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EL,OSZO. 

E~yeterni előachlsain1on n1indi~ kötelessé:.::,·e111ül is-._"' ' ,_ 

n1eren1~ hogy az újabb gyúgyszere1.::.kel is n1egisn1er

te::ssen1 hallgatósúgo1nat fóleg~ ha az új szer tulajclons~í.gaí 
ren1~nyt nyújtanal.::. arra, hogy az hosszabb időn át 
használatban marad, s állandóbb n'szévr' \'álik gyc\~y
szer1.::.incsünknek. /\.zt hiszen1: hogy a jö\'Ő orYnsainak 

kiképzése körlll n1Lilasztást k:övetnél..:: eL ha nen1 így 

cselekeLlnén1. .:\ jegyzetek~ n1elyek.et r{szint tnég l(o
lozs\'ÚrotL n'szint Budapesten tartott ekíadúsaimhoz 

irtan1 volt. s n1clyek.et é\·ról~é\·re J.~iegészítetten1 és 

n1egúj ítottan1, 1.::.épezik e 1.::.öny\· n1a~\·út. :'\. n1e~irásnál 
főleg a gyak.orló or\·os szükségleteit tartottan1 szen1en1 

előtt, ki az új szerek használatát illetőleg legtöbbször 

csak kurta lapszemlékre, yagy egyoldalú, inkább di
csérő közlenH~nyekre ,.-an utal\·a. ~'-\z ő szú1nul.::ra igye::
keztem minél használhatóbb köny\'ct irni, melyben 
őszintén fel legyenek tárYa a tárgyalt új szerek hatá
sainak. ép úgy fCny-, 111int árnyoldalai. „:_\ szerek: gy;J~y
szerisn1{~jét <~s vegytanát úgy töre1.::edten1 összeállítani, 
hogy l;:önyven1nek. a gya1.::orló ~yógyszerész is hasz n~lt 
\·ehesse

1 
s a n1egiruttal.:: alapján n1eg"'izsgálhassa a 

t<í.rg·yalt szerek.et identitásuk.ra) tisztasásuk.ra (~S jósá

guk:ra n<~z\·e. Irás 1.::özlJen a n1agyar szalzirodalon1ra 

n1indig elsó sorlJan ,·oltan1 tek:intettel, s nagy örön1ön1rc 
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szolgál rncgemlithetni, hogy irodalmunk számos oly dol

gozatot tartaln1az~ n1elyeket akkor is tekintetbe kellett 
volna vennem, ha azok külföldi szerző tollából kerültek 

\·olna ki. .i\ n1agyar közlernények: quantitcísa is ig·en 

tekint~lyes. Saját, \·alan1int tanitványain1 YÍzsgálatai) 
tapasztalatai szintén fel vannalz véve e kötetbe, f~S 

pedig: részint n1í.ir közölt, részint n1ég· nen1 közölt 
dolgozatok alapj<in. I-Iogy azon szerek: tárgyalüsa bő\·ebb, 

n1elyekkel n1agan1 1s kisérletezten1, azt n1eg fogja 

l1f:::ken1 bocsútani a t. olvasó, n1ert hiszen ne1n tan

könyvet akartan1 1rn1 1 inelyben ilyen subjecti\·itás csak

ug·yan hiba lenne. 
:\liclőn útra bocs<itorn e könyvemet, melyen közel 

k(:t t~\·e clolgoztan1. Dszinte köszönete1net kell kifejez

nen1 szc.in1us fiatal iig·ytürsan1nak) különösen Dr. /\.-ússa 

(~)·u!a budapesti jelenlegi tanúrseg<~den1nek 1~s .:..:filia! 

_'/'du{JS ~yakornokon1nak_, \·alan1int /Jr . .:\~t.~) 1 (7t~':rt ko

lnzsYÜri volt segéden1nek, kik rnindig· készsé~csen se

gítettek n1unkü1nban. 

Kelt Puszta-Sv,nt-Lőrincz~n. 2(kin. 

Dl'. Bókai Árpád, 
egyt:t. t:i.n:ir. 
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!. Acidum fiuorhydricum (FIH). 

Vegytan. J-\ vizn1entes fluorsavat (I-IF'l) F' re n1 y áll1totta 
c\(1 legelúször úgy, hogy a hyclrogenkaliun1íluoriclot (f.{l(I;'J:!) 
platinretnrtúban hcv1tette és az clszúlló fluor.savgázt platinhlítón 
;\t vezet\'C, platinedén_rben fogta fel. ..---\ viztelen sav hidegben 
szintelen. en'iscn vizsz1vó folyadék, n1el)r 111ár közönséges 
h(··,111Crsl·knél g;izalakba n1egy ;:ít. F'orrpontja l\!·J°C .. fajsúlya 
O·DK. _.\ sav vizben jól oldható. I(ercskeclésben csak tönH:ny 
vizes o\d;:itai kaphatók. J-\ tön1ény vizes oldatot k:gkönnyebb 
u~y clr"):i\litani, hogy ha a folypc:itot (CaFl:!) törnény kén
.c;avval leöntve rnelegitjiik, s a képzód(f gé.lzt vizbe vezetjük. 
.1\ 111titC::thez szolg:.iló edényeknek, cshveknek platin;:lb(il kell 
lt.:nniük. J\ vcg·yfolyan1at következfi egyenlettel ft:jezhctf-i ki: 
Ca1:1, + I-I,SO., = 2 rHFI) + CaSO,. A töménr vizes oldat 
szintelcn, cn)sen savanyú kl:111hat<ist't, lt:'.gen fi.ist(·ilgf-í folya
dék. 111ely 1ninden fl:n1et n1cgtán1ad, kivéve a nen1es fr!n1cket 
és a higanyt ; az ólrnot is n1cgtán1aclja, dc lassan ; a si!ica
tokat (iivcgefl n1eg1narja (üvcgcclzl:s az iparban), 111idón fluor

·"iiiciu1n (.Si FI~ J keletkezik. i\ savoldatok júl c:ldugott platina, 
v;ig·y guttapercha, vagy kautschuk edényekben tartandók. 

Hatás . .:\ savnak é 1 e t tani hat <is a ninc::; n1ég ldclég1-
t1'i!e~ 1negvizsg-;_í\va. a n1it ez irányban tudunk. azt leginkább 
tnxicologicus aclatokbt_)\ n1entettük. .-\ lluornak hatását a 
szervezetre csak a legutolsó iclúben ;_íJlap1tották n1cg 1' a p
p e int: r és I-I. S eh u 1 z flunrnatriu1nn1al tett kisérleteik alap
j;ui. .·\ kt:t buvc:ir nagyj<.í.ban egybehangzú eredn1én)·ckre 
jutott, n1elyek szerint a lluornatriun1 h\.idíti a központi ideg
re11dszcrt, végre lefelé haladólag a khrzeti idegeket is. .-\ 
gcrinczvel/;tt>l a körzet felé kisug-;irz6 hatás cleintén a har;:int~ 

csikn!t izn1nzat sajütszerü izgaln1ában nyilatkozik. n1elyet rernc
gr:s cs r;ín~<Ísok alakjúban l<lttak fellépni. l-\ !luorhatús vége 
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izo1nhüclés. izon11ncrevséggel pán).suh·a, rncly utóbbi tünet 
f{'ileg hidegvérücknél fordul cló. f\ n1érgcz~s alatti dispnoc 
alighane111 a jelzett és a légző1zn1okra is kiterjccló izo1nb;ln
talomnak következ1nénye. l~endes tnérgezési tünetek rnég a 
ny;:ilfolyás, h<inyás, fehérjevizelés, n1i talán a fluornak a \·esc
gyúrn1;:in1 gyakorolt izgató hatásából lenne 1nagy·ar<izható, -

epileptoid görcsrohamok, korai vasornotorhüdés. i-\ szív 1nclcg

vt.'.rlieknél 1nCg akkor is ver~ ha a légzéshiiclés 111ár be;í\lott. 
;-\ sav hatására vonatkozó adatokat a következ1'ikben 

csoportosíthatjuk: Tön1ény-oldatban a bórre jut\·a igen heve::; 
fájclalinakat, nehezen gyógyuló fekélyeket okoz. 1nelyekn'il 
G a y - L u .s s a e és T h t.'.: na r cl che1nicusok is 1nege1n!ékcz
nck: nyúkhúrtyákon. vagy a bhr h<:itnfosztott helyein a hatás 
persze n1ég intensivebb. I-<:gy esetben körülbclúl -!:n/

11
-os sa\·· 

oldatbál 30 csepp belsőleg vévt.: heves égé> és összcszorítr'1 ér· 
zC:st okozott a torokban. 1najd gyo1nornyorn<-Ís és heves 
h~iny<ls jelentkeztek. I-fa <illatoknak g·yon1r<iba tö1nt.'.:n)- oldatot 
fecskendezünk. crós roncsolás lesz a következrnén,-. n1eh
gyors halálra vezet, ép üg-y, rnint a tön1ény sósavv~;l 1né-rg~
zés; ez esetben az agonia alatt a pupilla szúk; a légzés túl
éli a szivvcrést. 1.\ fluorsav, ha gázalakban tön11.:nycn lehel
tetik be. a lt'.:gütakra n1aró hatást gyakoroL hacsak spasn1us 
glottidis nen1 vet gyorsan véget az állat életének. ] . o u y e t 

che111icust ily tö111eny gáz belehelése ölte n1eg. 1\ fluorsavg;iz 
ép úgy, n1int a sósavgáz is, az irrcspirabiliéik közé tartozik. 
,·\ h . .:vegóve\ hig1tott fluorsavgáz bclégczve ncrn ily <irlaln1as, 
sút erós hig-ítás!Jan épen nen1 az. I-L S eh u l z p. o. ~i. napon 
;it 1ninden h<:ít:-ány nl:lkúl tartott 1nacsk<ikat oly légkörben. 
1nelynek íluorsavtartaln1a az üveget n1ár i11eg-1narta. Üveg
gyürak iivegedzéJ n1úhely1.:ibcn évekig dolgoznak a n1unkúsok 
111inclen káros következn1ény nélkül. pedig ott a lcveg-c'i dúsan 
tartalniazza ezen savnak páráit. eh e v y szt:rint 1 r. nuor
savgáz 1500 r. levegilvel higitva teljest::n úrtaln1atlan a szer
vezetre. 

}-\ fluorsav eh e\' y 0s 1~ h 0 111 p s 0 n szerint t:rr'itcljcs 
antisepticun1, antifennentativun1; u. L 1 : BOUll higitásban n1ár 
n1egakadúlyozza a rohadást. erjedést. ;\fart i n cillílja, hqgy 
1 · DOQu, .sút 1 : 2U,OOO hig-1tásban a gU1111ikor bacil!usára inár 
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,delctar hatású. G r a ne h e r és Ch a u tar cl ezt ne1n észlel
ték~ bár ne1n tagadják. hogy a gütnőbacillusra gyengitéí ha

t;isú a fluorsav~ mig Ja c c a u cl csekély sz;;in1ú és kezdetleges
nek látszó kisérletei alapján n1inden ez irányú hatását taga

dásba veszi. 
Használat. A A.uorsa,·gáz léggel erősen higított állapot

ban 1887-től kezdve használtn.tik tüdőtuberculosisban szen
vedők crvócrvkezelésére. Del!!a Ü\"e!!e"\"<Írakban rée- tapasztal-

~- ~- ~ ~~- ~ 

ták horrv tüclőba'1os inunká!':íok. ha az üvee-edző n1ííhelyek 
' ~- - ~ 

fluorsavval ferthzött légkörében hosszabb ideig dolgoztak, 

n1eggyógyúltak, vagy legalább is javult betegségük: sót 
gyakran az is 1negtört0nt, lir)gy az üvegköszöriiló n1íibclyek 
1nunküsai. kik a belégzett sok i.i\·egportól a l(:gútak b<intal-
111aiban szenvedtek. az eclz6 111ííhe\yekbe kiv<inkoztak, hivat
kozva arra, hogy a tüdóbetegek ott 1neggyógyülnak. l~zen 

adatok indították B a s ti a n tudort 18fi2-ben arra, hogy per
tussis, phthisis és cliphtheritis eseteiben levegóvcl higított 
1luorsav belégzéseket rendc:ljcn betegeinek. Nen1sokára l~ e r· 
~e r o n kisérlcttc tneg t:z.cn eljitrást, s észleleteit, n1elyek a 
croupot és diphtheritist illetőleg e\l:g kedvez6ck voltak, elii 
i:-; terjesztette a párisi orvosi akaclen1iának. S e i le r tr. 1885-ben 

tlidótubcrculosis szün1os esetében tett elég kielégitó ered-
111ényú kisérleteket, lH 87 -ben pedig G a rein közölte ugyan
c.sak ezen betegségnél fluorsav belégzesekkel elért gyógy
eredinényeit. rnelyek n1ég· sokkal ked\·ezóbbek voltak, n1int 
Seilcréi, kinek esetei közt sok volt az clórehaladott szakban 
lcvii beteg. :vlindkét tudor benyujtotta jelentését a párisi or
Yosi akadémiának, n1elynck kiküldött biráló bizottsága figye
ic111rc 1né!trJnak találta a közölt ered1nényeket. /\z akadén1ia. 
ezc:n nyilatkozata ösztönözte az orvosokat újabb gyógykísér
letekre. n1elyeknek eredni ényei legalább is kon1oly n1cgfon

tolásra érde1nesek. 
rl'ao-adhatatlan hony a n1esterséQ"e.sen gün1ókórossá tett 

:"> ' Z'>. .__, ~ 

<illatokon fluor.savval törtt:nt gyógykisérletek ncgativ erecln1~
nyüek U a e e o u cl. G r a ne h e: r. Ch a u tar cl), s lútszólag 
ellentétben állanak az en1bereke11 tett kisérlctek eredrnényei
vel. de n1ef:; kell azt is jegyeznünk, hogy a kisCrleti állatok 
n1incJ u~·~- oltattak be gi.11nóbacillusokkal., hogy ;íltalános 

1 ~' 
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gün1cikcir jött létre; persze nehéz is, különösen húzinyúlakat. 
vagy tengeri n1alaczokat ügy oltani be. hogy azoknál csupán 
tüdütubcrculosis lépjen ft:l. I~zcn kisérlcti <illatJk teh;it. rnidún 
gy(ígykisérletr/íl van szó. nem állithatók szcn1be a ti.idó
gi.in1ókóros ernberrel, n1ert könnyen érthetú, hogy ha ezen 

;illatok íluorsavgázt lehelnek be, gyúgyeredmény 111Cg akkor 
,;en1 v~id1ató, ha a belégzések a ti.id('_)gi.in1őkórra esetleg gyó

g-.y1tó hatúst gyakorolnának: pedig, hogy· a hatás az állatok 
ti.iclógün1úkórjára bizonyos fokban keclvezii, azt tnutatjú.k I--I C
r a r d kisérlctei. I-I t: r a r cl gü1116kóros en1berck elporlasztott 
köpettit légeztette be házinyúlakkal, s a tuberculosís fellépté
vel fluorsav belégeztetésckkel kezelte az állatokat; ezzel elérte. 
hogy a kezelt állatok életét n1cg·hosszabb1thatta. Si'.C111ben az 
cl!cnc'irzh állatokkal, s haláluk ut;-ín a tiidi)bcn hcgképzód(·:-:t 
l:S a giin1úkbcn e\Jncszcsedl:st észlelhetett. 

I~1nbt.:rnél a 1n<ir fent e1nlitettt.:ken kívül G a g· e r, 
:\I ()re a u. e 0 eh e Z, e; i._i t z. ~·\ n g l1 g n ít ni és s e() 11 a, vala~ 

111int P oly tl k tettek kist:rleteket, s a'- utolsó szerzót kivé\"c 

nagyn:szt oly· credinényckról értesítenek, 1nint S e i 1 e r (·s 
(~ a rein. 

j\ bc!Cgzéshez haszn;i\t készülékek igen ki.ilönbözú\..: 
\'nltak: nézetünk st.erint le;..:·egyst.erlibb a G a g· e r - fél e. 

n1i.::lyet Siebert kész1t lh.'.:csben. s 1nelyet Ga~·er az (lr\·osi 
l-fetilap 1888. évr. 20-ik sz~in1ciban irt le.: részletesen. Fúclolog, 
a flunrsavg;iznak kel\6 n1ennyiségü levegr'ivel lehet6leg egyen
lctt:s hig·it<isa. I~egtö!Jb szt:rz(-; 1 : :JUOO-HUOO higitéÍ.st vett 
i;::,·enybc, n1it a betcr~ck igen jól tlirtek. i..\ bell:geztett.':s 
technik;lj;it: stb. illct1ilcg· (-:;a~· t! r tr. t~rtekezl:sl:re J.;ell a t. 

<.dvas(it utalnunk. 

.·\ belégzés külónben ntinclig orvosi ft:lügyclet n1ellett 
türténjCk. a készüléket n1a~·a az orvos ker.elje. Hclégzts alatt 
a l.iett;;; nl:ha-néha 111ély bc\élegzéseket te~yen szájcín <it. 1\z 
t:lsq i.ill:sek alkaln1;lval csekl:ly égeto érzts jelentkezik az orr
llan. a szen1eken. s n<itha ft'jlócllietik J.:i: hevesebb köhög-l:si 
ín:~·er. fojt!.:J l:rzl:s ritktibban jelentki.:znek: n1;is kcllen1etlen tü
ni.:tck nen1 fordulnak el<í; a hacn1optoetc">l való fl:lelen1 edcli.'..'.·i 
t;ipast.ta!atok szerint n~n1 indokolt. I-Iogy 111ily hosszu ldi1E 

<it alkaln1aztasst:k a ;<y<:1gyn1ód. azt persze a nyert en . .:dn1l:-

nyeknek kell cldönteniök. A kisérlettzók szerint főleg a 

tüdőgü1n6kór kezdeti szakainál igérkezik siker, elóhalaclott 

gün1őkórnál nen1; gégetuberculosisban szenvedők neú.1 túrik 
a belégzéseket. lviajcl n1inden szerző en1liti, hogy azon esetek
ben, n1időn javulás áll be. a betegek étvágya, cn1észtése 
javul, testsúlyuk gyarapOclik, köhögés. dispnoe, köpetn1ennyi
.ség csökkennek, a köpetek bacillustartaln1a csekélyebb lesz, 

néha a bacillusok el is ti.innek a köpetbó\, a physikai tüne
tek javulnak~ az éjjeli izzadás al:.íbbhagy. sót n1eg is szi.inik. 
a vitalcapacitás növekedik, a közérzet javul. 

r\z eddigi gyógyeredn1ényeket a következőkben foglal

hatjuk rövicl~n össze : 
(;a rein 100 lieti::ge közül ~lő gyógyLiltat e111lit. 41-nél 

jrtvulüs n1utatkozott, 10 n1eghalt. l~i-nl:l vúltozatlan n1aradt 
az állapot. 1'·:::evésbb(: ft::nyesek, dc n1inclan1ellett kedvez6 erecl

n1ényüek S e i 1 e r kisl'rlctei is. I.~ e pin e és P a l i a r d l~yon-

1.ian i betegnél. kiknél nagy· cavernák voltak s heve~ láz. 
sen1111i erec\111ényt se111 láttak, ti kezdeti stadiun1ban lc\·(·)nél 

azonban J-ö heti kezelés után az étv{tgy javult, s a ttst
súly 1--1 kilóval szaporodott. G i a e o n1 i J)crnben nein lútott 
kedvezh erecln1ényeket, de úgy látszik neki, hogy tov<.ibbi 

klsCrlL;tek szükségesek. G a g e r 1(. ár o 1 y tr. 17 jól niegfigyelt 
esete közül 5 esetben elti.intek a bacillusok a köpetból és 
ezzel együtt javultak a physikai tünetek is; 7 esetben cseké

lyebb javulást észlelt: 12 esetben en1clkedett a testsúly; H 
l<lzas betege közül az egyiknél a fluorsavnak nc.:111 volt be
folyása a lázra, a ID<Í.sikná[ csekélytbb alábbhagyás n1utatko
;.i;ott, a harn1adiknál a bacillusok eltünéséve\ együtt a lúz is 

n1cgszünt: eg·y betegét elhagyta az éjjeli izzadás: 7 betegé
nek vitalcapacitása növekedett 100--·600 kcn1.-rel; 5 betegnél 

sen1111i javulást nen1 látott: eg·y elóhalaclt szakban \ev6 beteg-e.: 

111eghalt. Götz tr. a Genfi kantonkórházban :JO beteget ke
zelt fluorsavval: n1indannyinúl a betegség a kezdeti stacliun1-
ban volt. J-\ bclégzések n1ellett ol. jecorist és chinabort is 
rendelt. 1 H betege jelentékenyen ja\·ult, 3-nál status iden1, 3-n;l\ 
rosszabbodás~ 5 esetben halál. l~g-y terhes nőnél 50 ülés nern 
okozott bajt. Javult betegeinél az ~tv.ágy. súly növekedett. 
izzadás, clyspnoe szí.intek, köpet eg~szcn t..:ln1aradt: a kik nen1 
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javultak cs expectoniltak, azokn<ll a bacillusok nen1 ti.intek 
el a köpetbéil. lVI o re a u és C o eh ez öH phthisikust, részint 
kórhúzL részint 1nagcinbeteget gyóg-ykezeltek Auorsavval, ezek 
közül 28 jelentékenyen javult, J változatlan rnaradt, H rosszab
bodott, 4 1neghalt, 11 a kezelést nen1 folytatta, s így nen1 
volt tovúbb észlelhetó: szerzúk szerint bár nen1 oly fényes 
az últaltik elért ered111ény, n1int Garcin és Seilernél, 1négi.s. 

annyira kielégitő, hogy további kisérletekre feljogosit. i\ n g u g
n a ni ~s Sjc o l la az olasz belgyógyászati congressuson, n1ely 
18H8-ban Rón1ában tartatott, jelentették~ hogy fluorsav-bclég
z0sekkel tiiclővészeseknél kedvezó eredményeket t'.:rtek el. 
P oly ;i k I~ aj o s tr. a Görbersdorfi l3rehn1er-féle intézetben 
i) nagyobbrészt ekihaladntt szakban levó tiidóvészest kezelt 
!luorhydrogensavval. de s121nn1i ked\'ez6t scn1 tud a ~yóg·y-

1nóc1ról 1nondani. siit azt határozottan károsnak n1onclja. 
:\-Iinclebből kitiinik, hogy azt. vajjon a fluorsavban a 

ttidi,tubcrcu\osist kedvezó irányban befol.yásoló szert nyert-e 
az orvosi gyakorlat, korai volÍ1a eldönteni·, h<ir az eéICH§if~iíéJa
tok ink;ibb igenló válaszra jogositanának fel. .-\ ).ózan scepti
cisn1us persze tov<.ibbi, s n1ég nagyobb szátnú kÍsé;.letek~t kö
.. ,~·t-;;-17~;-icl6tt-~ vé;;fé·;~~-~sen ítélne 1-Ioffv ez irúnvú kisérletek-
. ' :::. ::-.. - . b.- ' • 

nck folytatáscíra ina van~c ki!át<Ís: 11;1g)·on kérdéses. 

Irodalom. !. T a p p e i ne r. Zur Kcu111niss der \Yir1.:ung de;; F!uur~ 
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2. Acidum hyperosmicum s. Osn1iumtet1'oxyd. (Os 0„) 

Kalium osmicum. (OsO,K, + 2H,O.) 

Vegytan. ~-\z o s 111 i u m te t r o x y cl legkönnyebben úgy 
;l\Jithat0 elc\ ha igen tinon1an elosztott osn1iu1nfé1net levegh
vagy ~lcnycí.nunban hevítünk, s az elillant gőzöket erősen 

lehútött edényben felfogjuk, midón azok jegeczek alakj~í.ban 

csapódnak le . .'\ képződött hyperosn1iutnsav világosságtól és 
ll:gthl elzárva, beforrasztott üvegcsövekben tartandó el. Igy 
jh az kereskedt:sbc is. 1\ veg-yiilet hosszú. fr:nylő, hajlékony, 
s<lrg;is-szlirke szinil, vizszivó hasábokban jegcczedik~ szaga 
i.~en szurós. 121.; ~g-etrí, kescrú: Bó° C.-nál 111eglágyul, s illanni 
kezd: gl'ize rcndkivlil 

-~u(• C.-nt't! folyósodik~ 

Ye.;zé'.lyes a lCgzh 

lOii" C.·nál forr. 

szervekre, szen1re: 
\Tizben szintelenúl 

oldódik. oldata a kl:k kt:rnpapirost nern pirosítja 111eg, s ha 
:-zerves anyag-ok jutnak belé, sziirkt:'.s csapadékot ad, u. i. 
ns1niu1nft:n1 vúlík le. _-\z osrniun1tetroxyd borszeszben 1s 
oldöclik, dc nch;:iny óra n1ulva barnás fekete csapadék válík 
ki, incly ne111 n1;is. n1int osiniuintctrahydroxyd [,CJs (C> I-I.1_1.1 . 
.:\lk<lli;íkban s<lrgún vagy pirosan oldódik, rnidtin a n1egfelel6 
os111iun1sók keletkeznek: ha p. o. az osn1iun1tetroxyd friss 
borsi.eszes oldatáho7, ](.l-l() tétetik. piros oldatot nyerünk~ 

111elybril, ha az elég slirii, piros és jegeczcs csapadék válik ki, 
a k a l iu n1osn1ieu111(()s0_1 l'-:i -l- 2 I-I:! C>), melyet némelyek 
111int a hyperosrniuinsav hely·ettesít6jét gyógyszerként is hasz

n<iltak. ( Ih alant. J 

__,.-\ hyperosn1iu111sav crós é\cnyitó anyag, n1cly az indigo 
nldatot színtcleniti. borszcszszel n1elegítve azt aldehyddé, 
1najcl cczttsavv<i, a szénhydratokat pedig' oxa\savvá élenyíti; 
\·as, c>n, zink. réz os111iurnfé1nct csapnak le oldataiból. .!\ lehér
nen1Lit, a b()rt barnc:í.ra szinezi. Csersav reducálja, n1iközbcn 
a;.: oldatban bibor, 111ajc1 kék s:dnezúdés n1utatkozik. 1Zénsavval 
kezelve sárga, majd barna, zöld, s végre kék színreactio áll be 
(( 1s1niun1sulfit (>sSCl:: keletkezik). Stannurnchlori.irrel barna csapa· 
dt::knt ad, aq_;ent. nitricun1-al olajzöldet. jodkaliu1nn1al pirosat. 

~-\ kereske<ll:slJcli beforrasztott iivegcsüvek sötét helyen 
tartassanak t~s n1cgnyitúsuk v1z alatt történjék, nehogy a 
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g·őzök belégeztessenek~ vagy a szernekhez jussanak. r\z oldatok 

becsíszolt üvegdugós fekete vagy sárga iivt.:gben tartandók 
cl, esetleg kevés glycerinnel kcver\·e. 

Hatás. A hyperosn1iun1sav é 1 e t tani hat ús a nincsen 
kellóen tanulrnányozva ; a rnit e tekintetben tudunk'. nehány 

toxicologicus adatból 111eritettük. Párúi. rnég igen nagy higi
tásban is. erósen izgatók a nyé.íkhárty;íkrrt. i\z oldatok a 
bórön gyuladást okoznak, a ny~í.khártyákat pedig n1eg-marjúk; 
bőr ala fecskendve az osn1iun1tetroxyd-oldatot, a kötiíszövct 

lobosoclik, a szövetek s:..:i.irkére festlldnck, az idegek, n1elyekkcl 

az oldat érintkezik, elhalnak. A vese, vala111int a bCl. is, a 
vérben kering(; tcten1esebb n1ennyisé~ü osn1iun1sók iz~ató 

hatása fo!yt;:in n1eg\obosoclnak. l( o bt.: r t <illítja. hng·y l 11 f,-ns 
oldat bfír alá fecskenclve embernél a környezt'i idegek fclhrigó 

elfajuléis;it is kl:pes cliiidézni, s igy .n1otoricu.s é5 scnsiti\· 
hüclésck keletke:..:hetnek. 

Használat. l~zen nen1 nag·yori biztató adatuk daczára is 

alkalinaz<.ist n_yert a hyperns1niun1sa\·. vala1nint kaliun1sója is 
a gyógyászatban. l_egelúszCir l.S82-ben 1) e 1ba.sti11 t: és 

\V i ni\\' art e r alkahnazt/tk a .savnak l'',,. 0 -os oldatát paren

cl1yn1atosus bcfecskenck:zt'.sek alakjtí.lJan .sarcoinás clag·anatok 

és görvélyes lyn1phon1ák eseteiben. I~gy é\·vel k6~(J!JÜ P fej I
s t ic k e r a tí.ibing·eni sebt..':szeti kórod;i.n tett kisl:rlc:tekct lyn1~ 

phorna tuberculoticurn J e.setében. lyn1phcnna n1alignu1n 1 t.:se
tében, s egy f<inagys;í.gú sarco111a ía bal nit..:llkas ft.'.:lben) est.:

tében. ::'IIig· lJ el b a s t i l 1 e a Jag-;u1atok kist.:blJcdé:-:ét cunsl<:t

tc'tlhatta, addig a ti.ibingeni klinikán sen1nli hasznos cn.::cltnCnyt 

11e111 hittak: igaz ugyan, hog:· ;:1:..: ut/1bb kiirtott daganatok 
górcsfíi vizsgálata azt 111utatta, hogy a befecskendés helyén 

coagulatio-necrosis jütt létre. de e:..: csak körlilirt helyen vult 

111egúllapitható, n1ert a hyperosn1iun1sa\· n1egalvasztván a 
szi_ivt.:t éki fehérjéj6t, a rnt':lyebh r~tcg-eklJe to\·ább nc111 h·ód
hatik, s igy necrotisál('i hat<Í.sa, n1elyrc legelsé"i alkaln1a:..:ói 

épen szcin1itottak, nag·yon J.:orlútolt n1arad t. I·~ u 1 e n b u r g 

jobb erecln1Cnyeket látott strun1a hyperplastica két esetében ; 
1 O/o-os savoldatból napjúban eg;.· fecskend1i\··cl elhaszn<ilva, 

1 H, illetve lö befc.:cskendés ut<in a stru111a jeli..:ntckeuy kisebbe-

!I 

dcsét észlelte, !'> rncgjt.:gyzi, hogy scn1 helyi, sen1 ahsorbtiv 
kcl!t:1netlen n1cllékhatást ez esetekben nc1n észlelt. 

Jobbak az credn1ények 111elyckct nagyobb sz<Í.n1ú kis~r

lctcz<.í i cl e g :~s ;:í. b <i k kezelésénél elért, ha a sav olclatait a 
nlcf;bcteglilt ideg környezci:ében a bór alá fecskendezte. 

1·: 1.1 len b u r g 17 ktilönbözó neuralgiát kezelt ily n1c')clon. 
a;1.nnba11 csak lB esetet észlelhetett végig, n1iut<i11 az esetek 
csak j<irólag· gyógyíttattak. i:;:zek köziil g-yógyult ~b eset 

(2 ischias. 1 lun1balis és 1 intcrcostalis neuralgia), .J,-né! 
javul;ls ;i\!ntt l.H..:, 111ig ö esetben scrnini hat;:is ne111 jelent· 

kczctt. Cl l '} ,-os n\clatból fl:l- vag-y egy egész fccskcnclé'ít 

haszn<l!t cl egyszerre. s n1egjegyzi. hogy a bcfccskcnclésncl.:

ugy l..:t.:11 türtt.:nnic, n1iszerint a:..: oldat lehctólcg kö:..:t.:l JUSso11 
a beteg ideghez. 

X t.: u b e r l(k~lben l~ s n1 a re h t n r. klinik<iján ~ ischias 

esetet és 1 trige111inus ncuralgiát ke:..:elt 1° wos oldattal. "i'.\ap
_i;lhan egy fecskenclóvel haszn<:i.lt el, s 1U-2~l nap rnulva 1nind

h;lron1 est:tben g-yóg·yu!ást látott: egy esetben ugyan nnttat

knzott vissza1.:sés. de tijabb bcfecskcndésekre vl:glegcs lett a 
g-yc"igyul<is. 

Ja u re s i\le re és 1° 0 -os oldattal 12 ischias esetet 

ke:..:elt: egynel 21 nap alatt gyógyu\éÍs ji'itt létre. fi csetbt.:n 
pedig jelentl:kcny javul<:'ts. ~rapasztalta. hogy a befecskenclés 

után (a befecskenclés a tuber ischii l:s a trochanter tna_ior 

kö:-'.e ti_irtt.:n() a frijcLdn1ak 1neg·szüntek: s a f;íjdalo111sziínet 

h(lsszahb volt. 111int rnorphin bcfecskenclésc ut;:ín. 
S eh a pi r o trig·c1ninus neuralgilnak ö esetC:t kezelte 

s:-:int~n 1°·„ ·OS oldattal: a betegek közül () g-ycigyult, 2 ja\·tdl. 

l ncrn gyrlgyult. :'\tlag 12 bcfccskcnclésre volt :-:zi.iksége. 
l(c:lle1nt.:tlen nlel!C:khat<ist csak cg-~« különben eskóros néín('.! 

esz lelt: \·isszacséssel találkozott ugyan, de a tiinctek L'ij l>c
fecskcnd~sekre vissza fej lócltek. 

J aco b y lrl ncuralgi;lt kezelt, s a:..: 1°(,-os oldatb61 

napj;iban 1 ::-1 fecskenclóvel haszn;ilt t.:1: ezek közül 8 eset 

(Ö ischias_l ~::yógyu!t, 2 javult. 8 nen1 ~yóg·yult. i\z cljúr<ist 
rcgi ischiasnál találta lcghatékon:·abbnak. :.\Iegjegyzi. l1(i~:· 

az a!kahnazcí.s ne1n vcszt:lytelcn: egy esetben u. i. a karon 

törtCnt befccsJ.:endés után a n. racliodis hi.iclésc jött létre. 
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_-\ adagokat t:ddigch:: S L'. el i g n1 ül l e r 
alkaln1azta neuralgia intcrcostalis egy esetében, n1idiin lassan

kt.'.nt feJn1ent 10°/o-OS oldatra, 111eJy\JőJ egy fecskendónyit 
használt el egyszerre. }.;:zen egy fecskendés utún rövid icU\re 
nagy fájdalon1 jelentkezett, de ez eln1ulván, nehcíny napra 
f;:íjJalon1szlinet ;í.\\ott be: n1ic10n nehán)· nap n1ulva ujra 
kapott befecskcndést a beteg-, gyógyulás jött létre. Ischiasn;i\ 
S cc l i g n1 ü 11 e r nen1 n1crt ily tön1ény oldatot alkaln1azni, 
n1otoricus hüdéstfd félvén: ily esett::khen inkább hcly<;n ,·a ló

nak tartja az 1°/0 ·0S oldatot. 
.:\ hyperosn1iun1::;av ncn1 ncrvinun1~ s ezt r·:ulenburg

Cs S e cl i g ni ü 11 er is beisn1erik : jó hat;isa néz.etcn1 szerint 
a rneghctcgült idc:g·eket környez() szövetekre, esetleg· a;~ 

iclegt.'.k körüli \olitennényre gyakorolt necrotis<il6 hat;i::;<'ihól 

n1agyarázhat6. 
).Iindent iisszefog-lalva. azt hiszen1 igazs;:igosan itéll1etlink 

az acid. h) pcros111icun1 fölött. ha azt 1nondjuk. hog·y tu1norok 
..,:r)rvaszt;:is<ira ncrn alkaln1as, neuralgiáknúl azonban, b;ir nen1 
n1indig· veszélytelen a\kaln1az<Ísa, 1n1 11 -os oldatnak a beteg ideg· 
),örnyezetébc fecskt.:nd0sc a gyógyul;is ren1ényével kccseg·

tt::thet. 

Kaliun1 osn1icun1. \ \' i l cl e r n1 u t h epilepsia eseteiben 
k ;i \ i u n1 o s 111ieu111 be\s{i aclago\;:lsrival tett 2 éven :it kísér

leteket, s lassan en1elve az adag·nt. napj. OJJlö gn1ig haladott. 
argilla a\ba-val kt:szült l:s 0,001 grn. osn1iu1nsi'1t tartaln1azó 
!>i!ul;ikat rendelvén betegeinek. J\z ert.:cl1nényck n1clyeket elCrt 
kövctkezhk: l H eset közül H-ban scnHni siker nen1 jelentkezett. 
~t-bcn ritkultak a roharnok, 1 súlyos esetben pedig- egészen 
cltiintek, s a psy·chicus úllapot is javult. ::\I<ls kisérletekrc'i\ nin· 

csen tuclon1úsunk. 

.\cid. hypt;:rnsrnici 1f,Ö. 
:\qnae dest. iJO.O. 
F. l. a ;;qJut. 
llt.:1, ín vitr<> nigro cum qd·d. 

\'itren hene clau~o. 

B•1r ~-d:\ fo,·~ken•k~rc linwr•.„.11,iwu
. .::n· ll'r-o,; rild:1t;t, 

.\: <•f\'<1~ Lt::dwr 

/(," . Kalii o~mici pulv. O.! 
. .\rgillae alh. <jU. ~. 

tit. f, cum gutti.~ ll'lllTHlL 

:\qnae de~!. 

i'il. l" o. lOU. 
('uns11. cum pnlY. :\rgill:w. 

/'S. :-i:/n;J.pÍ. '2-il ~zemet, 
l~j•il~p::ia, (\\'il1lt.:rmth, 1 

ACJD(;)J :)(l:é<lLICU)I. 11 

Irodalom. l. De 1 b a s r i l le. Chinirg. Centralhl. 1882. Xo. lH. 
:?.. l' f ~· i l;; ti e k_e r. L'eher parcnd1ymatlise Injectionen von Ccheru;;mium

-~:inrc in c;eschwiilHe. :'lle(lic. Co1Tc!ip. Blatt. \\'iirttcmherg,;. 1888. Nr. 11. 
- 8. A. E n 1 c n b u r g. l)ie Osmimnsfiurdlehan(l]nng der peripher, Neuralgien. 

Herl. !din. \Yoch. 1K.S-L S. H!I. - ,L :\e u be r. Ueherosmiumsiiure-Injectionen 

liei peripheren Neurnlgien, '.\lilth. :1.11;; dcr chirnrg. K\inik in Kic!. 1888. -

ri. '.\[ere Cs Ja n rés. Osmic acid. in ~ciatica, The Lancet. 1885. ::\"o. Z. 

- ö. S eh a pi r o. 1 lie Behan\llung '"JJJ Xeuralgien mit ln_iectionen von 

o~n1ium;;iiure. l'etersh. med. \Vochenschr. 1885. Xo. 2G. - 7. Ja e o h i S. \\'. 

On the use of osmic. :1ci11. in periphercl neuralgia~. Transact. of the .·\1ne

rican nt.:urolng. Assoc. 1885. l'. 11. - /. S e e 1 i g mii l 1 e r. Znr Dingnose und 

T!n:rapie der Intercostalneuralgicn. Deutsch. me(l. \\'och. 1887. :\r. -l/. -
;1, \V i 1 dt.: r m ll t h. :\qtL: üht.:r .-\nwendung der Osmil1ms;inrc gegen Epikpsie, 

J;•:r!. ldin. \\'ocli. 1.SS-I. s. :-ii'JD. 

3. Acidum sozolicum. Aseptolum. Orthophenolsulfonsav. 
(«,. ll: :;1 )~. 01-J.'; 

\te gy tan . .:.\z lijabb antisepticun1ok egyike~ 111ely nen1 
tévesztencló össze sern az a s e p tin sav v a 1, sern az a s e p
~ i n ne 1, vagy a n ti s e p sin ne 1. Előállitása t"igy törtCnik~ 

hogy egyenló rész phenolt és tö1nény kénsavat alacsony hó
n1érsék 1nellett összekeverünk1 a keveréket néhánv napi<)' cillani - ~ 

hagyjuk, ez idéi elteltével vizzel higitjuk, s a fölös kénsavat 
szénsavas baryun1n1al küzönbösitjük: a keletkezó kénsavas 
baryurn 1ncllctt ekkor orthophenolsulfonsavas baryun1 is ke\et
ke1.ik, 1ne\v oldatban 1narad s rnclvet úo-v bontunk fel ho(Tv 

, ' - b· ' :::.-

a kénsavas baryn1ból <illó csapadék leszlírCse után a szúredék 
baryurntartaln1<Ít titrirozva. kisz<in1itjuk a kénsav azon 1neny
nyiségét, mely sziikséRCS a baryun1 n1egkötésérc. I-Ia kénsav
val a n1üveletet végrehajtottuk, s a kénsavas liaryun1ot le
szúrtlik, a szúredékben tiszta orthophenolsulfonsavat v. sozol
savat kapunk. rnelynek képlete következ6: 

OH (!1 

C,)-!, 

SO,. HO 121 
1-la e vegyületet oldatban hevitjük, n1ctavegyi.ilettl: vál~ 

tozik át, ha pedig- hosszan áll s vihigossüg hatásának van 

kitéve. paravegyülete áll elö. 

_-\ sozolsav alkata sokban hasonlatos a scdicy·lsavhoz, 
mennyiben az utr\bbinal az SO,. HU csoportot CO. OH he-
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lyt:ttesiti. 1\ két veg·yület \·egyképleteinCk ezen hasonlata.s· 
sága forditotta valószinüleg a figyeln1et a sozolsavra, niint 

desinficiensrc . 
.{.\ soz.olsav niár 184 l óta istneretes vegyület, az. orvosi 

irodalon1ban azonban csak 1884 óta van· róla szó, 111id6n 
J\nncssens tr. a belga kir. orvosi akadémiával közölte fertóz.
telenitú hatúsút. 

.-:..\ kereskedésbeli sozolsav 3~ 1 ~ 11,„-os oldata a savnak, 
szörp.szerü, barnás folyadék, carbolra e111lékezteth szagú, sa
\·anyü iz.ú~ savanyú kén1hatású; fs. 1.155: vir.ben, borszeszben, 
glycerinben jól oldódik. aetberben. chlnrofor111ban, zsiros ola
jokban nen1. Nl'. tartaln1azzon szabad kénsavat, tch;ít baryurn

chloricldal csapadékot ne adjon; ne tartalrnazzon orthophenol
sul(onsavas baryun1ot sen1, tchút platinle1nczen hevítve 1na· 
racll:k htitrahagyús;t ru'.·lklil égjen el ; ne tartaln1azzon \·égTc 
sen1 para, sen1 n1ctavegyiiletct. .{:\. kí.'.-szitn1ény jól zárt fekete 
üYegbcn hüvös helyen tartass~k. 

Hatás. Haszndlat. i\ sozo!sav a carbol hclyettcsitóje
i.:é:pen !un ajánlva. s pedig h.:ge!{iször r\ n ne s s e n :-:, n1ajcl 
S t..: r r a n t által. I-I u e p p e pontos vizsgálatai igazat adtak 
<i.Z el só aj;:ín lóknak. Szerinte csak \·izes oldatok hatnak ícrtőz
telenitr"ileg·. 1-I u e p p e részletes adatai a következóket tartal
n1azz<ik: J\ savnak 1°.·0 -os oldatai a \6pfene-baci\lusokat ~.+ 

/n·a alatt scn1 ölik n1cg, sót rné:g kife:jlődl:süket sen1 akad;í.

lynzzúk nlCR: 8°/0 -5°/0 -os oldatok azonban n1;:í.r gátolták a 
llacillusok kifejlódt.:sL-t, de sen1 a sporákaL sen1 a 1n;í.r kifej
lódött bacillusokat el ne1n piJsztitott<ik, azok virulcnsck n1a
radtak: 10° 11-os oldat HU percznyi behatús alatt elpusztit(ltta 
1nind a bacillusokat, 111ind a sponikat. i\. 10°. 0-os oldat tehút 
a TZ o e li trteltnebc:n igazi clesinficiens szerek közé: sorolandó. 

J-! l1 e p pe szerint 8°. o·OS sozo\savoJclat aequiva\ense az 5°,:o-OS 

carbololdatnak. l~g·y n1cí.sik kisér\etsorozatban a1.t vizsgálta 
1neg- I-I u e p p e, vajjon enclospor<lkat 11en1 terrnó bacteriun1ok. 
Yagy oly bacillusok. 1nelyck nincsenek a spnraképzés szaká
ban, n1iként viselkednek a snzolsa\'Val szen1ben, s azt találta, 
hogy 8°: 0 _501 0 -os oldatok ezen 1nikroorganis1nusokra 1n~ir 

határozottan pusztitó hat;issal vannak. l·~éindolgokat 0° fl-os 
oldat alig tún1ad rnég 1neg-, s ugyanezen oldat a kezek desin-

.\!Hl:X!S \"El~:XAl.IS. A!11l:Xllll:'\l;:.1, 

fectióját is kellóleg képes eszközölni. I-I u e p p e szerint a 
;.;ozolsavnak .előnye a subli111át fölött, hogy nen1 toxicus. a 
carbol fölött, hogy 111ég a 10",'n-os oldat sen1 n1aró: h<itránya: 
hogy sokáig készletben nen1 tartható, inert ekkor a hatás
talan para- és rnetavegyületbe rnegy át. ,_:\. kik, 111int p o. 
S a n1 te r, ne111 kaptak oly ered111ényeket 111int I-I u e p p e: 
alighanc1n ily· rnár n1egrnn1\ott készitn1é:nyn_ycl dolgoztak, 

I-[ogy a szervezetre nincs n1érgezú hatással, azt bizonyítja 
\ti g·ier, ki 5-10 g-nnot adott en1bereknek és <illatoknak, 
de sen1111i kúrtéknny vagy kellc1netlen hat<ist ne111 észlelt. 

:.\Iindcbbol kitlinik, hogy a kifog;í.stalan készitrnény jól 
használható a sebészetben n1int a sublin1át és carbol helyct
tcsitqje . .:\n1i az adagolást illeti. B-5° 0 -os \·izoldatok hasz
n::iltassanak jóindul;1tlÍ sebek kezch:·sCre t'.s h('>l~·agn1nsásra, ö
lU" ··-ns oldatok pedig· putrid sebek kezelésére. lJiphthcritisnl:l. 
n1alig·na pustu!ún;í\. ]úgy bujaf.;_;j.~élynél 1.0''/o-20 1'/~-os oldatok
kal ecsetc!ésck czé!szcrüek. ]{e 1 sú ! e:-;· eddi~ csak a gyo1nor és 

!iCl fertiiztelcnitésére haszn;i\tclk a salicylsav Cs rc.sorcin he
lyett :J·O-lí}ll gran1111ns napi adagokban. n1el.Y n1cnnyiség 
ih-1- litl.'r \·izben vagy lirnonadé-ban oldatott fel, s ital (potio) 
alakj;;iban adatott a betegeknek. 
/.'.~ .. \cidi ""':olici 

.\•j\J;ie dc,.,!. 
:\f, dd. in \'iiru nigro. 

S. Tl'>-u~ ~O.'.'lL~aY<>ld:tt. 

Sel1ke;:dé,.,i c,:dr:i. 

:.?;")·() 
.[ /7rU 

N/. :\ci(l. ;;o,:olici 
.·\quac dr.:si. 
S1H.:ci Citri 
;-;acch:ir :.Jbi :\" •jll. ::.. 

).[. f. Lirnonada. 
f.iS. Fgy na!'i it:ilul. 

frO 
71()! ,.o 

<.;y, •ll!nr-iidlnu.:un fort,;„:tr.:knit..:~n:. 

Irodíllom. l. .·\ n n <:,; ,; t.: n .'. :-;nr l'a,;ept1'1, ;;11..:..:t:dnnl: .soluLlr.: dc.< 

;e, ide~ phcni1p1t et ~:tlicy!i<j!W. J<Jurn. dr.: Pharm. cl dt! Chimit! 188.L X. !'. 

:·\,'). - ::. E. :-; e r r a n t, Sur l'ascptol. <_'ompt. rt!nd. lKl:lfi. C. !'. 1-1!;;'1 C;; 

1:"1-+·L - ;;, F. [ l u e p !'e. L'dler die dr.:;;inticirr.:ndcn un<l anti,;eptisdicn Eigu1-

,c:J1aflcn rlc~ A~eptols. lh:rl. klin. \\"oc:ien,;chr. l~Kn. '.\o. ;.\/. - .J .. L i.i b i ·'eh. 

Jfi~ ncuern :\r,:ur.:imittr.:1. H-k :\ul1n;.:;e. 18K8. !'. !ö7. - 5. Lan ggaard. 

fletttsth1~ mt.:d. \\.11cl1. l.S87. :-.;"· :·\. - !i. Samtt.:r. !Jc;;in!icirendc Eigi.:n· 

~d1afte11 dcr :-;aJii.:yh::\urt.: etc. Tiier:ip. :\\(11;:n~lidk. lKf'\7. :-;_ ;).[!:), - ~i. \- i

;.: i 1.: r. Juurn:d de l'i1:cnn. t.:\ de r_'him. ll. T. 11. f'. l·Í·Ü ..:s :!l.L 

4. Adonis vepnalis. Adoniclinum. 

lsme . . '-\z a c1o11 is ver na l is na k (tavaszi h~rics) cg-yes 
n . .:·;.;zeit rcgi iJ< 1 óta hasí:n;llja a nt:p ( >roszorszúgban n1int 
hugyh;tjtot. hashajtc»t t.:s gi'ircscllcncs szert d. Siegn1und 
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cs J( re be l könyveiben) 1 dc használt<ik néha orvosok is, 

mint azt Gleditsch (1777) és Swediauer (1801) meg

emlitik. Ujabb id6ben (1879-80) Bot kin és tanítványa 

]~ u b no ff élénkítették fel e111lékét a therapic:í.ban, használata 

azonban csak C e r v el l o na k 1882-ben végzett vizsgálatai 
óta kezd terjedni: 111a 1nár, n1int a digitalis pótszerét sok 
orvos előszeretettel rendeli. 

Az adonis vernalis L. a ranunculus~félék csa
ládjába tartozik, évelő növény, 1nely elszórtan tenyészik 
nálunk. valan1int r\usztriában, l;rancziaorsz<igban. Sch\vcizban. 
d0\i Oroszorsz<igban, északi i\.zsiában a clon1bos, napos 

helyeken. \l'irágzik április Cs n1cijus hónapokban. Gyöktörzse 

ferde, rövid, 1-8 ctn1. vast<:q„~-, t:lágazó, sokfcjü, feketésbarna, 

s n1inden oldalra 5-10 etin„ hosszú és cgyszerü rostokat bo· 
csüjt. ,,:..\ sz<Í.r felálló, 15-H5 ctn1. hosszú, egyszerü, vagy 
~-3 cígra oszlt), hengeres, fino1nan szórös, Jcv~ldús, alapján 

bórszerii és hosszúk;is pikkelyekkel. 111elyekcn néha csent.:vész 

levelek ülnek. J\ levelek világos zóldck. kissé szőrösek, tenyi.-::

rest.:n Cs szárnyasan sokszorosan hasogatottak; az alsó leve

lek r<'..-ivicl hüvelyes nyélczével birnak. a fels6k azt nélklilözik: 

a levéllcbenyek épszélúek, hegyesek. vonalosan áralakúak, 

vagy fonéllszerüek. i\ virágok a sz;í.r vagy az ágak végén 
iilók, s a felső levelek által körítcttck. 3-5 etin. szélesek. 

}(ehelylevelek (5) hossztík<is-ovalisak, csikoltak~ szhrösek, zi:il

clesek, vag)· szürkés-sc:irgák . .i-\ sziron1\evtlek (12-lS_l kétszer 

hosszabbak 1nint a kehelyle\'clck, hnssza.sak, vagy lándz:.:a

alaküak, elól fogazottak, hegyesek, csíkoltak, arany· vag")
czitron1sárgúk, fénylúk .... "'\ gyü1nölcs toj<lsdacL sely1nes. széirö:-: 

Cs rövid horogszeriileg görb1tett nyl:lcztvel bir. 
1\z a cl o ni s ver na l is hatóanyaga C e r v el! o szerint 

eg)· lcgelósz(·ir últala el6ci.llitott t.'.:s a cl o ni cl inna k tlneve 

zett glucosicla. J--\z a cl o ni cl i n lé~tn)·n1cntes, színtelen. an1orph 
.:;zagtalan. igen keserü ízú anyag. borszeszben jóL aetherbt.:n,· 
vizben csak kis 1nértékben oldódik, csersav !t.:csapja, a csa

p:tcll:kot azonban sok viz ftlolclia: súsavral hcvít\·e czukor 

hasad le belőle. s c~y aetherben jOl oldható test, rnely hog)· 

hatékony· e „ szer\'tzetrc \·agy sen1. C e r \"e 11 o nen1 

n10ndja 111eg. 

,\!lü;\lS \'EltX.\LJ:;. ADl1X!!Jl:\li~i. 

.i\z a cl o ni cl ín e\öállít<isa C e r v cl l o szerint követ· 

ki.:zú 111ódon történik: a fú össze1netélve ;)() 11/ 0 -os borszeszszcl 

aztattatik 2 napon át. a lcszürt borszeszes oldal ólon1eczetti.:l 

kezt.:ltetik, a képzódött csapadék leszűrctik, a fölös ólo1n kln

hydrogennel n1t.:gköttctik. s a folyadék újra szűrctik; a szúrc
dék vizfiirclön szörpsíirüségúre bepároltatik, s a keseríí izú. 
savanyú l~L:n1hatúsú tnaraclék nehoiny csepp a1ntnoniával a1ca

licussc.i. t~tetik, s tö1nény csersav oldattal kezeltetik n1ind

acldig·, 111ig· csapadék jő létre, mely nern 1n<Ís, n1int az ado
nidin csersavas vegyülete. 1nely szlírún összcg.yüjtve, kevés 
\·izzel kin1osva, papír között tnegszárítandó. }~zen csersavas 

vegyületet e e r v e 11 0 ugy bontotta fel, hogy azt zink

oxydclal s kc\·l:S liorszeszszel kt..:vervc vizfürd<'.in hevitettc 

addig, rnig a folyadék egészen el ncn1 púrnlgott, ekkor a 

1naradékot tön1L:ny borszeszszcl kivonta. a kivonatró! a hor

sze:-:zt lep;irolta, s az alaktalan s;irg<is 111aracll:kot. 1ncly 1H.:1n 
111<i..-. 111int az ad o ni cl i n, aetherrel 1negtisztítolta. s lé;:;szi

\"attyü scgélyé\"e\ kénsav fr:Hött kiszúntotta. 

_.\ növény <.:zen hatóanyagot csak igcn kis 1ncnnyisl:;..,;"
l 1i.:n L1rtaln1azza, igy p. o. I-Tu ch a rd en1líti~ hogy 10 klg1n. 

fulJn! csak :2 ;:·1nnyi adoniclint állíthatott cli:í. i\z acloniclin 
rn;is aclonis fajo1.;han is eiúfordúL igy C <..: rv e 11 n n1aga a 

siciliai aclonis cupanianaban, 1\ 1 be rt o ni pedig az aclon is 

a esti v a 1 i .s b a n is fcllelhette; valószinú, hog·y az a cl o ni s 
s i b i r i e a is tartaltnazza. 

Hatás . ..:\z adoniclinnek élettani hatásút Ccrvelln 

\·izsg·;i\ta ini.:g lcg·c\r'iször és legalaposabban: neh.:lny adatot 

nyujtottak ]Jurand. I~csage. :\Iordag·nc.: l:s I--Iuchard 

is. l~ e r v el l o vizsgúlatai alapján azon <..:redinl:nyre jutott. 

hn;:;y az aclonidin cg·C.:szcn úgy hat, 1nint a di~itoxin, azon 

J.:ii!önhséggel. hogy az utóbbincll n1~g sokkal erH.:q . .;icusabh. 
niennyilJen p. o. békasziven azon tlineti..;ket, n1el\·eket a cli"·i
l<-1>.:in 1-11 

:! 111illi~·1nja clóidéz. 1nür U.1-0,15 n~illigTnl. ad~_-,_ 
nidinnal h:trl'. lehet hozni J-[a Ccrvello kelló adag adoni

d int ft.:cskendezctt a bl:ka \·ala1nely nyirktüinl!ijébc. a felfedett 
bekaszi\· syslo\Cja é!énkebbl: lett~ frt.:qtu..:nti;ija hanyatlott. 

inajcl .sz;tli;i.lytalannú lett rhyth111usa. 2-B üsszi.:húzód<is ut:l11 

t.';..:·y-t.:g·y diastolc kin1araclt. '.' a 1ni ir-;cn jl.:llt.:1nzó volt, a szí\·· 
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11ek peristalticus n1ozg<isa jelentkezett; végül a szív n1eg-

<illott. tnég pedig systoléban, de a systolc nem volt crútcljes. 
.--\ béka harcintcs!kolt izo1nzata is ép úgy viselkedett adoni

dinra. niint digitoxinra, u. i. rövid idő 111ulva (30 p._l hanyat

lott n1unkaképességc, 2 1
.':! óra 1nulva pedig- igen tetcn1es 

~·yengcség n1utatkozott . .i-\z a cl o ni cl i n kis aclagai házi nyu
laknál. kuty<iknál iJ:.(en cr6scn en1clik a vérnyo1n<Íst. 

13 u b no f f, b{u· ncn1 dolgozott tiszta ad o ni cl i n ne\, 

hancn1 csak a fú borszeszes kivonatával. 111 ég is h<1sz1y;'tlhat6 hat~ís
tani adatokat közöl. Szerinte bc'.·k<inúl. nyt'ilnúl, kuty<in:il a 
hatti.snak 3 szaka kiilönböztethetó n1eg·, ép úgy, n1int a clig·i

talisnúl: l. érverés gyl:rüll:s. vérnyorn<Í.s en1clkeclés; :2. t..:r\·c

rcs szaporod;is, s a vérnyon1<ísnak n1ég tetcn1esehb c1nclkc

dése: n. az érvcrésnek további szaporodása, s a vérnyornús 
csi'i\;::kcnl:se. - .:\ vérnyo1n;isnak ernclkeclése n1ég- akkor is 

c.-:zlclhet("í, ha a bol:vg/1 idegek t:l(izetcscn át111ctszetnt.:k. }1 u !J-
11 o f f szerint az ad o ni s ver na 1 is kis aclagai centralisan 

·" tal;in körzetileg is izgatják a szivgátló idegl:észiilékct, izgatj;ik 

cgyszer:-;n1ind a sz;vmoz~at6 idcgkCsziilé:kct is részint köz\·ct
leniíl. részínt közvetve, t. i. a vérnyo1n;is en1clt~se ;iltal, n1cly 

utóbl;i a \"ason1otoricus központ izg-aln1a últal idéztetik el~ 1: 
nagy adagok húditik a szívg;ítlr'1 idcgkészülék ki.irzcti \'<~g

a~ait. hiiditik a sz1vn1nzgató ide~app<iratust. s végre a sz1\·

izon1zatnt is. 

S e r g· i e _i e n k c'i na k 1 H8ö-ban 1negjelcnt küzlcn1l:nyc a 

1nnst cr11\Jtettekkel nagyban n1cge;_:yezik, s hang·súlyl1zza. 
\ir)gy az a cl o ni din hidegvértiekné\ folcg· izon1ni<'.reg~ n1cleg'
vérüeknél fúlt:g nyült\·c!t'J n1éreg-: ez utóbli1t bizonyitja a 

centralis Yagusii:galon1. a dispnne, s a vaso111ntoricus kiizpont 

i>:~a!n1c1. n1ely a \·L·rnynn1;:lse111clked~s clúidl:zúje. ~·\ nag·y 

adaggal 1111..'.rgezéskor ft.:lll~pt'i vérnyon1ússlilyedCs a szivizon1-

!-'.Yen"-'.·t.:st'~gnck. n1ajcl sz1vizon1hiiclésnek kövctkezn1én.~:e. a rnit 
!1izony1t an1a kiiriílniény is. hogy halúl ut;lt1 ki"1zvctleni.il a 
SZi\·iznn1 villa111os ingerre n1;i.r nc.:111 huzóclik össze. 

_,\z a cl (1 ni din a gyon1orra és lit.:lekrc ép (1\y izg·;tt11 

hat;isti, 1nint a dig·ito:>:in rholnytis, hasn1enés 1. j)iurctícus llat;isa 

,·geszscg-es :ll!atokon ncn1 ;tllapilhr1t6 n1cg; ép t'igy vagyunk 

e tekintetben ;1z ;t dn ni din na L n1int a digitalis g!ycnsi-
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ciükkal; hyclrops carcliaca-ban szcnvedó ernbereknél azonban 

nen1e\yek n1é:g a <ligitalis-kt:szítrnén_yeknél is erösebb hÜ0"\·-
1 . . b. 

lajt() hatcisút állap1tott;ik n1eg, n1int azt alant léítni fogjuk . 

J\z ad o ni J i n na k a szerzők egyhangú kirnondüsa szerint 

nincsen cun1ulativ hatása. Sorsa a sztrvezetben és kilirilési 
viszonyai eddig n1ég isrneretlenek. 

Használat. „..\z a cl o ni s ver 11 alis na k, valan1int az 

a c1onicli11 na k gyógyalkalinaz<isa eddig- csctknc1n kiz<irúlag 

kétht:gyi.i billentyii clt'.gte!enség és a bal visszeres szújaclék 
s:-:tikulete esctt.:iben fenn.:illó con1pcnsatio-zavarok ellen törtC:nt, 

teholt f6lcg azon esetekben, rniclón különben a digitalis szokott 

szóba jönni. 13 u h n o f f és l~ o't kin n1ég a ftinek forrázatát 
<tdt;lJ;:: a betegeknek. ('e r V e] j 0 Óta azonban a SZt:rzÚk: 11\<Ír 

tt·ild1nyirc az ad o ni dint rendt.:lik. 

B u b no f f és IJ u r a n d inind a forrázat. n1incl a ható
~inya,:; adagol;:í:.;a ut;ín azt tapasztalt<ik. hogy incon1pensatio 

esc.:tciben a cst'1cslökés kift:jt!zettebb, crútcljesebb~ a szívton1-

pulat terjedcln1e észrcvcht.:tóleg kiselilJ lett; a szivhangok és 

a bcteg-stg· okozta zörejek tisztább;Ln: t'.lcsebben lettek hall

hatókk;i: a pulsus gyt.:rebb, rythrnicusabb. teltebb. eróteljc

sd>ii lett: a cliuresis HOll-,IJIO kctm-r<il 201JO--HOOO kctm-rc 
en1eikedett. ha \'csebtinta!on1 különben jelen nen1 volt; a 

fcl11.:rjevize;\és n1egszlint; a víz1.:let fajsúlya csökkent. szine 
vilúg·1)sabb<i lett: a hyclrops apadt. rnajcl egészen eltünt; a 

c.\·annsis. a clispnoe. a vérpang<is a n1;ij-. !Cp- cs tlidóben n1eg

.sz~intek. l~g-yszóval a con1pensatio betillott. l~urnulativ 

!Jat;!st az en1lített szcrz<:ik llt!lll Cszleltek. s a néha felk.:pó has

n1cnést és l:1nelyg-ést vagy· h<inycist kivévt.:, 1n;i.s kellen1etlcn 

n1eilékhat<ist ne1n !<ittak; a szer adagolciscira a betegek .sub
jr:cti\•e jobban érezték rnagukat. <iln1uk n1cg-jött, k<ihögésr6l. 

:;nvdobogtisról többé nern panaszkodtak. :'.'l'linclezt n1cge;·{is1tik 
1 f u eh a r cl, I~ e .r cl e n, ~'"\ 1 t n1 a n n~ I~ e n ha r t z és 21-I i eh a e-

l is. kik ki.iziil I~ e y de n Cs :\I 1 eh a el i .s rnég- oly esetben is 

l<itt;ik a szer cliureticus hatús<it, n1ick1n a digitalis n1t.:gtag·aclta 
a :-;;.:olg;ilatot. JJ a e os t a kéthcn\"Ü liillentvli elérrtelensé!.!é· 

' :-,. - :-, ' 

llt.:I·: e:.;y esctl!Jen ntin kí.tott cliurcticu:; hatúst az ad o ni~-

t (i l, de töb!Ji hat<.isú\·a\ n1er-; v0lt elcg-edvc:, s 1nint sz1vtoni-
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cu111ot a digitalissa! egy rangba á!!ítja. de n1c!y utóbbinak kelle
n1t:tlen rncllékhatásait és cun1ulati\- hatását ni..:111 osztja. 

I-Iog)· a szí\· zs1ros elfajulás<inál tesz-e jó szolg<ilatot az 

ad o n is és a cl o n i cl i n. az nern derül ki az irodaln1i adatok~ 
ból. azonban tekintetbe véve azt. hog)· a szi'vactiót e1neli, 

hogy a cliastole tartaln1<it növeli, s igy köz\·ctve a koszorú
üterek tclóclésCt elón1ozclitja: rniáltal a szív túplú!ására is 
kech··ezi)en hat. fcltehet:r'i. hogy kellé"> adagai, ép úgy nlint 

azt a digitalisntil J;;itjuk. jó szolgálatot tehetnek. A Stokes

féle ;\Ycaknccl heart eseteiben haszn;ilat<it illetóleg nincs 
az iroclalon1ban clegencl6 adat. csak ]) u b no f f ernlít fel eg_y 

ily r.:setet. n1e!:·nél az ad o ni s oly Jelentékenyen ja\·ította a 

beteg ;i\!apot<it. hogy az isn1ét rnunkaképcssé lett. szn·ton1-
1iulata jclentC:kcn)·en kisebbedett. s a con1pensatio-za\·arok 
eltl1ntck. 1Ja! szi\· tL.ilteng·Cs aorta bi!lentyü elégtc:.:lcnsC:;:.;gcl. 

vagy a nC:!kül is. az aclonis aclago!;;ís;it ellcnjavalja, t..'.p üg-y a 
véredények atheron1atosus elfajulása is: e~yedú[ aorta billcn

tyti c!Cgtelcnség- azonban nen1 c\Jen_iava!ja az aclonist. felté\·e 
tern1é.szetescn. hogy sen1 eri'iscn tülti::ngctt, sein nagy !okban 
elfajult sziv\·cl ncin ;illunk szeinhcn. 

11inclebhól kitlínik, hogy az a cl o ni s ver na l is ja\·a
latai és ellr..:nja\'alatai szívbántaln1akat illetve ép azok~ nlint 

a n1clyekct 'r r a u Ji e. P o t a i n és f~ e y d <.: n a. digitali:->ra 
néz\·e felá!l1tottak \·olt. 

I·fogy ai'. ad o ni s o!y értelcn1bcn nlint a cligitalis hasz
ncilhatú antipyreticuin-~ é:-; vérzC·sellcnes szer, s ,-a_ijon ideges 

sz1vbúntali11akn<i! póto!hatja-L: a cligita!ist. az irodalo111 nc111 

ad fclvil<i.~·osítcist. azonban \·alószinú. bo~·y ezen tekintetben 
is utánozza a digita!ist. 

Adagolás. ]) u b no f f 0s 1nások is a h e r !) a a do n i cl. 

ver na! is t f"orr<izat alakj;lban rcndclt0k, és pedíg 4'll-H·U: l.SU. 
vagy ;)·U-110:1:)0·() ::! (Ír. 1 e\·{ikan;íl!al; az ad o ni din b /1 1 

porban \·agy pi!u!úban t)'()l);j gnnot pro clos. 2---!,-szcr napj;iban 
lehet rendelni; pro clic; ne1n czt:lszc..:rli n·():2 gTa111on f"elül 
cn1elkedni. 

l. :1. !'· :td l'<>.:!t. 
{ 1 ,\ 1· !ll" ' ...... '.' il : ~! . 
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5. Aethoxycoffein. 
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l ... , l .. F 11 i l tr \"t:ff\-é~z 7\Iünchenben löt-:1 Vegytan. · 1 :- e le l A 1 · ~- . __ _ 

es 1 ö8~-bcn a cntTein sz<irn1azt'.:kainak vegytana:·al, fo~'.alkoz\·a, 
nt':hány üj \·c,r\·ülctt.:t ~lllitott eló. n1elyck nt:1ncly1kt.:t [~ t le h_n e. 
]·· k oh· sok. szCp fclfcdtzést köszön n1ár a the1-;:p1a, g~·ogy
„uie - ' · 1 kk{' b l· zen v1zscr·tszerhat;ístani vizsg;ílatnak \·etcttt: aia l. L'. i- an .. -·.. ·,· ~' .. 

.. .. 1 .... thox\·coffe1n is n1e1\ e~ lat alá vett testek kozutt vo t ,lz ,1e - . ., . ' .. _~. 
leg·ink;íbb a coffeint61 eltérfí hypnoticus sa_1atsaga1 3ellt:
n1cznek. 

- "thox\·coffein tapasztalati képlc:tc Cu, l·lu i\.1 ()_.. 
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l~bbCJl keletkezik a hyclroxycoffein: 

Gl, )J-COH 

' 1 

CO C-:\'CH, 

1 / /co 
CH11 N-C=)J 

aza?. C, H,„ ;:-,:, G, iHydroxycoffein), 

inely \·egyület hydrox~--1.icinak 1-J at.0111J"•' lt·,t . helycttt.:sJttetik 
e::; I-I„:el. keletkezik az a e t h o x y e 0 ff e i 

11
: 

CH, :\'-COCIL 
f - " 

CO C-:\CH 
1 ·-......_ „ 

1 

. ..._ 

, _/CO 
CH >f-C=N 

a:-:az l'.10 I-Iu 2'r.1 C\; (i\etltox.rcoffcin.i. 

l·· is eh e r :-;zcrint az actlir1x\·coftt:in ucrv ·'1Jl't· 1, l , .... -. • :::.„ .- 1 ,1nc o eki. 10;:-;J. ·) r. pontott bro1ncofJl.:in ((' I·I J'r:.:; () .1 ·> • 
1„·r „_ 1 ) . · ~ ~' 1 ~ .1 :.! - r. n1aro 
.:'~ ~ _cs. - ( r.„ bor:;ze~~bó,1 ti!ló oldattal forr<lsig hevittctik: 

c::J...kor igen cros react10 tan1ad. s a 101 \"'1<lél- 1,.,,„·1bl. 1 .. 
· 'j] ·· · · - • '· \. ·, JI lllC en1-

tc~ :ne ~u! IS hevt:s~n for1_·. }-\. n1int az összes brú1ncoflCin r:i-
ol~.ocl~-tt: a __ folyadekot tornian le kell szurni a ké1Jzóclött 
li1on.11-.<d1urnrul. I-Ia a szliredt!kct cr{;scn lcht•t1·,··,1- ., .. t·] 

-- · • - ' · "• 'Z <IC 10:-..::\·-
C0ilt.:.·1n sz1ntelen jegt.:czpt:ppé n1erecl n1e(.' '\ - . ~ ~ . !· ' . - ·' 
.·,· _, . o· ~ Je_Recze-. 101-ro 

\ IZ-~t:ll \-. hig borszeszben ütjegccz1tve jf_)l tisztithatók. .:\-. 
cgesz vcgyfolya111at .következh e(r\·enlett,-•1 f·'J. -"'it t' 1-·. . '· l' I _ _ :::.. ,.,.. e e,_ e o , 1 • 

; -r, Br .N) u,+c, I-L, OJ(=K Br+c H. "" 0. ()e H 
ibron1cortein) (alkoh.kalilu(r) ibron1\--1Í~·1 1·.:tetl,to- _.:,,_ · 1·1· ::„ 

· ~ -. "' , • X\·CO t::JHI. 

, .. , . --~~% act.hoxycoff<.::in: n1cly szintelen~ tús:~e~·ú. seh·en1-
lcn_> u. 11non1 Jérrcczckben fordul elt 1·· ·- - · . . -

• ~ l .... 1s::ie pencszszairu rnaiclnein 
egcszi..:n iztelen 1400 C.-na! o\\ ad, fon o hor:-.zesz\~:1; ko1~n\ t.:!l 

".lí'.ben, aetherben nehezen oldódik ·tl!··tli·'1l·b·t11 ,-,Jeli ti 1-. -, 
' ' ·~ ' \ ' la a11. Hn1-

tott Sllsavban hicleo·en is olclr'lclil· . n, ·1 . 1·1- 1 1 ~ 
J ,.· . .-., _. ' :-; ern Jl.Jlll 1' t.: ' ( é a1.1.al 
lr..:, Jt\ e chlora<.:thylre cs hyclrnx.rcoífcinrc hasad. 
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Hatás. J-\ készit1né11y élettani hat~isát }' i 1 eh ne viz:-;gúlta 

1neg legelőször, utána Du ja r cl i 11-1-3eau111 e t z és Ch ab o t. 
I•' j J eh n e vizbe11 suspcndcilva használta. I-Ia ily· alakban a 

gyon1orba jő, úgy könnyen felszivódik, u. i. 1núr igen h1g 
sósavban is könnyen feloldódik. \Tizsg~Uatai szerint a rana 

.esculenta n1úr 15-30 111gn1tól 10-80 p. mu\va e\bódul. pupillái 
kit;:í.gulnak, szivverése s légzése jó és erőteljes. reflextevékeny

sécre csökkent. néha-néha azonban isn1ét emelkedik, n1idón - ~ . 
·esetleg a reflex irradiatiója is észlelhető. ép úg-y, 1nint tiszta 
cotTeinnél. dc valódi reílcxtetanus nagyon ritk<Í.n fordul eló: 

rnajcl egészen cltünik a visszahajlúsi tevékenység. s 111ozgatag 

lüidés áll be, 111ely kezdetben centralis, de kc'.sóbh a körzet 

is b<inta\n1azottnak tünik fel; vé~re a központi idegTendszer 
teljesen lüiclittetik. azonban a sziv rnl:g jól ver, a ver
kcring·es nincsen n1cgzavarva. I-Iahil elótt erős izon1111cre\·s1.:g 
észlelhctú. n1cly útn1cgy a hulla1nercvségbe. 1Zana U.:tnpora

riüncil az izon11nerevség 111<-Í.r igen korán jelentkezik. de a re
ílcxek irradiatiója ncn1 észlelhető. 

Nyulaknál O,ö gn1. aethoxycoffein .szintén narcn
ticus hatúsü: az <illatok feje lehanyatlik. a szcn1héjak ~, ~-ra 

z<iródnak, a vl~gtagok szétterülnek s az cí.llat elszundít, fel~ 

zavar\·a ugyan könnyen felébred, rendesen járk<iL de nyugton 

hag·yatva isrnét clals;dk. l~zen állapot f> Ór<Ín ;:it is eltart, ::.; 

111idön a hatás cln1ült, az .állat teljesen egészséges. 1,0 gn1os 
adagra g·örcsök je\i.;ntkcznek, s a h<i.t.sr·í \·égtagokban izon1-
n1crc\cseg. 

IZy1nogTaphicus yjz.sgálatok azt n1utatták, hog_>· n1ele;~:

vL-rlicknC:l az ae t hox y co ff e i n a vérnyo111<isra és sziv\·en:::.:re 
qualitativ épen úgy hat, n1int a coflCin, de quantitath· gycu
gébben. 

D u ja r cl i n-1) e a u rn e t z n1inclezt n:cgerúsiti, s feleinliti, 
hogy a szernek húgy hajtó hatása is van, a n1i - tekintve <l 

coffcin ily ir<inyú hat<Í.sát, - előre is várhatLÍ Yolt. Ezen hatás 

(~p úg-r. n1int a cofiein ily irányú hatúsa, a vcschá1n izgal
n1ából vezetencló lt:. S eh r ö de r szintt:n 111egvizsgálta az 

ai.;thoxycoffcint húgyhajtó hat<.Í.s<Í.ra IH.'.:zve, szerinte a szer ezen 

hatást csak nagy, toxicus adagban gyakorolja. 

F i le h ne egészséges fiatal en1bcreknél 0. 16-0.2 gtnos 
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:tdagokra se1nn1i különös hatüst nen1 ~szlelt; O,ö grnra e1nel
kedett a vérfeszülés, s az érverés 2-ö-al szaporább lett: az: 
arcz kipirult, izz<.tchís ;:illott be, s l-~t órán út euphoria~ haj~ 
lamosság a pihenésre, sen1ittevésre jelentkeztek. 0

1
75 grnra 

szédülés, néha heves fófi:ijús volt a következn1én)r. 0,1-0,5 
~inas adagok után a következő éjjel az alvás nyugodt volt~ 
s a rendesnél n1élyrebb, nagyobb adagokra azonban éjjel nyt!g
talanstig volt észlelhető. 

Du ja r cl i n-B e a u n1 e t z szerint ezen coffeinvegyületnek 
cun1ulativ hatása nincsen. s lígy l<itszik, hogy a vizelettel 
;;·yorsan hagyja el a szervezetet. 

Használat. Fent isn1ertetett dolgozatában l,~ i 1 eh ne azt 
aj;inlotta, hogy kisértessék 1ncg az ae t h o xyco ffc i n a hen1i

crania azon eseteiben, n1idón a cofft:in is jól szokott hatni, 
inert tekintvt: narcoticus hatús<Ít, 1nég nagyobb sikerre 
lehet kilcítás. D uj a r cl i n-1~ e a u n1 e t z 18110-ban rneg is tette 
e kisérlcteket. l·I e 111 i e r a ni a eseteiben 0,2:J-l ,( l g-rn1 os napi acla
:..;·okat rendelt 0,1 gnnos tört adagokban, vagy pedig- 1nassiv ada~ 
;.;·okban 0,25-0,5 g1not. 1~ n1ennyiségcket vag-y tokocskúkban. 
\·ag·y egyenlő n1cnnyiségü natriun1 salicylicu111segélyével fel
nlclva vizbcn rendelte; néha előfordult, hogy különösen a 
111assiv adagok a gyornorba jutva égó ér?.ést, érnel~ygést. sót 
hcinyást is okoztak, ezért cornbin<ílta azután e coffein-készit
n1Cnyt kis n1ennyiségi.i sósav a s e o e a i n na 1. ;-\z erec11nényck 

n1elyeket elért következők voltak: ha he1nicrani<is roha1n 
Gevc;~ctú szakában 0,25 gin. a e t h o x y e o f f t: i n t egyszerre 

adott be. a roharn rendszerint ne111 ft:jl(idött ki. ha pedig a 
roha1n tetópontjün 0,5 g1not adott be egyszerre, a rohain 
1-2 óra 1nulva teljesen inegsziint, a beteg-ek elaludtak. s 
f e!ébrcclve n yo1na scn1 volt a rn i g r a i n e-n e k, s a beteg jcíizlícn 

étkezhetett. l:'.:zen aclagokntil többet ncn1 ajr.inl a bc{lllható 
szcdült:s s a kclle1netlcn gyo111ortünctck nliatt. e: hab 0 t n1eg
e1·nsiti D uj a rcl i 11-J) e a u 1n e t z ezen tapasztalatait. 

