az egesznek sulya 32" gr.-ot legien ki, mire ko
r,onkent.~ ráz,og~lás m~l_letl 12 óráig áztatjuk Aztán megfiltráljuk 
e~ ~ szmi;~ek 29 .gr -Ja! 10 cm' aeth~rrel, 5 csepp benzollal 
krrazzuk, 230 milhgramm chlorammomumot feloldunk benne s 
la~sar1 rázo~aljuk. ~z aethert 24 órai ülepítés után leöntjük, 
mue a levalt krrstalyokat ned1es filtrumon összegyüjtjilk s 
előbb elszintelenedésig vízzel, aztán 5 cm' 5°/ -os szeszszei mos
suk, 1000-:1ál ?'egszá.ri~juk és megmérjük A kinyert mennJiség
nek legalabb 200 mrlhgrammot kell kitennie 

Morphin me!{határozási módszer Dicterich szerint::') gramm 
fi~'.'m opmmpor 6 gramm v1zzel eldörzsölendő, azután vizzel 
h~g1lan~ó, !~mért„ l?n:'hi~osskába öblitendő és 54 grammra fel
to!tendo „ T<,>bbszc;rr folrn~<ts m~llett 1

/ 4 ?rai állás után a folya
~ek }eszurlezen~o. A s:;m:let 42 gramm.Ja 17 gramm ammonia 
~s 83 gramm ,_vrz. ke>e;ek,enek 1 grammjával jól összekeverendő 
cs az_onnal _szmlezendo E" szürlet 36 grammja pontosan lemért 
lomb1kocskaban keverendo 10 gramm eczetaetherrel azután i 
gramm előbbi ammoniás keverék hozzáadása utát; a bezárt 
lomb1kocsk~ 10 perczi~ erélyesen rázandó A rázás folytán ke
let~ezett te,Jes za>arodas eltüntetése végett azonnal hozzáadunk 
meg .10 gr. eczeta~thert; azután az ad beres réteget óvatosan 
leönt,Jtlk. UJra hozzaadunk 10 gramm eezetaelhert és ismét le
öntjük. Most a lombikocskát és a szürlét utánaöblitjük kétszer 
? ~~· eczetaetherrel telített vízzel Ha a lombikocska és a szürle 
rs JOl lecsöpögtek.. akkor mindkettő megszáritandó 1000-nál, a 
szilrle tartalma ecset segélyével a lombikocskába teendő és az 
állandó sulyig . száritan~ó A nyert morphinmennyiség 25-tel 
sokszorozva, adja az oprum morphintartalmát szúzalékokban 

Hager mész-módsze1e a mo1phin meghatározásárn Bc1Jwts 
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által módositva. 8 gr opiumpor 77 cm" \ízzel zárt üvegben 
'/, óráig áztatandó, azután 8 gr frissen oltott mész {márvány
ból) hozzáadandó és egy óra mulva, amely idő alatt g) akran 
föl1.·áz,tuk, 5_15 cm':: (=5 gr. ?pimn) széles s,záj~ ~vegbe le
szurlezendo. A szurlel ,effy lerfogat szesz es :) terf aether 
opium fölött telített keverékének 30 cm'.-vel fölül 1 élegezendő 
azután hozzáadandó 6 cm3; rendes hőmérséknél telített chlor
ammoniumoldat és jól össszerázancló 6-8 óra mulva először 
az aetheres szesz óvatman leöntendő egy aetherr el megnedve
sített szürlére, a keverék pedig ismét rázandó 10 cm' fenti 
aetheres szeszszel, leülepedés után az aether ismét leön!endő 
a szürlére, és ha ez teljesen lecsepegett, akkor a vizes folya
dék is ráöntendő a kivült morphinnal együtt A lecsepegés után 
a szürle tartalmát kimossuk viz és szesz egyenlő részeinek 
morphin fölött telített elegyéből G cm'.-rel és azután föloldjuk 
forró 90"/„-os szeszben, az oldatot Jeszürlézzük az oldatlanul 
maradt calciummcconatról, hozzáadunk 25 kcm 1

/ 1„-szab só
savat és ennek a fölösleget eochenille-indicálor alkalmazásával 
,.isszatitráljuk 1

/ 100-szab natriun1111al, J crn 3
. 

1
/ 10-szab sósav 

inegfelel 0. 0303 gr mor phinnak, A talált morphinmenni iség 
20-szal sokszoroz\ a mutatja az opium százalékos mm phin
tar talmát 

Az opiumot Perzsiában mini füszer t h a•ználják Indiában 
s Chim\ban pipából szívják azt s époly átka az alsóbb nép
osztálynak, mint nálunk a pálinka, ámbár sokan állitják, hogy 
még sem olyan veszedelmes, sőt Moore William volt bombayi 
fótörzsorvos azt állítja, hogy az opinm mérsékelt élvezése még 
egészséges is, mivel élénkiti a~ elmeműködés! s megvéd a leg
több microorganismus által okozotl betegségtől, az opiumevő 
ember békés !er mészetü Az indiai opinmnak ily hatása való
szinü is lehel, mivel annak morphiumtartalma, melytől a bó
dító hatás ered, alacsony, hanem a thebain, papaverin s nar
co!in nag; obb mennyiségben van jelen, ezek pedig, mint ké
sőbb fogom tárg1alni, nem narcoticusak 

Az opiumszivók legnagyobb számmal a chinai birodalomban 
varrnak, ezeknek az opiurn életszükséggé válik s nélkülözni 
nem tudják L. Morphinismus 

Az opium hotása attól függ, hogy mely hatóanyagok van
nak benne lulsul.i ban: a morphium, narcein, codein álomhozók 
s az átterjedő mozgásokat mérséklik, mig a thebain, papaverin, 
narcotin ellenkezőleg, éténkitőleg halnak Az eg' es alkatrészek 
hatását 1 a főszók alatt ' 

A lhebain az agy alapján levő érzőküzponlok idegsejljeire 
hat, azok tömecsmozgását csökkentve, de az agylebenyek s 
n) ullagy, gerinczagy idegsejteit bántatlanul hagyja. nem hódit, 
hanem áltahínos rángásokat okoz, mivel a mozgásukban meg
akasztott idegduczok mérséklő befolvást nem gvakorolhatnak a 
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n) nltagy P.s gerinczvelő átterjedő mozgásaira; a papaverin épigy 
hat de nag) obb adagokban 

A mákonynál rendesen a morphinmhatás lép előtérbe: a 
fájdalomcsillapitás mellett a bódulat, a bélür ülések csökkenése 
s az izzadás A mákony az idegsejtek képzőanyagára hat s 
azokat közömbös vagy épen álló egyensulyba helyezi, 5- 10 
cgros adagban mély, nyugodt álmot hoz, mig 20-25 cgros adag
ban a lheabincsoport hatóanyagai ellensulyozzák véore lenyom
ják a morphium csillapitó hatását, minek megfelőlcg az ember 
nyugtalan, éber. szive gyorsan dobog s csak pár óra mulva 
alszik el s az edényizomzat elernyed, minek megfelelően a lest 
felületének hőmé1 séke emelkedett, az előhaladó kör mozgás szü
netelésével a bélbeli elválasztások is csökkennek, miből szék
rekedés és étvágytalanság származik A vér feszülés alászállásá
val a hugyelválaszl,ís az s izzadság lehel nagyobbmérvl\. Kerülni 
kell áz ópiumot, ha az agyban vérbőség van jelen 

Az opium már a régi kmban nagyrabecsült gyógyszer 
volt s a különböző theriacák hatóanyagát képezte Alkalmazzák 
álmatlanság és fájdalmak csillapitására, hatása azonban csupán 
tüneti s az emberek annak hatása iránt eltompulnak s a ezé! 
elérésére mind nagyobb és nagyobb adagok válnak szüksé
gessé; adag?lásáho~ csak szükség esetében kell nyulni s figye
lemmel !emu arra 1s, hogy az anyagforgalma! csökkenti Az 
egyszeri adag lehet 001-010 gramm, sőt angol orvosok egy 
napon 0 50-0 60 grammot is rendelnek izületi csuznál Jó si
kerrel alkalmazzák kinzó köhögésnél, melyek légutak huru!jától 
függnek vagy a tüdővészeseket kínozzák; hányásnál, heveny lm
rutos hasmenésnél az előhaladó körmozgás megszüntetése által 
hat jó sikerrel, ellenben ha a .. belekben hmutos váladékok vagy 
ételmaradékok vannak, előbb annak eltávolításáról kell ami-
~~~ b 

Mákonyt rendelnek akkor is, midőn a beleket pár napig 
nyugalomban akarják tar tani. Ólommérgezésnél, heveny has
hártyalobnál, veseköveknél, fájdalmas méhbántalmalmál nem
csak csillapitó tulajdonságu, hanem az izomzat elernyesztése 
által azoknak nyugodt lefolyását s gyógyulását eredmén.vezi A 
hószámot sietteti s a váladék ilyenkor bővebb. A chinin' isme
rete előtt mint váltóláz ellenes szert nagyban használták s a 
roham előtt adták be; a váltólázra való gyógyhatása a narco
tintól van; higanyokozta nyálfolyás! megszüntető tulajdonságát 
már az ókorban ismerték a perzsa higanyevők s ezen czélból 
szintén rendelhftő az · 

Az opium hatását emelik: chloroform, borszesz, meleg s 
általában az érzéstelenitők, mig azt csökkentik a savak, össze
huzó szerek belladona, chinin és kal jodatum ·Mindennek da
czára tanninnal adva nagyon sok esetbeJl bevált főleg gümő
kórosok cholerások hasmenésénél 
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Alkalmazzák 0 01--:0 03 grammos adagokban poralakban; 
számos készilménye közül fontosabbak: extr.-opii, linctura opii, 
pulv. Doweri, vinum opii, confectio opii ung opii. stb. L az 
illető czímek alatt „ 

Opobalzsam, opobalsáÍnum verum, a balsamodendron gi
leadense ágaiból kifőzés által nyert szörpsürü szürkéssárga 
gyanta, víznél könnyebb Szaga a perui balsamra emlékeztet s 
némely auctor opobalsam alatt a bals peruvianumot érti L o 

Opodeldoc = Liniment. saponato camphoratum 
Opodeldoc H quidum = Spir saponato-camphoratus 
Opoponax, gummiresina opoponax, panax gummi, az um-

helliferák családjába tartozó opoponax chironium nevű kóró 
gi antája. a növény Kis-Azsiában terem s a doremához hasonló: 
A gummi babnagyságu könni eke! képez s 50 -100 grammos 
tömegekbe van ragadva; verhenyes sárgák áttetszők, vizzel 
fcjetet képeznek, mely mésztejjel jellemző verhenyessárga lesz 
Tartalmaz 1"/0 illó olajat, 420/0 g)antát, 330/0 keményitői s más 
közömbös anyagokat 

Hégebben alkalmazták gyógyszer gyanánt mint a gummi 
ammoniacit vagy assa foelidál; most legfellehb azokat hami
sitják vele 

Opotherapla, az organothe1 apiának ama ága, mely az állati 
n1i1igyek váladékát nen1 szilárd, hanen1 folyékony alakban al
kalmazza mint gyógjszert, az mganotherapiában azokat száraz 
lÍllapotban használják L Organolherapia 

Optica. a természettannak ama része, mely a fén)tól és 
világosságról szóL 

Opuntia, l Caclus opuntia, 
Orange = Narancs, auramtium 
Orbáncz, erysipelas, a bőrnek kisebb nagyobb területén, 

főleg az mezon fellépő fájdalmas lob, melyet Fehleisen kuta
tásai szerint stteptococcusok okoznak Mint minden fertőző be
tegség, az orbáncz is bizonyos előlünetekkel jár, ezek fejfájás, 
étvágytalanság, bágyadtság, 1·-2 nap mulva lázak kiséretében 
a megtámadott helyen a bőr duzzadt és piros fájdalmasan ég 
s az esetek sulyossága szerint kisebb-nagyobb lázzal kapcsola
tos, rnels állapot 10- 14 napig tart, azután a hevesség csök
ken, a bór lassan lekorpázik Nagyobbmérvü lobosodásnál az 
izzadmánJok nem szivódhatnak be, hanem a felhám alatt ki
sebb nagyobb hólyagokban gsülnek össze s a test más helyeire 
is vándorolhatnak Az orbáncz fertőző csirái vagy az arcz felsér
tett hfírén át jutnak a szövetbe vagy pedig az ajkakon s mandu
lákon keresztül. 