IJ u j a r cl i n-13 e a ll 111 e t z a héiro1nosztatú ideg zs~ibc:iinúl 
is alkahnazta a szert s en1litL hogr az biztosan t:nyh1tctte a 
fajda!rnakat. sfit <i!oinhozó is volt nén1cly esetben

1 
ha tört ada

.:...;okban O,ö-l .O g-rarn111ot rendelt pro dit~, azonban n1<Í.s erélyes 
h,rpnotlcus t.:S anoclyn szerekkel rnég- scn1 <illotta ki a versenyt. 

. ... . . h '111ier·111 i a o-\·akoris<i.gát, s tekint\'e, hogy 
Tek1!1L\•C <t e < :--. ., •• :_: •• -1 ecr\' idr> 

1· l· „zdetbcn sikerrel alkah11azott ::;ze1 e.esse ::.. 
a roha1no ~ a ,e. . . · J 'tto'J· ncn1 fölösleges, ha n1inél több l „ 1 .. nen1 coupu oz le '"• . . 

n1u \„~ n ,u - ~. „ „. ']l ·enclelkezésünkre: - ezért azt h1szszlik, jr_- 1„ 11 ne-el1enes sze1 a 1 . , . • 

n1 ;:-.;, , .. . J·: .. "t111-r.11vncl· éj)en narcoticus saJatsagat 1 ezen c0He1n- '"t:sz1 e • " . 
iogy ·, ·"n1eretese1Jb lesz, el6nyösen fogja Coh·tún jövoje van, s ha _, , 

• .. . cot'1"•1'nt1111 citricun1ot é.s guaranat. 'tt• 11· ~ cotteint, ' helyettesi c.:1 •• 

I 

\t:thuxvcuú'dni 
:.,;;i.trii ~nlkylki ;1,, 

(_.oicaini hydr.i..:hl•Jr. 

i'. 21:-\. 

!t.:!Tl 
0.05 

Nn . . \,•d1nxn:uffcini 1.U 
S:iccha~. :t!li. . 2·() 

,\l.f.puh·. ili\·, ín do;;. ;i.;1p1. \11.10. 
!.lc:r. :n l.'.:tJl·'· amybc. 

.'.". t Jr. l jl<Jft. . . 
:\enral,.;ia trigcmini. - )ligr:\111e. 

[ lt1inr<iin~Be:rn111eL:. i 

6. Ag·al'icínum s. Acíclum ag-al'icícum. 

l . ·" t va:zy aga r i e u s a 1 b u s t Ve!f.rvfan. ~-\ fungus aric .. '-.. ~-
.1 fenv(in élósküclik, C>rosz-(f eh t: r g a l o ez a) rncly a varos . . 

' "· , . IY111 inar re" alkaln1azz;ik n1int it.zaclas-t't" ''t•, :).dl s .::>Z!Dt.:Jl,l ' ;::, - j-j - . t 
"' 1--o·','l)*l.'...uro1),Lban is ha. szná_l.rúk rég_ e. J Jen, I,',".n ellenes szert. .... 1

·-- l 1 t 
.. „ LJ , I„I a i"· n-nek több inint száz t:v c:l0tt n1egJt: _ent ~. '-<l .1~ 
,l!.L e. . 1-·· '·b ··n is n\v·lshatjuk. ;.'dint sok inas JOI 
n1edenc.li.: cz1111u ,onyvc e .. , . ' 1 . t 18~1 ben 
. . . : . „ . · <r\· ez is feledés JC n1cn . ~ 1 -l)'>..;'/J1'tlhctt0 IT\-íJg'' SZel' ll~. ,\ J"· 
• e.„„ ' • ::.- • • • •• • .: I) No r r is\\" n l fend e n :>.ng td· „ "tre fel uira alkal1n,tz<1s,lt '-· ~ . , 
· eL · - . ··J J· _:.::ribb e'.r\·ik alkotórt:szct, az aga-' 1 J o un <r e'-'\" t:\-\·e •t:~ :--. J 1 
Dar · - ::-. :-,,. . _. ,. cr·' l s antihvdroticus ezé o ~ra 
r i e int isn1erte ft:l hatoan; ,t;::,clll ' . • • . . -·'· ,., 

. - .. 1 tt .. ao·1r1cus a lbus. illeL\t:: ezt ai<lnlotta. 1~zen Jd(J ota e ,t7. ' ::.. '. „ • , .• • • ·] 

. . . ,~ ., r i e i n ''\·ócr\·szcrk1ncsunknt:k eg} tk, lt.: let hat11anva~·a ,1z d :-.. ' :--. ::.. 1 J J 'J 
· , ·· , .-\z a g· a r i e u s a J u s > 0 ho"·\· inaradandó. alkatresze. „

1 l.'s:,;~.lJen F leury c;_:y a1norph ~{Y<~nt<lt vont ki, n1elyro 
· t (~ keYcr~ke Jl o'~'· ar. tölJbfcle g·yantas any;: ~ kt.:~·-dib kitünt. ::::.-



/' 

i' i,i 

(.\1ering-). e n1ellett ug3·ancsak F 1 e u r y e~y túkben jegeczecló 

savat is talált a go1nb;:íban, rne!yet aga r i e i n s a\. na k ne
\·ezett el, s n1e!y többé-kcvésbbé tiszta ~illapotban , a g· a r i e i ll 

név alatt ina 1nint g)'Óg3·szer szerepel. Ezen agaricinne\ iclen· 
ticus, de szintén nen1 eg-észcn tiszta kC:s%itn1én)·ck a Schrniecler

féle ,„agaricinsav·:, a .i\Tartius-féle >laricin~ :.:; a Schoenbroclt

félc ;,agaricin·c. :\leghasználtabb, s tal<in a legtisztább~ azaz frileg 

agari~insavat tartalin;1zú készitn1ény a :.\I ere k-féle .. ag-aricin'. 

_·\ !chetó tiszta aga r i e i n fehér jeg-ecz!apocskúkbó! 
vag3· jcgcczporból c:ill, kissé gombaszagú, ir:telen: tapasztalati 

képlete c:11; I-f::(i C>.,. C>I-I::. s kétaljt'1, húro111ato111os. az alrna
sav\'al hornolog sar, n1el.r 12<S-1:!9° ('-n<ll oh·acJ. ~,\ sav 

hidc.~· \·izben alig, forrclban azonban jó!, dc lassan oldódik. 

a:-: nldat viztiszta. könnyen habzcí . .s killlih·r.: a s;n· belólt: 

górcsői .iegr.:czek alakjáb::in \'Ülik le. 1-Iideg borszeszben nehe

zen, fnrr(íban. valarnint f()rró r.:czcts;n·ban is könnyen oldódik, 

ar.:thc1·ben, chloroforn1han nehezen . .:'\lka!i<'lkkal k<.:pzett kö%ön

bös _:-:('ii vízben könnyen. nehéz fen1c!.:kel kl:pezctt sói pcclig 

ncn1 olckiclnak. Sói. epcn Lig-y rnint a n1ag-asabb rt:ndü zsirs;l\·ak 

s6i is, oldataikban könnyen bon1lanak., rnidón egyrészt szab;:i_cl 
sa\· \·;:i!ik !e, n1<isrl:szt hasicus sók keletkeznek. 

i\z aga r i e i n, i!let\·e aga r i e ín s a\. ekiá]lit.:isa köriil 
n1t:nyes. rncrt a gyant<iktól csak nehczt:n tisztithatcl az n1c~·. 
l\ltg legegys%erlibb a kö\·etkezó e]ó;iJJit-ü.si n1(íd: i\ sz;ira:-:. 
porr;i ztizott go111b<it borszes;.:s?.e! kell kivonni. a kivonatot 

be kel! súritt:ni s lchúteni, rnickin fehér c:-;apadék kclctkézik. 

n1ely ne1n n1ci.s, rnint a sa\·nak gyant<ikka! kc\·crékc. i·\ csapa

dékot le kell .szürni, s liigított n1e!eg borszesz.szel kivonni, n1i

dón a g-yantcík legnagyobb része..: olclatlanu! \·isszan1arad. 1\ 
n1tleg bor.szeszes oldat 1nost borszeszes ka!ihyclrúttal kczt

lendú: a képződó csapaclek egy iclti rnulva leszúrcnd•), s cl
vctcnclt'i, a szúret pedig besúritt:ndó, \"izben oldandó, s isn1ét 

.szúrcnd1.J; a \·izes oldatot ezután chlo1·ba1·yunltna! kell ke

zelni. 1nickin az a f2: a r i e i n savnak \·ixbcn o!dhatlan baryun1-

sója keletkezik. 1~7.en sót szún.1n ;-;;yi.ijtsiik össze, suspencl<i!_iuk 
lúg borszeszben. forraljuk~ s bontsuk fe! lug I-I~ SCJ.

1
-al. i\ 

gyorsan készitett szúredék ha killlil. ad_ia jegeczes ;:U!apot

ban a csaknern tiszta aga r i e int, i!let\·e aga r i e i n s a\" a t. 

..•. ' "' ·1 v e.'. 1 t.: t tan í hat <i. s át I-I n f-Hatás. i\z aga t I. e 1 I .-, ' - , , . .: - „ l " 1-
. . . !J ··' r:rában vizsgálta n1cg. l\yakha1 t) •. d...i a-, l_dn els

tc1 tn1. lel;:,. , · ,. h. · ·1]·1 /ec'· 
111 • 1-" . '. i' r»·ttO cs1po: OI e < • . „ tott bórfelületre l11ntYt.: ...issc i.n' . - . . ,. d „ 

!osz. ., - o • old·tt'l heves füidaln1at okoz, sot genyc o 1 l "Ve t:>-0 /o·OS < ' - ' 'l·-'\-
.;:cnc c;Z ~ 'j Ü • 1 Ü- rr1n kutyak. íllélCS ~·l ~ cl /. ·. keletkczhet1 .::. :D- ~ n · : , 
(_rvu\a .1s is . I . , t o\-oz a 111 i szinten heh·-""'· 'b -ive lrínvást 1as1nenes ~ ., ' · · · 
.rvoinra a \' ' • ~ 'cl . 1 · J\, ltal·í.nos hatása hideg-,.,, . 1 .. ' 1- tulaj 0111tanc 0. e ' 

b~li izg-~to latas.u~-~ ..... 1„ c16 1-öz )Onti hüdésben~ a bór elválasz
vérüeknel lassan ki C:J 

0 
" ·l. _. ~„ 1 _ .. dés lf\'encrUlésébcn nyil-

. .. 1 .;sében s a sZI\· n1u ~o - :;-,. o 
t<ls<.inak n1cgszu1 e . -- .. e i n s ·1 vas - na t ri u IH 

. ]' ·1--· ,'1 0 o·)::i-0.0:) <TJll. aga 1 1 • ' . „ 

va.ni.11. -H.: ~.tnd . „.... . . ::-. l' , J" ·Crül n1ajcl JTie'r is szu-
1. f> ·1- ~ndése után a cgzcs h} . ' ' ;;., 

linr a a ccs ~e . . . , ·] "l·J·" erótlenekkc.'. lesznek. a . . "•rt·tn·-n1oz1rasok t en) 1e ~ d.:. . 
n1k. í\ \e,., ':-. ,,.., „ •• -. ]- és icleack j).n·athato-...... "l---· .. ··<T ""\·cnnu\. s ,1z 1zn10' · >'.'.l ~ • 

rcflc:-.:-b..:\ e ,cll) St.:o :-.. :-. „ . , .. 
1
_ 

1
.. ;\ 

1 
l.re<r bevitele 

szíg·a ni ellett .:iltcd;i1.1os l:iicl~~ ·; ~~·J1locl11'e.~h-~:l·\ . .1. Ór<~l ~11ulva pccli~-
1 ' · l szivverc..; "\ c1 u , ' • 

ut;ln. orava a . ·. . . ::-ol. b • J. d l·issé összehüzódoU: 11 . " .· 1l"tj<l diasto e an, IH<l '. „ 
n1cg-a .t sZJ\ · 

1 
< • • • : .··1:. ·:t 

11
cn1 \chct ellen-. . 1 „.1\.\".'!'t.:" "\ c1 u esc 11 . otlr1n L\tropinna a s1, , e . :-.. . . 

a ap , . .1. • , • „, "'r·'ll;:ist az ag·ar1c1nsa\· 
su!yoz11i: a n1uscar1n uta111 sz1~ 111~:::.'~. -, .. l nC.:rn·ezt'.:s után 

.. t t" '\7. ·t u •1 r 1 e 1 n s d \ ' <1 1 ;-, 
lllt.:'r 11e1n szun e 1. 1 • ' t-o, . 1. ·1--' . J· 1-·-··,tal·an'1j;1 ' . 1 11 t ·: hn,„\. ·1 }t.; ~tlllcl' ... u,, ' H -.··. IU perez 1nulva esx e 1e u. ·::-.. ' . _

1
_ 

'":'.'..... , . „ cliibb kicmclkeclr1 bórmirigyek ellaposodt<1 ·., 
sz,11,1zz,1 lett. a.. - . , . „ . \, lt \·izs<ralva 

. . . J- h1n1enJe <rnrcso cl ,t . b 
s az üszóhürt:.·a n11ngye1ne" . ;-, - . . . 1 t-'1s·1 alatt. 

. . .· ·~· ·1- '. . Úff\. n11nt az at1op1n 1a ' ' t'ltonn·onak 1.tt::iz1 ": cpen '"'• ' · · .. 
1
, .

1 
s 

' :-. . · t . ·iz -1 <r art e 1 n s ,1 ' • :\Ielc(Tvériieknt'.!l I-I o t n1 e 1 s e r ' . ' ::-. .. -1 '· .. . .. 
• b . : r··t ··n· ·1 11\'tilt\·e n \·otgu::-. ll ·1 t r i u 111 b(·)r alá fccskenclc.::se ut,10 o e'"' ' • 1 . . . _-1 l" 

, . . .. t 1- · l- l·czc et1 izg,1 n ,1 t , 1.;" zesi kozpon n -r1,1" " , , . 
eclt:11y1nozga ·o es "' . „ , , l lt,. ·z "rt <T\"LTlilt 

1 1··f ··j"lócló hüdt:set e::;z e e' t: .e :-:.. 
utan. azok assan de . . . ". ·orn;;s kC~r'1bb 

111 „11-"tt eleinte t!111elkeclett d \ e111) ... i , : . 
s:.i\·veres ,_ '- , \l· t \- rt! .

1 
\r.:rrzt:.., 

1 han\·at!ott. J\ ha\;t\ ezen a ol 0 d < •• ' ··1 '1~··· 
pt::c ig erosen . 1 1 ,.s ·í.\t·d·ínns •rorcsn ( -.o-
lllt::'r<iJ!üsa foh·tcin következi { Jc, ern_ , '., . -1,..., ~ ·.· i. ,.,..l-

,.., • .. 1 ) l ., ·t ·rsénes \<.:rrzcssc Illeg s :--.' zött (fullad<lsi görcsn { : la incs e . :" . ~ . .'. ~t'Js·ín-os 
. . , . l·l·'l iécris beall a vern~otnds !.,,...,. ~\'.~.tl;~luk '.1 .. lu;,'.'11~1;~~;1. '\''~.:rit1~kd;{dasztást (macskák talpán tür· 

c~„o ~ ,efll.:;-,t: . . . ·.···i·I·. t"i S<°Jt crreszen ·1 . ·1·1c1nsav c::io~~en. ;-, lent a vizsga at 1 az ,Lg' 1 · · _ , .. .· } . „í . 
. .. , . . ,. ]·[ f n1 „, i s te.:: r szerint nen1 kozpont1 t.it,_s, 

J1lt:'r !S S'IU!1tetl · t:Z O t.: • , 1 1 .. · tJ· ·· 
,..., · ·· , __ . , _" .. ··1 ·:1-., rr\·akorolt hatasna' (0\ e ... i:.;z-h·1ncn1 az elvalaszto Lcs?.u e" e ;-,. 1 .. · 

' . ischi;tdicus izgatására a n1ac.~skata p. n.1.1111.·, incn\·c: LL 1. a n. 1 1 
. 1 1·c-Titékct. dL'. pilncarpinna' ){J! ,1,'" . , \·r.:i nt.:n1 vú!asztottak e '· 



rccskendcse hatékonynak bizonyult be. .:\ viszonyok ti.:hat 

ugyanazok, n1int az atropino:-; anidrosist il!ct6leg, de ezen 
qua!itativ egyfor1na hatüs n1cllctt quantitativ különbség van 

a két szer hatjsa khzött, u. i. az atropin. inint azt p r ö \J. 

s tin g vizsg-úlatai kiderítették1 20-szor erósebb anidroticun1. 
n1int az aga r i e i n sav, ]~z utóbbi sen1 nen1 t;ío·ítja a pu
pillút1 se111 ncrn csökl~enti a nyül és könnyelv<ilasz;;i~t: sfit az 
tttóbbit néha 1nég. e1nelni is kéj)CS: valószinülecr urrvanio-,,- üli - ~ :-:.... :-. ... 

a dolog a gyon1or1 pancreas és bt..'.lelvü!asztús tekintetében is. 
Használat. ~'\ gyógytanban az aga r i e i n csup;ín csak 

rnint i z z a cl ú s e 11 e ne s szer nyert alkalrnazüst. s n1int 

ilyen h y peri cl r o s is n1inclen a!akjtiná[ ~p úgy haszn;í!hatci 
inint az atropin, rnely fölött nagy eU1nyc, hngy l..'.rnbernL-·l 
incg nagy- adagai sen1 toxicusak, 

J o un g után S e i f e r t (_l K8H,i alkalinazta a :-;zert !eg
t::!iíször, s phthisicusok (ijcli izzad<isún;:l[ t:p tigy, n1int syni

pathicus h;intalrnakn<íl eli'iforcluló hy[Jeridrnsisnü! is i•rcn 
10 ~ . 

hat;íscí.t !<itta: ki:l!cn1etlcn n1e!!ékhat<isnkat nein t:s1:!e!t, :-: Úi-:"\-

tt:tszctt neki. 111intha a tiidnvt:s:~e-" betegek köhí.ig<..:sL:t is c~iÍ
!apitotta volna, 111i11él fog\·a azok jobban aludtak: ;t h<'.in1ér

sl'kre hat.:í.st ncn1 gyakorolt: ha a szert hosszan adag·o!ta, 

úg_\- az adagokat cn1clnie ke!k:tt, a bet<.:gek Ligy !ütszik tneg·
szokt;lk a szert. S e i f e r t ada_gainak legkisL:bbje (_)

1
()0-± gni., 

legnagyobbja 0,02 gin. >:olt. s ez adagokra a tclies hat<:Í.'-i 
:-1--~{j óra 111u!va jelt.:ntkczett: aj<inlja ezért. hog·y p~ o. tlicltí

V1.:."'1.eseJ.:nck a szer este. lefek\·c;s ek1tt :2 (:ir;í\·al aclassl:k ht:. 
S e na tor adagai, 1ne!yckkel .'-iikereket ért t:!, 0,0Uü-0.0l. gn

1
. 

\'Oltak; ug\·anó ajünlj·a, ho~\- s1.ecrénvebb hcte<rel-nt:k •t cli·'tw1 
' - - '--. ::::. . ::--. '" . ' ' ;-. ' 

fi_!..:«tricin helyett az agaricus albus sz<iritott por;it rencleliiik 
( ),;J-0,i) ginos cg-yt:s adagban. l 1 fi eb r a in Prágriban szin~én 
n1eg·erósiti } n un g- és S e i fe r t adatait. de hozz<itcszi. 

hogy az aga r i e i n csökk1.:ntvén a verit<.:kelvúlasztúst, c1neli 
a diur..;sist, s n1egszlinteti a szornjaz;lst. Lau s eh 111 a n 11 tr. 

IJ u 1 ti e s k a (oor\'osnaJ.: lluclapest Szt. 1\.1.ikusi osztüh-;ln tett 

kisérletekét az aga r aci n n L' l és OJJOö-0,01 g1nos acÍag-okkal 

j"Jhthisis eseteiben biztosan csökkenthette az éjjeli izzadást. 
% i n1111 e r n1 a n n szerint i_..; _i<Í aniclroticurn az aga r i e i 11 
tiidfiveszesek izzad;isa eseten: nen1 ct11nulatív hatüs

1
·1. sí1t ín-

,\(.iAl\H'.l::'\t.:)J. 

1--ibb 'r\·or:-:an folyik le hatúsa: a betegek azonban hatnar 
... , „ :-.wl· ·-· 1~ 5 ·1-\-or hoO"v hat<ist érjünk el~ e111elni kell az 1neg::<ZO ... Jd ... , - e'"" • ::.. . _ .. 
, d""O' z i 111 111 e r 111 a n n dolgozott eddig legnagyobb ,tdd-,1 n l. • } 

go1;kaI; felnótteknek legtöbbször U,02-0,03 g-n1ot ,rendelt'. e e 
feln1ent 0:0-± grnig is: gyerrnekeknek 0,002-0,008 gn~~t ,1cla
,rolt. :\Iiliartuberculosisban szenvedók izzadása, rhaclut1cusok 
::o ·· j' ... "·s· •.-~Jold 0 ]1' 1·zzad'ts e;.;ctciben nern látott kifejezett tcj1Zzac aS<• ,_, 11... u • ,, " - .... 

1 · c'rJ Uf:T.\-- nen1 ta1)asztalta: a n1it Seifert 111cgen1,lített, 1atast, .~ 

hogy t. i. a szer a köhögést csillapitotta volna. I·Iasrn~ncsel~~t 

·itl:io-o\·isa ut<in nein észk:lt. s ezért fölöslegesnek tartja op1a-
' ':::. '. . ' \' 
tokkal J..:ijtni i.issze a1. aga r i e int; 111ár azért sen1 ;„1_1an J'.l 
ezt. nit:rt az opiútok tudvalevúleg ügy is növelik a ventekelva· 
1

- -. t·st l'i··111 cotte ·t I il:ae-i belcr\·ó1rv;:iszati klinikán tett ész-,,1~z ,L . ' ' ~ ;:-, ::>. :--.. , 

lelctl!i alapján igen dicséri az aga r i e i n izzad<isellencs hata

t·l-.;·it nerncsak tliclc'ivt:szt.:seJ.:-nél, hane1n az oiy kc!lcn1etlen 

„,'1 ;~·ip~-rin-izzaclás eseteiben is, 111elynek felléptét __ ~'.·01 g-111. 

a~ a r i e 1 n n1eg képes akadályozni; ezen adag kulonhcn ta-
:,-szt·tl·tt·1 szerint errvenló 0 OOOti atropin hatásával. p,. , e ' < • • ::,. ' 

"\Iin<lebbül kitünik. hogy a?. aga r i e i n v. aga r i e i n

s ,1 v ti_id,1vészcsck éjjeli izzad;isa ellen elég hiztos hatüsú, s 

nlint ih·cn az atropint igen jól pótolhatja: az utóbbival szen1-

bcn eló~1\·c a hatisos adag-oknak c111bcrnél ártaln1atlans;'tg·a_: 

111en- lch;t kisérteni sikerre ki!~itással hypericlrosis 1n<is esetei-
~ 

bcn is. 

Adagolás. ,\da~ felnóttnd l J_llüii-OJJ~-O,O.l 1!1 pro dth 
napj. 1-:2-szer: g-yerrnekeknt:l 0.002-0.l)O;J~0,0?0 (!,1 pro 
di 1-'. ~·\ SZL'r pilu L.iban, vagy por alakban rendeiendo. I-~;1 ha~· 

nienest idézne elo, össze lehet kötni opiátokkal 1 pulv. Dovcn, 

innrphin!, épen ugy akkor is n1egtehetjlíl~ ezt,_ ha a hete? 

:-:okat köhüg·. l~ór aLi fecskendezni ne111 czclszcrü az a 1-r,:~.r '~ 
e i 11 t, neh...:zen sziv<íclik lel s er/-is f~ijclali11akat okoz. l·-J_1eii 

i:~zacl;_i~nál leg-jobb. ha este lefckvé:-; elott 1-:2 urúval nyujt

iuk azt a ht.:'l~:;·nek: az l:j ki:')zepén isn1ételni lehet az ada~:;ot. 
· 1 ·1 ]1n ·\· a Sí:cr !-!osszas aclageilris ul:ln, ha azt. tapaszta no.;:: -~-

l:czdi hat<i~út vcsz1teni. e111eljük az adagot. 
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h.l111. \\ ncheB."'ch1-. lNHü - ,-.; i l' i· 1 . li . , - . - " " 1 utte. ":d. 

1 ~·..: I, f . e 1 .t Hl. \ nu 1·c::tux rt•mi.:d1:.'. v;;;·Fi ! · „.,. '-l' eratu111 - lj', l ·1 \ · , J ' · ~ ~ • · 
· • ·.• 1.'l 1111:tnu.(, 1-,,~ 1·;i;;··it 1SH- ·)- ... 1 . _. 

'" 1··1·· ·-- ··•''·-'-~·--UJZirn-
t· i· ln a ll u. ·e JU d1t: Ut.·h·indluno i1rr Íl! - . . ...; ·! · , 

\ · · l " ' 'u · e 111·1·i-„:u1."'"lHlerungc:r1 niit 
: gancm. ;n1l!I, [ Jj~~ert. 1.-.;,':l;·). - l l) 1-' r a ll e n t t \·. \ll 
;·t.·ir. J,'l,');), ·"· ;-117. l\elerntu1

11
• • ;.it:lll. IUt"il. ("c:ri'.r,d-

7. Alumínium acetico-ta!'taricum. 

Vegytan. i·\z eczcts.avas alun1iniu111 n1eh·et I' . - 1··· 
·,r b„· b ... , .. . )l!! 0\\ '\.0-

:.·;~tS ei~ ,~.11 Lczcl_~~t ~lo:;zo~· .~l ~ebkeze!ésht.:n alkalinazni, Jji l !-
h szc1 int eg") ike ,1 !egk1tunobb sebfertoztclc:nító sz ""r ""i- . !· 

s 'l cocc l t · · · · .t: c„ne,, 
- ' 0 Jac "<.:ria scptica-ró\ irt narr\· nn1nl--;j-.;b·1·1 - I·"". l· · · J • :::.. "'' n '• d ,o\ et-
,czo ..:::et nioncl1a olclatairól: ;;-}~a,· /)erez'"' ''-•111 1-'il ]. l . ..... „ '- ,-,e \.e en1 1nn·v 
g-ya \:On kötözés ezen sc.:bvizekkel lc<.r-t]·i!,1, 1-S 1 - . d, , -.-.,,_ 

-- l " . ;:-.' ' o )' e1 e nH.:n\·-
n: e Jarna. llllnt a carbolsavas kötések. tin\· l·lts· ·1- : ·1· 
dh·at" J t ·1 ·1 · · :::>. ' - zi„, neinr e"· 

. '- JU .;a n1u ta {, Inert ncn1 birnak tcternes szaot·t!a 't · l .0 

tassa!. ·, " ... ' . . . :-, e { 11! 0 1,l· 
. cn. nen1 dJ<tn!haton1 elc•nrt.: liaszn-'1latt1l-- t ]-„ ' fi ': 1 :-.:-. '· • ' ' '-d '-OtSZt,;'"(;: · 

crtozte enitl,.sére.-:: ; a la 11 cl~ I · e - .. „' .. . . l !\. 

J·· ! . . . . . e rl 1 0 1 x szan1szeru aclatok
\.d. is b1;;,ony1totta, hogy az alu1niniun1acctat kitúnó antibac-
teriosus szer. nen1csak, hancn1 desoclor·ins l1·1t-'1s·1 l·s „ 1 ' · B · ' „ 0 , , • erose 10 
n11nt azt illroth hitte, s nagy clonye n1eo·, ho<r\· n 'tn rn . . ;r, ' 
ll'l<T\· h· t b :-, :-.. e t.:l :::,C1.0 

':-,„ <L ranya azon an. hoE\- készitése 110"1'011 I·"" ·""J , , 'I' ....... ':-. „ot U !lH.;n\·e·„ 
.szi arci üllapotban ncrn is ·Ulíthat•'i J.'· ..,. , • :::i 

• . • • e e . e fi, csupan csak vizes 
nlcl.1tb,111. n1elyet ha n1cgkisérlünk be1)<Írolni. 

egy n1eg- hasi-
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cu~abb alun1iniun1só képződik, n1cly vizben n1;ir fel nen1 ol

dódik. Ugyanez történik, ha a liquor alurnin. acet. hosszan 

;ill. „'\z eczetsavas alu1niniun1ot szihírcl, s vizben n1égis old

ható alakban előállítani, sokan n1egkisérlették: igy p. o. gly

ccrin hozzáacl.:is;.íval bepárolva (alun1in. aceticun1 glyceri
n a t u 111 s i e e u 111) sikerült eg}· erősen vizszívó port clő;i\ lítani, 111ely 

hideg vizben oldhatü niaracl. i\zonban legjobban sikerült az 

aluminiun1acetat hátrányait legyőzni az a 1 u ni i ni u m a e e
t i e o - tart a r i e u nl nevii kettős só elór.lllitásával, n1ely kü

lönben az cczetsavas alurniniun1 niinclen hat:isával dicseked

hetik. ]~zen készitn1ényt .:'\ t h e n s t ü cl t úllitotta c\ú, ugyanaz. 

ki az alurnin. aceticum g-lycerinatlun siccum-ot kész1tettc. E 

kcttós sr') különbözu n1óclon ;l\lithat(.) t'.lú. le_::,-cgrszerlibben 

Úg')". hogy ~) r. a\os eCZL~tsava:-: alurniniun1 :2 r. borkr'·ísav sc

-~·clyCvel clegendlj vizbcn o!datik, s a szúrt oldat szárazra 

bepúroltatik: de ügy is nyerhetó. hogy az oldatból borszesz

:-;zcl kicsapjuk a kt.'.szítrnényt. 

.-\z aluinin. acet. tart. kettós só, 111elyben a borkósav 

vegyileg ki.itve van. i\ kész1tn1én}· szintclen, fén_yló, gun1n1i

~zerli darabokban furdul eltí: cczetsavszagú~ összehúzó 1 sava

nyu izu. ke\·és vizzel kezr..:lve stirti oldatot képez, egyenlc'.í rl·sz 
vizben o!clcidik. ne111 oldódik borszeszben, aethcrben: g-lycerin
bcn. (.Jldatai nt.:n1 kocsonrüsodnak n1eg, r:n~g akkor se1n: ha 

hcv1ttetnek~ sen1 csapadék nen1 képziíclik azokban. Igaz ug·yan. 

h( 1gy pora, ha a lég·en hosst:an ü!L \"it:bt:n nehezebben lest: 

<•ldható. de azcrt n1ég·is oldbattJ. I~e~jnbh. ha jól ztirt üveg

ben. \·agy tiin1cny vizes oldatban tartatik el. \icgyképletc 

ninc:-:.en 111Cg· n1t:~-;illap1lva, c\t.; F' re s en i u s kin1utatta~ hogy 

b;lrn1ely 111ódon ~il!ittatik is elö, egyen\h arányban van bennt: 
;t\u111iniu111, eczctsavanhydrid. borkósaYanhyclrid és viz. 

);°e tartal111azzon s..:n1 kénsavas alun1iniun1ot~ scn1 chlor
aiunliniu111ot, setn ('d111ot, rezet. arsent és vasat. 1 I<:én1lés(.'.k 
cli1ur!Jaryu1n111a1. aq.~·· nitr.-al. kCnhyJrogé11nel.) 

Hatás. .·\ n1i hat c.l s<Í. t illetL heiybclilcg alkahnazva 
ii.c-:~zchuzó; a szi"ivetckct tön1httcbhé teszi, azok \"0rb6ség"<.':t 

<1z edcnyckrc hat<ls;in;í.! fogva csökkenti, a 11yúkh;irty;ik el

v.oLt:'í:toi.c:üt lc.-;;~cdl1tja: tö111,~nrebb oldatban ep ug-y 111int a 

t'.111.-:11. :.;ycn;._:·t.'.n edz1 i. lecsapja a fchcrnyl·ket. cny\'Ct. n1ucint, 



ALLD!t:X IC)í ,\<:1·:T1r:o·T .\H T,\ !: 1cr:~1. 

pt.:p~int, pcptonokat. Desodorans és antizyinoticus hat<isa ~1) 
oly értékíí, n1int az alun1iniu111acetaté. i\Iegje.G;yzendó, hogy a;: 
utóbbinak antibacteriosus hat;:ísút illet6Ieg- J alan de la ('roix 

kin1utatta, hog-y az l : 427 higít<isban a lnís!Cnck már kifcj

lr'Jdött bacteriurnait rncgöti, s 1: .J.268 higít<isban a hüslébúl 

sz<innazó bacteriurnok kifejlődését n1egakad<ilyozza; ig-y e 

tekintetben a carboln;:í] hatékonyabb, n1crt az utóbbi csak 

1 : 22 higít<isban öli 1neg a húslé bacteriun1ait: s 1 : 60~! higí· 
t<isban akaclcilyozza rneg kiftj!úclt.!si.ikct. Schede alun1in. acet. 

tar tari cu 111111a1 tt.!ve kisér!cteket, azt egészen kitfin'\ n1inclen 
n1e!lékhat;:istól 111ent antisepticun1nak jelentette ki. 

Használat.~-\z a!u111in. acet. tartaricu111 hel)-bclilcg hasz
n;iltatik 1.-isszehúz<~1. szagta!anitó, antisepticus sz;ij- é:-; torok

,·iznek 1-2°-l,,·os oldatban; a sebkezclt!sben pt.:clig scbt.:k 1110-

sogatásüra. kötözésérc 2-3°, 11 -os o!clatoklJan: kli!önbözó ala

pokon íellépf-í ozoenúnál. iclli!t coryzánúL 1né·hr<ikn:i! fccskcn
désckre 2°/11 -os oldatban: búzi-is l<i!Jizzad<isn;i] a l;ibaknak nap

_i<iban egyszer n1eg-n1os;ísúra 1°/(,·os oldatban; fag-yclaganatnk 

HO-;)OP 11 -os oldattal ecsete!tess<:ntk: g·onorrhocún<il 2 1! 

0
-o:-; 

{)lclattal 2-H >: napj. fccskc:ncleztessék ki a hügycsó: bronchitis 
putricla, tiidi'igangracna esetén 1-2(!/

0
-os oldat penncte ;i\ak

j;lban H-4 /~ napj. légcztesst'.k bt:. S eh ;1 íf e r, I, a n g e L·:

J-f o ! s te g-yakran por alakjéiban licfújva haszn<ilt<ik az orr. 

flil és torok kU!i.inböz(i búntalrnain;:il ; ez azonban ncn1 tanü

csolliatc:) a szernek substanti<ihan 1naró hatása n1iatt: 1() egész 

.·!5(11,,-os oldatokkal ccsctelc'.·st.:k az i!y insufflatiokat jc.íl helyet
tcs1tht:tik; ke,·L:sbb0 jó az ily oldatokkal taznponiroz<is, n1ert 

ekkor az ízgató és n1aró hat;:ís szintén ér\·ényre jut. holott 

li.::gtöbhször csak az adstringen:-- hat<isra van .szUkségilnk. 1Jcl
sóleg tigy használható n1int az alun1en, csakhogy olJatban: 
kiilönösen _Í<:Í c·recln1énynyt.:l kecscgt<::t all.;:a!111aztísa g-ron1or- és 

bélhurutok oly eseteiben. n1iclnn a nagrfokü er_iedt.!s összt.:

ht'izók llH::llett fcrtoztclenitú szerek alka!rnaz;:is<lt is szüks.:ig-cssé 
tt.:szi. l)el\'érzésck. tüdfivérzések eseteiben ép annyit \"<irha

lunk l: szcrtúl. 111int az a!un1tnt/i!. _.\dag bt.:lsoleg oldatban 
1 ·( l-2·0: I :)()'() 1 ír. ,-, ·) ur. 1 c\·('1k. 

"/" .\l\llllil:. acet. tal'l. 
.\<ptae de;;t. 
:->yn1pi ;;impl.. 

_l//JS ~;::ij~tnrokn;:. 

/•'.·"· .\lumiu. acet. tart. 
. \quae ck,;t. 
Tinct. ( lpii ::impl. 

.lf/JS I!tig"ycsi'í!Je fec,;kendti.~re 
( ;(\JlOl'l'h0t':l. 
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111entha-
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1, , vizzcl hig1tntt k(·nsavat (Jl'!· licng·crbt: ()f)U kcrn. é!-:}·tn ci re.sz 
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tünk, s :-300 kc111. olyan a1nylcnt, n1ely 2ö-.+5n l'. közötti forr· 
ponttal bir: a;.:: edényt a;.::onnal elzárjuk, s vizszintcs helyzetben 

fagykeverékbc helyezzük. s n<.'.ha-néha összcrcizuk. I(örülbclúl SO 
pcrc1.muh!a az a1nyh:nnek egy része 1nint a1nylkénsav felolclóclott, 
n1cly oldatot el kell választanunkaft.:lne1n oldott arnylentől, s két

annyi ti:rfogat vizzel kell kevernünk; kis idó múlva az oldatot vizzel 

ncclvesitctt szlirón átszürjük~ hogy a még esetleg visszatnaradt 
a1ny lent is el tüvolitsuk belőle: ezután a szüretet n1észtejjel, natron

luggal vagy kaliltiggal közönbösitjük s átdestilláljuk1 n1cly utóbbi 

rniiveletnél elr:íször is a képzóclött an1ylenhydrat 111egy át kev0s 

,,.·jzzt.:I .... .:.\ párlatot frissen hevitcttkaliun1hydroxiddal viztclen1tjük. 

s fractionált cítpárlúsnak vetjük al~i. n1iclőn csak a 100 és 1 O~·;)n C. 

ki.izött átinenii rl::-;zt tartjuk n1e~. l~z lesz a tiszta an1y\c11hydrar. 

.·\z egész rnüvelet lényege abban úll, hogy n1idé'in az a111y[en

kcr1:-.avat 111észtcjjcl, vag)' vizes natriun1hyclroxydclal. \'ag-y 
kaliun1hydroxyddal h0zzuk össze, kénsavas n1ész., illetve kénsavas 

11;1triurn. vagy kénsavas kaliun1 keletkezik, s an1ylenhyclrat. 
:\ kC:szítn10ny tisztaság;.lt fajsúlya, forrpontja (v11. kiza· 

1«1.sa 1, K r. vizbén o!dhatás<iga fn:;j<ik fök~nt jelezni. I\:.ö\·etc· 

lt.:ndú et.cnkivlil: 1. ho~<r oldata a kék lakn111spapirt ne vLi· 
r.-_i.-:itse 1neg (kénsav kiz<ir«:isa); 2. vizlJen oldva s kevés kaliu1n· 

fH.:rn1anganattal 111egfestvc ló p. alatt ne színtelenedjc.'.:k cl 
{ a1nylalkohol kiz;lr;:l:-a); ;_L néhány c:-;epp kaliun1 bichro1nicun1· 
oldattal Cs sósavval keverve s gyengén n1eleg-1tve: ne kclet
l:e:-:zck t:ölcles szinczi1clC:s (aethylalcohol kizárása). 

_.\z a 111 y ! e n h y cl r a t tarta.ssék jól z;irt s;irg-a. kék. 
\·;1~~- fekt.:te livcgUen. húvösebb helyen. 

Hatás, _.,_\1. a rn y len h y cl r a t é 1 e t tan í ha t ú s <Í. t 

~I e ring vir,sg<i.!ta rneg. 1-'.c:J.;;lknú\ 6"/o-os \'izolclatban ()·()!"! e;..:ész 

O· I. ;_:nn b( ir ;i];l f ecskencle!.\'e 111ozgatag- lüidést •:szn1Clet len · 

S;:::;et okoz: ni.:n1sokúra azután teljes érzéketlenség-, s rcfle:-:
!iíán:: jelentkeznek. :Xch;lny cira 111ulva az <illat egészség-cs. 
l Lt1.inyulak 2-:: r-;rn1trll n1ély <ilon1ba n1erü!nck, inely (j eg-o..::-i: 
1 H (Jran ;lt is eltart; cz alatt a visszahaj!:isi tevékenység er<'1-
scn le van rokozva. sc.1t fel is lehet füg·gesztve. Fe!CIJrccJ\·e 

az al!atok teljesen e;;és1.~égcsek. !Zutyáknál ugyanezen tüne

te;.: c..:sdelhetiik a 1nc:-;·ft.:lekí adagT<L ~'\z an1ylenhyclr;Ít tc:hat 
czc~1 ,:JlatnLn;t\ c.:rc!\·c.s !iypnr:)ticus hat;i.SlÚlak n1utatkozik. 

tl[Zfff··· 
S~!l 

A:l!YLE~t,;)J l!YDn,\TÜ;\I, 

' a ni v 1 e n h y cl r a t na k erősen hypnoticus adagai io.Z • 
. „tlto··t·1t1···il· n1e1r a lécrzést ezen állatoknál, csupán halá-scn1 V< . ,, • ' "- :-. b 

los adagai csökkentik teten1esen a légzl:sszárnot, s a halúl 

1-:·rrzéshiidés következtében áll be. f\ szívre az an1ylen-
c:-. . ' 1· 

h\·drút rnajcl se1n1ni hatást sen1 g-yakorol, a sz1vverest a 1g 
·1 .' - r1··1t-'ssel o.·,·e'·nti a vérn\-otnást le nen1 szállítja, s ezen 

Jlt.: hUl\· · ,__ - b- · • 

köriilr~1é~y elónyösen különbözteti n1eg a chloralhydr;ittól, s 

neaerősíti S ch n1 i e cl eb e r g azon <illit<:isát, hogy a hyp-
1 ° . 1 1 l 1 1 l noticus és narcoticus hatású szerek közti azo .::. rne ye.:: la o-

ircnrncntt.:s aetherek L:s alkoholok, sokkal kevésbbé veszélye
~tk a szivre. sokkal kevcsbbé sz<iilitj<ik le az eclénytonust, 

:nint a 1.sirsoroy,at chlcírozott vegyületei. r\z an1ylenhydrát 

i\I e r i n ~· ;-;zerint rnindezcknél fogva középaclagban h1leg a 
:
1
a•T\' an~·ra •r\·::1koro! llatúst. s csak nagyobb adag t;;in1aclja 

:-, • :::.. h- f1 1 , 
111 ~-;.:.· a ~erinci'.veklt s nyúltve\ht. 111idr"in azután a re cxe..:: egc-

~ze~l elt~'tlinek s a \é~J.és nie~szünik: a sziv n1inc1ig az ultin1un1 

n1oriens. _.\z a111\·le~1hydratnak leg-nagyobb 1ncnnyisége elég a 

s>:crvc:zetbcn, úg;· inint ;tr. aethyla\cohol. s csak \.;:i.s n:cnnyi

c;c•-'e lirittetik ki a tiidl1n <it; ez azonban csak a kutyaknal s az 
.cn.~lierekncl van 1g·y. rníg· h;lzinyuln<il az a vizeletben n1int 

p<lrosult glycuronsav jelenik 111eg. , , 
Használat. :\ szer g- y c_'i ;..:· y a l k a 1 rn a z a s a t n1<::g<1 

:\I c r i n ~ ]-:cr.dettc 111e~. f(jle~ ideges úln1atlans;:ígban szen

vedókncl rendelvén ai'.t. J(_ist.'.rleb.~i n1egcr6sitettCk ftHtevésé~en; 
;iz a 

111 
\.\e 11 11 \.dr ;1 t einbi.;rnél is hypnoticus hatásunak 

111 utatl·;(;zott. nie.h· !iat;lsa ugyan gyeng~bbnck tünt feL 1nint 
a chloralhydrátc~ -dc c~·i'1schbnek, nlint a paralclehydc. i\I ~ring 
..:zcrint a h<irunl s;~cr l:i.:i\·etl.:czr';\eg· viszonylik egyn1ashoz: 

~. ~Tn1 . chloralhydr<it = ~ g-nn. a111ylenhydrúttal == 3 grn1: 

pai:aldchyd. r\z. aniylenhydrcit i}O-frU g~:n10~ egyes aclagat 

nicir liii'.tnsan hypnoticusok: a hekővetkczu n1t.:ly ~ a n~rin.~~ 
1 ·1 1· \·) · .. ·,·u 'lt·t1·t elúzetes 1zcra]n11 tu-·1ishrr1. hason t'; a 0111 1- "" 01.i b t.: , ' • . ·;-;,, , 

nctcl.: nélki.il c:dl bt.:, t.'.brccléskor frjf;ij<is~ én1elygcs. buclultsag« 

lc\·ert:->ég· stb. nein jelentkt.:znek, s ebben bizonyos el~)nye van 
· f 1 i· · t · 1 1 ·11 is horr\· a sz1vet nenl a chloralh\·drat e ett. va dlll!ll ,t J J, I , ;-;,_ · 

b;ti1talniaz:.a. s igy szivbctcgeknck is rendelhetti; h:lyb~li 
i:~g·atc.1. ln\Jnsitú hatasa nincsen. 

nH.:g. a 111it a chloralhydrátt'<'il 

s \u\· a nvornrot nen1 tan1ac1Ja 
::;.. b-

J.:orúntsc111 lehet állítani. 

3 
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J 0 l l r tnr. psychiatriticus ldinikciján s eh ars eh !11 j cl t 

sz;í.n1os elinebetegntl ti.::tt az a 111 y 1 e n h y dr út t a 1 n1int 

h~·pnoticurnn1al kisérleteket. s azoi~ erecltnényeibfil fo\:.·óJag 
1ninclazt niegen:isíti, a rnit i\l e r i n g a szer clicséretére nézve 

cl n1onclott. S eh a r s e h 1n i cl t t<'1bl;í.zatos kin1utatása szerint 

l ·6-ö·fl gnnos aclagokban 869 izbcn rendelte: az a 111y1 e n
h y cl r <i t o t, s ;ítlag 78'1/(• teljes sikert (gyorsan bekövctkezéi 

:-)-7 ór<iig' tart<') folytonos alvás), - 18·U0; 0 középszerü sikert 

(!3-4 órai szakadozott alvúsL - és 2·7n/ 0 sikertelenséget ész
lelt. ~~\ 80 beteg ki·izül, kik kisérletci ttlrgycít képe7.ték~ \'olt 

töb!Jí közt 1:2 nie!ancholia, részben stuporra!, 5 n1elancholia 

agitat<L 1;1 c1t.:n1entia paralytica. -!- elsDdlcgcs cle111entia~ 7 hallu

cinatoricus tl·boly. l.J.. n1ania .. J dcliriun1 acutun1. n cleliriu111 

trc111ens eset. :'dindcbból J () 11 r és s eh ars eh 111 i cl t követ

keztetik. hog}- eln1ebt:tegcknél az ;:unylenhydr.:lt kitiinó altató 
szer, rnely nH.'.g az ol_r jól hevált par;dclcbydet i::; fenyegeti 

rangjában\ 111ennyiben a betegek s;-:ivesebbcn vesszik be, te

kintve:: kcllen1e . ..;ehb izt.;L és tekintve, hug:.- utána a lelieletnek 

nincs azon kcllcn1etlcn :-:zaga~ 111ely a paralclehyd bevétele 

ut<in annyira h;lntó :-;zokott lenni. I. eh n1 a n n ::!tj cln1ebeteg 

n6nél 140 izhcn rendelte az an1yJ.:·nhydrútot. le~többször 

i-\·()-.!·( 1 gTlllOS acJagok\Jan. S i)::·;2°.1
(1 _ir'~ eredn1ényt ért e\, 

csak Ü izbr.:n vo!t az eredrnCny nc~·atir. 

1Je nen1 csak ideg-cs üln1atlans;ignú! s e!Incbetegek <:i\Jnat

lans;íg-clntil v;í\t be az a 111 y len h y cl r ;í. t, hancn1 az inson1nic:i
nak ni<is oklic'il erecló eseteiben i:-:, 1nint ;izt _,\\-el! i s-l\.. i e g- e 1. 
(~ Ü r t J CL :.\fa}" C r (:; .. f. a\" e S, JJ l1 :-'eh a U köz]e1né11yei is 
bizonyitj 0d.,: . .i\z c111htctt szcrzók ;íl111a.t!anság·ot okozc.J f;:ijda\

n1as gyn111orbajok (ulcus, carcinorna:1. z::;;:ibúk, epilepsia 1az 
<~jjeli r0ha1nnk elleni. encephalon1alacia, icili!t 111orphinisn1us. 
idúlt a!coholisn1us, cliabt..:tes n1el!itus. ictcru.s (pruritus ), cholc

lithiasis, szivb<intaln1ak. tullcrculnsis (köl1ögcs_1, t.:n1physe111a. 

tussis con\·ulsiva. cystitis. ncphritis. typhus-reconvalcsccntia 

esr.:tciben <lclag·o l ták niin t h ypnnticu rnot az a 111y1 e n h y cl r ti t n t 

jó crednH.:nynyel. és scn1 objcctive a k(;rfoly;_u11atokat iiletúleg. 

sen1 subjecti\"e kcllt..:111et!l'.n kií\·etkt.:zn1én:.·ckct ncn1 észlt.:ltck. 

I·:rclekcs r1 i e t z kii:dt.:nil·nye az a 111y1 r.: n Ji y cl r <l t n1i.;r

~c:z\:::ir(11. ".\ lipcsr.:i psyc!iiatricus J.:/irodún -!- bctc~ egy izbcn 

,\)!Y!.F.);l;:.r l!\"ll!\,\Tl:)i. 

tévedt'.sból a szer oldata helyett azt tö1nénycn kapta, hogy 

n1cnnvit. azt netn lehetett n1egtudni. ~~\ betegek ne1nsokára 

n1éh·, és hosszú á\0111\Ja n1erültek 1 végtagjaik hlidi.'ittek voltak, 

az -egész testen analgcsia, anacsthesia, reflexhi;iny voltak 

n1eg-állapíthatúk, pupillák túgak, renyhek voltak, légzés gyér, 

érverés ritka és kicsi ny, hőn1érsék subnorrnalis. Can1phornak 

b01• aUt fecskendL·sére gyors és teljes gyógyul:í.s úllott be. 
Adagolás. Az a 111 y \e n h y cl rút o t este lefekvés e\útt 

n1assiv adagban kell beadni. 1:'.:gyes adagok 2·0-fJ"O gnn. 
között ingadozhatnak a betegs(·ghcz képest. n1ely az cílmat

l;:u1súg-ot nJ.:nzza; nagy f{1jclaln1akkal. ':;1gy nagy izgatotts<íggal 

járó bc:tcgségck eseteiben nagyobb adagot választunk, enyhébb 
-tiini..:tek alkaln1::.ral kisebbet. C~yern1ekcknel: korukhoz képest 

()·~-0-f) g-rn10~ adagok rendeltesscnek. Az a1nylenhyclrút ,-iz
oldathan va~\- rurra\n1as tokocs].;;\kban per os, esetleg; nyákos 
folyadékban .„ per~ anun1 adandó. Szükség esetéhen keve~ 
111orphin jól túniogatja hat;:ls;\t. 

/.',h, .\myl,•ni h: d1·ati 
_.\11 u:tl' de~t. 

l·::-ir. Li•ptir. 

í·U 
!ilHI 
1 (l·fl 

J//.IS. E~IL" kl~t l'g;>·"'· <.'lT<" lwl't'lll•Í. 

'">· .\1Hyk11i hydl':lti 
\"iii'i rulHi 
:-;ynq>. ~irnpl. 

. l/f)S. E-te- ,·gy:::·t·riT 

Rt . . \myh·ni hydrati 

:\·(!--[·() 

;»(J·O-~(l·O 

JIHJ-!frO 
lw\c!illÍ . 

l ll't. Í!I c1p-:. gdat. vb<. 
[ l·:Ht. tal. d"::t·-: '.'\1•. \(1. 

l·:,1v :·J---1 dar.d1rit dfngy:b, t:u,i. 

R; . . \nwkni hnlr:tti i·(J 
.\qt;<H' .\m~al\t. ílor i"J(H) 
s·,-nip. cnrt. .\11raPt. i\O·!! 

.J/ J IS .. E~t t· f t·kt t·;.;·y::;·t·rr" l >c\'t' n11i. 

Á'/ .. \lllvicni hydr:iti 
J!u~i!. f~ununí :ir;ib. 
;\qU:1c tle-:t. ;1:i 

.l//l5;. (·-:,;n.:nek. 

Ni• . . \l!ldc11i hnlrati {i·0-/·0 
:.1111:1,hiu. l;ydn,cl1l•11·. O·ll:!-O·O:\ 
.\<pt:w ll<st. íiO·íl 
E:.tr. 1.i1111ir. tO·O 

.1/ ! J_<.;. f~k kkt l'gy~;·erre df,•gya::;:tani 

Irodalo1n. 1. \le r i 11 ;.;. ! l:b .\111yk11hyd!:\t, ,_·in iwnt·:: Schlaímit«:l. 

rh\:i;\p. \J„ 11 :,r~h. !SS/. s. :!-!!1. \"~ l~~~l. ~- :·~~i"l. - ·2. Fi~•.:h~r. ;\,:uerl'. 

.\rnit·imilkl .. j ,\ull. :--:. Jili. - ;]. .'-'<.:ha r~ eh 111 i dL l""l"'r ,jj,! \"tcn1·„1Hlh~trh·it 
,)t.,: .\m~·lt·11hydr:1t1·,:. ·1 her:q1. ~l\>1l:'lt~ht'f1t' 1807 .. '-i.· a::~1. - .1. !, eh lll :i. !l. 11. 

/nr \\'irku11g dt'- .\mylt~nh:;.,11·:1\l's. :'\t·Untl. ('entr:1llil. lH.':'7. \"n. 20. 3. 

.\ \ t'. l l i ~- l·\·lw:· _.\111: !t'11hydrat. ! lt:ut.-ch. 111ed. \\"1„,:h. 1H8H. ~u. 1. -
íi. \1 :i. y „ r ( ;, l."d"'r .\111yl\·11hydrat. Ther:.p. )!(tuat-h. ll'.~f.\. S. '.-1:!-L 
7. l :t\<"' !h·d. l(lii1. \\",„.h,·11~ch. iSSH. '.'\\1, :'.t. -- H. Uttsch:1u. g,~rl. 

1..::!\11. \\"uch. 188~. ~I. l l i ·· 
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9. Anthrarobinum. 

(Cq H,„0„ .. 1 

Vegytan. i..\z an t h ra ro b in a bőrgyógyászatban alkaiinazott 

tijabb gyógyszerek egyike, n1elyet csak 1888-ban hozott szó
nyegTe l~i eb e rn1 a n n tnr. Berlinben, ki a vegyületet dr. 1\.ö ni e r

rc l együtt állította eló. E szer a börgyógyúszok :í.ltal eddig 
annyira kedvelt chrysarobint van hivatva pótolni. 

L, i eb e r 111 a un szerint a chrysarobin gyógyhatása rcdu

cúl<'> saj::ítságún alapszik: u. i. a környezettől 1nohón vonja cl 

az i:lenyt, rni közben chrysophansavc:í lesz; ez utóbbi vegyülct 
;i }J(:irgy6gy<iszatlJan teljesen hat;istalannak bizon)·ult be, s 

i;„ty a chrysarohin gyógyhattisa nen1 ennek keletkezéséhez van 

ki_itvc, 111int azt nC:rnclyek egyideig hitt6k . .i\ chrysophansav
h(iz \·cgyi!eg· igen közel ;tii az iparban annyit hasznúlt alizarin; 

az ut(lbbi u. i. csak egy l1-[:i·csoporttal tartaln1az kevesebbet, 

111int az c!Obbi. továbbá a benne lc\>Ó két ()!-I-csoport clhc

lyezkedi:sc müs. 111int a chrysophansavban. 1•: 111cllett az 

;iJizarinnak is van egy o!y n:cluctin ter111énye, rnint a chryso

phansavnak a chrysarobin. s ez a l~ i eb e r 111 a n n últal 

a n t h r a r n b inna k nevezett vcg-ylilct, 111cl.Y rendkivül 1nohón 
clcnylil alizarinnü. l~zen vegyi \·iszonyokon alapult lJ i eb e r-

111 a n na k azon várakozása, hogy a ~yógy<iszatban az anthra

rnbin k~pes leend helyettes1teni a chrysarobint, n1ely vára
knz;is, inint alant J;itható, teljesen jogosult is volt. 

:\z anthrarobin t''.s alizarin eg·yn1;lshnzi viszonya I~ i eb e r-
111 an n szerint kiivctkez6 cgyen\c;ttcl !'cjczheti-:i ki: 

l'(Olli 
co Ull 

+ 1 ,, = 11,1) + l')-l' 

Cl! 1 1I1 co 1111 

tanthraróbin) (alizarin). 

:\z anthrarnbin az anthracen!J(\I nyert a!izarlnból úllit
tatik clh gyéirilag· úg·y. hogy az utóbbi zinkporral 0s an1111011nal 

reduc;l\tatik. ~'linthogy azonban az aliz;_irin nern szokott n1indi~ 

teljl:~en ti~zta lt:nni. a kcrcskcdésbt:li anthrarobin se111 áll 

> 

A:'iTl!It,\l\ODl:'>UN. ;;7 

111,.ndi,,. e 1 r\·etlen VC[T\·ü\ctb(SI, hancnl néha mc:ísokat is tarta\-
:::. bJ ,„„ 

111az, n1elvek azonban nen1 zavarják n1eg hatását; L i eb e r

n1 a n n szerint rendesen két vegyület keveréke a gy::lri készit

mény u. i. C,,H,„ O„ (anthrarobin tap. képlete) mellett CuH 1 ,0, 
isvanjelcn. /\.z anthrarobin nevét onnan nyerte, hogyanthracenbú\ 

állittatik eló (antra-), s úgy hat, mint a chrysarobin (robin). 
1\;;; anthrarobin sárgás-fehér por, Yizbcn oldhatlan, 5 r. 

borszeszben s<irg;is-barna szinnel könnyen oldódik~ főleg akkor. 
ha felforraltatik. 111időn azután kihlílve is oldatban n1arad. 

Glvccrinbcn, zsirokban jól oldódik, benzolban, chlorofonnban 

nel1ezctL kissé könnyebben j0geczctben. Szárazon jól .;!tart

ható. különösen ha gondosan bedugott sötét üvegben tartjuk. 
l(önnyen felisrnerhetjük az anthrarobint következő visel· 

kedésén: alkaliban scírga-barn<in oldódik. s ha ezen oldatcít 

\cveg-óvel összerázzuk, az zöld, 1naid kék. 111ajcl a\izarinviolctte 

szin~~;i\tozatol~at rnutat. ~·\z anthr~1robin igen sok é\cnyt tud 

absorbcálni: I~ i eb e r 111 a n n kisz;ín1ította. hogy a kcreskedés

beli k6szitn1ényhó! 1 g111. 120-280 köbc111. élenyt szörből cl. 

Hatás. i\z anthrarobin belsr;\cg adva úllatnúl, c111berni:l., 

inég nag·y adagban is <irtaln1atlannak bizonyult be. \\-e y l ~fh. 

kutyáknak per kilog1n. (}29 gn1ot. n)·ü\aknak per kilogn1. (}f; 

grnot adott be a gyo111rnn át. s az állatok tcljese:i egész

ségesek n1aradtak. LTgyanez történt, n1iclón két kuty::in.::ll 
külséilcg· a!kalinazta az· anthrarobint oly tnóc\on, hcigy az 

állatok lenyírt hútbúrére H napon át összesen hat g11111yi 

anthrarohint ecsetelt borszeszes oldatban. \\"e y 1 n1ag·a is 

vett be anthrarnbint ()-7;, gn1nt és sc111111i kcllc-111etltnsl:get 

nen1 észlelt. }\ vizelettel az anthrarobin részint \"Últozatlanul 

iirlil ki, részint n1<is. n1ég eddig ncn1 isn1crt al~tkban, alizarin 
azonban vag·y épen nincs a vizeletben~ vagy csak ig·en c.sekt'.:ly 

111enny1seg. I-Ia a vizelet. különösen a kutyáé: sokáig áll. 

alizarin képzőclhetik benne. F·chérje az anthrarobinos vizt
letben \ V e y 1 állatjain<í.l sohascn1 volt. 

Használat. ;\nthrarobinnal a legclsó gyóg-ykisérletekct 

13chrcncl tette 1888-ban. ki azt br'.-írbetcgcknél 10-:!0n/n-os 
\inin1cntu111ok, kenőcsök. tincturúk alakjában alkahnazta. 111elyek 

a bórrc vive heteken út jól ti.irettek. hetybclileg sen1 gyulaclcis, 

se111 viszketegség ne111 léptek fel, s felszivt.Jdva a szernek távol-



,\ :\T! [!L\l\l lfü;i; C)!. 

az anthrarobin hat<isa c:-,:·raltahiban nern V(_)lt. J~ eh rend 

fclken<.:sc c\htt a kezelendn bf.irfeliiletet sapo ;.;:alinus-al vagy 
."'pirit. saponatus-al clörzsöltettc lt:, s ezt n1indcnkinek aj<inlja, 
1ninthogy ezen t;!júrc:ís csak elóscg1ti az anthrarobin g-yógyitó 
hat;;isát, inert utúna az anthrarobin hevesebben k~pes élenylílni. 

.·\z esete:.::, n1e\yckben J-1 e: h re n cl az anthrarobint használta, 
11soriasis~ herpes tnnsurans es erythras111a (eccerna 

n1ar~in. licbral voltak~ n1elyekben eddig a clirysarobin kitúnó 

.-.:r.olgálatokat tett. l'snriasis 7 e:;eté\Jen a ker.dcti alakok 
4-7 bccldrzsöh:s ut~in túntek eL jobban kifejlhdi_itt ].;i\·ir;ig

Z<t." pedig H--1· heti ker.el•.:s után. 1-lerpt.:s tnnsuran.;; 1 7 c:.-;e
t·.:lien snki-:a\ cner:-;ícusabban liatntt az anthrarobin. 111int 
psnriasisn:l!, a 111ennyibcn 1nég az oly 111akacs fej és sz;tkúl 

herpc:-: tonsurans i,..; gyorsan g·yú.~yult. s az utóbbi alaknü\ 
parasitiir syc(lsis n·~nl is kclctkc.~l:tt. I·:rythras111a ké·t t.::'c 

tcbcni nH::!y b.:inta!n1al nCn1cly dennatolng szintCn Chicli bt.:tcg
.-.:cg·nel.:: teLint. s:-:intcn kiy;i!(') sii~crt crt t:l 1l eh re n cl; cg'yik 

csetl1c11 a li;ínt;don1 a jt.:l!t:gi'.ctc . ..; helyen, a gcnitali;ík t;lj<ln. 
:1 n1tlsil.:: esetben a hc.lnaljban s a könyC1khajl;1than \·olt lucali

s:dódva: 1nindk0t eset 1-l nap alatt teljesen 11H.:gg·yügyult. 

J; e h rend szerint az anthr;irubin gyengébben hat ugyan a 
chry:.;arobinn;d, a pyrng·allolriéÍl azonban erélyesebben; fúelhn;.·c. 
li• 1gy teljescn veszélytelen szt::r. 

1
1 
i e k Prúg;dF1n teljest:n 1negegyezik nyi!atk0zat:iil1an 

B eh r c n del : r", p:-;oriasis. ecce111a n1ar_[ónatun1 és pi ty r i as í s 
\·crsicnlnr c5etei1Jell e.:,:·yar;int: j6 1:rt:d1nl;ll)'ckct L·rt cl, h;l t"1gy 

ke .'.t:lte <l bt.:tegcket. n1int azt 1~ eh rend aj<lniotta. s kicló
nyct a sr.ernc:.; abban hitja, hn~·y b\'1rlobot nc:n1 i<L:z eló, s 

1.!.:·y 111Cg az arcznn s ncn1z• i rc.szeJ.:en i:; alkaln1azható. 
>; cu 111an11 Bt:cshen psoriasis punctat;ln<il j1d has;-:~ 

n :dhatta <tí'. anthrarobint, psoriasi:-; in\·cterat"Ún<d <lzonban 1n;ir 
k·.::\·L·.-;hcjt'd, 1nib·pityriasis \·er:::icolornü! 1.::itlín('.inel.:: talúlta 
a.<l. 1 !erpe-" 1011.;urans vcsiculosu~na! 11cn1 dics~ri hattis<it. rT1crt 
nie,< a keze!cs tartania alatt is látntt friss 1.::ivir;ig·zcist kelet
kezni .. ~\ szernek szerinte is nai-'.·Y e111nyc. hogy ncn1 nkoí: 

!n bot, ncn1 n1cr~es. h;ltr;inra. ho.~·y a fchCrnen1ün foltokat 
h ag;.·. i. l~zt::k kin1nsh:1t( d.:: er1 is s1:ícLu:ildatta!. ·1 

> 

,\C\T!!\i.AfllJl\!C\L\1. 

13 ro us o n a llC\Y·yorki CharitC:Licn 0 psoriasis univer
salis esetet kezelt l O'J o-os 1.::enhcscsel. úgy hogy csak a test 
egyik olclalc:in alkaln1azta azt, n11g a 111;isikon chrysarobin 
kcnúcsöt hasznúlt, s aí:t t<lpasztalta. hog;.· az anthrarobin-
1.::ezclCs alatt gyor::;abban 111Lilt a ki\·i1«igz;is. L"gyan6 egy idült 
tccen1a :-: eg·y ecccn1a cun1 sebnrrhoea esetében is jcí sikcrrhl 
tesz jL'.lent(:·st 

S eh \\. i 111 111 e r tan;lr Budapesten az anthrarobinnak 
10° ~,-ns collodiun1 oldat<it ha~zn<ilta, s hcrpcs tonsurans n1a

l'.uiosus cs \"(~siculosu:o;, ecce111a 1narginatun1 L·s pityriasis \'Crsi

cnlor t:setcili1~n l'clttin(l jó crcdn1ényeket ért cl, n1ig psoriasis
nal u:..;yan <tl;!bb s;~;i\lott a kczclt':s alatt a pikkelykL·pzndCs. 
dc a kivir;í::<z;ls nc;n enycszett cl, u~·y. ho~·:-: a csonu:!CSkúkat 

a icgtöbh hciyt::n n1cg· lehetett ta!;llni :-\ psoria..-isnúl nyert 

Crt.·d111cnyck ez~rt scn1nii tekintetben ki ncni clt:gítt.:tték. 
:.\ berlini dcrn1atolngicus cgyesi.ilctbcn 1888. julius hav;l-

1,a11 !\. n s e n t hal es 1(. i.J 1i ne r az anthrarubint. 111int anti
p.snriaticun1tit ~zintl:n elitl:ltCk 

e; l: be r J·: de tan;ir l(o\uzsvúrott. szives :--:zúbcli ki.iz

lc~C .:-1.crint. az anthrar(1l1int a derrnatoU1crapi;ll1an becses 

."í:ernek tart_ia. inclynck b;ir g·ycn~·Cbh a hatúsa, n1int <t 

chr;.·sarobinc és pyrogallolc. 111indaz;iltal j('il helyettesíti a1.o
i::1t. :-:11t azokkal :--:zen1bc11 cl<'inyiischb i.:-. n1crt nincsen lob
<d-:tJ :ó hatasa. s k:lsziv<ídva st.::111 okoz kcllcn1etlcn tí.inctckct, 
n1it tuch·alcvq)cg .c..:cn1 a chrysarcibinról, sc111 a pyrog·allolr61 
r,ienl lehet clnionclan;. Szerinte :-1-10" ,_.-us l.::eniícsök ;dakj:iban 
1nindcn n!y bhr!)antaln111n;tl kech·t.:zi'í ered111Cnynycl lehet az 
;t11thran1hint ha:-:zn;llni. hol a nagyn1t-r\'u epitht;l-képzr'icll!s 

ellen kell hatni, cp ily hasznos az anthrarnbin derrnato· 
n1;.·cosis11k 

psonas1s 

s:,:akaiban, 

eseteiben is. e; éh e r tnr. jó creclnH_:nyt.:Lct ltitott <t 

1·u!garisnak 1nind kezdeti. 1nind elrihaladottabli 

to\·al_J\J<i ichthyo:::isnú! 1 n1;í.sok crn\l ncn1 t.:111l(~ke-(:-

nek n1cg·.1. 1~cccrn:t 1n:u.·gin<ltun1, ht.:rpcs tonsurans e:-; pityria
~i:--; versieolor e:-o;etcibcn i..-. 

:\Iindezcn kö1.le1nl'.nyck, klili.inöscn pedig (~e be r tanúr 
nyilatkozatai azon n1e~·~·y{)z1ídést keltik, hogy daczúra egy
kl·L di:-;::;on;llu hangnak, n1clyet vag·y a túlfr:szitett vúrakozá:-;, 
va:-;·y a szernek ncn1 J.:e!k) nv.íd1111, va~y ncn1 !.:cl!il türt.:lcn1-
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n1el alkaln1az:isa hozott létre, az anthrarobinnal g·yarapodott 
gyóg-:·szerkincsünk 

! lli:i Se5:uni. 
l.anolilli pnr. 
'.\!. f. ungu. 

ö.0-10.0 
!10.0 

Gö,0-íiO,O 

/JS.:)0 n-lOu,: 11 -0:; anthrarnbin-~;l'n(;t:s. 

/,'.r. . \nth rarfl l.ini 
( Jlei Ses:1mi. 
.\Xllllg. l'nn.:i 
'.\!. f. llllgu. 

lü.O 
lii.O 
7f,O 

11S. J(J"-i·~·1,; amhr;trrobiH-keu\ic,;, 

l1i~ . . -\nthrarohini 
Collndii flexil. 
'.\!. f. solnt. 

Ai~ . . -\nthrarnl1iui :20,!l 
< Jlei :->ts:nni. 
l.anroliui J•uri -!0,0 
:.i. f. ungu. 

/J.'J. 20' 1 /(l~o,; anthrar0l1i11~ke11\;t:~. 

R/ . .-\nthrarnl!ini 
Spir. Yini di!. 

.l//JS. 1ou,'(,-2ü-o,; 
tincturn. 

111.0-0:20 
\10.U-80.0 

anthrarnhin-

Irod.:i.lom. l) !. ! e 11erm::i.11 11. l·d1er .-\nthrarnlii11. Thv1·ap. ).J„ll:H<l:. 

IH~H. S. 1-!;-i. - :2) \\"e y l Th. l·elw1· .-\nthrar{lliin 11nd í_'hry.<:Hn11i11 .. \rch. 

f. d . .;.;•:.;. l'hy~iol. J:d .. t;·L S. HH7. - H1 J:l·hrt~ncl. Jl:t" :\t1thr:i.rnhin. Ein 

JH:\it.•,; l!eil111ittl'I lwi !lautkranld1. Ther:tj'. '.\lnn:H~h. [8H~. :-'. f(ll. 
·l 1 !' i e 1:. \Vi,•n. mt:d. l'rt:.-,;t·. l~H8. '.\P. 2il .. '-'it;:ung"lw:·. de-.: \·cr. dcur,d; . 

. \nte i11 !'rag. -·· i)'i '.\ ctl 111 :i 1111. :\llgl'm. \\"ieiwr m<:d. Zeit. 11-l~H. '.\n. :?Ii. 

- 1r1 L: r o 11:: o ii. Jnurn. nf ( 'utall. and ( ;t:HÍt. uri11. dí.<c:i::e~. 1~88. ]{1:fer;:~ 

tu11t .. \J11m:1Írc ch- Therap. lHH!J. l'. Ul:-1. - 7,l :-.\eh 1r i u1 rn e r. :"~eh:lu;, lij 

li('irgy<'1g_1·:í";·ati ,;;:t"rr/d. ( ;y•"gy:i:..::'.at. U--IRH. l. 

10. Antifebrinum seu Acetanilid. 

l·Iivatalo~ a ZvI. Gy k. II. kiad ;í s a szerint. 

e,, H,, NH. COCH, =e, 1-L, NO= lHó. 
.\ rhnmbu_c; rend.:;::erbc~ tartu;:(•. s::inti..:le11, kme;:e~ 0s .-dyemkuyii kri:'

t:ilyoldi1.] üli .. \ megt:q•int:bknr z:.ír~;:crii: ,:;·:1g~\ ninc:-t·n; i,:e :t uydl're t01·t:. 

];j~_-;,: c.:gvt(>. 1~0mhat;i.-.::1 ,;emkge~. [Iíd<:g 1·];-ln:n nehe;-.en. fnrnil1aB ~(•kkal kiin1'

B}'ehl1c:n. hor.<::e . ..:::hc11 0,; :wtherliel! ];i:•ll!ll'l'H nldh:it1'•. l lt•l"it\"l" 11~)0.u11 !Jll•:r. • - - m 

"h·:\d c.;:1Lnc·n1 .-::inklen ín!yilck:kk;i ~:, :?Hüf1-r>n ÍPrr. l·:gy(·n!\; mennyi_.;égíí s;·;í

r;\;: ;:ínkchlnl'iddal hn.;szahl1 ideig mintegy :!(iQu-nn lH:\·vite. ~:·:ép s:irg:i. tlinu:g~C: 

\":iltn;:ik út, mely ;-_\i!de::eu tlunresk:il é,; igeH llig s{o.;:\l"Ld f\izl"e. :ihb::i.n íd

old••tlil:. Tiikdc•te.-;cu szagtalan !egyen és a lle(h·e,; kék lakmth;'.p:tpirt ne \"i,,;;_ 

sit,;t: lllt.!g. J "d meg.-;z;iritv:i. 121 'J_o!l o!\·:i.djon meg; forral:isknr :i!!aa<l<'•an 2~i;)n_, •l\ 

p;iro!ogjon •Ít. a ndkül. hogy ,;;:étlmm!an..:k. Egy grannnj:i f)Ü gramm meleg 

\·L:l1ell tökélcte,;,:n fiilo!dtidjd:. !'la!ina-!etne::eu hevít1·e. m:iradék ndkü! é<Yjen 

d. J•"d ;-;[r•'• edényben t::i.rt~d! ().!. c";yk. lL kiad.l ~ 
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Vegytan. ~-\z acctanilidet 

.Si'„Ör clh 1852-bcn úgy, hog-y 
cczctsavanhydriddel kezelt. 

G e r ha r c.l t állitotta lcgcló

anilint acetylchloriddal vagy 

e, H, OCI + e,, H, N = e, H„ NO + HCI 
acctylchlorid anilin acetanilid 

vagy 
e, H, o„ + 2 (C„ H, l\.) = 2 (C, H" l\0.1 + H, 0 

cczctsavanhydricl anilin acetanilicl. 
\\' i 1 l i a 111 s úgy is 1negkapta ez anyagot. ha az anilint 

tünv.:ny cczctsavval n1elcgítctte: 
e, H, ( >, + e., H, l\ = e, H11 '\O,: 

ha az cczetsavas anilint tov~ibb hcvítcttt.:, az \·izct bncs<i.totl 

cl. s 1gy acctanilid kc\clkezett 

e, H„ '\11, =e, H,, i\ll + H, U. 
]( o l be akkor is nyt:rt acetaniliclet, ha anilint act.:ta1niddc::l 

ht..:v1tetl visszafolyó hi:it('íben. 

l~ 1 r i eh SZ<..'.rint akkor is kelt.:tkezik a e e t a ni 1 i cl, ha 
anilin és thiacctsav hatnak c::gyrn<Í.sra. 

e„ H,:.: , e, 1r, sn H, s ,- e, H,, :\o 
anilin 

I. a u t h pedig 
hcv1tctt ani!inncl : 

thiacctsaY kt:nhydrogen acetanilid. 
el<'.ic:íllitotta úgy. hogy cczetsavas phenylt 

C,_ I-I„ ( >:: -1- C
1
; 1-f, I\ = C\Í I-1 1• () + C5 I-I'., l\( 1 

cczt:tsavas phcnyl anilin phenol acr.::tanilid. 

i\z acctani!idet azcl<"Jtt. n11g a 13 L: eh a ni p-félc n1óclszcr 
szerint g·y;irlott<.ik az anilint, rnell~ktt.:rn1~nyl.:L·nt nyertt'.k. 

.:\ n1t'Jc\szer kövctkcz{i \·olt: 'a nitrobenzo\t, 1ncly az anilin· 
kl:szi'tl·:-: kiinclulú pontja, vagy eczctsavas vasoxydclal reclu~ 

k;ilt<lk~ vagy vasreszelékkel és cczetsav\·al clcstii<iltúk. 
i\-1a 1ntir a 13échan1p-ft'.:le eljúr<Íst a gyárak abbahagy

t~lk s a drágább cczetsav helyett a sósavat haszn<iljúk, 1nidóu 

act.:tani\icl ni..;111 kCpzó<lhctik. 
:\z acc..;taniliclet 1nost úgy állítják eló 

lUO r. tiszta anilint 100 r. tiszta jég·cczettel 
a visszafolyó hút«ibcn forr<isban tartanak. 

1-:2 napon ;it 

~~\z anillinnek acctanilicld0 cí.tv·á\toz<Í.sa akkor van telje

sen befcjei'.Ve, ha a keverék egy kis próbújából higitott nat

rnn\úg· hozzúad<is<Íra anilin n1<Í.r nenl válik ki. I-Ia ezen pontot 

l 
1 

1 

,, 
'I 
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cll:rtl:k, az cczctsav és a rnar képzodiitt act.:tani!icl keverékl·t 
fractionú\t lep:ir!<isnak vetik al<i. ,\ lep.:ír!;ls els/i tern1l:n\·e a 
n..:<1ctin ki-izben képz(idi.itt \"JZ. azut:ln a n1C.~- fel nen1 has~n;:ilt 
eczetsav. ~·\ n1int a fractin-lon1bik tartaln1únnk h/ín1LTséke 
l '.2U

0 
("-on ttiln1ent, a p;ir!;lst abba kell h.:1gyui, a \0111bikhoz 

kapc:-;il\t 1.iebig-hLítr'it el kell t<lYol1tanL s egy köriilhi..:liil U·fi 111 . 
hosszu Ü\"egcsiJ\"e\ helyettesitcni. cs csak t·kknr foh·tatni toválil) 
a p;ú·J;i~t. ~-\ hón1érh 2! 1Ü'' C. ;i[!;[s;:in;iJ !1H;~\- ;[t a:. acetaniJjd 

nll.:lyct egy szaln1akusznrL'1ban ;i\h') f..;i·i1~1Í·don11Jikban fog-na].; 
f,.::J. _-\ n1é~· folyékony auyagrit p{)r1.·ze1!;111 cscszébc i.intik s 
p 1

•
1rczcll:in lapnczczi\l keverve lnitik le. 111id11n a1. acetani\id 

kijeg·eczcclik. l~zut;in frJrro vrzhcn ;itjcg(:cz1tik ai: an;:agot. s 

ha a jcgcc:-:t..<~ Illeg ;1kknr i:-: s:'.I!lczc~!L·k lenn«nc:!:. ujra ;itje!:-,'.·e· 
cz1tii~ furni v1zbcn. 111elyhez f"ris:-:cn ii:zrtott ;\llati s;~cnct tcs:-:M 

nck. ;\z acetanilid cl( 1 ;ill1t;l~<lh<l:'. t(Jlt1iclin111cntcs ti:-:?.ta anilint 

kc!! ha:-::-:n;llni. 100 r. :-11ii!in (··s JO() r. jvg·et..'Zct 1:20 r. ac1.:t
;u1;l!dct ;td. 

,·\z acr:tanilid ti..;zta ;lll:tp(ltU;!n sz111t1.:lcn. szagtalan 
rhu111bi(~us tll!Licsk;lkat. n1ci)·ek Lissl: 

;.:~irns tapiot;itúak, St:iyen1fcnyucl-:. 1ziik ki:-:sé cs1pt'1s. ,'\Z acc:t

ani!id (i·t>0 
('. hr1 n1cl!ett IH!l rt.~s;'. \"J::llC:ll. +)()IJ e·. lllt..dlett 50 

re:·<-: \"11.bcn oltkídik. l()JT(.) \·11.bcn nié'.-( í(lblian. cll: a n1int a vi;·: 
kilHil. a;'. acc:tanilid e,::;·y rcs1:t: Licsap(1(Úk. ]\lJrszcsi: t::irtalniu 

f·>ly;HL:l-:okban: p. n. borban ki.-:s:: J.:<innycli!Jcn ohlidik. n1int 
\'li',lit:n. ;\z act:tanilid ki.innycn nld('1clik ti:-;zta a!kr1hoi1Jan. u. i. 
l r1._:.-.:;.: ;p :.! rl·s;-:IJcn. aclht:rbt..:!l pe.Ji~ !Í r<~St.!J:..:!l: be11znJbar: 
alig nldodik. F(1JT0 glycerinhen 111ajclncn1 cgycnlri r(::::;;.:bcn 

nl(kic!ik. h,1 azonban ;i ~·Jyc~rin J.:ihult. a legnagyol)ll rl:s:·'. 

kic.";ipndik. ('J]ajbau ig-t:n rosszul o]d(idik, llj"ci\ban. epChen. 
() ;-)''·n konyhas<'i oldatlian s n·11r)"-'1>r1.-; :-;o.--av (ildatiian llcrn 
jiJblian. n1int tiszta ,-iz!ien. 

~-\z acct:anilíd 112-11:-ln C'-n;d 1ne~·lilvad: l(l!Y' 
C'-n;d 111;lr kev;_·s l;lill<-u1 bt:!('ilc: bo111latla11u! fqrr 2Ui"> 0 c·-n:il. 

.-\;: a e t.: tan i ! i cl ken1hat<isa i.:iizi.>11!1ös. a lc.;.;töb!J 
reagens !iat;istalan re:l Th.:z\·e. ha aznnhan 1-:ali!ú<rn-a] vau\· !11 n· 

' "" ,..,_ ::.,, 

sn.-;av\·al vagy 111g· kénsavval hnssza'"lall bcvitjlik. anilinra t~:-; 
eczetsa\-ra ha.-;1thatjuk . ..Scísa\"g"<lzza! \"ag·y n1;is \'!í'.1...:lvunó anra 

> 

gokkal szinten n\·crhctünk bc\{ile anilint. .-.\z a~1.:tanilid ide n
t i t ;Í s cl t (J. Fi s eh e r é;-; l~ L l\. u cl n 1 p h nyo111;ín ki.:n"<.:t· 
kczúh.:g· tí.l!ap1thatjuk 1nc_.;-: veg·yünk 8 g·tn. acctanilidct s 

herítsiik hosszabb id(ín ;ít 5 g·ni. száraz chlorzinkkcl: ezen 

eljárással súrga sz1nanyagnt kapunk n1ohazillcl 1luoresccntiúval. 
inely erfisen liígitott s<'isa\·,-,tl nldat0a hozható. l~zt.:n fest

anyag- a fi ;tv a ni 1 i n C'. 1,; J„It! >:°". FnlyacléknLban ki„iVL't~ 

kczóieg· n1utath<:ttjuk ki az acctanilicict. :\ folyadékokat r<iz
zul~ actht:rrcl. az aethcroldatb::·il púrolta.-;suk el az aethert, a 

n1araclékot sz;lntsuk be. s önt~iink re;i neh;:li1y csepp tiszta 

kl·nsa\·at l·s tegyiink hozz;i 1~:-.:·.\· ki.s jc~·ecz kétchrnn1~av:is 1-:aliu·· 
n1ot. n1id( 111 jelh.::g·z11 r (.1 zs a s;·: 1 11 u sz i ne z e; de s f("J;_;· cló

:d];1ni. l·:g·y n1<l:'.'.l-: szintCn cL:l:1-:eny kcnilt·s a J.:ii\·t:tk:-.;z/1: ar: 

acctani\idct tarta\n1azr.1 f1.\yad1._~knt r;lzzuk chlnrnfnrn1n1al. 11<lrol

tassuk cl a clil<1rofnrn1nt: na~")·nn kis n1l'nnyiséglí hj·drarg. 
praecipil- alburn jelenlétt:bl'n. niic!iin í'. i.i l d sí'. i n re a e ti(.) r 

n\·crünk. Jnl l.::irnulathalo 111t;~;· az acctanilid az i 11tl 1 1 j! h c-

1111 ! kc111Jc_,.;:'.,J is. (l·l ~:111. acetani\icJet j l:C!ll. S• 1Sít\'\'<i! J p::r

("/.Í;_;- f{•zlink. a tiszta o\dath11z ezut;ln :·\ ],:,·ni. vizet cs l csepp 
í"oly1·) carl1o]s;n·;tt hntlinl-:::: ezt.:n 1-:e\·crl:l-::: chl(1rrn(._'·s/.·Oldattal 

p1r()s lesz. s ha an1111Pnnal luitel1t_iiil-::: indig·1·d~cl-:. 

,--\z acctanilidnek szag·ta!annak kt.:l! lennie. s 11en1 

s:'.abacl llet_h·cs J.:Ck lacknn1sp 0q1:rt 111e~·pirn~1tania rsz ah <1 d 
eczetsa\· kiz<Ír;\sai: 11:.!P C.-nrd szintck'n fol}·adl:kk;i 

kell ol\·;Hlni:t ezen \'izsg:llatncíi ;1z acetanilidncl: szcir<tznak 
kell lenni. ha 1ll'.d\"t:S, oh·at_Lisi jl(llltja alac~onyalili. 11\atin

lenlt:ZC!l ht:\·1rve. el kell 1._·gnie n1:1r;ull'\.: nc\i-:ül (ki z ;i r ;is a 

:-: :~e r vet len a n ). ;! g (·1 Í·: na ki: '.--:Tl!L acet:inilid ;")() l"L;'.'I: 

f(1!T•1 v11.bt:!n teijese!l sz1ntelcuül o!d(1djc;k. ezzel kiz;lrjuk a 
~ z ~t li ad a ni! i n jel e n l c te t. !~:,; ult.dlliira crzé·kenye11 

lehet ké1nlclni \\"cili szerint natriun1 hypobro1natun1111al. n1id/ín 
:-.zaliad anilin _ielcnletc1len piros:1s-naral1L'S::J?,1nu csapadék J.:ciet
kezik. \\.-eili szerint ('.Zen 1-:cnih:s segl·lycvel ;Lz anilinnt:k nyo+ 

n1ait is ki111ut;ithatjuk. 
Élettani hatás. :\z ;i e e t a 11 i l i cl az ;'tzalagokat ineg·iili. 

_.\.;·: a Cl: ta !l i J i cJ !1 t:: k ()·'() 0/ 11 -0S vizl'.:- oldata <l bé·ka cJuac;ij;[+ 

ban cl1J.-;ki'1cli1 lJalantidiun1 csillószC)rü:-; 1n<1zgús;it n1úr neh<Íny 
11erci: 1nuh«t lcfnknzza, :2()-„-H() pt:rc;~ n1ulva pedig- egés1.en 

,, 
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1ncgúll1tja, s az ·állatka n1ozgrS képesst'.gét végleg elvcsziti. 

rncgszi.iník élni. ;-\ szc:ij- és végbélnyilc:ís nélküli opalina (szin

tén békából) a fenti oldatra 1n<ir az c!sú pcrczekbcn renvhén 
rnozo~ s lö-20 perez 1nuh·a végleg n1ozdulatlanná "lesz. 
J\z ostoros ázalagok, n1elyck a béka cloakj<ihan találhatlik, 
(}'i)'l„ 11 ·0.s acetanilid·olclatban n1ég a legtov;ibb élnek, de 40-50 
perez 111ulva szintén elvl:.!sz1tik 111oz~;ékonys;igukat s elpusz
tulnak. 

i·\ szénaforrázat (egy hctes_i ;lzalag- fajtáit gyorsabban 

öli rneg a 0·0°„t1-os acctanilid-olclat, inint a halanticliu111ot s 

az opalinát: az ostoros ;izalagok itt is \egto\·;:íb!i 1naraclnak 
életben . ..1\ szénaíorr~ízat arnoeh<íinak rnoz•rá...;·lt () c1 ~.() ·Jo-(1 •• ,.,„ 

.,..., • ' ·• ·-· 0 '"' 

act:tanilicl-oldat 4--6 perez alatt 1n;ir n1t:.~sziintcti. 

.:\ sz<:~naforr;lzat inozgó hr1ktcriun1ai tspirillun1ok. baciL 
!usok) ()·ij'J, 0-0S acetaniJici-oJdatban lllt:g ;l <Íra IllUJ\·a is ép o\y 

clt:nken n1ozngnak. rnint ha acctani\iddel nt:n1 is t:rintkeztck 
\·o!na. l·~b!Jt')j kövctkcztet\'e a !( !' i ege r, (:a Ji n <:S J-! e p p 

a\tal rncg-en1litt:tt antizyn1qtJkus hat;isa nt:rn lehct sz<iniba
vehetúen crótelj<:.-;. 

( )]y 0·5°, 10-os acetani!icl-oldat. nit:l)· p<lrolt viz helyett 

0·{) 0/11·os konyhasó-oldattal kC:szi.ilt, a fehér vérsejtek (nyúl.1 

an1oebaszerii 11107.gcisait J-fi perez alatt rncgszllntetí; ugyan
t:zt tcszi a konyhasós vízzcl kész1tctt ()'2:1° n-os acctanilid

nldat is. :\z act:tanilid teh;lt hason\() hatüst gyakorol a fehér 

vcrsejtekre rnint a chinin, csakhorr\· arÜn\·talanul ave110-,~\.ib 
;::;,. - ,...,_ ;::::, '-

az utóbbinál: u. i. B i n z VÍ7.sg<ilatai szerint 111;:ir ! : 4000 vett 

chinin-olclat is g-yorsan rncgs7.ünteti a fcher vérsejtek 1nozgú

:-:itt. O·fi 0:n·Os knnyhasó-n\dattal kt~S7.rtett ()·;> 11
" és ()'25°.'„-os 

a e e tan i 1 i cl-oldat felolvasztja a piros vérseitckct, sz<ir1naz 

zanak azok ernbertnl. nyúltól. kuty;ltól vagy .lH.'.'.k.:ibíl. I--la ily 

feloldott vér.sejtekból cilló na[..;yohb vércseppet, 111clynck külön
ben élénk piros szinc van. rnikrospektroskoppal vi7.sg<ílunk 
111eg, ügy az oxyhaen1oglnbin jelk:gz(S elnyelési csíkjait tnég 

11 
,..:!• séit 2 /1ra 1nulva is igen jól láthatni a színképben. 

..1\z acctaniliclnck O·G 0
.:>-0S konyhasós vizzcl készült 

lJ·;)''.u-OS o\c\ata az iz111ok lllnzo-atacr idecrvé(rz()cléscit éjJ Ücr\· 
. :-;;. b ;:':> ;-, b. 

hüdíti, n1int a curarin, hosszabb iclú 111ulva a harántcsikolt 
izornrostok contractio-képességét is n1cgsziintcti. 

ll. ,\'.'\TlFEBH!:\C)l SElJ :\CET,\:>;!Ll!J. 

..:\z idegtörr.s ingerlékenységét az acetanilid fenti oldata 

sen1 n1eg ncn1 szünteti, sen1 le nen1 fokozr.;t. 

f\z acctan i 1 i cl ne k h e 1ybe1ihatúsúró1 isn1ercti.ink annyi, 

hocr)' n\·úkhúrt\·ákra hintve kissé csipó érzést ökoz, azonban lobot 
~ - -

nt..:111 idéz clti. „-\z acetanilid a gyon1or-bélhuzan1ból, valan1int 

a bór alatti kötószi.1vctb/íl is \·egyilcg v;iltozatlanul szivódik fel 

\.\'e i 11 szerint 2-J cgn1. e.~Y kiló éló testsúlyr:t sz<Í.n1ítva 

egészséges en1berre, <illatra kifejezett hattist ncn1 gyakprol: s 

ily adagok a rend e s test h e'-) 111 ér s t.: k e t le ne1n sz;.í.llít

ják. \\F C j \ 1 n1aga l.)·-t g"\'illl1!110t \"Ctt be S 1.Í 1 Ór<Ínkint ViZS

,C:Ú]ta tcsth,1111<..'.rsékét, annak leszúlb.í.sát nen1 észlelte, ép úgy 
nen1 észlelt változást érlök<..'.sénck görhL;j(~licn sen1. 

:25-:}0 cgrn1. c~y Lilú clo testsúlyra n1elt.:gvérú <illatok

n;ll 1n:ir 111érgez('-i, s a 111érgezés h;ilálla\ végz6clhctik. Ily 1nér

gr.:zés alkaln1ával a hal<U ;i.ltalúnos clg)·cngülés. stupor, hú
c~i.'1kkcnés kör.i.itt áll be. 

""~\ 111érg<:zés h~toly<isa ily est:tr.:kbcn a húzin;'úlncí.l követ

kcz() (\\'eill): az <illat a 111l:regnr.:k gyo111orba vitele után ncn1-

sokára o\dal;lra fekszik. rostrúng<isok jelentkeznek, érintl:sre 

~·yöng·c a n.:íl<:x. \égzL·sc elr'ibb szapora, 1najcl gyérúl az, s 

:-;zabálytalan iiternúvC válik: a hún1érsl'.k csökkenni kezel, a 

tt~:-;t hútu\s6 része ti.ibbl:-kevl:shbé érzéstt:lcnné lesz, n1i ugyan

t:kkor a n1ellscí testfélen ne111 észlelhetr'i. i\Iérgezés után ily 

allatok izrnai idcgük l'1tj<.ín csak renyhe összehüzócl<lsra birha

t<.1k a faraclicus <ira111 scgélyL~vcl, 1111g közvetlen alkalrnazva az 
;1ra111nt, az iz111ok er/iteljest.:n hüz.ódnak i"f::Sze. 

1\z élet Ycgéhcz J.:özcl cun\·u\siók !épnek íöl, 111clyek 

n1úsodperczcnkint ~-:-·l-sznr is is1nétl/iclnek, s az élet kialvá

. ..:;dg eltartanak. :\ halcil a n11~rgezL;S kezdetétfi\ íog-va szúnii

i..ntt 2..t-HO óra 111ulva áll bt:. l~z a halálos 111érgezés általá

n\JS képe nyulaknál. 
}\ lé;zzés \\' c i l ! l:szit.:lt:lci szerint ck:intén rendes; ké

Sf1bh a belégzCs t:rútlenné, felületessé: szakgatottá lesz, n1ajd 

;1 kik~gzés is sza\.::gatnttnak 1nutatkozik: légzés ktilönbcn sza.

poritbb a renclc:.-;nCl, küzbe-közbe egy-eg·y n1ély belégzést tesz 

~,.!' ·'<ll·tt •\" c"'ct vénc felé a h.'•n-í:l:s cr/iscn !„.rvériíl, a lé~-
"·· ' ' • - " j ;:-, ""' '-'-' •• 

vétclck 111clyck lc.sznt:k s asphycticus tünetek jch.:ntkczne\.::. 

~·.\ vérkeringést Hletóh.:g C ah n és 1 [ c p p kicinelik az 

l 
1 
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antipyrinnel Si:ernben, hogy nyüln;l! az acctaniliU rnég· nagy 

adagban ~cn1 csökkenti a vcrnyon1<Íst. Igy p. o. t:g)- ki.sérlcti 

ny1'dnúl O·N gnn., egy n1üsik <Íllatn<íl O·..J, gTnl. vitctt.:tt az 
edényrendszerbc s 1-1 1 i~ óra alatt a vérnyon1ús legkcvésbbé 
sern szenvedett v<iltoz<ist. 

Ugyanazon szcrzok · c111\itik tnv;:lbb<l. hogy az isol;i\t 

béJ.:asziv (a \,\! i 11ia111 s -f l \e k cs z i.i 1 ék k e\ \'i%sgá\va:1, ha 
oly vér-konyhasó-oldat ;ira111lott <it rajta, n1ely (}2- 0 /(tnyi acet

anilidct tartaltnaí'.Ott. gyérebben \·crt u;..;yan 111int különben. 

dc az c~·yes iisszehúz1.ícl<isok erélye nern rnutatott \"<.iltoz<Íst. 

Nén1ileg· eltérnek ezt:n adatoktu! \\"e i 11 és l.~ e pin e adatai. 

\ V e i 1 1 szerint7 s az <iltala közzl:tett carcliog-r;:1n11110\.::ból 1s 

kitünt'.ilt:g U·:25 grn1. acet;1nilid 1 k!iu nyl'ilra veVí.:, nch;Lny 

perez n1u]va a sziverl:lyt cicintt.'.n foknzzc1. s a st.1\·lökl:sek 

szún1út szaporit_ia, késC:)bh arytbn1ia jelentkezik. 111i(kin 

azután a sz1vvc:res 1s gyérLil. „.\ s1.1\'L:rl:ly kezdeti fokn

z6d;isc:í.t Liék;í.n;-i! is jól lehet !<itni, n1int azt a \V e i 11 .:í.lta! 

kiizölt s11vgörbt:k is n1utatj:ik. ~·\ \'l'.1'!1,Yon1<Íst illetolcg \\-e: i \ 1 

és I~ c pin c \·iz:-;g;l!atl <:rccln1<...nyei tgyc:z(·:;ek. s talán azért 

térrH.:k cl C ah n és 1-f e p p adataitól. inert az utóbbiak rnes
terst·ges J,:gzcs n1cllett tcttt:k a kyn1ographykus vizsg·;i\ato

kat, nlig· az cl{ibb cn1lítctt francí'.ia búvtirok ter111észctcs lé~;-
zcs n1ellctt vették föl a \·érnyon1;isi giirbéket. Szerintiik 

kezdc:tbcn soküig állandó a vérnyo111is, késlJbb azonban kiss<..: 

enicll-:edik. de nen1 többel, n1int 1-l 1 :: cint. higanyoszlop 

n1agass;l~·ú\·;tl; t:gyicll.!jlilcg ezen i.:ürli!nit:nynyel az t:rlökés 
arythn1iku~sci, szaporú\-;i, alac:'onynyci lcsz s a lCgzt:.sck :;z;ln1a 

szintén szaporodik. i\z ;itn1et:-:zett bolyg·ci-icleg· kör;'.eti vC:gé

nek izgatcísüra a hat<ls kifejezett volt. de c:-:ak akkor, ha 

\\"cill criis vi!la1n·cira1not alkrdn1azott. a 1ni szerinte azt n1u

tatja. hogy a liolyg(„•-idcg· ing·c:rléJ.:cnyscgt.: lc \'Olt: fokozva. 

.:\.z t.d~nyinnzg·ató idt.:glt·s;-:Lilél.:re az acetani!id kik:;czc:tt 
hatúst gyakorol; cen1 halálos. dc azcrt n1t-rgczo ;;dag-ol; itga

l\'d;ig hatnak a Yason1otoric.us központokra. hal;llos adagok 
p~dig· hUditik ezen közp(intoLat. . 

L t: pin e cs 1\ u h e r t azon fontos tényt tillapitntt<lk 

Illeg. hlJgy a lllt r~ezc.:lt <illatok \·érc JlL·iia 111 e t l! a e 111 o

~- 1 o hint: tartaln1a::: .\!'.él(/ llllat:ból \"elt \·érnek g1.:1rcs<1i \-i:~s-

1!. A:\TIFE!il\l:\"l.:)l :'El: ,\CET.\:\!l.ll!. 

g<Ílala alkalniúval L, e pin L: a piros vérsejteLcn alakl:cli \'<il

toz<ist nern észlelt . .:-cnl sz;i111uknak csökkenését n1érgczt.:tt ~ 

elhalt clllatoknál nt:in észlt.;ltt:: '''J a vl:rst:rurn festetlen volt. 

lgy J_, e pin e azon ki.lvctkt:ztc:tést vonta. hog·y a rncthaen1n

g·lobin-képzódés acetanilid 111érgezésnél a piros vér~ejtek clpusz. 

tulása nélkül 111cgy· végbe, tehát az <illatokra né1.vt.: sokkal ke

vésbbévcszél)-'t!S körii\n1ények között. ni int n1ús oly 1nérgczéseknél 
i kali chloricuin l, 111cly1:\..;: n1cthae111oglobin képzódésscl júrnak. 

\\í e i 11 rnegerősiti 1 ~e pint: adatait a methacinoglobin képzödé

sére vonatkozólag egy 0 kii/is kutyán tett kist:rletcvel. n1t·ly <illat 

g·yo111nília ('j g-rni. acetanilidct vitt bt.: cl. u ·I órakor . .:\ lllL:r

.~~·ezés ut<'in .~5 p. inuh·a a:-: nxyhac1noglnbin 111ennyisL·ge a 

vérhc:n 1~ 11 
1, \··olt. liU p. n1ulva csak ö·f)n.n· /Ti perez n1ul\·a 

7.50/
11

: rnind ez ideig· azonban a n1cthaen1n::.,;lobin elnyL:lési 

cs1kja a sz1nképlien n1L·g nen1 \"olt l<ithal\·J: ezen esik csak 
2 ó. 3ö p. n1ulva tlint !el clhsziir a színkép piros n1eí:ejében. 
111idón az 0xyhaeinog·lobin incnnyist.'.:ge n1;ir fi·?/' 11 - ra sz;lliott 

lt.:: 2 ó. -l5 p. 111ulva rn;ir ig·cn sijtl:t \·olt a 1111~thacr11oglobin

cs1k s cLkor az oxybaen1o~·lobin n1ennyisL·gc csak ;J·5°·1
0 volt. 

Fr. :\I ül 1 e r tr. a (~e r ha r d t-félc be r l i ni kóróclún ht.:

veny polyarthritisbt.:n szcnvcdi) B bctcg·nél, kiknek g·yógy

kiscrlcti czélhr'il :?-:-J gnn. acetaniliclet adott. s kiknél a szer 

aclagoL:ísa uttln ki(cjezett C)'<inosis _ie\entl.:czett. a vt:rben szin

ten rei lelhette a 1llethae1nog\ohint; az C).~;yik esetben csak 

halvcíny vnlt az elnyelési csík. 2 esetben azonban kifejezett: 

ezen lietegck vcre rnég· vl:kon)· rl:tegbc11 is barn;ís szinli \·olt. 
. \ betegek \·L·réhcn a 1nt..:tliaen1ng·lobin n1t:g n1;is napon. :-:(·ít 

ti.'ibb napon út is ki volt n1utathatr'i. dacz;ira <tnnak. hogy 

azok tl-ibbc antife\Jrint nen1 szedtek. Fr. ~Ili l le r az cn1litc:tt 

betcg·ek vérét f..:·örcsú\·el vizs:..:<ilt:a s szinten nt:in tal<ilt rend

cllent:sségekct a \"t~rsl'.jtck alakj:it l'.S sz<Ín1;it illetólt.:~( 

f\z a e e t ;1 ni\ i cl az agyra kin1utathatu llefoly;ist nen1 
,.,.\-akorol. u,„,. J;ltszik ;izqnb;u1, hn.L.'_\. l:Ji ug·y 111int a coft"ein 
::-.~ 0- •·' 

)-'<'_,' ;•:<i. ! . e:]' i 11 ,. 1 .'t'll ,;~.Jd<.:t" l:il~„,·,1:1;.; •·lkntétb1:11 \·:n1 a,:<>ll fe11-

;e)>;, fdh1J:'.p\t té11yuyel. h(l~Y :\!. acctal!!!id ldoidj:1 J'ir'" \'ér~cj;d;:et: 1k 

li:1 tt:l:i11tetl1e ··„.::·-:;·iik. h<1g;· :t ~,;t·1·111;!; 11yi;bl:r:1 l1:d:i],,~ :1daga mily c.-:ekély 

, mi11d,•11c~1.•1re c-:ekt.'.lyt·hh. ~t·mhf•~y a .-::er O·i'i-O·:!i'1-«,; old:i.lr>t J.:épi.:; '•·n :! 

·.·~rr.;l,, 11gy :• .. : elleutélt·t a l:Ct a,bg !:<•,::;;; Li··g;:enlit'.·l· l:ith:niul~. 
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h a t a g e r i n e z v e l ó e r z () e l e 111 e i r e. i 11 e t v e 
h é n i t j a a g e r i n e z v e 1 ő é r z céí o sz 1 o I> a i n a k 
v e z e t 6 k é p e s s é g é t. Ily nézetben van YV e i l 1 is. J\z 

cn1bercknél nag'_)'obb adagokra észlelhctii so1nnolentia. izgatott 

betegeknek 1negcsön'ciesedésc valószinlileg az agye~h'.:n;·zctrc 
gyakorolt befoly<Ís következn1én:.ve . ../-\ halálos ad'1gokkal 111é1•• 

g-ezett cí.llatok convulsióL 111elyck az élet vége felé jelentkez
nek fullacl<isi convulsiok. i\ gerinczvelóre gyakorolt hatr:is;:iból 

vezettetik le a tnérgezett állatoknti! csökkent reílcx, a test hátsc'1 

részének érzéstc\ensége. s nén1ely therapeuticus hatás is, n1eh·r6l 

rt!antabb sz(Ílunk n1ég. _}-\ nyúltveló eg_yes központjaira ~-ya
korolt hatúsról in<ir tcttiink c111litést. I-Iogy va_iinn a kii1-;-:eti 

crzo i<legvl·gz{ídésekre n1ily hat;:issal van ar. acetanilid, nincs 

cldöntvc: n('.:tnelyek kifejezik azon gyanut. hogy azokra bt'.:nit(í 
hat:lst gyakorol. 

.:\ e y a no s is, r:nely hal<:ilos adagg·;d nH.:rgcr.ctt nyu -

lakn;i\ oly nagyfokú~ s nH:lyt~t Fr. :\I ii ! 1 e r ('.s in;:isok cn1-

ht.Teknél is észleltek„ nagy adag acttanilidnek adagol;isa ut;í11. 
n c 111 ~a 111 c t h a e n1 o g 1 o b i n · k t'.: p z ( .. i d és b e n ny e r i 

1n agy a r úz a t ;i t. n1int azt nén1elyek vl:lik. Nyulaknúl a 

cy:tnosis a l{gr.t'.:si zavar kifoly<isa, n1cly egyrészt az accta

ni!idnt..!k <1 lég7:úi;.-:n1ok n1otoricus iclegvl:gz<'ídéscire g\·akorolt. 

\'a\c.ís1.inüen hüclitii hatáséiból ver.ethctú le: u. i. e;.-:cn ;illatok· 

n<il soks;.-:or li;ir igen kifeje;.-:ctt volt a c.~.-anosis. rnL·g sen1 si

kt.:riilt nt.:ken1 n1ethacn1oglnbint a vl:rlH.:n kin1utatni. ),f;lskép 

rtil a dolog kuty<iknc:il. l~r.cn <lllatokn<ll a 1ncthaen1oglobin. 

i~·cn künnycn kép;.-:/idik. s ig·y ezeknél a ]l_'.g·r.(·si . ;.-:avarnk 

n1cllett a 111cthac1nng·lnhin is hor.r.ájcírulhat a cyannsis létre
ji-,ttche;.-:. b<ir nicg kell e111litcncn1, hogy kuty;ik \"éréhcn akkor 

is \;ittarn n1cthacn1og·lnbint, ha a;.-:o!.:at nen1 hal;ilus adag acet

<tnilidde! n1érg·e;.-:len1 n1eg s cyannsi~: ncin is j<itt létrc. ~·\.z 

t: n1 b e r n é 1 n é h a n a g y a cl a g o k r a j e 1 e n t k e z t.f 

e)" a no s is t b \i re dén}-. g ó re s b i'i 1 kel l 1 e vi.: z e t ni. 
n1crt oly esetel.;bcn is ekifi.1rclul ar.„ 1nidlín n1etliacn1ng·Jul1in-
11ak nyo111a ~incs a vt:rben. 

:.\Iint n1<lr fentebb en1litettiik, cgészséges <illatok test

li (J _i l; t fii: :ict.:taniliclnek kicsiny, nen1 n1érgczii aclagai le nen1 

-Hl 

fokozzák, 111 l: r g c z o adag a i azonban ö-10° C-al is l c

n y o n1 j ;i k. ,;'-\_ hypother111ia clóhb körzeti s csak késóbh köz

ponti. J\ s7.er nagy aclagúnak: beadása után n1úr néhány percz

czel n1egkezclódik a hűlcesés, s tctópontját körülbelül .J.. Ór<t 

rnulva l:ri el. l\Iinél nagyobb az ad'.lg, annál 1nélyebb a hó
lcesés. \ \" e i l 1 egy házi nyula lló grrn. acctani\ick:t kapott 
hőre alá, s csak 1 ·ö(1 C-sal esett vég-bélhóje: ug-yanazon 

cillatnúl 1 ·5 gnn. acetanilidre, tnely n1eg- is ölte az c:í.llatot, 

8 11 C-ot tett ki a hólcesés. 

i\z a e e t a n i 1 i cl llélll halálos, dt:: 1nérgéz(l adagainak 

h()!eszállitú hat<:lsa az acctanilidnck a h (,i te r 111 el l: s t e s ö k

J.:: e n tó hat ;i. s cl n alapul. I-lalálos adagoknül a test h 1'i

csöJ,:kcntt:séhcz hozz;lj;irul nit.·!-'.· a höredényhi.kh:sliii! ercd/1 

niivekedctt !t/-1kisug-<irzc'i.s is. 1•:111bt.:rne! a h(1procluctio csi.i]„J:cncsc 

n1e!lctt n1ég· a;.-: esetleg· jclcntkez(l ir.zacl<ls is segit a hi'dcsz;d 

lit;'1sban. 
J-[o:<Y ;1r. acctanilid e s ük kenti a il (,)te r 111 el e s t 1 

annak t'c:lvctelcre kénysr.crit clPbhsi:(ir a;-; acctanilidnck az 

izn1uk niuzg·atag· idcg-\·l:gz1'1dcscirt.: s az iz111okra i;.; ~yakorolt 

liuclit(> hat;i_..;a. ~t.:111 sziiksc~;·es. h1_1!-'.·Y az acctanilid a n1oz~·at/i 

iclegvcgzt.-íclésel: teljt.:s lti.iLk:sét: okozza, azok paresise is clt.:genc1('1 

~t1Ta, ho~y hi1csüLkenés úlijon c\i'i. ~·\ rn(1r.g·at1'1 icleg·vCgzúck··sek 

kis fnkú paresisl:t kell fcltL':tclcznünk az en1ht.:rnCl is. n1idi1n 

111edicina\is c.h1sis acctanilicln . .:: tcstének hun1érsCke csokkcn: t.:zen 

parcsis k\ili_inbcn a beteg· n1nzg·;:Ls:lnak renyhesl'.t-;l'.ben. t:rotlen

scg·ébt:n is kife_iczést nyer. \·a!anünt azon f;í.radt:-:úf:.;·i.:'.rzcsben 
is. nH.::\yri'd a<: acetani!idct szedo lictcgcl-: néha pana~;.-:k(1clnak. 

( )\)· acctanilid n1éq.;·cz(:s eseteiben, n1ciyeknl:i az úllat (kutyai 
yag·y a;.-: en1bcr (Fr. ::\[ül l c r csctci 1 vérél.Jell n1ethacn1oglo

liin J.:l:pr.()dik, kt.:tsl:gtclenül cr.:en kllrüln1l:ny 1s hozzájtirul :t 

hr'itt:rn1clcs c;-;i_ikkentéséhe;.-:, n1cnnyiben -.:z ;i!tal a vér haerno

gluldnj;lnak c.~Y része el\'t.:sr.ti clenyt Cclvevi) s ig)' (·lcnyt hur

do::o kL:·pességét. 
:.\Iinclezeken kivlil van n1~g· cg·y köriil111l:ny. 111ely kiz<ir;l::.; 

ntian annak fel\·étcil:re l-:ényszerit, hoi<Y az acctanilicl a ht'1-

tc~·111elt:::.;t c::.;i.'1kkc1ncni kt.:pcs. Fentebb jelcr.ten1 \·olt. hogy nen1 

hai<llos adag acetani!id nyulakn<il hi.ircdcnyg<.ircsöt idéz clú 

p;,:·:· \·an a:: en11Jernci is. ni int a;.-:t ::\I a t u::.; n v :-; z k y tr. t.:Sí".-
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lelte l. tehát csökkenti a 111clegkiadást a bőrön ;Lt, s 111ég1s 
rövid id6 alatt teten1esen. nehány fokkal al<iszállitja a végbél 
hőmérsékét úgy a nyúln:il, rnint az en1bcrnél ; ha ezt tudva~ 
n1ég azt is tekintetbe veszszük, hogy az acetanilid a szívre 
n1ily 111inin1alis hatást gyakorol. ligy ez esetben a hőlecsést 

csupcin a hótertnelés csökkenésére lehet visszavezetnünk 
J-Iogy ez tényleg így van. azt kisérletileg
Egy kutyát, n1elyet opiun1~fest\·énynyel 

végtagjánál fogva kikötötte111 jól fiitött 

is bebizonyitottan1. 

bóditottan1, nég)' 
szobában; ezután 

egyik hátsó végtagjának gluteus izn1ai közé, nen1különben a 
végbélbe is hón1érót helyeztern. s rniutún e testhelyek hó-
111érsékét t11Cg'~illapitottarn, az <íllat gyon1r<Íba nern haLilos. de 
azért tcten1cs ada~ acctanilidL't vitten1 be, s 4. órún kcres.ztül 
idóröl·icl<'-:ire leolvastan1 a hhn1énlk <llbisát. :\.;: igy nyert t<ib
l<izatot azután összehasonlitottan1 egy oly cllen6rzó kist::rlet 
tábl<i;:at.:ival, n1el}- kisérlct hasonl(í súh-ú kut\"<ival vitetett 
vCghez, hasonló hó1nCrséki.i szob;:iban. h;1sonló ideig tartó ki
kötés 1nellett. ugyanannyi opiun1-tincturá\·al bóclit:is niellett: 
azonban ezen l\t('íbbi kisérleti állat acctani\iclet nen1 k<q)()tt: 
_·\ két t<íblüzat ös.szehason\ittis;ibril kiclerlilt, hogy az cllcn
órzú kisérlet állatjánál 4 óra alatt a btír alá J~ch·ezett hú
nH.'.:ró 4·:1 11 C-ot, az iz111ok közé helyezett 2.:-1° C-ot, ;l \·ég-bélbe 
ltelyt::zctt 2· l" C-ot esett: az acetanilicles ;illatn<i! a hórh61nér
sék ugyancsak 4 t'1ra alatt 4·411 l'-ot. az izon1hón1érsC:k 4·;j° C-ot 
s a végbé!hr'Hnérsék -±·()° C-ot esett. 1~bból láthat6 hofl"v nüo· 

' ' -;:-,. b 

a kc'.t kisérlctbcn a bór honit.:rscke c~aknctn eu\-forn1án visel-
kedett, addig- az acctanilides :illatnál az izon;J;i) 2·2n C-al. a 
vé;_:bClh{í 'pedig :(ö

11 C-al nagyobb esést n1utatntt. n1int az 
cllcnhr;-:6 kisérlctben. I-Ia a búrhón1érl) az acctani!ides <illatnál 
a kiinclulúsi ponthoz kt.'.:pest huzan1osabh idón ;í.t cn1elkl!d{st 
1nutatott volna. úgy a fokozott húkbug<irz<isbc:d {rteln1ezhet
nók a központi h11 ily tetcn1cs leesését. az adott viszon\·ok 
i-:özött azonban. fóleg n1ivel az izo1n1:at h/1jc is ol\- roha;110-
san csökkent. az izn1ok hanyatlott hóképí:-ésébt'-i[ Í-::cl! a kiiz
ponti h/in1lTsék nag-y(nkú csökkenését n1ag-)·ar.:íznu11k. I~zen 

felfogás hclyc~ségét igazolja an1a köriiltnl:ny is, hogy az 

a e e: tani 1 i cJ nagyobb adag· a i l:uty;-lz1;d t:s e111bcrntl 

> 
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jclentékcnyen lesz<:í.llitják a \·izelct összlégcny

tartaln1át. 
.e\ n1i az acetaniliclnek s o r s á t a szervezetben illeti, 

né1ni t;ijékoztatót 111ár nyújt az irodalon1. bár az adatok ne1n 
egyértelinűek; l~ ah n és I-I e p p p. o. azt állitják, hogy az 
acetanilid a vizeletben részben \'áltozatlanul jelenik 111eg, n1ig 
Fr i\f ii 1 le r s \\-e i l l ezt tagadják. C ah n és társa az 
i cl entitást következúképcn határozták n1cg: egy kutya 
vizeletét, n1ely állat n1egelt'·1zőleg 2 grm. acetaniliclet kapott, 
besliritettók. aetherrel kirázták, s az aethcroldatot hig natron
lúggal. n1ajd kl'.nsavva\ rnostúk. az acthert ezután elpciroltattúk, 
s a 111araclékot. n1ely jegec1.cs ou1yag volt forró vizben oldva 
:.; <il\ati szénnel kezch·e :-:zintclenitctték; a viz killlilésekor 

linon1 jcgeczlapok \-;iltak ki ebbcil. n1elyek savakban s alcaliáJ.:
ban oldhatatlanok voltak, 118~ e 111ellett oh·adtak (az acet
anilicl oivaclrt~,i pontja), s kénsavval kevt::r\·e és beforrasztott 
iiv::gc:-;i1l1t~n l:Zi)" l·ra hcvitvc, eczetsa\·at s kénsa\·as anilint 

<tdtak. 
\ \" l: i \ l, ha a e e t a n i 1 i d e t s z e cl (~; betegek ,. i z c

l e tét aetherre! i-.lzta, az aethert elpároltatta. s a n1araclékot 
kénsa\·val s l:ctchrotnsa\·as kali jegeczeivel kezelte: a jellc::gzó 
rózsaszinü reactic.:it nen1 kaphatta n1eg-. i\ bevett acetanilidnek 
egy reszt: e: a h n é s I-I e p p szerint bornlik a szervt:zetben: 
anilin hasad le bel/ilc, n1cly l:lenyiih·e s kénsavYal párosulva 
jelenik rneg a vizt:letlJen. l(övctkeztetik ezt a vizeletben tar
talrnazott kötött kénsa\· n1cg-szaporodott 1nennyiség·ébtíl. l(is 
adag acetanilid bevt..'.tcle ~1t~ín anilin lchasadása sze~·intük 
111eo-:· ncrn történik. 

Használat . ..-\z antifcbrin vavr acctanilicl -1 l:\'i használat 
utan rn;ir is eg-yi\.:e leg·1H'.:pszerühb szerein'..::nck, s erós ver
senyre kc~lt ar: antipyrinnel s a nat:riun1 salicylicunHnal. 

_.\lkal111az<Í~a ti,ibb ir;lnyú n1inclenekcl(')tt rnint a n ti
p y re ti e u 111 szerepeL nen1csak hc:\·cny l<izas b<:íntalinaknál. 
hanc:n1 idülteknél i . ..;. ~Iint a n t i-r h e u n1 a ti e u rn sikerrel 
versenyez az antipyrinnel s salicyllel, s n1int ne r v i n u 111· 

a 11 ad y n u 111 i~ kiCrdeinL'lte a kon1oly figyeln1et, sht nlint 
ilyen nH.'.g túli:; 1Jcc;:;ültetik. 2\e\·czetc:s, hc1gy nlint antirheuina* 
ticun1ot es ncrvinun1-anndy11u111ot n1ajdncrn e: g· y ha n ~ ú a n 

.\'"' 
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di e s érik. addig antipyreticus használat<:inak cllcnzói is 

akadtak1 talán azért, n1ert ina n1<ir sz;iinos kittinó l:ízcllcnes 

szerrel birvún a gyakorlat, az orvosok el vannak kényeztetve, 

rendkivi.ilí hat;isokat várnak n1inclcn uj szertől, s ha a fclc!-d

g.:Lzott várakoz<isok - 1nelyekct 1nég szitani alkal!na~ak az 

elst'i kisérlctezóknck vénnes közh:n1<:nyei - nen1 tal;ilnak telje~ 

kitlégitést 1 azonnal kész az anathcn1a. 

~""\z első közlcrnény. n1ely az antifebrinről n1egjclcnt, 

C ah n es I-I e p p t ú 1 szárn1azott, kik összesen íiO esetben 

kist'.rlctcztek különbózó l<izas lnintahnaknúl, n1int hasi ha~·}·

n1úznál. orbüncz. croupos tiic\{i{ob, pncurnonia cun1 ictero, 

tlidúvt'.sz, rnellhcirtyalob. tliclúttilyog Cs evcs hronchiectasia. 

lcucün1icus J;tz, pyacn1ia, s<:pticac1nia. v;i!t(i!;iz C:s gastricu.-; 
iaznúl. 

:\ kisérlcti t:rcd111ények. a n1alaricus Llzat kivéve. ho! a;, 
anti!Cbrin 11en1 vált be, igen fenycsck \·oltak, úg}- hogy szcr

z1:1k az anti!Cbrin ltizcllencs hat;is;it kitünónek tartj<ik: i::Uinyei 

111as Lize!lene:; szr..:rek fi_iliitt e~·yrcszt rendki\·iili olcsós;lg·;i. 

n1;lsrészt. hogy h;iny;lst ncn1 okoz. adago!<is;lra razóhidcg· cs;;k 

kivt'~tt:lescn. kL:l!en1etlcn ag;.·i tünetek L-ricn nen1 lépncL fel. 

ho.~·y a gyo1nor- t;s bl:lhuza1nra nincsen k;iros hat;issal, :;pt 

n1é;..:· az l,tv;lgy javul<Ís<it c.:1(1 i:: seg1ti: f('ielt'inye azonban. hn~~·y 

a l;lzas h· inH.:rséJ.: csökkentl:sét n1;ír kis adagok is képes-;.:k 

cszkt .. •í:i'iini. e: ;1 h 11 és I-f t: p p C1sszt..:hasr1nlit('1 kisérletck alapj<in 

til!1tj;lk, hogy 1 ;_;Tlll. a ll t j f e ]1 r i 11 -!· gnn. a 11 ti p y r i n
il l: k ! e 1 t: 1 111 e g. e: ;i h 11 cs 1-[ e p p rcnclt..:sen 1.:i!"i adai-'.·okat 

! J·:;!t) gTnL) adtak. s csak ig·cn ritL;in. nag·yon ni;igas hi"dok 

leszúllit;is;ira adt;\k nag·y11bl1 1()·:-1 gT~r. 111ég ritLt'ihban 1·() grn1.1 

adag·(lkat: a 2 ;_:Tn1.-i"1t 2-l· 6r;lra sohast.:111 ll:pték tt'il. 

1 d i.i l t ! ;l í~.a s b t: te g· t: k ne!. p. o. tücl/n·észe:-;t..:knc! 

dl:li l~ v. <'1rak(1r ()·2tJ gT111. antifebrlnt advtt. ez cle~end(1 

v11it. ho.~y a li/ífokot dt..:!utan i.-; a n::ndes n1L:clerl1e11 tarts;i. 
[:nlytonos ]az t..:SeteiJJeil czc!szerli idu!ien adott IJ;2;-) gnn.-nak 

kctszer vagy haro111szor isnlt.'.tll:sc után a hl) a norn1alis roknn. 

V<l'..'}' kevésst..:! azon fellil vnlt tarthato, s cs;1k ki\·ctclt:scn kel~ 

lr:..:tt e:;ysZCITl' többet. o-;)-l)·/:) gnnot ;1dag·o!ni. I-Ia az anti

ft..:hrin adagnltisa összeesett ;i h(inek különbt:tl is .spont;ln 

lc::scsl:vel, akkor a hr;í!cs;-.<il!1t;is ig·cn lt.:tcn1es \·olt. a rendt:s 

testhónél jóval al;ibb S%<íllott a hón1érsék. I~en n1agas hún1~r

sékek esett'.n C ah n és I-I e p p szerint jobb, ha egyszerre 

nagyobb adagokat nylíjtunk. 111int ha azt több kis ada_;.:-ra fel

osztva adjuk, rnelyek C a h n és I-1 e p p tapasztalatai slerint 

kcv<.:sbbé erl:lyes hat<isúak, sót n1agas hízak esetén hat;í.s· 

talannk 1s, n1ig e~y nagy adagra erós hat~ist (:szleltek. 

L7gyan ugy van ez. n1int a chininnél. 1-fa a hórnCrsl:k crÓ.'-icn 

a rendes al<i sz;í.\lott, n0ha a lüthatr:i ny~ikhártyúkon: kezeken. 

l;lliakon cyanosis: s az egész testen halványság jelentkezett. 

.·\ cyannsis azonban nen1 \·n]t :-;nha nagyfoklÍ. c:o\iapsust 

c . ..;ak eg}· t~sctlJcn <..~:-:zle!tek hasi hag·yn1;í.zban :->zenvecki nhnél, 

\.::int..:k tévcck:shol 1 ;:;rn1. helyett 1 ~ grrn. antifcbrint nyúj

t\1ltak e~..;"Y ada~r;t. I·~n1l1tik. ling·y úgy n1int antipyriure, 

ll'.:·:· ;1ntifchrinre is. ha a li1'11111.:rs6k i:;n1\~t en1elkeclni kezel. 

rlt:hct bnrzong-;lst éreznt~k a beteg·el-:, ki!cj<.::zr..:tt r;i.zóhicleget 

;1;~nnhan csak c~·r esetben Cszleltck. egy szövtidött s hal;í.los 

kin1(:nctli t:·phus csctt.":11c1L \-esérc s hólyo;..:ra izg·ató hat<i.st 

,.__,_. c:;ctlJen scn1 :...:·:·akorult. Sokizlilcli csúz t:g'y. s hasi h;tgy-

111az kct eseteben a heteg111'.! n1iliaria crystallinát és rubrat 

LLttaJ.: i"r..:l!l:pni. c;;yL·b cxanthern;i.kat azonh:!ll s(1hast..:n1. 

_.\ hat;is tarta111a a lázas h1'·i 111agassrlg·;tt<il, csöki.iny<:-:is

.-;(·:~·ct()l. s a;: antift.:brin-adag nag·ys;íg·;it<"il, s az ada~·nl:is idt..:j('.

·l·.] fli~g: successh·e adott kis adagold-::;d a hatás n1eghosszabb1t
hcttn. :'\ 1i(·1 \erralacsnn\-;:1bb all;isa a B-ik-r>-ik órúban észlel-

~ , 

ht.::ü1. n1ely id<'i ut:in az las~an ernelkeclni kezd. ..t\ lecsé:-: Cs 

is111ct felcn1elkcdL·S pcriodus;1 H--1 :2 ()ra küzi_itt in;_;-;1dnzik, a 

t'enti körü!n1,~nyektól fii~:gúlc;:.;·. '[apasztalt;ik toYúbb<i. hogy 

<l:~ antifcbrin. n1int Ctv;ig·yja\·1t/1 is szerep!..'.!. frilcg nén1cly hasi 

ha.~·yn1;í;~\Jan szenvecloknél, kik a l<íz tartania alatt ktili.)nlien 

teljesen t..'.tvúr.;-ytalanok \·nltak. :\I<i.sfelúl észlelték a vizelet napi 

n1cnnyis(;g(:nek szaporncl<isoí.t is. N<'.:n1ely esetben ez ig-cn szein

bt..:tiin() . .:.'\ pu\sus-szrin1 a hócsiíkkenéssel 11arallel \·bclkcclett. l·~ 

n1cllett az ccl~nyfal feszülése nö\·ckeclett. inint az ;i!taluk fel

\'t..:tt, s közölt görbékb/il tisztán kivt:heti:1. Specificu.-; hat<ist az 

antifebrinnck a betegségek. frileg typhus abcl. lefolyásüra nen1 

tulajclon1thatnak. Polyarthritis rhcun1atica eseteiben oly hat;isú 

\·nlt a;~ antifehrin. rnint az antipyrin, s a salicylsavas natriun1. 

I..::. r i t..: g· t: r 1k l!Setben alkaln1azta az antifcbrint a 1nagíín 
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gyakorlatban. s rncglepó antipyreticus hatúst l<itott hasi hagy

máz. intera;ittens, croupos tüdőlnb, pleuritis~ cliphteritis: puer
peralis láz eseteiben. 

Stachievicz })rLhn1er görbersclorfi inté 

z e te be n tubercllloticus tlidcilxintalo111ban szenvecló lcízas 

betegeknCl tett kisérleteket: s azt tartja. hogy tekintve biztos 

hat<isát cs k~ii-os vagy kclle111etlen n1el1ektünetek hi;:in\·át, 
minden lc.i.zellenes szernél elönyösebb tü~lli
v ·..:.::; z e s ck ne 1.- :\Iég jcí er<'ibtn lévlí. künt j;:írci, n1érsl:kesen 

l;izas beteg-ckn~I, vala1nint a tiiclt'iszöYet friss~ de terjecló ron

csolása eseteiben is. ha a l<ízas h(} nen1 tuls;:igos n1a:;:·as, 

0·2i)-(}5 grn1. cg·yes adag acctani!íclclel. n1ely :-.l-:J óra n1uh·a 

a szlikst...:ghez k0pcst i~1nL:teltctett a h1')n1~T~::\.:c::t allandóan 
;j~(• C'-on alul volt képes tartani, scn1 izzacl;ls. sen1 r<l1:óhicle~. 
\·a_c;;: kellcn1etk:n g·;:nr11or l.H:lti.inetck 11cn1 jch::ntkcztek. Súh-os 

t:setekben 0·.2.) grn1-os adagokat nyu_itntt nnp_j;iban tl-'ibbs;i.ir. 
.szintén kielé;:.:·1t6 erecln1énynyel. 

J. jf i.i 1 le r :2 l t:setben ki.sLTlt:tczett antifelJrinneL inég· 

pt:t:lig tul.icrculoticus csont- cs izületi b<intalinak, cnn1plic<llt 

csonttórés. égé;.;i sebek. typhus. ti.itli:ilob. n1ellh;irtyalnli c:->ctei-
ben (J·:2o--l)·f,-11-1.'i · 1 tt 1 · _ ~Tn1oc a<.. o · · pro e 1)s! : a napi adag 
1·;> gnn·n<Í.I sohascn1 volt tiibli, s az antifel.irin h/)csi:ikkcntó 

hat;isa csak igen ritkún hag-yta 'ít c.c;erbl..'.n, azonban érjúnl_ja. 

hogy ha biztos hrLtcist akarunk elcrni, nen1 szabad az ada<rokat 
~ 

nag·)·nn szt~tfnrgácsolnunk. l{ázr'ihicle:.::·ct csak cg\- esetbcn eff\-' '· ·-- ' ,..,_ 
:·:a,'.;·ynl<lznsn;:'d cszielt, e;..;ycb kelle1nct!en tllnetcket snha. 

SrJcciilcus ltatÜs<ít az antifr:brinntL: ez idei;.:· 1110;..;· 11c.:1n tapasz

talta, annyit aznnhan :lllithat, hng·y hc:lhetcg·scgei-:nt:l a hat:'is 
üiztnsabl.i. rnint sebcszi eseteknél. 

e;. r ii n c: h e r g az a l t n n a i k o r ii ú z \J a n szan1n~ 
typhusbett:;..:·nt:l tett kisérletei alapján n1clcgen aj;lnl_ia az 

antifebrin liizc:llcnes <L\l.;ali11az<istlt. f!y lJctt:geknC! szerinte 

küli:inbséget kell tenni az adagban a ~zerint, hn"·\· a ilete<rséu 
;,-,. . :-.. "" 

1nin( 1 sr:ak.:lban adjuk a szert a betegnek: lcsz<lll<isi stadiuin-

ban 1st. decre111cnti1 p. o. t:legerH.k1 U·2D ;_;rn1., n1ig- a tetr\

p0nton i st. acn1es'i O·ö ~rrn. is szlikst:ges. (j typhusnül tlgy 

találta. ho~·y a h(_i antifebrin ut~li1 c:-;ak :-)-·---!. ura rnülva szú]\ 

~d;lbb 2-2 1 
.• ü C-ai. ho::;y azutoln a következ/; ~~ (·irüban az 

li. A:\TIFEl!!:l:."l:'.11 SEü ACETA::\ILID. 

elóbbi rnag-assúgot isn1t!t elérje, ezt pc:dig 1neg lehet akadá

lyoznunk az;:íltal. hogy a szer elsó bead<isa után 6 Ór<Í.val 
üjolag adunk ü·::'.!5 gnn.-ot, 111ig súlyosabb s 111akacsabb ese

tekben O·:) gnn.-ot. l(önnyebb typhus esetekben azt tahilta. 

hogy a hó n1ár a 2-ik órában leesett 2° C-al kis antifebrin 
adagra, s egyes esetekben csak 10 óra n1últ<in érte el a reg

geli 111agasságot. l(ev<..:s szúinü esetnél sen1mi izzadás nen1 

csatlakozott a hólceséshez, nel_iányntí.l 1nérsékelt. inig a leg-

több esetnél bc'.i izzadás volt jelen. C.yanosist. én1elygést. 

hány<íst ncn1 é.szle!t antifebrinre, de ell~g g·yakran rázühicleget, 

iiletve borzon;..;·üst akkoL n1idón a h(.i újból en1elkeclni kezdett, 

ezert a;.onban nen1 ;-;zabacl visszariadni az antifebrin adagnl<is<Í· 
tr . .J, n1crt kC:sr1b\; n.::ndszerint 

,-\ 111ag-;111gyakorlatban 
ie:anykántll. hol a kivirügz<is 

elrnaradnak a r;izóhiclcgek. 

vörhenyben szenvedi) ti é\·es 

utc.in n1<Í.r 0 hl:t óta tartott a l<i.í: 
cun1plicati(ik nélklil. ()·:2;) grn1. antifebrin 8--1- ór;:lra, késóbb 

tölJbre ís lcnycJJnta a lú>i: :!-;: fokkal, n1inden n1cllékhat<is 

nélkiil. \.·olt esi:::t, hog·y a g·yern1ek t·:'.;) gn11 antifebrint 
l,:;ip(ltt c;_;·y napra. L;izn1cntes idr)ben csockliato~ ctv;lg}-. 

l\.. i e s e. I-I u b e r t. I-I e i n :-'. e 1 ni a n n. S n y c r s L:s sokan 

n1;lsok u;_:·yanilycn erednit.'.nyel-:et Ct·tt:k cl. 
.:-\ 111agyar s:-:akirndaln111ban ti.ibbcn lnglalkoztak az 

acetanilidcJcl. Jcgelubl.Jször 1.::. U \.a e S _I r) Z :-i e f tr. ]~udalJCSt 

Sz.-l\..<:1kus-korházi scgeclorvos. Li ;\Ili l 1 e r l( ú 1 n1 tl n f<"ior\·os 
( •szt;i\y;ln tett nag·y sz:unu gyóf.:·ykiserleteket. 1..:. n v c't e s tr. 

.:-zerint az antifclirin hiic::;\ikkcnt(I liat<is<l biztns, s ll ti.i!Jbí 

J;lr:ellenes ~;:erekkel e:-;yenc:tng-ü. I·L::t;isa kellr.1 adagr:t a 2~ii-:

/,raban jelentkezik, a har;ls tartarna H-lU c'1ra közt inga<..klí·:il-:: 
a k(jrülinl:nyekt<il (ü~~·<"1cn ..:\ hn l'1jrat.:n1cikedésc L1;.;stt t.'.s 
foknzatos. borzong·;;tssal j:lri.> hirtelenebb fc\szökést csak kevcs 

csetl>en cs?.!c.lt. i-;i;:,-1hideg-et kivi.:telesen c:-:ak akkor. ha tLÍl
:::nL antifebrin jiitt ;dka\Jnaz;lsba, vag·y ha kisebb ada;..;oi·:!lak 
icl(>Jl tul alkaln1azasa <iltal a h(lnh.:rsek i'\7" C-on alul lett 

]i.:s:.:<:Jntva. 

.-\z adagol;l::t illetu!eg- n1t:gjegyzi. hog·y tú\s;l~os na~·y 

adagokkal a l<lzt:llcnes hat;ts nen1 t:rhct() el biztosabban, inint 

kel\1 ien n1c;,;'(,isztott. i:el 111 idoközi'1kl len ad;q„.;·ol t kisebb ;ida

g-(lkkal. .:\en1 ;1_i<lnlja az e~·ysz(:ri 11a~·y acla~ot, ha11t:n1 



1 .t gnn.-os adagokat órúnkint addig·, n1ig a hón1t'.róúllás az 

ada'.2,'olús abbanhay;y;í.sát nen1 indicálja. ~~\ ~yon1or-belek ny~'tk

h<irty<ij<it az antifebrin nern LJ<:intalrnazza, Hllzüg~ist, fejfáj<ist. 

szédülést nen1 okoz. Cyanosist sen1 észlelt lázas <illapotban 

nag·y adag· nyujt;í.sa ut;in. sen1 a rendcsn<.'.l alacsonyabb h6-

fokn;:il co\lapsus kiseretébcn. Tz1.adtis a hat<is bc<illtúval több

kc.:vescbb n1C::rtékl)en 1ninclig jelentkezett. 

J·:gyil:c legalaposabb ]~(~zh.:n1ényekni.::k az acctanilidrót 
szólt) cgt'.sz irodalon1ban p a\' a~·-\.:'" aj na e; ú b 0 r f {j 0 r
\' o s e. ki a Pozsonyi köz k ci r h <i z i osztályon fi5 klilön

hitz('i hc..:veny- <.~s idült lüzas bctegnt'.I alkaln1azta e g·y(:lg)·

:.:zcrt. 1(is1'.'.rletcihhl kick:rlilt. ho~y az acctanilid antipyreticus 

!iat.<tsa kc:tsl;gen ft..:liil áll. dc ;,;: t.:g·yt.:s !;lzas betcg·s<.:g·eknél 

nt;n1 e~.;;yforn1a l:rtCklí, 111ert rnig orb;lr1czncil. ~·ycrn1ek;i~yi 

Ltt.nal ig·cn nH.;g· \·o!t t..:lcgt.:dvc ;\ hatússa!. tlícl<:ivcszeseknl:i. 

!io! a ri\ncso\;isi (nly;1111at n1Cg 11en1 vnlt nagy, s a folyarnat ncn1 

ilorid. 1ncg·he\' . ..:üihctetle11 ;intipyrt.:Licu111nak tartja, inely n1incle11 

Ll:kintctbcn !Clt.:ttc all a c1Ji,1in11ck e:-; antipyrin11ck. -- addig· 
tlidrdobos lcizn;íl nen1 ck'.gítctte 1-:i a;-; a,::etanilicl, a 111ennyibcn 

;1 lazas hflt csal: ró\·id ic1<1rc t~-;~ 1·1r<.tral nyon1ta le l:p úgy. 

111int 11asi h;1gyn1áznúl a stadi11111 i11cn.:n1cnti t.~s acrnes sz;1kai·· 

lian is. n1i6rt is e kct bá11tt1lPn1ncll az a11tipyrinnek ad cl1\nyt 

:\z adagokat ii!cti'ilcg· azon tapaszt<datot tette I 1<:ivay. ho;,;)· a 
ho! a;: acc:taniliclnt.:k hat;i . ..;a \·an \·ag·y lehet 0·;2!)-u·ö gTnl. 

n1inclig· cle~·cncl(I prn dns. 

:\fa tus (.l \-s;-'. J.: y ~·\ n cl r <is tr. n1int antipyrcticuinot 

1 ~J 1.:üli;nJii·Jzq i1ctc:.:::s','.~bt'.l1 :>zcnredií l;l1.as bete~ncl alJ.:al111azta 

knloz.c:\·;iri 'J-::.arnlina nrsz. kórh;_l1.i \'olt nszt<ilyn1non. I-::.özöseu 

tett cs:dcleteinkct a l:ö\·L·tkezokben f'ng-!alhaton1 öss;.:c: 
i\tla~·nl<is;íra \·nnatk(1zc'1lag <ílt<dúban azt 11H1ndhatjuk. 

h1)g·:,· lt.:gjobh aí:t ki:-: n1t,;nnyiségekki.:l l..:ezdeni, a rnelyek is1Y1l:

telten ti:ihl.Jször adaodc'Jk. ;-\ napi adag 1nax!rnu111a escteinkbl:n 

suhasen1 haladta tül a :J gTnl.-()t. lcgtöbbszi.'ir 1 ;_;rrn.-on i::: 
alul 111aradt. l\.cndszerint a betegscgck tcnnL-szc:téhcz, az eset 
súlyos \'Oit;ihnz s a h/in1~rsL:khcz 1nt'.rten U·05-(} l gnn.·os, 

r11ajcl 0·~--·-0·:25 grrn .. o.s ritk;:lbban (J~L---O·ö gTn1.-os egyes ada

g·okat rendeltünk ( 1 :.:--l. (iránkintl, kCt·rH.'.gyszer isn1(~tclve e kis 

adagol:at . .t\Z ily acl;1g«)!Úst a bcteg·ek rendszerint sokkal jobban 

>\éij?;p;,:cc 
:;@SI 

Lurik. n1int az cg')·.szcri nagy acla~ot. 111elynek nyujtúsa után 

;1 hnnek gyor=-an lcsz;'tllúsa, azután hirtelen fele1nelkcdl:se 

k~i\·eLkcztCben az antifcbrin kelk.:1netlen 111ellCkhatási tünetei 

i::: :-;yakoriabbak, rnelyekriil kCséíbb fogunk en1lítC:st tenni. 

_.:.\z antifebrinnek ltizellencs hat<ÍsÚ\'al ú\tal;iban n1c~· 

voltunk el~gedve. s azt Cp úgy, s('ít néha n1t:g jobban is 

h:iszn;Llhatónak kell kijelt•nt·eniink. n1int az antipyrint. ::\Ieg 

kell azonban je~yeznünk, hogy nén1ely, búr enyhébben jelent

\~e1.n. ll. n. n1elléi:hat;:'tsi tlinetckct. daczúra az cl(ivigyúzó ada· 
'...:·olúsnal{. g·y:1kraliban L·szleltiink. n1int n1úsok . .i\z cgyes betcr-;·

sC;:.:·l!Lnél az antifebrin-adag· nag-~·~ti,c;clhoz„ s ennek czC\.-;zcrü 

id11bcn ad:1g·ül<ish11z képest a hticsökkenUi hatc:is néha rn:lr 

;L'. ;ul;ig·nLl . ...; utani c:lso ora nüduin nyilv;li1ult. s a h\') fakoza
ro:-an haladr !eft:lc ;1 rencle.-;i;;. s( 1t néha n1<.·:g aznn alul is 

1-~"C·-~d. :\ hat<i::' n1axi111u111a eseteink t\ibbség·ébcn a ;)-li-clik 
or<lb<u1 \·(llt cs::lelheb.'1. l~:.:.ut<ln fokozatosan~ nén1tl)- ritJ.:a 

csctlien pcdi'...!. roh;1111nsr111 j.:ezdi.:tt t.:!llelked11í a hr'írnér:.;ék: dc 

1..:l\lfnrclult nch:l. hn;.,:y ;i hat:ls tartan1a ljl-1:2 ór;ira is l:i

nyu1L. s(\t: nch.a n1cg· rnasnap is és:dclhet(I rolt a li('ifoJ.:nak 

nnnn:tiis \·agy suiifebri!is \·nlta. 

l(ellt.:n1ctlen tünetc az antifcbri11 hat:isának a borzon;:·as 
s ;i r;izc.il1ideg·, !lll:l)·ct nCn1clyek eg·y esetben ~t.:111 láttak fcl

lvpni. 111i~~ 111:lsok csak ritl·:<tn s kivl~telcsen. Jli cze11 Cszlt.:lc· 
tt.:ktol t:ltéri ileg, t:st.:tei11k nag·}· rcsr,l:nl:l észleltünk lJorzc1n;;<ist. 

11e111 ritkan r<Í.znhiclcgct, rendszerint aJ.:kor. n1idón az anti

Cci>rinrc cslikkc:nt tcstlü1 i::;n1l:t cn1elkedni kezdett; nc111 s;ji\-:

sv~·l.::-1. ho:-;·y az isnl.ct cniclkedL':-1 hirtelt.:n t\'irtl:njck, ft.:llt:p t.:zt::n 
tiiih.'t ak\.;nr is. ha a hh c~ak lassan s fnko7.atn:-;an szúll fe!. 

_,\ r<lzcihidcg· beki.i\'etkezesl·t n1eg·; 1.<it1:iini. vag}· pedig a ni;ír 
.:clcnlcv() borznng·ás és r<lz1'1hideg tartan1át rövidíteni úgy lehet 

l~·g·czl·lszerlÍbl)en. lia a lú' is1nét t'.l1lclkcdl:.sckor, illt:t\·e a 

hurzongrls l:ezdetCn. ];is adag antifcbrint adagolunk: jtílleht.:t a 
]i„fuk n1l:g· norrnrtlis, vagy csak sulifchrilis. lg-én helyest.:n 

.::l'.i..!"Y'i.i ntc.g (-;ri_incberg. S !llC.g \.::c!J erhsitcni.ink alJ1t;:lsát. lio~y 

ha az antifcbrin aclag·oklsa után n1intcgy fi t'i!·a 111ú!va. 1nid{1n 
a hat;is tett.ipnntj;lt elcrte. t'1jólag adunk tt hctc~nek 0·:25 gr111., 

vagy su\yosabh esetekben (_)-;-) grinoL a hattls lU t_'1r<in tlil is 



eltart. ~ elérhcto az is. hog.y folytonos lúz esett!:n a beteg eg0sz 

napon ;it J;:iztalan n1aradjon. 
J~gy n1~i.sik kelle1netlen tünet, hab;i.r ne111 oly gyakori, 

n1int ar. elobbi. a cyanosis. n1cly e~etcink közt egyben collap

sus kiséretében nagyon kifcjezi.:tt volt, tH.:h;iny 1nás alkalo111-
111al pedig csak kis fokban jc:lentkezctt. ~~\ cyanosis an1a súlyos 
t:sc:tb1:n az arczon. ajkakon s a végtag-ok ujjain volt látható. 
Csekélyebb n1Cr\'Ü agyi tüneteket kl:t esetben ~szleltUnk 

1 typhus és tlidr'-ivl:sz 1 szt:clülés. fülzúg<.is l:s egy esetben a l<itc'ts 

kis fokú zavara (hon1ülyos !átüs) kcpthen. l:':g·y saj<itszerli s 
az antifebrinrc jellcgzó tlinetnek l<itszik lenni az. hog·y anti

JCbrinncl igen alacsonyra p. o. ;.;-t.·H 11 (:.ra lenyornott húfok 

n1cllett i:-: a hetc;;ek cgcszen ti:-;zta scnsnriun11nal hirnak, s<.1t 
1 Jizqnyns eu phori;i \';:il dicsekednek . 

. .\z izzachis renck::-: kisl'.n1jt.: az antifehrin hat<ls;:lnak. s 

csak i::.;·en ritk<ln hi<.inyzik .-\ g·ynrnor-bL:lhuzan1 rl!szér<"1l is 

csz!cltünk eL;·y p<ir esetnél kcl!enic:tlen tünetet. FcíjJaln1as 
.. r11 __ .s ,\ :.., \-0111nrta1i 111 l 1nely!..;t s. hall) lll~er_ s cg) parszor h;i

n::<ls is volt cs;: lelheti'· i-::.','.t esetben hasn1cnést is észleltünk 

tii cl( 1\·Cszi::snc!. rni a szer acla~·nl<isolnak he:-;zlintetCsére kin1aradt. 
_·\ltaL:i.lJa!l azon1J<1n azt lehet ;dlitani. hog·y a betegek igen j(.il 
t1irik az: cLntiit:lirínt, sot p. n. tticlilvészescknél. dt: ha~'.yn1;ii:n

~()].:n;d is. az ét\·;i~y;;.t az fokozni k(·pcs. 

_..\z 1..:rli_iké;-;ek sz;lrna a:.: antife!Jrin hat<lsa alatt kisclibe

dik. néha l0-:10. s(1t -HJ litcssc! is .1 p. alatt. dc azért nen1 

inundliatjul·:, ho~·y parallt.:1 esil~. s cinclkediJ.: az a hi1n1érséLkcl. 

_-\z t.:rli"il-:éss:~;l111 n11..:g akkor scn1 n1indi~· nonna!i~) ha a h<J 

sulinnrnialiss;l lett az antifc:brin aclagol;isúra. Egy i'.-:·cn fontos 

s ]:iilöniist:n typbus-esL.:teklien jól kivehi..'.t<1 tiinet az cdény!;tl 

ru~;drnasscig<:inak fnJ.:nz11dúsa antife!Jrinrc: ty p h u s - \J e t c

·„:: 1.: ].; ki f (; j ez c: t t c 11 (j i e r n ti{'. u s ll ti l s u s a a n ti· 

1· e L r i n r e e 1 v e s z t i e z e n j e l l e ~· e t. 

. .\ ic~::zésck sz;lnia antifebrinrc altalúl.Jan parallel ke\·c:-:ü

hedik a hnlt..:Cscssel. a n1i clettani s kurtani isrnen.:tcink szerint 

tcrn1cszetes is: kivétt~lt s:.:enYt.:d e tt:kintetlicn a tücltilnh é:; 

tiid{>vt.:sz, a hol a ht'.ics(ikkl.'.nés;-;el nen1 esik parallel a !Cgzési sz;lni. 

(ily hete,s...;·einknél. kikn·..:l antift.:brin nag-yohb adag·;dra 

cyanoSlS _icJentl-:ezétt. V<lg'Y kikné·] <l h(' ig·cn t~r(iSell \eszÚlJott 

> 

!hónaljban B4·8°-Hf>tC-ra,i. a vt.'.rt spektroskopice is vizsgc.ilat 

al<i vettlík, tekintettel az· elúbbiekbcn felhozott L, e pin e, 

\\.e i l l és :JI ü 11 e r-fl'.le adatokra. J~seteinkbcn ak;ir a cyanosis 

s a nagy hóleesés tartania alatt. ak<í.r utána nehány firával. 

akár n1<is napon vettük vizsgúlat al;i a vért. abban n1ethae

n1oglobinnak !1}-'n1nait sen1 tal;tlhattuk. l_~bb{il azonban 

nc111 akarjuk azt köv<:tkeztetní. hogy n1cthae1noglobin a 

vérben antifebrin aclagol<is;ira soha se111 képzódnt.'.k, hanen1 

csupún azt. hngy a cyanosis nern fu,s;·g össze annak kt'.pz(·;_ 

dtsével. 
.:\ vizelet fcltlinf>bb szaporoclás;it beteg·einknt:l ncn1 C:sz

leltük, c . ..;ak akkor. ha L:tv<igyuk a;. antifebrin acl;Lgnl;i:-:úra 
ja\·u\t. s igy ti'1hb fnlyacll:k1.1t is \'ettek ;nagoJ.:ho::. :\ntifehrint 

n1i11t olyant, a vizeletben ki nen1 n1utathattunk. ~ ahböl ek; 

se111 úllithattuk azon n1óclszerck ~cgelyl:vc:l. 1nclyl;ket cli"":íz/lle~ 

111;ir is111ertcttiink (C:ahn l':s 1-Iepp, \\"eill1. Ebb,·:;j J.:nr<int~en1 

akarjuk a:,:nn követi-:l:ztcté:-;t vnnni. !ing·)· acetanilid a vi:.elet

bcn v;ilto/.:ttlanul nicg nenl jell:nÍlet. l·~g·y iJn~iti\· adat, n1i

lyent Ca1in t:·s J·[epp fcll!Pznak. töb!Jet !l)·orn iiy c::;ctbt!n. 

n1int :-:;z;in1talan neg·ati\', fcltt.,:\'L'. hog·y az adat helyc:s ÜtíH1 ](ln 

nycr\·c. C' ah n e s l·T e p p azonban. 1nidón aí: act~l:aniliclet 

ki tudtük a \·izelethen 1nutatni. alis-hancn1 snkkal többet nyüj

t(lttak heteg·i.iknck. 111int n1i. kik ;lltal;l\Jan tal;\n n1inde11 szer1J1 

közt le~·ki."elib napi adag-nkat alkalr11aztunl-=. 

~·\ 1ni a .:\Iii!ler-ft.:le aclatnt illeti. ho;_:·y az antilebrinnc:l 

kezelt bt.:teg-eL \"i?l!letl:ben p a r il a rn i dn p h e n u l - ken sav 

van jck:n. n1cgeri'1sithetjük, :-; ig)· ho1:z;lj;lrulunk n1indazon 

cnn;-;t:(jl\enti;lld1oz. n1e\y<::kct: :'diiller ezen ].:i.lriilinl'.,'·nyb1'1l le\'llBt 

~\:,: indophcnol-reactiot n1inden esetben n1eg'L:aptuk. 

l·:zen ).:t:n1lc:-: a küvctl·~ez!J!c:..:- h;1jtand('1 \·cg-re: 

\-t~g·yünk kiirtilbcliil Cf~Y kcn1c . ..;o\·cl teli vizeletet. ('intsiik 
cg·y kis heng·erliveg·Jic. tcg·yünk hozz;l 1 

1 k0nicsr\nyi tiin1ény 

s1'1savat. s frirraljuk ö-(i perczcn Ül. czut;in hídc;,.; vizlie hc

ly•..:í:\·._. a hcngeriiveg·ct. hútslik le lchc:tr' 1c:n, s iintsiínk h0zz;L 

ki:iri.ilbclil\ 1-.1 k,_.n1cs1'1nyi ;;rio ,_,~os carbol· nldatnt. 

;\z igy nyert kevcrl'.kkcl ti5ltslink 1ncg egy kt':n1csÖ\'Ct 

fclig·: lllllSt vcg-ylink ft:l li\·eg-bnttal eg·y c;-;epp tü1n<.:ny chro1nsa\·

,;ldatot. s tc~·yiik <tzt ;t kén1cs1dJeil lt.'.vu keverCkhez; 1-:2 
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{H.:rc% 1nulva p1rus szinez<.1cll:s jelentkezik: ha 1nost 

an11nont adunk cscppenkint a cllro1nsav\'al kezelt folyaclt.'.:khoz. 

ott. hovü az arninon cseppi.:nt. z ö 1 cl e s-k l: k sí: ín ez o dl: s 

fog bc~illani. J-::zcn kl:1nlést 111inch.'n nie~\-izsgá!t antifehrinncl 

kezelt betegtól szúnnazó vi%t..:iet n1utatta ne111csak az adai;olús 

napján. dc 111c:í.snap is. 

J„lasi ha~yrnüzn<i.l. crnu jl')S tüd/)lnlin;i l ld~·ll:g·itónek, tücló~ 

vész kezdeti szakában kitli1v·1nck tal<iltuk az antipyreticus 

hat;ist. heveny pcrin1etritis egy esetébt,;n kis acla~·oki,:al jól 

lJolcln.~-ultunk. s sr:pticus J;lzakn<ll pedig· ti'1b1Jrc lllt:nti.ink az 
acctanilit..!dcL 111i11t 111;-ls ;1ntipyreticun1n1al. b;í.r ;1 ínlya111atra 

Sfk:ciricus il;lt<ist az acet;uiilid ncnl ];itszott gyakorolni. 