Az orbáncz kórjóslata általában jó gyermekeknél s aggok
nál azoban életveszélyes is lehet Gyóg) itása nem könnyü fela
dat, mivel nincs eszközünk és módunk arra, hogy a lobosodás 
tovaterjedését feltartózt~thassuk A kezelés tüneti 

Orbáncz f(j = H1 pericurn pet fara! 

... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„~+ ... „„„„„„....,..,."""..., .... """'"""""""'"'""'""'""'""'""-<W~~x~-~&"""..,""'"""' ... ...,..,.~.,-•...,,.. 
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Orbáncz ir = Ung cernssae camphoratum, ung hy drargyr. 
rubrum 

Orceinum: C; [[, NHs, az árubeli orseilla festék vörős fest
any aga, jegeczes, Ingok behatására biborszinü lesz 

Orchldeae = Kosborfélék, l o 
Orchis coriophora, poloskakosbor, az orchideák családjába 

tartozó növény virányunk déli területén; zöld virágai bibor
veres pet3 ezettek, poloskaszaguak s tömött kalászt képeznek, 
gumója egyszerü s mint radix salcp használtaik 

Orchis mascula L, fülelkosbor, virányunk egész ter liletén 
növő 30- 50 cm magas növény, virágai laza kalászt képez
nek, biborveres vagy fehér virágokkal, május - juniusban vi
rágzik. Ez adja a legjobb salepgumót. L Salep. 

Orchis morfo L agárkosbor, 15 cm magas, az előbbihez 
hasonló növény, kevés keskeny, alantálló levelekkel s fent 2-3 
lazán álló hűvelyalaku pikkelylyel A kehelylevelek biborszi
nüek s világos sötét pontokkal tm kázottak Hazánkban s Ázsio. 
mérsékelt őve alatt található Gumója jó minőségü salepet ad. 

Orcin, or cinol, methylresorcin, aromás szénhydrogén ve
gyület, mel3nek ,1 isomerje ismeretes Levezethető a phenolból 
ha abban egy H atomot az CH, gyökkel (toluol) s 2 H atomot 
az OH gyökkel helyettesitünk, képlete lesz tehát: c, Ha (OH)2 CH, 
Előfordul némely zúzmóban, mint p o. rocella tinctoria, vari
olar ia or cin a stb 

Szintelen hatoldalu jegeczek, iisszelmzó édes izüek, mér
gesek. Az orcin a phenolreacliókat megadja Ammoniás oldatá
ból levegőn vörös-barna por válik le ( orcein), mely az or seille 
festéknek fő alkatrészét képezi 

Or-dinatio = Rendelés, orvosi rendelés, 1 Recept 
Ordinarius, ,,ordinári< ---'- közönséges, rendes, népies ér

telemben silányat jelent 
Or-ellana, cayennei orellana, or leana, arnotta, 1 okon, a Dél

Amerikában honos bixa orellana g_yümölcseiből előállitott 
festanyag - Közönségesen lágy, tésztaszerű, vörös, szaga 
nincs, ize sóskeserü. borszeszben narancsvörös szinnel óldódik, 
kénsav sötétkék majd ibolyaszinnel oldja Alkalmazzák hasme
nés ellen, leginkább olajok, zsírok, tapaszok festésére alkalmas, 
egyébbre nem 

Or-exin, orexinum baslcum, (a latin orexis = vágy szóból), 
phenyl-dihydrochinazolin, oly chinolin, melyben a N-nel meta
állásban levő G-atom egy N-atom által van he!) etlesitve a mely 
a Co Ho csoportot hordozza, mig az előbbi N-nel paraállásban 
levő C-atom egy másik H atomot kap Az o-nitrobenzylchlo
ridból és aminekből állitották elő hangyasavval való főzés által; 
a nyert lm mylvegyületet reducálták, miáltal a benzolláncz be
záródott Előállitható az o-amvdobenzvlalcoholnak és forma
nilidnak egymásra való hatása által, midőn 2 molecnla viz ki
lépése mellett reductio állt be: 
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-/-NHz HCO '-c, H, ,NCoHo-2H20= 
"-NH20HH/ 

N:CH 
Co H•<-cH. __ > NCo H, 

Fehér, vizben nem oldodó finom por, helybelil.eg izgató: 
0-5 grammos adagban evés előtt bevéve az étvágyat igen emeli 
s az emésztési foh amatot avorsitja Klinikai tapasztalatok sze
rint azonban általános has;1Íálatra nem ajánlható, mivel a be
tegek nem jól türik s hánynak tőle 

I)enzoÍd tanár az orexin-házisnak sósavas és csersavas 
sóit is előállilotta, melyeket 0 30-0 50 grammos adagban sok 
vizzel yagy levessel alkalmaz étványtalanságnál, a kellemetlen 
mellékhatások kevesebbek 

Organicus chemia, szenes chemia; régi felfogásból er~dő 
elnevezése a szénvegiületek chemiájának, mivel a növénp , s 
állati testeket képező anyagokat mesterségesen n~m reme}tek 
előállithatni s feltételezték, hogy azon anyagok bizonyos elet
főllétellel, szervvel birnak L Anorganicns chemia 

Or-gánismus = szervezet , , _ , _ _ 
Organotherapia, szervekkel valo gyogyitas, a~a ,m ~os1 

irány, mely állati szervezet mirigyeivel vagy annak valadeka1val 
igyekszik az emberi szervezet háztartásában_ az eset}eges ren~
ellenességeket megsz,üntet~1i Eme elv~! emp:ncus. tenyekre t:-;
maszkodva már a regebb1 korban is ismertek s igyekeztek l~ 
mindenféle u_tálatos dolo~gal I~őyite_ni gyógykincsö~et :_ a_ 111~1 
organotherapia _azonban el~ttarn k1se:le'.eken s klaukm, k1p~?
báláson nyugszik s tudomanyo~ alapja is van -~gy keves, arn
nyos az eddigi kn!atásokkal Az organotherapmnak most csak 
az a feladata, hogy az állati szenezetből hatékony s a moder.n 
tndománynak meafelelő anvacrokat állitson elő, melyekkel kh

"' , b 1 „ k nikai kísérleteket lehessen tenni A modem organot 1erap1ana 
korántsem a »Similia similibus« az elve 1 azaz ne in >májat 
adagol májbajok, borjnvelőt agybántalr;iak, epen', ~ível nem 
a szervnek van hatása, hanem azok valadckanak, mivel a ter
mészetben is nem a szövetek befolyásolják valamely sz_erv 
anyagcseréjét, hanem azok diffusiója, ezé1t a sze:vek. lnzo
nyos izolált hatásos alkatrészét igyekszi_I< al~alm;iziu , Mivel, a 
szövetképző anyag maga s a Iecsaphato fehemyek gyogyhal~s: 
sal nem bírnak, azok mellőzése kívánatos egy organother;i1na1 
készítménynél, de ezek eltávolilá~ával ki~álik egy sereg arta_I
mas hatása vegyület, a toxalbnnunok egesz sorozata ; az ~d_d:g 
használatban levő eljárást: az illető mirigy egyszerü beszanta
sát, nem lehet egészen elhagyni. Vannak azonban ~m
gyek, melyeknek Ieucomainj~i (a pr9teinekk.el r,okon hasisos 
tulajdonságn testek) konyhasoval kettos vegyulette alakulna~. s 
könnyen diílundálódó készitmén)! adnak, ezek - megkülon-

25 l{a;-:ay, Gyógy sz. Lexicon IU 
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bözt~tésül a, száritott készitményéktől - opo előnévvél (opos = 
fo_lyekony, le) yannak ellátva. s ol.y módon }'észülnek, hogy a 
fnss szervet _soval ~<e~elv~ krvonpk s 1/ 10 rcszre sűritik be. Az 
01ganothe;·.~p:cus ke~zitmenyel_drel elért hatások tagadhatatlanok 
~ csak a .]OVO !ial.ada_sa mutat1a meg azok igazi naay értékét 
Is Az egye~ keszrtmenyeket l. az illető főszó alatt, p. g Jodothv-
rin, Thyre01din stb. · 

~rgantin, i&en dtk~ pamntszövet, mely keményitővel van 
mer~vrtve Kemeny kotesekl1ez alkalmazzák A sűrü organtinra 
vallat helyezve, jó kenőcsszürőt kapunk 

Orgonafa, 1. Syringa 
Orgona illat ~ Terpineol 
Orientális = Keleti. 