;\ nrtg;ui'.-:·yai<ori atban i 1ueq 1cr:tl is l<i;: •_:se\.\:·1 Jen kitün1··; 
credn1c11yt l;itta111 ;_1z ani.:ifi..:hrint< i!. f·::~ esetben fürd11J:cs. chinin 
c:-;er!Jt.::n ha~·ytai. n1i~< antil·.::brin ! lh-'2 dccigr;11nn1-ns :2-:-~ cír;in

i-:int nyujtntt adag·air;i a !;ízat fCken \ehetett tartani. az étv;lgy. 

J.:("1:<crzet j:t\'llll. s ;t lit·tc:._:·. ].:i a lc.~·ag·g-;tsztót)!J, n1011clh;llni 

renlcnytele11 ;lllapotban kczclctt•..: az anti!Clirint szedni. n1c:.;·

!~·yó~·yult. :.\Ialaricu.-: l<l :aJ.:n;i] ;v <tntireLrint teljesen ltat:i.:-:
tal:1nnak !;ittan1. 

_·\í: iniént ek1acl11tlak al;ipj;in a J.:ö\·etl-:ezilkbcn ío„rl;tl-
o 

hatju].: i_issze vc~lcnh.:nylinket az antifc!Jrin 111int antipyre-
ticurn f·.::kll: 

_:'.\;.; antirelJrin vag:· acetani!id ltlzel!enes bat;is;lt ii!ct1\le:-:· 
a salic:·lsavas natriu1n. cresotin.-:av:is natriun1, antipyrin l:s 
th:tiliu-\.;v::-zit111~·nyc:!.: 111elle sui·ai.:o;-:ik. s n1t.::..;"Lii1:h<tt(:1 antipyrc

ticun1nal-: tekinthet{ 1 niindazon csetekbcn. tnidon az utóbb 

ne\·czctt' szerek is liat;i:-:t :.::yaknroln<ik: bl11:sökkenti• hat<isa 
a;:onban cri..''.lyc:'cbl>. rnint a;: einlitcttt.:kC. a rnt:nnyiht.:n 1nár 

j(1\·a] kisebb acl<q.,;"okra jt.:!entkc;:ik a J.:i\·ánt hat;ís. 1\ hatCkon)· 
adag nag·ysagat il!ctr1!e.'..;· az antifehrin 111<.'.:g- legt:özt.:lehb ;ill a 

th;tllinsc)khoz, 111clyc:kb(.íl szintl:n sokkal kist:bb ;idag"ot szü\..:

st..:g·eliink, niint a salicyls;lvas natriu1nliti!. \·agy az antipyrinliól. 
i\ chinint. a hatis tartóss;l~;í.t illctole,:.; l~fl n\y kevéssé kiizcliti 

111e~· az antift:llrint. niint nen1 kii;:cliti 111cg az antipyrin, thal!in 

és salícylsa\·as, - vaL.1n1int crcsotinsavas natriuni, de ép tigy 
1nint czeL:. ekínynyel 1.iir a !..'.hinin Íi.i!iitt a hat;is gyor::; je!t::nt
kczés~~t tekintve. +'\ n1i a hat;ls tartan1út illi..:ti, t'igy at. anti-

• 

ll. ,\:;;TlFEl\Hl:\l'.:11 :'EIJ .\CE"L\:X!LlO. fii 

íebrin szorosan az antipyrin rntllt: csatlakozik, 111ig· a thallin 

n·1essze 1nögötte rnaracl. 

..:\z antifc])l·in-hat:í.s n1ulttlval jelentkez('_i isn1Cti hiien1t:l

kedés a legti:">bb esctbcn ép úg-y lassan történik~ inint azt az 

antipyrinnél s salicylsavas- vagy cresotinsavas natriurnnál 

n1cgszoktuk. n1ig· a thallinn;i\ legtiibbszór ig·en heves az isn1éti 

hi'icinelked~s. n1elyet r:izc ,hideg- szokott kisén1i : r;izóhideget 

antifebrinre sen1 cszleltlink gyakrabban. n1int antipyrinre. 

.:\I i n t f ;t j cl a 1 o ni e s i 11 a pi te'> t 1( r i ege r alkalrnazta 

lcgel('iször periodicusan fclll:ph arcz;:sáb;lkn<il. s teljes sikert 

tudott elérni. IJ u l ;le s k a tr. is dicséri ily hat/tsát: szerinte 

frileg· n1int nL·r\·inunl h.:nne e :-:zcr a!kaln1azható. !·[cniicrani;:intil. 

ver~zeg·L:nyscg· alapjan fennal!<'i f( 1f;ljasnkn<tl. s n1;ls ti..:n11l:sze!:li 
1-:epha!algi<iknúl. trigen1inus zsab<'tL:on ki\·ti\ is rnt:g n1;is ncural

.~·iakn;l\ 1f)e111ic\·i!le1 111int ischias. l11n1liag·n. neuralgia 

intercust:aiis i.:scteiiJell f<ijclalon1csillaiiitó l1at;is<lra szá1nithatunk. 

l ! erez c 1 tr. inint anodyn szert CJ;.:.titicus, pcriostiticus. cari

nsus folyan1atok11<il fcllt..~p<1 f;ljcialn1ak. s hulyar:.;·polyrok. 
11c11p\;isn1;i_k ;tltal oknz<"1tt f;ljdalinak eseteiben is j,_:1 hat;',:-;s:d 

aikaln1;1zl1att;1, 

]Juj a r cfi 11 J·)cc u ni e t z talJeticusok kisug<irzó, 11asogatrJ 

f;ljdal111ait tudta 111eg·sí:üntct11i O·t) grnL·CJS adagokkal: .I~l:pine 

111cg·cr(1s1ti ezen L:sz!eletcl-:et. cp ug·y (1-. Fi:-: eh er ís. ki a 

cannstaclti icleg·g·y()gyintCzetlJt:!l sz;ln1os lJetc~·cn tett cszlt:lc

tei!ir"il kifnlycílag· tabcticusok lancinrilci f;ljdaln1ai cllcn n1ajd11c:1n 

speci1icu111nak tekinti, :-i\it eniliti. hogy ~:·yakran ;L tabicus(lk 

küliinbözi1 ti.inetc.-;npnrthOI ;ll\(:1 crisisci alkalr11;ival 1s j<1 sznl

'.-'.";ilatnt tl:SZ. 

Fi s eh e r t )·2:-1 t.:Tn1. e:-.!·yes adag·okat nyújt szlikst::g· 
szerint ti_ibbsziir napj;liJan. uLina b()rt vagy cog·nacot. 

~·\;'. ut('1bbi :-;zcrz(i l.:::üliinlJen inas '.-.!"<..:rinczb<intalinakn;i\ 

eV1r()rdul···· idült neuralgicus tiinetck. p. o. az u. n. iiverzcs 

ell•.;n is jól haszn;í.ll1atta. Jen cl r a s s i k l·:. tr. tabicusok cs 

clen1enti;lsok nagyfnki't izg-atfltts<i~·a, s tabicusnk larynx-crisisei 

n1eg·s?.üntet\:Sl:rc alkalrnazta. +·\clagai il·f)-0·72 grn1. \·oltak. 

1-kír epi!cpsia ellen is ajún\tatntt az r.nlifebrin, üg·y látszik 
azonban. hogy alka!n1azása sen1111i ki.iiöPi.is hat<issai ncrn _iar. 

„F a u re, r: n r n s ny a i. Fi s eh(.: r S. l 
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l~ ö b is eh az acetanilidnek f;ijdalo1ncsillapitc'i hatását 

vegyi szerkezetéból g·ondolta lcvczethetni, illet\·e azon vegyi 

rokons~lgra vezeti vissza, n1cly az acetanilid és a carbol között 

fennáll, 1neiy utóbbinak anaesthetisaló és sedativ hatása köz is inert. 

l. ö b is ch szerint, h<i az anilin C.:s carbol toxicus hatásait 
üssze::hasoniitjuk. azt lehet n1ondani, hogy az anilin hatása 
nen1 n1<is, 1nint a phenolt'., rncly· a n1érg-es a111ido-csoport 
belepése últal módosult (az OH helyett NH,). Az acetanilidben 
pedig az acetyl (C:! I-I 3 (>,l lt.'.pett be az anilin an1ido-csoportja 

eg·y köneny~nck helyére, ennek kifoly.::ísa, hogy az acetanilid 

az ani!innek 111integ'}· ton1pitott hatásút 1nutatja, s közeledik 

a C<lrbol-hat<lshoz toxicus, vala111int therapeuticus tekintetben: 

az(Jll ki.iriiln1ényt. hogy· a carbol n1érg·c1.<'ilJb, 1nint az accta

ni!id. az clóbbinck illó tcrnH:szctérc és g)-'Orsabb felszívódó 

képességt.:rt.: kell visszavczt.:toi. 

~..\z acetanilid 1<-izellenes és frijdaloincsillapit(í hatását 

szerencsésen lehet érvényesiteni h e\" e ny i z ü 1 e ti e s ü z. 
n ;ci l. rnint azt a Z i e 111 s s e n - ft~ ! e kór o cl ;i n tett eszleletek 

1r•: is e n ha r cl t,i is bizonyitj;ll.:. n1elyck szerint e s1.cr ncxn 

J.:ev,~sbbc becses il)· e;;;etckben, n1int a natriuin salicylicu111. 

tnélynek kcllen1etlcn n1eHékhatásait c:u:onban ncn1 osztja. 

Z i e 111 s s e n ;-)~. beteg·e közül csak 5 esetben tagadta 111cg- az 

act.:tanilid e s1.olg<ilatot. n1elyek közül 2-nél a salicyl sen1 volt 

11at<:issal. ~1 esetben visszaes~s el~ 1fordult u~yan, de az acetanilid 

acla~olúsa vé~·térc is gyc'.>gyulúslloi vezetett. c:on1plicatiók a 

szív ri.:szér1il ezen szcrel0src ép úgy nincst.:r1t.:k kiz;irva, 1nint 
salicyl \·a~y antipyrin kezeh.;sn:. :\z ízületfújdalinal:. a L:lz, 
az izliictek cluzzacl;í.sa 111;lr az el~(-1 adag·okra szúnnck. rnajd 

egészen eltlinnek, s könnyü esetekben a B-ik, legtó!Jbször az 

5-ii-ik napon 111;:ü· be;-tll a :.,!yógyu!ús. :\.z aclagolús az e1nlitett 

krJrod<in c!eintén (J·~t> grnl \'Olt :? c°>ránkint, kés{ibb recic\ivák 

n1e~g·;.ltl;:lsa v0gctt ugyanannyi i-)-.J úr.:li1kint, s csak ritkán kel
lett O·i) gnnos adagokat :-;.-{) .-,,· 11aponkint nyujtani. 

1\. icsc Flirbrin~·er kórocl<ij<in i 1 U c::etben alkalinazta az 

acetanilidct s ügy nyilatkozik: hog)· tel_it.:se11 hclyt.:ttcsiti a 

n~1tr.-salicylicun10L söt c\t'inyösebb is annúl; ugyanazon nézet

ben van Snyi..:rs l.littichban, Pa\·;1y \"ajna Gúhor tr. f('.)orvos 

Pozsonyban é~ ~nkan n1;isol:. 

, 

l_~pen ügy alkaln1azanc1(_.1 az antifcbrin i n f 1 u e n z á 11 á 1 
is, tnint polyarthritis rheun1atic<-iná!. :'\z összes szerzók egy

hangú nézete szerint a legjobban használható szerek közé 

tartozik, s egyrangti e tt.:kintetben az antipyrinncl. phenacetinneL 

.i\ hhen1elkedést: f<Sf;i_iást. i1.01nfájdalrnakat eg-yarc:int ener

;:!"ikusan n1eg tudja szüntetni. vag·y legal<ibh is enyhiteni. lÍgy 
látszik a betc~ség lcfo\y~lsát 1neg- is r<-.>\·id1ti. 

J)aczára ezen \·alcíban kitünú hatásoknak, az antifebrin 

n1érgczó is lehet, ha nen1 kelln elóvig-yúzatta\ rendeltetik. 

(;.yern1ekek. aggok, gyeng·e nók. \'a]a111int terhesek l:S szop· 

tatók is csak kis adagokat túrnck. 

(2 u a s t gycrn1ckeknl:l ila\;dns n1t'.:r.:..;ezt.:~t 1r le. l~gy 

:;yerrneknek a s;-:üli'd~ túlbuzgriságbol t.:gyszeri 0·:2f» ~Tnl hc
lyc:tt ezen adagot ::! 1iránkint adt;ik re.~·gcltól-cstig. n1iclón a 

gyern1ek cyanosis s n1t.'.:ly collapsus között kinn'tlt. 

I) o 11 egy nórói refer<ll. ki 1nigraineje t.'i!en orvosi 

tan;lcs nélkül -l grn1 antift:brint Yett be 11 órakor. H óra 
1nt'i\v;:~ h<lnyús. hider.; \·eriték, n1l:ly c:íjui<is. I•:ste hideg· vt:g·tagol:. 

hide~· verejték. Yiaszhalvány arcz. szí': he\·esen \·cr, pulsus 

l:2Cl. egyenetlen. szapora legzés. jactatio, ft.:Jcon1a. n1elyból 

nt:ha-néhtt feiocsudik s kérdésekre felel. 1-\.eg·g·elre óriási izza
d;ls. defecatio. az eszn1ék:t \"isszatér. s h<ir este az orvosnak 

feleit nCn1ely kt:rdéseirc.;, 111in<li..:rrl1l nen1 t:rnléket:ik. :2 nap 

1nulva teljes g·yó~yul<is. S e 111 b r i ez ky egy gra\·ichinál u·B 
gTn1tól lútott crós collapsu:::t. ugyant::'.llllL"I 0·'.2 gnntól is 
jelentkezett ezen .:Ulapot Sznptatö ntíkné! 111úr {Jl :.,;rrntól 

stll;--os tünetek jelentkeztek. 

Ada.go/ás. i\z acetanilid \·agy antifcbrin belsólcg· por alak

ban vagy alkoholicus folyaclt.'.kokban 1 bor. cog-nacl oichra ren· 

delheth. Feln(·1tteknek az adag·ok szükst.:g szerint (Jl-(}2-„„.()·ij 

pro dns. l- -2 órúnk<~nt. O·i")- -·:.!·O pro c\ic. :\gg·oknak, 6Yeng·e: 

vagy terhe~. \·agy szopt;Lt6 n/)knck az egyes (:::; uapi adagok 

fele. tJyern1ekeknt.:k körülbelili annyi centigTn.1 pro dos. a 

hany évesek, de 1-b éven alul soha {Jl gnnon felU! pro dos. 

s (l·i) gTn1on felül pro dic. 1-la g·yon1ron út nein ien11e adható, 

lt:gfeljeb!) per anurn ny;:ikos klysina alakjában rendeljük. ne
húny csep bor.:;zesí: SL'~·Ciy1.:\·ei olch·a. C)ldhatósági viszonyai nc1n 
engedik. hogy b1'q· alá fec..-kt.:nclczé:--: alakj<iban alka\n1azzuk. 
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Jj(' :i:·n. ('.C.Cll~ 

" 
F(·hér. kri~::i~yu.:< jH>rl1ól ragy 11:1gy1>lih h:1,;:ll1;:bLtí, ,;;-.intden. <..:,;aknnn 

·::;~·:::cl :11 Lri~:;íly1•kh<,] :ill: llH"~11n roh·:1d meg . . \:· :unipyrin .:<:tj:ít ~ii!y:in:tl 

:,.(']J), ,;ü!yü \'i,:hl'n. l'g)' ;;tilyn'.sz linrszco:;:iien. ugy:u1a1n1yi ch!ornformhan ..:~ 

1;1°r~ill1t:"Li! ;)() ;;ulyn.:;;.-: :i.etlwrhen 'nldh:1t1"•. \'i;:l'~ nltbt:i. ,;;;.irnekn, v:tg-y gyengén 

~q.;:i·: é.' ~emlege.~ kémhn.t•i~ti. 

.\1 antipyrin hig oldata b.:\·é~ higitntt kéu~a\·nd 1Ht:g~a\·anyit\·a é;; né

h:u1:; <>"PP u:ttriHmllitrit-qlcbtt:d l·kgyitY1', ;:i'•ldt:~kék ,;;:iuú ]<:,:;" Ígé!l liig nlda

·i.1;! (1: llJ00:1 két kiil.t:entimdtT tgy c~tpp Ít:rrich!oridnldatt<il ~iitétviirii_~ 

\,11. 111dy1ll"k 10 c,;.:pp ti"on1ény k,_;11~:\\' ho;:;::íelt:gyité~ck0r ~i'.inklenlll: 

~!;Y ,:.:ye11g<!11 ~:trg;b~;í kell :it\·;íltr>;:nia. 1 ll1 11 ~n;íl abcsonyahli l1'ímér~d:1.m ne 

e: ·::,d )"11 mt•g. ( Jld:it:t ké11hydrngénviz1•'d meg· lle v:dtn;:::éL. l'!:tti11:1 lcrnu·.eB 

h•,·;it·.,:. m:ir;\lkl: nélkül égjell cl. 

Vegytan. 1(norr 1883-han egy LÍj os1.t;í.lyát a vcgylilctek

nek fedezte fel. 111elyeket pyrazoloknak neve?.ett el. l~zek egy 
i~tta;;ú, B aton1 C-bi'íl és 2 aton1 N-béíl <illó gylirlialakú 1nagot 
t;1rtalina1.nak. ;\ lcgegyszcrúb\J ily összeköttetés. de 1nelyet 
csak alkyl l;S phenylderivatun1aiban is111erUnk, a p y r az o l 
( · I f \ ;..;:.'., s i::z úgy tekintcndti rnint pyrrol, 1nelynck egy (_'l I 

c""i'"rtjat :\ helyettesiti. 

IIC-CH !iC -"Cl 1 

1 

líi." CH :\ Ul 

~l-l :\ l l 

1 'yrrn\. 1 'yraznl. 

h' . '. ~. 
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C;: I-Ili :\:!, s az utóbbiból 2 ato1n 
utún a pyrazolon C~ I-I.1 1'\:! 0. 

I-f.nak ()-cl helyettesitésc 

HC-CH" 

1' 1 -

N CH, 

NI-! 
Pyrazolin. 

HC-CI·L 
1 1 -

!\ co 

NH 
P)·razolon. 

A pyrazolonból aton1áthelyczóclés folytán t<irnad az 
a n t i P )- r i n s z e r k e z e t ~ b e n a l a p u 1 s z o l cr á 1 ó i s 0 . 

P r r az o l o n C.1 I-I 1 1'-:: (), 111cly tehát iso1ner a PJ~razo!onn-<d 
HC=CH 

! 
1 

I-IK CO = Isopyrazolon. 

KH 

I:=zen ö::;szeköttetés. t'.p úgy rnint az el61.ők is. csup;in 
csak alkyl- és phenylderivatun1ai alakjában is1neretcs-. l~gy ily 
szánnazék az a n ti p y r i n is, n1eh· .ktt I:I-~tto1nnak C I·L-al 
és ~gy I-I-aton1nak C,; I-Ir;·el helyett~sítése utján jő lt:tre, ·'és 

p.c:~1g. ha az izopyrazolon-magban a tagokat szti1nokkal ie

lOljük. n1eg. akkor a phenylcsoport az 1.. a k~t n1ethylcsop~rt 
a II. cs III. szán1üakban helycttesiti a l·f-ato111okat. 

illll HC-CI·I (IV1 

1 i 
(Ili I-IK CO 1 Vi \\/ . 

l\H 
(11 

Isopyrazolon 

CH, C =CH 

C!f, !\ co 
\\ // 

K. e„ I-I,, 

1 ,r· A n ~.:,~; r i n 

Dim e t h y 1-
p h c ny l-i s o· 

J p y r a z o 1 o n. 

. - i\z anti~.yrin eliJállit<i~a igen ki.irüln1t:nye.s, l~n\·enébcn 
,17.onban a ko\·etkezo elj.ánison =-'l'lj>11l ·. 10" - - :-., 

u - U grnL phcn\·l-

' 

hyclrazin 125 gnn. acetcczet·actherrel kcvertetik; ekkor phenyl
hydrar.in-acet-cczetaether l~tpzóclésc n1ellett \·iz Yálik ki. n1ely 
elválasztatik az új Ycgyülettó\, s az olajos condensatiótennék 
2 órán át vizfürd6n hevittetik egész addig, tnig lehülés után 
n1eg nen1 111erccl. Az ekkor képztidő phenyl-methyl-pyrazolon 
aetherrcl 1negn1osatik. s forró \·izbtil jegcczités utján tisr:

tittatik. 
I-Ia az igy keletkezett phenyl-n1ethyl-pyrazolon színtelen. 

fényes jegeczeit jódmethylnek (!CH, 1 methylalkoholos olda
tával zárt csóben lüü°C-ra hevitjük, ez által 111 e t h y l is á l j u k; 
ha n1ost az anyagot 112.trünlüggal kezeljük, a pyrazolon-n1ag 
;:í.thclyezótlési.'.t is o p y r az o 1 o n n ci eszközöljük. tnidón 1neg
J.:-apjuk a kivánt a n ti p y r int I-IJ IC\"<.ilúsa 111ellett. r\ nyers 
antipyrint forró aethervizzel útjcgeczités utján tisztitják. .l\z 

antipyrin gyárilag n1a rnár egyszerúbb n1ódon állittatik tlő_. 
1ni azonban gyári titkot képez. }\ gondosan elóállitott és 

.::ltjegcczitclt antipyrin oszlopo:> n1onoklincs jegeczkékct képez, 
rnig a kereskedésbe\i gy~í.rilag t:lóállitott fehér, szagtalan. 
kissé fanyar, kcserús. hi.itó izú jegcczlapocskákból ;:ill, n1elyek 
11L 0-1J3°l:-nál olvadnak, yjzbc:n. borszeszben, chlorofonnban 
rt:s1.bcn oldódnak, ugyan csak jól benzolban, toluolban, 

n:::hezcbben actherben 1_50 r.:i~ ligroinben. i\los sajátságú test. 
inely az a1n111onniak rncícljára savakkal sókk<i eg·yesül. 

Felisn1cr~st'.:rc szolgáló ké111lések: 1. \Taschloricldal \·izes 

oldata barnavörös színt vesz fel: t:z igen érz6keny, s az anti
pyrin nyoinait i:-; fel lehet isincrni. I·fa antipyrin és száraz 

vaschlorid töini:ny borszeszben oldatnak, barna csapadt!k \.:e· 
letkczik. 2. Salétrornsavas natriu111 a ~·yengén savanyitott s eró
sen higitott antipyrin-oldat\Jan zülcl s7.iih.:z6<lést idéz cló. l~gy 
id-'i 1núlva (törnény oldatban azonnal_! zöld tlikh61 álló jegeczcs 
csapadék v;i\ik l.:i. í::;onitrosoantipyrin (C11 I-I 11 l\-:; 0~). B. Fcrro
cyankaliuin savanyú antipyrin-oldatból fehCr jcgcczcs csapa
dékot választ le (Ferrocyanhydrogcnsavas antipyrin). ,i\. jt'i 
antipyrin e fenti sajátstigokon kívül \·izben szinteh::nül o\clúcl
jék. a kén1papir szinét nie~· ne y:iJtoztassa~ platinalernezen 

hevitvc niaracL:k n~lkül elégjen, I··I:: S·el n1t.:g ne szinescdjék. 
Hatás. 1\z a n ti p y r i n a n t i ;: y 111 o ti e u 111, dc gyen

g·ébb rnint a kairin. tha\\in 0~ S(ikLal gyeng·(;b\J n1int a chinin 
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i.E n g el: Pa 11 a ne a ni). Sa\vado\vsky szerint a rothadcist és: 
erjedést 2o/o·Os antipyrinoldat h<-itr;:lltatja, J-ö0/,

1
-os pedig 

1negszüntetheti. 1\z ;izalgokat ép ügy 111egöli, n1int az anti

febrin, thallin, kairin, csakhogy az utóbbi kettfi gyorsabban 
t:szközli azt. 

... .\z antipyrin határozott p r o t o p l a s 111 a 111 é r e g 
(De n11n e); ha oldatába izon1darabot hel.rezlink belé, az rövid 
idei után elveszti contractioképességét. Innen n1agyarázható a 
nagy adagokra állatoknál fellépó szivhiidés, valamint azon 
hJ.t<i.sa, hogy a fehér vérsejtek n1ozgóképességét gyorsan s 
n1<ír igen híg oldatokban is rnegszi.intetni képes. 

.:\ piros vérsejteket az antipyrin csak akkor büntaln1azza. 
ha 2')'0-os oldatban C.:rintkezik azokkal. ~..\ haeinoglobint ne1n 
\"iiltoztatja 111eg, n1ethaen1oglobin-kt!pzódést hatús.::íra soha 

~cn1 észleltek. A vérnek tnegalvadó kt:pesség<.:t ügy l;itszik 

c:rnc\i. Innen~ de talán 1nég n1ás köriiln1ényből is ( vaso111oto
ricus izga\0111, L al<ibb 1 n1ag·yar<izható ha e rn o s tati e u s 

hat ú sa, 1nelyet akkor is észlelünk, ha vérzú testfelületre 
~ubstanti<lban v. 4:-P>" 'n·Os o]cl;ttban alkaltnazzuk, d::: akkor is, 

ha nagyobb adagot belsőleg adunk tC a s a ti, L: a ti\ l o n) 

~..\z ernészt6 enzyn1ek n1liködt:sét az antipyrin egy;iltalá~~ 
ncn1 gátolja. 

Sértetlen bórre helybelileg hatással nincsen: ny<ikhár

tyúkra. hárnfosztott helyekre hintve izgató, n1ennyiben he\'cs 

cgd érzést, csipq fájdaln1akat okoz \ B o s s e}; ig.r p. o. a 

ki:itúh;.lrty<íra vive égést, ft:nyiszonyt, könnycsurgcíst: sút ],)bot 

is idézhet cki (;\ 1 do r~. F<ijdalinak jönnek akkor is létre, ha 

tö111ényebh oldatai bór al;í fec;:;kendcztetne:\, dc ~·}·uladéis 
t<dyog-képz(:icléssel, sót gangraen<ival is eh.)fordult 111ür ily 
:llkaln1az;:ísra 1 I-f 0,. ,-,·1. ·]··f,·1 !1·,,·.,,·,,:·1'1[,0 ],· r „ 1 1 , . . '" ;..,yon1raba nagyo J J 

:1c1a~~:ot viszünk, v. ha higabb oldatokban hosszabb ideig ada
:,.:·o!juk, hurut fclléptl:t, sót croshlk képzhclését is észlelhetjük: 
;u; <illatok elvesztik t:tv<:lgyukat lcsovúnyodnak. ~·\ hurut a 

11elhuzan1ra is elterjedhet ezen á1\atokn1ll, rni crós hasn1enés

hen nyilv;lnuL J':zcn ;iltalan1 ;ll\atokon tett cszlelctekliúl feit

het(j 111eg az <1ntipyrin nagyobb bels<J adag-aira nen1 ritk;in 
:·e!lép1'í g·yon1nr· t'·s hClf;ij;i~. h<iny;l-;, n~:ha hc1sn1e11e:-;, ét\·;igy
t:tl<1n~;'t:~. 

i\z a n ti p y r i n nyákhártyákról, fóleg az cn1észt•'icsó 

ny<:ikhártyájáról s a b(·1r alatti kötószövetbúl igen gyorsan 
szívódik fel. s<.'.:rtetlen b{irrúl nen1, h<i.n1fosztott helyról 

lassan. 
Az a n ti p r r i 11 fóleg a vizelettel ürül ki, és pedig ügy 

l<itszik változat 1a11 u L I-Ia a11tipyrint szecló etnber \·izele . 

tébe vaschlorid-oldatot cseppentiink: piros szine:r.ódés jó létre, 
épen olyan: 1nint hogyha antipyri11-oldatot kezelünk vaschlo
riddal. I~Ia a húg·r sok festóanyagot tartaln1az, ez zavarhatja 
a kt'.!111\és ti~ztas<ig<Í.t, ckkor cz(:lszerlí úllati szénnel szintele11i

teni a vizeletet. 
~\z antipyrin a \·izeletben l~özépaclagok vétele ut;:í11 111;.ir 

~ <·Jra n1uh·a 1negjelenik: a kiürülés tetópontj;i.t Prihra111 vizs

gálat;\i szerint a :·l--!-ik órúban l·ri el, de 1nint l{cihlen 

J.:in1utatta, n1ég :10-öU óra n1üh·a is van a vizeletben anti

pyrin. .:\z antipyrines vizt.:let a rendesnél sötétebb naranc;.;. 

sz1nli. sht nagy adagok után pirosas i~ lehet. 

~.\z antipyrin állatok bórc alú ft:cskenclezve 1-2 ~n1os 
acla~·okban helyl>eli a na lg e s i út okoz~ de bt..'.rütja a 1noig·ata? 

idegvt.:~zodésckct is. 1nint azt G. Sé e békúkon észleltr.;. 

1) e 111111 t..: szerint bi.'.:kákn<il és nyülakn;i.1 kisebb ada;:.: az 
• J ·· · · l 1 e-1,·1··1,Ji ,·.„_, ___ ,,·1to· l1·.tt,:ts1"1, 1na_1"cl e;..;esz .;:uzpont1 te egrenc szcrrc , . , 

lníclitr'f. ~'\ kezdeti i?.galon1 e;.~;yrl:szt a n1usculon1otoriclls, n1<ls

rt:szt a vason1otorícus és reflex kC.izpontokat illeti. ez okb(Jl 
t..:ieinte klonicus. tetanicus 1 dt: nein reílextetanus:i görcsök. 
cn1elkt..:dett rt.:ilcxibilit<Ís. \·t'.rnyo1n:,is-en1e!kedt:s l:szlelhetók, 1ni~ 

kc'.sóblJ 1notoricus hlicl·~sek~ rcflexcsökkenl:s, sút felfüggesztett 

rt:flexibilit;is. vérnyornús lesz;ill;ls 111utatkoznak . .i\ vérnyorná:
leszcillása a sz1vnek 1najdnen1 teljes integritása 1ncllett lép fc:L 

l+fou\- az antip\Tin a g·crincz\·clő reflex.tevékenységét 

cn.iscn !~· tudja sz<i.lÍ1tani. a~t jt.íl 1nutatják Ch u p p e-naL: 
ki:-:t:rletci, n1elyck szerint strychninisúlt állatokn<iL ha azok 
visszcr1~bt: cgyicleji.ile.~· antipyrin is fecskencleztetctt. tetanus 

11cn1 fej\6clött ki: ,;\I ah ne r t pedig azt irja. hog-y antipyri

niscllt n\·Ldaknál 1neg klilönl>en halálos nícotin-adagnk sen1 
\';lltanak. ki k\onicus ~s tctanicu.s görcsöket: s az állat ~letl.it.:n 
is n1araclhat: n1c:gjegyzen1. hogy :\I ah ne r t a nicotingörcs(1k....:t 

.rct1extoricu.s terrnt:::->zc:tüt.:knek tartja i a 111i kércl~s-..:s,i. 

, 
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De 1n IH 1:: észleleteit e 0 p p 0 1 a is n1egerositi: () 0,0:2-0.0~b 
6111. antipyrin uttin bék<iknál a rcllexek c:n1elkcdéstt, U,05-0.08 
gn1. után tctanifonn görcsöket, n1ég nagyobb adagok után 
hi.iclések1:'.t látott felltpni . ..-\ pupillát t;:igitja az antipyrin: ez 
syn1pathicus izgalon1 következn1énye. 

~~\ szivrc az antipyrin c1nbernél alig hat. ::'\felcgvérü 

allatokn<il szivhúdés csak a g-erinczvel6n<..::k és nyultvclőnck 

nagy adagokra fel\Cpő húdése után következik be. J-Ia azonban 
nagy aclag·ot a sziv feh: intravenosusan fecskendezünk be. 

:·1g·)· Jlleg;illhat a sz1v. a n1i tekintve azt hogy az antipyrin 

a prntoplas111a n1t'.rg·ck kiizé tart1Jzik, i.:gcszi.:n tern1Cszetes. 

[-Iiclc;:;v,~rú ;illatokra n~z\·c 'faus?.k cs \„as trok tettek kisér

k:tcket. 

'l' a u sz k és \Tas tud n r ok a Lull\\·ig-I(roncckt:r-fcle 

::.: 1V-lll<ll10!ll<.:terre <t -":i!ll!S \·cnnsus fi_i!ött rclkötött ]icka~zn·ct 

:tntipyrin, antirebrin é.-; pht.:nacctin klilönbi .. 1zó eri•s oldataivai 

]-::,..::c:eh·t.: azt ta!<llt;lk. bP~<Y a ha sz n ;i l t a 11 ti p y r i n t ö

rn c ny s t.: ;..:· t: Y cl <J.r<lnyl.Jan csiikkent <t sz1vn1Líl:i:ic.lé;.;: 

tön11.:'.n y oldatok pedig cliastolicu:; :o;:dvn1c:g;dl<l:it 1 iknztak. 
_·\ntiíCbrin llig· oldatai a Sí:n·n1Líküdésrc cnisitólc~-, cr(!

:->t::bb oldatok g·ycngitóleg- hatnak, dc szivhtidé~t nen1 okoznak : 
"«'c;<lil phenacetinnck a;~ nlclhat6s;i.~- hat;:irúig· n1cn•1 oldatai a 
s::1\·nníköc1ésre befoly;ís:-;al nincsenek. 

_·-\ tov;:lbbi kisérlctc::k a;: antipyrinne! a sz1vizon1zat húclé

~cn kivü! a szív auton1atlcus duczainak hüclés·~t tettt.:k való~ 

::;;·:iHli\"t.: ; antifcbrinncl a kc.:zclctben cr0lycsel.Jb szivrntiköclCs az 
cxcito1notoricusa~ a kés~·lbbi gyengiilt sz1vnníküdés a ::..;<itl6l:észil
it.'.1.::rc g-yaknrol t izgató hat~'tsnak tudanclú be. Phenacctin az 
1;111zo atropinhatúst ki.-; 1nértékben cornpcnsálta. 

.\z cgész~égcs c111bcr vagy <illat tcsth11111C·rsékét kis adag 

:1ntipyrin alig vúltoztatja 111eg-. ha i;,:·en. akkor c~ekély 111l'.r
rékben cn1eli. n1it az edény;örcsnck s1:<:i1111<ij<ira kel! felírnunk. 

Na.~·)-' adagra csc::ké!y 1nt·rtékbcn les;.:<illhat a hún1érst!k. 

:1 n1i körillbe!ül ln C-nt tehet ki. lgt:n nagy aclag-ra ~í.llatok-

11<ll akkor. ha hüd~:sck léptek n1;ir fel, rnhan1osan sz;ill alú a 

hc1rnérsék~ épen ügy, n1int a;,: akkor li_lrtt.'.nnék, ha az állat0k 

:..:·crincz-..·cl· ~jét éitn1c::tszcttlik -_.-qJna. lg-y p. o. tengeri rnalaczok

nal haJ;:i!os ad;-igT<L a n1cr;,;·ez1:.-; "h.'.!~-t.: fel:: :-JS 0 (_:-ró[ ;):2 11 (:.ra 

• 

is lc:sz<íllhat a h1Jn1ér.:-:ék. :\"yulakn;il tz nen1 e.-;zk:lhetó ily 

kift.:jt:zctten. 
I., ;t z a s e 111 be r es .:i 11 a t h rí jé t e ne r g i e u s a n~ biz

t0 s a n n '.." o 111 i a 1 e az a n ti p y r i n. néha a rendes alá. 
}-<].;:kor a !-~g:t.c'.s~k s:1.;ln1a is parallel csökken a hóvel, ép ügy 
a pulsussz;ín1 is) de e;~ utr.ibhi 1n;ir ncn1 oly álland(í C:s1Jelet. 

..-\z anyagcserét lcsz;ll litja at. antipyrin. r\ 

··:i:~cli.:t Jógenytartaln1át cn1bcrnél. ;í.l\atn;i\ csökkenti, s ez a 

hucr\·anv szún1l<iiüra iii. n1ig a hugysav 111cnnyiségc constans 
rn;~;:,H.L -L- 111 b a~ 1i I;· n. légenyegyt:nsúlyba hozv;ín szcrve

:~t;tét. 2 nap alatt 8 g-1n. antipyrint vett hc; s + gn1tnal kc\·c

_c:1:bl1 hu'.-'.·y·anyt i.\ritctt ].;i pro dic n1int ;tzc.:\!.)tt. n1ig vizcle

t'.~!ll:;: hu~ysavtartaln1a c11nstans n1aradt. ::'\fcgerositik ezen 
l".:"Zk:h:t liclycsség·ét \\. i t z i~ ()\\'s k ~-, v;i\;unint e:. I~ n g t.: 1 is. 

.\;: c!(1bi1i n1eg'je;..:-yzi, h()~y l<lzasui-:ntll nH.:~ tcten1cscbh 
<' 10-2TJ" 

1
,, a l~g-eny<.~sókkcnés a '-·izcletbcn. L"gyanig)· nyilat

].;,1zik ]\ i e:..: s i::. ki hag·yn1úzosokn;il 1 T}-H0° ,,-al csökkent 

lcgcnyki\·;l!asztást é::;zlclt. I-Iasonlóci,n 11" c:hittc::ndc.n 1.S. 

1\. (J 11 i n is ugyanezt n1onclja, s i~>- bizt()s, hogy az ant1pynn 
a fch(:rj,_J: nx-ydati<:'1j;it a szervc:-:ethen gátolni képt::s. >Jt.'.n1ileg· 

clh:ntl':tbcn l<lt:-zik üllani niindczzel ::'\I un e o 1( u 111 a g· a\\" a, 
ki ].:uty:lkn;ll azt takí.lta. hng·y az antipyrin ncn1 \·tiltoztatja 

n1c.:u <t \·izt.:let ős.-;;.:es légen \-tartal n1út. ~·\.zonhan J.:i ti.inik n1un -
\.:;ij~b,'11. hogy az antip):rin. er6sen c!llL'.li a hug-ysav kiv;í.lasz
t:'lst. tt:h;it ha úllandu a 1Cgenytartalo111. csökkentenie J.;:cl\ a 

!iug:·:any kivtilasztÜ:->t, n1ib1'.)J azt követk'2ztethctni, hngy az 
v\i.:nyiilési prnccssus <l szcr\·ezetbcn 111égis htitr<iltatva van. 

;\ vizelt.:tlJ1:n az ac.:tlierkénsavak n1cnnyi:-:ég-c n(i\·ck.-;zik, 
;n1'..:," a l:énsavas sók kevesbbc::dnek (\r i t z k o \\·s k y). 

Igen tcn11l'.szetes. hog·_y a n1ennyibcn az a11tipyrin az 
l.;,:n:-·til~si !nl)·an1atokat J;izasoknál hcltrtlltatja. 11cícsiikkc::ntú 
hat:l,.;a is t:1.e11 alapul ((.'. I·: n g- e 1), tch:lt a v a 1 t'> di. ;1 t u~ 

l ;t j d 11 n].:: ép e:: n i a n ti p y r r~ ti e u 1111) k közé t a r t P z i k, s 
nin1~s i~ar.uk azoknak !_Be t te 1 h e i n1. Co p p o 1 a, Pa l

! ;: ne ;t ni•. kik a 1~·1sulyt a \'a:;on1otqrÍl'.Us hi.ldt:sn.:, s az c.:nnck 

i-:iivetkc1.tt'.bcn bctillo f1)kozott h(ikiad;i:-;ra Cektetik. n1idi'_;!l 
;tntipyr ... ·ticu:-; hat;is;ít n1ag-yarci:~ni al:arj<ik. Persze ez is. v<1.l;1-
1nir1t ;1 :' c.1 L o ;~ott i :-: :~a cl ti s is hcr1_ilyá:-;t· ;..:·yakori fi. rnint1:g·y 

1 
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t<i1nogatja az antipyreticus hatást. S a \r a cl o \\"s k y, 1~„o t \..: i n 

vezetése alatt végzett kisérlttei!Jől kifolróla;:· azt követkc:(
teti, hogy az antipyrinnek hőcsökkentö hat<isa a vaso1notor 
hüdés 1ncllett valószinüleg az agyhan t.':s pedig a corpus 

striatu111ban feltételezett hóképz{i J.:özpont bénul<isában. vagy 

esctle~ a feltételezett hóképzést g<itló ccntru1n izgaln1ában 
rejlik. 

Használat. .i\z antipyrin használata rcndkivül sokol
dalú. Foleg h<iro1n irányban alkalinaztatik, a) n1 int anti

pyrcticun1, b) n1int antirheu1naticun1, 1") n1int nervinun1. 

di :dint antipyreticu1n egyike a legkittinóbht.:knck. 
s t.:zért a salicylsav<is natriu111ot antipyreticus haszn;'t!atúbr'i! 

nagyrcszt ki is szoritotta. Filehnc ajúnlotta e czt'.lra !cgclil. 
ször. Szerinte :J--G g'!l1. H adagra nszt\·a, s óránként ach·:L. 

1~·en n1agas lúzas hóinérst'.ket is képes i-!8') C-ig len\·onini. .:\ 
hat;:ís tartania kli\i.inbözh betegst'.gekné\ különblizi.>. -7 -,'-: Ór<L 

rendesen. dc nC:ha 10-:20 c)ra is tltelik. n1ig a h/) az eredeti 

1nagass<ig-ra is111~t felsz;iU . . :\ hóesés C:s c1nelkcclL·s ncn1 roha-

n1os, s az csCs csak csekei)" izzacl<issal, 

rendszerint coizóhideg nClkül törté:nik. Guttn1ann l'. intg
crósiti ezen adatokat1 s hangslrlyozza, a rnit ktili.inbe11 niar 
Filchne is 111ondott, ho~y az adagok elaprózása ne!Il cz,J

szerli: ha a h<it csak !-1.i"°)[l C·<d akarjuk csökkenteni. u"-\" 
·'· 

:..'.-;} gni. antipyrin is elcgcnclíi. ./\ h/11nérst..'.kkel ncn~ c::>ik 
parallel a pulsus, n1ig a lé,!..;zéssz;i1n p<irhuzan1osan sznki>tt 

csökkenni. kivéve pers.zc acut ttidőtuberculosis cs pneunvinia 
crouposa eseteiben, lrgy van ez. 111int az antirt.:brinué:l. ,\ 

ti'11né:rdck szcrzíi. kik az antipyrinriil irtak, 111incl rnegcn'isitik 
ezen adatokat~ s közlen1<.'.nyeikbúl kidcrüL hog·y a 1n a[ari;tt 
ki\·l·vc 1nindennen1ii !c:izas l><inta\ornnül n1l:~ ft.:Lris 
rccurrcnsncl és putrpuralis !tizn;l! is sikerrel lehet 

adni e becses SZt..!rt, ha aí: adagokat a J;tzas hó n1ag·:tssrig;í

hoz <..'.s cllcnt;:t!Liscí.hoz 111érten V<llasztjuk n1tg. 'l' y p h u s ab

cl o 111 i n <i l is na l p. o. a stadiu111 incrernt.:nti cs acn1c~ ic1 1: 1 -

szak<iLan nagyobb ;1cla:;oJ.:ra le~z szüJ.:sé:-;ünk. inint a stadiu;n 
d12creinenti ,·1l·,1tt. \ 1111· 1 · 1 · 1 ·1 .e. az e~\·es azas Jetecrsc•re -:né acl·,rr(l· 

!üsi n11idj<lt i!lctl. szab;dynk~1~ nt111 !i.:ltet í"ei:ti!17an!. }) u]-~ 1:_ 
cl i ll· Be a u n1 e t z he!yesL·n n11)11dja. ho;tr a;·: aclagnl;i;.; idejét. 

f 

az ada~;· nagyságát 111inc1lg ;1 lúztábla kell hogy n1cgszabja. 

ir;inyitsa. 
.i\ hevc.;:ny lázas fertúzó bctegsl:g-cknl:l sp:;::ciíicus hatása a 

bctt.!gségekt.!t illetőleg nincsen, ki\··éve a p o 1 )·art h rí tis rh e u-

111 a L i e út. 
/J) 1-!cveny polyarthritis rheu111aticánál tninclen 

szerző egyhang-ú vélc-inénye szerint t':p oly spccificus ha

t<i:-ü szc..;r, 1nint a salicylsavas natriu111, a salol l:s '' 

lJL'.tO J. 
l•]1 •nyi.: a salicylatok fölött. hogy a 111ellékhat;lsi t\inctek 

ar;lnylag sokkal enylH.':blJek. s igy a betegek szivcsebben i~ 
sr:edik. 1nint an1;tzokat. J\ 111cl\kasi szervek részéról fellépt> 

conip\icatiokat. ko\ ctke7.n1t.:11\ 1 búntalinakat, küliinöscn az 
c11docarditi:; !"clléptt..'.t ép oly kevl;ssé: g;itolja. 1nint a salicy

latuk, vagy az antifebrin és phenacetin. \·annak esetek, 111.::lyek 

anlipyrinre nen1 g·yó:,:;ytdnak, :;alicylra azonban igen: s n1e~·

!lH·dit \·a. l\.e(.·icliv;ik ép oly g·yakoriak. ni int 111<Ís :-zt.!reh-::-:rc. 

e:~crt az antípyrin inó~· a recon\·alescentia alatt. siit utún i;; 
;nla'.-:·olandó egy ideig ki:::ebü adagokban. i'f~enhartz. St(; rn 
:1an1u. Clc111ent. 2\cu111ann l-l.. c;oJcbie\\·sky, .:\.. Frün

Lcl stb.1 
(\ • .\í'. antipyrin. ni int ncrvinurn. egyike a legnépszerülih 

:-;zereknek: a 1111.:nnyibcn fújdalinakat képes csillapítani és nH.:;:.;·

sziinlelni. Leh<it analgeticus. anodyn hat<isúnak 1nonclhatci. 

(~e r 111 a i n Sé e volt egyike az elsil\.::nek, ki ez it«Í.ny!Jan 

alkalnia;:t;1. l·Jsu kisérletsorozauilian 1.J.. csetr(il cnilt'.:ktzik n1e~·. 
1n1:1yei( között 4 arczzs;i]Ja. fi rég·i 111ígrainc. -t. kU!önbiiz(·, 
u](lill] s:1,;'trrnazr:\ f/1fa'tj;is \-n]t. ::\Iindcn esetben gyorsan szlintcl: 

az antipyr!nre a f;l_iclal111ak. i\ 1nigraine-cs1,;tek közül 5-nél :! (·)ra 
;datl cln1ult a roha111 ~ grn1. anlipyrinre. l~gy 1ntlsodik kisérlct

sorozatban L~ neuralgi<in<ll és ncuritisné:l fischias, diahcticusnk 
lll:uritisc: lun1ba~·o) C:rt cl kitün(í sikereket. rr ab t.: l i e u s() l: 
fajd a l !ll a i t, fhlt.·g a jelle~z(, vill;irnló f<l_idaln1akat l~ e pi ll t:: 

l:S G. Sé e. S u e k 1 ing. :\I art i u s szint~n nu~g tudták szün

tetni e szerrel. l·:. Ungar _Bonnban hen1icrania g·yc'~sy

l.;c:.~elL'Sl'lh:l legtöbbször szintl:n kt.:ch·ezii crcclinénycket ért e'. 
antipyrin11cl. lia a rnhan1 kezdetén. \·a~y a proclron1ali:-; tüne

tek jelentkezésekor vétette be a:-: antipyrint. a typicus r(1han1 



nern jelent 111cg, vagy je!ent0kenyen enyhébben foh·t az le:. 

.S ezen erccl111ényeket néha oly esetcknt.'.l is c:lértc. n;clyckr11.:·l 
n1;is szerek hatoist;danok n1aradtak. :\Ieg-tört0nt azonban az is. 

hogy a 1n;lr egyszer sikerrel adott antipyrin uj roharn alkal
n1a\·aJ nen1 hatott kclló!eg. l ·U grrnos adagok \egtübbszlir 

elcgencJi;k voltak, s a hat<is 111cír egy óra lefnly:i:-:a alatt jelent
kezett·. ='\erncsak hen1icrani:in;il. hanen1 a f r·; fúj <Í s o k 111 ;l s 

alakjain;-i\ is kitlinó sz,.!r az antipyrin, n1ilyc:nck a 

ni.ivé.:d. az iskolai. s a szen1b;-inta!n1akn;ll elóforduló frifáj{1sok. 

L·~yanazt é:-;zlelték o t a l ~< i ;i. k n ül ís i'G o ni per zL 

l'ardiopathi<lkncíl, an;..;·ina pectorisn;il szin
ten c:->C1Lkentl a f;ljclr1!111akat az antipyrin. Ily esetekben S e e 

n;t~~·y aclaµTikat, -!.-:-) ~Tn1ot adutt. lJ u j <t r din-Be a 11 n1 e t;; 

;t(irt:1 aneur)·sn1;iknod. ang-innsu:-; fújda!inakn;il szintt._;n kitlin(·i 

crtdn1ényckt:t' <>rt (;], dc n1cg·is el<'1bhre tc:-;zi ina a pht:nacc

~ int. !·[ u eh a r cl jri hasí:nclt vette az antipyrinnek B a s l: dn\\' 
.: 1i r ;1 ;i l. 111clyncl a sz1vdubog·<ist incg-szlintett<.:. 

\~ísct:r~ilis Cíjcl;-tlrnak. n1i[ycnek az 1~ p.e i: ok 1'1 1 i k a.\" e s e· 

<>k(ílik<t. ~;·a:-;tro-intestinali . ..; f;ijdaln1ak, 1nch 
;.: „ lik a, n1ind cnylüiltc1

.;- antipyrinn,.!!-: napi-!: ~nnos adagaira. 

~:Lilöníi~cn. ha antipyrin kiizben n1Cg· ;l !J,1 r alú is fecs

·.: e n dezt etet t. l.7. i. S t~ e azt tal<llta, hn,;_.:;·y ily l1cfecskr.:n

,]cz<:sck a n1ellclt hng-y g·ynrsan h~itnal:~ nen1 nsztják a ~yon1-

r(•n üt adott antipyrin n1ellékhat;lsait lszédUlés. húny<Ísl. s 

_i 1't ! li e!). ette s i tik a 1nn r p hint. Ilyen czé:lra fél g-n11-.1 1;d 
:1cnl is szlikst.'.gcs tLibLi. n1cly 1 kctnl. vizben !"elu!dva has;~
;ialand(i. 

Epi!epsiántd s n1~is cn1n·tilsi(ikn;d b;í.1· eredn1Cnytelcn :i;·: 

;,ntipyrin a g-i.ircsöket illet('í!eg. n1cgis segit lcküzclcni a fid;i

ja:-;t, szCdülést és a cnnsecutiv ncuralgiúkat tS é e, l~ e n1 o i n e'L 

.·\ e 1t o re élt kcch't:í:'.i"·ien befoly<isolja, sót n~ha g·y6g·yitja 

is az antipyrin. I, e.~ r 1) u :--.:. hat csctr1J[ Crtt::kezik, n1e]\·ck ezt 
l;izonyitj;ll.::. () (i-~7 nap alatt g·yr.igyitntta rnc;; e;-;eteit,· hrJ!1Jtt 
:.udjuk, hogy a chorea 111innr legke\·csebb 70--.1.)0 napi~· tart. 

!, e g- r o 1.1 :-:. l ,O gT111nt adntt ::-sznr nap_iálJan. lY~yanazt n1c~·* 
crus1 tik I. a u re ne i n Cs I. i 1 i e n f e ! cl 1-; !-[ aj ,_-;s B C 1 a IT. 

i1• 1r ahi fc1::skencler::ett antipyrint ch.1retln;ll és pt.:dig az :j()·1·0 -ns 

,,\Jatb1'd cleintr.: f,J fi...:csJ.:cnd•i\·e1. n1ajd naponta fél fecskcn-

• 

dőnél ti:ibbet. egész 2 fecskend( 1ig, s röric1 icló alatt teljes 

:-;yógyuhist l<ltott. 
17) ~"'\z antipyri1111ek t.:gyl:!J alkalinaz<isa a ki.ivctkezi.il.;:bi;;n 

foglalhato össze ; 
Sz a 111 ;l r hurut 11 ;l 1 nén1t:l)·ek oly jc'i en.::d1nényeket 

t.'.rtck el az antipyrinnel. hogy e;:;)· szerz<'i (S o 11 ne n be r
~ e r) 111int e bete:.;st!g- speci(i.cuinút jelöli n1eg-. G e n s e r 120 

esetet kezelt, annyi decigrrn. antipyrint adva napjúban, a hány 

cvcs volt a ;:;yern1ek~ s azt tapasztalta. hogy ;í.llag :Z..J.. nap 

alatt ;lllntt be a gycígyuLis. h1)lott n1;is kürlilnv.~nyck között 

:2-i-') l!ri alatt folyik csak 11: a b(~teg·:;~~~·. l) u b n u s q u e t· 
l~aliorcleric. J)t:n1uth, \\'inde!h~lnd, l'rozl:r·C;rif

f i t li rnindny<:ijan haso:1l6 cszleh:tekct tettek. ;\z cs·ycs rnh;t

n1okat az antipyrin ni.:ha coupiro1:za 1,-.;, de rníndencsetrc 
rit1-:itja Cs l:n;·I1iti. S o n ne n be r g cr i11egl-:isérlett:c pc:rtus~is-

11;'tl a:~ antipyrin-oldat bck:~ezti...:t(~sekct is, de nen1 ajúnlhatja, 

',:;.:·yn_:szt n1crt J.:t:nyL'.l111etlen l:·s ni;;hcz az kis g·ycrn1ckr.:knC:l, r11<is
rc..:::izt nc1n i:-; h:iszn;i\ annyit. n1int a hcl:/1lcg· rendelt anlipyrin. 

'l'eng·cri bctcgscg- ellen s()kan jr') sikerrel al\.:al~ 

:na;-.t;\k. l} a u do u i n i...:zck clli...:n~ben kijelenti, ho~·y elé~tc

lcnnck tapasí:ta\ta: c:-;akhng·y /) p::.:r os ny·ujtntta, pedig· ig·y 

ncn1 fejthet ki kell/; hatú:-;t, n1crt ~yor;-;an kih;lnyatik . ..:\z(\\:. 

kik tengeri lietcg-ségnl'.l b('ír altl ftcskenclezték az antipyriot. 

clisn1crhleg nyilatknznal~ (C)::;sian Bnnnet 1, t.'.pcn tig-y azok is 
iIJupuis1. kik pn1phylactice rendelték (;s pedig inint Dupuis 

tette, az e\utaí:íls el1Jtt :2-;·; nappa! napj. ;: gTBlOt bi...:\.sii\cg-. 
s ug-yanannyit a1. utaz;ls clso hoiron1 napjún. 

~-\ sz U lé sz e t h i...: n a ;-;zii\/íf;\jda!n1ak c:'>i."1kkcntL;.scrc 

ktilön(')sen !ranczia szerzók hasznült;lk fel az antipyrin anoclyu 

hat<is<\t. L. a g e t é::; Q u e i re l :\Iarscillc:l.icn. Fa u eh n n, I 111-

!) e r t cl e 1 a '1' o u eh e ()rleanshan. azutún I~ i e 1:-;k1 csök

kenni J;ltt<ik a f;ljdaln1akat a nl:!kill. hogy a lllt:hös::;zehtlíii

clások vala1niképcn is g·ycngültck V<ig·)- ~;yérllltck \'olna .. ·\ 

;.;zül0st tch;lt cgyáltalún ncn1 hütr:iltatta az antipyrin . ..:\z 

ant:ipyrin ily 1.:'.SCti...:kbi.::n vag·y csi'1rl' alakj<ilian (:2.0 gin). vagy 

1cevCs cocainna! kcvtrvi::: s a lia." brirc al<í. fecskendezve ({J~;);j 

antipyrin -i- ( 1,()1 l'.OCain. llydroch\or.· nyujtatott. I, ere u \'re 
7 c:-::ctbcn ncn1 ];ltutt: :-:il:crt. :; c;-;ctben azonlian cnyhültcl.: <l 
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f<ijc.lalinak. IJ y s n1 e no r rho ei e u s f<ij cl a l n1 ak n cí.1 \\. i n

<l el s eh n1 i dt 2.0 g·1n. antipyrint csúre alakjában adva. ft.:! 
óra n1tih·a teljes sikert loítotL 

.:\fár élettani hat<is<inc.il einlítettük, hogy az antipyrinnek 

ha e 111 os tati e u s hatása is van. l~zen hatását a therapia is 
fclhaszntilta. I-[ u eh a r cl antipyrines suppositoriun1ot jó siker

rel rendelt haCl110rr!JoidaJis vérzéscknél: C a S a t j 5U/í)·OS olcla

tot szippantatolt fel, s bő epistaxis azonnali 1ne~sziinését látta: 

ug-yan/i kisebb n1útl:teknél J<1/ 0-os oldatba n1úrtott tarnponok

kal jól tudta a \'t.:rzést csillapitani. () 1 i k h O\\" orosz or\·os 

hat:n1optoi..: súlyos eseteiben bc!eg·zésképcn rendelt antipyrin

olclatot sikerrel. }) r v a l ki e\. i te h U,ö-1
1
ö grnos belsó acla

:;ukr;L 1() tiid•ivCrzési esetben !titott jó sikert, 1niclón az crgotin 

és atropin cscriJen 11ag')·t<ik. :\Ioutarcl-:\fartin~ I·lénoque. 

lJ a re 111 ll e r g· csak helybeli alka!n1az;_is 1ncllett vélik~ hogy 

iiaen1ostaticu::; hat<isa \·an. az{jnban az élett~1ni hat<isb(íl kö

vetkeztet\'c lehet, ho1-:·J· t;i\·olhat<is utjzin is csillapit cscké!yclil) 
\·crzesekct. 

B o s St.:~ 111icl()n u!cus crurisra a vérzés c.sillapit<is<L végett 

;!ntipyrinporral behintett g·yapotnt hel)·ezett, tap;1sztalta. ho.:.:·y 
fflt hol a g·yapot \·olt. a B-ik napon 111úr szl:p erótclje.s sar· 

jak képzr'idtei.:::. I~rre :2H alszürfckély-csctct kezelt antipyrin

llcliintCsekkcl. ~:\ l.lchintcs utcini í<ijdalo111 n1egg-átlús<ira c\('1· 

zctesen cocainnal ecsetelte a fekélyt. ~-\z crecln1ény kit:légitette. 

~\ l dn r ::\ag·y-1-.:.<:trolylJan idült cornea-beszi.irr')d(:s gyó 
g·)·tda::;lnak ;_.:·yorsul<lsút !<itta, ha ;intipyrinport hintett a 

s:~c111li:..: 1cp u.:.:·y n1int a c;tlon1elt). 1~\einte fényiszony. 

he\·ts l:g<i f;ljdaloiri jelentkeztek. dc 1-2 p. rnúlva 111inder. 
1neg.c:1,li11t. J·[;t ;li:11nl.ian gyorsan is111~te!tctik a bt:hintL:s. lobo.:> 

ttinetek fejl(•dhctnek ki. Franczia orvosok rncí::; szen1b<lnt;d

rnakn:il i:-; liaszn:ilt;:lk, dc vagy bor alú fecskendé.sek alak· 

j~dJaJ1 \·agy pc.:r us. Jg·y (~ r a 11 d *el l: !ll e 11 t I.,yonban na~·y
:;z;i1nu csetckbt!l követkt:zteti, hogy IJ<')r al;i fr.:cskcnclezvc 

sziintt..:ti a peri-orbitalis ftijdaln1akat. néha a f~nyiszonyt. s 

kcratiti~. iriti~ t.'..c: irido·choroiditisnél jcítékonyan bcfoly:isn!ja 

a .lobo:-; folyan1atot. .szünteti fóle~· a ciiiaris foi.jdaln1a'.:. 
JJ u ja r cl i n I.ille-ben ugyanilyL:n é~:-:leletekct tL:tt, ha :2 grnut 
i1J·ujtott nap(.ir1ta. 

A);Tl!'Y!:J:.;1·.\l. il 

Gönnc r diabetes n1ellitus els() :-::tadiun1<iban eg")· ÖU 

L·ves e111bernél napi 3:0 g111. antipyrin segélyével a ;J0/0-nyi 

czukrot a vizeletben ad n11n1111un1 volt képes csökkenteni . 

IJ u jardin - Be a u 111 e t z ugyanezt tapasztalta több diabeti

cus betegénél. 

I-Iuchard polyuria iJ esetében a vizeletet jclentéke

n.ren kevesbithette, diabetesnél pedig a czu1..:ortartaln1at. R_o h i n 

ugyan szintén hí.tta a czukortartalon1 leszállústí.t, de egy idéi 

niúlva fehérje jelent rneg a vizeletben: vajjon az :1ntipyrin 

aclago!üsa folyt<Í.n-e vagy se1n. ne1n dönti t:l. 
l)aczúra az antipyrin sokoldalú kitünr'i tulajdonsúgainak: 

használata nern 111entes kcllen1ctlen, s néha. htir ritk<in, vc
~zl:lyes 111 e 1 ! ék hatások t r) 1. ~-\z adagol<is czl:lszcrütlen

sége (_túlnag-y adagok, g-yorsan cgyn1úsut;in bt\·ett adagok_1 

és icliosynkrasia szerepelnek e tekintetben. I.eg-többszi.ir gastri

cus ti.lnetek jelentkeznek: éinelygé~. hány<is, f;íjda\0111 és nyo~ 

n1<ÍS a gyon1ortc:ijon, étv:i:;:ytalansc:íg, undor L'-telek. de az anti
pyrin iránt is. ]3éltünetek ar;iny\ag ig·en ritk<ik. i\z izzad<is. 

inely akkor jelenlkezik, ha antipyrcticu.-; czéll)ól adtuk a szert. 

1eg·többször n1érsékcs„ az izzacl;:isra különben is haj!an1os 

phthisicusol.;:nál azonban nl:h:t profus t.'.s igen gyeng-itó hat<isú 

ijó ilyenkor egyicleji.ileg atropint v. agaricint rendelni_'. 

~-\ testhó t'1jra e1nelkcclésével legtöbbsziir c:'ak csekély 
borzong<Ís j<ír egylitt, a;:onban néha IYH.:gti.írtCnik. különösen 

phthisicusokná\, hogy err';s r;lzóhicleg jelentkezik, cp t'igy, 

inint azt a kairinnál tapaszt;dtuk, 111icl6n azt n1l:g adagolni 

clivat!Jan \'nlt. Nagy adagokra rendesen fáradts{tg érzete lép 

fel: ép olyan ez az érzé~. 1nint nagyolib adag chininre. [gc:n 

elgyengült eg·yéneknél a7. elg_yengülés egészen a collapsusig 

fokozóclhatik: !~)Jcg pncuinonia crouposa és typhus abd. súlyos 
esetcibl."!n észleljük ezt. vala1nint gyern1ckeknC.:l is. .:-\ szívre 

111ég arúnylag· a legcsekélyebb hat<ist gyotkoro!ja az antipyrin: 
1ncllékhatti:•i tüneteklil szivdobng,<isL csekély arythn1i<it (sz

lelünk. SzCdül~s. l~if;lj:is. íülzúg<is. nehL:z hall:ls 1 szcn1sziLr;lz<ís. 
zavart ~ondnlkocltis, e111lékezetzavarok. a\uszél-:nnys;L:s. C(in1a, 

n1ind cliííordultak. de sokkal ritJ.:tlhban. n1int ak;ir chin:nre, 

;.d,,:;_ír s~dicylkészitrnényckrt. - ~·\ salicylrészcgséghe;: hasonló 
llinctt::l: nch:t antipyrinre is kifej!l)dnel::. J,cgl-::yakoribb. de 
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legártatlanabb 111ellékhat<isi tünetek az ex a n t h e n1 á k. \ra
son1otoricus zavarból erednek ezek is, Cp ügy tnint a chinin
exanthen1.:í.k. I~rythen1a, urticaria a leggyakoriabbak, kanyaró 
l:s vörhenyszerü kiütés, miliaria, purpura szintén észleltettek. 
]~zen kiütések néha lázzal járnak, azonban a szt'!r kihagyására 
gyorsan 111úlnak. · 

A nyákhártyák hurutos b<intaliriai szintén tnint antipyrin 
1nellékhatás írattak le1 így conjunctivitis, coryza, laryngitis és 
bronchitis; vajjon tényleg 1gy áll-e a dolog) s nen1 véletlen 
összeesl:s-e, n1eg nen1 itélheto biztos~<iggal. F' a l k E. lcirja, 
hogy néha contrür hatása is van az antipyrinnek: t. i. anti
pyrcticus hat<Í.sa helyett lúzgerjeszt6. Nc1n füg·g·e ez 
össze az antipyrinrc nl:ha kifejlódó ~yornor· és bélhuruttal 
cl nen1 dönthctci, dc nen1 \·a16szinütlcn. 

Adagolás. (:;yo111ron tit fclnéíttnck por vagy oldat alakjá
ban l, 0 -8.1) grni. adható pro dos. és 2.11 -G1(P sót 8,

11 
grn1. is 

pro dic. I-Ia antipyreticus czélhOl vagy polyarthritis rhculna
ticáuál adjuk, nen1 szabad elaprózni a napi adagot, hane1n 
1 ~-1 1 ;:,: óra alatt be kell y(:tetni az o:;szes n1ennyis0get. 
1,~ájclalorncsillapitúul 0,5-1, 10 grarnrnos adagokkal, rnelyek 

2-3-szor ísn1ételht..:tők, rcncl:-;zerint I.:ijöhetünk. IJór al;i fecs
kcnclése igen fáj<lalinas, azért cocainuin hyclrochloricu1n1nal 
köthctó össze. i-\dag 0,5 gnn. 50°. 1,-os oldatban. Clysn1ában 
1s lehet ad1ii ; a hat<is biztos és gyors. 

Gy e r 111ekekn1; k antipyreticus czélból annyi decigrnot 
adju;ik pro clos., a húny é\·es a g·yennek, n<ipj. 3-4-szcr; Y. 

egyszerre hároinszor annyi dccign1ot. a hány éves.: D e rn in e 
Ú\·a int, hogy az t.'.l::;ó l:lctl:vben 0,2 grrnnál nag;.„obb adagot 
ne rc:ndcljünk. kivé\·e, ha a legszor;;alrnasabb or\-osi felügye
let alatt tarthatjuk a bcteg~t. 

1~'..\ .\11tipyrini l0, 0 
Jli1·. i11 dn_,:, :tt'<l11. :.;„_ JO. 

/;;·;. 1.~ gm,i...: :111tipyrin p0rnL. 
1-:.t:ll'.idet ;;;-c•rint. 

/".-~. ;\ntipyrini 
A<Jlla:: de;;t. :u l!.f"' 
(_'i,caini hvdr;o..:hl••r. 11,(1;'") 

i\J. L _,:n!u.I. 1ihr;i. 
/

1S. :\ntipy~·ia hi>r :ti:i fecsl: ~nde;;r" 
1, ~ íec;;l:end,;;·d egy. i.<!irL'. 

Nt . . ·\uti1•yri11i fi.„ 
/li1·. Ili \io.<, ;\<.''.{\!, ~o. l!I, 
[lct. in c:u1::. amdac. 
S. 1_, gmn~ antip}•rin pvro\:. 
:'lligr:dnc e~etL;ll roham 
l:t:zd<.'tL:II H--1 dbnt bert:1111i 

!'• .-\ntipyriui 5.,) 
;\qu:ie :'llcn:h;\:.: pip. J(IO.~ 
Syru;•. cnrt. ;\ur:tnr. •!:'i.

11 

,1//lS. f{endclet s;'.L<rÍn~. 

1 e..-,-,];:u1:ill1:tB ()J) gnn. 
:tntii·: ri11. 

/, .\ntipyrini (/,:"'1-1., 
\'ini )faiagen . ..:. 
:\quat.• dest. ;;;; :Zi'i., 
:-;yrup. cort. :\uran•. ;--l\J .. , 

J/ / JS. :! tir. \ g-yermckkan:Hbl. 
:Z-B Cn.:3 gycrme~11c1: !'e:·tu-·"i' 
<!5Ctt.i!l. 

Rt . . \ntij'yrin; 
A•fU:lt: dt:"1. 

!i.,, 
li'iO.,, 

Ti!lci. (1pii simpl.gtL (i 

.l!DS. l:~r:n:nek ídét cgy~;:crrc 
;_;yn_,::tn cll1asz11;ilni. 

lan-
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ddl' antipyrin;t. l{i\·. di chim. med. et f:i.rm. 18B·L l'. ·1.!.o;. - 2. U e rn m e. 
Furl::dir. dcr :'llcd. 188·1. ~n. 20-2L - i), Bét te l h <! i m . .\Icdic. [;i.hr

lo\ichcr ll. L. k. \ ;e5. cl. Aernc iu \\·icn. 1::385. !'. 268. - .J.. l' n 1 ! a ne a ll i· 

.\rr.:hi1· par le ;;dcni:. 111etl. \"III. 2. - 5. \\. i t ;: k <> w,: ki. !'r,:cgbd lt:kahl: 

!Sl"i). "\"o. :-12-1-\5 .. :-17--lO„ ·13-·l·"'· - (i, t' 111 h ~t r.: h. ,\;ch. f. cxpcr. l':i.t
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l'h:n111~t1.:<Jl. .:\XII. ['. 12;'"), - H. < __ · !, "\1j>1' e. :-iPr.:. de DioI. üli:sc 1887 ju'.. 

:.!. - 10. (;irard. l\,c\·. mcd. dc b :-iuí~_,:e romandc \'!!. :.;,, 11. - ll 

:-ia1\·:1do11·,.;l:i. ('entralhl. f. d. mt:d. \\'t~~(~n::ch. li:'·'::'S, "\"<.•.~-IP. 

!:!. :'ll a 11 11 t' rt . .\litthcil. d .. \t:r<.k St1:ícri11;:rk". ::\:\l\·. ]'. '.!fí2. - 1:\, .\1 tt !il:\ 

EH !ll :tg- a\" :l. Tnkin, \'ird1. ,\rcl1. c>:rrr. l' lH-L 

i·I . Inti: ;rri11 m/1:! t11:.1 i:.~1·;·1 ·!/( //!.':. J.L Fi 1 eh!\ e. Zcit~cl1r. f. 1.:iin . .\h:-

1iic. J;d, \"l!. !-!. (i. - 1;1. I'. (;11tt111r:1111i. Herl. !din. \\'ochcn . .:clir. lt'·".'·L 

:\<>. :!O. t:.~ l kut~ch. mcd. \\'ochcn::chr. \Kl-\-L ~o. HL - Hi. ::\ o u r dt.! n. 

!krl. klin. \\"uchca~chr. !SS.!. \·n. ;-\~. - 17. f;ici~c!i1.1;-;;ky. llr<!~i. 

::u.ti. Zci1~d1r. 1.S8-l. :\"u. 1H. - 1~. i\l ií i le r. ( '.:!ltr:di1l. Í. kiin, :'lledic. 

!Kí-'L '.'~o. !-Hi. 1\!, ('ahn. lieri. ldin. \\'uchcn~cLr. lKB·L ~-n. HG.-·
:!O. !' r i eb r a m. J'rag..;r mcd. \\'rn::hcr.~chr. )~B-L ;.;,„ -HJ-·17. ,:;; 1887. 

:\11. !-Jti. -·- :.!!. llnchard. l'uinn rnedic. ll:'8-±. :\o. lW!. - 22. P:iv:t_1. 

t irvo::i l lt.:tii:tp. lS8·L t.'.1·f. 
<) „!J:i1/·yr/1: m/J:i "'uti"r-:·,-1111uii:11ll:. 2:\. ~te r n :-:. ( 1rr<osi l lctilap 1.S.~fl. 

,··;f. - 2-!. L t: 11 ha r ti \'erhand. tlt:s \·creiu . ..: f. in11cre :'11<."dic. 188-L ·-

:.,:;).(_:lement. ],y1111 m::<1. l~HU. \.(•, :,!;1, - :!li. !!. >."eum;1n11. !i:.:r:. 

1:1111. \\'ochcu~chr. lk.')ö. :\n. !-\7. - '27. :-ir1lel,ie1·. sk~·· Hcrl. idin. \\"f•

d1t:n~chr. 188íi. :...·o. -~!-i .:~ -l-k. 
i!) .-l11!i('_1·r/11 mi1:i uo·:·i11:111:. :!!t. I-; l :i. i: e. :\cw-Y1•rk med. i~ec. XX:":-

2. l'. :ZHH. lH8H. - ;\l!. E. 1: n g a r. <:entrailil. f. l:lin . .\ktlit:. J8,')fi. Xo. -!il. 

;-\l. (;ermain ~éc. («,rnptc;; rendu_,:. T. ("1\'. :\". 1H. !'. lílNö. T. 

i \·, :\u. 2. ]', 10;\; Uull. de l':\c:<cl. H ~. Xr!ll. :\". :-;.;.. !' 2i'J!!. - l'ni••n 

11wtl. lHi-57. 111-.l 12. - ii:?. L <.: p ín L', Lyun méd. LII. HH. I'. ;'"i{Jl. 188{;. 
-- ;-j;). .\1 a r l i n :..: . .\liinch. mcd. \\'pthL'n-"d1r. 18N7. :\o. :!. - B·L S t; i f e r !. 

1:entr;;l\JI. f. klin. ).iedic. lt)H/, :\n. i\:-l. - Hö. !.t·grou:· .. !;u!I. dc l'"\c:\(i. 

d,: :1Jcdic. 1.St-{7. "27. Jlec. - :-lfí. !.i:icu(cld. Thcrap . .\!\>n:tt~h. (:--;,-.:,-::. 

11. ·L Hl. 1 ! :1 j (; ~ J; él:\. < ;y<·gy:i~; :<t. 18~ö. lil . . ~: - :.lt:. :'I! o n r.: 11 r1· P. 

l'."n1t! ;,;C11. de clill. et dc ther:i.p. 18BS. \·n. :!:!. 

.-i111i:.0 _:-r/1: /<'!"!!l,;Jr> e·:;,·::. :--\~!. f le: lll ll th. \'ercin . .;hl. dt:r pi,iL:i~ch. 

\cL'.tl·. 18Nti. :\r. H. - .t(1. \\' in1l„ll•:1nd .. \llg. med. (\·ntr::L•:it. 1887. 
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e~ Thcrap . .:.l<)nabh, 1888. II. 8. - 42. Duhoti:>•jllt:t-L:ihnrdcrit•. 

J;ul!. dc Thérap. LVII. Xo, lö. 1888. - 43. <: r <1 ;: e r - t_; r i f fit h, Th1·r:11•. 

( ;:t/.{'!t(.'. 1888. 
/) .·I11t1/•yril1 mint 1/1h·mo.;ti1tio1111. -!-4. I-1 nchard. Hull. dc h .~uc. 1lc 

tb•.:r:tp. li38i'>. - -15. Casati. ]{:u:coglitorc. med. 1885. HO .. \go.q1, !'. Jr1H. 
- ·Hí. S eh 1· c i b e r. Thcrap . .\[onatsh. 1888. 1 !. 7 . 

. ~'I Allli/~i·rin CllJ'/l<'ali.1 Íl(>!lfd!yc1!: d/,·11. J7. ~\!du r. Un·o,:i hctb;:crnlc. 
lt;H,._,, 18. sz. 

/:_1.-!11tifyrin di!ti•cfrs11/l. -18. ~iünncr. Cnrrcsp. b). f. schwcii'.t:r 

.\l'ri.1{-, 1887. ::\r. JH, - -!U. !Jujarclin-Ucaumct;', Soc. dc thérai•. lHH!-1. 

~;).mart, ülé;;én. - 51). 11 uchard. u. o. 1888. :ÍJ•riliú iilésé11. 

i1 Aut/fyriu fru,;-cri í•d,',~;·s~·:~,- o•.'!01. 51. q s;; i a n. Hull. d~· l'~\cnd. LI!. 
:\'r. :!. 1H8S. - 52. Dn p u y. !„~ l'rugr<.'..'; méd, 18K7. :\'u, .JH. - f1H. ]; :i n
<;" u i n. Le l'i·ogn:.~ méd. lH.SB. 

l) .J,:of~ITil: <I .>:::fi/,:_,:;;dÍ1,·11. ö-1. J,aget. (_\llllplL'.'; l'O.~JHL 1k !:t :'{'.C, ,1„ 
:.itrl. 1887. :..·o. -12. - 55. (~ ll t: i re l. .-\c:td. dc rné•lce. ülé~e u.q . .;s, mari, J:-i. 
- i"ifl. F :>.ne hon, Hull, gén. dc tht.irap. T. ('\:V, !'. :Ui7. - i°l7. [ u1her1 

,: •.· l :1. T n u eh e. llnll. rn~dic. 1Sti~. P. \IOLl. - 58. L i el.~ ki. \\'i:tduur„,:cie 

i.d.n.r.~l;i,. 18HH. :\'o. llJ. 