. , ~r)ganum m~jor~ana L majorana murvapik, az ajákosak 
csa1ad.iaba tart;izo ;1aluuk tenyésztett növény, egyéves, 30 cm 
mag~s, fent elag_azo cserJealaku; a levelek átellenesek tömöt
ten allanak s 2·o cm hossznak, lapátszerüek, szőrösek s miri
gyese? pontozottak. A vinígok aprók, hármasával állanak a 
murvak,, kerekdedek s cserépfedélszerűen állanak A major~na 
szaga fuszeres, camphorszerü, főalkatrésze az illó olaj és a cser
sav; po:.a ~ nyákh~r tyák3t izga!j~, belső!eg mint fűszer, külső
leg ken?csokben mmt borveresrto elvonoszer alkalmazható 

. . Or1,ganum .v~l~are L szurokszagn murvapik, g) opárfű; a la
br~hflorak ssaltH:1Jab~ t~rtozó fű, nlak és sövénj ek melletl jön 
el~ A n?':eny e:elo, 30-60 cm. magas, kissé szőrös ágakat 
ha1t, a v1rag_ok ~nborveresek s gömbalaku zárt fejeket képez
ne~ s ~zek rsmet ~ csncson három villás bugát alkotnak; a 
nyelczes levelek a!ellenesek, petealaknak, hegyesek mindkét 
oldalo;1 pelihesek. A magy. l gyhbcn a viiágzó fű volt hiva
talos ~artal.maz ~ 80/0 _Illó olajat (!. ül. origani) Alkalmazzák 
e~1yhe izg_alo hat~~a .miatt !égutak hm ntjánál ca1 minativnm és 
diaphorehcnm; knlsoleg pepes borogatásokba is teszik mint 
gyenge bőrveresitőt 

Originalls = eredeti 
Orleana 0 =· Oiellana. L. o 
Ornus, fraxinns ornns, 1. Fraxinus, Manna 
Ortho .. " összetételekben eg} enest jelent; a chemiáhan 

am.a vegyületek; m~lyekben valamely több v é gyök helyet
lesitheto H paranyar ngi vannak helj cttesitvc, houy azok egy-
más mellett állanak p 0 b · 

1 

íl-
"-./ 

ortho állás; 
L Ilenzolvegyűletek 

mela állás; 

1 

/"' 
1 1 
"-./ 

1 
para állás; 
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Orosz hódany = Castoreum Moskovitense 
Orosz nátha -. Influenza 
Orrvérzés, 1. Epistaxis 
Orthoaethoxianamonobenzoil amido-chinolln -:- Analgen 
Orthoamidosalicylsa)'('Óly salicylsav melynek egy H atomja 

az amido (Nfü) gyökkel van helyettesitve: 
H Kevéssé édes, alaktalan, szűr-
i kés-fehér por, viz, alcohol, aether 

,/' C"-. nem <'.!dja; al_kal:nazzák sóit mmt 
JI--C C-OII a natrmm sahcyhcnmot. . 

1 ll Orthoform, paraamrdometa-
H-- e C--CO OH oxybenzoesamethyleste;, a régi 

/ orlhoform a paraam1do- meta-
~ C oxybenzoesav methylestere, Ein-

1 horn és Heinz mint helyi anaest-
NH2 heticnmot alkalmazzák sebkeze-

lésnél Fehér könnyű por, viz és szagnélkűli, vízben kevéssé ol
dódik s épen ezért hatása hosszu időn át érezhető, mert fel
szivódása is hosszu ideig tart Szerepe azonban az njabb thera
piában mérgező tulajdonsága miatt alig van, azért Paul Jacob
az mlhoformnak sulfonisált derivatumát ajánlja anaestheticum 
gyanánt. E készitményt oly módon állitja elő, hogy az ortho
for mot füstölgő H2 SH,-ban oldja s az oldatot felhigitva Ba GO, 
mai neutralisálja s a lepárolt oldatot vacuumban bepárolja A 
szabad sav: 

/ 
coo co, 
OH e, H, < NH, + 3 H. 0 

"'-- so,H 

Finom jegeczes, zsiros tap
pintásu, vizbcn és alcoholban jól 
oldódik Jól jellegzett sói is isme
r'etcsek s ezek mint helyi an-

acstheticumok használtatnak 
Orthohydroxylbenzol = Puocatechin 
Orthopnoe = a nehéz légzés (dyspnoe) ama nagy foka, 

midőn a beteg csak álló helyzetben képes lélekzetet venni 
Orvos, a betegségek gyógyitásával az állam által appro

báll, hivatásszerűen foglalkozó egsén; Németországban a gyó-, 
gyitás mindenkinek jogában áll, csak az orvos czimet nem hasz
nálhatja mindenki, míg aki nálunk állami jogositvány nélkül 
keresetszerüen gyógyít, kuruzslás vétsége miatt büntettetik Ha
zánkban csak annak van joga orvosi gyakorlatra, aki a buda
pesti vagy a kolozsvári egyetem által kiállitott orvosi oklevél 
l>ir lokában van. Bárhol szabadon telepedhet le, de gyakorlata 
megkezdése előtt köteles orvosi oklevelét a közigazgatási ható
ságnál bejegyzés s kihirdetés végett bemutatni 

Az orvos a gyógymód alkalmazásában nem korlátoztatik, 
miíködéseért azonban felelős s az állam ellenórködése alatt á!L 

Orvosi mértékrendszer., A gyógsszerek mérésére s adago
lására már a régi időben is gondoltak A d)apyrus Ebers•-ben 

25' 
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már az aegyptomi sulyrendszer megtaláltatott s ez elég érde
kes arra, hogy itt is közöljem: 

::;: = 1 di-drachma. 
~ 

liíí 1/ 8 di-drachma 
1111 
~ 

IÍI = 1
/ 16 di-drachma 

n 111 
~ 

00011 = 1/„ di-drachma 

/I = tenal ~ 6
/ 10 liter .. 60ú gr 

-==~ = 1
/, tenal = 3

/ 10 liter. 300 gr 
+ = 1

/ 3 tenat = 2
/ 10 liter 200 gr 

X = 1/< tenat = 150 gramm 
+ + = '/, tenat 
+ X = '/" tenat stb. stb 
A herbákal még a XVIII-ik században marokszámra ren

delték: manipulus 
A magyar és osztrák orvosi gyakorlatban 18"71-ig az u n 

osztrák gyógyszerészi sulyrendszer volt használatban, melynek 
alapja a font. (libra) · 

1 libra (font) = 5760 gran = 15 uncia = 120 OH giamm 
1 uncia (obon) = 480 g1 an = 8 drachma = 36 001 

gramm 
1 drachma (nehezék) = 60 gran = 3 scrupnlus = l:l'76 

gramm · · 
1 scrupnlus (terecs) = 20 gran = 1458 gramm 
1 gran (szemer) = 0 0"729188 gramm 
Ezen sulyoknak jelei is vol!ak; a fél sulyokat a jel elé 

!etl fi, betűvel fejezték ki Az első magy gyógyszerkönyv meg
.ielenesekor (1871) már a melricus sulyrendszert tették az 
orvosi gyakorlatban kötelezővé, mig 18?! évi Vlll t-cz. ér
telmében az általánosan kötelezővé tétetett 

Az orvosi sulyrendszer alapja a méter, mely a délkör 
1
/ 4 részének tizmilliomodrésze 

C-1000
1
0000); 

~ly koczka, mely?ek minden oldala 1
/ 10 meter ( decimeter) eg_) 

hternek neveztetik s az űrmérték egységeül szolgál. 1 liter + 4 C0-u destillált viznek sulya 1 kilogramm Me!er, liter, kilo
gramm azok az egységek, melyek 10-edes osztása által a ki
sebb, 10-szeres szorzása által a nagyobb hossz-, űr- és suly
egységeket kapjuk 
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A) Folyadékmérlék 

1 liter ezer cm""! tartalmaz s megfelel 1'822 magyar 
itczének . , 1000 gr. 

1/'° liter = 100 cm' = deciliter 100 g1. 
1
/ 100 liter = 10 c_urr centiliter 10 gr 

1
/ 1000 liter = 1 cm' =milliliter 1 gr 

1 liter 28 uncia --'--- 21
/, libra = 21/ 2 meszely. 

4 liter - 10 libra. 56 liter = 1 akó 
1 liter - 0 7068 osztrák pint 

10 liter 
100 liter 
1000 liter 

A porosz quart (mensura) 
quart alatt 36 obont szoktak érteni. 

decaliter 
hectoliter 
kilóliter 

1143 gr .. viz, hözönségesen 

Az angol gallon (e. congius) megfelel 4560 gr.. viznek s 
áll 8 pintből (0 octarius), 1 pint = 570 gr. viz, áll 16 fluidun
ciából; 1 fluiduncia 30 gr víznek felel meg s 8 folyódrachmát 
tartalmaz, 1 folyódrachma = 60 minim, 1 minim = 1 porosz 
szemer ~ 0 06 gramm 

Egy ká•éskanál = 4-5 gr 
Egy gyermekkanál = 8--10 gr 
Egy evőkanál - 20--:30 gr. 
Egy késhegynyi por = 1/ 2 kávéskanál, sulya a por mine

müségétől függ 
B) Sulymé1 lék. 

1 kilogramm = 1000 gramm 
1

/ 10 ' 100 gramm, heclogramm 
1
/ 100 ~ 10 gramm, decagramm 

1 /1 ooo - 1 gramm 
1 gramm= 1000 milligramm 10 decigramm, 100 centigramm 
1
/ 10 > = 1 decigramm 
'/1oo > = 1 centigramm 

L Grammrendszer 
Az angol orvosi sulyrendszer alapja a Iont (pouud) =_453 

592 gramm. melyben van 1G uncia, 1 uncia = 437..5 szemer 
(troy grain), 7000 szemer = 1 font 

Az amerikai és orosz font = 373 2i gramm; ebben van 
12 uncia, 1 unciában 8 drachma, 1 drachmában ;3 scrnpulus, 
1 scrupulus = 20 gran, 1 gran megfelel 0 OG4'79 grammnak. 

A 1 égi német vámlonl = 500 gramm, 1/ 30 font = 1 lat, 
mely 16 66 grammnak felel meg, 1

/ 10 tat = 1 nehezék, 1
/ 10 ne-

hezék 1 cent, 1/10 cent ~ 1 szemer = 0 02() gramm 
1 grammnak megfelel 15 36 hollandi, belga és régi schweiczi 

szemer, 1544 angol, 16 bajor, Hil orosz, amerikai és nürn
bergi, 1613 hesscni, 1616 svéd, 1G 46 régi porosz, 10 43 fran
czia, 20 05 spanyol, 20 08 portugal, 50 37 római és 22 55 régi 
olasz szemer 
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C) Hosszmérték 
1 láb = 12 hüvelyk ·= 0 316 méter.. 
1 hüvelyk = 12 vonal = 0 026 méter 
1 vonal = 12 pont ~ 0 00219 méter. 
1 méter = 1000 millimeter = 31637 láb 
1 deciméter = 100 > = U 31ö3 láb 
1 centimeter ~ 10 » 0 0316 láb 
1 millimeter ~ 0 4555 vonal 
1 kilométer = 1000 méter 
1 mér tföld ~ 7'i:í8G kilométer. 
1 tengeri mértföld = 1 855 kilométer 
~ földrajzi mér tföld = 7 420!38 kilométer, az egycnlitői fok 

1/ 15 resze 
1 angol mértföld ~ 1521 kilometer 

. Az 187·1. évi XXXI t-cz a gyógyszertári sulyok póthilele
srtését 2 éves időközökben 1 endelte el. Ez a törvény azonban 
soha sem lett betartva, nem is lehet időhöz kötni a póthitelesi·· 
tést, mert egyik helJen, ahol igen nagy a forgalom, a sulyok 
esetleg 2 év alatt már nem megfelelők, mig sok kis forgalmu 
gyógyszertárban 15· évig is azok 

Az 18711. évi VJII t -ez a gyógyszertári szigoru sulyoknál 
megengedhető hibákat a következőleg szabja meg: 
10 centigrammig az cllérés az igazi suly 1100-ad része lehet 

20 centigrammnál 1 milligramm 
50 » 1 
1 grammnál 2 
2 3 , 
5 5 

10 > 8 
20 , 10 , 
50 » 20 , 

100 ' 25 > 

200 , 40 , 
500 » 90 

1 kgrammnál 150 » Mérés 

Orvostudomány. A legrégibb orvo,tudományi munka aegyp
tomi eredetű s 1552. évvel irták Kr e. s az a szent könyvek 
között foglalt helyet Eme könyvek mutatják, hogy az akkori 
emberek már nagyon sokféle betegséget tudtak megszabott 
gyógyszerekkel kezelni. Galenus ugyan azt mondta, hogy az 
aegyptomiak orvosi tudomán) a ostoba dolgokból állott, hanem 
ő valószinüleg eme állilását a későbbi eredetű varázsló-papyro
sokból meríthette. A görögök legnagyobb orvosa, Hippocrates 
is aegyptomi forrásokat használt mnnkái megirásához. Chinai 
nyelven irt gyógyszertani munkák is arra vallanak, hogy az 
orvostudomány ápolása meglehetősen visszanyulik a legrégibb 
ókorba, igy Sennung császár 2700-ban Kr e. Pen-king czimü 
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munkájában a rheumot már tárgyalja rha néven. A 40 kötetes 
Sing-se-son-sing már:. igen sok gyógyszert tárgyal, Lecse-csih 
mííve pegig, a Pnn-tzau-kang-muh 1111 gyóg}szert tárgyal s a 
X\'I század közepéről való. 

A sauskrit irodalo~n az orvosi könyvek czime általá
ban Aym-veda - az élet tudotrnínya s ily munkát Atreya majd 
Agnivesa irt, kinek dolgozatait Kr e 8--900 évvel Caraca dol
gozta át Ujabb ke!ctü Sasruta rnunkája, melyből az arabok 
fordi!ottak 

' • • 
Görögor sziígban Hippocrates volt az, (1. o) ki a betegsége

ket természetes lén) ezőkből iparkodott származtatni s meg
döntötte Asclepios (1. o.) papjainak malmát, kik azokat termé
szetfölötti erőkböl szár maztalhík s azok gyógyilásánál inkább az 
imadságokra, mint a gyógykezelési e fektették a fősulyt 

Asclepios tekintélye azonban oly nam volt, hogy az uj 
iskolák az ő temploma mellett keletkezvén, asclepionolmak ne
veztettek Hippocrates a szervezetben négy főfolyadékot téte
lezett fel, melvek változásaiból kóros anyagok (materia pec
cans) száunaztak, sulyt fektetett arra, hogy eme kóros anpgok 
eltávolittassanak, azonban nem erőszakos módon' hanem a vál
ságos idő (crysis) szemmeltartásával, ezzel Hippocrates a vára
kozó n1ódszernek -· 111ethodus expectativns - volt n1egalapi
lója Gyógyszerei voltak az 'írpalé, oxymel, hydromel, a gyenge 
háni tatcík, hashajtók s elvonó szerek nagyon szerette a vene
sectiot Tana humoralpathologicns volt L o 

Hippocmtes tanai a kosi iskolában adattak elő s ezzel 
cgyidőben Knidosban is keletkezett egy orvosi iskola, mely a 
betegségeket nem általános, hanem helybeli folyamatoknak te
kintette s a test szilárd részeinek bántalmazásaiból magyarázta 
Nagy snlyt fektetett eme iskola, a betegség megelőzésére, mit 
helyes étrenddel s !ornázással igyekezel! elérni 

l\_z alexandriai nagy »egyete111« orvosi karát Plolemaeus 
Philadelphus alapi tolta; ennek tanárai között mind a két irány 
el volt terjedve s ezek folyton czivakodtak is egymással, mi 
az iskola kettészakadását vonta maga után; Hernphilus követői 
visszamaradtak, mig lmidosi Erasistratus Smyrnában alapitott 
iskolát. 

Herophilus azt tanilotta, hogy a betegeket c&ak akkor 
lehet helyesen gyógyilani, ha ismerjük a test szerkezetét, míí
ködését, a szerek hatását, magM Hippocrates iskolájával azono
sito!la s tanát dogmalic11rnak nevezték Emsislralm azt tani
lotta, hogy hiába törekszünk elérhetetlen után, elégedjünk meg 
a szerek hatásosságának tapasztalati uton való megismerésével, 
eme tant e111py1ic11snak mondták 

A bölcselők felfogása jutott ezután az orvostudományba 
mint irán)adó Leucippos és Democrilos bölcsele!eit Epicurus 
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vitte be a gyógytudomán) ba, ki szerint az egész világ igeu 
apró parányokból - atomokból - áll. Eme föltevés1 e Asc/e
piade. (128-56) külön kór tant alapitott, mely szerint az emberi 
szervezet, is pará~yokból áll, melyek között likacsok vannak ; 
ha a paranyok nmcs~nek rendben elhelyezve, vagy ha a lika
csok tágak vagy szűkek, az ember beteg Tanitványa, Themison 
(Kr e. 50) fejtegette, hogy midőn a parányok közelebb állanak 
egymáshoz, status strictus van jelen, mig status laxus az, ha a 
parányok egymástól távolabb állanak e kettő közötti állapot 
a status mixtus. Az első állapot ellen ellazitókat, relaxantiákat, 
a második ellen zsongitókat -- tonica, összehúzókat - adstrin
gentia, ajánlott Asclepiades követőit methodicusoknak, majd 
so/idarpatho/ogicusolmak nevezték 

Scribonius Largns és Pedanios Dioscorides (40-90) leirták 
az azon korban használt összes gyógyszerek lelhel3eit, készités
módját, használatát, mnnkájuk századokon át volt irányadó ldősbb 
C!\jus Plinius (23--79) természetrajzában a gvógvszereket is Ie
ir:ja ugy, mint mai nap a gyógyszerismékbe1Í sz~kott lenni 

Ezen időtájban a methodicnsok ellen keletkezett a pneuma
ticusok iskolája, mely Aristoteles bölcseletén alapulva feltéte
lezte, hogy az emher a világszellemet beleheli s ennek a bele
helésnek rendellenességei okozzák a betegséget Eme rendszer 
puszta okoskodáson alapulván, természetes, hogy hivei a beszéd
beli ügyességet tartották az orvos legnagyobb feladatának 

Eme kor Ieghi1 esebb empyricusa volt Aulus Corne/lm 
Ce/sus (Kr e. 25-lől Kr u 50-ig), ki ezt vette fel elvül : non 
interesse quid morbum faciat sed qnid tollat 

. Ő használta először az opiumot s általában egyszcrü sze
reivel. - melyekkel nem ártott - több eredményt mutatott 
fel, mmt a methodicusok az ·ők csodásnál csodásabb composi
tnmaikkal Mig a különböző iskolák egymással vitatkoztak, meg
alakult az ec/ecticusol< iskolája, mely a többi iskolák tanaiból 
kiválogatta azt, amit jónak gondolt Ezen iskolát Agathinns ala
pitotta 90-ben Kr. u ki eg) uttal az egészség fenntartására a 
h!deg fürdőt is ajánlotta Tanitván) a, Archigenes, az ásvány
v1ze1>et tanulmányozta s azokat felosztotta salétromosakra, ké
nesekre és timsósokra, mig kortársa, Aretaeus a jó étrendre 
fektette a fősnlyt, de nem mulasztotta el a legerősebb szerek 
alkalmazását, ha annak szükségét látja. 

A legkiválóbb eclecticus volt Claudius Galenns (L o.) ki 
Pythagoras bölcseletéből kiindulva nagyfontosságimak tm tolla 
a négyes számot s a hnmoralpalhologiünak hódolva ismét négy 
folyadékot tételezett fel: nyálka, vér, epe, fekete epe, melyek 
a test szilárd hüvelyei! kitöltik s szabálytalanságaik által a be
tegségeket okozzák Solidarpathologiából elfogadja a szilárd 
testrészek helybeli bántalmazását; a te,ti működéseket a Iélek
!ől különválasztott három szellemre ruházza. Gyógytana oda 
irányul, hogy a föfolyadékok rendellenességein tünetileg kell 
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segileni contraria contrariis, ezzel lelt az al/opathia (1 o.) alapja 
megrakva Mindezeket szilárdan szerkesztett rendszer be fog„ 
lalta össze, mely 1300 éven át uralkodott megtámadhatatlanul 
Galenos gyógyszerei voltak a kivonatok, tincturák, egyszerűn~" 
vényi szerek keverékei. t::.:ren _id6ben az '!1vo~ok (iatros, ?'~d!
cns) nemcsak betegek kézelésevel, hanem gyogyszerek keszite
sével is foglalkoztak L Gyógyszerészet 

Nagv Constantin s utódai alatt az orvosi iskolák mind be
zárattak, Ínert azokat a pogány bölcselet fentar tói s terjesz
tője gyanánt tekintették s az orvoslás ahhoz nem é!lő szerze
tesek kezébe kerülvén, az orvostudomány hosszu időn át stagnál 
s a tndósok '.\iesopotamiába menekülvén, Edessában alapitottak 
iskolát mely 489-ben feloszlott s tanárai Ázsiában széledtek el 
Nisibisben és Osondisepur ban alapitvá11 iskolákat Ez utóbbi 
város iskolája Chosro Anosirván uralkodása alatt nagy jelentő
ségre jutott (570), mivel a római birodalomból menekülő tudó
sok ott menhelyet találtak Midőn az arabok a sasani perzsa 
birodalmat elfoglalták, a dsondisepuri iskola is elé1te fénykorát 
Eme iskola kórházzal volt összekötve, hol a tai1itványok okta
tásban részesültek s tanulmánvaikról szigoru vizsgát téve, or
vosokká avattattak A 7 - 9 század az arab onosi műveltség 
s tndomány kezdete, nemsokára az arab orvosok a keresztény 
birodalomban élő collegáikat képzettség tekintetében messze 
tulhaladlák s irodalmnk igen virágzó volt, igy tailutl ez a 13 
századig. Az arab orvosok érdeme a belgyógyászat és a sebé
szet különválasztása s a g) ógyszerészet s orvostndomány szi
goru elkülönitése egymástól (L Gyógyszerészet) Az arabok 
nagy fioyelmet forditottak a vegytan művelésére s élénk kercs
kedelmlk folytán számos uj gyógyszert hoztak a gyógypiaczra 
A leghiresebb arab orvosi iskola Salernoban volt 

Hires orvosi iskola volt a középkorban a Benczések Monte
Cassino zárdájában, melynek legnevezetesebb embere volt Con
stantírws Aflicarws, (t 1087) ki orvosi képzettségét a kait:ói or
vosi iskolában szerezte. A salernoi iskola is a 9 században 
keletkezett s görög, arab, héber és olasz orvosok alapitották 
meg; később mellette studium salernitanum jött létre, melyben 
bölcseletet, jogot s hittudományokat tanitoltal< s ezáltal .a~ első 
tulajdonképeni egyetemet alapitotlák meg A salernó1 iskola 
400 éven át volt góczpontja a legjelesebb tanároknak s tegt~
rekvőbb tanulóknak (civitas hippocratica) s a fejedelmek 1s 
csak a Salernóban tanult orvosokat alkalmazták udvari orvo
sokul A salemói orvosi iskola nők részére is nvitva állott, mit 
számos jeles irónő: Abella, Rebeca, Trottula' di Ruggiero 
fennmaradt mm1kái is bizonyitaaak, főleg ez utóbbi volt igen 
termékeay iró s munkáiban igen sok szer és recept van. 