11. Apiolum album crystallisatum. 

1 C„ H 11 U 1 1 

lsme. _-\z ernyú~ük csal<iclj;iba tartozó ~~\piun1 l\:trose 
linun1 vagy Petroselinun1 sativu1n nc\·ü növcnynek g·yüniölcsc 

;:z illatos olaj: t:sersav, pectin (apiin Hraconnot szerint) cs 

z-:irad~k u1ellett. rnt:g egy stcaropten-t is tartali11az alkotc'·,_ 

rc:;1.iil. n1cly utóbbit tiszt:in legclóször Cierichten ;illitotta el(1 
-; apiolun111ak !lc\·ezte cl. .:\z a pi o l u 111 na J.: tapasztalati 

kt.:p!ete C1:: I·I 11 CJ 1 ; llnon1: fehér. ho::;szu. tiíalaku jcgeczel-:t:t· 
kcpez. \·izbcn oiclhatlan. n1ig bnrszt.:szbcn. aetbcrben. z::irns l·s 
;1cthericus nlajnkhan. acetonban. benzolban, cczt.:tsavba11. pctrn· 
lt:lll1l~H.:tht:rbt:!l j1)\ n]cJóclik; o!\'acltlsi pontja ;.}()'i (:. forrpontja 

:-·/iJ!l"C:. fajsúlya I.Olö. :\í: apiolu111 scn1 savakkal. scn) 

;i\jaJ.J;al nen1 egyeslil, phcnyl!1ydrazin11al. liydroxylan1in11al 
':cg-)·ii!ctcket nen1 kl:pez. l-!a az a pi o 1u111-ot lt.:g·t:nys;l\"\·:d 

f•,zzlik. oxalsa\'V<Í élenyül: borszc~zes kalih.1ggal fr'1í:vc. a \'ele 
L'inn1er is a pi o 11 ü v<iltozik <it. 111cly csak :-f~.H" ( ·.n;il uh·acl, 

,·izben is jól oldódik. kaliu1n pcrn1anganattal l:lt:nyit\'t.:: pcdi~:· 

•::..:y kö1:1'jnbi-is, s csak 12~" c·~n<ll oh·acl(i anyaf.,; j/í lt'·trc. n1c!y 
r:d b1:ivebb i:-;n1crcteink nincsenek. .·\r: ;i pin l u n1 fc:li!inlc:rl'-
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s0re szolgál, hogy tön1ény kénsavval rnelegitve piros szin

rcactio áll elő, s brón1n1al összehozva~ azzal élénk puffanás 

közben egyesül. r\z a pi o l u 111 platinalen1ezen hevitve, mara
dék nélkül elég. 

Nen1 téveszthető össze a jegeczes a pi o l u n1 a Joret- és 

I-IomoHe-féle folyékony, olajszeri.i, sárg;is a pi o 1-lal_, melyet 

rtgebben is használtak, s 1nely tisztátalan készitn1ény volt, a 
1nennyiben az a pi o 1 u 111 a 1 b u m e r y s t. n1ellett a petre

zselyen1gyiin1ölcs nén1ely folyékony alkotörészeit is inagá

ban foglalta. 
A tiszta a pi o 1 u n1 clőállitása következő n1ódon törté

nik: J·\ durv<Ín poritott petrezsclyen1g·yün1ölcs borszeszszel 

isn)Ctelve kivonandó, addig, 1nig a leszúrt borszesz szintelenül 

ni.:111 csepeg le. i\. kivonat állati szént:n át szürendó, szörp

slirüség·ig bep;.irlandö, s a n1arac1ék aetherrel h::n1éteh'e kirá

zand6. Az aether. 1nel.y feloldotta az a pi o l u ni o t. lepár

lancl(i; a 1naratk:k
1 

ha kell szinteleníttc.sst:k, s aetherben 

ji.:;..;ecz1ttessék út. 
Hatás. Használat . ./\. készitn1l:ny élettani hat<Ísa kcllóen 

t:1nul!n;ínynzva nincsen. f)ujarclin·l:3t.:aun1etz ernliti_ hogy 1,0 
grn1. bevételi.: utún e1nbcrnél enyht:bb agyizga\0111 jó létre, 
2:0--1.0 gTnl. ut;in pedig· a részegséghez hason~ó úllapot. és 

pedig- heves, összrendczetlen n1ozg<isok. szl:dülts, fülzugr.is, 
t;intor!-;ás, dadc1gás. nehéz !Cj. fpf<:íj;ís, hasonlóan a chinin

rcszegsl:ghez. I~chet, hog·y ez okból kisérlették n1cg J.'ranczia
iq·:;z:t~·ban chinin helyett rnalaricus l:izak esetl:n adagolni. i\z 
adag ily csctckben O,ö-1.0 gTn1. ,-olt. s 1\.abuti.:au. búr nen1 

hiszi. hngy a chinint pr'itolni lennt.: hivat\·a. 111cgcn1liti, hogy 

ha;:;ijolban ily kezelcs n1ellctt a 111alaricus L:izak SG" 0 -a n1cg

'.:)"n~·yult, rnig a forn·J cgö,·i tarton1<lnyokban :):")\1 
0 : szerinte 

ic~·Uibb g)·óg·yult esetet n)incle11napos l<lzakn<il t..'.szlcltek. J.:evc

:-c!i'.:ct han11acl11ap\lSPkoül. alig 1H.'.h;:ú1y esetet a ki.ili.1nbc:n is 
le::,.:111aJ.:acs;tb!J ni.:.<yednapcisokn;ll, }larntte lll<Ú' } ,-..;[j;)-ban 11H.1ndja 
;1 tiszt;ltalan api(ilról. hogy ha U.H-U.li ~Tn1. adatik pr1) dic. 
cl'•..:lycs en11nc11:q.~ugu1n, s igy an1i.:norrh(lt.:<l. dysn1cnorrhnca 
•..::--ctciben igen jül haszn<ílhat(Í. l:auconncau-!Jufres!l<.: 1 ~l!i-ban 
:nc;.:·cr•1siti i.:;-:t.:n <lilitast. FrancziaorszaglJan ujabban '.-:·yakra11 

;;:).:;t~:na:-::.~i!L ;i tiszta a pi (1 l u in (lt e:: t·rtt.:lctnllell. 

" 
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;\z a pi o 1 u n1-ot legjobb gelatin-tokocskúL:ban rendelni. 
An1e11orrhoea. dysn1e11orrhoea eseteiben adhatunk napjúban 

0~3-fl,8 grn1ot 2-:3 adagra felosztva; malaricus hízak est> 
tén n1egkisértheti.ink 0,5-1,0 gnnot pro cfie 1-2 adagra 
felosztva. 

li~"· Api0li alh. cryst. pulY. 
Sacch<J.r :db. aa 2,0 
:'.II. f. puh·. di\', in d0,;, acqu. ::\u. IO. 
Det. in t:aps. g-c!atin. npcrcul. 

S. :'\apj. 2--1 ~;:emct. 
Am·~norrhnea. tly::men0rrh11c:i. 

Irodalom. 1. Pharm:i.7.t:llt. Zeitung- 1.SSH. :'\(>. 21. - 2. Rnndschau f. 
fnkrcsscn dcr l'harmacit.:. Chemie, t.:te. lSSH. ::\o. 5. é,; 1884. :\o . .JO. -

3. Cimici:in és Sill1cr . .-\nn:di di Chim. e di Farmac, 1888. ~\nrilc. !'. 17 -

J. Rabute:rn. Traité t.ilém. (le Tht.irapie. I\'-ed. 18134. !'. 78.L .:._ 5. IJujar:lin

Beaumt.:tz. IJictionnairc dt: Th·~rap. "\rt. l'er,;iJ. - f:í. :'.lhrotte. Hull aén d..: . . ~ . 
l'hérap. 1SG3. LX\-. !'. 2\:J5. és HJL - 7. F:1uconneau-Llufrc~ne. Dc J'cmp]pl 

de l'apiol d:uts le trri.item..:nt de l'amen,.,,rrhét: et (le dysmcnnrrhCc: 187fi. I':~ri~. 

12. Arbutinum (C" H1,, 0,). Extractum foliorum Uvae Ursi. 

lsme. J-\z a r b u ti n g-yógytani alkaln1aztatását azon 
újabb törekvésnek köszöni, hogy gyó;,;·yszerekül lehetőleg a 
növényi clro,g-ueok hatóan}·agaiként r11egisn1ert. s tisztán eki

éillitott veg.yületek haszn<:iltassanak. :\z a r b u tin a niéir ré<T 
b' 

taléin Galenus óta hasznú!t .i\ re t o s t a p h y 1 o s Li v a U r s i 
Sprengel~ vagy .t\ r b u tus Uva l)rsi L. ( Ericaceae.)~ rnagyarul 
rn e dv esz ól ő leveleinek c:_~yik hatóanyaga~ rnely azokban 

e s e r s a\', s az u r s o n 11 a k l.C~ 11 I-I;,:: ()~:1 nevezett alcaloid 
túrsaságában van jelen. 

i\z a r b u tin glycosida természetü anrag, s nerncsak a 
n1ed\'eszóló leveleiben, hane1n kisc:bb n1e11nyiségben a I=>irola 

un1bellata: Gaultheria procun1bens. l(a\rnia latifolia; 1násericace<ik 

leveleiben is eló!ordul. Az a r b u tin t leg·először I\:.a\·alier 
<illitotta eló 185~-ben. s I-Ilasi\\·ctz t:s I-Iaberrnann 
ele1nezték, kik sztrint ()1 :: I-I 1G ()7 tapa.sztalati képlettel bir. 
\Tizból szintelcn, sel)·c:rnfén)·ú, túszcri.i jegeczek alakjában válik 

ki~ melyek 2 tön1ecs jcgeczvizet tartalrnaznak. 1neh· n1ennvi
S~'gből, ha az arbutin légen n1egszárittatik, l 1i., törn~cs távo;,ik 
el, tnig a többi 100'J C-nál illan cl. .:-\z a r b u~ tin keserü izú. 

szagtalan, vizszivó, közönbös kén1hat;:í.sti anyag, 162 11 C-nál 
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szintelen foh·adékká oh·ad. n1eiy kihuh·e alaktalan tömeggé 

rnered 111eg. „I-Iideg vizben S részben, fvrróban egyenlő részben. 

borszeszben 1 ü részben Qldódik. rnig aetherben ne1n oldódik, 

A vizes oldat az alcalicus rézéleget nen1 reducálja, s az 

oldatból az a r b u ti n féinsók által nen1 csapatik le, de vas
chlorid kis n1ennyiségei abban kék szinezódést okoznak. I-Ia 
az a r b u tin középh6n1érsék 1nellett emulsinnel érintkezik, 

vagy ha híg kénsavval forraltatik, viz felvétele n1ellett ez u

k o r r a és h y dr o eh i non r a hasad a következő egyenlet 

szerint: C1, H1„ O,+H,O=C,, H12 O,+c, H„ O,. H 1 asi w e t z 

és I-I ab e r ma n n szerint néinelykor az a r b u t i n b ól ezek 
n1cllett n1érr ineth\·\h,·drochinon is hasad le. nlelynek össze. "" . ~ 

tétele C,, H, (_Cl-L,) 101-Ii,. 
f\z a rb u tin t S t re eke r nyo1nán a következóleg kell 

c\óállita ni: [\ 111edveszólő leveleinek vizes főzete, n1ely ólom

cc zettcl kicsapatott, s a fölös ólon1tól rnegszabadittatott, 

jegcczesités cz(':ljából enyhe hónél bepúroltatik, s a klpzóclött 

Je;eczek ;:íllati szén segélyével n1egtisztittatnak, s forró vizben 

<itieg-t:cz1ttetnek. Z \\'e n g e r l:s l·I i 111111t1111 a n n a Gaultht.:ria 
pr:o~un1bens lcvtleiból 8 r. aether + 1 r. borszesz keveréké\·el 

rázták ki az a r b u tin t. I( u 11 k e 1 szerint legolcsóbb és leg· 

egyszeri.ibb elóállit<.isa az a r b u tin na k, ha a 1neclveszólő 
leveleinek f{izctCt n1ag11esia ustával fr.izziik, n1időn galussavas 

és csersavas n1arrnesiun1 csapódik ki; a leszúrt folyadtkot 
be kell p;:Í.rolni, ~e nen1 nag-yon súrúre. azutoí.n hidegre kell 

<illitani: nehúny óra 1núlva az arbutin kijcgeczedik. s szlírón 

ö sszegyűjtvc to\·;ibb ti sz tit ható. 
Hatás. 1\z arbutin él e t tani hat <Í. s <Í t illetólcg- a követ

kczóket tudjuk eddig: i\ g-yon1or-bL-lhuzan1ban az a r b u tin 
részben czukorra. hydrochinonra l:s n1ethylhydrochinonra 

hasad. részben változatlanül szi\·ódik fel: ha bór alá fecsken

dezzük. ugyanigy hasad. de kisi.:bb inennyiségben. i\ 11en1 
hon1lott a;·butin a vizeletben változat'.anúl i.irül kL rnig a bclóle 

lehasadt h\·drochinonok a vizeletben kénsavval párosulva 

jelennek rn~g·: s a,zt barn;í.s-zöldre festik: ép olyanra. n1int a 
1nih·en a carbolhúg\'. G r is s o n szerint az a r b u tin t nen1 
az . en1észtófoh·aclél;ok, hanen1 a belekben folyó rothadás 

l · · . szf·t"zÚ szerint a ,·érbe v;iltozatlanul fel-1asit_1a : ezen ...... _ 
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s:dvóclott a r b u tin is hasadhat néinel.Y inirigy befolyása alatt 
ép úgy, n1int azt a salicinre és helicinrcnézvetapasz
talni lehet. L. e \V i n szerint alcalicus, bon1ló vizeletben kén~ 

savhoz nen1 kötött hydrochinont is lehet találni. IZülönben a 

sokáig álló s rothadó vizeletben is lehasadhat szabad hyd
rochinon kénsavas vegyületéből. 

Az a r b u tin a szervezetre 1nég nagy adagban is tel
jesen veszélytelennek bizonyult be: rnint azt Ja b 1 o no \V s k y~ 
na k önn1agéin tett kisérletei n1utatják, ki abból 20 g1not vett 
be 4:8 óra alatt 1ninden kellernetlen tünet nélkül. U gyanilr 
kisérleteket tettek ugyanily ercdn1énynyel S eh r o f f és J( u n

k el is. ]~zen <irtal1natlanság1 tekintve a hydrochinonnak és 

n1ethylhyclrochinonnak erósen 111érgez6 voltát: csakis abból 

inag.yarázható, hog.r a lehasadó hydrochinonok igen gyorsan 

köttetnek n1eg kénsavas vegyületekké, n1elyek nen1 n1érgezók. 

Használat. i\z arbutint a therapiába I...e \\' i n vezette 
bt:.:, 1nint a levelek hclycttesitújét. Az utóbbiak füzetek alak
jaban rt:g használtattak tapasztalatilag· cystitis. pyelitis catarr

ha\is és bizonyos nephritisek eseteiben, sőt hasznültatnak n1ég· 

ina is, n1éR pedig a két elsó betegségnél gyakran elég jó 
sikerrel. I~ c \\. i n abból indult ki, hogy ez esetekben a n1eclvc

szo!ó arbutinja, illetve a bclhle lehasadú hyclrochinon hat 

kedvezóen, összchuzó, antiputricl és antizyinoticus hatúsa 
fnlyt;ln. l~zen hatás azonban vala1ni erős nern lehet, ha tekin

tetbe vcszszllk. hogy szabad hyclrochinon tete1nesebb 1ncnnyi
sc:._:·ben cs;1k a!calicus, bornló \·izeletben találhatcí, n1crt csak 

ezen csetben képcs az kl:ns tvas veg-_riilet0b{il lchasadnL inely 

utóbbi összehúzó hatással bírhat u::;yan, de tudtunkkal ncn1 
<t;1tizy111oticus hat;isl·I~ s a cystitis L:s pye!itis catarrh. eseteiben 

friss e 11 b o:c s ;i t ott ,. i z e! e t az el..-i'i bcte:.;·ségnt.:l i~·cn 
;..;·::akran. <tz utobbin;il pccli!-:· rcnd.szci·int savanyú kl:1nh;~t;.isú 

s·:nl.;ott lenni .• .\ bo111latla11 a r li u tin 1nl:~ igen tön1<.:ny olda
t!.•klian sen1 f...!")·ak<)ro! k;iri1 . ..; hat<lst a n1icrocqccu:; ureac~ra. 

1nint a:-:t r. i !ll !i e e k·nl'.k cu!turáknn tett pontos vizs~<ilntai 
):i;nutatt<:ik. T. e\\' i n hol)·<q„;·hurut c~ctcibcn az arbutint por 

:1\:·Y nld:d alaLjciban napi ;)·() gnnnyi ada~lJan aj;in!ja. s n1c;.; 
„._, ;':!. li11 . ..:_\. ;1 liy\.lr,1chi;11)n a:.: ;; r b u tin t ne111 hc1ycttcsithcti. 

1 • 

1nert fontos, hogy a hyclrochinon a hólyagban hasadjon le 
az arbutinból. 

i\I e ne h e Bonnban nen1csak hólyaghurut, I1.ánen1 gonorr

hoea eseteiben is jó eredn1ényekct jcgyezhett fel, ha pro die 
3-4 grn1. arbutint adott belsőleg-, s<'it a szernek nén1i diure

ticus hatcísát is észlclhettc. Ez utóbbi hat:íst egészséges en1be
rek:re vonatkoztatva Pa s eh ki s tagadja~ dc nem vonja két

ségbe. hogy a szh·b<intaln1aknal fenn<illli vizenyő és ischuria 

esetén, a n1ily esetre i\1 e ne h e észlelete vonatkozik, ily hatást 

lcjthe::;sen ki ; n1cgjc~yzi azonban. hogy a n1cclveszólő leve
h::inck f/izctc. valan1int azoknc1k 45°„ 0 -os borszeszszel készült 

sz<Íraz kivonata, biztosan hügyhajtó hat;:isúak, talán urson

tartaln1uk folyt;in. 111cly a\c;:doidnak ez ir;inyú hatás<ira n1ür 

I-Iughcs figyeln1eztetett. Pa s eh ki s az a r h u tin tó 1 sen1 

gonnrrhae;-i, sen1 cystitis catarrh. eseteiben ncn1 ltitott kich:'.
git(i sikert: u~yanezt n1onclja I~ e u b us eh e r is. 1\. o s s b a eh 
\'escvCrzés esetéhen jó ert.:d1nt.'.:nyr/"íl tucl('1sit. 

.\finclczcn iroda!n1i adatokból csak a'l.t olvashatjuk ki
1 

hogy az a r b u tin bajosan fog a n1edvt.•szól/:i leveleinek helyet
te~it/ijek~nt ~zerepelhetni. 111ig r a s eh ki s közlcn1lnye azt 

láts?.ik bizonyitani. hogy a levelek sz ;:i r az !J o rs z esz e s 

kivonat a az eddigi fózctcket j<'il pótolhatja. .i\ 45° 11 -os 

horszcszszcl késziilt ki\·onat az arbutin n1cllctt elég sok cser
savat, ~allussavat és ursont is tartaln1az. i\ levelek 26 11 ,- 0-nyi 
ily kivonatot adnak. n1clyb<'":íl cystitis Cs pyelitis catarrh. ese

teiben 1 ·u r.;nn. pro dos. és ö-Cl-7-Cl ~T111. pro die rcndelencki_, 
n1ig ha az a r bu ti nt akarn{1k n1egkisérleni. abból O'f,-l·O 
gnn. pro do:.:. és 2'f.l-5·0 grrn. pro clie lenne adandó. 

/1'.:'· •. \rinttini :rl i 
F. puh·. (li\'. ii, d,1.'-' . .'.!~''!\!· :\n. 10 
! ld. in C.'.lj•~. ::my!:i.c. 

.'>·. t-:? ,;:·. 1 !''':·e 

R/ .. ·\rbutilli 
;\ijU:!t: <.it: . .;L 

;\•ju. Amygd. :u11:i.r. 
;:j\·1·, c···n. A1ir:1ll: 

J/Jl. ·in dtrP C\•1:n1I. 
,'..;, :! 1ír. 1 1:1·(,J;:. 

l>. E:.;tr. inJi,_,r, l'1·:11: L·r~! 

.S:i.cchar. ;d\1. i'd! 
;\l, L puh-. diY. ín (i'·~. at:·j\l. 

/>S. 1-:.!. pctrt 2 <•r. 

;)·(! 

liiO-<J 
ö·() 

l(HJ 

Irodalom. 1. K :i \. ;--, l i 1: r .. \nn:d. d. Ch1;rn. 11. l'h;i.rm. Dd. 82. S. 2-ll. 
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f. Chemie n, )lincr:i.l. 1876. ~. 830. - H. Z\\·eng-er Cs llin1mel111ann 

Annal. <l, Chem. u. l'harm. Bd. 128. S. 20;-J. - ..J:.. Kun k e 1. Cber da;:. 

:\rhntin. )liincru.n. med. \\"odienschr. 18:-3(). C\'f. - 5. H n s e tn a n n-l l i 1-

g- e r. Die l'tlanzen,;toffc. B<l. Il, S. 11:2G. - H. Fischer. Dic neueren 

Ari:neimitteln. IV. :\nfl. S. :251. - 7, G r is s o n. Űbcr das Verhalten der 

Glycoside hn Thierkürper. Di~sert. l\ostock 1887. - 8. Lewin. l"ntersucb, 

iiher eb.s chernische ti. pharmacul. Verh:i.lten •Jer fulia Cvae Ürsi und <le;; 

Arbutins irn Thicrkiirpcr. \"in:hn\YS :\n:hh· 188:3. Dd. 82. S. 517. - \l. Ja h
l o no w s;: k y. De S:intonini, Berberini, Arlrntini etc. intra nrgani;;mum 

lnunannm rationilrns, Dorput. 1858. - 10. L i m h e e k. Zur Binl. <les )licrr>

coccus l'reac. !'rag. med. \\"ochcnschr. J.887. );o, 2H-2íi. - 11. )1 e ne h e. 

Centra!lil. f. !din. )[e(lic. 188:-L - 1:2. !' ns ch ki;;. Ccber die nrznt.•iliche \\"ir-

1'1mg des Arbutin~. \\"len. metl. l'rc~;;c. 188-!. ;\\i, 13. - 1H. ~chroff. Lehrb. 

cl. l'harnrncol. f\-_ :\u!l. S, 1H:2. - l·!. 1-f;'lger. ll(lb, der plrn.nn;cc, l'raxi~. 

!. :--;, -!ti7. •Extr. f1,!, L»·:ie t'r~Í készito.isi rn<°Hlj:ir<>l.) 

13. Betol. (Naphtalol. Naphtalolsalol. Salinaphtol.) 

1C17 H" 0::) 
l~ vegyületet a salol t!s ig:y a salicylsavas natriurn hc

lyettesitésérc ajánlotta I'- o be r t l ö87-ben; eli'.1tte azonban 
Sahli n1éir tett azzal gyógykisérleteket. 

Vegytan. l~p úgy rnint a salolt. cr.t is Ne neki állitotta 
el<i lege lószőr. Ne111 111ás ez, 111int sali e y 1 sav a s .~ nap h
t h y l aether. 

/OH 
COOC10 H1 

_-\ vegyület finorn, fényló, fehér, iztelen, szagtalan jegecz
port kt:pez, n1el.Y vizben s glycerinben oldhatlan, hideg alkohol
ban is nehezen oldódik, könnyebben forróban, igen könnyen 
aetherben és benzolban. Olvacl<:í.si pontja D5°C. Tön1ény savak 
és 111aró lúgok forró oldatai salicylsavra és ;; naphtolra ha
sitják. _-\ gyon1orsav és a tiszta pcpsin nen1 oldják, s ne rn 
bontják el: a pancreas-nedv fer1nentu111ai azonban, valarnint 
az éló bél nyákhártyája által képezett ferrnentck bontják, n1idón 
salicy!sav t!s ;: naphtol keletkeznek, 1nint azt IZobert ki
n1utatta. 

Nencky a vegyületet úgy állította cl6, hogy salicylsavas 
natriumot 1~ naphtolnatriun1ot és phosphoroxychloriclot keverve 
120-130°C-ig hev1tett. n1idön be t o 1. natriu111 phosphoricun1, 
chlornatriun1 keletkeztek; az utóbbi két sót a be t o 1 t 6 l 

HETOL. 

vizben oldc:is segelyevel távo\itotta el, s a visszan1araclt be tolt 
alkohollal tisztitotta s <itjegeczitette. 

4-\ betol ne tartaln1azzon: 1. szabad salicylsavat: tehát 
a betol borszcszes oldata erősen higitott vaschloriclba öntve 
csak tcjszerü zavctrodást idézzen eló, s ne szineződést; 2. 
ne tartal1nazzon anorganicus fertúzrnényeket~ tehcit platin
lemezen n1araclék nélkül égjen el: 3. ne tartaln1azzon sen1 
chlórsókat, sen1 phosphorsavas sókat, tehát vizes 1nosadéka 
.ltgen:ysavas ezüstre meg ne zavarodjék. 

Hatás. Igen tern1észetes, hogy a betol élettani hatása 
össze fog esni a salicylsavas natriun1Cval, 1nivel bár a gyo-
111orban vegyi változást nen1 szenved, a belekben lehasad bé::. 
l(lle a salicylsav co111ponens. l-!:nnek sorsa a szervezetben 
ug')·anaz lesz, 1nint hogyha salicylsavat vittünk volna a 
tractusba~ t. i. alkalisalicyláttú lesz. s a vizeletben 111int salicylur 
sav fog 1111..:gjclenni. 1-logy a belekben lehasadó salicylsav a 
!Jeleket dcsinficiálni képes, az kétségtelen, c'.:pen ügy· a;-: is: 
hogy a betol a gyo1nrot nen1 bántaln1azza~ 111iután ott fel 
nen1 oldódik, fel nern bon1lik. _~\ lehasadó ;; naphtoL b<ir 
kisebb clllatokncil: rnint azt N eisscr kist.'.rletei kin1utatták, gör
csöket, haen1og-lobinuriát t.'.s salivatiót okozó n1l:reg, en1bernt:l 
1nég nagyobb adagokban sen1 fog zavarokat elóidézni, feltéve, 
hogy vescbántálon1 nincsen jelen, s a vizeletkiürités ne1n aka
dályozott. S h o e 111 a k e r a ~ níiphtolt absolut ártalmatlannak 
tartja: 1\:. o be r t szerint pedig csak relativ ártalinatlan. 

Használat. ~·\ be t o 1 helybelileg· nen1 használtatik: be\
s(1lcg IZ o be r t aj.únlja hólyaghurut J..:ülönböz(-; alakjainál, neve
zetest.:n cystitis gonorrhoicá-nál ; rnidón a vizt.'.let alkalicusan 
bo1nlik. jól használhat6, s legalább is egycnc:rtékü n1inden 
n1<is eddig használt szerrel. 1\ vizelet tiszta és savanyú iesz 
adagolúsára! az alakult elen1ek kevesbednek, a beteg fájdalmai 
al<-ibbhag-ynak. I-Icveny izlileti csüznál t'.p oly jól hat, n1int 
a salol, s a betegek jobban is tűrik, niint az utóbbít. 1-lasz
n<ilható a bélbennék rohadása leküzdésére is. 

Sah l i nen1 is1neri cl, hogy a be tol fülötte állana a 
s a l o 1 na k, egyr.:szt, n1crt 10".{,-a\ kevesebb salicylsavat tar· 
taln1az, n1clsrészL inert 1nagasabb olvadási pontja van n1int 
az utóbbinak, r:nelynt:l fogva bekile a salicylsav lehasadása is 

• 
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lassabban és nehezebben történik csak rncg ; végre a salolnak 
phenol~tartaln1a is en1eli értékét. ]~z utóbbi körülményt illetóleg 
nincsen igaza Sahlinak, n1ert a salolnak épen phenolcon1-
poncnse h<ítránya a betol fölött, tekintve a phenol toxicus 
hatását. 

Lépi ne azt tapasztalta. hogy a be t o 1 a bélhuza1nban, 
különösen Liz a\k;i\111ával tökéletlenül bon1\ik, s ilyenkor ni.cin 
1negbizható hat<isú. A be t o l 1nint antipyreticun1 nen1 hasz
nültatik. J-\ betol belsőleg- porban rendeltetik (}B-0·5-1·0 grn1. 

pro clos. 3-5-ször napjában. 

RJ•. Betoli :l·D-HJ·(J 
„ Sacd1. ::tlb„ ;{·(J 

)1. f. pul1:. <li\·. iB d11:;. :tt.:'jll. \"1·. UI. 
S. H-f1.,:::iir irnp_i. 1 port. 

Iroialom. l. J:ihre:.:hericht ül„:r dit: FurL.;chri:tt: der !'h:tn1i:H:c,gn. 

!'lurrn:ide. u::87. -"· H-Hl. - :2. !..: „ J,t.: rt. Therap . .\l•Jn:;c~h. 1887-1-Sí:iS. :-1. 

- !-\. -":t 11 l i. Therap. _\[nnabh. 1BS7. 6. é~ 1HMK. fi. - -L L .._: !' i n e„ t,.__. 

,;em:i.i11e 1111.id. 1887. :2fi. 

14. Bismuthum oxyjodatum seu sub jodatum. 

1Bi 0 J.1 

I~ is te r és I\.. e y no 1 cl s 1nint kitünu antisepticun1ot 
aj;:in\ottik. 

::\ehéz, téglapiros. 1ztelen, szagtalan, közönbös ktn1hatásl1. 
apnf górcsói köbalaku és ;:ittctsz(i jcgcczckb/il áll. Csakne1n 
111inck:n anyagban oldhatlan: a rnely folyadék oldja, az el i~ 

])l_Hltja. 1\sv<Ínysa\·akban p. o. olJcidik, de ekkor bisn1uthtrijoclid 
cs a rnegfelel6 bisrnutlisók képzlidnek: 1naró lúgok tön1l:n)
oldataiban is oldódik. de ekkor a\kalijodid és bisn1uthoxycl 
keletkeznek. I-Icvitve jcíclp<ir;ikat látunk elillanni. 

..-\ készitn1én;.' ()()-G7° 0 bisn1uthoxydot adjon. ne tar
tal111azzon sern !Cg·en)·savat (bisn1uth. subnitr. kizcirása), scn1 
arsént. Sötét üvegben tartandó. J\ készit111ényt sokféle 111ódon 
;í.llithatni el6, legtisztábban és legegyszerlíbbcn 1-~. }„ i se h e r 

szerint a ki·ivetkezh 1nóclon: P5·4 gnn. bis1nuthnitrat (nein 
subnitricu1n) hidegen olclatik 120 gnn. jcgeczctben, s lassan
kt:'.nt folytonos kevt.:rés n1ellett hnzzáöntetik oly oldathoz. 
n1ely <ill 2 liter vizból, 32·2 gnn. jóclkaliutnból C.::s 50 grn1. 
natriu1n aceticuinból. i\ képzócló el<'ibb barnás, n1ajcl s<irg<ís. 

s végre pirosas szinü csapadékot üllepiteni kell. decantá\ú::; 

segélyével 1nosni. szürópapiron összcgyüjtenL s 10011 C-nál 
szári tani. 

I~egelliször I. is te r, n1ajd 1\.. e y no 1 ds (Philadelphia.l 
ajánlottúk sebek kezelésére 1nint a n ti s e p ti e u 1n o t. 
..:'\ készitn1ény hintőpor alakjában használandó. 1\.. e y no 1 cl s 
szerint a bis1nuthsubjodicl a g-yuladásos folya1natot csökkenti. 
szövetüjképlődést indit n1eg, antisepticus hatcísú~ g·;:ítolja a 
genykl'pzódést, a sebek ingerlékenységét csökkenti. J~Iatása 

oly enyhe, hogy n1inden sebfelülctrc alkaln1azható. l\. e y no 1 ds 
fr'-fle6 külünböz{í erecletü a 1 szár fekély eke t gyóg·ykczelt e 
sí:crreL s rnindenkor gy()gyulást tudott elérni rö\·id idó alatt. 
n1Cg· oly esetekben is, n1elyek h('inapszúrnra hiába kczcltettek 
1nüs rnúdnn. .~\ sebeket !{. el/iször alun1itL acct nlclatáva! 
len1os::;a. lesztíritja„ azután ráhinti a bisrnuthsubjoclicl porát. 
s bekötözi gyapottal és ragtapasz-cs1kokkal. ::\éhány nap n1uh·a 
a küté~ n1egtijittatik .. ~\ gyógyulás gyors. s egy bete:..:· 
gy ó g r szer elé s ének költsé~e szán1it;:isa szerint a!ig· kcriil 
~ frt '20 krba. 1\.. e r no l cl s ~· o no r r lt o e <Ín cl 1 is ajtinlja a 
szert r;lzanckl kc\·erl:khcn va~·y sz<ilacsok alakjában. 

N:·. J;i~mtHhi ,:uhj·Hl;i.ti ;-)íHl 
/). in vitru nig-r11 cum epi:.:!. '.·itl'e' 

\i:.:111: cl.ln,;\„ 
S Stt<• unm:llc'. l li11t• !'•ir. 

R.~. ei,:m\llhi ~Hl•i<)(l.1ti. 1·2 
. ( ;Jycerini ' ,J;(H.l 

.\qu:te dt:~L (iQ·ll 
.1/JI,)'. !!:1~.:n:il:\t e!i;tt fdr;\;::Hhh;. 

l !11gycsiibe f.:c~kendé,;re. X:1pj. 
3-~:-:,,r h:1s;'.n;\land1··. 

( ;onorrhoea. (. !\.e~·nohl". '1 

Irccl:l.lom. L U. i::~cher. :\euc:r~' .\uneimittt:l. [\". :\111:. S. :2:2. 
:!. l\. e;: H n l d ~ . .\l:.:d:c:tl X,·\Y,:. t.'-\:-if;. "C\. - :·\. ! l.::lt~ch. n1t:d. \\'qcht·n~chriL 

[;-<~7 . .-;. :Hi8. 

15. Bismuthum subbenzoicum. i Bi U. e, H:. (1,.) 

Feh<..'.r. \·izbt.:n olclhatlan p(lL n1elyet Philacli.clphiában 
I~ n g la n d g·yógyszer~sz <lllttott el6 kö\·etkezóképen: bis1nu
thun1 subnitricu111 l~genysavl.ian hevitve oldatik, az oldathüz 
forró viz, 1najcl benzoesavas natriu111nak oldata töltetik foly
tonos keverés n1ellett. ;:"\. képzhckí fehér csapocl~kot össze 
kell gyüjteni. borszcszcl jól kin1osni ~s száritani. J\ vegy_ 
folyan1atot kö\·etkezo ké~iletbcn fejezi i.:i az el6álhtó: 
Hi,:\O. + :\aC,l-U.1, + H,11 = BiO.C,I l} 1, + :\a:\i), + 2H:\O .. · 



!Hl 

Ezen vegyületet tudotnásunk szerint csup<in S eh 111 i cl t 

tr. alkaltnazta, (:s pedig n1aró helybeli hatúsa folytán l<igy 
bujafekél.yek edzésére. Elj<irása a következő: _,,.\ fekélyt 
rnc:gtisztitja, 'behinti kevés bisn1uth. subbenzoicutn porúval

1 
s 

beköti vala111ely közönbös kenőcscsel. 10 p. 1nú\va a beteg 

csekély égett:st vagy fájdalinat érez. tnely hosszabb ideig-, 

orcikig is eltarthat ugyan~ de nen1 oly· erós, hogy tekintetbe 
kellene venni. I-Ia a beteg igen érzékeny volt, úgy a bisrnuth

k0szitn1én.y porc:ít cocainsóval \·agy 1norphinsóval elegyitettc. 

s a fújclalon1 elinaradt -~ kötést napj<lban egy-kétszer újítja 

n1eg, addig, 1nig 2-3 nap alatt a lr..:kéiy n1eg nern tisztult, 
s a sarjaclz<ls 111eg nern kc:zdódött. Joclofonnnak további al

kalrnazúsa ut<in a fekcly gyorsan Cs teljesen gyc'1gyu\t. Szerzó 

szerint a b is n1 u t h. s u b be n z; o i e u 111 111 int edz ó szer 
a tö!Jbiek felett azon elónynyel hir, hogy enyht.'.n, lassan, leg
töb bszCH· csaknern füjdalon1 nélkiil hat. s alkalinazc:isa 1négis 

czClhoz \·czet. ~-\ k0szitn1ény rt:nyhe alszárfekélyc:k kczelésé

nc.:1 is jó szolg~ilatot t.:sz. n1e!ye:-:et rövid idón friss: sarjadzó 

felületekké tud <itv:i.ltoztatni. s igy azokat gyt·igyul<isra a\kal
n1asaJ.:kú teszi. 

/..'.:» I;J,:muthi "uhiJt.:Ji;:"ii.:i ::o·o 
)ll f. in vitro tlllll cpi,;r. 

·;itn.:o 1Jc1H.: cbll""· 
S, Fcl.::é!yckr..: hintiipor. 

(l'ku.; moile. uku,; crnri,;.1 

Irodalom. 1. !1r. Schmidt. :'llcdk:1l :\ew,;. 1887. !lcc:· n. 

16. Bisnrnthum salicylicum seu subsalicylicum. 

[Ili 1C,H}J,.,1.,. Bi, O„.[ 
Vegytan. _-\ salicylsavnak és bisn1uthnak több összei-:öt

tc:tcse lehctsCg-cs. s bis111uth. salicylicun1 ne\'t: alatt: n1int az 

elcn1zCsck, kén1lt'.sck bizonyitják. tCnyle::;; többféle ily össze~ 

köttetés van kereskecle!tni forgalo1nban, 1nelyt..:k azonban nern

csak hogy nen1 t:gycnkí gyógyCrtl:küek. hanern van p. o. kö

zoittiik egy, n1ely a tap<l!:'ztalatokból kifolyólag- határozottan 
k;;írosan is hat .. -\z e.~ycdül hasznúlhat6 k~szitn1ény az, n1elyct 

13. l·'ischer és I.anggaarcl bisn1uth. salicyl, basi

cun1 vagy bisn1 uth. subsa licyl. névvel aj<inlottakrncg 

fll:'i~lt;TlllDI ::;;\LlCYL!Cü:'I!. !ll 

jelölni, s n1ely tnegbizható tisztas;.lgban G eh e drezdai vegy

gyárában ;il\ittatik elő. l~zen gyéírból sz<irn1azott készitmény

n\·el történtek nacrvrészt a nén1et ~vÓg\·ldsérletck. - ~- ~-- -
A b i s m. s u b sali e y l. tapasztali képlete: Bi (C, 1-f,, 

<.}.·l". 13L 0„: n1:isok azt vélik, hogy a készittnény valószinü
le;··2 ba~ict;~ sónak keveréke, s ezek lennének: l3i'.! <)::• Ct.1 1-fl, 
o., + 2 Bi, o„. e,., 1-1„ o, . 

• -\laktalan: fehér por, vízben teljesen olclhatlan, s belőle 

scn1 forró vizzel, sen1 bor.szeszszel, sern aetherrcl, sern chloro· 

fonnn1al salicylsavat kívonni netn lehet, s igy: ha az utóbbi 

fol\·adékokkal ráztuk, a szüredékbcn vaschloridoldattal vagy 

se1~1n1i szinreactiöt ne1n kapunk, vagy· csak igen csekély, alig 

cszrcvehcto ibolyaszinezódt'.:st. l la a srít \·aschloriclo\dattal 
hevitjük, élt:nk ibolyaszinezc'id(.o:-; jh létre: ha a só vileS r~í.za

dékúba kt.'.:nhydrogenes vizet öntlink, barn;i. szinezödés jó létre. 

t. i. 1Jisrnuthkéncg képzódik. Savak - ha nc1n tulsc:ígosan 

higak - ezen bisn1uthsalicylatot könnyen l~lhontj<-ik, n1iclón 
a n1egfclclú basicus bisn1uthsók kt'.pzőclnck, s salicylsav lesz 

szabaddá. Ja illet és 1\. a g- o u e i szerint a készitn1énr 7H 0
/ 0 

bis111uthox~·clot tartalinaz es 2:1°/o salicylsavat, dc vannak jó 
készitn1Cn\~ek, :nelyck csak ()U-O~L0 /0 bis1nuthoxydtarto1lon1111al 

birnak: e;1nl:I csekélyebb bisrnuthtartalinú készit1nények elve
tenclók, 1nilyen p. o. a savanyú bis1nuth. salic)·l., n1ely·bcn csak 

5on;
0 

bisnnithoxycl s -10°; 0 salicylsav foglaltatik . .:-\ készit
inények bis1nuthéh.::gtartaln1;:lt leg-egyszerlibbcn úgy határoz

hatjuk n1eg, hogy lcrnért incnnyi.sl:get gyengén izzitunk 

az elszencsedésig, a I11(1radékot légenysavban feloldjuk, szá
razra bepélroljuk, i;,:zitjuk. s az izzitás utáni n1aradékot lcn1é:r

iük: ennek sül~..--a a vizsg;_ilat alá vett súlytncnnyiségnek 
.le-·cr·tl-ibb G0°: -át kell hor:>v kiterr\·e. Vannak készitn1énvt:k. 

b' < : 11 b• ~- -

rnc!vek bis111uth. subritricu1not is tartaln1aznak, s pedig- néha 

bf:iv~n; t..:zek elvctcndók. i-\ \égenysav jelenléte }). Fis ch e r 
szerint következóleg záranc.h'J ki; 0,2 gin. a készit1nényb6l, 
01 ~1 gn1. natr. salicylicun1n1al és 5 kctn. vizzcl <lörzsöltetik 

össze. ha ezen keverék kt.'.n1lócs(,ibcn 5 keni. tö1nény kénsav

\"al leöntetik. a két folyadék érintkcz~si felületén barna, u. n. 

légc:nysavgyürünek ne1n szabad képzúdnie. 

• 



l:IS)JÜT\!U)J SALICYLICG~l. 

i-\ jó bisn1uth. subsalicyl. elé/állítása Ja i 11 e t szerint 

következó: 1 rész jcgeczcs bis111uthnitr<Ít .JOO rész natron

lúggal gyengén alcalicussá tett és 2 rész natr. salicylicurnot 

tarta!tnazó v1zzel kezeltetik, illetve félbontatik. ,.;\ képződött 

és leU!lcpítctt csapadékot vízzel addig kell 1nosni, rníg a lefolyó 

v1z vaschloricldal ibolyaszincz6clést 1nár nen1 n1utat. f\ csa

padék ezut;Ín itatópapir között n1eg-szúríttatik. \\'ad e,\\' o l ff. 

J) e k u r t s n1<Ís clciállítúsi n1ódokat i::; ajánlanak, rnelyekrt: 

nt'.:zve az iroclaln1i rovatban j1.;\zett helyen nyerhet a t. olvasó 

f e 1 \·il<igositúst. 

Hatás. .:'\ b is 111 u t h u 1n s u b sali e\· l i c u 111 a cr\·o-- ~-
111orban \·tiltoz;ist ncn1 szenved. a bélhuzatnban annak ké11-

liydroglni=;áz tartalr11a folyt::ín bisinuthkénc,.;· képz('iclik, s sali· 
c:·lsav lesz szabadcltl. /\_znnban csak kis része a bisn1uthsali

cylatnak s:.:cnvcd i!y v;i\toz;í.st, n1ig legnagyobb része v;ilto

zatlanul Uriil ki a héls<lrra!. .·\ 111·~rsékelt n1enn\·isécrben levá!t'f . "' . 
. 1..alicylsa\· desinfici<iló hatüst fn;;· a bélhuzan1han ~yakorolni. 

s felszivódva a \·csC:ken :í.t n1i11t salic)·lursav fog a vizelettel 

t.:lt<i.\·nzrli a szervczetlJ/íl. n1ig a szabadcl;í. levi'i bisinuth a kén

hyclrogtn ki.:'.njével cgycsU\vén. t:gyrészt desodorans hatással 

it.'..S%, n1üsrés%t a kénh\·drouénnek bél111ozrrtist siettető s jer\· h·1s-
• b "' '~ ;:,,„ <. 

n1erH:st c](;icléz6 hatüsát is paralys;í.lni fo;,;ja. i\ bis1nuthbríl 

senHni va~y a!ig valarni szivóclik fel. s igy a bisn1uthcon1po

ncns a s1.er\·ezetrt: hat;íst ncrn fog· gyakorolni. ./--\ b is

n1 u t h u n1 s u b s a l í e y 1 i c u 111 czenkiviil gyengén összehúzó 

hatású is, vala111int tagadhatcitlan, hogy akkor is dcsinficíen:; 

hat;-ísü, rnikor rnég fel scn1 bornlott. Íllctvc, n1ikor salicvlsav 

licJr,Je n1é~· lt: sern v;-í.lt. ()~szehúz/1 l·s clesínficiens hatá::;c:~ te

t e 111 e s eb h. 111int a bi~n1. suhn!tricun1é. 

Használat. \~ u 1 pi a n alkaln1azta ezen bisn1uth-veo-,·i_i-
~-

!etet !\..'.ge!i'ísz<-ir 18~:2-ben abdorninalis typhus eseteiben, dt 
r.cn1 n1int antipyreticun1ot, hanen1 n1int a be 1 e k re ható 

a n ti s e p ti e u 111 o t. n1t:ly az ott n1egtelepcdett és a hagy

n1ázas feké!)·cdést okozó 1nicroorga11is111usnkat clpusztitotta 

\'nlna. s n1clytól ezért rnég azt is rcn1éltc, hogy ép ezen 

feltetelézctt tulajd(lnsúg-cinál fogva abortiv hat<issal leend a 

betegség lefolyására. \~ u l pi a n t azonban tapasztalatai nc1n 

elégitették ki tökélctt:.sen. l~gy év\·el késóbb De s p lat s 

lll:-:)\\jTJ[t_;)\ :iALICYLlCl!.'i!. 

IJlle-bcn vette fel a kisérlctezé::; fonalüt; hasi hagyn1áz szá

n1os esetében alkaln1azta e gyógyszert. s kellő adag-okra 

nen1csak a beteg bélhuzan1ra látott keclvez6 ered1nényt, hane111 

n1ég antipyreticus hatást is jegyezhetett fel. Azt vélL hogy 

ri. szer a hagyn1úzt coupirozó, vagy legalább is lefolyását 

kedvezően befolyásoló hatással bir. 22 esete köztil 13Mban 

abortiv, 4 esetben kedvező hatást látott, 5 esetben azonhan 
sen1111i különös hatást nen1 észlelt. Szerinte fóleg egészen 

friss esetekben. ne1nkülönben járványok alka l 111áva1 

111 i n t pro p h y la e ti e u 111 is figycln1et igényelhet ezen bis-

1nuth-vegyület. S o l g e r l3erlinben egészen más irányban 

alkalmazta e gyóg·yszert. t. i. gyon1orfekélyek~ idült has111enés, 

bt'.lhurutok eseteiben, s jó sikerról tesz oly esetekben is en1-

!ítést, rnclyeknél n1ús kezelés. rnús szerelés ercdtnényt nen1 

tudott feln1utatni. G u t t n1 a n n J>. a S o lg e r tí.ltal jelzett 

eredn1ényeki.:t illet('.-:ileg azon nézetben \•an. hogy azokat bisn1. 

subnitricu1nn1al is elérhétni. J•]lenc S%Ólanak G ut t 111 a n n 

1.:zen ;í.l\itás;li1ak a ké:-;zitn1ény salicylsavtartal111a, n1cly n1int 

fentebb clhacltuk, a bélhuzan1ban részben szabadclú lesz. Le y

d e n a gyon1orban székel/i erjccll:si folya1natok ellén ach'a a 
s1.ert. sikerról értesit. Eh r i 11 g gyennekcknél is adta jó 

sikerrel oly gyon1or- <'.:s bélbüntaln1ak eseteiben, 1nelyck a 

t<ip!últk abnorrn crjed<'.:st'.n alapultak, n1ilyen p. o. az e n t c:
r i ti s eh o le r i f o r 111 is. Jó sikert lehet különben elérni 

g·yern1ekek h t: v e 11 y b (; l h u r u t j á n á l .s a f o l 1icu1 a r is 

e n te r i ti s n t'.: l is. 
. .\ hisn1 uthurn su!Jsalicylicu1n r:izand(í ke\·erékben rcndc· 

lenclti, va;;y porban. de ekkor dl1san kevervi.: viviíanyag·gal. 

!e'.-.dobban tcjc1.ukorral. l\.t'.:szliril;rol ekínyt adncínk 111incli;; a rú

í::u1dó kevert'.: knck, rncrt igy erúsi..::n cl lévt'.:n a szer osztva. 

ne1n tiirtt'.:nht:tik n1c~· a1.. hog)- a b\..'.lltuza1111.1an lev:tló salicyl

·"'iv nag·yobh n·,ccnyisl,gbcn t'.:rintkt:zzék a bl·lfa1zattal: s ntt 

cnrrnsi\' hat;lst fejL:-iC11 ki. 
l lagy111:i:.:ci~n]„11al lJ t: :-:. p ! a t :-; 1-:2 g·rnnnut rendelt pro 

d•·si. s :)-fi grnunnt:. lcgft:ljehl1 1C ~nnn1ot pro dit:. n1i~· 
\" u l pi a n napi tid<1~·a rL!H.k·sl'.11 1ll-·1 :2 gra111n1 volt. Gyon1or

í'cLcly. idült iJt:lhurutul: c:-;ctcibt:!l S()l:..;·1~r t-.J Ór<lnkint 1:\iriil

:11_·\ül !_)·7 ~Tn1n1nt ad. dc ezen ada~·nt ilett:kt:n ;it \'eteti Le. 



HIS}ll;TJ!U~I SALlCYL!Cü:il. 

úgy~ hogy· betegei 50-::200 g-nn1not is fogyasztottak el ösz
szesen. 

Eh ring gyermekeknek (}2-0·2ö gnnmot rendelt pro 
clos. napj. 5-6-szor. 

lr.~~. llismuthi subs;a\icv!. 
Aqune destill. -

mo 
Whl 

llHJ 

11/'. Bi.~nrnth. suhs:dicvl. 
;.;acchar. Lacti'> . ;;: 25·0 

Syr. s;inipl. 
JIDS. 1-2 ór. 1 t:VÚka1dllal. 

),!, ex.1ct. f. puh. dh·. in dos. 
acqn. :\o. 40. 

Ben.!tcl ellitt fclroízandl>. 
(Typhus abdorn.:1 

Ui:-:muth. sa lJsalicvl. 
),!orphiu. hy(lrod;lnr. 
S:1ccl1:u. al11. 

0·0 
O·Of> 

2·0 
.\!. f. pnlv.di1·. in dos,ae<pl. :\n. 10. 

/1S. H <•r. l puri. 
1.l'bthisicnsok h:1"mt:nt'.~e.) 

JJS. S <·,r. 1 port. 
(Sr>lger) 

11'.l'. lli~muth. ~ub~:1licd. 
Aqu. dc.~til. . 
( ;ivccrini 

J//lS. ·2 {01r. 1 kk. vagy ~yk. 
( ;yt:rmt:l;t:kno.:k. •: l·:hring., 

l•/. l:ismuth. sniJ,:a~icy!. 
.\quae de;;till. 

2,(1 
100.ü 

( ;Jycerini 
C0gnac H.ll 

J/l)S. Fdr:(;·1·;i, ::? ,;r. \ \:1:. gyk. 
f~yt:rlllt:ke\;nt:\; :1cut cat:1rrh. intc.~t .. L'lltt:· 
ritis clv1lerif\•rmi~. enteriti~ fnllíLubris 

\SdeilJtll. 

-!·U-6'0 
!OIHJ 

l(J·() 

Irodalom. 1. Lang g a a r d. l"dit:r Ui~1nutlrnrn .s:dicyl. lkut:;ch. mi~d. 
\\'ucht:n.~chr. 18.Sfi. S. fl 1-L - ~. Fi .s eh e r Ii. Xt:ut:re "\r;:neimittd. [\·. Au1l. 

S. 2.{ .. - ;). J :1 Í 1 ! e t e t ·]\,:tg" tl e i. Jonr11. de Chim. d l'hann. 188-l. \'. Ser. 

D. I'. l lö. - -L J; t: e J.: t1 rt~. IIdb. d. pract. !'harm:u.:. l. S. ·lli-!-. - f. \\'a <le. 

J:ihrh. iib. <lie F0rt~chr. do.:r l'h:1rm:u.::c1gn. etc. 188i:\-8 . .!. S. 6Bi"l. -0. \\"olfr. 
u. utt. - 7. ),f e re k. Circulare 1·on E. )!t:rck, lSS(i. t.'.vf. 8. I ! t: ~ p l a t s. lln!!. 

g<.:n. de Tht'.raJ>. 1883. \"n. 12. -(L Sn!g-er, { ;uttrn:tnu. Leydetl. ! l:.:.ut~ch. med. 

\\"nLhen~chr. lSHH. :-), H75. - 10. Ehring .. \n:b. L K.inllerlH:ilk. \Jd. !~. 

17. Újabb Cannabis inclica készítmények. 

"''"\ Cannabis indica ;..:·:«Jgytani!ag fontos vegyi alkotó
részeit illcthlcg 111Cg n1eg-lt..:hctósen htzag·osak isrnereteink. 1\ 

borszcszcs kívonatból S 111 i t h 18·~ l-ben nagrobb 1nennyiség
ben egy gyantaszerú anyagot (keverékt..: több vegyületnek) 
<lllított tdó1 1nelyet e a n na b ín na k nevezett el (1n;:ísok ezt 
ha s eh is eh i n 11 a k nevezik_), inely hódító szag-ú 1 kescrü izű, 
vilc:igos barna szinti s alig-han1:111 több g-lycosid;:inak keveréke. 
Per s o n ne 1857-ben illatos olajat párolt le az indiai ken· 
clerből ö,3n/ 0 n1ennyist'.:gben. n1ely két részre különíthető cl, 

egy elacoptenre - e a n na be n -, 111ely folyékony és C13 

I-I:ie tapasztalati képlettel bir, s eg-y stearoptenre, rricly jege
czíthető s ( 15 I-I22 tapasztalati képlettel bir, s n1elyet ca n na
b e n köncny névveljelöltn1eg. Siebolcl és Braclburry 
egy e a n na b i ni n n e k nevezett ál!itólag alkaloid természetű, 
kellemetlen coniin szagú, folyékony és illó anyagot is leltek 
az indiai kenderhen kis 1nennyiség ben, I-I a y pedig több alka
loid (?) társaságában egy a strychininhez hasonló hatású. 
szintclen tűkben jegeczedó. vízben, borszeszben könnyen, 
aetherben és chloroforn1ban nehezebben oldható alkoloidot~ 

1nelynek t e t a n o - e a n n ab i n nevet adott. 
1\ e a n na b i 11 o n na\.:: nevezett légenyrnentcs gyantás 

anyag (Bon1bclon) egy újabban talált alkotö n'.:sz. n1ely azon

ban nen1 tiszta vegyi k:t:szítn1~ny. 

./\. 111i ezen alkotörészek hat ás ai t 
kezókct tudja a phannac0clynarnica; 

illeti. röviden a követ
.:-\ cannabinnak 

ne\"ezctt k~~1zítn1ény gyengCn hypnoticus hat;isü. 1.\.. e a n na
b i non i.\1 e ring szerint einbcrnl'.l rnár 0,05 grn1n1nyi n1cny

nyist'.:gbcn hallucinati(Jkat, fL:lrebeszéltst, nagyobb adagban 
katalcpsiát, sút n1ani~í.t is oknz: a te tan o e a n na b i n 
rángó górcsökct, 1najcl tctanust idéz eló, ~p~n úgy1 n1int a 
strychnin. i·\ e a n na b i n pá1-;li t.:rhscn ízg-atók. 111ajd késf-lbb 
depri1nálóhat;:isúak.~-\ cannabenkönen:·éscannabinin 
hatásairól n1it scn1 tudunk. 

l.úthatú 1nindcbból. hog:· a n1ennyiben a cannabist se
dativun1_. illetve narcoticuin gyanánt az opiu111 l:s niorphin 
pcitsí:ert!ül hasznú!juk. a hat(Janyagot na;;y valószinüség szerint 
a cannabinnak ncver.ctt glycosidakevcr~].: tarta\rnazza, rnig a 

többi alkotórész zavarj:1. sót para\ys<ilja a narcoticus hatást. 
J.\.. régebbi cannabis késr.ítlnényck, n1int az extractuin cannabis 
és tinct. cannabis ug:·an tartalrnazzák a cannabint dc benne 
\'annak e 111cllett a ti:ibbi hatc.í.st zavaró es gcitoló alkotórészek 
is, s így tt:ljesen jogosult, •sót kiv<in;1tos is \·olt l1j kt.:!szítn1é
nyck elórillítása. Ily újabb készít111l'.nyck a követkczók: 

1. Cannabinum tannicum ( :\Ierck). 
Vegytan. ~'"\111orph. s;:irg-;isbarna, vízben, aetherbcn o\dhatlan, 

borszc:>zhcn nc:hezen oldható por; ha a \·izhez kevt'.:s alkali tCtctik. 
L·1gy abban j{ il oldódik: Cp ügy akkor is. ha rncleg· vagy hideg bnr-



szeszt sósavval 111egsavany1tunk; szaga kellen1etleni a herba 

cannabisra e111lékeztető. ize keserú 1 összehúzó. I)latinle111ezen 

n1araclék nélkül elég. Csersavtartaln1a ferrisóoldattal könnyen 

kin1utatható (fekete szinezőclés). 13. }' is eh e r szerint a 

S 111 i t h-féle e a n n a b i n jelenlétét következóleg n1utathatjuk 

ki : oldjuk a készítn1ényt igen híg és n1elegitett sósavban, 

hútsük le azután az oldatot, 1najcl szűrjük n1eg; a szüredék 

alkaliü.kkal fehér csapadékot ad, s jódoldattal barnás zavaro

dást n1utat. 

i\ készítn1ény fóleg cannabinböl á\ 1: 1nely csersav\·al 

van keverve : tetanocannabin nincs benne, 111\g illatos olaj 

~·yakran tetc111es incnnyiségbcn tisztátalanitja, innen kellc

n1etlen szaga. 'l'agadhatlan, hogy ;,\Terek gyúr<iból is ki.ilön

höz.6 összctétclü kCszitn1én.yek jutnak az orvos kezébe. 1~]6· 

<ill1tüsa üzleti titok. 

Hatás és használat. l: r o n 111 i.i l l t.: r ( l882l tett e kC· 

.-;z1t111énynyel clószi_ir kisérleteket, n1e\yckból ]dti.int. hogy 

enyhén hat(:) h y p no ti e u ni, incly O. l-1.U g-rn1n1os ada· 

gokban csi·incles alv<ist okoz, és sen1 iz.ga\111akat, se111 szék
rekedést ncn1 provocál. I, e y cl e n n1cgszontotta javalatait, 

J.:i111011dván, hngy csak áh11=itlanság könnyebb eseteiben ha!1z.

otllható erecl111ényn,ycL I-I i l le r 1ncgerósíti ezt. s ne111 ajánlja 

oly esetekben: rnidón az inson1nia fújclalrnak vagy psychicus 

i1.galn1ak folytán van jelen. P u sin el l i szintén kirnonclja, 

hog-y fcíjdalo111csillap1tó vagy ingcrcsillap1t6 hatcisa nincsen, 

ezert a inorphinnak 11·::111 pc'>tszcre, s 1gy ncn1 csodá\kozh;1tunk. 

ha T.ub 1 i n sz ki phthisicusoknúL kik a ki-Jhö~és n1iatt voltak 

;d1natlanok, ;ilornhozt'i hat;lst ncn1 lútott. Prior llonnban 

111cg na~:;·y !_ 1,:25 gran1111\ acl;q:'; után st:rn Litott esetei fc!é

ncl hypnoticus hat:ist: deliriurn tren1cns c:-;y esetében pedig 

i~·cn n;1~r (~ ;..;Tn1n1on felliliJ ada.!..;Ta az iz:-:·aiini U.inctck1h;k 

ncn1ho;;·y csi_i\.:\,:cnt.:Sct, sút stilyllsbndas;tt csdelte. :.\lindehb('il 

kitunik: hogy 111 egbizhat lan ."izer. n1cly sen1 a clilnr;il

hyd r;lt(>t. scn1 a paraldeliydt.:t. sern a;: urr.:thant stb. ncn1 hc

l:·:cttes1thcli. lllt·:~· ke\·eshC a n1orphint. 
Adagolás. Porban. pilul;í\J;1;i (l.~:-)-ll,;·l-1.0 1'.1 tiri> du . ..; 

/1'/. r 'ru1B::\1:ni tanni<.:i l ,0-:2.0 
::::K<.:h::ri ailJ. 2.0 
>!. í. ptd\". rliL in do". ar.:•pl. :\n. l\·. 

DS, :·"ti; !efel;:\·es eh;tt 1-~ port. 

1"'/" C:;Hu1::hiui t;:anllii.:i H.O 
Extr. Liquir. 
l'u]•;, Liquir. 

~ 'Jll. "· 
nt (. pi!ul. :\o. :-\0. 
(Jbduc. ful. .\rgenti. 

H7 

L!S. E:'\e ldckvr:s díltt 8-fi szt:md. 
lJCl"Clllli. 

2. Cannahinonum. 1'.:ivonatszerü1 barna, vékony rétegben 

áttetszó1 v1zben olclhatlan
1 

borszeszben, aetherbe11, chloroforn1-

ban, zsiros olajokban könnyen oldható gyantás an_yag, tnelyet 

:\lc:rck és Bo1nbclon (.NeuenahrJ készitenek. 

:.Jeni n1ús ez, n1int a I--Iaschisch (1. alant), rnelyből a 

te tan o e a n na b i n csersav segélyével lt:csapatott és eltú· 

volrttatott. .:\ készítn1én.y f(_:ilcg cannahinonbúl <ill. innen ina· 

~-yar<izhatc.i, hogy búr 1nint hypnoticuinut és sedativun1ot aj~ín· 

1( )tt<i.k, a lcg·több esetben t:r(is izgató tünetek jelentkeztek 

ada.c;ol<isa utcln 1fófi:ijás~ húny<is, lelki nyu~·talans;lg 1 exaltatio, 

--- 11ueh\\'a1 cl, Prior). 

Használata, különösen n()knt:I - kiknél kétszer oly erlist:n 

hat n1int f1.:rtiaknál - L:s szivbajo::;okn;ll nen1 aj<inlatos. 

Adagolás. IJ02-0·0:J-U· l (!.1 pro clns. aj;inltatott coiú.-:a 

ti istaval pastilla alakban vagy p1-irban. 

(l.:2 

1 ••il.•:a<: to,:l<J.t' Jdil·>. 

."~1xi.:h:1r. alh. „,; .J.IJ 
\ ;;1mrni Tr:\g:u.:;111th. 11,(l;i 

_\,pi::t: g:iycerin;\t:u.: u. ,:. 
:it. i. ma~,;n. pb,-tict 
e 'in;: f"rm. p:: til!i :--;,„ 10. 

J•s. E~tt.: 1-:2 drlH>t. 

;-_l. Haschisch purum. Ugy ;illíttatik cl<"i, hog)' a herba 

cannabis indicae illatos olaja !t.:p<iroltatik. azut;ln borszeszes 

1-:ii,·onat kCsz.itcttik. n1cly alkaliúkkal kezeltetik a czélból: hogy· 

t:g-yr<..:szt az. csctle~esen jclenlevo zsiros olaj elszappanos1ttassék, 

111;-isrészt. hogy a gyanta és chlorophyll oldható alakba vites

senek <lt. ~·\ \'!Zzel n1os<is utúni 1narac1ék a ha s e lt is eh p u

r u 111. 111 e 1 y n e 111 111 a s, rn i n t e a n n a b i n o n n a k é s t e

t a no e a n na b i n na k keverék e. 

~-\ ha s eh is eh p u r u n1 { 111cly nt.:111 tCvesztt.:ncki ö~sze 

a keleten liaschi=-ch nl:ven élvezeti szerül használt készitn1C

nyck1-:cl} barnú~. gyantaszerii an:yag. 111t.:ly v1z.bt.:n olclhatlan. 
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c,\SCAflA SAGnAD,\. 

1nig borszeszben. aetherben. chlorofor[nban, benzolban stb. 
sárga színnel old6dik, platinleinezen 1naradék nélki.il elég. 

()sszetételéb{'_){ is következtethető rnár, hogy <!gyizgató 
szer, sőt tetanocannabin tartalma folytán görcsokozó hatású. 
Nen1 is ajánlották n1int sedativu1not, hanen1 111 int exci tan s t 
111 el a n ch o lián á l 0·02-0·06 gnnos adagokban coftea 
tostával porban vagy pastillákban. Nen1 ajánlatos ; gyakran 
teljesen kifejezett haschischrészegség jelentkezik félrebeszéléssel, 
rángó görcsökkel, catalepsiáral, n1elyek után alvús h; követ
kezhetik. 

Irodalom. 1. Frnnnlii!li.:r: A!!gc:m. mcd. C.-Zcit. 18ti2. :\"n. {i5. 

:L Bnmhc!nn: l'harmac. Ztg. 18H·L ;•,f::. e::> t\5. ;;;:, ;i. llay: l'h:trmac. 

!onru. ;tn<l Trauo;act. :'\o. ffiö. p. !l~l8. -L !' \1sí!le11 i: lli.:rl. kl. \\'uchcuschr. 

.:'\n. 1. 1KH·L i""i. ~eifcrt: :\lünchencr l\ll:(l. \Yuchen;-dir. 1~8fi. :\o. 20. 

{\. ];11ecklcr: C. (>.Hl. „;:. 7. Roux: l:ull. g-~n. dc Tht!rap. ltlt!H.dcc. lfí. 

,-,, !' ri ur: .\liinch. med. \\"ncheu~d1r. !SSI). Hi). ~:'.. \l. J P ll <.:.~: !'ractitiuucr. 

11:-!Si""). p. ~51. 10. ;...; ti e J.: t.: r: l lt.:ut.-:dw llH.:d. \\"ochen~d1r. lH.Si>. 48. ~;-.. 

1 l. \\" "<J d : Therap. í ;a;-. l~tl.il. j11ll<; 1;·1. 

18. Cascara sag-racia. Extractum fluidum cascarae sag-radae. 
Extractum siccum cascarae sagraclae. 

.:\ cascara sagrada a legújabb hashajtó, 1nelr 
.t\n1erikúban és J\ngliában a népszcrübb szerek közé tartozik. 
I~elhclyén a bennszülöttek nlint h<i.zi gyógyszert régen hasz
n;:ilj<i.k, orvosok azonban csak 1.ölö óta. l"é.szítn1ényei a britt 
gyógyszerköny\'be fc:l is \'étettek, 
azonban n1C·g· nt.:nl szerepelnek. 

I11<ÍS <fVÓ<.T\'SZerkÖil\'Vben b- :::.. • 

lsme . .i\ cascara sag-rada, Sacred Ba rk: Sacred 
t re e }) a r k, a IZ ha 111 n u s p u r s eh i a na ncvü c:-ierjének 
kt:q . .;e. I·: cserje honos l~szakarncrikúhan a csendes Oceán 
partjain. Californi<itól ft..:1 egészen az angol g·yar1natokig. 

l\cvét a cserje P u r s eh 1: r i gy e s néinct botanicustól 
kapta, ki azt löl.J-bcn tanuln1<inyozta előfordulúsi helyén és 
ug-yancsak 0 osztotta be vizsgalatai alapján a rlian1nace<ik 
c~aládjának lZh;unneae alosztályába. 

i\ r ha 111 n u s p u r s eh ia na a többi rhan1nc:áknál 
nagj·obLi terjedeltni.i nö\·ény. JZendesen 5-n n1éter 111agasra 
ni'l ('.:; a törzs az alapjoln lli-20 ct111. széles. Levelei tojús 
;:d<1küa\.:. ~í-7 ctinnyi hosszúak és 1 ctn1nyinél valan1ive\ 
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r;ASCABA SAGHADA. 

szélesebbek. i-\ levélnyélcze 2 etin. hosszú. ...A.. levél szélei 
fino1nan és egyenletesen fogazottak. A virágok kicsinyek, 
fehérek, ernyókben nónek és pehelyszórökkel fedett ny·élen 
ülnek. 1nely valanlivel hosszabb, 1nint a levélnyél. Gyürnö!cse 
bog-yós;.:eri.i, kerek1 fekete~ 0·5 etin. átrnérójü és háron1 rnag-
gal bir 

;-\ cascara sagrada e növti:nynek kérge. A száraz kéreg 
vagy csőalakülag n1eggörbült. vagy lapos darabokban fordul 
.e\ó és 1-4 n1n1. vastag. A kéreg szine ki v ü 1 rendesen 
szürkésbarna, s gyakran ezüstös foltokkal beszórt, néha azon· 

ban világos barna szinü. i\ külsó felület ritkán sin1a~ gyak· 
rabban rovátkás, hasadozott vagy göcsös; a göcsök lencse· 
:;zerüek, s nen1 ritkún vonalasan rendeződnek, vagy pedig 
o\·alis csoportokban J;ithatók. I::z utóbbi k~pet az idősebb 

kér~ekné\ !.útjuk. i\ be l s ú f e 1ü1 e t legtöbbször sin1a, vagy 
finon1an hosszant csiko!t, s néha. klilönösen idös kéregnél, ha
r<int r<:Ínczokkal ellátott ; szinc barnas<irgától egész a barna
fr::ketébe titn1enhleg n1indcn szinárn)·a\atot n1utathat. i\ kéreg 
n1t:g a legvastagabb példányban is igen könnyen törik. Tö· 
rési teliilete legtöbbször sin1a, s csak nagy ritkán fogazatos . 
/\. törésfelület szine sárga vagy barnavörös. I~[aránt111etszete 

kézi nagyitóval tekintve kifelé s<írgabarna, befelé sárga szinü. 
r\ kiilsú részlet törnött szövetbú\ áll és szürkésen pontozotL 
a belséí részlet \·agy háncs durván pontozott es alig hullárnos 

rostokból áll. .:\ húncs a kéreg· :i_ '°' r~zét teszi ki. Száraz 
kéregni..:k 1zc kissé kescru, porrá törve. vagr pedig kivonatot 
kés1.1tvc hel(dt: igen err'-isen keserd. ./\. kéregnek szaga igen 
jcllc111zh. leg·inkúbb a tirn;írok clltal 111unkúba vett böri:)k sza
g<ihoz hasonltthatci. de ann<il 1nég áthatóbb; klilönösen érzik 
a szag. ha a kérget porr<i törjük. (i(_.'ircsóvcl \·izs~álva 
a k~reg klils{i rétegének parasejtjci többnyire vékony frdúak, 

néha azonban kifelé. valan1int befelé es(i falrészletiik 1neg van 
vastagodva. li: sejtek többn.yire harn;ís bennl:ki.iek . .:-\ középső 
kéreg az egész kéregnek I .. 1-I/.;-rész vastaµ;ságát teszi ki, s 
kifelé neh<.lny sor tangentialis ir;lnyban n1egnyujtott ovalis 
vagy ovaloid parc::nchy1nsejtb<':il ;ill, többi része pedig· n1ajd 
o\·alis. n1ajd szab;ilytalanul .sokszügletü parenchy111áLól: a 
J.::'jrzet felé nézú nt.:húny sejtréte~ jegeczeket rh:in tartaln1az, 
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1(1() c,\!:'CAHA SAGRADA. 

azonban a befcle nézó 2 ::;-rtszében szán1os elszórtan fekv6 
jegecztartcí sejteket l<itunk, és pedig részint jegeczfészket 
tartaln1azókat, részint rhon1boedricus, néha egy, rnáskor 1-8 
jegcczet tartalrnazó sejteket, 1nely utóbbiak n1inden rendszer 
nélkül 1najcl elszórtan, 1najd kisebb hár1nas-négycs csoportokat 
képeznek. }~zen rC.:tegben szá1nos kősejt is látható, 1nelyek 
iegtöbbször a kéreg belső :!/1-ában foglalnak helyet, ritk<:ín 
egyenként, legtöbbször kisebb-nagyobb csoportokat alkotnak, 
azonban sohase1n képeznek tön1ött összefüggó sorokat. ~-\ 

középkéreg be\só n.'.szk:tt.'.:bc itt-ott benyúlnak a bels(,i kéreg 
va;:,;y háncs sugarai. .-\ belsó kéreg vagy h<incs 1-4-soros 
bélsugarakkal átn<'.-:ítt, 111Cl}·eknck sejtjei pontozottak: a h<incs
sugarak különbözr'> vastagok. s a háncssejtck elsz(:1rtan ki

sebb nagyobb csoportokat, illetve kötegeket kt:pcznek, s köriil 
vannak véve fiókos. legtöbbnyire rhon1bicus jegeczeket: rejt/; 
sejtekkel, n1elyek különösen hoss1.n1etszcteken láthatók jól. :'-\ 

holncsstq .. ;·arak többi elen1ei h<lncsparcnchyn1a t'.:s szitás edények. 
1nelyek tan~..;-entialis irányban \'tíltako1.ó n'.:teg·ekben következ~ 

nek cgyrnás után. Idnschb kérgek szitás ccl·2nyci kissé összc
nyo1nottak . .:-\ szitás cd0nyek szita-pettyei. valan1int a szita
lernez<::k hossz1nctszctekben túnnek el(\ legjobban. 1-\:ristúl.y
ft'.:szkeket tartahnazó sejtek ezen rétegekben is eltífnrdulnak, 
húr kisebb sz<i111ban 1 1nint a ki:izépkl:regben. 

r\ cascara sag-racla vegyi ii s szett'.: te l t: t illetC:i\eg
P re s e ott tett vizsgálatokat, ki i\[ichiganban a gyogyszer~ 

tani és orvosi vegytan tan;\ra. \'"izs~·;í.lati eredn1t'.:nyei 1ntísok 

~lltal is 1ncgerósíttettek. Szerinte a kéregben a következi) n1t:.~·

e1n!ítt'.sre fontos anyagok tal<ilhatók: 
1. J) a r na g· r a n t a, n1ely erósen keserli izú l:s szt:n~ 

savas kaliun1 oldatoival biborvörösre !'estht:tó. l~zen gyanta 
a kéregnek klikinösen a bels/i és kt:izéps(f rt'.tegében fordul 
t..:ló. \iizbcn kt:vessé oklc)dik, híg e.s tön1én_y borszesz]Jell igen 
jól, kt:ví..'.sbb0 aetherben. jól chloroforrnban 1 benzinben, ~zén
kt:negben és szénsavas kaliu1nban; t:z utóbbinak oldatúból 
savak kicsapjtik. Frörnén}· L:l~osav ;lltal vérvörösre festetik. 

2. \Ti) r i.) s ~ y a n t a, n1ely 1najdnen1 1ztelcn. s n1ely 

sz:Cnsavas kaliu111 ;iltal siitct harn;lra fc~tctiJ.:. l·:zen gyanta 
v1zben nen1 old 1)rlik~ ti.irncn,\· és hig1tqtt bnrszi..::;zben, actherbcn. 

1 

lül 

chloroforn1ban. szénkénegbcn és szén::;avas kaliun1 oldatában 
elég jól oldódik; stl\·ak ezen utóbbi oldatból kicsapj<ík. 'Iö111ény 
kénsav barna\·örl·isre ft.:sti. l~ztn gyanta a pararttegben ta
lúlható fel. 

B . .S <i r g a gyanta. inely színtén iztelen, s n1ely kén
savval br1rnavörös szinezódést ad. Szénsa\·as kali1n11 nern 
tárnadja 111eg. \Tízben o\dhatlan, oldható forró alkoholban, 

chlorofor1nban, szénkt'.negben, rnig benzínben alig oldódik .. /\. 

besi.irített oldatból halvány.sárga por csapódik ki. 
-L E.gy fehér, p y r a n1 is okban jege ez e dó test. A 

jegcczck küri.ilbeli..il Boi. C.-núl olvadnak és su1Jli1nálnak. J\ 
sublin1.:lló anyag szintén kristályos tcrn1észcti.i. J.\ jegeczek 
kevt:ssé oldódnak aetherben, chloroforn1ban, elég jól absolut 
a\kohölban, jól benzinben. 1,aktnus-papirra közi.:inbös hatású. 
Sern szénsavas kaliun1: sen1 lt.':gcnysav, sen1 higitott kénsav 
n1eg nen1 szines1tik. 

:), e: s e r :-: a\", 1nely ferrurn sesqujchloratu111111al si.itét 
szlirke szint a(L 

ii. ()xalsa\", 7. J.\ln1asa\·. t-:. Stirga sziníí zsiros 
o l aj. !J. l( l'. \"és i ! 1 1·) o 1 aj, rnelynek szaga azonos a kéreg 
jcllernzó sza~·éival. 10. \.Ti asz.11. ].\:ernényíti-í na~y n1eny
nybégben. 

I~ i rn o u s i n szerint a kéreg chrysophansavat is tar
taln1az. 

~:..\z iinént felsorolt alkotórészek ki5zi.il a g-yantás anyagok 
vannak tülsülyban. ..r\ többi anyagok, az egy kernényitót 
kivéve, 1nind igen kis inennyisl:gben vannak jelen. A c~ersav. 

rnely a kéreg·ben Í<)glaltatik, nincs oly nagy n1ennyiségben. 
hogy a hashajtó hatást paralys;ilhatná. Csak oly szerepet 
játszik az itt, 1nint p. o. a rheurnban elóforduló csersav. 

1( ész í t 111 6 n y· e k. J\ cascara sagraclának több g·yógy~ 
szertári ké.-:zit111énye van forgalon1ban. l„egeg-yszerúbb a kéreg 

pora p u l \" is cascarae sagradae, 1nely majd labdacs alak
ban. n1ajd capsu\a an1ylace<iban rendeltetik, n1h·el burkolat
lanul kescrú, s igy nen1 szívesen \·eszik be a betegek. 

a1 1.;:xtractun1 cascarae sagradae. 
/1.1 }~ x t r a c t u 111 e a s c ara e s a g rad a e r l u i d u 111. 

}:zcknek clóál!ít<isi 111ódja A1nerikában a kövctkezó: 
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1r) Extra.ctun1 cascarae sagraclae. 1 font(== 16 
unzia) cortcx cascarae sagradae középfinorn por (JO szún1Ú} 
alakjában 2 pint ( = 40 fluid. unzia) 0·920 fajsúlyú borszesz
szel n1acerú.ltassék -±8 órún át: vitessék át percolatorba, s 
bevégzett lecsöpögtetés ut<in folytattassék a percolatio szeszes. 
viz felóntésével addig~ n1ig 3 pint fol:yadékot nen1 nyertünk, 
vagy rníg az anyagot egészen ki ne1n n1erítettiik. r\ kivonat 
ezután vízfürckín kivonat-siirüségig bep;iroltatik. 

/1) I'.:.xtractun1 cascarae sagraclae fludiurn. 

1 font lő unzia.l cortex cascarae sagraclae clur\'ára törve 
:i- vagy 4-szer egyrnásután vízzel kifőzetik, addig, n1ig a7~ 

anyagot ki nen1 n1eritettiik. l~zut~in az egyesített folyadékok 
vízfürdőn 12 fluid-unzia n1t.:nnyiségig beslirittetnek, kihülés 
után 4 fluid-unzia (}838 fajsúlyú horszeszszel kevertetnek, s 
a szüreclék v1z hozz<iaclúsával 1() íluid-unzia 1ncnnyiségre 

hig1ttatik fel. 

J-\ tinctura cascarae sagradae. n1ely .i\.1nerik<i
ból jó hozzánk, s 1nclyet Senator }~erlinben haszncilt gyógy
kiserleti czélokra, ne1n tucljuk, hogy niily rnennyiségbi-i\ készül. 
s rnily n1ennyiségú borszeszszel. 

I~egujabban hirdetnek Sagradabort is, inelyet L„it:be 
készít; hogy n1iképen, nincsen közölve. 

1-Ia t ;:is. f\ cascara sagracla enyhe ha s haj tó es 
húgy hajtó. 1-Iat;ísa nein erúsebb. n1int a rheurné t:s. 
sennáé, de különösen az utóbbitól abban különbözik, hogy 
kúlik;it csak igen nagy adagban rendelve idt.'.z t..:ló. i-\ cascara 
sagracla tete1ncsen en1eli a belek peristalticus n1ozgcis<lt, egyedül 
ezen ;t\apul hashajtó hatása: a belek elvcilasztcísút nern J;.ltszik 
en1elni, a belek vérb6ségét sen1 idézi elő. I\llatokn<il hosszan 
adagolva sen1 okoz 1negbetegedést, a bélhuzan1 és a szcrve;.:et 
jól túri. }·\ hashajtó alkotórészek a kéregben a hrirorn gyanta, 
inelyek között ily ir<lnyban 1 ege r 6 s ebben a v ere s 
:..; y a n t a hat, ez te ki n t h e tó te h <Í. t a f ó ható a y a g· 
na k. I:<:nyhébb hat;isúak benne a barna és súrga gyanta. _:..\ 

cascara sagracLt enyh e di u re ti e u 111 na k is tckinthetú . .:\ 
diureticus hat<ist a \·C-irös Cs barna gyanta idézik eló: n1elyek 
a vizeletbe is átn1ennt..:k változatlanul. rn1g a :-árga gyant~t 

a bt.:lh()l fel .scn1 sz1vcídik, s a bélsárral t<'!vozik cl. .:-\ diure-
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ticus hat;:ls elirninatio hatásnak l<itszik lenni, s a vese enyhe 
izgatásán alapul. .i\Iindh.árom gyanta gátolja a pepsin és 
trypsin e1nésztést. .:\ pcpsin en1észtCst legerósebben hátrál
tatja a vörös gyanta. a trypsin en:iCsztést a barna gyanta. 

;..Iindháron1 gyanta emeli a gyon1ornedv és a pancreas· 
nedv elvúlasztását, s így nén1ileg kiegyenlitőclik a;.i_ en1és1.tó
en::.:y111ek tevékenységét gátló hat:isuk. _-\z epeelválaszt<lst 

egyik gyanta sen1 en1eli szá1nbavehetőleg. I::.gészséges en1-
bereknél, kik székrekedésben sohasern szenvedtek. 1 grn1nyi 
az extractun1 fludiu1nból n1;:ír idón kívüli székelést idéz e\6 a 
bevétel utáni H-ik (Ír<ihan; a hé]::;;lr forn1ált kis adagra, de 

hlgyahb a rendesnél; l 1..';e-2 1 ':: grn1ra sürű pépes les1. a 

!Jels<ir, s a bc'.'étcl után 2-8 t_ír<lra iirittetik; n1ég nag')-'Obb 
adagokra n1ég- laz;ibb összc;lll<isü a székletét, s n1egtörténik, 
hogy 1-2 t'lra rnúlva egy 1násodik székletétel is következik. 

I-I::iron1 felnőtt egészséges egyénnél sen1 kis, St::n1 nagy 
adagra nc1n jelentkezett scn1 tenesn1us, sen1 k/1\ika: a vizelés 
b1'1vebb volt. az étv;i~y fokozott. ntha rnajclnern farkas-éhség. 

Használat . . -\ ll~gels(i orvos. ki a cascara sagTaclcít alkal
n1azta, dr. 1-3 und y volt l(a\us;:iban. ki 1878-ban a >:N°e\V 
J)reparations e janu.:íri szán1ában kijelentette, hogy a cascarát 
b<innil)- okból szárniazó habituális székrekedés spccificum<inak 
tartja: felti!nőnek jelzi az erecln1ényt a székrekedés oly ese
teiben. n1elyek clra~ticun1ok hosszabb alkaln1azása után léptek 
fel. s rnclyek oka szerinte a bél sin1a izon1zat;:inak kimerlilé
sében rejlik: azt következteti cbból. hogy a cascara sagrada 
t.:rhs1tc'.':íleg, tonisc-Uólag hat a si111a izon1sejtekre. 15 und y az 
cxtract. fluid. cascarae sag-raclae-t egycnló rt.:sz syruppal és 
\'JZZCI eleg-y1tve adta napjában 3-J- >( 1 kávéskanállal. S;~e

rinte a cascara-kivonat J--8 grrnnyi adagokban mint drasticun1 
hat. s ily adagtól hrizkeclnünk kell. ha szokvúnyos székn:1-:c· 
dl.'st akarunk gyógy1tani. Szorul;-lssal párosult clyspepsi<iknál 
nux von11ca kivonatúval con1binúlta a cascar<it, vagy az 
.-\n1c:rik<-iban di\·atos be r lJ c r is a q u i f n 1iu111 fluid. kivo· 
natrival. 

P e ars e t r. 1'(Jaldand._1 a cascarat i;:.;en sok esetben 
használta s tapasztalatait a J.:ó\'étkezokben foglalja össze: 

1. _·-\1.nn c:->eteLben, a hol az enu:szt(.) szervek kin1eriilt· 
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ség-e vagy renyhesége van j<.:len. a cascara a legjobb szer. a 
n1it valaha használtan1.1.:: :2. ~::\Ient6l tön1ényebb az extract. 

fludiun1, annál nagyobb a hatúsa is. Sok esetben, inikor a 

székrekedés enyhébbnek l<itszott !enni. higitott alakban ren
dclten1 a cascara kivonatot, de be kell vallanorn, liogy erre 
a székrekedés rnindig rnakacsabbá lett; 1nig tön1ény alakban 
ig-en kclleines hajtó hatást l<Íttan1>: 0. r\ cascara sagrada a 

g-yornor és belekre stin1ulálóla~ hat. \7'éleménye1n szerint 
hajtó hatása n1ellett, 1nég- tonicus hatással is bír. Sőt azt 
hiszcin, hof.,;")" az epe elv<llas%t<isra is cn1elh hat~1ssal \'an. (IZi
sérll..'.teiin t:zt nern 1nutatj;ík. HókaLJ 

S\\' a r t t r. ':\"e\\"-\ 'orkl extracturn fluiduin cascarae 

sagTa<lac.:-val sok<lig· kisér!etezctt . .Szerinte iJLi[t székrekedésnt:l 

p;irja nincsc.:n: hatása kelle111cs, kólika és tenesrnus nélküli. 

J·: y 111 e r i J. G. t r. 1 Páris:) J)ujardin-I1eau1netz bizta
t;isára a =·llópital Cochin- -ben kisérletezett a cascarcival. l(i

st..'.rleteir/1!, 1nel}·ekct szokv~ínyos s7.ékszorulasban szenvcd{i 

heteg·cken tett, valarnint a szcrr,·)1 i::; kin1entő:::n ir. IJolg-o

zatáhól a ki.ivctkczr'.>kct vcszszlik át : 

;-l~l'lször por alakj:.lban alka\inazt<un a IZha1nnus pur
schiana kérgét. 1nég· pedig n1i\·e\ kescrú íze \·an~ a I..i111ousin 

által készített osty<ikbci.n rcndcltcn1 azt. i\Iinclen ily ostya 

U·25 grrn. port tartaln1azott. n1cly adag- nCha elegendő \·olt. 
lcgtöbbszi.ir azonban 2. si'·Jt 8 adagot is kellett aclnnn1. Ily 
adagok utün rendesen 5-fl óra 1núlva 2-3-szor cgyn1ásut:in 
erós székelt:s jelentkezett.e "~-\ rnegkönnyebbU\es érzete elsó 

nap nen1 ll:p fei, s ha ilyenkor 1-2-szeri hasznúlat után a 

szert. illetve a por bcad<isút abbahag·ynók, úgy az a jó hatás. 
Inelyet különben clúidéz, ne111 ll:tesülhetne, ~ a szl:krekeclC:s 

ncn1 ja\·ulna. .SzliksCg-es a kezelést 14 nap, ;:; hét. sút egy 

egész hónapon <:it is folytatni. i-\ székrekedés n1akacsscl6·a 

szerint naponkint ~-H vag"}· -! darab 0·2i) gnnos port adtunk 
eg-y hl:ten <Í.t, késóbb n1úsoclnaponkint ugyanannyit. vagy 

kisebb acla~·okat. 111ajd 1nég nagyobb idóközökben 1nég kisebb 
<1{.hq~okat addig. 1111g a székelés ri:::ndessé nen1 lett' :e_A.z 

arnerikaiaknak igazuk volt, 111icl('·)n a HJ1a111nus purschiana gyógy

értl:kCt a habitualis szl:krekedésnl:l Lig·y f.:ldicsl:rték. \.:-~dóban 

felülrnulhatatlan. I-Iajtöhatüsa n1inc!en kellt..:inetlen n1ellékti.inet 

oelkiil nyilvúnul. i\ rhcun111'.lk távolról sincs ilyen jó hat~í.~a, 
n1ert ha azt sok;iig használjuk, a helyett, hogy széket idézne 

eló, n1é;..; csiikkenti a bélkiürülé:-;t.-: .·1\z cxtractun1 cascarae 

s;:1:-:Tada~-t, bár kissé kesernyés ízt: van, a betc:;;·ck szívesen 

veszik. I•:p oly kevés zavart okoz az az er:nésztési szervekben, 

1nint a por. s épen olyan jó hattísa is van."' 
]~ 1 f e r s J o h n t r. az extractun1 fludiu1n aclag-ol<isa után 

habitua\is székrckedé:snél szintén igen jó hat<:íst látott. I-Iogy 

könnyú széket idézzen ch'í, eleinte H-szor napjúban 15-HU 
cseppet adott. nlincladclig, 1nig- a vc:í.rt cn . ..:cln1L:ny bekövetke

zett. ..:'\zutún csak lefekvés ehítt adott 20-80 cseppet, s ez 

elégsé;.!·es volt arra, hogy n1;isnap bete;.,;·CrH..:k eg-y-kl:t sz6k

lirliic::;c lcg·yen. 

e: r a i g- \\" i 11ia111 t r. (E.dinliurg") szerint a hahitualis 
szekrekcdés ellen az iis:.-;zes ósn1ert szerek \.:özül a leghatha

tc"isahb, s 1nl:g· kis gycnnekcknél is használható. 

S e 11 a tor I-I. t r. (Berlin) a tinctura cascarac sagraclae-t 

haszn;:dta igen sok t..:setbi;n. s ezek alapj<ln ig-azat ad az angol 
és ;unerikai tirvosoknak. hogy ezt..:n szer, a nélkül. hogy kcl

le1netk:n n1elléktüneteket oJ;ozna. t:g-rik<.: a legjobb hashaj
tóknak. (J naponkint :2-:·_~~szor adta a tinctur<it r„::-1 teás 
kan;d\al és hatás;lra nézve a rhcun1 és senna n1ell6 sorolja. 

U;.;·yanil.Y értt:le1nb<.:n nyilatkoznak I~ a n cl o ,,. sz k y. 
1~ s eh e 1 z 0 rr és 11 0 r te 0 n s is. .:\z utóbbi szerzi:) azonban 

111ege1nliti. hogr \.:(t esetben ki kelll..!tt hag)·nia a cascarát, 

111crt veres szl,ldetételt idézett elii. \-'"alósztnú, hogy et. esetek

ben aranyt.:re.s b<intalo111 volt a ~zékrekedés oka, s ezért lépett fel 

a vérzé::;. /\z eddig· általan1 f(l\snro!t iroclctltni adatok a cascara 

sa;.,;Tad<lra, 1nint a hahilllodis székrekedl:s gyúgyszcn.'.:re vonat

kuztak. l':zcnkíviil azonban 1né~· szcí.1nos n1;í.s bántalornnál is 

hasznúlt:lk e szert, i.~)· ar<1nyl:rnél, v;í.\tóláznál, !i<Írgaságnál, 
a n1enstruatio za\·arain<il. sút polyarthritisnél is. J\z alábbiak
ban n:..'l\·idcn üsszeál\1tottuk azon irodalrni adatokat, 111clyek a 

cascara sagracla ezen ir<inyú haszn;:í.lat<Íra vonatkoznak. 

l-l a n s t: n \\'. t r. (()akland) igen jó ercdn16nyckt:t ltitott 

a cascar;ltúl aranyere=-> cson1ók kezelésénél. 

::\Iis· a catharticúk', 111u1H.lja, ':-;ldyosbítjúk ez.en bántal
taln1at. a 111<..:nnyibt:n a v0;-s·liél nyúkhúrtyúj;í.t iz~·atják, addig· 
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a cascara hosszabb iclón keresztül. kis ada;:.;okban adva, a 
legtöbb esetben javulást hozott létre. 

B un cl y t r. v;:íltólázaknál ís ig-en jó hat<Íst látott. l-l<i.

ro1n esetben alkaln1azta a szert, 1nindig- :20 cseppet adva az 
extractun1 flucliu1nból 2 é1r.:inként, inindadclig, nlÍg hatása a 

bélhuzan1ra ncn1 jelentkt:zett. I-Ia aconitun1111al és g-elsen1iu111-
1nal egybekötve adta a cascarrlt. a lázat .+8 óra alatt csök
kenni hítta. ~fov;:ibb;i igen jó hat;:isúnak n1onclja a cascarát 

sárgas<igncíl is. 
1-;: y 111 e r y t r. szinttn tett a ca~car::ival vúltóhizas bete

geken kisérleteket, dc erec1111l:nyei ncn1 egyeznek rneg a 
Uunclyéiva\. 

l~ e o na r d I-I t r. t:\Iichigan_) :-:zerint 111enstruatio 1:a
varainúl is jól hat a cascara sagrada. 

J.·f e n de r s e n t r. ! Pnrtland-CJregon) szintén úllítja, hog-y 

a cascara rendbe hozza cs búvebbé teszi a 111enstruatiot. 

Go d \\' i n t r. szerint a cascar<inak igen jó hat<isa van 

a sokizlilcti csúzra, különösen nl:yan esetekben„ 1nikor a 
natrluin salicylicurn n1egtagadja a sznlgálatr:it. 

. -\ cascar<Í.nak ha~hajtc'i tu1ajdonságút m<ir titkos szerek 
ké;.;z1téséhez is igénybe vették. Igy Brandt }\..-uak SL Gallt:n

lien 1888. 1nrírczius havúban kelt 'nyilt levele a né1net or

vo:-;okhozo: azt bizony1tgatja. hogy az ú t'dtala kCszített , Új 
t:s jav1tott svoljczi labdac::,ok, a J3randt 1\.. ;:iltal kC~zítettek

nél sokkal jobb;.ik, n1ert cascara sag-radcit is tartaln1aznak. 

~·\ k o l n Z s v ;i r i I( a r o l i n a o r sz, k ó r h ;l z b a n tett 

tapasztalatai1n szerint scn1 po\yarthritis rheun1atica. sen1 ina· 

laricus J;izak eseteiben a cascara sagrada nc111 haszn<ilható 
credn1ényn_yel, 1níg- cgyszerLi 0s szokv<inyos :-zc]..;:rekc:dCsntl a 

· n1cgbizh;;.tó szt:rek J..;:iizé tartozik. l_~grszerli szt.:ksznrulús.núl a 

porból vagy íluidun1 extractun1bfíl 1-1 1„'2 ~rn1. pro die l-2 

adagra felosztva n1cir n1egtcsr,i a sznlg·úlatot. clhanyagnlt egy
szerü sztJ::sznrul;lsn;ll H. leg-f"eljcbb -l grn1. kielégíti a v;irakn-
1.cist. Szokv<inyns székszorul;l:-;n:il napj;iban 1-:2. lcgf'eljc~bb 

;i gnn. ct fluidun1 extracturnbc'il rncir rendezi a sztJdctctelt. 

ug-y. hngy ez adagTa napjúban 1-~-szer l<ig·y, de azért fnr

rncílt. vagy legfeljelJb pl:pcs sr,ékletét jclcntkezik. 1-la késtibb 
:--:-10 nap n1ólva csiikkt:ntettiik az acla~:·ot, s czélszt:rli étrendi 

,->;; / or 
~ 
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eS e!etrendi szabüJyokat tartattunk be a betegekkel: ügy a 

hatás gyakran n1aradanclú volt, s később egészen el is volt 

hagyható a cascara sagrada. _-\ cascara sagrada adagolúsúra 

kellen1etlen tünetek ncn1 jelentkeznek: ha csak túlságos 
adagokat ne1n rendelünk: igy· se1n tene:;1nust, se1n kólikát nen1 

észleltünk, többszörös székelést is csak nagyobb adagokra. ~-\ 

cascara n1inden 1..::;ír nt'.lkül adagolható heteken ;Ít is. J\z ét

vágyat jelentékenyen erneli. Terheseknél is adható, n1ert se1n 

a beleknek, sen1 a kis 1nedenczc szerveinek vérb(;ségét nen1 

idézi elő. l~gyetlen kellcrnetlcn körülmény a cascara adago· 
l<isánál intensiven keserú íze, n1ely azonban leplezhetó. ha 

alkalrnas alakban renclcljük. Jó szolgálatokat tehet a cascara 

;Ll..;:kor. ha hügyhajtókra van szü'...::sé~·ünk, s t:gyszersn1incl szék
szorulcist kell lekLizdenünk: ekkor n1int acljuvans 111cis húgy

hajtókhoz keverve rationalisan rendelhetó. J3<ir a tr.ypsines és 

pepsincs e1nl'.sztést g~itolja, chlorosis, vérszegénység, aggkorban 
L·lhfordult'i atonicus cn1eszthetetlenstg eseteiben ercdnlt:.'.nynyel 

adható, rncrt az étv;i~·yat fokozza, s az cn1t:'.sztóneclvck elvá

\aszt;:ls;ít is gyarapítja. 

Adagolás .. '\ kLTeg por;:íb(il IJ25 gn1. pro dos. H-4 :< napj . 
capsula arnylacc;lban; az extractun1 íluiclun1ból (}5-1 {l-2·0. 
leg!cljebb ;i·O gn1. pro die :2--i adagTa felosztva. .-\z utóbbi 

beslintvc pilula alakban renclelhct6 legjobban. 

/i'.~. l'nh. (':1,;cn.rae ,;:igradn.e 
! i:,·. in do.;. :it'<jll. \"r. ::\_ 
r ll·!. :u c:i.p~. <1mylac 
:·.;;1!'.:. ~-·l (llmt. 

';)_rcerill: 

~·:i N.'·. E:;tl'. !1nid. ( ':\,,carat: >'agr:icbt.: öO·O 
leni calore iust>i"~:l. dein :1d1]e 
]'ul":. 1.irn1i:·:1. ',!li· _,, 
111 í. 1. ~. pilul. ;-.;(,_ 100. 
Con.sp. pulv. Liquirit. 

f;(H_l 
!-)(H_I 

/,!S.::::-;\ -~<:emet egy"::erre, n:ipj.'2-i'_\"i:''l'. 

/,>· Extr. ('~1-:...:n.r:ie ~:i.gra<lae J1nidi. 
:-'yrup. ci•rt. ~\nrnlll. 

.\,:u::e d1:.<L 1;d) 
.l//IS. ';\-~;·11r n:tpj. l !;\;, 

Irodalom. 1. ! 'n 1· ,; e h. Fl' •r:: .-\1111:ric:w 'e; k 11rr; >Iln.1:.-. \'' •L 1. ·l 

L,,r:d<ln lH!-i. - 2. !:11ndy. ><:':; l'rcp:t1·:11iu11'. !ictr„ic. t-::ri-:. VPL !f. 

!';;;,:. !. - 0-\. !'r,·,;c„tl. :\cw l're1•aratio11<, 1N7~l. Fei1n1:iry. - ·!. I'car,;,;_ 

:\e;'. !'rcp:1r:11iull". I)etroit. IN/i". Jnly. - {!, l·: y ;H ~! r y. !,;\ C:t~l.ar:i ~a~r:i.<la. 

i' .r:~. U~S/. Tii::.,, .. - f;, F l i t,: r 'J'h,· tiwr:i.!" ( ;:L;·. ! !dn·i· !.':'S.{. J:ui. -

1. ( ro,i~. i-:dir1l•urg-, rnerl. }<'u:·n. lHH-i. 1,·,,!. :2!1. i':trT... ~. Junc. - .'\. Sc

·::\r„;· lkr!in. K:'.11. \\'nchu1-.~hr. 1~1'{1. :--;„_ L S.1.- !J. L;tn<Jc,w,;:ky. 
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l'uion mellic:de. l':ni:;. lflS.I. !'. lll7J. - ]/), T,:che!.:nf(. l'eter;-linrget· 

m..:•l. \\'tiehen.~chrift. 1885. :\n. 1-1. -- 11. i'o r t eu n ~- I·:tlinl1nrg. rned.Juurr1. 

188!í. l'. !l:!H. l':i.rt. II. - 12. ~eh ll e h:i. r dt. ( 'r•rre;;p.-Bbu. des allgt:m. iirn!. 

Yerein;; \'on Thiiringen. 1888. :\P. f). - ·1;.i, !-fansen. :\e\1· l'rt!paratin11", 

li-178. [';'!.~. 8,L - 1-1. H e n cl e r.~(J !l. :\e\1· ]'rep:i.r:itinn~. 187!!, Jn!y. l". 10H. 
- Jt1. K a t "na. :\ casc. sagr. e_~ kC.~útm. i~men. l\:cc"kcmét l8S;·1. - lti. 

U '' k a i .\, A c:tscar:t sagr:l.'la gy<•gy;;;'.eri"méje é,; h:1t:i.-.t:ina. ( ln·r·~·ll'rmé~zetturl. 
Ertesiti', 18Uü. éd. Kolo1.~1·:ir. 

19. Chloralamidum, seu Chloralurn formamidatum. 
Vegytan. Szintelen apró jcg-cczekct, vagy jegeczes 

képez, n1ely kissé kcserli ízú. szagtalan, D-15 r. hideg 
ben old6clik, kisst': jobban n1elcg \'ízben~ továbbá 11 .:':.: 

00°.111 -os borszeszben: 115 11 C.-nál olv;1cl (;s bo1nlik: ha 

port 
víz

rész 
V!Z-

oldata 00° e. fölé he\'ittctik, szint0n alkotórészeire bornlik, 
ugyanez tört0nik alkali;il-: bchat<Í.súra is, rníg híg sa\·ak rne~ 

nt.:rn tán1adják. Ag- .:.\()_; setn hideg vizes. scn1 borszeszes ol
datában v;:iltoz;í~t ncrn idéz clfí. i-\ eh 1 o r a 1a111 i c1 a vi;,:

telen chl0ral (C.:CJ:,· CI·I< )1 és fnrn1arnid (_(~f·-f() 1 • l\I„I~) összi::
aclócL:lsa fo\y1:;ln keletkezik. 

CHO;\H 

1-Iogy iniképcn állitják eki g·yári!ag-, az ipari titkot ktpe:~ 
(.patcnt..1. 

Hatás, használat. i-\ chlorala1nicl kétségtelenül h y p no
t i e u 111. de értt:ke iránt igen eltér/; véle1nl:nyek nyilvúnultak. 

(::i- e ne r s i eh G u:; z t <i. v t r. a kolnzsv;iri belgyóg·ytani 
klinik;ln tett kisérlctcibó! következteti. hogy haszn;Uhat/1 

hypnoticun1. azonban fcíjdalon1 okozta agTypnioí.nál álinot ne1n 
hoz. r\ rendes alvás iclej'ekor ach·a, 1nár 2 1.q·mos adarrban t- ~ 

is hat. azonban H-~b gnnra biztosabb a hatás, 1nely adagol~ 
egyuttal arra is elégségesek. hogy a rendes alvás idején ki\·ül. 
nappal is hozzanak ;í.1111ot. I4egjobb hatást i<itni oly álinat
lansúgnál. n1cly riltal<inos idegc.ssé~·nek rl:sztlinetét képezi. 

l~gyCbként javalva látja e;- e ne r s i eh bánnely alapon nyug,·ó 
agrypnián;:il is, 111elynél hypnoticun1ot adni szokás; 1niután 
enyhén hat és künnyt::n be\·c:hctú. sok, n;-ila talán hatásosabb 
altató fölött elónynycl bir. :.\Icllékhat<Í.sok igen csckt.:ly n1e:!r\·· 

C!JU1i!AL,\)l!l1U:,1. lOH 

ben észlelht.:tók; csakis nagyobb adagokra lép fel fófújüs, 

szédülés, részegség, én1elygés. l-'.:1né.sztt·sre nincsen befolyússal. 
a vizeletet nern változtatja n1eg. 1\z érvcrést szaporítja: s a 
vérfeszülést al<isz<illítja. 

Nén1ely pontra n~zve ellentétes állást foglal el egy· 

n1ásik hazai szerző~ S eh a f f e r tr., ki a budapesti egyeten1 
eln1ekór- és gyógytani intézetében tett kisérleteket. (j is elég 
jo hypnoticu1nnak tartja a chlorala1nidot, dc nHÍr 2 grn1os 

adagok után is kelle1netlen f()f;:íjásokat észlelt, n1elyek :~ grn1ra 

1nég inkább fokozcicltak: ily ac\;1gok az étvágyat is határo
zottan csökkentették, s n1ég 1nús napra is kitcrjedó ;ilino~súgot 
crc.:dn1tnycztek .• ·\zt hiszi. hogy a chlorala111id javalata csupún 

;t ;~ cg· y s;.-; e r ú a:..; r :· p n i ;t r a k n r 1 cl t o z a 11 dó, de ez. 

esetben sen1 kivánatos alkaln1azása kt.:llc111ctlen 111cllt:khatüsai 

iniatt. 

H„ e i eh rn a n n :'.!-8 gnntó\ 111<.ir 1 /:.:-
3
/.1 óra n1úlva l<l

t()tt altató hatüst, tiibbnyin.: kt.:llen1etlen n1clll:\.:ti.inetek nélkül.; 

kiilönöst.:n kien1cii: hogy iszríkosokn<ll és egy t.:setben t.:pek{)
kolikán;il is ju ha:-zn<it vette. 

l' e i per 80 cgyl'.nen, és pedig :2--1 betegen é~ fi cgés:~

scgcscn próbcilta ki a szert. Szerinte nőknél 2 grrn. nlindig
elCgséges volt; eg·y 11 éves lc:únrn<il 111.tr 0·2 gnnra is B /J!'ai 
n1c!y álon1 kövt..:tkezctt lit.:. J\ hat;is 1 /:i-~..-.: úra n1ülva jelent

kezett s csak kevés esetben rnaradt cL {\ betege ~-H gnntól 

n1;;isnap i~ áln1os volt rnl:g. :-3 frifcijtisról panaszkodott. 1 szl:-
· Hilcsról: h;iny<is is fordult el/í. \iélc111énye szerint legjobban 
hat a chlora\a1nic1 ideges <.ilinatlan.súgnál, gerinczbajok, asthn1a, 
izületi csúz, gyon1orbántali11ak és egyl'.b oly betegségekkel 

j;iró úlinatlanság·n;il, ni<.:lyt..:k nagyobb fájdalo1nrnal ncn1 járnak. 
Búr nen1 tagadja. hogy ke\lcrnctlen n1cllékhat<isi tünetek 
gyakran fordultak eki, 1négis elónyt ad a chlorala1niclnak a 

chloralh}·drát fi.iH)tt. 

IZ ny a :;trassburg·i elineJ.::<'irtani klinik<'í.n tett ta.pas1:ta!a

tokról írva, nagyon dic~t1«ileg nyilatkozik ezen uj hypnoti

cun1ról. kie111eli. hogy a chloralh.yclrátn<il azért ekinyüscbb 

ha.szn;llata. 111crt alig· n1ódosítj;1 a szivrniiktidést cs vtrnyo
n1<l-::t, s ncrn b;lntalrnazz;-i a gyo1n0rt. bclr gyengébb hatású 
n1int a chloralhyclr<it. J-felycscn ft:jtt:g-eti 1..:: n r~ hogy <l sz1:r-
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vezetben a vér és szövetnedvek alkalija a chlora\a1nidot las
~anként 1negbontja, s chloralt hasit le belőle; ezen folya111at 

lassan törté:nik, s igy n1indig c:-:>ak kis n1ennyisége a chlo

ralnak jut hatáshoz. innen n1ag)·arázhatói 1niért g-yengébb 

hatása rnint a chloralhydraté, s 1niért kevésbé veszélyes 
egyszers1nincl alkalinazása is. 

I-I a 1 ász 0 t t o I:3écsben ]) r a s eh e t n r. oszt<.í!yéiról 
áltahíban kedvezőleR nyilatkozik a chlorala111id fölött, de 

kien1eli, bog;- hevesebb fájdaln1ak, köhögés alkaln1ával hat.:is

talan; fófájást, ernésztési zava.rokat gyakran észlelt, de sem 
curnulatív hatá.s<it a szernek, scn1 rnegszok<is<it nen1 állapit
hatta n1eg. 

1\. obi n s o n tr. a berlini 1;'riedrichshcin1i kórházb1)l 

közöl észleleteket. n1elyek kedvezőtlen vil;igítasba helyezik a 

chlorala111idot. különösen az adagol<isára fellt.'.:p6 föf<ijús. szé· 

clüi(;s. láradt.s<ig-, ts a n1it 111úsok nc111 l:szk:ltck. kellemetlen 

izgaln1i tl1netck folytcin. Szivbajosoknál a szivn1úködt.'.:st jelenté· 

kenyen befoly.ísolta: kl:t esetben can1phort kellett nyujtani 

a pulsus fclja\·1t;isa c;:élj;iból; ugyanazon betegek a chloral· 

hyclrcitot hat<lrozottan jobban türték el. 

U 111 p fen b a eh szintén l;itott egr paralyticus bete· 

génél collapsusL n1cly eln1ülv<Ín~ isn1ttclt chloralan1icl-aclagra 

<lltal<ino.s elgyengül0.s rnellt:tt halál következett be, s azért 

óvatoss;í~·ra int. lTgyancsak az előbbi szcrzó küte_.;·cket 1s 

látott fellt!:pni háron1 esetben. 

Adagolás. Csak per o s rendclt<.!k eddig. 1\clbató por 

alakban capsula an1rlacc:ába zárva. vagy oldatban rnint potio. 

3 g-n1. chlorala1nid 2 g·n1. chloralhyclnítnak felel n1eg-. l~gycs 

adag-ok 1--± g111. között ing-acloztak fclnőttekné l. Szi\·bajo· 

soknúl vigyázat (!'i 
.f.~~. (,'hh>ralamidi puli·. :·ro 

! 1i1·. iu dn~. ~\er111. );, •. :-\., 

! l1·n:. i11 Cl.J'"· amybl.. 
S. E,te l1:kk1·é,; t:li•tt i-1-il pon. 

Rt. Chlnralamilii fi'O 
,\•jll~l' rles:. fi()•I) 
·":· nq1. (·<irt. .-\ur:111:. '.10·0 

.l/l!S'. 1 ::-t,~ ré.;:,:Ct esk lefd;:\·és ekJtt 
L'g:'~;'.:;:rre elfo;_;y;i:<,:t:u1i. 

Iroi:i.loin. 1. <;.::ne r ." i eh < ;. tr .. 'dat"!-: a ch1',r2.bmicl a!t:1t«1 h:tt<i

~-:dH''·· Enc,;L\> a.: •.:rdd::i mn.:c:Hmegykt nn·.·terll11;,;;:ett. s;'.:iknsn. 18\10. t.'.\·f. 

1. ÍLL - :!. :-; e.: li :i [ i e r . .-\ chl<>r,,!:rn1i1l :\l„111h";-_,·, h:<t:i~:irúl. ~ Jn·, heril. lH!:\H. 

-!·!-. Si, -·~ •. , :\ l t. [;e:!. Klin. \\'och..:11:-d1r. lHHH. Hti. ,;;· __ - -L 11:t1 :i ~ ;', 

\\'it:ner '.\!·:d. \\'och<:11-ch:· l~f:'!I, ;.;(), 0:1, - ö. !\.ah t• ;r_ Erlenmeye:· ~ Cen· 

ll. COC:\lN C:1l llYl!\\VCHLllll:CU)l. lll 

tral11lan 11i8\J. 15. ~: .. - ti. J,,:_ e i eh m :1n11. 1 l~utsc!i .. \led. \\"\1che11,;d1r. 

lSt'B. Hl..~,;. - 7. l'ci per. e.(). 1~H~L i-l~. S!. 

n:i.t,;h. 188!!, .s. ,;;'., - \J. 1 l n g· e ma n n és :-; t r :1 u s s. lkrlin. Elin. \\'11· 

chen,;d1r. lCHO. acJ. ;.:,,, - IÜ. Jz„1,ín,;011. Ikut_,;;ch. '.\lc(l. \\"(u.:henschr. 

J.s..::1. -!\). ,;;„ - 1 L L" tu !' f cn \1 a eh. Thcr:J.p. '.\Innatsh. 18!10. 2. s;'., 

20. H. Cocainum hydrochlo!'icum. 
I·[i\·atalos a ~l Gyk. II. ki;id;lsa szerint. 

C17 H„ NO,. HCI = öB\hl.. 
Fd1Cr. ];ri~t:ilyu,.; 1•ur. \·agy ,.;únt:~le11 l:ri.;t:ily11l:. !ll! ke~er11yé,; és a 

nyel\'t:~ mtí1ék(•l\ya11 elCr:.é,;teh:niti. \'i;l,en. bnr.,;:e,;;:ben é-= chloruforml~an 

kijnnye!l ,.]dhatt'" :\ ~(1,;ar:t~ c"cain mel::gitve l8l·ö0-un mc:golrad. \'izes 1,J. 

d:tt:i :'emlege~ kr.!u1h:1t:i..;:li, 

l lig l'ld:ita .i(•do!da11a! l•arn:\Y• ,r< '~ LS:lj•:!tid·:«\ ad; ()·{!ö grarnm ,_,·,,::1r:t~ 

L11cain egy l-:\1iicc:i1timdt·:· ti>1llény bin~:n·l·::!l ,;,:inte>·Blil P]d("J1k. llrr a, "hi:itot 

kémc~(il1en :! ]'erc;:i;; Í<1rr(1 Yi;·lie m;lnod é< i'i ki1l•ceatinwte;· ri;'.;:el h~git"d. 

a:.t;in \:1~,;an J.:ihiiti;d. ben;:;>(;:;a\· \:ri~t:ilyuk11:1k L(•!l licJ/,Je kiy:ilBi. 

Ila (_)'()ö gramm ,;,·,,a\·a~ c"ca:nr 1() C"L'PJl vi1.l1t:n fd„J.Ja-;: é< ()·;) 

LidJcentimo:t:.:r l:aliumperm:uig:\ll:Ít p],i:1ttal elegyít<.: . .:.: \'il~i~o,; iii( :ya,:1:iníi 

Lri-t:ilyP:' c":i.padt.'.L b.:kikeLiL .\ íoly:ulebit Ji,ri\l'L'. :i c"apadO.:;; l>aru:t ,;,'.Í

nii\·e \':ílíl:; l:c~erC m:indnla"i.:\gnak a.'.onb:cn nem "I,:tb:1d l:ele:b:,Bic. ll:t (l·(IÖ 

grammj:it 1 ki,hcentimctcr rit:l1cn nl·ir:\ -i c-ej•jl l:~'1iumpe1m:1ng:u1at·P~•!:tt::i! 

elq;yitt:d, :u old:tt i11n!yas::inr.!t hidegen 11e \':ílt„;:1;1":;;1 n:eg. 1 h ;i "tJ~:l\':l" 

c<Jc:1in (~·17 gr:unrnj:it ;"1 ki.'·l•ccntin:ctcr d<'.!•<:11 "ld«:\ és --:ilt'.trum~:i\·\·;d me;.;· 

s:!\·:u1yitL\ Ö J;;iiliccntimeter l 1'• Si.ali:ilyPs e::istnirr:it nldat~n! d,~g:•ite<l. tlir<'·~ 

csap:1dd: ];e\dke:.:\:. .1..: e:T(>l frlm•:kg1t:.:- ut:in le . .;. Úrt ti~;.:t::. fu'.y::dd: ,,e 

(;;',Ü~t11itr:itt•·L :'C Sii.~:l.\'t<;l IH: ;'.:\\':H.idj~k lll':g L'l'\;.<dil.et:, 

Platina kmez . ..:n h:.:\·irxe mara<lél: nciküi C~j:;:n d. 

l·~gye,; :id:1gj:i lcgfi,iklih (_)·fi gr:1n1111. 

:'..'\:1pi :viagj:\ kgfi•l.::l•l1 O·~O gr:u11rn. r\l. (;:_;L. IL l:i::d.'1 

lsme. Vegytan. Gyógyszerköny,·ünk II-ik kiad<:isába fch·ttt 

só sav a s e o e a i n, n1ely legbecsesebb új gyógyszereink cg-yike, 

a n;:ilunk nern hivatalos e o e a 1 e vele k b ó 1 ;il!íttatik c.:ló. 

1-Iog-y a cocaleYé\nek valarnely hata!rnas hatású anyagot kell 

tartaln1aznia, rt'.g·en tudtú\.: rn;'lr. Lléla1nerikai úta;:ók, különösen 

~r s eh u cl i rég· clbe::;zélték. hog-y a 111i nekünk a szcsí:. ;: rni 

a kelet népc.:inek az npiu1n é.-: haschisch, a;: a clclan1erikai 

bcnnszülóttc.:kuek c.:n1bcrc.:n1lékezet c'.ita a cocalevél, 111elyct tig·y 

r;lgicsálnak, rnint a 111i köznépünk a doh<:lnyt. f\ cncabokor az 

111 k á k hataln1.:lnak nc.:1nzeti ielvenyc. n<liuk isteni erc.:dctíí 

szent növény, s a jr'itckonys;t~· sy111búlu111a vn\t, inclyet a 

fejec.leln1ek érde1nck jutaln1úúl adtak kitüntetcsiil ajúnclékb::1, 
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n1elylyel a hivtík a napistennek úldoztak: s n1clyet a nap

isten papjai istenitisztelet közben az isten dicsfiségCrc szoktak 

volt elfogyasztani. J\ beteg indic:ín: ha a coca leveleinek ne<.h·l:

ból ihatott. ren1ényt merített az Clctrc: a vúnclor, ha coc:i.

!evelck voltak fogai közötti s szlvhatta azok nedvét 111cg

csalhatta az éhséget, a szo1njat, a hideget: a harczosnak 

n1egcclzé izn1ait; vigságot vagy búíelcjtó bódulatot nyujtott 
az a szornorkocl<'inak, ifjü cnSt az öregnek; az indián \T cnus 

hon1lokát coca lt.:velekbúl font koszoru l:kíté, rnclyb61 csncl:l

latos szerelini bájital k·.·:sziilt. .:\ ht'1clít/1 spanyol kalandorok 

ördögi eredctlinek tartottúk a coc;:lt. s eltiltották ternH.:l<.'.sl:t 

s t.:lvez<.'.s~t, de kl:sfíbli 111aguk is rc;ísznktak, si;t n1idtin J;itt;ik. 

1ncnnyire fokozza a cocaevt.'.s a rabszolga ht:nnsziilöttck 

n1unkakl:pességl:t, n1aguk adtak a n1unk<isoknak naponként 
belídt..:; ép ügy j;irt Li n;iluk naponta a cocalevél a. n1un

k<isnak. n1int nálunk nagy nninka iclt.:jén a pálink;i. !gy rnaradt 

n1eg a coca haszn<Ílata inai napi.'.-:·· folyton hód1t\·a a fngyas:~t/l 

hiveket; n1ig azchitt csak tt..:rn1ohelyein isn1ertl:k a cocae\·cs 
éh·t::it. ina n1~ir I·:szak-.1\111crika déli részeiben, s(·)t n1ús vi\;i~;

rcszckben is n;:q_~·y pl:nzzcl !izetik~ s szenvedélyesen fogya:-:ztj:ik 

a cocc\t. 
}-:\ i g non szerint cg·y perui indian HU0-500 grin. coca

levelr..:t fogyaszt cl hctcnk~nt. s igy naponta ;:o-~~O cg·111. 
cocaint Yesz n1ag·úhoz. J\z incli;í.nok a középborcl<itó l n1eg·

tiszt1t0tt egl:sz \'ag·y porr;iti.irt cocalevelek<..:t oltatlan n1Cszszel. 

'..'agy a chen()pndiun1 ha111uj;ival és hurgonyapl:ppel gnly6cs

k;ikká alakítj;:ik és ezeket tartj;ik szcijukban. ~·\ tu]s;igns coca

l:lvezés ht:vt::ny (:s idU\t nH.:rgczC.:seket o}~ozhat~ n1clyekrfil 

;l]antabb sz/dunk. J\zok, kil~ nag·yon neki ;1djcik 111agukat a 
cocafngyaszt;isnak. s kik ily rnérgcz(:si tiinetekkel nyi!v;inosan 

n1c:gjelennek, ép ügr tckintc:tnek, t'.p ugy Jenézctnek l)<.'.:l

an1crik{tban. 1nint n<ilunk a rl:szegek. 
.(\z <..: r y t h r o x y 1 o n-fCIL:khez tartozó 1-1 1/:: n1(:tcres 

cocacscrjc haz<ija Peru, llolivia. J\rg<..:ntinia: l3rasilia. Colun1bia. 

de tenyésztik n1a 1ncí.r jainaica és Ceylon szigetein is. Santa 
.:\nna és Carabaya provinci;iJ.:ban ht'.Ctúrok ezreit i>nrítj;lk a 

cocaültctvények . .:\ nc'-'1vény fr1J.:ént az .:\nclcsek n1c:leg. vizt...:
nyns \·iilgyt:inek !cjt<)in tcnyc!'zil~ ;\! 1!l(l-ii(}!.JO 1üb rnagasban 
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a tenger sz1ne felett. r\ cocarnagvakat előbb n1elegágyakba 

vetik el és pedig deczen1ber és január hónapokban: a követ
kezó év juniusában a 8-10 hüvelyk n1agas fiatal növényt 

j6l 1negkap<ilt, rnegtrágyüzott talajba ültetik ki, lejtős helyekre, 
niclyek gyakran ügy vannak terrasseozva1 n1int nálunk a 

szólők. r\ 2-5 éves növényról rnúr aratják a leveleket, és 

pedig tvcnként háron1szor, u. 111. n1árczius~ julius és október 
hónapokban. „,.\ cserjék néha 40 évig is termóképesck1 azonban 

8-10 év n1lilva legtöbbször 1.:ivetik a cserjéket. s újakat ül
tetnek, n1crt a fiatalabb cserje hatékonyabb leveleket terem. 
.:-\ levelekt::t akkor tekintik ~rettekneki ha azok n1úr töré

kenyek, 1niclt-in azután leszt"!dik, s kólapokon a napon sz;intjük, 
a rni ;J--!, ór:it \·esz ígénybt..:. ::\Iegázni a levcieknck nen1 

~zabacl. sc1n ha 1núr bálokba raktározva vannak, 1negnec1~ 

veseclni, rnert ekkor elvesztik becse:> hatásukat. „~\.z inclicinok 

a -~-5 hónapig- úllott leveleket 1nint értékteleneket clvetik1 

ep 1'1gy akkor is, ha azok barn;ikká Cs szagtalanokk<l lettek: 

LeglJccscsebb a zöldes szinú és a thr..:út:hoz hasonló íllat1·1 
c(1calevél. 1-\ cncalevél-tern1clés 1 >él-.:-\n1erikoiln1n rendkivul 

nagyn1érvii. több n1int f)Ü 1nillit„> font évenkint, s (;uibourt 

rnég 18fj\1-bcn irja: ho~·y l\:ru és I-~olívia t'.venkint 15 rnilli1i 
frankot vesznek be czenczikkért, többet 1nint akkor. a cinchona

~-:crgekért. I-Iogy 188~1- óta n1Cg· nagyobb a tcnne1és, n1ég 

nag.yobb az ;:ira a cncalcvclcknck. s ennClfogva n1ég nagyobb 

a tcnneki c:illan1ok jöveclcln1c, könnyen elképzelhctú. l1nliviúban 
küliinben ~p ügy ;lllan1i n1onopoliun1 a cocalevél-c\ad<i:-:~ n1int 
IZeletincliában az opiun1, s ntí.lunk a dohc:inyeiaclás. 

.l-\ e o e a leve l t.: k röviclnyé!cz.ések, épszéhiek: forditva 

q\·alisak, kissé hegyczettek~ vagy lekcritcttek, 40 ·11~;11 hosszl1ak 
:27 11 ~;11 szélesek, felül piszkos-zöldek. alul halványak, 1najclnen1 

fehéres zöldek, fénytelenek. csupaszok~ vékonyak, n1ercvek, 

törékt:nyek . .:\ levelek erezete igen jclle111z(:). l(özépen crós 
fot'.r kettl: osztja a levelet, ettéíl jobbra és Ualrc1 legtöbb 

levélen a levél alapj;;ít61 annak hegyéig ivszerde.n s olclaleret 
ut<inozva fut le eg'}·-egy von a l s z e r ú r t: cl li, n1 el y k li-
1 ö n ö s e n a 1 e 111 e z a 1 s ó 1 a p j ;i n 1 ~i t h a t c'1 j ó 1. i\ közép~ 
crbcil n1ajclne1n derékszög alatt erednek és jól kiernelkcdnek 

a ;:;yöngécl 1ncísocllagos erek. n1clyck a féllcv~l közepéig, 

s 
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esetleg annak külső har1nadáig ivszerűen, vagy ide-oda haj
ladozva futnak le~ itt vill~ísan oszlanak, s kacsosan anaston1i
sálnak; a kacsokból finon1abb erek futnak a levél körzete 
felé és sokszögű rajzolatot n1utató háiózatot képeznek. Ilyen 
hálózat tölti ki a n1ásodlagos erek közötti térségeket is. 

A levelek felhámja sokszögú lapsejtekből áll, melyeknek 
külsö fala a le1nez alsó lapján szemölcsösen n1eg van vasta· 
godva. A felhán1 csak a levéllemez alsó lapján bir kicsiny 
szájnyilásokkal (stomata). A mesophyll zöld festőanyag (chloro
phyll) n1ellett bőven tartalrnaz csersavat, e 1nellett n1ég olaj
cseppek is láthatók, valarnint nén1e\y sejtben oxalsavas mész
jegeczek is; jegeczeket tartaln1azó harántfiökos rostok kisérik 
a levé\parenchy1n cdénynyal<:ibjait. (\"ogeL1 

.e\. jó cocalevelek the;ihoz hasonló illatúak, kissé keser
nyCsck, s rágva olyanforn1a hiclt!g érzl:st okoznak a szájban

1 

n1int a n1enthaleve[ck. 

i\coca\e\·e\eket hatóanyagukat illetőleg 111ár 18t'lO·ben 
clen1ezte \\-.a eh e n r n de r, de ercdn1tn:--telentíl; G r a e cl eke 

1855·ben n1úr talált bennünk egy krist;:ílyos alcaloidnt, 111elyet 
erythroxylinnek nevezett el; \\" ö h 1 e r a Novara expeditióval 
hozatott 1/:! n1ázsa coca levelet; ezen sz<il!ítn1;inyt elen1czte 
segédje .N i e 111a1111. s fellelte ugyanazon alkaloidot. 1nclyt:t 
n1ár G r a e dek e n1egtalült s azt e o e a i 11 na k nevezte: el. 
. .c\z alcaloid ele111entaris elemzését L, o s s e n végezte 1865·ben, 
ki szerint a cocain \·eg-yké:plete C17 I-I:! 1 Nll:· Los s e: n ké

sobb a cocain rnellctt egy h y g r i n ne k nevezett (C;:
1 

I·f:!:: N) 
n1ásodik alkaloidot is talalt a le\·c!ekben. I~zen kt:t alkaloid 
n1ellett n1ég an1orph basisok, kevt:s illó olaj, viasz es csersav 
íoglaltatik a h.:\·elekbc:n. valan1int benzoylecgonin ((',

1 
I-I

11 
[C7 H,„Oj NO;;+, H/.1.1 

i\. cocain a levelekben (}::2-1}:) 0i 0 nyi n1e11nyisét:.;bcn 
foglaltatik. l\Iinél rLgibb ke!etlí a levCl, annül inkább csökken 
cocaintartaln1a; a ban1a és ~zaglalan levelekben alig van 
nyon1a az alcaloidnak. 

i·\ cocain. n1ely C17 I-!::! 1 ?\CJ.1 tapasztalati képlettel biri 
kicsiny, íCnylő l.'S az cgyhajl~isú rendszerbe tartozó prisn1ákban 
jegcczedik: rne 1 yck rnegnec\vesitve, s lak111uspapirra téve, égvCn .res 
kérnhatasüaknak bizonyúlnak; a papirnak kékre változott szine 
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azonban, ha a papir n1egsz~í.ríttatik, elti.inik. Phenolphtalein
papirosra a cocain nem hat. A nyelven a jegeczek húvös, 
biz:::ergő érzést okoznak, keserlít ne111. A cocain hideg 
vizben alig, forró vizben 600 r.-ben oldódik ; a lölös 
cocain forró vizben cseppek alakjában az üveg aljára 
ülepedik le. f\ kihült forró vizes oldat kalium higany· 
jodiddal, jódvizzel, brón1vizzel, jódjódkaliummal, csersavval 
csapadékokat ad, n1íg picrinsav\·al, kö-1.önbös kaliun1 chro
n1atu1n és bichro1natun1n1a\, vagy sublimattal zavarodás sen1 
jő létre. ;\ cocain B8° C·nál olvad; jól oldódik aetherben, 
borszeszben. benzolban, chloroformban, szénktnegben 1 n1ely 
utóbbiból jcgeczithetó ki legjobban. G\·egcsóben hevitve kelle
rnctlc:n szacrti (.r,·enrrén t:rrvén\·es hat<isti :róz távozik cl. 1~ö-

::::. • :::,. ;:-., b • '-"' 

nit:n\· Cs torrO kénsavval kezelve barnás lesz a cocain, s fehéres 
gózŐket bocs<it. n1elyckból az ü\·eg lehíitött falára jegeczes 
benzoesav csapódik le. Cocaint, ha lehetó kevés tö1nény kén
savval 1 :! ór;.in út \·izfürdón hevitünk, s azután az oldatba 
\·izct C!3t.:pegtetünk: kihúlt.'.skor benzoesavjegeczeket látunk ki· 
y;í.Jni. I-Ia a cocaint savakkal vagy baryun1hyclroxydclal zúrt 
üvegcsóben hevítjük, az alkaloid \·iz fölvt.'.tele n1cllett 1nethyl
aicoholra. benzoesa\·ra, t:s egy ecgnninnak nevezett testre 

ha.sad. 1n~lynek tapasztalati képlete C!, I-I1,, NO::· s n1ely test 
közel <ill a pyridinhe? .. I~bból kifolyólag a coca i 11 t a v e
g y é .s z e k ú g y t e k i n t i k n1 i n t a z e c g o n i n b e n z o e

s avas. rn e t h y le s te r j l: t. ~-\ fent en1!itett hasaclc.lsi folya

n1at kCplctile;;; kö\'etkc:zóle;; fejezhetó ki: 

C" H" C\O., 20l-I,=Cl-I;;UH + C,,I-I,COOH + C„I-11,,l\O;; 
('ucain. \ 7iz. J\IethylaJcohol. J)l.'!1ZOL:Sa\'. J'.:,cgonin. 

_;.\ cocain e 1<":);i11 í t tÍ s a a levclekból több n1ódon lehet
st:gcs. L..egegyszerübb a JJ i g no n·f é 1 e eljárás. ~~\ lchctóleg 
összezúzott lc\·elek 48 cír<in át :20n,u-os sódaolclattal niacer;il
tat11ak; a keverék n1eg-szolnttatik. s pvríllatik. E közbt.:n sza
baddá lett a levclekb~n foglalt cocain, n1ely n1ost alkaln1as 
kivonókészUlékben benzinnel vagy petroleun1aetherrel kivo
natik ; az utóbbi folyaclCkban u. i. a cocain jól oldódik. A 
benzinolclat ezután 1011 ·,,-os sósa\·val rtí.zatik, n1ickin a cocain 

sósavas sóvá köttetik 111eg: rnely a vizes rétegbe nh::gy át, 
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n11g a chlorophyll, viasz .stb. a benzinben 1naraclnak vissza. r\ 
cocainsó oldatából a szabad alcaloiclot natrium carbonattal 
csaphatni ki. 

A cocain gyárilag rna n1ár Dél·i"\1nerikában cillittatik elő. 
s igy jut európai vegygyárakba, melyek azonban azt -tiszti
tani kénytelenek, 1nielőtt forgalornba bocsátanák. 

r\ i.\'L Gyk. a e o e a i n u n1 h )'"cl r o e hl o r i e u n1 o t 
vette fel 1nint használandó hiv. gyógyszert; elóállítható s 
használtatott is némely orvos által a l égen y sav a s, k é n
s avas, sali e y l sav a s: be n z o e sav asi e ez e t sav a s. 
b o r s avas, ez i t r o 111 sav a s, borkősav a s, b r o 111 h :- d
rog· én sav a s, o le i 11 sav a s e o e a i 11 is, 111elyek vizben 
111ind jól oldódnak. 

i-\ e o e ainu 111 h y dr o eh l o r i e u n1 (C17 J-I::!i l\CJ.1 1-ICI) 
fc:hC.:r, vag·y szintelcn jegeczek. vagy jegeczes por, kesernyés 

izlÍ, a nyelvet 111ülékonyan érzéstelcnití: vizben. borszeszben. 
chlorofonnban jtil nldóclík. \iizes oldatok köz<"::inbös vef_;yhatcí

suak . ..:-\z azonos s <lg i k l'. nl 1 !.'.s e k közül legyent.:!k föle1nlitve 
a ki_ivetkezi)k : vizes !11g oldata j(:)dolclattal barnavcrcs, picrin
savval sárga. 1naró lúgokkal szabad cocainb(íj ül\ó ft.:hc':r csa

padl:kot ad, aranychloridra sárga i.ih;clék keletkezik, szé:nsavas 

an1111onra fehér, s a kén1Szl!r fölöslegében oldúcló csapaclCk. I-fa 

kevCs cocains6t /1rai.i<..'cgbcn borszcsze::> ka!iltíggal n1elegitlink, 
benzoesavas aethy!aetherszag keletkezik. I-Ia a sÓs<l.vas cocain 

\·izes oldatához kaliu111 chro111;itot adunk. sárgcís zavarod;:is j(i 
lé:tn„\ n1cly nit;leg1tésre elttinik. s ha 111ost ntShciny csepp s;:n·at 

cseppentünk a folyadé:khoz, lassankint zölclessé lesz az. I-Ia 
o·05 gnn sósavas cocaint 10 csepp vizl.icn feloldunk, s ahhoz 
o·:) köbct111. kaliun1pennanganat old:itot (l. hiv. kén1szerck 
~Igy. Gyk. II. kiad.·) elegyítünk, \'i!;lgos ibolyaszinú, kristéilyos 

csapadék keletkezik, 1nely hy-pcrn1angansavas cocain: a folya
dékot hevitve, a csapadék barna szini.ivé vtilik (:Gicscl). }"[a 
()·();) grn1. s<:)savas coc;tint 1 kbct111. tö111én.Y kensavban felol
dottunk (az oldat szintelen), s az oldatot kérncsóben 2 perczen 
at forró vízbe n1rirtva tartottuk. azut;:ín 5 kctnL vízzel hígi
tottuk, az: önkéntes kihülés alkalin<ival benzoesav-jegeczt:k 
fognak kiválni. 

~-\ s<.isavas cocain j (is rl;.; ;l t. ti s;;:: t a s ;lg <i t kiivetkez:t"• 
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tulajdonságai fogják igazolni: Platinlen1ezen hevítve, n1araclék 

nélkül elégjen; vizes oldata közönbös kén1hatású legyen; 
tö111én\· kénsavban szintelenlil oldódjék: a fenti Giescl·féle 

kaliun;pennanganatt<tl kivitt ké1nlés alkaln1ával a hevített 
folvaclék keserű 1nanclolaszag-ot ne ciraszszon; a sónak 0·05 
g-r1~1ját 1 kbctn~. vizben old~,a~ s 4 csepp kaliu111pcrn1anganat 
oldattal elegyítve, az oldat ibolyaszinét hidegen ne változ
tassa; a sónak 0.17 gTn1ját 5 kbctrn. vizbcn oldva és salétron1-
savval 111egsavan:y-itva, s 5 kbct1n. 1 / 10 szabályos czüstnitrát
oldattal elegyitve, turós csapadék keletkezik, 1nely ha feln1e

legités ut<Í.n leszüretik, a tiszta lesziirt folyaclt.':k se czüstnitráttól
1 

~e S(Ísavtól ne zavarocljék n1eg er6sebben. r\ cocainsónak 
vizbt:n olclüsán<il kerülni kell a 111ele~ct~ rncrt ekkor az oldat 
1negzavarnsoclik. T-Ia az oldatok hosszan állnak, a cocain lassan 

e!bntnlik, ezt.':rt nt:n1 czélszcrü ·oldatokat készlet· 
b e n tart a n i, hane111 azok 1ninclig frissen készitenclók. 
rfapasztalt<ik azt is (S q u i b b.l- hog-y bár az oldatok jól zárt 

i.iveg-bcn tartatnak, hosszabb id/5 111ülva g-0111\J<ik telepednek 
1ne~:· abban, n1elyek go111bostúfej nagyságú, pihés go111olyokat 

képeznek; a g·ornbák ezen kc\le1netlen 111egtelepeclését n1eg· 
g«itlandó, J\ b bot és S).' 111 e s aj<ínlj<ik, hogy párolt viz helyett 
ca111phoros vízben { 1 : 480) oldasst':k a sósavas cocain, S q u i b b 
pedig- tanácsolja, hogy az oldatok ügy készittessenek, inisze· 

rint oidószerül cgyen\6 rész párolt viz és hidegen telitett 
salicylsavas vizoldat vetessék. 

i\I e r c k Darn1stadtban és vele parallel S k r a u p synthe· 
ticus 1'1ton is tudtak cocaint e16állitani. i\f erek u. i. ha a 
benzoy\-ecgonint iocln1ethyllt::l és kaliun1hydroxyddal 1nethyl· 

szeszes oldatban zürt csőben hevítette, cocaint nyert, tnely a 
terinészetes cocainnal teljesen azonos volt. ~1.\ cocainnak hon10~ 

logjait is 1negl~apta ),'f erek további vizsgálatai alkalmával. 
tneh·ck közül a e o c tl t h y 1 i n, ugy· látszik, osztja a cocain 
hat;:isát. I\ cocaint különben i\I erek inég úgy is elő tudta 

<illitani~ hogy ecgonint benzoesavanhyclriddel s iod111ethyllel 
10 Ór<Í.n át egy csőben 1001) e. hó 1nellett tartott: ekkor egy 

barna gyantás anyagot kapott, 1nelyból platinchloriddal fehéres· 
s<Í.rg-a porszerU csapaclt'.:kot állithatott eló. n1ely csapadék nem 
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volt m~s. n1int e o e a i n-p lati ne hl o r i cl; ezen vegyületből 
a tiszta cocaint könnyü volt leválasztani. 

Hatás. i\ cocain elen1entáris hatásai közül megernlithet
jük, hogy akár haráncs1kolt izn1okkal, akár sima izo111sejtek
kel érintkezik közvetlenül. azok n1unkaképességét csökkenti ; 
Laud e r B r u n t o n szerint e tekintetben egy csoportba tar
tozik az ólommal és az cn1etinnel. lfa a testből kifejtett béka
izmot bár igen híg cocainsó oldatokba helyezzük is, anna1c 
fokozatos elhalását észlelhetjük. I-Ia az egész állatot n1érgez
ziik cocainnal: az izmokra gyakorolt ezen hatúst nen1 észlel
jiik, n1ert az állatok az alcaloiclnak már oly adagától is 
elpusztulnak, rnely a vérben felhígulva 1nég nem elégséges, 
hogy az iz1nokat n1érgezze. .i\ 1nozgató idegrostok ingerlé
kenységét, ha azokkal közvetlen érintkezik, jelentékenyen lefo
kozza ugyan a cocain, de teljesen nen1 szünteti tneg .l\. z 

t'.rző idegek végződCseit közvetlen érintkezés 
után gy o r s a n h i.i dit i, s egészen igaza van B i n z n e k, 
1niclőn azt 1nondja : >a 111 i a c u r a r i n a 111 o z g a t ó i de g
v ég- z ő cl és e k n t: k, az a cocain az ér z ők ne k." 

2°/0 -20°/0 -os sósavas cocain-oldat a nyákhártyákra kenve~ 
tön1énységéhez képest n1ajd csak lefokozza 1 n1ajd pedig egé
szen n1egszi.inteti a tripérzést~ hőérzést, fájdalon1érzést, reflex.
ingerlékenységet, s a nyelvre csepegtetve az ízérzést is; mind
ezen tünetek rnellett a nyákhc:í.rtya elhalványul, inert az 
edények erősen összehuzóclnak. l\Iindez néhány pcrczig tart; 
annál tovább~ 1ninél tö1nényc:bb volt az oldat. I-la 2°/o-os 
cocains6-oldatból nehány cseppet a kötlnirtya-tasakba csep
pentünk~ eleintén csekély égető érzés, fokozott könyelválasztás, 
n1ajd a kötőhártya s a porczhárt.ya :::rzéstelensége jelentkez
nek, a szen1et száraznak, nehéznek, hidegnek érezzük, könyck 
egy ideig- nen1 választatnak el. a \úta kitcígul és alkalmazko
düsi hüclés rnutatkozik~ s a sze1nhéjrés kit;:igul (Jessop). r\ 
szivárványhártya érzéstelensége csak csekély 1nértékü, a szen1-
izn1ok pedig· jól 1negtartják érzékenységüket. „-\.z érzéstelenség 
a kötőhúrt;.„ün és porczh;:lrty<in 7-10 perczig tart; nevez e
t e s, hogy az a n a 1 g e s i a sokkal t o v ;i b b tart, n1 int 
az a na est h e: s i a. „:.\ pupillat;:igulús csak egy óra n1lilva éri 
el tet(Jpontj;it. s csak 2-3 óra n1ulva tünik el teljesen, ugyan~ 
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ekkor az alkaln1azkodási hiidés is. 13 e r t h o l d (l(önigsberg) 
szerint a cocain az atropinisált en1beri szen1 látáját r:nég job
ban kitágítja .. A. n r:: p és lZ o 11 e r ennek ellenkezőjét állit
ják. Physostigmin a cocaintól t;igult látát szükiteni képes. r\ 
cocainra beálló látatágulat oka ugyanaz, mint azt az atropinra 
nézve véljük, u. i. hüd1ti a szivárványhártyában levő oculo-
111otorius idegvégződéseket, de szerepel bizonyára a sima 

izomsejtekre gyakorolt elementáris hatása is: hogy azonban 
az utóbbi elen1cket ne1n hüditi, csak n1unkaképességüket csök~ 
kentL bizonyitja a physostign1inra becilló pupillaszükűlet. I~Ia 

cocainsó-oldatot az orbita belsejébe fecskendezünk, a szcn1golyó 
protrusiója jelentkezik. 1. a u de r 13 r unt o n szerint ezen 
hatás onnan n1agyarúzhatú: hogy a cocain az egyi.ittérzó ideg
nek azon körzeti végzódéseit izgatja~ n1elyek a szemgolyóban 
s a szen1héjakban elhelyezett sin1a izo1nsejtekhez tartoznak. 

~-\ sértetlen hc.ímn1al fedett kiilbőrre a cocainsók akár 
vizes, akc:ír borszeses oldatban vagy b<irn1ily kenőcs alakjá
ban dörzsöltetnek is be, érzéstelenitő hatást nern gyakorol~ 
nak, vagy csak oly csekél.Y n1érvtit~ n1elyról szólani sen1 érde
n1es; ha azonban~ nlint P. 13 e rt tette, hólyaghuzó tapasz 
segélyével felhámjútól 1negfosztjuk a bórt, s vagy a képződött 
hólyag belsejébe fecskendezzük a cocainoldatot1 vagy a hólya~ 
got felmetszve. a hán1fosztott bi:-irfeli.iletet, vagy eg-y<iltalában 
valan1ely hán1fosztott börfeli.iletet ecsetelünk be azzal, néhány 
perez ~11üh·a kifejezett anaesthesiát, analgesiát és reflexhiányt 
eszlelhetiink . ..-\z erzt'.kenység visszatt:rése csekély fájdalo1111nal 
j;lr. l~n1bt:rnCl J-51' "-os cocainsÓ·oldatból C·5-l kbcmt. bőr 
al<=i fecskendezve, n1int azt \\-'öl fl e r s niúsok közlik, a 

bt:fecskendezés helye körül 1-2 perez n1tilva teljes érzéste· 
lcnség lép fel 2-:-.i cin. <lt1nérójti területen, e köri.il egy 
hen1ianaesthctícus gylirti van, n1elynek üt1nércije szintén 2-3 
cni.-t tesz ki. !-Ja ezt:n érzéstelen hely 111ellett uj befecsken
dezést teszllnk. növelhetjük az l:rzéstelen bőrfelület terjeclel
n1ét. .\Itlységben ily esetekben köriilbelól B cn1.-nyire terjed 
az Cr:r.é:-:tclenség. G r a s s e t tJOl grn1. cocains<Jnak en1ber 
b( ire altl fccskendczese után is észlelt n1rír csekélyebb terje
deln1u erzcstelenséget : L, a n cl e r e r megerösiti ezen adatot. 
l.igy lút::;zik azonban. rninclezen esetekben a hatris cróscbb 
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volt a f<ijdalornl:rzésre, n1int a tactil~érz<'.:srt..'., 1ncly utóbbi nein 

1ninclirr veszett el teljesen. J;:rclekes cs fontos adatokat tartal-
~ -

111az J u l. \\.a g ne r tr. közlen1énye Le ide s do r f t n r. 

k/1rodáj:iról, rnely szerint cocainnnal a sértetlen bőrt is lehet 
érzCstclcnitcni, a nélkül. hogy azt a bőr alá kellene fecskendezni, 

é::; pedig a galvánáram ú. n. k a t a p h o r i e u s hat a s á na k 
fclhaszn<ilásával. J\ g·álv<Í.nára1nnak u. i. azon tulajdonsága 

van. hog-y folyadékokat, n1elyckct valan1cly likacsos vezetó 

közeg tartaln1az. 1nozg<isra bir az anodtól a kathod felé. 

Ily foly·adékkal átitatott likacsos vezctú közeg az állati szövet 

is. s igy a g;:Uvánúran1nak a kataphoricus hatás kifejtéstre 

kellh alkaln1at adhat. J-\z idc')ef2·ységbt.:n a kataphoricus hatás 

~egClyC\'l'.l tnva1nozgatott fnlyadék n1cnnyiségc: annál nag·yobb, 
rn.inél er{isebh a \·il\an1áran1, s 1ninél rosszabb vczetó a folya

dék. l(ataphoricus úton '.-;'}·og-yan\-:tgo~.;:at. a testbe vinni 

n1ár n~húny i:V\'el ezclótt l\I un k sikerrel kisérlcttc volt n1e~·. 

de a gyakorlati a\kalinazüst J u l. \\tag· ne r kczdcttc n1eg a 
sósavas cocainnal. l~lj<ir<ísi n1óclszcre, n1elylyel a bórt érzés

telen1ti~ kövctkczó: bűrrel vagy flanel!c1 bevont lapos electrodot 

itassunk <it cocain-oldattal. s helyezzük az érzéstclt.::nltcndú 
bórfelülctre. s tegyük azt közCpcrcjú galvan~iran1 anodjá\·;:i. 

~-\ kathoclsarkot, ha lehet, tegyük az anod-c\al clia1netralisan 

szcn1ben . .l\éh<iny perez n1úlva aí: üran1 behatása ut;:í.n azon 
helyt.:n, hol az anod alkalinazva volt, a bórön Crzéste\enst:g 

lép feL 1nelynek foka az áran1 ereje s behatéisának tartania 

szerint ki.ilönbi"izó, dc fi.i;;·g az ter1nészetescn a cocainsó·oldat 

tön1énység-c::~t6l is.\\~ a g ne r pl. 2·5 cn1. cltn1én'.íjú anocl-clektrocl 
alkalinaz:is<ira 5 '1:,1-ns s<'1sava~ cocaín-olclattal, s G n1illian1pt:n.::-; 
erússCgú <iran1nak ±-ö pcrcznyi bchat<lscíval az alkar azon 

ht':\yét, hol az anocl feki.idt, teljesen érzéstelt.:nné tudta tenni. 

111el)- érzéstclensé~· 10-15 pcrczig tartott. I-Ia ezen érzCs
tele111tö eljárás befejezte ut;;ln \V a:;;- ne r a végtagra, n1elycn 
az eljárást n1cgkisérlc:tte. azonnal ]~s111arch-félc vértelen/tó 

köteléket tett. az érzéstelenség idótarta1n;í.t jóval n1eg tudta 

hosszabbitani. 1:'.':zen vértelcnitó eljárásban \V a g ne r C o r ni n 

arnerikai szcrzót utánozta, kí cocainnak a vt:gtag b6re alá 
ft:cskcndczése után kis idővel alkahnazta az J~sn1arch-pólyát, 

s ily n1óclon sikerUlt neki a befecskendezési hely körüli bór-

rcszlet érzéstclen:;égént.:k ickitartal1nát jelcntt'.:ken;·c:n 
]1osszabítani. 
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1\ 111i a cocain bt.:lsú ada:;;ol<i~ára jelcntkez6 távol· 
hatást illeti, röviden a következőket állíthatiuk össze: IZis 

adagban rr cocain az összes iclegküzpontokat i~gatja, nagyban 
hücliti azokat ép úg-y~ 1nint a cof(ein. I\. hatás elóször a na:;y 
a~y (l:ltc:kéit illeti, n1ajd kiterjed az a nyÜ\tvelőrc s a '·'·e-. ~ 

rinczvclúrc is. 1\zon hat<ist, nieh·ról 1~ s e h u cl i nierren1lé-. ~ 

ke:dk. s Blt.:lyet eh r j s ti s 0 11 tr. és Ch a r 1 e s tr. n1agukon 

is észleltek, s n1elyct i\ s eh e n b r a n dt tr. a kezelése alatt 

lcvn bajor katon<ikn;il is fclha;.;zn;ilt hadgyakorlatok al!.:al· 

n1;n·al. hngy t. i. a testi cri1k kifcjtesét a cocain 

j L: 1 e n teke ny e n t.: ! ó 111 o z d 1 t ja, hogy a fáradtság é:rzc
tt:nck kifr:jlnclésct n1e~g·;ítolja, ki~ adag cocainnak az agy
kcrcgrc gyakorolt izgatri haLÜs;iból lt.:hct csak levezc.:tnlink. 

.:\:.: a:.;:·ykcre.~Tc g,yakoro\ t izgató hat;ís ercdn1énye az é be r· 

s e g is. n1ely n~ha ;Í 1 111 a t la n s <Í g- g· cl fokozódik, s ai: 

clcnkült kcpzc!u tt.:ht.:tség. n1t.:\y néha hallucin;t

t i u k k a niivckcclik. l·:Jk:nlt.'.:tbcn ];itszanak ;illani ezen t'.:sz
lelctckkcl ~r u n1 a~ s L:iscrlt.:ti crcdn1ényei. i\z utóbbi szerzf, 

a cocainnak a psycho111otoricu;.; központokra gyakorolt hatását 

ugy .vizs~·;iita. hogy a kutya Celfcdctt n1cgfelcl6 agykt.:re;.:·· 
rcszletcit cocain - oldattal heccst.:tc!tt.:, azut{tn azokat fara· 

clicu;.; ;iran1111al izgatta, s n1cgfig-yeltc. n1ily· erősségú ürain 

szi.ikscgcs ahhoz, hogy a rncgfelclti izon1csoportok összehtizá

\llsba jöjjenek, \·alan1int ahhoz. hogy t.:pilcpticus görcsök 

jelentkezzenek . ..:\z t.:rt.:dn1ény az volt, hog-\· az ecsetelC:s utoin 

jn\'al csökkent an1a központok in~(.!r\ék~1;ys(:gc_, s ncht::zc:bL 
Yoit ~örcsökct is clúick:zni, rnint azclótt; ha azonban az ecse

telt hel.r alatti n1Clycbb r~tt.:gckbe sülyesztcttc az elcctroclot. 
g-örcsók ki.)nnycn jelentkeztek. I·fa a cocaino\clatot az ~illat 
cd~nyrenclszen.ibe fcc;.;kcnclcztc (~-B 1nilligrn. pro kiln). ~P: 
cn1lttett központok ingerlékenység·c csekélycn csökkent~ nagyobb 

adagokra 1najd e111elkcclctt, rnajcl csökkent. Ezen utóbbi kisc'.r

lcti t.:lj;lrtls felel 1ncg- Lulajclonképcn azon viszonyoknak, 1nelyek 

a cocain bclsh aclagol;:í.sa utún ki kell hegy fejlhdjenek: azon
:1an az t.:g-ycnkitlen ert.:cl1nén)-'t.:k, 1nclyeket ;f u 111 a s s kapott. 

ujal.Jh \·izsga\atokat tcsznck szükségesst, s pedig- sokkal kisebb 
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adagokkaL inert nagy adagra en1bernél is tényleg agydeprcssio 
tünetei jelentkeznek. milyenek fáradság érzete1 kedvetlenség. 
az emlékezet elveszése) a gondolatok ellenórzésének nehéz· 
sége, deliriun1, fejfájás~ teltség érzete a fejben. szellen1i ki· 
nierültség, esz1néletlenség. 

I-Ia a cocain mérgez{.\ adagban nyujtatott rnelegvérii 
<illatnak, úgy az agykéreg izgatása utún, n1ely az állat nyug
talanságában, heves n1ozgcisaiban, ingcri..iltségébcn nyilatkozik, 
az alantabb fekvő agyrészleteket tátnadja meg a cocain; foko· 
zott reflexck1 szapora légzés, szapora szívveres, ingaszt!rÚ 
mozgcísa a fejnek, úszó1nozgások a végtagokkal, általános con
vulsiók, opisthotonus következnek egyxnúsután, jeléül annak, 
hogy a cocain hatúsa ;;í.tterjedt n1Úr az ikertestekrei agyac~ra. 
nyúltvelőre és g-erinczvelóre is. Ezután a visszahajlási inger
lekenység csökkenni kezd, de teljesen ki nen1 alszik. J\nrep 
n1egetnlíti, hogy 1nelegvérú állatoknál a cocain a félkörös csa· 
tornákra is kifejezett hatást gyakorol. .f\ fejnek hosszantartt.'1 
ingúsa, a nemsokára fellép6 egyen~a.'ilyzavarok. a coorclinatin 
elveszése (különösen gala1nboknál) és a görcsös hcngeredú 
rnozg<is igazolják J-\ n re p állltúsait. 

A'\ cocainn1érgezéskor fellépó giircsük IVI o s s o szerint 
nen1 reAexgörcsök és kizúrólag spiralis crcdcti.iek ; n1;í.sok 
:-;zerint agyi eredetüek1 s nézetünk szerint az utóbbi a he1yes1 

n1ert n1egszünnek azok rögtön, ha az agyat a g-erinczve16té)l 
egy rnetszéssel elválasztjuk . .f\ gerinczveló n1ozg-atag oszlopait 
a cocain, úgy lú.tszik. nen1 búntaln1azza. n1ig az érzúkct 
hücl1ti, ezért csökkent a reflex.ingerlékenység. (L. a u cl e r 
}) r u n t o n.) .:\ légzésre, s;dvre, lát<ira, béln1ozg;:isokra 1 

nyc:il- és véritékelvúlasztásra ép ügy ,hat a cocain, rnint az 
atropin. „-\ ltgz{i központot erósen izg-atja, innen az ig-cn 
szapora ltgzt:s: mely úgy Litszik n~ha Chcyne-Stokes-féle légA 
zt:::;i typusba n1eg}' út. .i:\ heveny n1l-rgezésnél a e o e a i n· 
halál f u la cl ás í ha 1 .á l. -- n1ely rendszerint tetanus-rohan1 
alatt áll be. (~la s s o.) 

J-\ vérkeringt:sre hatás követkczú: kis adag crúsen sza
pnráY<i teszi a szívver('.:>t: s jeh.:ntékenyt:n en1eli a vérnyo
n1ast. _-\ szivverésnek ezen gyorsulása a bolygóicleg :;ziv
~;ítló körzeti \·Cgz(idt:seinck hlidl·::;(:túl látszik fe\tételezcttnek 
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(S eh n1 i e de be r g); nagy adagra a vérnyomás kezdeti emel· 
kedés ut;:í.n erő~en alász<ill, a kezdeti szapora szívverés gyé
rül, s a szívösszehuzódások renyhékké lesznek. I-Iogy a 
szivverésben ezen változ<Íst mi okozza: az excito1notoricus 
központok hüdéses ;;illapota-e: vagy a szívizon1zatra gyako
rolt bénító hatás, még eddig nincs felderitve, de azt tudjuk, 
hogy a S7.ívnek megállás;it még igen nagy adag cocain sen1 

okozza, s a szív niég akkor is ver egy ideig, n1időn már a 
teljes légzési hüdés beúllott 1 s az <illat n1eghalt. A vérnyon1ás 
észlelt e1nelkedése, illetve későbbi sülyedése, a cocainnak az 

edényn1ozgató központra izgató1 illetve későbbi hüditő hatá~ 
sünak következménye. 