Roger, Sicilia királya már 1HO-ben meghagyta, h_ogy az 
orvos csak akkor üzhet gyakorlatot, ha a hatóságnak el~bb be
jelenti magát. lI Frigyes császár, ki 1221-ben a nápolyi egye-
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temet alapitot.ta, csak .annak az.orv?snak engedte rneg'a gyóg}
gl'.akmlatot, k1 Sa_lernoban tett vizsga! s arra a helvtai tótól enge
~el,st kapott. A vizsgála!J a bocsájtás fellélele : 3 'évi bölcseleti 
;, . ev1 orvosi tanfolyam, 1 évi gyakorlat valamely orvos oldalán 
Hippocrates, Galenns és Avicenna munkáink ismerete ' 

. ~alernm; .kivül hires volt még az 1180-ban alapitott mont
pelhen orvosi iskola, melyen igen sokáig érezhető volt az 
arab szellem b~folyása, Hippocrates tanait pedig megvédel
~nezte a 1.en;ssamce kor kalandos fellételeitől A montpellieri 
ISkola. ta.rntvm:,ya v~lt .Sydenliarn l amás, az njkor Hippocratese, 
a, reahst~cns bolcse!o, ki a.z orvostant Hippocrates szellemében de 
\ ernlann Ba~con .altal kIJelölt mó~o~1 ipar kotlott fejleszteni 

Nag) tarnadas volt a galenosi es arab iskola ellen a Pl
ene Bl_iwtté .. (1478-1522), ki. el'.ogulaUan viz gálat, önálló gon
doll_<~za~ s foiigetl;n cs;lek\ e.~ allal v1;ott ki magfoak sikert 
a'.' nade.luol ivadekr~ a;mei;o hagy oman1 os tekintélyek könyv
bolcsesse.ge te.Jeti „Meg al~~lanosabb volt a csapás, melyet Ga
lenosia es ken etmre PJ11llppm Theoplzrmtus Aw eolm Para
celms Bombaslus of Hohenhelm (!. o) mért, kim illan hirdette 
hogy .a gyógpzerek ha•á~át nem könyvekből hari.cm a testen d 
t~rm'.'szell:en, kell lanulrn fagadta . a galenosi négy folyadék 
letelet s foltetelezle, hogy az emhcn szervezet is sóból hiaam
ból és kénből áll, mint azt llasilius Valentinus a fémekre" álÍi
tolta Só, higany és kén alatt itt általában az oldlwló illanó és 
éghető anyagokat értették ' 

Mivel Paracelsus is pantheisticus bölcselő volt föllételez!c 
hogy_ mindabban, ami létezik és él, az. istenség ldfolyásából 
e1edo szellem van (archeus, astrnm, spmtus) Az emberben is 
v~1~ m cl~eus, mely. a gyomo.rha.n sz~kel s abból ami ide jnl, 
k~va!aszt.1a azt, mrnt a test HVara .ionak tart· a test minden 
reszenek külön arcl1~':1sa van, melyek a nekik' szükséges an)a-
gokat .'.~affukhoz von.1ak s a nem használhatókat salak alakjá
b~n km111Ik .Az ember akkoi egészséges, ha a higany kén és 
so helye~, a.raoyban vann~k el.oszolva az archeusok pedig ren
desen ~nnkodnek ha pedig nundez meg van zavarva, beáll a 
betegseg 

Az egészséges részek együttesen működnek a bősz ar
cheus .ellen (':'is„ medicatrix naluraeJ, az orvos csak akkor lép
jen kö.zbe, mrdon ~z archeus egymagában azzal boldogulni nem 
bir. Mmden b tegsegnek megvan a maga saját szei e specifi
c1;1~ia, mel.piek. azon}'an !iatórésze rejtély (arcarmm) test nél
k~h s a .szer lenyeg;'t (qu!nta essentia) képezi. Hogy a szerek
b~l .a qmnt:' essenhakat lnvonhassuk, extractumokat, essentiálrnt, 
elixireket, tmclt'.rákat ke!l késziteni, ama szer pedig. mely az 
m canumo!rnt mmd magaban foglalja: az clixirium vitae, medi-· 
camen umversale s ezt Paracelsus fel is találta de recepje -
te1 mészetesen elveszel!. ' 

Ezzel az orvostanban ültalában a kn!atás szabaddá lett 
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téve, mely a téves hö!cselcli rendszerek lolj tán nem egy fo
nák, szörnyszülöttet termett ugyan, melyek egyike sem volt tar
tós életű s nem is akadályozta az embe1 i tapasztalatok gyara
podását 

Paracelsus tanaiban so~n a rnysticismust kedvelték meg 
s ápolták is a gyóg:ilanban: Ez volt a spagiricns (szétválasztó
oyüjtő) orvostan egyik fajtája, mely tévedéseinek tetőfokát a 
7ozenkreuzi 1e11ddel érte el, meliet egy Valentin Andrea nevü 
pap alapitott (1586-1651), kinek titka volt a perpetnurn mobile, az 
átváltoztató bölcsek köve s egy por s egy kenőcs, mely!) el 
minden betegséget meg lehet gyógyítani Fludd Róbert Angol· 
országban még azt is hirdette, hog) a betegségeket bnkolt m1-
gyalok okozzák, minélfogva az orvosnak a betegségnél az ör
dögüzést kell használni (exorcismus), 

A rend szétzüllése után annak szelleme még fennmaradt, 
igy S tahi a vér köpés ellen amnletteket ajánl sőt 1810-ben is 
jelent meg egy munka Ringseis Nepomuc tanártól, ki sze
rint az első emberpár vétke óta az egészség csupán viszony· 
lagos, minélfogva ugy a beteg mint az onos a gyógyitás meg
kezdése elől! oldozlassák fel magukat vétkeik alól 

A spagiricns iskola másik fajtáját a ja!rochemicusok ké
pezték (! o.) Van Helrnont figyelmeztetett az ani ag s erő el
választhata!lanságára s a vegyi szereket mint gy~)gyszereket 
ajánlotta s azok hatórészét sapor névvel jelölte 0 figyelmez
tetett először az opiurn izgató hatására, használta az antimont, 
higanyt és bort. ;\-leghonositolla a kórtanban az erjedés felte
vényét, mely szerint az archeusok a szervezetre fermenturnok 
által hatnak. Az ő nyomdokain haladtak Thomas Willis, Syl
vius de la Boe, Hnxham János és Hoffman Kristóf Lajos L o. 
Wedelnek, a bires iatrochemicusnak volt tanitványa Stahl, ki 
szerint az életet a lélek adja a betegség pedig a szervezetben 
létező mozgások rendellenességeinek eredménye s a tenné
szet is képes azt meggyógyítani Szerette alkalmazni a vérel
bocsájtást 

Amint William Harvey-Miguel Servede eszméje alap
ján a vérkeringést felfedezte és leirta, állalánossá lett a törek
vés, hogy a kór- és gyógytan mechanicai alapokra legyen fek
tetve. Giorgio Baglivi feltette, hogy a szer vezet elemi rostokból 
áll s a betegségek a rostok ellankadásából vagy megfeszülésé
ből származnak; gyógytanában nagy szerepet játszanak a la
xantiák, solvenliák, emollientiák, ajánlotta a ragadozó madarak 
vérét mint universalis gyógyszert 

A régi bécsi iskolát Boerhaven tanitváuya, de Haen 
(1704-1776) alapitotta, ki az egyszerű kezelés és figyelmes ész
lelés hive volt s az óvrendszabályokra nagy sulyt fektetett 

A iatrochemicismust Hoffmann Frigyes a vitalusnmssal 
kölö!te egy be, mely Francis Glissonnak azon pusztán okosko
dáson alapuló tanából ered, hogy az elemi rostok izgékoniak, 
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Ennek megfelelőleg Hoffmann a feszülés és ellaznlá~ helyett a 
görcsöt (spasmns) és zsongtalanságát (atonia) vette fel főténye
zőkül, ennek megfelelőleg gyógyszerei a görcsellenes, csillapitó 
és zsongitó szerek voltak Később Haller Albert !<isérletileg ki
mntatta, hogy érzés csak oly izmokban van. melyekben idegek 
vannak Erre alapitotta William Cnllen (1709 -1790) azon soli
dar pathologiát, melyben a nedvek teljes kizárásával a test élő 
szilárd részei szerepelnek, mivel hatalmas gátat vetett a hnmo
ralpathologusok vérbocsájtási módszere elé Tana azonban ve
szedelmes methodnssá fejlődött ki John flrown (1735-1778) 
1endszerében, ki mereven alkalmazta minden betegségre a 
spasmus és atoni tanát s gyógyszerei az ingerlők (stimulantia) 
és a csillapítók (sedativa) voltak A lázas betegségeket erőt
lenségből származóknak mondta s azokat az izgalókkal kezelte; 
az izgatók sorába helyezte a mákonyt, ammoniacot, bort, cam
phort, aethert és a pézsmát 

Francis Bacon lord Verulárn (1560-1G25) >No>um orga
nnm' munkájában mondja, hogy a tudomány országából ki 
kell üzui a scholasticismnst és a vak tapasztalatot, hel; ökbe 
pedig a szorgalmas észleléseket s alapos következtetéseket kell 
helyezni, mel; ek alapjául a tapasztalat, módjüul az induclio 
szolgüljon. A befejezelt rendszet keresni nem szükséges, elég 
ha az ember a czél! kitüzi, az ut egyrészét megteszi, a nehéz
ségeket eltávoli!ja, eszközöket keres, a löbbil a jövő nemze
dékre bizza. Ezen pályán minden pont egy ezé!, a végczélt csak 
azok kereshetik, kik az embe1 i erők nagy versen; ében nem vesz
nek részt Elfogulatlanul kell a mnnkához fogni s mindig ig; legyen 
ez ntnnkon, nehogy a tapasztalatokhoz valamit hozzátegyiink 
vagy abból valamit elvegyilnk Az ekként kikutatott tüneteket bi
zonyos viszonyokkal csak akkor hozzuk kapcsolatba. ha azzal 
semmi összeütköző körülmény sem vehető észre. A következ
tetésekben pedig csak akkor bízzunk, ha érzékeink s el
ménk a megfigyelésekben gyakorlott és éles. lnducliv ulon 
lörvényekel alkolha!unk, melyek hd; ességéről kisérleli uton 
győződjünk meg Ezen módszer követésével fedezte fel Har
vey a vérkeringést, igy állitotta fel Sydenham Tamüs, (1li2!-1689) 
-- kit méltün Angolország Hippocratesének tartanak - a china
kéreg, opium és vas használalúnak ja>allalail oly szabatossággal, 
hogy az még ma is idnyadónl szolgál. 

A homoeopalhiai 01 vosi irány fölállilása az 1760 évre 
esik L Homoeopalhia, Hahneman 

Frangois Joseph Victor Bronssais (167'.l -1838), Bichalnak 
a kórszöveltan megalapitójának volt tanitvánp, dc nem kö
vette mesterének szigoru inductiv módszerét. Számos bonczoc 
lást végzett s ebből meritett észleleteit összefoglalva ugy okos
kodott, hogy az életet ingerek lai lják fenn, melyek ha a testben 
egyenletesen vannak eloszolva, az ember egészséges Az inge
rek helybeli megbetegedéseket okoznak s azok sympathia ut-

1) 
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1an lesznek általánossá· ezek szerint a kezelés helybeli . s vér 
bocsájtás alkalmazásáv~L-szüntethető meg Tanitványai a ~e
tegségeket mind a vér elsődleges bántalmazásában (dyscrasia) 
keresték 

Schönlein János L~cs (1793-1891) ngy okoskod~tt, 
hogy a betegségeket élősd)ek okozzák, melyek a testbe befur-· 
ják magukat • • • 

P Ch A Louis tanitotta, hogy valamely g) ogyszer erte
két azon esetek számából kell megitélni, melyekben az alkal
maztatott Azonban a slalistica csak akkor nyujt hasznavehető 
támpontot, ha nagy számok állanak rendelkezésünkre, magá
ban azonban nem elégséges, me1t a veszedelmes post hoc ergo 
propler hoc-fél e kövelkeztetés1 e adhat _alkah1!at • 

Mülle1 Jánostól kezdve (1801--1808) Nemelorszagban az 
élettan a többi orvosi tanoktól teljesen különvált s előrehalad!, 
a gyógytan pedig,kissé ~!maradt Az élettani is~rnrelek felf;d~
zéseit Hosert s\\ underhchel ig)ekeztek a g)ogitanban erte
kesiteni s önálló kutatások s megfigyelések révén a gyógytan\ 
is oly fejlett tudomünyággá ~mellék;_~ninl a milyen .az él;ttan 
volt Franc;ois Magendie (1183-18~;,) mondotta lu els".n~k, 
hog) sem a gyógytan sem az élellan nem nyugszanak , szil?r.d 
alapon, ennek bebiwnyitüsa végeU elég körültelu~1te111 l'?r.1s 
korházaiban hol a haa1•m:ízt e<rvtk orvos hashaJ!oval, rnasik • . h.., n„ ~ • . ,.. 
vérbocsájlással, ha' madik zsongitóval igi ekszik gyog) ilarn, o 
maga pedig legjobbnak látja azt magüra hagpii, hogy ai:nak 
szakai zavartalanul fojjanak le fézzel meg vo.l'. vetve a kelely 
(scepsis) a szerek hatása iránt me!y utóbb a, 1:1h1hsmusra vezet~lt; 
ez abból áll, hogy a belegseg lefolyasat ugy sem tndiuk 
meaválloztatni, tehát azt háborgatni nem szabad, főgondot kell 
a b

0
eleg étrendjére forditani s csupán a legszembeszökőbb tü

neteket csillapitani, 
A scepticus iskola az uj bécsi iskolában Skoda taná:. kó

rodüjában emelkedett kiválóm1. én .ényr_e Skoda ~ franczrn'.< , ~ 
Hokylanskynak kórbonc;-tam vn;1mmyait fel.h~s~n.alva s a pans1 
jelző módszert tökéletesilve :;- ?iagnos1s felall~lasara fe'.<telle a 
fősulyt; ezeket ugy jelenI;vo allapotukb~n nm_lt lefolyasnkban 
szigoruan elemezte .s larlozkodott a gyo~ytam ehek, ~.rend
szerek felállilúsá!ól. Valódi természetbnvar volt, a rnlnhsmnst 
ugvan nem mondotta ki, hanem lanilványaiban a hallottak s 
lfüottak utfo a legmélyebb kétely. támadt a_ giógpzerek hatása 
iránt. S ez igen helj esen történt igy, mert ily modon az ~rvo
sok tágas kö1ben megismerkedte'.< ~ szerek á~tal nem, habor
galolt betegségi tünetekkel s belallak az edd1g1 .or.vos1 rend
szerek chimaericns alapját s azok tarthalatlansagat, melyek 
pnsztulásnak is indultak egyuásulán . . . 

Ekként tiszta lett a ter, meli en sngoru mduchv alapon 
és kisérleti módszerekkel a modern orvostudomány elé1 le fej
lődésének mai fokát 18!7-ben \'ilchow a gyógytanban a ler-
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mészettudományi módszert és álláspontot tüzte ki czélul. Erre 
nézve akként fejezte ki magát, hogy a tudomány hiányai mel
lett a gyakorló orvos helyesen cselekszik, ha bizonyos mérték
ben az empJiismusnak hódol; ezenkivül tartsa kötelességének 
saját észlelései által a tudományos orvostan létrehozásának di
csőséges munkájában részt venni Vad akadások korszaka után 
az orvostan a természetbölcseleti s termén) ettndománj i alapon 
áll. Innen kiindulva, az orvosi gyakorlatot 6s elméletet össze kell 
kapcsolni oly módon, hogy ezen feladatát az mindenütt a tiszta 
empyriával kezdje meg 

Annyi bizonyos, hogy a tudományos orvostan mai nap az 
orvosi gyakorlatra nézve szabályokat nem szab, azcmban val
jon emellett jogosult-e az orvostanban eg) tudományos és egy 
gyakorlaii álláspontot szem előtt tartani 9 A bölcseleti téveJy
gés idejéből egy fogalom maradt vissza, melj seholsem oko
zott több kárt, mint az orvostanban, az: a tudomány magában 
és magáért; a tudomány a tudásért Nem! az orvosi tudomány 
legfőbb feladata, hogy a tudomány gyümölcseit a gyakorlatban 
értékesíteni tudja 

A tágabb értelemben vett orvosi szakok közül az egész
séges szervezettel foglalkozik a boncztan (anatomia), szövettan 
(histologia), a fejl<idéstnn (embriologia) és az élettan (physiologia) 
a heteg emberrel a korhoncztan (pathologiai anatomia), általá
nos kór tan (pathologia generalis) 

Orysa sativa = rizs, a peljvásfüvek rendjébe tartozó ga 
bonanemü növény, eredeti hazája India, régóta tenyésztik Ja
pánban s Chinában, hol a nép között igen elterjedt eledel, aluír 
nálunk a kenjér. Az arabok ültették át Siciliába s most az 
egész mérsékelt ővön terr11elik s fontosabb s jobban fogyasz
tott ltíplálék mint a huza és rozs egi ütlvéve A risz héjától 
megfoszlva mint fehér, buzaszemalaku termény kerül kereske
désbe. Mint t'ípszcr, vegyi összetételénél fogva nagsrabecsülendő 
Tartalmaz: 13"/0 vizet, 63°/0 nitrogentartalmu at1.) agot, 70_ 1 % 
keménvitőt 0 ·1% cznkrot, 0 7% zsirt és 0 5% ásványi anyagot 
Lisztjét s keményitőjét épugy Irnsználják mint a lmzalisztet és 
az amylumot, Hizspor alatt mindig a rizskeményilőt értik Mint 
cosmeticum L Puh oqzae odoratus 

Os = az osmium chemiai jele 
Os = csont, ebm, 1 o; 
Osmium, Os = 195, a platina-csoportba tartozó fémes elem, 

melyet 1803-han Tennanl: fedezett feL Előfordnl a plalin-érczek
ben iridinmmal keverve . Az osmium kékes-fehér, pm alakban 
fekete fém, előállitható platiniridium ötvényérrek oxygémíram
han való hevitése által, midőn az edény hidegehh részein os
miumtetroxyd rakódik le, melyet KOH-han oldva ammonium
chloriddal lecsapnak s a csapadékot H áramban hevitik Leg
nehezebb az eddig ismert testek között, f s 22' 17 Magas hőnél a 
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halogénekkel könnyen egyesül Iridium ötlvénvét irótollhegyek 
készitésére használják _.. . . , • 

Ossalin. adeps ossinm, állatr ~snad~I:, melyet .~na~havel?
ből állitanak elé5 s kenőcs alapmassanak aianlanak Szu!·kes:feher, 
faggyuhoz hasonló massa, ,,:W0"/0 vizet képes '.el vennr, mr nagy 
felszivódó képességére váll A. hé5rt nem _rzgatJ~. . „ 

Ossa sepiae, tegmina _seprae, a sep;a offrcmalrs ;:revu c:
phalopoda tengeri állat vaza, mely t'?psdad hos_szi:kas tekno
alaku csontos részb{íl áll, melyben kidomborodo igen ~nom 
mészkarbonat rétcaek varrnak Az osztr Y gykv szerint hrv~ta
los volt Porát fogporokha adj_ák Min! sava,~at közömbösitő
szer t alkalmazzák a calc. carh pvallatai alappn . 

Ossa calcinata, ossa usta ~~ pulv cormr cerv1 usti alb 
Ossa usta ~ Cornn cervi ustum 
Osteomalacia ~ Csontlág) ulás, 1 o 
Os ustum ~ Ossa usta 
Oszlató zerek ~ Hesolventia 
Osztás, divisir, !. Pulvis 
Otitis ~ F ülg1 uladás 
Otorrhoea ~0 ·Fülfolyás 
Otvar exen1a larvale infantun1, crusta luctea, az cczen1á~ 

nak egy n~n1e, inely különös~n a~ csecsen1ők _és kisgy err~1e~rek 
fejbőrén. arczán és tülkagylÓJ'Ín lep fel s a bor duzzadtsagaval 
kezdődik nlit nen1sokára -kölesnyi gön1höcskék válfanak fel s 
az egész' megtámadott bőrfelületen savószerü kiizzadás áll be, 
melv ragadós sárgás pörkké szárad össze. Kezelés.e, az eczema 
kezelésének felel meg. Első dolog a pörk ~ltávolrtasa langyo~ 
mosúsokkal, majd a helyek g1 enge a~t1sephclls. szerekkel v~lo 
bekenése vezet gyógyuláshoz A, köznep _azt t?rt1_a, h_ogy •az ot
var t 'isszafqjlani veszélyes«, azert _ne1~1 .rs g)ogyrttatp azt , 

Ouabin, az akocanthera ouaharobol rsolall glycosrda, meI.i_et 
majd jegeczes, majd amo.rp~ form~ban. isn;erletnek l.ewm, 
l\Terck és ~\rnaud Az ouab1n igen cros sz1v111ereg s ebben a te
kintetben a microba-toxinok mellett áll 

Ovariinum ~ petcféSleklömlő. mganotherapiai készitmény 
mc!J et Merek a tehenek 1ietef~szkébé5l ké,sziti oly mód?n hogy 
azokat zsir talanit;a az antrseptrcus ovszabalyok ,meg:artas~ m.~I; 
Ictl 10°C-nál megszáritja. 5 petefé;zekhől ~eszara~as _utan / _;;, 
gr szárnz ovariin lesz Alkalmazzak azoknal a ba.1ok~rnl, ~ ,me
lyek a női fogamzási képesség_megszünését rendszer ml _krsc;rrk 
Az ovariin napi adagja 0 8--'Ll gr az ada!lokat,nem sznkseges 
túlponlosan adni, mivel kellemetlen mellekhalast nem okoz, 
pilulák vagy comprimáll tabletták alakjában hozzák forgalor?ha 

Ovárium = petefészek, a né5i ivarszerv legfontosahb 1 esze, 
meg!eiel a him ivarsi:.er v heréjénck Ezek r;ői csiramirigyc_kel 
tartalmaznak s 2~:i cm. hossznak, 5-~8 gr. sulyuak s a 
hasüregben foglalnak helyet, kivezető csövükkel a m~hbe r;yilva 
A pelék mcgéréskor elhagi ják az avar iumol s a mehbe Jnlnak 
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hol vagy meglermékenvittetnek vagv a havivérzés ·alkalmával 
kiürittetnek. · · 

Ovulatio = Menstruatio. 