](is adag cocain e1neli a béln1ozgúsokat, nagy adag 
n1egszünteti. 4,.\ nyál· és veritékelvtilasztás, va\an1int a nyúk
hártyák elválasztása is csökkennek cocainra. 

„.:..\ vizeletelválasztásra a cocain némelyek szerint nem 
hat 111<.:idositólag, 1nások szerint diureticus hatása van. !gy 
D a Costa és P e n r o s e irják, hegy en1bcrnél 0·03 gm. 
cocainsónak bór alá fecskendczésc után a napi vizeletmennyi· 
ség 120 gn1.-ról 1440 gn1.-ra en1elkcclett, egy n1ás esetben 
0.06 gin. cocainsó adagolására 1200 gn1.-ról 2880 gm.~ra ; 
a vizelet fajsúlya ezen esetekben csak csekély- váltoZiÍst n1u
tatott; urátok igen bőven tartaln1aztattak a cocainra ürült 
vizeletben. Be u g ni e r C o r be a u e1nliti, hogy a cocain a 
vizelettel ürül ki, s diureticus hat<isü, s a vizelet hugyany„ 
rnennyiségét erősen növe!L nli arra rnutat, hogy a testben az 
l:lenyülési folyan1atokat emeli. 1~ün1ogatja ezen utóbbi fel· 
vételt azon tapasztalat is, 1ntlyet n1inclen szerző n1egen1liti 
hogy a test hőrnérsékét a cocain en1elni szokta, 111ég pedig 
n1<lr akkor is, n1idón n1l:g görcsöket ne1n idézett eló. 

Használat . ... „\ cocain orvosi alkaln1az~isa rendldvüli sok 
ir;í.nyú: helybeli l:rzl:stelenitó hatúsút ép üg-_y felhaszn<ilta az 
orvosi gyakorlat1 niint távolhat~isát. 

~-\ cocain-s6knak a n a e s t 1t e t i e u s é s a n a lg e ti e u s 
h e 1 y be i i h a t ás át a szen1, gége, fül, fog és húgyivar· 
szervi b<intahnaknál használtúk fel részint a fájdalinak vagy 
a fokozott rcfltxibilitús leküzdC:serc, részint tnúvi beavatkoza. 
sokn<ll a n1utencki te:sthelyck érzéstelenitésérc, de felhasználta 
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tnár a cocaint a fentebbi b<intalinaktöl cltekint\·e a sebészet 
is, főleg kisebb terjecleln1li 1nlitétck ki\"itclénél. 

}\ sr.en1észek vették icit'.:nybe legkorábban a cocaint. 
1( o 11 e r t r. bécsi szctnész volt az, ki a cocaint áltahiban 
bevezette a therapcuticába. f\. sze1nészck a cocainsó 5-l0-
20'1/0-os oldatait cscppentik érzéstelcnító) f.:íjdalo1nszüntet6 
czélból a kötöhártyaredóbe, vagy a só por.út hintik a S7.e111be, 

sőt tal<ilkoztak, kik az orbita-ürbe fecskendeztek be }Jravaz

fccskenclő segélyével nchány csepp 10-lö0 
0 -os cocainsó

olclatot, hogy a 1nélyben idezzenck cléí érzestelenséget ; e;: 
utóbbi alkalinaz.::í.~kor n1é:rgezési tünetek is léptek fel nch;:iny eset
ben. (~gy L:ítszik. hogy a szen1é.szek közül azon kevesek, kik 
a cocain t:rz<~stelcnitó hatásával n1egclégeclve nincsenek. ezt 
a nagyon h1g p. o. H--l:r. ,,-os nldatoknak tulajdoníthatj<ik. 

1\ sze1nészek l.átat;ig-atási czt:lból s az alkal
n1 az J.:: o cl ás e s ö k k e n t és ér e ís haszn<í.lj<ik a coca int 
!.\. i:) ni g s tein tr. aj<í.nlattlra. i.'de~·en·;si'tik IZönigstein állítti

s;it S eh e n k l Prág-cilian és C. Paul Párisban~ de 111t'tsok is, 
különösen aincriJ.::ai szen1t'.:szcJ.::. l\Iint fájcla\1nat és fényiszonyt 
szüntcth szert conjunctivitis lyn1phaticánúl~ a porczh;~rtya fe
kélyei és ég-ési scbcinél 1 iritis é~ iriclocyclitisnél e;;yhan;;;·ülag 
kitün(; ercdn1énynyel hasznúlták. ncinkülönben a lé;..:enysa\·as 
ezüsttel. kénsavas rézzel cdzésre1 valan1int a calon1el-behin
té.src tú111adt fújdalmakat is biztosan lehet cocainnal csillapi
tani. Iritis és iridocyclitisnél 1nég- azért is jótékony a cocain 
hat~í.sa, nH.:rt edénygí_ircsöt idézvén elú. a lobos szervek vér
bóségét jelentékenyen csökkenti. 

Szt:n1n1útéteknél oly ereclménynyel használtatik a cocain, 
hogy nén1el_y szen1ész cocain nélkül nen1 is kezel n1útéthez. 

J\z ccldif.;i irodahni adatokból l;-itjuk: ho;;y 1najd egészen f<í.j
dalon1 nélkül, tnajd csak csekély f<'tjdalon1 1nellctt \'égezték a 

szeintszck az idegen testek kivonását a corne~iból, a cornea
hegck taetovirozását, a staphylo1nan1Litétct: a húlyogki\·onást. 
a discissiot, paracentesist, iriclecto1niát1 pterygiun1 n1íítétet, 
canthoplasticát, cctropiu1n 1 entropiutn 1nútétet. a köny
csatorna felmets;.:ését. annak kutaszolcí.sút, chalazion, granulo111a 
n1útétet. kancsals;ig- elleni n1útétct. ~~\ hályogkiYonúst 
iltct<)leg elúnyc a cocainnak. hogy a bclszcini nyon1üst 
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csökkenti, s igy az üveg. test clóesés cocain seaélvével 
b • 

végzett n1útétnCl ritka (l( nap p, „e\ d. \\!eb e rt I-;--ájda-
lon1 csak a szivárványhártya le1nctszése alkalinrival , jelentke

zik, de az is csekélyebb, mint különben szokoÍ:t lenni 
(Zie1ninsky, ]{achln1ann). IZcyser, ki n1iután ö 
hályoglnlitétel közül kettőben panophthalmitist, s egy eset
ben a n1ellsó kamrában vérzést l;itott fellépni

1 
h~í.lyoginútét

rit.:l ne1n ajánlja t!rzt:stclenító czélra a cocaint: 0 t tava tr. 

nein n1cgy ily n1cssze, ó kclle1nctlcnül végz6clött rnútétekról 
ncrn tesz cn1lítt:st, hane1n csak a kövctkczúket jegyzi 1ncg : 
"I-Iülyognúitétcknél a kcratitis striata, 1nely 1nüskor egyes 
csikokbc)l állott, s n1ür B nap n1úlva el szokott tiinni. inkább 
ícl!cg·es, súrúbb l'.s hosszabb ideig tart cocain alkaln1az;isa 
ut;;in . :\ cocaincscppek a vérccll'.nyck szllkitése ;l\tal elhal~ 
v;ln)·itjclk a .szernct, dc hat<lsuk clrnúltával ann<il nag-yobb a 
hypcracn1ia, ez pecli~· a \eg-kriticusab id<-_iben történik, t. i. az 
i:-::n1ert k~nycs ;;() 1·Jra n1cisoclik felében, n1id<'.in a vészthozó 
lu!Jok n1egindulni szoktak. S eh\\. e i ~· g e r BcrlinlJen a húlyog
nnítétt:kné! el/ínyt ad a chlorofonnbóclit<isnak. n1iutcín chloro

fnrn1r<l a szc1nizn1ok t:len1\·cclé:o;e teljes s in·\· a s·'en1t·1rt:i
\1)n1ra gyakorolt nyon1<is e:: oldalról c~~~zc1;...,_n1:gs~~;niJ.:: i;~, 
a n~ha l·1gyis n1cg ncn1 akadályo? ható üvegtcst-elúesés leg
j1)bban c!kcrlilhctr'i. 

}' n cl o r (1.-elsr'i-Iregh) exentcratio bulbit vl!gzctt cocain 
alkat razúsa scgl!lyl:vel f<ijdalo1n nC!kül. l~ló~zör a co

cainsó porával a kötDhtirtyút l:rzésttlenitcttc, 1najcl rnegnyitvcin 
a kötúh<irtyazsükot, a sebbe i"f' n·OS cocaínsó-oldatot cseppen
tett perczró!-perczre. () t tava tr. ily esetben félbódítússal 
p<lrositotta a cocain haszntilatút. az ut6bbitól azonban hasz
not ncn1 látott, 1n1g 1J o r, ha enucleatiónál a sebbe folyton 
csepegtetett cocainoldatot, csak a l<itúideg át1netszésckor ész
lelt füjclaln1asséig-ot. 

:\Iindebból l<itjuk. hogy a cocainnal helybeli érzéstele 
n1tés a legtöbb szcn1111útt·:tnCl kitünóen eszközölhetó. s valódi 
;llcltls a betegre : azonban daczüra cnnl!k nen1 szalJa~I nérnelv 
kellcn1ctlcn köriiln1é11\·t c1nlités nélkül ha(T\·ni n1clvek biz~-. ;-,, ' . . 
nyos k<íros n1ellékhattisokra vonatkoznak, s n1elyek vigy;i-
zatra intenek. 1-::zck a n1<Ír elosoroltakon kivlil cgyrCszt a néha 
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előforduló heveny· cocainmérgezésekT n1elyek azonban jól ke
zelhetők, s hamar elnro~ohatók (l. alantabb). Előfordul továbbá 
szcrnműtételek alkaltnával genyes ophthaltnia is, a cocain
oldatban könnyen megtelepülő gon1bavegetatiók következtében; 
ezért nagyon ügyelni kell az oldatok tisztaságára (L fentebb 
az oldatok conserválását). Előfordul különösen tötnényebb ol
datok becseppenése után a corneahárnnak ránczosodása, helyen
kint lefoszlüsa is; 1negernlítik még, hogy cocainra a belsö 
nyornc.ís a sze1nben oly erősen e1nelkedhetik, hogy rögtöni 
glaucon1a tán1adhat. (Ez nagyon kérdéses ;íllitása a szerzóknek.l?.·i 

r\ s z á j bánt a l 111 a k közül a higanyos szájlobnál jelent
kező fekélyek és f<ijdalinas foghús ecsetelésCt <ijánlja 13 o c k
h a r cl t 5-10'' 0-os sósavas cocainolclattal C\'és elótt. n1ire a 
beteg- fújdaln1ak nélkül tud enni. 1\Lis tennészctü sz;:í.jfe:kély·ek 
c:lltal okozott fc:ljdaln1ak ellen is sikerrel használható a cocain, 
így különösen csecse111ők sz<í.jb<:intaln1ainál, n1int a soor-nál, a 
J~ednár-féle aphthákn~íl, ston1acacen<il stb. (persze óvatosan 
]Jánva cl az adagokkal, 1nelyekkel az ecsetelés történik.l, n1i
di,;n azután a fríjdalo1n n1cg-szünt<.'.:vel a szopás is lehetóvé 

tétetik. 
i-\ g a r a tb á n t a l 111 a k a t il!ctóleg S eh ni t z l e r 

2(' ,,-os cocainsó-olclattal ajánl ec.::;etclésekct ha búnni oknál fogva 
garathypcraesthesia \·an jelen (sápkór, tüdővész, hystcria, 
neurasthcnia): Jahn ugyanily oldattal az icllilt garathurut 
kellen1etlcn tüneteit s;:üntettc 111eg; L. u b 1 i n s ki és Pa
p o \\' he\'eny angina tonsillarisnál ö-l(t q·os cocain-oldatok
kal ecsetcltek s 1H.:n1csak a f;ijclaln1akat tüntették el. hanen1 
a vérbóségct is csökkentett(:k, s igy a g·yógyuhí.st is ~yor· 

sítottúk. Z e 11 e r l:s Prior a n1andulák kiirt<í.::;;it cocain
olclattal ecsetel<~s ut<.in nen1csal.: fiijclalo1n nélkül cszközölték 1 

hancn1 tapasztalták, hog-y a 1nütC:tnl:l a vérzés is egészen 
ielentéktelt:n volt: az ut('ibbi szerző g-aratn1ögötti tályogot is 
-f;:íjclalon1 nélkül tudott 1ncgnyitni, hr1 el<)zetcsen cocain-oldattal 

ecsetelte a garatot. 
G C: g e tii k r ö z é s né l s o r r tükrözésnél a rcflcx

ing·~rlékcny~Cg csökkentésért: J e 11 i ne k tr. hozta elóször 
javaslatba a cocain-ccsetelcst. ..::-\ le;;érzC:kcnyebb egyének is 
11\·uo-ocltan tlirik a tükrözC:st. ha köz\·ctlenül a tükör bevitele , ~ 

' 
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clótt 10-20",'".os cocainsö-oidattal (egy tépésccset segélyével) 
ecseteljük be az inyvitorhít, garatíveket: nyelvcsapot, hátsó 
;:_raratfalzatot; 1-1 1

/::. perez 111ülva az ecsetelést iscnételhetjük. 
Cocain segélyével a legrenitensebb beteget is kén,yelinescn 
tükrözheti a kevésbé gyakorlott or\'Os is . .f-\z így kezelt beteg 
az ecsetelés után hideget érez garatjában, majd a nvelés lesz 
lehetetlcni bár nyelési kényszer J·etentkezik, s n1intÍ1a n-o}\·ó 

b , 

ülne a torokban. oly érzése támad a betegnek. i\'Iindez azon
ban gyorsan rnúlik. 

l~ndolaryn~calis 111útéteknél a cocain 111ár ugy szólván 
nélkülözhetlenné lett. I-Iasznát eléggé rneg-vihí.gitja S eh r ö t

t e r azon nyilatkozata, n1e!y szerint / az en<lolaryngealis n1ú
tétek technikai nehézs<.'.:geit a cocain legy{izte, s a gégesebi::. 
szet 1ninden orvosnak közkincsévé lett~. 

I-Iogyan érzé.stclenítsük a géget a n1útét elótt ~ Cocainsó· 
oldatot kell használnunk. rnég- pedig :l<Y1/

0
-osat. Elóbb a 

g·aratot ketl tépésecsettel érzésteleníteni, azután tükör \·ezér
lete znellctt J)Uha sz/irec!'ltttel a n·(;uét, i_iu\·ch·e, ho(T\- a a(!rre. 

b :;, :::,_ b~ :::> b 

fcdf-:i széleire. annak znindk~t felliletére. a vallecul;ikba, a hang-
sztí.lag·okra, ciltalában a gé.~·i..:felülelet ininclen részére jusson a 
cocain-oldatból. I-Iogy vajjon az érzéketlensé~· s reílexhi~in\· 
hc;illott-e. azt kutaszszal vizsg;:iljuk, s igenlú .esetben azonné~l 
hozzúfogunk a n1lítéthez. i\z érzéketlc:nség 5-6 perczig tart 
ily clboinás után, di.-:: leht:t ez idót n1cg is nyújtani isn1étclt 
ecsetelés segélyével. I!y rnóclon habarczok, papillon1<-ik kiir
t;:isa. az alap edzése: lt.:gcnysavas ezüsttel n1inden reflex s fúj
da\01n nl:lkül törtl:nhetik iSchrötter, Irsai stb.). Gége
szor n1echanicus kezclt:se szintL~n sokkal khnn\·cbb f Prior' 

, j• 

s 1ncis n1lítétck Í::> basonlithatlanul sin1éibban eszközölhetók 
cocain-érzéstelenség rnellctt. ..-\ szerzúk cg'}·hangú kijelentése 
szerint, renclkivüli szoln<.i\atokat tett a cocain "écrefeke'h-el' 

.-, b ~ • ' 

különöst:n a gégefedó, kannaporczok stb. bujakóros és gütnó 
s fekélyei t:sctébcn jt:lcntkez/.i f<ijdaln1ak! nyelési neh~lyek, 
folytonos kiJhög-ési inger csillapitcísa ;í.Jtal. ..--\ cocainnak jótt
kony hat<isa ez irányban a niorphin hatásá\'al össze sern 
hasonlítható. r\ 10" r,-os cocain-oldattal ecsetelés ut~in ih- be
tegek fájcla\01n nélkül, rcflt:xg(·ircsiik nélkül esznek, isz~ak s 

~-2 1 -' 2 ()rúra n1cgszünnek a frijdaln1ak, s a köhögési inger 
1 S tör k. Jel l i ne k, l r s a i, !' r i o rJ. 
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.e\ heveny gégehurutot cocain·ecscteléssel. ha azt a bún

talon1 kezdetén alkaln1azzuk, coupirozni lehet; ha pedig csak 

a betegség kifejlődésének tetö!okán kezdjük a cocain alkal

n1azását, úgy a nyúkhártya duzzadtscigút jól csökkenthetjük, s 

a betegség lefolyását n1egTöviclíthetjük (P r i o r, J e 11 i ne k). 
11 a s s é e gége-choreát gyógyitott cocain-ecsetelésekkeL 

Prior szerint a tus s i s c o n v u l s i v a gyógykezelé
sében is haladást jelent a cocainnak helybeli alkaltnazúsa. 

Prior ily esetekben e16ször a garatot. 1najd a gége egész 

nyákhéírtycij;í_t, azután külön a kannaporczokat, a köztük \e\·(í 

gödröt, a hang-szcílagokat. s{it azok alsó felületét is (alkalina

san görbített ecset se~t:lyével), s{1t a légcs{) felst:; rt.'.szét is 
écsi.::teli hélro111szor napjúban lü" "-os cocains(Í-o!dattal. rraLin 

k(:vésbé haszn<ilható i;YCnnekeknél G re f f ne r elj<í.rc:isa, ki 
cocainos oldatot pcrn1ete alakj;iban légeztetett be jó erccl
n1énynyel (\. vények). 

(l r r ii re g· be n történo nH1tétt:kncl 1'rhynitis h)·pcr

trophica1 habarczok. idegen testt.:l~). \·agy coc<1insli-port fujt;ik 

a;: orrürcgbe1 vagy Ö" „-os olclatt1t alkalinaztak ecsetelés. be

CS(:ppcntések alakjában (S eh ni t z le r. 1-I t.: y 111 a n ru: a 111u

t1..:tek 1gy frijclalo1n s reJlext.:k nélkül voltak kivihctök. L>t.: 
:-,:yógyczélra is használták a cocaint helybclileg· orrb;:intai

n1aknúi: igy coryz;lntí.l, hol 2-ü" «-Os oldatba n1;lrtott gyapnt
ti.in1esz egyszer-kétszer az orrüreg\)(: hc:lyL~zvi.; jül hatott. t-Hr 

esetben, hoi a n<Í.tha nagy fej fújással jelt.!ntkezett. S eh ni t z. 

1 e r a cocain·oldatot porlasztóval \·itte az nrrüreg·be ( !. \·L:nyeld. 

_·\. fcjb:ij;is enyhült, s a lcfoly<is gyorsalib volt. C)Jy coryí:Ú

n;:lJ, n1ely infra- és supraorbitalis neuralgitlval j<irt. S eh ni t :·:-

1 e r 5" o-os cocain-oldattal ecsetelte az orr ny<i.kh;lrty:íjút. 

n1ire az elv<i.lasz.t<Ís kevesebb lett. s a fej szabadabb. Sz e n1-
t s eh e n k o csecsen1i'ik náthújúnül 17 esetben (2 hetes túl 

eg-1..::-;z 11 hónapos g-yenneknt'.l) 20" „-os oldatból 2 cseppet 
c~eppentett az orrba hatszor napjáLan. 

S eh ni t z le r ti.isszenb'.i gt:ircsi.ít. 111ely az orr corpus 
cavc:rnosun1ának v<'.:rb('isége fol3·tán (lelki felindul<isok, szcszes 

italok élvezete után) jelentkezett. sikerrel gyllgykezelt cocain-

1..:csetell:sek ~eg-élyévcL (?) 

_.\ f tii;::.; y ó gy ;is z a t lt:rén \V eb e r I~ i r.:: 1 alkaln1;1zta 
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elöször a cocaint a dobhártya érzéstelenítése czéljából n1úté

tek előtt, ügy, hogy ö-.10° .,-os oldatból nehán.Y cseppet vitt 
a külfüljüratba. l(napp, :\Iacnoug-hton Jones n1egerő

·s1tik adatait. s e111litik, hog~y habarczokat, granulatiókat fájda

!01n nélkül tudtak igy eltávolitani. I...:::. nap p a kürt kutaszo. 
l<ilüsa előtt az alsó orrj<irat, vala111int a ki.irt beszüjadzás<inak 
crzéstclenitését eszközölte cocain-oldattal, !'> f;ijdaln1as kö2épfi.il

b<intaln1al~ná! a kürtön át a clobürbe is fecskendezett cocain
olclatot kelló erec1111énynyel, vala1nint akkor is, ha a dob

ürben volt n1titét vég-zenclő. Z a u fal heven)-' otitis rnedi~inál 

:)''" os oldatnak a kiilfülj<iratba cseppcntésére hat<Írozott f<ij

dalon1csillapító hatást c'.szlclt, valatnint od~kor is, ha n1tir n1eg
nyilt furunculu:-;nk voltak a kiilfiilj<íratban. 

_·\ fog ;is z n k is j1 i hasznc:it veszik a cocainnak a fog
hüson Vl~gzt~nchJ n1lítéteknél. n1idhn (:\ég a .sz<Írazra törölt fog
hu:-;-feliilctr.:t -i-5•· „-os cocains6-oldattal ecsetelni~ n1irt.: a 

rnctszes c:-ak csr.:kc!y füjdali11at okoz. vagy épen sen1n1it. 1:og

hu:-:;isn;d a 1_·<1cain· oldat suh,uing·ivalis befecskenclés alakjában 

l1in n1egkisért\·c 1lt.:n1c!yck últal (:\fart i n), dc ügy látszik 

az crec11nények nen1 oly ri.:nrcsek~ h0gy érclen1es lenne ki

tenni a helcgct az ily esetekben rendszerint jelc:ntkez(:i kcllt> 

1net!cn. li<ir enyhe, cocain-n1érge?.ésnck. l·'ogtön1ésnl:l G i 11 e s 

1 l\.:ö!n) cocainun1 n1ur. a\, kész1ttette ( !. vények) az arsenes
:-;avas pastát a pulpa elroncso!;l.s;í.ra, a roncsoltls ekkor csak 

c:seké!y f;ijcla!on1111al törtenik. 

_.\ n \' g· y ó gy ú s z a t i ;.;·yakorlatban l·:. 1•' r a e n k e 1 

i llerlin) honosította n1eg a cocain ha.szn;dat;ít. i\ vulvaris és 

\·aginalis nyákh;lrtya he\·cny 1~s fi.:lheveny taktiros lobjún;í]: 

l11..:gye:-> cond)·lon1<Ík~ l1ug)·cs6nyiLisi caruncul;ik len1etszése, 
fekélyek edzést:, szen1ére111ajki t;ilyogok n1egnyitú~a e\útt. ha 
20" „-os s/isavas cocainnlclattal ecseteljük a n1egfeleló nyák

htirty;1rt::szletckct, a fc:ijclaln1akat n1egsziintetjük, illetve kcletke
~t.:siiket 111eg-gc:ltoljuk: ugyancsak fcijclalon1 nélkül eszki_izölhetjlik 
a vt:relvonc:ist a 1nél1 hüvelyes rC:szébóL vagy étethetjiik, kana

l;l:~hatjuk azt crosit:'ik, illetve rc:lk e~etén1 ha a fe:1tebbi tö1nény
:--l'gíi oldattal t.:l('izf1\eg ecsctcllínk. I-la a n1éhürben vagy nyak

\·:--at.-irn;íban akarunk (:dzest. kapar<ist. t<ígit<ist eszkiizölni (pl. 
l It:gar-f\.:!e t;lg1tókkai:1 f;1jclal•)1ll nélkiil. a Playfair-féle kutasz 

q 
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vattaboritékát kell 20".:'~-os cocainsó-olclattal beitatni1 s 5-10 
perczig a rnéhben tartani (IZ o p p e). S ch r a n1111 chlorofonn

n1al bóclitás nélkül végzett hüvely és 111éhclőesés esetén col

poraphia anteriort és posteriort egy ülésben: s érzéstelenítésre 
20('io-os cocain-oldatot haszn;:í.lt. Pruritus vulvae eseteiben 
1necrbecsülhetetlen tüneti szer a cocain; használhatunk kenő-

" csöt (3: 100) vagy oldatot (5-10°.„-os), 111ely készít111ényekct 
napjában többször kell alkalmazni (Ama n n, J o s. 1-1 o f
n1 a n n). \T aginisn1us szán1os esetét is sikerrel kezelték cocain
nal (F r a e n k e 1 E.. H o f ma n n, C az i n, \V o l te r i n g) 

a touchiroztís, tágítús, vagy cohabitatio elött. 0·03-0·04 gm. 
cocainsót tartalinazó suppositoriun1ot alkahnaztak a szen1ére1n
résbe, va~·y 3-5°.·11-os cocain-oldatos vattatö1neszt helyeztek 

a hüvelyben1enetbe. 

~-\szülészetben Le Favre alkalinazta a cocaint; 

szülónónél -± csepp 4°-(,-os oldatot fccskc:nclezett a nlcllső és 
h<itsó n1éhajakba, s azt tapasztalta, hogy az első szak szül

fájdalrnai a 111inin1urnra csökkentek: ha a hüvtlyíalba fecs

kendezett cocaint, szintén al<ibbhagytak a !ájdaln1ak. Ugyanó 
en1líti. hogy cocainbcdörzsölések és ccsetelések gátrepedések
nél igen hasznosaknak bizonyultak bt:. 1·' r a e n kel E. szülés 
kc:zcleti szakában -±q 0 -os cocainoldattal \·ag·y kcn<Jcscsel kente 

be a 1nl:h hüvelyi rtszét, s a hii\·ely fc.Js{) részlétét~ a ki

tolási id1'1szakban pedig a hüvely alsó részletét s a vul

varis nyákh<irty.::it, s a legtöbb esetben kevés Yolt a ícijdalo111 

a szlill:s alatt. 
\r l: ~· b é ! reped é s e k (fissura ani) esetén a n1útét 

tlhtt, deíaecatio el6tt l; r a e n kel :200 (,-as cocainoldattal 
ec.'.iettll:st aj;i.nL J)ettelhei111 végbél- és hólyagtencs

n1 u s n zl l cocainsupposítoriuinok:it \ {)'03 g·n1. cocain. rnuriaticun1 

egyben! alkal1nazott kitünó sikerrel. búr nern to1rtós hatással. 
z li 1 z e r ;1 férfi és nú húg r cs ö v é ne k l:rzéstclcnfté

sérc hasznúlta a cocaint. Több oldalról közlik, hogy cathctcr. 

endoscop bevezetése, lCgeny:-:avas ezüsttel edzések. f<ljdaln1at 

oi~ozu befecsken<lezCsek a hüg·ycs{'.ibe fújdaln1atlanok~ ha 2-3 
k<:nl. 2°,-q-ns cocainoldatot fecskendezünk elúzetcsen a 11úgy

cs(ibe. Bon o gonorrhoeanúl a fajclaln1<1s n1ere\·cclések s \·ize

lési í<ljda ln1ak cHcn n1:h;iny csepp ::!n„,1-os cncainoldatot siker-
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rcl használt. 1.\. cocain ily esetben napj<iban 4-5-ször alkal
n1azandö. 

I-I ól y a g k ó 111 o r zs o lás i 111útétek is fájdalo111 nélkül 
·cszközölhethk. ha a hólyagot előzetesen cocainsóoldattal ér
zéstelenítjlik. IZ o v ;:í cs ] ó zs e f tnr. és 13 o e eke l (Strass

burgból) közölték ez irányban tett kedvező tapasztalataikat. 

H o e eke 1 40-50 g-n1. 10-15°· 0-os cocainolclatot fecsken
dezett a n1lítét előtt a hólyagba, s csak így érte el a hólyag 

érzéstelenségét, n1íg 1( o v ács J. tnr. a hólyagnak előzetesen 

lang·yos 2° p·OS konyhasós vízzel kiöblítése után a bcfecsken· 

dczctt 25 kc111.-nyi .JY.: 11 -os cocainoldattól múr elegendó sikert 
Litott öregnt:l. liataln<-il egyaránt, rnennyiben 1/ 4 - 1/ 2 ÓriÍn <Ít 

tartott a hólyag érzéstc\ensége. IZettdben lZ o v ;\_e s tnr. 

esetei közól toxicus tünetek is léptek fel 1 rnint azt akkori 

segécljc Szén ;is y 111.-tnr közli. l~nnek n1agyarázata az: hogy 

a hólyagköveknél rendszerint hán1fosztott helyek szoktak a 

hólyag nyéikh<irty;í.j;ín lenni. s n1ig a sértetlen hólyag ícls:dvó 
képessége igen csekély: addig a hólyag hán1fosztott vagy 
fekélyes helyeinek felszív1:lképességc igen tetcines. ·.r.·,zcn kö

riiln1L·ny na:-::yobb rnennyisl:gti cncainnak a beteg h1)lyagba 
vitelét esetleg cllenjavalhatja. 

1\ kis sebészetben és bórg)·ógyászatban 
szint·(;n haszn;:íthatónak bizonyult be a cocain. lí n n rt csecs

bin1b(.1k eczcrn<ijánál szoptatás elótt nehány perczczel 0·5 

-1° ',)·os cocainolclattal sikerrel végzett ecscteléseket (szop<Í.s 
cl/itt a csccsbi1nbó <.'.:s környéke jól len1osandó_L ajúnlja továbbá 

az ily t..:csctclésekct a herezacskó s a végbél eczen1áj<inál a 

viszketés, égó érzés lcküzc!Csére, \'nlan1int fájdal111as alszár

fekClyekre. s lupusra az edzés clótL \'<1gy ut<in; Z e 11 e r rnú

sndfnkú ég·csi sebeket 2U 0
.
1n·OS nlclattal ec::etelt: s a fájclaln1ak 

szúntek, ugyanó ily oldattal ercclált és lobos aranyeres cso-
111ókat is sikerrel ecsetelt: \\"e is s e n be r g herpes zostcrnél 
iJ"·n·O:-i oldatot használt 2 ór;ínként; tit, ecsetelésre a f:íjclal

n1ak n1egszúntek, a piros udvar clhalv;inyult: s a g~vógyulás 

is g·yorsabhan kö\·etkezctt lic, n1int különben szokott. :.\1 a n
e\ e 1 b a u rn bujakórnak higanykC:-;z1tn1l:nyck bór al<i fecskendczé
~ével ti:irtcnti '.,;;ytigyit<is;ln;l\ ;1 higanyos oldathoz coca.int i.s 
tetetett, s a befccskcnclesek ut;in a kliiönbcn jclentkcz{í. néha 
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heves és sokáig tartó faijdaln1ak kirnaradtak (!. v~nyek). Bubók 
felnvitása, .<.íltalában a bórön n1ets1.ések, bármily czélból tör
téni~nek is azok, fájdalo111 nélküliek~ ha előzőleg a bör alá 
-±~öu/0-os cocainoldatból 1

/:,-
1

/ 2 Pravaz.féle fecskendőnyit 
fecskendezünk; ha a bórn1etszés után a rnélyben kell még 
111etszéscket végezni, ügy a sebbe csepegtessünk a fentebbi 
olri atokból. Pa u l T h i e r y hydrocelc punctiójánál és az azt 
követó joclbefecskenclés előtt ajánlja, hogy 5-10°/i)·os cacain
oldat fecskendeztessék be 1/"!. órával a n1lítét előtt 1 Pravaz
fecskendóvcl a n1úteendó helyen, xnire a 111útét fújdalon1 nél
kül hajtható vCgrc. 

„.:.\ c o e a i n n a k táv o l hatás a i t a be l gy ó g :y cí
:-; z a t n1 é g e cl cl i ;..; n e n1 h a s z n ;:i l t a k i o 1 y n1 é r v b e n, 
111 int azt t a 1 ú n 1 ehetne. _~\ cocaint rnint s ti n1 u la n s t, 
a na lep ti e u 111 o t 111ég ritkán használják, pedig kis (JUl 

-(}():2 gnnos adag-okban gyorsan s kitün6cn hat. Carclialgiún<ll, 
:..;·yon1orhyperaesthesiúnül, g-yo111orfekélynél a rájclaln1ak le
küzd~St;l'é ()·U:2--\J'ÜÓ g111. per OS gyakran 111Cg'\CpÓ hatással 
\'an. Csillapithatlan húny;isnál is kitün1') s1,olgálatokat tett. 
1nint azt elóször ;..r o r. \ \ 7 e is s (Prága) kllz\é, s 1nint azt 
Engel ni a n n (I..::reuznach.l s :\I i 1 le r is nieg-e1-,isitették, sut 
F 11 u el 111 a n n co·venescn ~csod<is hattisúnak<:: n1onclja. .:\z • h ~- -

;ldag 1~ 11 g e 1111 a n n szerint lÜniu· os oldatból 10 csepp hárorn
szor napjüban„ I-Iy:.;teri<lsok hány<is<ínél[ Z e 11 e r siker nélkül 
adta, annúl jobb haszn;:í.t vehetjü~\'. a cocainnak tengeri beteg· 
:-it:~nél, részint proph,ylacticu:; czt:lból, r~szint a kifrjléidi.itt 
ti.i;1::tek elle11. ;\I a na s s e i n \Szent-Pétervár) volt az els6, 
ki ez ir;inyban több esetben kisérletckct tett. _.:.-\z adag, rnelyet 
n . .:szint prophylacticus czt.'.!ból, részint a n1;ir kifejlúclött beteg
ség esetén creclcnénynyel nyujtott, csekély volt (O·lö grn. 
150 g·cn. vízrt 2-8 óránként egy teás kanúllal). 0 t tó hajó-
11rvos 111cgerós1ti :.\1 a n as s e i n <illit;i..sait~ csakho~·.Y 6 nagyoblJ 
adagokat u. i. ü·OL5 --0·02 g-111.·ol adott a sósa\'as sóból B·szor 
napjúban, s különösen terhes n(íknt:l clics..:!ri hatásút, kik köz
tudon1ás szerint trósen szenvednek a tengeren: a h<iny<is, 
cnlt.:lygt:s 111ár e~'}· adagra 111egszünik, s csöncli.:s, nyugodt 
a'.on1ba n1erúl a beteg. :\I a na s s e i n cholera nostras betegek 
hányását 1s jeli tuclt;1 J.:is adag cocainnal C.'.'.iillap1tani. sc'it a 

UHI 

co!lapsus is n1egsziint cocainra, n1iból kifolyólag ajánlja a 
coc'1innak n1egkisérlését ázsiai choler1iban szenvedőknél is. 

.i\I o s le r és 13 e s ch o r ne r ide:;es asthmán<il salicyl · 
savas cocaint adagoltak~ 1nelyből O·OJ g111-ot fecskendeztek 
a rohan1 kezdetén a bőr aLi s tapasztalták, hogy a rohan1ot 
ily adag gyorsabban eln1etszette: 111int mAs szer, s a roha111 
visszatértét a szokottnál hosszabb időre kitolta. Néha jelent

keztek ugyan kellemetlen mellékhatits tünetei (szédülés, fekete 
látás), de ezek sokáig nen1 tartottak: n1ások ily· esetekben 
111

: 0 .os cocainolclattal belégzéseket (:20 gr. oldatot) ajrinlottak. 
(\\Te is s e n be r g). I_. a s eh k e\\" i t s ch angina pectoris négy 
-e:-'et~ben volt 1negclégecl\·e 0·02~u·118 gin. cocain mur. 
H-··~·s;~er naponta nyujtott adag<Í\'a\; a szer a 1nár rneg
jelent rohan1okat nen1 rövidítette ugyan n1eg-, de intensitüsu· 
J.:at csökkentette, s több napi használat után a roharnok eréi· 

ben s tartan1ban alábbhagytak, vég-re egészen eln1aradtak. 
TI.:::;y rnitralis insufllcientía s általános arterio-sclerosis esetében 
H napi haszn~í.lat után a fentebbi adagokra I11<Ír n1egszlíntek 
a rohan1ok, t:pen úgy eg-y n1ás esetben is, hol arterio-sclero
sis Yolt jelen. 

Pop o \\' kezdette legelőször a cocaint idegzsábás fc:íj
dalrnak ellen b6r alá fecskendések alakjában használni. l~se· 

tében a h<iroinosztatlÍ ideg zsábújánál l0°/0 ·os oldatból . _ 
fecskendót használt el, s H ór<ira n1egszűntek a fájdalrnak; 
n1idön isn1ét jelentkeztek. a fentebbi adagot istnételte: 3-ad 
napon n1egszíínt a zsába. S eh ne ide r {13aden-I-3aclen) a 
h;,iron1osztatú ideg :2-ik és 3-ik ágának zsábája esetén, rnely 
n1oir B~ad ízben jelentkezett, uf;yancsak sikerról értesít. () sali· 

·cylsavas cocaint használt, tnelyből O·OJ grn.·ot fecskendezett 

a pofa bt>re alá, a 111ivel rögtön n1cgszüntette a fájclaln1akat. 
s euphoria. kés6bb alvás állott be„ H nap alatt 8 ily befecs
kendést vé.g-zett. ;\ 6-ik napon n1ár csak az iclegágak kitérési 
hely<.'.n nyon1tisra volt f;:ijdalo1n. n1elyet azut.::ingalvanáran1 3-szori 
alkalrnazúsa n1egszüntetett 1 s a beteg gyógyult. :\Iu rre 1. 
lJ a Costa, :\1~nc1e1 szintén 111egerősítik neuralgi<ik esettn 
a cocain fájclalon1szünteti'i hat~iscit„ 

(Tgy hit.szik. hogy rn o r p h i ni s 111 u:.: esetében az e 1-

\" o n á.::; i R y ó g- y rn ó cl tart a 111 a alatt }.:lentékcny szolgú· 
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latokat van hivatva tenni a cocain, b<ir az irodalon1ban nyil
vánitott \·éle1nényck nern egybehangzók; ha azonban vigyázva 
alkaltnazzuk a cocaint, s ne1n feszítjük túl követeléseinket, s 
csak nlint segítószcrt tekintjük, n1ely a 1norphinabstinentia 
kínos tüneteit egy időre nlegszüntetni képes, úgy 1neg lehetünk 
hat<Í.sával elégedve. r\ leghelyesebb azon álláspont, n1elyre 
()bersteiner helyezkedik, ki azt n1ondja1 hogy ne111 sza
bad a cocaint a n1orphinis111us ellen oly gyógy8zerúl tekinteni~ 

1nint pl. a chinint a váltóláz ellen: hanen1 olyan cnyhító Cs 

segító szerül az elvonási kezelés tartan1;1 alatt, n1ely hasonló 
jclentóségü, n1int a chloroforn1 a sebészetben. ..:\ n1orphinis-
111us kórjóslatát a cocain nen1 v~iltoztatta n1eg. tal;;in csak 
annyiban javitotta, ho.~·y 1nost n1;ir olyanok is alá fogjúk Yctni 
1nagukat az clvon;:ísi gyógy1n()clnak, kik rettegtek az is1nert 
abstinenti;t-tüne.tektól, vagy kik gy<iv<ik voltak arra, hog)' a 
g-ycigyelj<irás kinjait elviseljék, .s kik azért azt félbeszakitották. 

1\ cocainnak n1orphinis1nus elvonási gyógyn1ódja alkal-
1n<Í.val használata i\n1erik<iból ered: 1878-ban 13 ont le y kö
zölt eseteket, 111elyeknl:l részint a rögtönös, részint a foko
zatos rnorphinelvon<is alkaln1ával a inorphin-éhséget s a col
lapsust cocainnal sikcrlilt legyőznie. Európában l;- re u d figyel-
1neztetett a cocain er.en hasr.n;'Íra, s ajánlotta tapasztalataiból 
kifolyólag, hogy <i n1orphin lassú eh·on<isakor ernclkeclő 

cocain-adagokat s csökkenő niorphin-adatokat nyujtsunk be
tegeinknek: rögtóni n1orphin-elvoncísncíl pedig annyiszor (}1 gn1. 
cocainsót, a hányszor a n1orphln-thség jeléntkezik; éí rnaga 
égy esetben 10 napi cocain-keze!Csscl (naponta 3-szor subcutan 
U·l gn1. cocain 111ur.) teljes gyógyulást l<itott egy 111orphinist<Ín<í1. 
13 ont le r és I:;- re u cl adatait rnegerősítik S eh n1 i dt: IZ a n k. 
l)ujardin-13eaun1etz, IZichter, \\.~hittaker, ()ber
s tein e r Cs szü111os an1erikai szerző . ./.\.. l b r. 1~ r l e n 111 e y e r 
bár ncn1 tagadja el a cocainnak azon hatt.í.sát, hogy a 111or
phin-Chs0gct, vala111int a többi abstinentia-tünctekct koriátozza~ 
kifog;isolja rövid ideig tartó hat<Ísút, s n1ús egyéb hátrányait. 
111clyekról alantabb fogunk szr.ilani .• -\n1crikai or\'osok a 1 e o
h o 1 i s t <Í k n <Í l a z e l v o n éÍ. s i g y ó g y 111 ó J a l a t t e p 
o 1 y h a sz n ;l t 1 <Í t t <l k. rn i n t 111 o r p h i ni s t ;i k n á l. 

11. CIJ(:AI:\U:,J HYDHOC!lLOI\\CU)I. lHö 

_-\ z el 111 e g' y ó g :·ász a t b a n () b e r s tein e r és 

1-I e y 111 a n n kisérlették: 111eg a cocaint. 
0 be r s te i ne r neurasthenic:ín<il s az azzal közel rokon 

hypochondrián;:í.l ne1n hitott ugyan gyógyhatást a cocaintól, 
de a különbeni gyógykezelésnek hathatós adjuvánsát látta 
benne, s jó palliativ szert. 1nely egyszersn1ind önbizahnat és 
b~ítors;igot öntött a betegbe, a n1ivel tudvalevőleg a legfonw 
tosabh lépés a gyógyulásra 111ár rnegtörtént. ](.önnyü deprcssio
<í.llapotoknú_l tévesz1nék nélkül tünetileg szintén sikeres a 
cocain-adagolús, n1ennyiben a nyo111asztó érzéseket enyhiti, 
111ig n1elancholiánál, különösen n1elynt".l érzékcsalódások com
plicálják az állapotot. nagy izgaln1at okozott a cocain a vcírt 
fcldc·ritó hatcls helyett. I-I e y 111 a n n 111cg-erósiti ()be r s te i
n e r ezen utóbbi észleletét, de 111egjegyzi, hogy ó hysteriánál 
cs neurastheni<in<ll 11~111 észlelt sen1111ine111lí keclvezó hat<Íst. s 

igy azt hiszi'. hogy az eln1egyt:J~yászatban a cocain 
n i n e s e n s z e r e p r e h i v a t v a. 

J\_ cocainnak szán1os kelle111etlen n1ellékhatása 
V<.1;~12 r~~-;~Íy-tk olyJ~or agga.~zt(Jk. s n_'._el)'CJ.=et _elkerúlni ne111 

;·dl hataln1unkban, n1ert az-Ük ncn1 annyira az adagtól rug·gnek. 
;~11nt lnk<i_bb --~z egyt!1lt6Y:- kit~-- cocciiilnal ·-ke_Zehink; u. i. azzal 
n1~i;:tisztúban vag)-:unk, hogy I:~n-dkiviil Sök · ·~Sctben fordul 

eló idiosynkrasia cocain ir;int, különösen nőknél; gyern1ekek, 
aggok, \·~rszegény egyének szint0n rosszul türik azt. l(elle-
111etlcn n1ellékhat<ísok nen1csak akkor jelentkeznek, ha a cocain 
bór alá fecskendcztctik. hanen1 akkor is, ha nyákhártyák 
ecseteltetnek be azzal, vagy az orrba, sze111be: fülbe csep
pentctik az. Ily kcllen1etlcn tünetek a .szédülés, elhalványulcí.s, 
e1nelygés, ;ijul<isi érzés: légszon1j, szapora érverés, szívdobogás, 
lelki izgatotts;ig~ aggódó t:rzés, ;i\talános gyengeség érzete, 
rernegés, agrypnia~ sexualis izgalo111, n1el:y tünetek közül hol 
cg-:vik, hol rnúsik, hol több egyszerre lép fel. l·:zcn tünetek 
10-HO perczig is eltarthatnak, függ1Jen tcnnészctcsen a szer· 
vezetbe jutott cocain 111ennyíségc'.t6l. De nen1 ritka az iro

dalon1ban a~ __ e ny c o e a i n · rné r g· e z0 s sern, nJ;;_l,t:,~„ek 
tünetei (',r;iki~ ta1:tat'-1ak:~·s----·ffgg-áSZt6k ____ „1C1féfnet:. S p e a r c;;y 

;~!11éi:TI-~~tr----1na-tt:·;-Jzi1:i1- oly tüneteket észlelt 11·even)· cocain-111ér

~cz(:s alkalin~lva!. n1int opiun1·1nérgczésnél: ezen tünt"tek voltak 
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coina, livid arcz, erós 1nyosi:;;. a lt;::·zCsnck~ <.'.r\·crCsnek gyéri.i
ltse: az egyén alcoholista volt. s le akar\·án szokni a szesz
rő\, cocaint fec:-<kendezctt bóre alú; ez esetben ré:;;zegitó 
1nennyiségü szeszt is ivott. s utc:ina O·ö gin. cocain 1nur.-ot 
fecskcndett be. I-I e .Y 111 a n n egy fiún<il 1 gni. cocain n1ur.-ot 
hasznúlt cl a garat és gége beecsetelésére cg-_r n1űtét folyan1ún. 
erre Ö órán át tartó apathicus álo1nszerü állapot, telt szapora 
érverésscl1 csekélyen szaporodott légzéssel, rnagasabb hő111ér
sékkel következett be; visszahajlási tevékenyst:g. pupilla rendes 
állapotüak voltak. D uj a r din -13 e a u n1 e t z több anaen1icus 
egyénnél észlelt syncopet, ha 2°/ 11 -os oldatból 1-2 kcn1.-t 
fecskendezett a bőr alá; Schilling- ü'(Hj gin. sósavas cocaint 
fecskendezett a foghúsba, s teljes cszn1életlenség~ érzési é.s 
1nozgüsi hüdés: arnaurosis. si..ikets~g állottak be; ugyan ú ez 
esetben, 111időn at:therbefecskendé.sék s n1<:Í..s analcpticus szcrt.:k 
hatástalanoknak bizonyultak be, an1ylnitritct lé gcztctett 

be a beteggel kítünó erccl111énynyel. Schilling- ez<....'n 
ajánlatára ne111csak kifejezett ht:veny 111érg1.:zésnél, de a kcl
lernetlen tncllékhatási tünetek ellen is gyakran haszn:í.latba 
vétetett tnár az an1ylnitrit, s pedig kielégit(·; sikerrel. Súlyo
sabb: görcsós tünetekkel jciró heveny 1nérgczés esetén 
chloralhydr<it, chloroforn1 belégeztctés. paraldchyd 
a pharn1acologicus ellen111érgek. 

A heveny cocain-n1érgezésnél sokkal i:{yakrabban for
dult rnár elé'> az i cl ült n1 ér geze s. Dél-..c\1nerikában n1ár 

rég is1nerik ezen betegséget. I~leintén a cocain kelle1nes ha
tc:í.sai, a fi:íradtság 111egszünése. a keclél.Y élénkülése, az euphoría 
csábitja az cn1bert a cocain élvezésre: nem sokára oly 
c o e a ín-éhség kezd jelentkezni1 rnint rnorphinistákn<il a 
1norphin ircint; rövid icl6n, fhleg- ha 111int történni szokott. 

növckedó napi adagok fogyasztatnak el, ideges lesz az eg}·én. 
tagjai rcn1egnek~ <iln1atlan, s étvágytalan lesz, v é ~·re n y 0-

111 o r ú s ág o s n e u r a s t h e ni e u s á l 1 a p o t fcjlóclik ki. 
J:;:gy an1crikai szerzú () e r o rn e 1(. l:l a u d u y) állítja, ho~<r 
a cocainista sokkal jobban elsatnyul, sokkal szcinaloinra 111el
tt:1bb. 111int az alcohol vagy az opiun1 rabs1.olgája: testile.~·
lt:!kik:g satnya az ily crnber, s végre tlid6vészben pusztul el. 
}~ r len 111 a y e r. n1idnn e t<lq:;yn_}! ir, clJ:g sötéten festi a 
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kórképet, <le rnint 1nonclja, 
szinei. inert a ki látta arna 
é::; erkölcsi életnek, 111ely 

111C:g xnindi~~ ncn1 elég- sötétek 
gyors ron1badfílését a testi. lelki 
cocainistáknúl jelentkczik

1 
az a 

c o e a i n h o z e s a k e g· r ha s o nl ó rn ér g e t i s rn e r : 
a pálinkát. 

1'iszta idült coc;:dn1nérg-czést l:'.:urópában eddig- csak kc
Vt!Sct észleltek, az esetek többsége 1norphinisták idült cocain-
1nérgezése, mely a cocain segélyével eszközölt elvonúsi gyÓ6Y

rnód alatt fejlődött ki; ezeknél, t'1gy látszik, szövődött kór
képpel <illunk szcn1ben. I~ássuk előbb a tiszta idült cocain
n1érgezést. I-I e y n1 a n n könnyebb eln1ebetcgségbcn szen\·c
dúktH.;J hasonló képet l<itott kifcjlúclni, ha a cocain hosszan 

alkalrnaztatott, n1int paranoia hallucinatori;incí.l; ha a cocaint 
kihagyta, tig·y az érzékc!':ial/>dások is eltlíntck lassan. ()be r

s tein e r az idült cocain111éq:.~·czést a deliriu111 alcoholicurn
hoz hasonlitja: hallucin.atiók, étv<igyta\ans.::íg-! álmatlanság jel
legzik azt. I-I a u p t 14· éves fiunál, ki 8 h('1napon át tett 
n1ag<in<ll cocainbcfccskcndésckct, s vCgre tll<Í.r naponta 4 g1n.-ot 
haszllált el, nehéz hallucinatir"íkat. estefelé félclrni érzéseket 
görcsrohan1okka\ párosulva észlelt. ]j o r ne 111 a n n kie1neli. 

hogy cocainisn1usban szenvclkík közveszélyesek is lehctnek, 
s két egyt:nr/il en1ll:kezik 111c~, kik a környezetctt leli..ivéssel 
fen)·c~·ették. 

l\Iorphinist<lknál kifcjlóLl<'í idült cocain1nérgezés, úgy lát
st.ik, 1nég sokkal súlyosabb. I·: r len 111 e y e r ily esetekben 
latúsi hallucinatiókat i.ildöztct(:si rögcszn1év1.:L psychicus gyen
geség,::;el, en110kezctto1npul;issal észlelt i gyakori volt betegei
nél a tcrjenghsséf.,; a beszl:dben, levelezésben; ;1 e i f e r t 

na~y nyu6·talanságot, ingerültséget, összefüggés nélklili bó
he.szcdüsCget, egy szr'ival oly képet látott. 1ncly élénken cinlé
keztetett eln1cbcí.n talon1ra. J\z idült cocai nn1éq„;ezés gyóg}·kcz,~lése 
a:: abstinentiában üli, legyen az rögtönös. vag·y fokozatos. 

l(étségkivi.il súlyos a hevt..:ny. 111ég- inkc:í.bb az idült 
cocainrnérgezés kórképe, de 1ninclt.:z ép oly kevéssé fog za· 
varni benniinkct a cocainnak alkaln1azásában, niint ncn1 zavar 
a hc\·eny é::; idült 1norphinisn1us a n1orphin haszn<Ílat<iban; 
azonban figycln1cztessc11 n1in<lez bcnnt!nkt.:t arra, hu,!y a 
C\icaint n1értckkel s \'ig)·<izattal ali.::aln1azzuk. 
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;\ cocain alkal1nazásának ellenjavalatai az 

idiosyncrasia cocain iránt, sz1\r. és ecl<.'.:nyboí.ntalinak, különösen 

a szív zsiros elfajulása, idült 1n:yocarditis <.'.:s athcron1atosus 

folya1nat az üterekben~ olygaen1ia, chlorosis, anaen1ia perni

ciosa~ 1eu~aen1ia, isz<ikosság, visszaélés dohánynyal, epilepsia: 

hystericus görcsök. 
.'\.z adagolúst illetííleg, nehogy isn1{:tcljiink, a 111ár ecl<lif; 

elósoroltakra l.;cll utalnunk a t. olvasót. Bels6leg oldatban 
vagy labdac~ban nyujtjuk a cocaint. i\dag 0,01-0.0~\-0.05 ! 
grn1.-ig pro dos és O,OH-CL05-0.2 ~ pro dic. 

c„caini h\'drnch!or. ()·6 
l"ng-11. c11;(.i1. 2f"i·U 
:'II. f. unguenrnm. 

/1~·'. (·oe;tin. hn.lrnchlor, O·l-Oi"i 
~aec!i:ir. ~lh. :J·O 
. \l. L puh. di\'. in ;J,,~. :tC•\11. \"o. 

/!.'.'. ::;.-:El-:~ég ~·~t:t011 egy !''lrt. 
Ten:·.<nm~11:i! :; vi.:giJ,_:lnyil;i__.;]J:< li :li- \ 0

:"!.r•li;dgi:i. hypcn_·me~i~. 

nyi l1edi.r,:~ijlend{;, 

Ni·. f ·(\c:iini liulrncld<ir O·fi-1 ·(J 
. .\riu. rh:.~t'. i"10·í1 

1n . 

N/. ( ·,,c:1iui hrdrnchl•H. O·i"i 
.-\.pi:i.e d~-~1. lU·ll 
l!:;,]1-;\rg. l1icl1lor. c:r1rro::. Q·!l(I\ 

.l/. /. ~·'1111io. Filtr:i. 
.l//1S. i:t::i:heié~rc ."i::gk·Ídt· 111:rmdc· 

[IS. lli;r ;:b f:.:cskend0sre fr 1 ,,~"~ 
1:oc:tÍllnlrl:tt. .-\„: un·o~ J.::.:;:élie: Nf'. 
Ki~dili :1 \1"irii11 \·égn:hajtandó 1u\í
t0tt·kn,:l an:i.esthdi~;iLís c;'...:lj:ll1t',J 
1 ~-1 í:.:c~keuü<inyi h:t~z11:il:1nd•• vl. })S. 

R:·. (_'oc1ini hydn•chlnr J ·1) 
_.\,piac dest. :-:·o Nt. 
Spiriu1- 2·0 

.1/!JS, E.iib1dcg. 1()• „-o~ cncaino],Jat. 

( 

0

<>i.;:1ini hydrndllur. íl· lö-0·:.!;l 
!:utyri Cai.;:10 •iu .. ~. 
Ht 1, ~1q•pn~ii. :\o. i°l. 

E;.;y •Llr:1lH•t clha,;;·.nú]11i s;'.iik~~g 

l".-'c-:~11. ·1·enc~mu~. 

( "oc:1i11. hydrndilor. iil·!\1-0·i"1 
'.\!·irphin. hydn•ch!ror, O.:! 
·1·inct. lkllad{.1111:1e (fJ'O)-lO·U 
.-\·!ll .. -\myg1b1. :nnar. ~i"1·(l 

N/. 1_:<1cai11i hnlr•1chlnr. O·Oti- -O·l .l//! . .-\d \·itr. ln·:din . 
. \ipJ. de~;. -li°YO :--;, Ór. l(l_::.1;) c~cppl'I. 
h::dii ddnrid l lyp<'rem1·.;í~. ga~tralgi:1. hy5u.:ric:t 
:\'ill;lc • .\111ygd:d. ::n1ar "" O·fi h:-·p·~r:t·.~~thcsi::. hy;;kr. cunrubi11, 

. l!/JS. :'lldq.!cl1 l1d0.;;zC~rc j•cnndct:••l1••I. 
Tu_,-:i~ <;onnihi;·a 1 ( ;rt.:ffnl'r). /,'/'· < :nc:tini hl'(lrud1l<•r. 0·"2i°l-Oi'1 

_.\,111:i.~ dt::-1 • 2i"iO·U 

1:::1: p:1-t:t !lll)!!i~ 

J.'„;.:(>n·, .. ~nak. F{ gti.,m,:,, 
]•>1lp:1 clr<inc~·-,];\_,::r:i. 11:1,1:\. 

Kalii chlorici fr() 
.\q11:1,· L:u1n>cera~: 111·0 

.1// IS. !'"rl:i~í"lú\':i.l :u orrh:1 \"it:!l\h;_ 
\ '1•ry;:;; r;;1:ij;\s,,nJ l~chnit:.i•..:r). 

I1·oialom. 1. T ~eh u di. !\c.:i~~·-ki:;:cH au,: l'..:ni. ~1. r;:1ilt-11. lH-!li. 

:2. <; 11 i \," i: r' 11!-1. n~turdk tL·;; (!r"°''.'.l"" -i111pk~. t.S70. !':iri,;, 

:„ 1--:'.l,·L .:..:•:r !'h:\rlll::cc,·\1t:,d1·: r·iwmi<·. !l. „\u!l. 1-"8-...:. l:l'rli11. 

-l. ~ ~ !1:.: 1·. !1: .. ll"i:•·rTn .-\r.·ri-.:i111it:-.:l. !\· .. \uli. 1~-.:!1. J:uJi11. - i°J. \ "g 1-

·cy~ ,;•<; <C:·,;/f/" 

/;ttlf 
<'.'S 
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S eh ne ide r. Cnmment:ir ;:nr nc;;terr. l'harmacnp. 111. :\utl. 18ti0. 

\;, :::\ i e lll a ll !l. Cber eine neue organisdw Bnse in den Coc<J.b]iittern. 188U. 

Gi•ttingen. - 7 . .-\ n re p. Übcr dic phisi•il. \\"irknng des Cnc:ün .. ·\n:h. f. 

l'hysiol. 187}), J;d. XXI. - :'I[ o s,:"· L'eher die physiol. \\'irkung (1es Cocain;;, 

:\rch. f. exper. l'athul. n. i'h:lrmnc'>L nd. :!H. - H. Tu ma s s. L'eber llie 

\\"irJ.:ung de,: salz~:111ren C'.Jcains anf die p;;ychomc,tnrischen Centren. .·\rch. 

f. exper. l'athol. lL l'harm'.H.:ol. Ud. ~~- - 10. K n l le r. L'dier die \'er\\'\!ll

tlnng" tle;; Coc;tin zur :\11acsth1.:;;irung am .·\11ge, Cesellsch, der .-\rztt.: in \\"ien. 

Sit;:un~.188±. (h.:t. 17. - 11. \\"iiifler. Znr lncalen Cocainan:iesthe;;ic. 

\\"ien. med. \\"oehen~d1r. 1887. :::\u. :?. -1:?. _I u 1. \\" :i g n er. Eine )fcthudt.! 

dnreh Cocain I·Iaut;\11:1c,;the;,ic 1.n er1.e11gt.:u. \\"it.:n. mcd. BHittcr. 188ű. :\u. íi. 
lH . . \~eh e n li r :i. n d t. Dit.: phy.'i,,1. \\"irkung und lkilentu11g des Cocain. 

mnriat, !Jcut~ch. med. \\"ochen,:clnifr. 1883. Ucc. l:?. - 1-1. {1:1 C n s t a :i.nrl 

!'e n rq s~-- Ul1,;:.:n·atir1Jis Pn the diuruk iidlucncc uf C:"r::iin .. \mer. med. 

Sew~. 1B8(i. I'. (i/7. - li°l. <Itt:\'.' 1111', 111.:til. 11487. Sí'.cm·.:,;zct ::~. ::z.

lH. J t· 11 i !le k. \\"ien. :'lk<L \\"Pche11~i:hr. J.')8.J. So. -li"i ..:~ 4ti. - 17. Kii ni g· 

,: le i 11. \\"icn. :'llcd. !'re . ..;~c 188-!. :\• __ „ -12 :.:~ ·.í::I. - 18. F" d <> r. \'; i '-' n. 

Hl. \\' l' ii e r L i el. :'llonat~chr. f. Ulir:.:n-

heiikunde. J.~:-\.l. :\<H', ]', l~l\l. - :21J. \\" i 1 /. ·~ 1. Cebi:r (_'uc:1in:u1:i.:.:~the~it.: 

la:i < 1!'l'r:uin11t:n in der :'lluudhi1hle. ll:tgl'll iu \\'. 188\i. - 21. F r :te n k e 1 E . 

<·l'ntr:dld. f. (;yu:t<:colP;_:. 188.!. :::\<1. -!H. - ~:!. Sch11it:.!cr. \\"icn. ;\Ji;d . 

l're.,~-.:. 188fJ. :\11. ~.l. - 2H. Schr;i,m m, Centraibl. J. <_;yunccolug. 188i°>. 
\"o. 15. - ~-!. I u el „'. e r. :\!lg-cm. :'llt:(l. ( 'cntraL'.<·i;, 188-!. Dl'ct:. lB. 

2;)_ f;(,l"t:i:cl. {,;:tzctte mi.:d. de Stra~~l1ro11rg. !~Híi. :\P . ..J.. - 2\í. S:.C· 

11 :i .-: ~ y S. ( !rv. !Ictíl. 18.Sli. H-1. - 27. :.1„ .~ l:.: r. Dt:ilt,,ch. :'lktl. 

\\"uchen.-chr. lS!:'fi. :\o. 11. :2tl. L:t:;ehkie\·ir~ch .. \l!gcm, med. 

\ ·cntraLcil. 1ti8!i. fi. 12/U. :!H. l'o I' 11 w. \\'ral~ch. 188-L :\1„ -!\l, --
;)11. Freud~. Centr:tlh!. f. d. ge~. Ther:q'- 18f'.LL :::. 28\.!. - :-31. Oher

~ : e i ne r. \\"icn. me(l. Pre~<·: 18t'i'). - ;-):?. n u :\ r din· U e :1 u m e t ::. D:dh:t. 

g:.:n. dc ·rhCrap. 1H8i"i. !'. !(~:1. ~_):-\. Jji;ugnier·('nrl)e:t11. Bull . 

;.;Cn. rk Th~r:tp. l8l'.i-!. :\ o. 12. - B.!. E r 1 :.: H !ll e y e r. \\' it·ri. mt·\l. Lbaer. 
1.--,'-'li. :\11, :?:!. 

21. Coffein kettős-sók . 

Hatásuk. :\ cof(ein üjalJb idúben egyrészt 1nint e a r

d i a e u 111 a dig-ital is helyett annak pótszercképen. n1ásrt.:szt 

111int cl i u rt..: ti e u n1 sz1rbclntaln1ak ut<-in fell<.'.:pi.í hydropsok
nál. de 111<.is esetekben is. tekintélyes szc1'epet j<itszik. :\Iint 
carcliacun1nak incompcnstilt szi\·bajokn<:il ol)· hatása van. n1int 

a cligitaiisnak. csakhogy gyorsabb. 1~l6nye 1 hog-y nincsen cun1u

lativ hat<lsa, s n0ha akkor is hat I\. i ege 1 szerint. n1ikor 

a digítalis cst:rbcn hagy. l·Litrúnya azonban. liogy n1int crós 

agyiz.~·ato. na::.;yobb adar<'">kban nCha oiy izgalrnakat. <ilrnat· 
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lanságot, szédüll:st, flilzügást idé:z eló, hogy használatát abban 

kell hagyni. i'dint cliureticu1n az clsórangúak közé tartozik, 

n1ert egyrészt a vérnyon1ás fokozása útján (a digitalishoz 

hasonlóan) cn1eli a cliuresist: cle tnég inkább: 111int azt Y. 

S eh r ö cl e r szép kisérleteiben kin1utatta és I..„ a n g g a a r cl 
n1egerősitettc~ ettől függetlenül is, a veseepithel direct izga

t<í.sa útjún, tehát 111int igazi cl i u re ti e u rn is hat. T-Tcit
rány<i.~ hogy 1niutún húgyhajtó adaga n1eglehetősen n1agas, 

en1észtési zavarokra könnyen szolgáltat alkalmat, ép úgy, n1int 
a digitalis és a .scilla. 

;-\ rl:gi coffeinkészit1nények a fokozottabb igényekkel 

szcrnben nen1 úllhattük n1eg- helyüket. .f\ tiszta cotTein rosszul 

oldódik vizben, a coffeinun1 citricun1, 1nely egyszerü keveréke 

a czitrotnsavnak s a coffeinnak, a sav jelenléte folytán job
ban oldódik ugyan vizben. de nem lévén só, nen1 n1indig· 

cgyfor1na, s ig_y ne111 is n1cgbizható készit1nény. 1' a n re t 
igyekezetének köszönhctó, hogy igazi coffcinsók jutottak kc

zünl-:be, rnelyek vizbcn is jól oldhatók, 1nelyek állandóak. 

s 111clyeket viz ncrn decon1ponál ; n1ert p. o. bár a cof(cin 

kénsavval, sósavval és brón1hydrogcnsavval jegeczcdó sókat 

kl:pez, dc ezek vizben oldva azonnal szétesnek cotTeinra és a 
1negfelelő savra. J\ kávébabban a coffein 1nint kalium-coflcin 

ch\orogenat kettós-só van jelen, n1cly n1cglehetósen állandó: 
ezen vegyület használható lenne thcrapcuticus czélokra, ha 

ncn1 lenne coffcin tartaltna oly csekély {29°/0 ). Ezért Tanret 

tekintve. hogy a chlorogcn v. kcívécscrsav sokszoros hason
latoss<ígot 1nutat a benzoesav, fah(isav és salicylsavhoz: 1neg

kisérlette ez utóbbi savak segélyével cotrcin kettős-sókat eló
c:íllitani. Igy készitctte a e o f f e i n u 111 - n a t r i o - be n z o i
c u rn o t, coffcínun1 natrio-salic}·licun1ot és <t 

e o f f e i n u 111 n a t r i o - e i n n a 1n y 1 i e u 111 o t. f\z clsó kett{1 

a l\I. Gyk. TI. kiadásúba is fel van Yéve. lVIinclhúron1 kettús só 
coffCinhat;ist gyakorol) s ez C.:rtelernben haszn;iltatik n1int 

cardiacu111 és cliurcticun1. valan1int neuroticun1, kiilönösen 
he111icrania sy1npathico-paralytica eseteiben. valan1int neural
gi<iknál is f<ijdaion1csillapitóképcn. 

14 1 

1. e 0 f f e i n u 111 na t r i 0 be 11 z 0 i e ll Ill. 

IIh-. >!. (;yk. !!. kiati:i,;. 122. \'égy: l'0rr:i diirz.;iilt lJenzoe~nvr.s natri· 

umnt 1.0 gmol. !'orr;í (iiirz,;ij)t coffeit1t H.O grnut. E!cgendfi me1u1yi~Cgü Jcr:i
r,1lt vi1.r.t.:I megne<lvcsit\·e. rlün:;;iild j•;I ii~s,:e é~ s;::irits<l meg. 

Vegytan. r\ készitrnény fehér an1orph port képez, n1ely 
u\-cnc.rén benzoe szacrú aron1aticus, keseri.i, benzoc izü. I-Ia 
:::..- :::. b ' 

kt.:t óraüveg között vig-,yúzva hevitjük~ úgy jcgeczes coffein 
sublin1<il bel6Je. .l\ kcttös só 2 r. n1e\eg vizben, 40 r. bor
szeszben oldódik, chlorofonnnak coffcintartaltnát titadja, s ez 

.t()' 1/ 0 --±G 0
/ 0 -ot tesz ki. J\ chlorofor1not clptirolva a n1aradék 

jól adja az an1alinsav-kén1\ést (chlorvizzel bepúrolva súrgc;

piros szin) n1cly an1111oniak hozzáadására biborszinbe inegy 
;itl. .:\ kettős-s«í vizes oldata sósavval fehér jcgeczes csapa· 

dCknt ad (benzoesav)~ n1ely csapa<-k:J.:: eltünik1 ha elcgend/:lt:n 
hi'.Jitva hc\·itj.lik t.'.:1) ú1r\· eltlinik borszc:sz hozz;:íaclás<ira is. \Tas-::-. ' ' ;::-~ 

chloridclal a vizes o!dat vilügos barna csapadékot ad (ferri

benzoat): 111ely c.:ltünik, h;l eg-yiclejüleg- sósavat és borsztszt 
adunk hozz;:í. 

Adagolás. Javalatok. 111i11t a cotreinnél. l'-örülbelül 1 sr 
c()Jfeinnak nen1 e:.;észen ::2 sr. felel n1eg ezen kcttós-sóbcíl. 

.:\clhatci bor alü !'ccskendcs alakj;:íban v. porban v. \'izoldat
ban napj. ;}--1X.O:l----0,2 :.,;111. 

1. < ·,,i1·eini 11:1tr!n-b,;n;:nic. LO 
.\quac <l'":it. l:HUJ 
."yrn11i l\.11]1. !d:i<:i ~11 1 () 

J/Jis. :!-:\ '·r. l t:r,-;L_ 

!.'/. ( ·,J!f·:ini Il:ttrio"l1:.:11;:rJic. 2,(l 
.\rpt:it: d'"~t. 10.0 
>I. f. ,;(.jut. li!tra. 

::!. (.: o f f e i n u 111 na t r i ()-S a l i e :y l i e u 111. 

! !iY. >L í ;yL. lf. J,i:<tL \~;l. \",_:gy: ['orrú d;i1·,:~i·lt ~:iLcyLaY;.t S.O blll"~· 

l'<>!T:i d\ir.c~iilt c;>lfei11t l0.0 g111nt. Eleg:.:ud" rn'"nnyi~t!gíi lep:iro!t vizLel nwg

ntd1e.,itr1!. diir;'.~idd j",J ii~.'?.t: ._:~ :;.c:irit.-d lllt'J.';· 

Vegytan. I;ehl:r~ an1orph. ;.;zagtalan por, jelk:gz<·i k12serü 

cdr..:~es izii. n1cJ\- ha 180° C·ra l:eviltt:tik, coffcingúzöket bo
c:-;út el, ha czel~et hideg· t<iq.;ylen1czen felfogjuk, szép górcsói 
jegecztLÍkct kapunk. ::! r. vizben é-.s 20 r. bor.szc:o;zben oldódik, 
s a chlorofonnnak coffeintartaln1At, különüsen ha n1elegitjük, 

;itaclja. .:\ chlorofonnot elpárolva lt:galább 5Uu 0 111aradékot 

nyt:riink, 111cly hO.'..;"}' cn!Tein, azt az a1nalinsav-kl:n1ll:s fogja 
nn1tatni \!. 1 alatt,1. ~·\ kcttos s<Í vize:-; oldata vaschloriddal 
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sötét Yiolette szinreactiót ad. sósavval pedig salicylsavból 

álló jegcczes csapadékot nyerünk. 111ely 111elegitésre kellő 
higitás n1ellett v. borszesz hozzáad;:is~í.ra eltünik. 

Adagolás. Javalatok 111int a co!Teinnél. 1 sr. coffeinnek 2 sr. 

coff. natr. salicyl. felel 1neg .. /-\elható bór alá fecskendés alakjá

ban, porban, vizolclatban napj, 3-4X0,1-0.2 ~m. (!. vényc· 
ket sub 1., 111elyekben a benzoesavas készitmény a salicylsavas
sal helyetlesithető) 

A'/'. Cnffeiui intrio-salic.-1. 1.0 fi.'/'· ('„ffcini Hatri<J-salicvl 2.0 
• Eben~:i.cchnr. :'.'.lenÍhae )),() l'a;;tae Cac:i.ot •. ~ac~har. 

>I. f. pnh-. div. in dus. n.cqn, Xu. 10. <jl!. s. ni f. trochisci Xn. 10. 
/)S. 2-i-I ••r. 1-2 port. fis . .'.\:ipj. H--1 dl1ot. 

Irodalom, L T :t n n c t, I\eí. J:1hrc,:;ber. f. l'h:irm:H.:qgn. !'barmacie 

etc. l,'-Hl-k2. ~- íi8:-l. - 2. J; e e 1: u r t;; !.'..~ 11 i r ~eh. Ildli. der pract. Phar

m:icie. lkl. !. S. ;'i°i2. - B. S eh mid t. Lehrb. der pharmac. Chemie. II. l~d. 
S. 1288, - -L ;..; te r n S. On·„si ! !etil. 1885, l.'.i·f. 8. ~::. - ::'!. ;..; ;: !.'. k :i e,:; ll. 
< ln·c„~i I !..:ti!. 1880 . ..:\·f, ::!2 <i.'i iJi-). ~:. 

22. C!'eolinum. 

lsme. ~-\ ere o i i n 188G-ban egy han1burgi czég ;:iltal 

!ón a kt:reskcdésbe hozva <.'.:s antiscpticun1 gyanánt aj;ínlva, n1int 
hc:lycttesftójc: a carbolnak és joclo!orn1nak~ n1clyck n1ögött 

hat<is tckintetCben nern n1aradna n1esszc; e n1cllett a carbol

nál olcsóbb is. és - 1nint ;-i\lítnttük - teljesen <irtaloin né:l

klili. I~kí;í.\11t;;isi n1óclj<it a cre0lin-n.:szvényt{trsas;í,g nen1 tette 

közzé: n1;:ir ez a körUlinc'.·ny is l:cll, hogy· óvatoss<igra intsen 

a szer haszn;:ílatát il!etóleg. 1\nnyit tudunk róla, hogy bizonyos 

fr1jta an:..;ol k6:-:zén k<itr<iny<inak sz;:iraz lep<irlása által nyerik
1 

<.'.:s hogy hat<isa valószinüleg· a benne foglaltató ere s r l 0 1-
h n z \"an ktjt\·c.:. I Iogy ar.:onban a kószénkátr;:íny sz<itntalan 

lep~irl<isi ti.:nnényci közül n1clye\.:et t;1rtalinazza, ncn1 tudjuk, 

inert csak c.\.{ycsekct sikerlilt isol~ílni: igy azt sen1 birjuk n1eg

itélni. hogy adntt esetben jó vagy haszn;:ílhatlan crco\innal 

van-e dnlg·unk: Ligy hogy, n1int I~ i eb r (; i eh hclyc.scn 

111onclja. cgls:-:en a gy<iros tetszí.'.:.sí.'.:n n1úlik. hogy n1indcnnap 

rn;:is l:; inú:; fajta creolint hozzon a piaczra: vagy hog-y 111ús 

gy;iro:;ok creo!innak nc.:vcr.:zenck n1c:ís vegyi procluctuinokat. 

J\J!itj<il.:. hogy a cn::olin nen1 111<ls. 111int a 111~ir ré~·chbcn 
isineretcs s a p o e a r b o 1. 

(:f\Eül.!"U:•l, 

A ere o 1 i n (Pear:;;on-féle) szörpszerú, barna vörös, kc:i.t

rányszagú, égető, csipős ízú, setrtleges kérnhatásü, nehezen 

111ozgó folyadék. l3or:-:zeszben: actherben. chloroforn1ban, eczet

savban rninclen arány szerint oldható. \ 1izzel kávéhoz hasonló 

színü, zavaros, en1ulsiószcrú, zöldes fényü folyadékot képez. 

Savanvított vizzel barnás fol\·aclékot ad, rnc:lycn egy zsiros 

réteg wüszik, 1000 C-ra hevít\;e -!5°/0 párolható le belőle, 110-
1±70 e. között n1ég 26.3°/o destillaturnot ad: s körülbelül 22.9°/o 
balzsarnos anyag niarad vissza. ;-\ han1uja 5, 77 D/o. .l\Iás fajta 

creo\inok, 1nás gyárosok procluctun1ai ettől nagyon eltérhet· 

nek. 1-Iutatják ezen eltéréseket az analysisek is, n1elyek tör

téntek. 

1'h. \\.e\" l tc::tt ih·en anah·ticus vizsg;_ilatokat. e) a kl:t . . . . 
l(>l~1jtút elcn1czte, u. i. a J e y e s·P e ars o n-félét~ s az .:'\ r t-
111 a n n-fl:lét. i-\ Pearson-ftlét az i1nént jellerneztiik. 1\z i\. r t· 
111ann-fé1 e ettó 1 abban különbözik, hogy· a e t 11 e r

b e n nehezen oldó cl i k. J\. Pearson-fl:lc crcolin carbnlt 

nyon1okban tart;1ln1az, az .:\rt1nann-féle nc:n1. l\Iindkét kí.'.:szit· 

n1én\· 210-·::löO(I C-núl forró k<itrúnyalkatrészcket tartaltnaz, 

tchüÍ: fóle:g szénhyclrogcneket és a nehéz olaj (Sch\reröl_) 

s anthracenolaj phenoljait. .r\ phenolok natriuinhoz \·annak 

benne n1egköt\'e. 1~ze:n phenolatok által tartatnak alighanen1 

oldatban a szénhydrogének. 

.:\ két kereskcdelini czikk t.:len1zésekor ki.i\·ctkczók derül

tek ki : 

.\ r t ln :1 11 !l e r ,. \> 1 i u j :t 

t:1rt:1!m:1,-

:-;;:l.'.1i11 ydn•geneket 

l'helh>!nk:1t 

-":\\":Ü::~t 

'.\' :ltrÍ umot 

J ·ö'·' 
O·B" ,, 

_I •: y <: ·' • l' t: :1 r _, , · " e!'"(' 1 i i, : 

u:·t.iln1:\:· 

;i(i·\j'' 

:!:!'Lí".„, 
(l·.1'' ', 
:_!·-!-·' 

J\ cr1.;:olin-készitrnényt::k n1c.:&;·Llizhatlan~;i;:_;:it. iliet\·c YÚ\

tozandóságát Cs ig-y \';i!tozó hat<is<lt i:-; él~nkt:n i!!ustr<llja a 

fe!lti tübJ;izat. Júl n1onclja \\"cyl, hogy a két fajta creo\in 

annyira kü!önbözik e;·;:·n1tistóL hogy c:-;ak a neYLik hasonl('1. 