Ovum gallinaceum, tyúktojás, a gallus domesticus tojása, 

kemény héjból (pntamen. tesla ovi:), ennek belső felületén 
hártyából (membrana o.), belsejében fehé1ből (albumen o) és 
sárgából (vitellum o) áll, melJ u!óbbiban az ébrény mint hal
vány folt, k~vehető A, löréker;y ~éj _ legnag0 obb . része (95%) 
Ca COs-bol all. 3% resze meszsok altal alko!latrk. A 2'.j-24 
g~ammnvi fehérje sűrünfol;ó, szagtalan, lugos kémhatásu, 88% 
vizet é' 120/0 albumi tartalmaz. A tojássárgája sok zsircseppet, 
400/0 ".Ízei, 160/0 vitellinl, 80/0 lecithint, cholesterint, földsókat 
s ,chl?ndokat tartalmaz Fejetek készitésére használják; 1 tojás
sargaia megfelel 10 gr arab gumminak 

Oxalis acetosella, madársósdí, a golyaorrviráguak rendjébe 
tartozó fű, levelei szivalakuak s a lóherére emlékeztetnek vi
rágjában az ötös szám az malkodó; levelei sok oxalsavat' tar
talmaznak, 1. o. Ne tévesztessék össze a közönségesen sáská
nak nevezett lórommal (rumex) 

Oxalsav, sóskasav = Acidnm oxalicum. L o. 
Oxaphor, az ox\ camphor 50%-os alcoholos oldala, mehet 

lőlel;l as_lhrr;a ~llen ,;· a sziv vérkeringési nehézségeitől függő 
nehez legzesnel 0 60·-1 '0 grammos adagokban alkalmaznak, 1 
Oxycamphor 

Oxi .. .. . !. Oxy 
Oxyachantin, vinelin, a berberis vulgarisban a berberin 

mellett előjövő alcaloida: C1s H1s NO, L. Berberinum. 
Oxyazobenzol: C12 H12 N,O, narancssárga tűkből álló benzol

vegyűlet, melynek némely származéka igen szép festéket ad 
• Oxibasisok, igy neve~ik azon básisokat, melyek poshiv 

femgyököknek az 0 vagy (OH) gyökkel való egyesülése által 
keletkeznek, ellentétben a sulfo- seleno- és tellnro-basisokkal 
L Basis 

Oxycamphor, Manasse által Berlinben a camphor oxydá
lása által előállitott vegyűlet: 
e H _,_.[CH OH Vizben oldódó, fehér kristályos por, 

8 14 'GO előállitható a camphororthochinon redu-
cál>ísa által Az oxycamphort 0'5--1'0 

grammos adagban alkalmazzák asthma ellen igen jó sikerrel· 
a központi idegrendszert nem izgatja s a légzési eentrum iz~ 
gatottságát s ezzel együtt a nehéz légzést is csillapitja 50%-os 
alcoholos oldata (oxaphor) hosszabb idéig tartható el bomlás 
nélkűl Rendelési formája: 

Rp. 
Solut, oxycamphorae ,t;o0;, 

gramma 10 0 
Aquae amygdal amar. 

gramma 4 0 

- 401 -

Spi!· vini gallici 
gramm a 20 0 

Aq11ae destil simpl 
gmmma 116 0 

M D. S:''Náponta 4 evőkanállal 
Oxychinaseptol = Diaphteiin 
Qxychínolinsavas kalium = Chinosol 
Oxychloridum ferri = Ferrnm sesqnichloratum Eme el-· 

nevezés még Berthollet ama téves felfogásából ered, hogy a 
chlor egy oxgéntartalmu savképző gyök: oxymm inm 

Oxycratum .. régi gyógyszer könyvekben előirt eczeles gyógy-
szerek, leginkább külsőleg alkalmaztattak 

fí'-Oxycumarin, forró vizben s lngokban oldódó jegeczek: 

/
GO CHK előállitható a. fí'-oxycumarincarhonsav-

Cn FJ4 i esterből, ha azt alcoholos KOH-dal el-
" 0-CO; szappanositjuk, midőn C02 hasad le, mely 

Kz CO,-má alaknl s egynttal a fí'-oxycnmarín lecsapódik Gyógy-· 
czélokra szándékozzák használni, de kipróbálva még nincsen 

fí'-Oxycumarincarbonsavester, savi jellegű szerves vegyület, 
mely oly módon jön létre, hogy nalrinmmalonsavesler, salicyJ„ 
savchlorid vagy valamely acidylderivatja alcoholos oldatban 
egymásra hatnak 

H 
1 e 

/ "" /GO OC2 Ho 
Cl-C e (OH) =e' 
, ! 11 'GO 

Absolut alcoholból se
lyemfényü, tűszerű je
geczekben válik ki ; 
alcoholos KOH-dal el
szappanosodik s ox:j
cumar int ad. L o 

H:- C O C---0---i Oxyd, valamely fém 
ox1 génnel képezett vegyülete. L Oxydok. ""'e/ 

Oxydatío, rozsdásodás, ama chemiai fo-
CI lyamat, midőn a testek vagy azoknak alkat-

részei az oxygéunel egyesülnek Igy a vas vagy a fémek leve
gőn vagy vízben felületükön csakhamar egy réteggel vonódnak 
be, mely réteg nem más, miht az illető fém oxydja. Az állati 
s növényi szervezet anyagcse1éje, az égés, korhadás szinté11 
oxydatiós folyamatok mivel eme folyamatokban résztvevő testek 
a levegő oxgénjével egiesülve felbomlanak Ama testeket me
lyek képesek oxydatiót létrehozni, oxidáló szereknek (élenyilő 
szerek) nevezzűk, ilyenek az oxygen viz jelenlétében, a haloge
nek, számos vegyület: HNO,, acidum chromicum, felmangan
sav, chlorsav s ezeknek sói, hiperoxydok s a könnyen redncá
lódó oxydok, melyek oxygenjök egy részét könnyen elbocsátják.. 
Az oxydatio ellentéte a r educlio .. L o 

Oxydalt sósav, a chlor régi neve, mnrium oxygenatum 
Oxydimethylchinizín = az antipyrin téves chemiai neve 

L Anlipyrin 
Iü1zuy, Gyóg:.sz. lexicon III 26 
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Oxydimetria, oxygenmeres, valamely oldatban levő oxyd
nak mennyileges meghatározása egy ox_) dáló szer elhasznált 
mennyiségéből kiszámítva. Oxydáló szer g) anánt a kalinm 
h;permanganicnm '/„ szabályos oldatát használjuk, mely oxy
génjét könnyen átadja az oxydálhaló testeknek (fü 02, oxalsav, 
vassnlfát, vérlngsók, nitritek) s elhalványodik; ha a vizsgálandó 
anyag oldatához addig adunk a kémszerből, mig az szinét már 
nem hagyja el, az elhasznált kémszer mennyiségéből az oxdált 
anyag mennyisége kiszámítható 

Oxydoides = Aqua destillata. 
Oxydok, az elemeknek OX) génnel képezett vegyületei Az 

elemek oxydjai chemiai sajátságuknál fogva két nagy csoportra 
oszlatnak fel : a positiv elemek oxydjaira s a nemleges elemek 
oxydjaira, meli ek megegyeznek abban, hogy vízben nag) obhára 
oldódnak, hanem eltérnek abban, hogy a po,itiu elemek oxyd
fai básisolwt, a negaliu elemek oxydjai savakat képeznek s igy 
ellentétes hatást fejtenek ki, mel.J ek kiegyenlilődnek, ha két ily 
vizben oldott ox.i dot összeöntünk, mivel só képződik L o 

Oxydok alatt közönségesen a fémek oxygénveg3eil szok
ták érteni mel} ek szilárd testek, de vizzel maró hatásu fol,Ja
dékokká lesznek L. Basis A fémoxydok képződnek 1 a fém
nek oxigénben való elégetése folytán : [ R ~ fém] : 

fü+O=füO; 
2 A fémek vizre való hatásakor: 

R+füO=H+ ROH; 
3 Ha egy oxyd a vizzel egyesül : 

R.O+ H.0=2ROH; 
4 Valamely carbonatnak Ca (OH)2-dal való izzitásakor : 

R. COa + Ca (OI1)2 = Ca CO, + 2 ROH; 
5 Sulfatolrnak Ba (OH)2 dal való hevitése által: 

fü SO. + Ba (OH)2 = Ba SO, + 2 ROH: 
6. Nitrátoknak rézzel való izzítása s a maradékok kilugo

zása által: 
2 RVOs = fü 0 + 2 N02 + 0 

Vannak több vegyértékü fémek, melyek vegyértékei sok
szor egymásközt is le vannak kötve s igy kétféle oxygénveg1 ü
letet képeznek, ezek elnevezése az alábbi képletből magvaráz-
ható meg: ' 

Hg=O 
mercurioxyd, 
higanyéleg s 

vegyületei, 
régi elnevezés szerint, 

o.xyd, 

Hg-Hg 

y 
n1ercuro-oxyd, 
higanyélecs és 

vegyületei, 
régi elnevezés szerint, 

o.xyd11/ 
Ily fémek még a ferrum, cnprnm, mangán, chrom stan

nnm. L o. Ezeken kívül vannak még indiferens OX) dok, p. o 

_I 

] 
1 
1 

l 

i 

1 

1 
1 
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a ,mbn,_xydok, melyekben kevesebb oxgén van, mint a hasist 
kepezo oxydokban, hevitésnél eg)Iészök reducálódik, más
részök pedig básist kéflző oxyd lesz; wper u. hyperoxydok 
melyek a hasist képező oxydnál több oxygént tartalmaznak 
(manganhyperoxyd) s enyhe hevitéskor 0 és oxydra bomlanak 
L az illető elemek oxycljá' alatt. · 

Oxydulok, lásd oxydok és az illető fémek . oxydula-
tuma alatt 

Oxydulum stibii hydrosulfatamm rubrum = Stibium snlfu
ratum rnbrum 

Oxidum. „ • ox3datum. 
Oxygenium, aer vitalis, gas corifernm, aer dephlogisticatns, 

éleny, 0 = 15 96, két v é gázalaku elem. mely vegvületeiben 
mint negatív gyök szerepel Először Priestley fedezte fel a 
mercurioxydnak hevítése alkalmával s phlogiston theoriájának 
megfelelőleg ·dephlogistisált levegf5nelr< nevezte 1774 .. aug. 1 
Oxygeo elnevezését I;av,oisit;1 tól. kapta, k~ azt hitte, hogy az 
mmden savnak alkatreszet kepezt [oxys = eles, savanyu, gigno = 
képezek, oxygenos ~ savképző] Egyid6ben Pryestleytől függet
lenül Scheele is felfedezte. sőt Hales 1727-ben, Bayen 1774-ben 
már előállitották, de sejtelmök sem \olt mibenlétéről, Az oxy
gén felfedezése által Priestle.J phlogiston theoriája tarthatat
lanná vállt, mivel Lavoisier; fölfedezte, hogy az égésnél az oxy
gén viszi a fősze1 epct L Egés, Phlogiston Az oxygén a leg
elterjedtebb elem az eddig ismertek között, szabadon előfordul 
a levegőben mintegy 220/0 mennyiségben, alkatrésze a víznek 
(88 80 'o), számos ásván)nak, véghetetlen mennyiségü vegyületnek, 
a növén3i és állati szenezetnek. Előállitható biganyoxydnak 
3000-ra való hevítése által, midőn Hg és 0 keletkezik, Priestley ily 
módon állitotta elő Laboratorinmokban porrátört kalium chlo
ricum és félannyi manganum h: peroxydatumnak hevitése által 
állitják elő, vagy ha barnakövet Na OH vagy KOH-dal hevíte
nek Előállitható kis mennyiségben oly módon is, hogy vörös 
chromsavas kaliurnot (10 r) tömény kénsavval (14 r.) homok
fürdőben hevitünk, a folyamat ez: 2 Cn 01 [(, + 8 H, so. = 2 
[(S(J,)3 (Oo Cra)J + 2 fú 504 + 8 fü 0 + 6 0 

Szintelen gáz, ize szaga nincs, 1 liter oxygén sulya rendes 
légnyomás és hőmérsék mellett 1 J:>028 gramm -140°-on 320 
légrnomás alatt tiszta átlátszó folyadékluí síírithető, vizben ki5Sé 
oldódik 

Az oxygén a Jluor kivételével valamennyi elemmel egye
sül, a positiv elemekkel már rendes hőnél is s azokat oxy
dokl<á alakitja; ama anyagoka~. melyek az oxygénnel tűzlüne
mények közben egy<Jsülnck. g) ulékonpknak, az egyesülés fo
lyamatát i'fJ<'rnek nevezzük A növényi és állati szervezet 
')nyagcseréje a lassn oxydatió általtal okoztatilc l. Anyagcsere, 
Egés Az oxygént a levegőben belehelvc, az a tüdőkből ömlés 
utján a 'ér hacmoglobinjál ox1haemoglobbinná alakítja, mely 
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a szövetek élő fehérjéje által felbontatik s a szabaddá \ált 
oxy!lén az _élenyülési ,folyamatot, vég~i s az anyagcserét fenn
'.ar!Ja A l!szta oxygen belehelese altal a test égésfolyamata 
1~ei; gy?rs s az anyai;forgalonua, kára~ A tiszta oxygént meg
k1sereltek ,belel;e!tetm oly. betegsegek;iel, ,;i1elyek a rosz anyag
forgalombol szarmaznak, 1gy angolkor, suly, diabetes melitns 
a!h~minuria eseteib~~· ;nidőn e~zel a, szét nem, bomlott táp
Jalekanyagok oxyd~las,at __ aka'.tak elerm, az eler~ eredmény 
azonban ~em. ;olt k1eleg1to, mivel a nevezett betegscgeknél nem 
az ;ixygen, hrnnya, hanem az élő fehérn) e működési képessége 
a korokozo. Astmánál, chloroform-mérgezésnél pedig a szabad 
levegőnél s mesterséges légzésnél nem ér többet 

Oxygenium liquidum = Hydrogenium hyperoxydatnm 
Oxyhaemoglobinum, l Haemoglobulinum 
Oxylln, mesterséges gnmmi, mely a lenolaj ondálásával s 

jnttahulladékkal való összehozásával készül · ' 
Oxymel, savanyu méz, (a görög oxys = éles, savaiwn szó

bó!), igen 1 égi, már Hippo?rates által használ gyógyszer: mely 
meznek valamely szerrel 1mpraegnáll eczettel való összekeve
rése által készült Már nemigen használt compositumok, a nem 
oly ismeretlenekből álljon itt egypár. ' 

Oxymel aeruginis = Ung aegypliacum 
Oxymel colchici pharm austr. V. 

Rp. Aceti colchici part 1 
Melis dep11iati part 2 

Euapora in lebete sianneo leni 
ca/ore ad sympi consistenliam, 

dein loco frigido serva 
L. Colchicum 

Oxymel scillae, mel aceti scillae, paretnr eodem modo, ut 
oxymel cólchici Secundurn phann hung II 

Rp Melis dep11rali g1 320. 
Extiacli scillae g 1, 2 

haec sol11ta in 
Acidi acet. conc g1 
Acidi acet. dihzt g1 

Inti1ne 1ni:i~ta se1 va 

3 et 
4 

Alkalmazzák hugyhajtó gyanát digitalis főzethez napi 15-30 
grammos adagban. 

Oxymel simplex, mel aceti simplex, egyszerű eczetes méz : 
phar m aus\r. V 

Rp 
Aceti cm di pm lem 1 
Melis depwati pmies 2. 

ln lebete stanneo leni ca/o1 e eva
pora in syrnpi comislentiam 

Sec. pharm : h11ng lI 

-·.· .. ··1·.· 
.. 

·'1·; .. ' 

~! 

2 
\'. 
·; 

Rp. 
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Melis depl1laii g1 500. 
Acidi acetici conc, g1 10. 

lutime mixta serua 

Mint hűsítő izjavitó használható L Syr acet. citri 
Oxmethylphtalimid, _.-8'élJ-antisepticum, mely keletkezik a 

phtalimidnek for maldehyddel való hevitése alkalmával Képlete: 
co 

e, H.(c
0
)vcfü oH 

Oxymurium-nak never zt@ Ber thollet a chort L o 
Oxyneurin = Betain. 
Oxys = éles, szúrós, átvitt értelemben savanyn, innen 

lett az oxygén neve is vévc1 mlvel az elemekkel savanyn ve
gyületeket alkot. 

Oxysavak, l Acidum 
Oxysók, az oxysavak sói, l Sal 
Oxyspartein: C15 fü, N, 0. A spartein oxydatiós terméke, 

mely fehér nedvszívó tűkből áll, az oldószerek mind feloldják, 
az oldat lugos s savakkal sókat képez. Sóit bőralá fecskende
zésre alkalmazzák oly szivhibáknál, a melJ eknél a szövelbeli 
folyamatok még nem szünetelnek egészen, tehát a kisérő dege
neraliv szivizom-mellbetegségeknél Adagja 0 üt egész 010 
grammig pro dosi. 

Oxysulfidok, a kénegelmek oxygénvegyei, p o rézoxysul
fid: Cua OS L az illető elem oxysnlfuraluma alatt alatt p o 
Calcinm oxysulfnr atnm 

Oxysulfuretum stibicum -° Kermes minerale 
Oxysaccharum ~ eczetes syrup 
Oxytartaras potassae = Kal acelicum 
Oxytoxinok, a toxinok oxydúlása révén keletkező lenné

kek, azonosak a szervezetben a toxinok behatásáia keletkező 
antitoxinokkal A toxinoknak 4 napon át hydrogénhyperoxyddal 
100 oC-ra való hevitése állal a toxinok átalalmlna antitoxinokká 

Oxyuris vermicularis = Bélgiliszta 
Ozaena = Nátha 
Ozon, az oxygén allotrop módosulata 0--0-0 =Os Szin

telen, vastag rétegben kékes szinii gáz, sajátságos phosphorszagu, 
zivatarok után a levegő is tartalmaz azon!, dc rendes körül
mények között abban nincs jelen (Ilosvay) Az ozon azon tu
lajdonsággal bir, hogy rendes hőmérséken az ezüstöt s higanyt 
is oxdálja. Buja növényzettel bíró vidékek levegőjében szintén 
van azon Előállitható oly módoü, hogy hagy palaczk fenekére 
vizben leYŐ phosphorrndakathelyezünk ugy, hogy a rudak vége 
kissé kiálljon Nemsokára az azon különös. phosphorra emlé
keztető szaga kivehető Az ozon levegőhöz viszonyitott lajsulya 
1 658, viz egyáltalán nem ször böli fel s igy a szervezetre sincs 
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s.emmi befol,1ása, mivel a nedvkeringésbet1 részt neq1 vehet; az 
osonos viznek nevezett készitmény H2 02-nél nem egyébb 

Az ozon a guaiacfestvénynt azonnal megkékili, a lac
mus s indigó oldatot szfo!elcuiti a KJ-ot azonnal felbontja s 
jod válik szabaddá Belélegezve hig állapotban élénkitőlcg hat, 
de nagyobb metm)iségben a légzőszervek nyákhártyáil izgatja 

Ökörfarkkóró = Yerbascnm 
Ördögnyelv fü ~ Anchnsa, bmrago, scolopendrium 
Önfertőzés = Onania, masturbatio, 1 o 
Ördögborda gyökér = Had filicis maris 
Ördög édesgyökér ~ Had. gcntianae 
Ördög fing - Ammonia pura liquida 
Ördögflastrom ~ Empl assae foetidae 
Ördögfű ~ A!ropa helladonna 
Ördöghulladék , Assa foetida 
Ördögméz = Aloe succotrina 
Örmény agyag = !30 lus ar mena 
Őrültség = Dementia 
Őrvénygyökér = Had. enulae 
Ősnemzés = Abiogencsis 
Öszibaraczkviz = Aqua ccrasor 
Őszi kikerics = Colcllicnm au tnmnale 
Összeférhetetlenség ~ Incompa!ahilitas 
Övsömör ~ Her pes zostet 

Szernbetünő sajtóhibák. 

A 160·-ik oldalon 

helyet! ezek olvasandók: 
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