_i\z Cf;)"CS nevezetesebb vegyületek. n1cl:-ek a crcolinban 
foglaltatnak a 111;ir cn1htett cresylol-on kh-ül. a naphtalin. !luo
resccin, anilin, tol:iiJin. phcnoL picrinsav. 
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I~ 1 e t tani hat ú s. l~ s n1 a re h és l~ is e n be r g a 
creolint elsúrangli a n ti s e p ti e u n1 n a k tartjúk : szerintük a 

staphylococcus pyogenes aureust l:s tn;ís 1nikroorganisn1usokat 

is §::yorsabban öli rneg1 n1int a carbol. Szagta\anitó hatásút 

is dicsérik. }lint erélyes antiparasitictunot r·· r o eh ne r en1eli 

ki. l( o r t ü n1 szerint adstringens és a vért 1negalvasztó tulaj~ 

dons<igainál fogva jcí ha e n1 o s tati e u n1 lenne. S p a e t h, 

l\. a u s eh e, ]3 o r ni J-I i l 1 e r és 111ások azért is n1agasztalt<i.k. 
n1ert a szervezetre teljesen ;irtatlannak vélték; az utóbbi két 

t:V folya111;in azonban tekintélyes sz{unú n1érgczés n1crlilvén 

fel) nézetük n1eg lett cz;ifnlva. 

.:\ r11érµ.ezés jelenségei. ha a creo\in bárhonnan is fel· 
sziv6dntt: htinyois, has111cnt'.s: a h;inyadék és bt:Js;ír zölclc.-; 
szinti, creolinszagú (ép ügy a lchclt:t is:1; a h/in1érsék crosen 

lt.:sF.;í.llhat: a v1..'.gtagokban esetleg· napok 111l1lva is klnnicus 
;r,ürcsök jelentkezhetnek; a vi;:elctbcn a crcolin ldn1utathat(,l, 

r.:;.:yszcrs111ind acut vcsegyulad;i:-ra vall<'i alakc!c1nck is vannak 
benne; csr.:k(:ly 11..~p- t..~s nl;ijnagyohbnd;ís icterussal pürosulva 

is l::p fel. I<:gy esetben feltiin/) volt, hngy 1ni11clkét alkar h:iti 

ft:IUlctc érzl:ketlt:nné Ion. 

Használat. Sebl:szi czélokra ](ortlin1 . .Spacth, Jess

n e r. Ne u d i.i r f c r stb. hasznú\t;ik. :'\ bctegck, n1int irrig<ilu 
ant-isepticus í()lyadél.:ot jcil tllrik, inert nc111 okoz Cgctú L:rzést; 

czenkivlil n1ég sarjadz<ist ck)scg1t1·1 Cs javit(1, vüladékcsökkent('i 

cs vt'.rzéscsillap1tó tulajdons<Ígai is felhivj;:í1.:- r;'t a n1úte\·ó 

nrvos figyeln1ét. 1 fasznúlható ectoparasitük ellen is. Ily czélokra 

:1i'. ;l\!atgy(:'ig·yúszatLian n1;í.r rég alka!n1azz:ík. Gyennckgyt:>

~y;iszatban sebkezelési czélokra \\"a eke r {~Hinchcn J kisé· 

rclte lllt:!;. de eseteinek nagy szán1;iban t.:rtis cczcn1a s a 111ásod

(okt·1 <'.:gt..':snek n1cgfeleló sebek kclctkeztt:k; ezért is a gyennck
~yakorlalban n1ellúzenclú. P u r t s eh e r é:-; i\ 111 o n kötr'1-

h<lrtyagyulad<Í.sok és fekélyek stb. ellen ajún\j<i.k; E i te 1 be r g· 
pedig otorrhocán;\_\ irrigátiók (s a ktilsh hallójárat eczcin;:í.j;i

n;ll ketúics (2: 100) alakj;íban. S eh ni t z le r 111indennen1ú 
.-;z;ijüri hüntalo1nn;í\ (angina cliphthcritica, tonsillitis follicularis 

stb.) alkaln1azta gargarisn1a alakj;íban (1: 100-öOO) . .-\ szülé

szeti gyaknrlatban I\:. o r t li n1 atonicus vérzésnél 2!1 ,,-os crcolinos 

gazc-zal jele:-; ercdrnényt ért cl. 11clsi;\cg 1 l ctg-111. - 1 gn1os 

1-!5 

dosisban) is adagolt<ik 111cir 1nint desinficienst, s hasn1enések, 

dysenteria, typhus, t_yphlitisi gyon1ortc.igul<:ís, hólyaghurut stb. 
eseteiben több-kevesebb sikerrel. ~r a e ni ú k, o x )'uris e 11 e n 

ne ha sz n á l t a s s ék; az irrigátiók alakjában a belekbe fecs

kendezett crcolin erősen 1nérgező, inert gyorsan szivódik fel. 
i\Iinclent összevéve, bár a creolinnak desinficiens, antisepticus 

hatását nem lehet eltagadni, 111 ég s e 111 aj á n 1 ható gy ó gy
s z e r ül, főleg változó összetétele n1iatt, n1ely nem hozza az 

orvost azon helyzetbe, hogy hatására n1inclig bizton szán1it
hasson. l(ülönben titkos szernek tekintend6, s n1int 

ilyent orvo::; principalíter ne alkaln1azza. 
Adagolás. Sebés1,ethen, szi.ilészctbeu t/~-~P/(>-os oldatokat 

haszn:lltak. Cystitisnél lH'>lyagüblitésre. gonorrhoeánúl a húgycsií 

e~; hüvely kifecskcndésCre 1-5 pro n1illc oldatok szolgültak. 

J)eis. gyornor- és bClbajoknál O,B-0/) g1not adtak H-szor napj. 

cap.s. ;;·e\at.-ban. 

.:>',~. (.°r,:nliui 1:!·1) 
~pirit. diiut. :2'11 
·rra~a;.;:uith:i.'-' :2·(~ 

Su..:<.:i Li·piir. i·uh. 
1\.::(1. Li<p1ir. pnh- :;;, :2~·0 
i:. 1. :i. piluL \""· :2(H). 
] 1c'. :2-i-l·~c·.nr n:q•j. 2 pilul:it 

!".:venni. \:'p<t<:th). 

Íi/. Crc· ,]ini :2·() 
.\·[\! . .\it:nth. pip~r. i)()il 0 
)![).-.:. tnr"kví: 

1._.-\ngi1n t<in"ill.) 

i.'t. 1 ·r~oEni fr() 
1 d. L u; !f,;i lUHl 
>!. f. :iui w. 
! I~. :;:iJ~,-;Jt:;;. . 
( . ..:..:.:hit::'. ]'hthir!rr~i . .;.) 

\ 'n.· ,:;n: :2·0 
:\..:id. i11Jrti.:1 lO!l·i) 
)l. f. !'· det. :"l ,;i.:;i.t. 
:-:. hillt•;1,or 

1, 1-'el:élyekre_l. 

Irod.alom. 1. L" m :\re h. 1 ·~1Hr:dl1i. 1. l:ni.:t~ri<>L u. !':11":~.~itt:BI:. 1Ki:i7. 
:-;-„. ln. 11. - ~. :-;J•n•:th. >Hlnche11. me<l. \\".a.:hen~d1r. 18.~8. :\(l. 10. 
'\ K n r tii m t 'emral!ol. í. ( ;1·n:tt:1:1d. 18HO. kbr. i.-.:. - ·L \\"eb e r. eulkt. 

;r;t'.dii.:n!. 188~. i'· l 181. - ;;. ~ p :te t h. !.eitsi.:hr_ f. Th,~r. 188~J. :\(•. -L 

Ii. \\"a e k (' r. T!wn1p .. \lonat~h. lHtHJ. \"11. Ii. - 7. Th. \\' t~ y l, B.:r. dcr 

d, \\l~dL ellem. < ;~ot:lhd1. !HR!l. l. :-;. 1:-H~. 

23. Diuretinum seu Theobromino-nat!'Íum cum natrio
salicylico. 

( · 1 l N < N C 1 [ OH ') e, -• ''' 1
'' 'a, •• 'COO Na .. 

Vegytan. 1\ diuretin a legújabb ht.1gyhajtók egyik l.::ivá
l(Jbbia. n1ch·c.:L S eh r ii de r n l'. k a thcobro111innal tett kisér

h.:tei. alapjá:1 e;. r a 111 tr. l(opcnh;lg-<dlall alka\n1ozott cló~z(jr. 

] 

.f 
:~ 

í 
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A di u r etin u n1 fehér, '„~ rész nleleg vizben oldható, 
kissé dohos szagü) édes-keserü izű port képez. rneleg vizoldata 
kihi.ilve se:111 zavarodik rneg. Ne111 nl<:Ís e készítrnény, n1int 
rnolecularis viszonyok szerint készült összeköttetése a theobro-
1ninnatriu1nnak és natriun1salicylatnak. Bár előállítási módja 

(K no 11 és C o m p. Ludwigshafenben "1lítja elő. Patent.) rész
letesen nem ismeretes, \T u l pi u s tnégis azt hiszi, hogy az 
következőleg történhetik n1eg: 1 1nolecül theobromin (C7 I-Is 

N, O, = 180) 1 molecül natriumhyclroxyddal (Na OH = 40) 
big oldatban összehozatik: 1nidőn a theobrornin pillanat alatt 
feloldódik 1 mol. H, 0 ldiasadása mellett; az oldathoz most 
1 n101. natriun1salicylat adandó, 

e. ll OH J('( 
' - ' COOi\a = 'l 

s az egész sz<-irazra bepárlandó, nlidön azután a kettős össze
köttetésnek 302 részét kapjuk 111eg

1 

e I I " e " e I I OI-I 
' - '"' .1, "''- ' - "COU i\a. 

n1clynek eliné!ctileg 4H·7°.:n thcobron1int kell tartalinaznia. 
-'A,_ I(noll és Cornp.-féle cliuretin tényleg 48 11 

I) körül tartaln1az 
theobrornint, nlig rnás sz;:í.rrnaz~isú készítn1ények, rnelyek szintén 
foq„;alon1ba jöttek. csak B0-38°/u·Ot tartaln1aznak: s ezért ez 
utóbbiak ügy l<:ltszik~ inkább csak kevc:rékekül~ 1nint kettós 
összeköttetéslil tekintendők, s tennészetesen kevesebb theobro
n1int tartalmazv;í.n, csekélyebb hatást is fog·nak kifejteni .. /\z 
eddigi kisérletek többnyire a 1( no l l-f él e k tsz í t 111 én y re 
\·onatkoznak. \T u 1 pi u s szerint a készít1nény jósúgát egyrészt 
a szintelenség1 lehetó szagtalanság, vizbcn könnyü és tökéletes 
oldhatóság fogja n1eghat;:í.rozni, n1ásrészt a theobrornin-tar
talo1n eltnéletileg- adott n1ennyisége, a theobron1in tisztas<iga, 
s a salicylsavnak n1c:nnyist.":gc. J..\ theobromin rnennyiségét 
úgy hat<irozhatjuk n1cg, ha len1Crt 111ennyiségü diuretinnak 
vizes oldatát híg :;;t\'\"al pontosan neutra!isáljuk, 1niclőn a 
thcobron1in kicsapódik, n1íg a salicylsavas natrium fel nern 
bornolv;in, oldtltban n1arad. 1.\. kicsapódott theobron1int szürón 
összegyüjtjük. sz<irit1"uk, s !en1tr1'ük . .i\Ie<r kell J·ccrvezni hou\· 

:;-, ::::.~ ' <"'.>~ 

cg-:' kevés lehasadt thcobro1nin oldatban rnarad. s a szürón 
útrnegy; ez azt!rt történik, mert ezen alkaloidát a natríun1-

147 

salicylat bizonyos 1nértékben oldani kt::pcs. \í u l pi u s szerint 
ezen veszteség nem tetemes, p. o. 2 gn1. kifogástalan diure
tinből a s7.űrópapiron összegyüjthetó iJ,SB gin. theobron1in, 
s csak 0.13 gm. n1egy át a szúrón; ha a két összeget össze
adjuk = 0.96 gn1., a 111i n1egfelel 48°:\1 theobrotnin- tartalon1nak; 
ennyi van a l(noll félében is. Ha a diuretin nedvesebb, úgy 
44°/0 -ig tnehet le a theobron1in-tartalon11 azért vizsgálat előtt 
a készítmény szárítandó. A theorcticusn~il (49·7°/0) csekélyebb 
az alkaloidtartalrna a legjobb készítn1énynek is; úgy látszik, 
hogy ez n1akacsan visszatartott viz jelenlétére vezetendó 
vissza

1 
t. i. a gyári el6állit~ísnál nen1 szabad túlzottan szárí

tani a cliuretint. n1ert a leveg<':í szénsavának befolyásúra ilyen
kor a theobron1innatriu111b6l natriu1ncarbonat képződése n1el
lett theobron1in hasad le, s ekkor a készítn1énynek \·ízben tö

keletes oldhatósága szenvedne. 
A szúrön összegyi.ijtött theobro;nin tisztaságúra nézve 

fontos, hogy vigyázatos hevítésre olvadjon n1eg, hogy subli-
111álhatú s natronlúgban teljesen oldható legyen, hogy platina
len1c7.en n1aradék nélkül égjen el. I-la n1indcz n1egtörténik~ 

úgy kizárhatjuk a cofteinnak. valan1int n1ás fertózó anyagok~ 

nak jelenlétét. 

n1eg: 
A salicylsav 1ncnnyiségét 

}\ theobrornín eltávolítása 
következóleg 
utcini szüreclék, 

határozzuk 
valatnint 

a n1osóv1z is összegyi.ijtetnek, vúlasztó tölcsérbe öntetnek, 
s aetherrel rázatnak~ ezutún a folyadék kevés (2 gm) 
.sósaYval (2ói';'IJ·osJ n1eg-savany1ttatik. s újra jól összerázatik. 
„-\ vizes és aetheres oldat elv~il<isa utún az aetheres 

olclatbcíl egy le1nért próbát üvegcsészében bt.::poirolunk, s a 
10011 C-n<:il száritott n1aradékot (rnely nen1 1nás, n1int salicyl
sav) lcrnérjük, s ebből kiszá1nitjuk az összes aethercs fol:yadék 
szilárd rnaradéktít. \F u l pi u s szerint ennek ncrn szabad többet 
kitenni, 2 g111. diuretint véve alapul, (l,77 grnn<il (cln1életileg 
0,762 gni. lenne_). I-Ia több lenne a n1aradék, akkor, vagy a 
szabülrszerünél több natriun1 salicylatot tartaln1az a készítn1ény, 
vagy pediK nen1 111<is az, rnint theobron1insalicylatnak keveréke 
natriurn salicylattal. Tényleg vannak készítn1ények forgalon1ban 
thcobron1inu1n natrio-salicylicu111 név alatt, n1elyck 80-38°/0 

theo\Jr<Jnlin rncl!c:tt üO(•:',J natriun1salicylatot tartalrnaznak. 
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.i\. diuretin jól zárt becsiszolt üvegdugós üvegben tar
tandó száraz helyen. 

Hatás. :\I i t s eh e r 1 i ch adatai szerint a cacao111agvak

ban lévő theobron1in qualitativ ép úgy hatna, 1nint a coffein, 
csakhogy gyengébben. r~~ i le h ne békákra nézve kimutatta) 
hogy ezen feltevés nen1 egészen helyes. A theobromin alka
tában, szen1ben a coffeinéval, egy methylcsoport hi.<inyzik, 

s ez n1cgváltoztatja hatáscit. .i\ két alcaloicla szerkczt:te egy-
111ás n1ellé álhtva u. i. a követke;.:ő: 

CH, X-CI-I 

co C -::\ CI-L, 

/co 
u-1, l-i- e = ~ 

(Coffein) 

Cl-I, N-CI-I 

/ 
co 

~,~::;CC> 
1 ! / 

I-1~-C =C-: 
(~fheobrornin J 

}' i le h ne btkúknál azt találta. s ezt S eh r ö de r nyu
lakra nézve is 111egerósítheti. hogy a theobro1nin az izrnokra 
erélyesebben hat~ 1nint a coftCin, s központi i z g- a 1111 i 
t íi ne te k hatására ne n1 jönnek létre, ellentétben a 

coffeinnal. }lég igen nag-y adagokra is központi hUdés cs 
iznrnincrevség tünetei között pusztulnak cl az <illatok~ g-örcsök 
nen1 észlclhetók. legfeljebb igen nag-y 1ncnnyiségnek igen 
g-yors resorptiója alkalin;:lval, 1nelyek a gcrinczveló fokozott 

rcflcxing-erl~kenységén alapulnak~ de sc1nn1i esetre sein agyi 
crecletüek. l·:p azért a theobrornin halálos adaga is ö-fi-szor 
akkora, n1int a coffciné. 

Se h rö cl er, 1nidcín kitiin{) n1unk<ii~it (1. cofteinkés:dt-
1nények és aethoxycoffein czimek alatt). a c~ffein cliureti~us 
hatús;iról kidolg·ozta, a thcobron1inra is kiterjesztette vizsgcíla
tait, n1clyek azt bizonyitjúk: 1. hogy ellentétben a coJfcinnal 
a theobro1nin a vason1otoricus centru111ra bcfolvúst ne1n c')'a-

• M e 

korol, 2. ép oly t.'.rtr.·lcn1hen diureticus~ n1int a coffein, 
tehát a vcseepithe!rc izg-ató hat;isa folvt<in, 
B.a coffcinntl sokkal erélyesebb a diurctict;s ha· 
t <Í s a, ~k n1ég 1naxin1alis diureticus adagban sen1 1nérgcz(\ 

IJlUl:ETl:\t::•L 

fl. a theobron1in-diurcsis hossz<'._bb ideig tart, 1nint a coffein
diuresis. 

r\ theobron1in diureticus ha túsának a coffeinnál erós(~bb 
\'Olta onnan n1ag-yarázancló, hogy a coffein központi vason1otor

izgaln1at hoz létre, rníg •~ theobrominnak nincs 1neg ezen 
hatúsa. S ch r ö de r ne k <illatkisérleteinél nen1 volt ezért 
szükség-e sen1 chlora!hydratra~ sem paraldchydre: hogy the0-
bro1nin-cliuresist kapjon, niíg a coffeinnel kisérletezve annak 
diureticu.s hatása csak az c111lített hypnoticun1ok· cgyiclejü 
adagoL:'tsára jelentkezett. J\r.. ~n1lített hypnoticu1nok tudva
lev6leg vason1otor-hüdést (Jkoznak, tehút ellensúlyozni voltak 
hivatva Schröcler kisérletei alkaln1<ival a cof(eines eclény
!.!Örcsöt. 

Használat. Schröder kisérleti ereclrnényeit G r a n1 lZopen
hágában hasznosította . .l\ tiszta theobrornin vizben alig oldódik, 
s igy nehezen szhróclik fel, g-yon1orba \'ive hányást is okoz; 
ezért. b;lr a tiszta alkaloiddal is jö crcc1111ényeket l:rt el 
G r a 111 1 n1égis oly készitn1ény után kutatott. rncly jól oldható. 
teh;ít g·yorsan rcsorbcc.ílható legycn1 s hc:'tny<Íst ne icll:zzcn cló. 
.s ezt - ki ncn1 elégitt"i kisér1eteket téve sósavas theobro

n1innal l:s theobron1in-calciun1111al, - 111eg- is találta a IZ no 11 
által elólillított t h e o b r o 111 i n u rn 11 a t r i o-s a l i e v \ i e u 111-

b a n. 1~1elyet azut<in a g-y~iros c1 i u re tin ne k ne\:ezctt el. 

I~~zcn készítn1ényt gyönge bct .... ·gek is igen jól tlírik, sem 
é111cl1'gést. sen1 hányást nen1 okoz, sen1 álinatlansügot lef,.;'· 
feljebb 1:ieha kevés szédülést; nern befolyásolja sen1 a szívet. 
sern a pulsust. ~A. cliureticus hat:is, 1nelyet G r a n1 elért. tel
jesen kielégitó úg-y szívb:lntaln1aknoil, 1nint nléis okból eredt\ 

hydropsok eseteiben is. kivéve tern1észetesen oly eseteket, 
n1el1·ekben \·esebánta\9111 következtében a vc:;cepithel n1ár 
tcten1esen el \·olt fajul\·a. 

JZ o r i t s eh o 11 e r S eh r öt te r tnr. kórocl{1jún tett a 
diuretinnal kisérleteket 88 hyclropsos betegen. l~:zek közül 
10 inco1npcnsált sz[\·bajban szenvedett. 10 idült l~right-kórhan, 

2 acut \·örhcnyes veselobban 1 H szi\·dilatatióhan (en1phy.sema, 

art•;;rio-sc!erosis folytán). -± szívelfajulúshan. H cirrhosis hepa~ 
tisban. 2 ;1 sa\'Ó.s hártyák gi.i111úkórjában t'.:.s 1 n1ájrákban. 1\z 

adag-ok, 1nclyt:!ket haszn<ilt, ö,0-li,O g-n1. \·nltak. l\. hatás 
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körülbelül a 3-ik napon jelentkezett, s kiderült, hogy a készít
n1ény tényleg jól használható diureticun1. Tennészetesen, car
clialis hydropsoknál volt a hatás a lcgteternesebb) azután követ
keztek a vena porta rendszer keringési rendellenességciben 
szenvedők; leggyengébb hatást n1utatott vesebajosoknál. De 
ezen osztályozása a betegeknek nem absolut) csak átlagos, 
inert voltak idült I3right~kóros betegei is l{oritschoncrnck, 
kiknél sokkal biztosabban hatott, n1int bárn1ely más diureti· 
cun1 . .i\ vizeletszaporodás persze tág-határok közötti volt. de 
nen1 ritk<in az e\fibbi mennyiség 5-Gszoros::íra is en1elkedett 
a diuretin hatása alatt. .-\ diuretin a veséket még nagy adag
ban setn izgatja károsan, n1int ezt l(oritschoner tapasztalatai 
vörheny·nephritisben szenvedőknéL n1int ily n1egligyelésekrc 
legalkaln1asabb objectun1oknál. bizonyitj<ik; s6t épen ezen 
betegségnél kitünóen hatott a diurctin. 

Párisban Du jard i n-13 e a u n1e t z osztályán 1( o ni 11 dj y· 
P o 111 e ra n t z asszony tett n1egfigyeléseket és szintén ked
vezően nyilatkozik e szerról. s 111agasan a coffein fölé helvezi 
azt, n1int cliureticun1ot. I·I o f f 01 a n n) E r b tnr. klinikáj;:{n a 
legkülönbözóbb erecletti h)'<lropsoknál alkaltnazta 5~0-7,0 

gn1os napi adagokban, s 1nig pleuritisnél és n1ájcirrhosisnál 
csak n1érsékesen elégítette ki őt a hatás1 a n1ennyiben, búr 
rendesen n1ce-szaporo<lott a vizelet n1ennviséO'e méu sen1 tör~ .._, „ b ' b 

tcint az oly tnértékbcn, hogy a folyadékgyülen1ek megapa
dúsát eredn1ényezte volna, - addig szfv- és vesebaj a
sok hydropsain<il igen kedvező eredn1énycket 
látott. Sok esetben: 1nidőn a cl i g ital is, s t rop hant h u s, 
e o f f e i n és n1<is diureticu1nok meotao-adták a szolrrálatot b ;:, .• b 1 

di u re tin na l 1nég tekintélyes diuresist tudott elérni~ sőt 

voltak esetei, melyeknél G-7 literre etnelkedett a napi vizelet
n1ennyiség. ?viellékhatások közül csak enyhe hasn1enést látott 
nt:ha jelentkezni, s igen ritkán hányást. A szert általában 
jól türték a betegek, a közérzet, étvéigy javultak. i\.Jindazért 
a diuretint kitiinó hatású szernek tartja, n1ely ciltalános 
vizkórnál kiterjedt használatot érden1el. J\ szernek sein cu
n1ulativ hat<ísát, sen1 a szer n1egszokását nen1 észlelhette. 
Izgaln1i úllapotok se1n jelentkeztek. 

Adagolás. f\ diurctin legalább is napi 5.0 gn1nyi adag· 

löl 

ban rendelendő; fL0-7 ,0 gin. a napi közép~adagok. Ezen 
adagokat 1nixturában czélszcrli. rcndelni 1 úgy 1 hogy óránként 
vagy 2 óránként vc!ve, egy nap alatt elfogyjanak1 tehát órán· 
ként 1/2 vagy 2 óránként 1 gmot. Izjavítókul czélszerú lesz 
oleum menthae pip. vagy aqua n1cnthae pip. vagy aqua 
foeniculi syrupus simplex·el. Porokban rendelni ne1n czélszerii, 
inert bo1nlik, ha a levegővel hosszan érintkezik. 

/1~~. [líurctini (Knoll) 10·0-14·0 
A•rnac dest. 
Aquac ).lcnthae pip. ~' 100·0 
s~:rnp. ;;impl. 10·0 

J/J)S. (.Jránk. egy gycrmckk:inilla!, \·agy 
2 (;f. egy c\·(·;t::i.millal ügy, hngy 
2 nap abtt clfngya:-:1.t:tssCk. 

Irodalom. l, :.; eh r ;:, de r .. .\rch. í. exper. l'ath01. und !'hanHac01. 

B<l. XXIV. S. 101. - :2. Schriider. Thera!'. ).!onatsh. 18\JU. Juli. -

~\.e_;. r am, Th..:rap. :\lnnatsh. löHO. J:c1n1,i.r. - ·L Korit,; t:h un e r, \\'i.;n. klin. 

\Yocl1e11sd1r. 18\.!0. Xr. 3H. - f1. ).!me. Kn n i n <l jy-1' n mer a nt;:. Hull. gCn. 

de Th.::rap.'18\JU. lfi .. .\ugnst. - fi. 11 <>fim an n . .\ug. \'erh:rn<ll. \ler medit.:. 

( ;c~ellSt'h. ;:u Heiddherg. l.S\!O. - 7. V n l pi u ~. i'harm:\t.:eut. L'entralhallc, 

!8HO. Xr. 22. 

24. Evonyminum. Extractum Evonymi. 

/sme . ... ~\z e von y n1 i n különbözó Evonyrnus-fajták kérgé
nek nen1 egészen tiszta hatóanyaga; ily növények: az I~ von. 
a t rop u r p u re u s Ja e q u i n (n1elynck kérge és folyékony 
kivonata az l~gyesült .:\.lla1nokban hivatalos is), az I:'.: a n1eri
can us L., az E. europeus L. (kecskerágó) 1 mely utóbbiak 
pharn1acologicus tekintetben nen1 állanak az első 1nögött. 
~Iindezek 2-5 m. 111agas cserjék, haragos vörös, juniusban 
nyitó virágokkal, bosszú nyélczén függő piros bogyókkal; 
nálunk mint dísznövényeket tenyésztik egyik~n1úsik fajtát . 

... -\z E v o n y n1 u s a t r o p u r p u r e u s k é r g e az Egye
sült ~·\llan1ok gyógyszerkönyvében hivatalos, n1ely azt. követ· 
kezóleg- jelletnzi: csöves, vagy görbült kéregdarabok: melyek 
vastagsciga 2 111m. IZivi.il han1uszürkék, feketés foltokkal, n1ely 
foltok apn') vCkony pikkelyekben válnak le ; a belső felület 
fehéres, vagy· halvány barnás-veres, si1na; törlap egyenletes, 
fehéres: a belsó rCtegek tangentialisan csikoltak. J\ kéreg 
csaknen1 sza~talan, 1ze édeses kcscrú, csipcis . 

. '-\z 1~. atrnpurpureus kérgéból Clothier 18fil~ben 
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sarga. keserú, tűalakú jegeczeket állított eléí. \\.'enzell 

(1862,l egy fehér. keserlí, szagtalan~ alaktalan glycosidát. az 
e von y 111 int, továbbá asparagint, egy sárgásbarna gyan
tát, azután e von y rn u s sav a t (n1cly szintén tűalakú jege· 
ezekben fordul e!{i), pectint stb. talált benne. Szintúgy evo
nyn1in né\· alatt iratott le egy l~ i e de re r által (1833) az 
l:'.:v. europ. n1agvainak zsiros olajából elóállitott subalcaloid. 
L.egújabban (1883) Pa s eh ki s n1eglehetós rnennyiségü n1an
nítot is talált benne. 

Ez idószerint az e von y 111 i n háron1f~lc alakban jó 

kereskedésbe, l1áron1 eltéró elócillítási n1ódnak 

1nef..:felel/-íleg-: 1. ]) a r na e von}' 111 i n. rnely szürkés-barna: 
vízsz1vc·1 port képez, kissé keserli izú és kandisczukorhoz ha

sonló szagú; vizben 1najdne111 teljesen oldható. 2, Z öl cl 
e von y 1111 n (chloroplrylltartaln1ú,i. Ez isn1ét kétféle: az 

e;;yik vizben 1najclne1n i.:gészen oldható, a n1<isik, rnely enné:! 
0-szor. az 1. sz. alattncíl pedig 10-szertc :s·yüngl:bb. s vizhtn 
oldhatatlan. H. F o l .ró~ e von y 111 i n, 1ncly nen1 n1ás, rnint 

a barnának Yízzt:l és borszcszszt'.1 elegyes oldata. 

1Zenclesen a barna evonyrnin használtatik, saz 
al;íhb közölt kisérletck is azzal tt!tettck. J\ barna evonyn1in 
a phn~phor:..n1nl)·bdacnsaYas-an1n1ont lecsapja, vaschloriddal 
sötétbarn<in szinezóclik. alkaiicus oldatban a k0nsavas rezet 
c:n'_isen reducá\ja. J;:túúllít<isa úgy történik. hog·y a kért!g porát 

borszcszszel vonj;:í.k ki, s a kivonatot vízfürdőn száritják be. 
f\z ]~ir\·esült J\llarnokban hivatalos l~ x t r ac t u 111 l;: vo-

~-

n )- 111 í kövctkez6képen ;:i.l\1ttatik elú: f\ kéregból 100 gin. 

\i'étetik porítva, ez JO r. O,fl28 fsúlyú spiritussal n1egnedve· 
sittctikl s pcrcolatorban kezeltetik ugyanoly Csúlyú spiritussal 
addig» rníg- 300 r. tinctura nen1 nyerctett. i\ tinctúrárcJ! viz· 

fürdr'ín a spiritus lcdestilláltatik. s a 1naradék pilulan1assa
össr.eállásig besüríttt.:tik, leinéretik, s n1t'.:;.; n1eleg-en: súly;;ihoz 

1nérten ü0
; 0-nyi glyccrinnel kevertetik. 

Hatás. 1\.. o 111 111 szerint (188-b) az e von y rn i n n1<i.r 

0.10-0.50 gn1os adagokban bék<ínál a szívn1úköclt.'.:s n1egszü

nést.'.:t okozza és a digitalinhoz teljesen hasonló hatoisú. ]\.. u t
h t: r f o r cl és \~ i g ll a 1 (lö00) azt talúltú.k, hogy HO cgn1ot 
kevés rne!eg vizben oldva é.s a kutya duodenun1liba fecsken-

dczve, az epcclvá\asztás rcnclkivül fe\fokozódotL 111ig a has
hajtó hatás, n1ely c1nbcrnél igen kifejezett, <iilatoknál alig 
n1utatkozott. e 0 r n i 1 szerint (1803) az cpeclváiasztc:íst és a 

béln1ozg«.isokat fokozza; hashajtó hat;:isa a podophyllinéhcz 
hasonló, de sokkal kellen1escbb: rnert kr.Jlikától 1ncnt. Pa t o n 
{lö8t.J) vizsgálatai szerint 0,04-0,10 g111ot véve egy kilogn1. 
testsúlyra. a húgy viztartalrna csekély rnértékbcn, n1ig

húgyany- t.':s a húgysav-tartalrna nagy n1cnnyisl:gbcn foko· 

zóclik: n1agasabb dósisok (().1 ü grn. pro \do .. l hashajtólag 
hatnak. s ekkor a húgyany kiválaszt<isa nc1n bcfolyúsoltatik . 

.:\z c\·onyn1i11 tehtit hasliajtt'i és epehajtó 

szer. .-\ hashajtást részint a bél re dírect gyakorolt izgat(J 
hauisáblll. részint epehajtó hattis;:iliól vezethetjük le. n1idl1n a 

bélbe jutott nagyobb cpen1cnnyiség is hozzájúrul a fokozott 
peristal tica t'.h1iclézl:séhcí:, (T gy látszik. hogy· a bél h uzan1 tctcn1ctt:s 

vé:rhósl:gét ncn1 idézi eki, tehát enyhébb hat;.ísú és ink<iblJ a 

laxanti<lk, scn11nint a drastic<lk klizl: sorozandt.J, persze kis 
ada~·ban . ..:\ poduphyllinnl:l n1indenesetre enyhl:bb hatású. 

Használat. Adagolás . .:\r. evonyn1int U,20-0.30 grnos ada· 

gokhan n1int biztos hashajt(_.ft a1nerikai orvosok szé!tc'.:ben 

hasznúljük. Constantin Paul. 11\ondeatL lJujarclin-1-\t:au
n1etz. l\.uthcrford stb. n1agasztalólag cn1\ékcznck n1t:~ róla. 

l)ujardin-tL cpckövcknel alkalinazta sikcrrcL n1int t'.pchajtr)t. 
?\'0111etorsz;:Lgban Senator tett kisérlett'.kct~ biztos hatásúnak 
n1ondja, de nc1n tag-adja hog.r k(ílika néha jelentkezett ada
g·olás;ira. 1nit azonban cxtr. btlladonnae va~·y txtr. hyusciarni 
egyideji.ileg rendelés·...: n1egszüntt.:tett. 

~·\z e \·onytnin javalatai olyanok .. n1int a poclophyllin(: \'. 

jalapáe. i\ cl a~· a i e;.;ysr.eri hashajttlsra U, 1-0,2 grn. pro dos., 
ha a;:onban hosszabb idlin út adjuk~ p. o. ubstipatio habitualis 

eseteiben, ú:;y szabjuk kisebbre az acla!;Ot (0,05-0.00 pro 
clos.) :\ nagyobb acla;;·ot kössük összt.: cxtr. belladonnae-vcl. 
Gyógyszt.:ralaknak le~_:jobb a pilula, n1clyet keratinisáltat
hatunk. 

i\z cxtr. evonyn1i egyes acla:~·a {!,8-0,ö gn1. egyszerlÍ 
hashajtásra, szokv<inyos székszorul<isnál kevesebb. l1ilula alak
llan rendclhctó e;-: is. 

" 
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R/. Evony1t1iui 1.5 
Extr. 1-:dbd"nnae 0.1 
Extr. Trif0lii fibrini 
l'uh·. rad. Gentian:\c ; 1 'Jll. s. 
ut L pilul. :\o. HO. 
Ubdnc. Keratino, 

/JS, J·:,;1e l-2 ;;zemet. 
(CJJJstipatin hahitt1alis.) 

Rf" Evonymini 1,() 
E:dr. l Iyosciami 0. l 
Sacd1ar. lact. 'Jll. s, 
Div. in dn,;. ::\0. 10. 
!Jet. in capsul. keratino;;, 

S. Ef!:)'Sl,erre egy darabot bevenni. 
Szük,;ég .csetCn még egyet. 
(Egyszeri ha-;hajt;i.sra.) 

Irodalom. - 11 !' a s e h k i s, Chemiker·Ztg. 188H. p. 1029. - '2) Rom 111 

(;t:org. Exp. pharmaé. Lnter~. lib. d. Evnn. (Ui;;;;.) JJqrpat, 1HK4. - (3 Llr. 
::\ o e 1 l' a tn n. H.eprirt on the l\el:ition;;hip qf 1he íorm. nf urea anrl uric. 
acid. (Brit. med. Jnurn. 1886. fchr. 2i.) - -i) I\. u t h er f o r d, I'hy;;iol. Actínn 
ni lJn;g,; on the Secr. ol Bile lH.Sü. - ö) C: OJ r ni 1. Thi:se rle !'aris. 1883. -
íl) Du.]ardin·Ueaumet;:. Soc. de. ThCr:ip. 0. mai. lR.Sil. Í) Vlon· 
de a n. 11. n, 1-l a\'ril. 1880. 

25. Exalginum seu lllethylacetanilid. !C„ H11 NO). 

Vegytan. l(özcli rokona az antifcbrinnck, azaz acetanilid
nek: bár régen i.sn1erjük n1int vegyületet, dc orvosilag csak 
188H-t/.il alkahnazzuk, tehát a legújabb szerek cg-yikc. J~zelött 

n1 e t h y la e e tani 1 i cl nt':vvel jelöltt'.k; l) u ja r cl i n - Be a ll· 
n1 e t z nevezte el rövidst'.:g okát'.:rt ex a lg i n ne k, fújdaln1akat 
lizó hatcisábríl indulv;:1 ki. ;\ J..:t'.:szít1nényt e16ször 1\. \\·. v. 

I-I o ff 111 a n n <illította eló 187-!:-ben. 

J\.z ('Xalgin fehér túalakl1 jegeczekct vagy táblákat képez. 
I-fideg- vízben alig (1000 gn1. 23° C. destillúlt víz csak 14 gn1ot 
old felJ oldódik, forróban azonban jóli alkoholban igen jól; 
101-lüfi' C-nál olvad, 245° C-nál forr. 

i\Z cxalginnak gyíiri clóállít<isa czéljábúl n1cthylchlorürt 
nagy nynn1ás alatt autoclaveban anilinnel összekeverve n1ono

n1ethyl- t.'.s din1ethylanilinból ;:ílló keven.:kct hoznak létre, 
n1elyet cczetsav-anh,ydriddel kezelnek. nlikor ez a n1ono
n1ethylanilinre hatva n1ethylacctanilidet létesít. 

..-\ keveréket dcstill<ilva el<":iször a din1ethylanilin t<.ivozik, 

1najd 2.J.0°-250(1 közt az exalg-in, a 1nelynek szerkezete 
következó: 

EX:\LGl::\U)l. 155 
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Soclcíval va, <:rv n1ar6 kalilúarral hevítve, anilin t'.·s kevés ._ :-:.~ b:::> 

n1cthylanilin fejlódik, valamint eczetsavas kaliu1n. :\z antifeb· 
rin hasonló kezelésre csak anilint fejleszt, a n1i kiinutatható 
chlorofonn segélyével a carbylan1in reactióval~ mi n1ethylani· 

linnel nen1 lép fel. 
l(áli\úcro·al főzött s kihült exalLT. inolclat chlórvízzel kezelve bb • • •> 

n1úlóan n1egzavarodik
1 

de 1-2 perez n1ú\va feltisztül, 1najd 
sz~p búzavirágkék szinlí lesz. i\ntifebrin hasonló kezelésre 

hagyn1avörös reactiót ad, 1nely kékbe nen1 csap át, s pheno· 
hun liquiclun1 ezen vörös szint, Yalan1int a kék cxalgines 
reactiót is sötét indigokékké változtatja, 1nely savval telitésre 
vörösbe n1eg-y át (indophenol-ké1nlés). I·~lavanilin az e.xalgin 
inele('fitésénél Zn Cl.,-dal könnven képződik, könnyebben 111int 

h - ,J 

az acetanilidnél (l. antifebrin). 
I·Iogy egyes közel rokon anyagtól 1 n1int a mcthacetin, 

phcnacetin: antifebrini könnyen incgki.ilönböztethető legyen~ 

közöljük a I:Zitsert cíltal összeúllitott, az illetó testek chen1iai 

viszonyaira vonatkozó táblázatos kin1utat<Í.st. 
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1\z antifebrintól és phenacetintól különbC1zó olclószt> 

r1.:kben való olclüd<i.si foka által is ki.ili:inbözik. Inint azt a 

következó összeállítc.is is fe ltiinteti : 

; Chlnrofnnrn l.·i:i.17,i 

At:ther 

.\ll:ohn! 

('.S. 

l 'ctrnlcun1:i.cthcr 

Ben.:(•l 

1 gm. 
Exaig1n old. 

~ kcm. 

111 

1.10 

1 ;.:m. 
~\11tifel1rill nid. 

(i \:cm. 

ii'-' 

!(J 

1 \ H1!0-b:in még 

J nldli:i.tlan 

u10 l:cm. 

1 ;.>;HL 

!'hcn:H:1:tin nld. 

20 kcm. 

;JO(J-b;i.n ~em. 

] 0üO-l1:\n rnég

r o!dh:i.tl:1n. 

Igen gyakorlatiasan n1egkülönböztcthet6 !'enti két anyag
tól az exalgin az tiltal. ha a chlorofonnos oldathoz a petr0-
leumr1ether tízszeres rnennyiségét öntjük, 111ikor az oldat 

t.:xal;,:in jelenlétt.'.:ben tiszta n1arad. 111ig a phenacetin va:-;y 
az antifebrin J.:iv<ilik. 

1:Y7 

Finon1, túalakü jegeczei könnyen üsszetéveszthctók a 
s tryc h ni n éi ve l~ habár ez utóbbi kristályai Vc1la111ivel nagyobbak 
és kevéssé úttetszőbbek az előbbinél. 

r\ két anyagot egyn1ástól a következi> módon külön
böztethetjük n1eg: J~xa\gint hevítve 111álnaszerű illat keletke
zik, ize keserűség nélküli, s a nyelv hegyének érzéstelenségét 
okozza; porczell<incsészében szétdörzsölve gyenge rn<ilnaillat

szerti szag fejlódik: oldatáho1. csersavat adva csapadék nein 
keletkezik. r\ strychnin ellenben hevítésre gyengén acthericus 
szagot c:iraszt, izc kescrú, a nyelvre hcttúsnélküli, n1ozsárban 
dijrzsülvc égett kenyérhez hasonló szag érezhetó) oldata 

pedig tanninoldattal pelyhes fehér csapadékot ad. I-Ia a 
strychnin-jegcczct kaliun1 hypcrn1anganicu1n oldatával és egy
kct csepp kénsavval összehozzuk. narancssárga, n1ajd ibolyába 
<Ít1nenh szinezúdl:s keletkezik, 1níg- az exa\gin hasonl<~i eljá
r;'tsra barna színt idéz el6. I'ovább<i, az exalgin vaslernezen 
1-hinsen ég/ivel hcv1tvc a carnphnrhoz hasonlóan tüzet fog és 
konnos J;ing·ot adva n1aradl:k nclkül elég. 

Hatás. C ah n és I-I e p p n1<ir 18H7-ben n1egvizsgúlták a 

1ncthylacetanilidc.:t hat;isúra 1H.:zve, dc analgeticus hatása clke
rültt.: figyc.:ln1iiket, úgys1.intén 11 i ne t figy·elrnl:t is. 

1) u ja r cl i n-B e a u 111 e t z volt az, 1nint n1úr clúbb e1n\i
t11k: ki e szerre.:: n1int f<ijdalon1csillapitóra felhivta a figyelrnet. 
.-\z ex a 1 gin na k, n1int niinclt~n az arornús testek csoportj:íba 
tartozó készít111énynck, n1eg van egyszerre.: az a n ti s e p ti e u s, 
a n ti t h e r 111 i e u s e s a n a l g e ti e u s hatása: ez ut(lbbi 
uralkodik a többi saj<itsc:igain. I··la a különféle vegyi csoportba 
tartozó testeket egy1nással összehasonlítjuk, úgy azt taloíljuk, 
hogy physiolog·iai hatásuk szoros összefüggésben úll vegyi 
jellegükkel. Igy, n1int D u ja r cl i n-J~ e a u 111 e t z kifejti. az 
antisepticus hat<ist a hydroxyd derivaturnok nyilvánitják 
(_p. o. a carbol, naphthol\ az antithcnnicus tulajdonságok az 
a1nidogencknél uralkodnak (acetanilid, kairin, thallin). Az 
analgeticus sajáts;;íggal pedig azon a1nidogcn testek bírnak, 
111elyeknil 1 parány I-I egy· tön1ecs zsirgy·ök, nevezetesen 
1nethyl által van helyettesítve (antipyrin) vagy diinethyl-

1)xyquinizin_, acetphenetidin) . .:\z ex a lg i n vagy 111 e t h y 1 
<te e tani 1 i d szinte ez utolsó csoportba tartozik. 

J 
.1 

.1 

1 "-

'• 
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13ékánál a 1ncthylacetanilicl n1otorius hüdést idéz elő, 

1ninek oka a n1ozgatag idcgvégzódésck hüdésében, de tagad
hatatlanúl központi hüdésben is keresendő. A szernek oldata 
békáknál helybelileg alkaln1azva. a szövetek érzéstelenségét 
okozza. A inérg·ezett békák néhú.ny nap n1úlva tökéletesen 
kiválaszthatják a mérget és norn1ális állapotba juthatnak, ha 
az adag nem volt túlságos tnagas (0.05); erősebb adag 
halált okoz. 

.l\z exalginból nyúlnál 0.46 gTn1. 1 kiló élő testsülyra 
1nár halált okoz néhány perez rnú\va .. -\ halál a légzó köz
pont hüdésének következménye. 

1;oxicus adagnak bőr al<i fecskendése utún 1-3 perez 
1núlva hirtelen ft::llépó r;:ingó vagy epilcptoicl görcsrohatnok 
jelentkeznek fokozott nyálelvá\aszt<issal. i\ roha1nokat pihenési 
szakok váltják fel, 1nclyek alatt az <illat liheg, cyanoticus~ 

izg·atott, a közel eső tárgyakat harapdálja. I-Ia a görcsroha111ok 
t:!óiclézésére az adag kicsiny vült. az <illat csupán izgatott, 
nyugtalan, lihcgó. A légzés igen g·yorsult. r\ convulsiókat 
aethcr belégeztctése által rneggátolhatni. I-Ia a gerinczvelöt 
magosan átrnctszük~ a 1nércR bór alá fecskendése r<ingásokat 
ne1n vált ki, a hátsó végtagok rcflcctorius izgékonysága azon
ban nyilv<invalóan fokozódott. i\ végbél hón1érséke a görcsös 
szakaszban cn1elkedett, az asphycticus szak beálltával azonban 
csökkent: középnagy é1clag után ily~nkor 2-H fokkal siilycd a 
ll<\ tnig ~róscn toxicus adag után 10 fokkal is. i\ltalános tiinc
tek clóidézC:sére gyenge és elégtelen acla;.Jok a hót alig \'<Í.ltoz
tatják n1tg. Nyúlnál exalginnel.: intravenosus befecskendése az 
arteriú!is nyon1ás i::;ycng-c en1elkedé!iét okozza. Az exalgin a 
szivet alig bc:intalrnazza. i\z úl!atűk n1elyek 111ár exalgint kaptak, 
bizonJ·os fokü accon1odatiót n1utatnak a késóbbi befecskendé
sckkel sze1nb<:n, t. i. nagyobb adatokat túrnek el. r\ görc::;ös 
tünetek ily cillatoknál néha csak későn~ Yagy épen nen1 is 
jt:.lcnnck rneg. 

I-Ia az exalgint nyúlnál letalis adagban a gyon1ron <i.t 
adjuk be, s az állatot szabadon eresztjük~ körülbelül g perez 
111úlva az hirtelen nyílké:nt rncgindúl 1 fut, inajd rncgáll, nyug
talan, s izgatott !esz, reszket, gyor.::;abban légzik, s hómérsékc 
közel egy fokkal en1elkeclik. i\ légzés gyorsú\tával heves gör-
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csök lépnek fel. az állat oldatira dó!, é:s 5 perez alatt n1eg
hal. .i"\ halál a haen1atosis és a légzés el~gtelensége folytán 
úll be. I3onczo\;:is alkaln1ával az asphycticus halál niinclen 
jelét n1egtaláljuk, subpleurális e::cchyn1osisokat, diastolcban 
1negállt szívet, n1ely telve van fekete szilvalé szinlí vérrel. Ezt 
spectroscoppal vizsgúlva: a n1ethae1noglobin jelenlétét mindig 
kin1ut<1th<1tjuk. Tengeri malacznál a vér cze11 elváltozása ritkán 

n1utatható ki. .l\ fenti kisérlct 1neggyózhet minket a szer fel
tlinó gyors felszivóclásáró\ i::i. 1-[a a halálos adag felét adjuk 
be, ügy az állat csak izgatott lesz, láhé:íval orrát dörzsöli, 
ny;_ila folyik, h:Ieg-zl:sc gyorsúl, aggodó lesz, majd egyenesen 
fut, 1níg valan1i tár~·yba belé ncn1 ütközik; visszafelé szintén 
azt teszi, n1ajcl a legváltozatosabb kényszer111ozgásokat végzi. 
Ezen állapotot n1integ·y tiz perez rnúlva reszketls váltja fCL 
analgesia jelentkezik, a test utóbb elernyed~ a l~it<:t kit<igul. 

_..c\z exalgin, n1int \;ithatni: elsődlegesen az idegrend
szerre hat utóbb a légzési és nétnileg a thc.:rn1ogen köz
pontokat is befolyúso\ja, s kissé növeli a vérnyo1nást. .:\ 
vizelet sohasen1 véres, fehérje bt.:nne soha sincsen. I~~rres 

esetekben a F'chling~fcle folyadékot reclucálja. i-\ Yizeletben 

paraan1idophenol jelenll:tét lehet kirnutatnit Cp ügy, 1nint pl. 
antifebrin adagoléisa után (\. antifebrin). 

I·Icinz tr.~ ki Filehne intézetében kisérlctczctt. úgy találta 
hogy az exalgin békánál ;í.ltalában ugyanazon ti.inctekc.:t okozza, 
111int az antifebrin. ~Icleg\'érúeknl:l azonban jelentékeny különb
séget t:sr.:lclt: ug·yanis a nagy exalgin-adagok nyúln;il és 
kutyánál szerinte jóval vcszé!yesebbeknek n1utatkoztak. n1Ínt 
a n1egtelel6 antifebrin adagok, alkaltnasint könnyebb fel:::zi~ 

vcidási képesst:gük fol)·tún. _:\ \'l:rn)·o1n<ist illetőleg antifcbrin
nél nH:rst:kelt vt:rnyo1n<is-csökkt:nl:.s, exalginnc:il ker.:deti en1el
kcdés lép fel. r\ \'Örös Yl:rtcstecseket az exalgin 1nint ani\in
sz<innar.:é:k n1cgtá111adja, csakho;:-)· nein oly könnyen történik 
a n1ethaernoglobin-képzó<lés, inint antifebrinre. 

lJ i ne t kisérleteinél húcsökkenC:st, epilepticus roha1n 
kitörését ésr.:lelte, czenkivül cyanosist, rnint a n1ethae1noglobin
iirnia kifolyüs;it. 

Használat. Búr klinikai kisérletek 111<.'.:g aránylag kevés 
helyen történtek! n1égi::; ügy lútsr.:ik, hogy az analgeticus sze-

! 
I' 
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rck között elókel6 hely fogja rncgilletni az exalgint. Einbernél 
analgeticus hatús érhetó cl 0·2f>-O·JO gr111. cgysí.'.eri adagolá
s<ival1 avagy (}40-0·75 grn1. két részre osztott, illetólcg napi 
aclagjc:íval. r\z antipyrinnél úgy látszik erósebb analgeticun1, 

n1inthogy csak 1/.t- 1/"J. akkora adagai szükségesek ugyanazon 
hatás elérésére. J~heun1aticus l:s congestiv alapon fellépó neural
giúkn;:íl [) 11 jard i n-T~ e a u 111 e t z s;.:erint páratlan ered111ényt 
~szlelhetni. Idült ischiasnál, izon1csúznál, izUleti bc:íntal111aknál 
a fújdaln1at nen1 s;.:üntcti 111eg, legfeljebb csillapítja. 1'abeti
cusok lancin;_i\{l fájclaln1ainál, s a/. angina pcctoris eseteiben 
fcl\épó szorongö l:rzések ellen is jól használható. i\z exalgin 
din.beticusok polyuriáját korlátozza, ép úgy a czukor-kivá
laszt<Íst is csökkenti. F r a s e r nv..:gerösíti 1Jujardin-l~eau111c.-tz 

;d\it;isait ;i.z exalgin fríjdalo111csillap1tó hat<Í.s<Ít illet(ílcg. s ern· 
liti, hogy 8-l. esete kö;.:lil 07-bcn sikerrel alkaln1azta. J(is 
adagTa (()·OH gnn.) gyorsan lútott frijdaln1akat cltünni; egyes 
csctekben ll"Oli-(1-lü gnn.-nyi adagot is haszn;ilt. I~eg

nag·.ynbb napi adaga 0·0iJ gnn. \·olt. Facialis zs<ib<ikn;ll és 
cardia\is bántaltnakn;íl is dicséri . .:\r. cllibbinél G-ló napon át 
adagolva, naponkint rnind tov;ibb-tov<ibh tartott a f<ijda\0111-
IH]küli ;illapnt, n1íg a zs:iba tökélc:tescn 111cg ncn1 sziint. 
I I cin z biztos h<lttíst csak tl4 grn1. ut;ín l~itott. IZ ab o \\' 

inakacs trigcn1inus-zsúba esetében. n1elynél phcnc1ct.:tint is111l:
teltcn hiüba adott, 0·2ö grn1. exalgin kétszeri haszn;'datúra 
~yr'1gyü \;ist ];itott; n·2f°) cxalgin porban oly jól és biztosan 
hatott, n1int (l·OL gTn1. n1orphiurn b()r alti fccskcndezve. I·lr.::\'es 
fiilsza;~g;-~t;isnkban szt.:nvcdó ;ipolón11 111orphiu1n adagolú::iüra 
nt.:-111 javúlt, 1nig cxalginra nyugtot nyert; íl n<1pon <Ít t}2t)

()·:2t) gTrnot kapott, n11g n1eg nen1 gyógyult. Ischiasnál 

kevésbbé kcdvczú erccl111ény lcí.tott. 
I-[ystcriún;í.l, cpilcpsiún;i.l, \'al<unint psychicus zavaroknál 

( n1c!ancholia, aggúcLí.si állapot, n1ania,i ncn1 l<ltott ercdn1én)·t. 
I. o v e diabetesnl:l a fenti tapasztalatot csak n1egcró

~1theti. J>o pt.: (ÍV ()·;) gr1n.~nál nagyobb kezdeti adag-ok ada

:~ol<isútc'il; rhcu1naticus bajoknál oly creclrnénycket ért t:l a 
"'%:::rrcl, hogy ily bajokban köz\·etlen a salicyltí.tok n1cllé hclyt.:zi. 
F erre i r a csak dicsérlílc.~· nyilatko;d1atik az exalgin anal

~eticus tulajdons;igüról. 

EX:\l.G!::-iU)l. líi 1 

i\.-Iint antipyreticu111 nen1 használható, n1ert ott, hol anti

pyrcticus hatása kezdóclnék, már 111éregként is hat. 
Du jard i n-13 e a u tn e t z és Goudinau kelle1netlcn 1nel

lékhatást nen1 észleltek, n1t'tló kis fülzúgást) könnyú részegség 
érzetét

1 
n1ülékonyi jelentóség nélküli erythen1fit leszán1ítva. 

Ugyanezen n1elléktüneteket en1liti fel I::.. ab o \V is. 
„:\ rendes adagohisi tnód n1ellett e111bernél inég 1neth{i-

1noglohin~in1iát nem észleltek. I-I e p p phthisicusnál szédelgés, 
n1ajd eszn1életlenség közben, 0·25 + 0·25 gr111. exalgin után 
rángó görcsöket látott fellépni, ki.ilönösen a karokon; a gör
csök 1 /~ óra lefolyása a.latt kétszer istnétlőcltek. Nagy ada
goktó\, va.lainint középnagy adagoknak gyakori és hu;r,a-
111os használatát61 óvakodni kelli s szen1 előtt tartani, hogy az 

exalgin ép úgy, s(it rnég inkább tnint az antifebrin, n1érgcz(.i 

hatússal is birhat. J)izony1tjük ezt ]) ok ch a 111 és J o ne s 
esetei. 1-Iuszonnégy éves 111yelitisbcn sZenvedó nőnek heves 

f;ijdaln1ai n1iatt exalgin aclagnltatott; öt napon át 3 >< t}lB 
~rn1.-ot kapott naponta: ennyi ncn1 használv;in, az 
kettcíztetett: ennek scn1 volt foganatj<!. n1iért is 

adag 111eg-
3-szor na-

ponta ()·-b gr1n. exalgin adatott nyolcz napon át, 1nire 1nér
;..:c1.Csi tünetek léptc:k fel. ..:\.jak és arcz kékes volt, a beteg
sr.édt.:lgett, körülte rninden elsótétUlt, nyom<is érzete vo1t az 
cpigastriurnban. Csak izgatóknak több Orai haszn<llata után 

rnultak el a fcnycgetó tünetek. 

Adagolás . .r\z exalgín por alakban vagy bor:;zeszcs folya
dckban (bor, rhun1, cognac} olch·a, per os adandó. Egye~ 
ada~·ai ll15-0·2ZJ-()':-> prn dosi, napjában szükség szerint 

:-;-;}-ször. 

i·'.:..:d;.;ini ~·i"1 li'/. E:;dgini :2·:·1 
:-;!'irit. :.lt.:n!h. ]'ip. ;"r() Tilll.'.t. cnrt. ,\tlr;J.llt frÜ 
.\<IU:l<.! :.l1·li~~;;•,: \:211·(1 :\c:u:ie \h::.,t. 120·0 
-"y;·. con. :\\lril.!1'. ;JO·O -"y;·, cnrt •. \ur:u1t. ;)O·O 

.l!/ ' lZ•.·ggd é" c~tt: ,·~:- c;,·,.J;.-:n :1- .1// 1S. !·>:.:; ..;,, r·,·g;;d l ""·/í1.::in:ill: 
hl 10·:26 1.:c;a]gi11:1. 

i1'/· .\;'l.lgi11i '2·i°) 
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:-':.-q» ~iml'L ::io·n 
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ncetnuilide. C"mptcs re11dn;:1 T. 108. l'. 7-1~). - 10. l [e i n ::. Ex:dgiu und 

).lt:thacetin. Zwei nem: Ani!iudcriY:tto:. Berl. ldin. \Yochensd1riit lSHO S. '250. 

- 11. Hepp. De b 111cthylacet:u1ilidi.:. Uull. g~n. de ThCrnp. 188!1. -
-12. 1Iir.,chs\1hn. Cel1cr E:-;:dgiu und ~ei1w l"nter.<clieidun,:,: \"••ll ;\atifchrín 

uncl !'lwn:\cetin. l'harrnaknlngbche Zeitschrift f. ]{us'il:!nd. Hd. XXIX . .". 17. 

- 13. J n tl i .'S e. Jnurnal tit: ! 1h:1rma<.:ie e: de (_'himi..:. lt-\S\l. XP. íi. -
1-L 1.11 »e. Antipyretics. aualgc~ic:: and hypnntic::. The Time.' and kcgi::ter. 

1t-18H. ul;t. ~H. - lö. :'llerc!-:. l)as Exa!gin, cin neut:.' Antineuralgknm. C:hi:· 

n\ischi.:~ (_'cntralbhn }.'-f\!1. 11. !: . .". t->!fi.-l(i. !'ictct. Sur {!ildque:: propri· 

CtC~ dc 1111-:ique~ anilidc" .. \n:h. (k" :-:cience,; phy~iq11e.' et n:iturellc". ( ;C!H~1·c. 

188\! llec. !'. T1US. - II. l' 1• p t: • ..\ ~h"rt .'turly of cx:dgin. :\"cw-\"1•rk l\·Ie

dical J(Jnr11d lt'OO. l'. 2fHJ. - 18. ]{ :1 1• \> w. Ex:ilgin. Ther:ip. )lun:it~hefte, 

!B!IO )i;i.i. - l !t. (' 1 e !ll e n t e F erre i r :1. 1 l~ir.• de J:tnt:irr• .. ! \;t!ll, gCu. d. 

Thi.:rap. }.')tl(l. „;'.e]'t. li"), 

26. Grincleliae robustae herba. Extractum fluidum Grin
cleliae robustae. 

lsme. 1875-ben Jan1c.s G. Stcll 1arnerikai) hi\·ta fel az 

orvosok fi6ythnét e növényre. incly l~szak-1\111erika nyugoti 
részein. l'aliíorniában t:'.s :\Iexic(:dian teren1. hol a bennszü
llittck rhus toxicodendronnal türtént n1érgL:zéscknél ellen

szcrül hasznúlj<ik . .:\ herba G r ind el i a e és annak folyé
kony ki\·onala (extractun1 fluiclun11 az I:'.:gyL:siilt .:-\l\a-
1110\.;: g}·c'1g}·sí:erkönyvébcn hivatalos<Lk. 

1\ (; r i n cl e 1 i a-fél1.;k a fészkes virágúak családjába tar· 

toznak t:s szárnos alfa1jjai birnak: Gr. ro b u s t a. h i r sut a, 
g l u tin o s a, s q u a r r o s a stb.. !1)tlyek úgr szagTa, n1int 
ízre néí:vc fölöttebb hasonlók az elsú és leginkübb hasznú.latos 

ft':\eséghez. i.\lindannyian L:vt:lo f0lcscrjt':kt:t képeznek. J\ virüg
zati csúcs sok vir;ígú: a széli \'ÍrÚ~ok nyclvesek. súrg-;ík; a 
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középi virágok szintén s;;irgúk, csö\·esek, öt fogúak: a közös 

vir<ígzati burok f~lgön1b alakú; a petefészek lapos, a vaczok 

puha és bóbitával koronázott. i\ Gr. r o b u s t a levelei 

25-50 n1n1. hosszúak 1 szárítva törékenyek, széles lemezesek. 
vagy hosszúkás lándzsa alakúak, ülők, a felsők gyakran szcir

ölelők, szívalakú alappal, ton1pa csúcscsal: széleiken a leve
lek többé-kevésbé élesen fiirészcltek. n1ajdne1n sin1úk, felületük 
csak gyéren van behintve halványzöld 1nirigyes szórökkel, 

átesó fényben fino111an pontozottak Cs felső lapjuk nérnelykor 

gyant<is fényló foltokkal ellátott. I1alzsa111os illatüak. ízük 
csipós. keserű. aro1nüs. I-lasználtatik a levelek és virúgok 

elef.rye herba né\· alatt. 
1\ Gr. robustút el:;ó 1zbcn 1Zaclen1akcr ele1nezte 

( lt17H). 1d a tolubalzsan1hoz haso1\lÓ külen1ü 1 terpentinszagü, 

olajos-gyantás anyagot, tovúbbá egy pris111ákban jegeczedő 

alkaloidot és eg;- túalakú savat nyert bclólc. l(ésóbb (1888) 
I_, i b b y egy kellen1ctlcn szagú, barna. nehéz olajot <illított elő 

bel6lc rnc1y törnény alkoholban. actherbcn. chlorofonnbani 
benzinben. zsiros olajokban oldható; azonkivül egy sötCtzölcl 

balzsan1ot és egy g·rantút. n1ely szilürd. s a növényhez 

hasonló ízú é:s szagü, alkoholban telje.::;en, ben%inben és chloro* 
fnn11ban csak rtszben oldható. 1\lkaloiclot nc1n talált benne. 
Fi s eh e r szintén 18~8-b;:n elen1ezte. és ta\;-ilt benne zsiros 

olajat 81 ::, 0 /(l*ot, tOo/0 balzsa111ot, 111elyből illó olajat állít

hatott clc·i. azután egy sav tern1észeti.i. rho1nbicus jegeczekben 

cló;llhtható anyagot. nlt:lyet acid. robusticun1nak ne\·czctt el, 

\·érrre err\· alkaloidot a '"rindelint, rnel\·nek sói közül a kl:n-
::-. ;:,. '"' . 

sa\·as jól jegeczcclik. I.•:z aí: alkaloid aetherbcn. vizhcn és bor-

szeszben iól oldható . 
.:\z~xtr. Grinclcliae fluiclun1 kl:szítí.'.sin1(idja 

a ki.ivc:tkez/1: lUO grn1ja a leveleknek é:.; virág·zó csücsoknak 

err\· ol\· keven.:knck HU :.:;rn1i<lval ned\·c::;ittetik n1eg1 111ely 3 r. 
O~~~(l f::;úlyú :;piritusból ·-és -l r. vh:ból úlL i\. ke\·crt'.:k perco

latorban ur:r\· kezeltetik. n1int az an1erikai fluid - kivonatok o. 

( \. I-Iirsch. 'l.Jnivt:r:;al l)harn1acnpoe. HOö. czinl,l. i\ nyert ki· 

vonat \ 00 kcn1t tegyen ki. 
Élettani hatás. .·\ grinclcliút illetúle~ n1ég ncn1 bírunk 

kelló sz<irnú n1cídszeres SY' 1 '.-!YSZertani \'iz~gálatokat lelrnutatni. 

l l :~ 
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.~\ kevés szánni ilyen 1nunka között az első helyet érden1li a 
J) o b r ok l o n s ky é (1885) .. ~\z ő vizsgálatainak rövid fogla
latja a következő : hidcgvérűeknél a folyékony kivonat kis 
adagai (011-0,2 kctm.) a szívverések szaporodását és az 
literes nyom;:is e1nelkedését okozzák. l(özepes adagok ut<-in e 
jelenségek n1ültával a szívverés szá1na alászáll; nagy dósisok 
(l),4-0,6 kcttn) adcisa után azonnal ritkúl a pulsus és diasto· 
licus szívrneg<illás következik be (a n. vagus ;;ítmetszése után 
is): nlire a szívnek kezdetben tnég fennállott ingerlékeny3ége 
csakhan1ar niegszi.inik. A szívösszehuzódások ritkulása, a n1i 
sokkal fcltünőbb a gyomrocson rnint a pitvaron, abban leli 
1nagyarázatát, hogy úgy az egyes systolék, niint a diastolék 
idötarta111a 1negnyúlik. E jelenségek lefolyására a gerincz· 
agynak és a vagusoknak előzetes ;::Í.tn1etszése nincs befolyás
sal; ha azonban később teszszük ezt

1 
vagy pedig atropint 

alka\n1azunk, akkor erős g-yérlilés <lll bé a szivverésben. 
l(özepe.s dózisokra a vagustonus alászáll, ép úgy· a n. ischia
clicus reflexingerlékenysége is. Isolált békasziven is hasonlók 
az erec1111ények. :\Tcstcrséges keringés alkaln1azásakor enyhe 
n1trgezésnél ritkül, súlyos n1éqzczés esetén pedig felszaporo
dik a véreclényekból kihu!ló csöppek szán1a; kis adagok ut<i.n 
u. i. a véredények szükülnek, nagy adagok után tágulnak. 
. .\z idegek ingerlékenysége n1<Lr sokkal előbb és rnúr kisebb 
adagokra száll alább, 111int az izn1oké. Pa u 1 I;- a v e 1 (1887) 
ug-yancsak a hig kivonatnak hatását tanulrnányozta, 111ester· 
scgcscn át<iran1oltatott bt:kasziven. Szerinte a szívverés sza
porasága nen1 v<iltozik1 ellenben az egyes szivösszehuzódcisok 
ereje és időtartan1a en1clkedik . . i\. grincleli<inak n1ás életfunc
tkíkra gyakorolt é:Íllítólagos hat;:ísai, hogy a nyálelválasztást 
fokozza, a légzést ritkábbá teszi, az agyat és gerinczvelót 
L~gatja, azután pedig fáraclts<ig és áln1osság érzetét kelti, s 
különösen az alsó végta~okban inutatkozik ki1ncrültséo- · a 

.,... ~ l 

hugyclv;ílasztást fokozza, 111crt a veséket úgy látszik izgatja. 
J~ ()un c1 angol orvos 111agán kisérletezett: s egy kávt.'.skan;:í.llal 
1:ctt be olyan borszeszcs kivonatLöl. n1el_yben egy angol pint 
{,'-i"-os borszeszre 8 uncia lt:.-.:vl:l esett. 1:ejében csakha1nar bódu
latot érzett. bal szen1Cbcn t'.~ a jobb tt'.rdizi.iletl:bcn pedig az 
acut rheun1ati~n1ushoz teljesen basonlri f;ijdaln1ak jelentkeztek. 
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.r\zután inég két kúvéskanállal \·ett be: erre f;:íjdaln1ai a kiáll
hatatlansúg-ig fokozódtak, különösen a szen1ébcn ; pupí1\ája 
tágúlt volt. l(ét óra n1úlva a jobb sze1nébcn s a tnáj Cs lép
tüjon ís fájdal1nak léptek fel, úgy: hogy egy perczig sen1 \·olt 
képes nyugodtan feküdn! ; légzése is g<itolva volt. Ellenszeri.il 
tinct-. opiit és hideg borogat,ísokat haszn{ilt; de f<ijdaln1ai 
azért csak a 3·ik napon szi.intek n1eg. I~nnyi az összes adat, 
nút az irodalom feln1utathat. 

Használat. r\ r re s O. \\r. San-l'ranciscoi orvos ajánlotta 
e\éiször a s t h 111 a ellen. l\lúsok kisérletei kezdetben nen1 voltak 
a szerre nézve kedvezé-ik, késóbb azonban igazolni látszottak 
i\.y re s tapasztalatait. e 0 n s tanti 11 p a u l 30 esetben alkal
n1azta asthn1a nervosun1n<il sikerrel. 1\n1crikai szerzók szerint 
voltak esetek. rnid6n éltesebb egyéneknél eg-y fél kávéskanál 
a his kivonatból (n1ely borszeszszel készül) 111ajdnem rögtöni 
enyhülést szerzett e betegnek. i\-Iinclazáltal a grindelia, úgy 
Litszik. ne111 gú.tolj<l. a roha1nok visszatérését. és akkor sen1 
~z;in1ithatunk reú 111indig biztosan, ha rohan1 közben adjuk. 
:\ légútak bántaln1ainál profus váladékkal C. Paul tapaszta
latai szerint jelentékenyen csökkenti a váladékot és 1Y1cg· 

könnyiti a kiköpést: a köhögés kevésbé gyakori és ne1n oly 
idnos. Gyennekeknél is ilyen volt a hatása. l.Tgyanó phthisis
nél is sok haszonnal alkaltnazta anticatarrhalis tulajdonságai 
folytán. Cl el a nd, Go s s, J) a ker. I ... o dg e (an1crikaiak) 
szintén dicsérik bronchitisnél hatását: e r 0 \Ve ]. és G 0 0 d
\Vic h ti.ídőg)·tilaclásnál is értek el ereclrnényekct a szerrel. 
}-\llttóiag angina pi:;ctorisnúl, 13asedo\v-kórnál, ideges sziv
clobogásnál is lehet reá szán1ítani. Gyu\ad<is-ellenes tulaj
donsá(:rait ea\·éb bántaln1aknál is [JrÓbára tették: ig"V iritis b b~ ~ ~ 

ellen }'iske és Goss. blennorrhoea ellen Davis és Goss, vagi
nitisnél 1'hon1pson adagolták stb .. dc e kisérletck tnég kisebb 
szán1úak, sen1hogy hasznát illetőleg itéletct lehetne fonnálni. 
J\llitólag sikerrel a1kaln1aztúk cystitis- és n1etritisnél is. továbbá 
1nint fájdalon1csillapítöt hcrpes 7.0SternL:l. e ad e t cl e G a ssi~ 
c o u r t sikeresen kezelte a grindeliával a pertussist (40-100 
csepp extr. fluid. pro die~ 1 () cseppet n1inden 2 ór;iban). 

Adagolás. l;-elnóttek adagja a folyékon;· cxtractun1ból 
1-3 ~!11. :J-± öránkint. r\ herba grindeliae-ból infusun1 
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10,0: 200,0 vizre 2-3 ór. 1-2 cvókanállal. Gyern1ekeknek 
(:3-4 éves) 2 ór. 10-15 cseppet a fluidum extractu111ból. 

!1~"· Infus. herb. Grinddiae ruh. e 10 0 
1. n. p. ad. cnbt. 180·0 
::\atrii h\·<lr•JC:l.rbon. J·O 
Tinct. (Ípii crocat. gtt. 10 
.Syrnp. Ipecac. 20·0 

J/ i)S. 2-3 <•r. 1 1:\·ók. 
(Fdniittnel:. catarrh. brunch. chrun,) 

R.~. Extr. lluidi {irindd. rob, lfrO 
. Kdii j,.)dati frü 

Aquac clcst. 150·0 
Syrup. cort. Aurant. :-JO·O 

J!!JS. 3 <'1r. 1 evi';\:.:in . 
i Feln!;ttnek a:>thma nervos. é;; cardiac.·) 

li'/. Extr. ilnidi ( ;rinrid. ruh. 10·0 
Syrnp. con .. \nrant. 
• .\qua:; <le;;::. ;; .!O·O 

.l/JJS. f1 -10 é\·c;; !!Vermekn,;k n:,pi. 
:~--! kJ.:. v:·gyk. · · 

(l'enu;;;;i,; é~ as:thrn.:t eoeteil>ell.) 

Irodalom.. 1. ('onstantin l'auJ. I1e 1'.1cti,1n dt: l.\ Gr:1nddi:1 r()\.. 

etc. J;ull. d mém. de h :-'oc. de Th:ir.1p. XI\·. :2-e séri~. - 2. 1; n 11 n d J. II. 

['h:lrmac. Centralhl. f. Jleut~chl. 188?\. \'.o. 1\J. - :\. <:ad e t tl e (;a,:. 

~ic11t1rt. Le l'rogré;; m,_:cl, 1~87. :\o. 24. - ·L J:•m<;,: (;, :-'tt:ll. T:1e 
l'h:irmacist. Y. 1\0, 12. p. ::lüB. - ö. Ur. l'anl Fa\·el. l.h.: l':ictinn (lt 
'jlld<jllC~ mcdicament,; ;;, l. cueur Í,;{,lé, l'.:i.ri~. 1H87. l;:ii1~iére et til:;. -

fi. llohroklon;;ky \\". L"t:lH!f tl. phy~. \Yirl;. J, (;rind. roli. a, rl. llcr;: u. 

d. ('ircul. Ccntni.li11. f. d. rncd. \Yi.~~cn,;cli. l~tiö. ::-.·r„ 10. - i. Radcma· 

);: e r. :\ew rcmedii.:s. 187(.i. - B. L i 11 li y. l'h:irmac. Era, 18Sf:. j:J.n11:1ry. -

!l. Fi,;chcr. l". <J, june. 

27. Guajacolum. 
1 C7 H5 0, .. 1 

Vegytan. i\. kreosot~ rnelyet a carbol egy idöre a haszná
latból elnyon1ott volt) az utóbbi években isn1ét előtérbe lépett, 
és pedig l~~ r a e n z el és S o 111111 e r b r o d. t ajánlatára: 111int a 
tuberculosis bizonyos eseteiben jól használható gyógyszeí·. 
r\ kreosot1 rnely tudvalevőleg guajacolna.k~ kresolnak és kreo
solnak kever('.ke, nem n1indég egyenlő összetételű, sőt néha 
phenollal is lehet tisztátalanítva, a 111i veszélyessé válhatik; 
a kresolnak és kreosolnak igen erősen toxicus hatc.ísai 111iatt a 
k reosot csak igen kis adagban rendelhető, ezért ajcínlotta Sah l i 
1887-ben, hogy helyette a tiszta guajacol hasznr.iltassék: melyet 
úgyis a kreosot hatóanyagául kell tekintenünk. i·\ k re o s o t 
6 0-00°/n g u aj a e olt tart a l 111 az, s használhatósága gua
j acol tartalrnától függ, ez indoka a tiszta guajacol használatának. 
A tiszta gu aj aco 1 (brenzcatechinmcthylaeter.) C„H, (OH).OCHJ 
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szintelen, flnytörö, kn~osothoz hasonló. de annál kevésbé kel
lernetlen szagü. kissé csipős 1 de ne111 edző ízi.i olajszerlÍ fo
lyadék, mely 200-202" C·mil forr, s l.llí fajsúlylyal bir. 
200 r. v1zben oldódik, aetherben, borszeszben, zsiros olajokban 
igen könnyen. \TiL:igosság hat~ís<inak kitéve n1egbarnúl, sőt 

111eg is zavarodik, ezért sötét üvegben tartandó. i-\ keres
kedésbeli guajacol néha csak 30-40') /(1 guajacolt tartaluHtZ~ s 
gyakran phenollal van fertózve. ()rvosi czélokra absolut tiszta 

guajacol tartandó. 
...-\ tiszta guajacol bor.szeszes oldata egy csepp vas· 

chloridra kt'.k, 2-3 cseppre s111aragdzöld szint vesz föl. 2 kcn.1. 
tiszta guajacol -l kcin. petrolcurnbenzinnel 20 11 e 111ellett össze· 
r;izva

1 
teljesen ki\·<i.lik, 1111g a tisztátlan feloldódik; ugyanez 

törtCnik, ha :2-szer annyi glycerinnel rázzuk össze. l·'ontos 
]3. l;- is eh e r szerint a tisztas<ig 111eg·úllapitására a kövctkczó 
ké1nlCs: 2 kc111. guajacol 2 kcn1. 1·30 fajsúlyú natronlúggal 
kevcrc:ndó: a keverék felinelegs;dk; ha 1ehlítjük szobahón1ér
sCkúrc~ fehCr jegeczcs tö111eggé kell n1eg111ereclnic, 1ncly nen1 
n1ás~ 111int a guajacol natriuinsója C(;I-I 1 (CJCI-I:J (),Na, 

~-\ tiszta guajaco\ a közönséges guajacolból állittatik elő. 
_,,-\z utóbbi nc1n 111ás, rnint a krcosotnak fractionált lepárlás
kor 200-20511 C-n<il útn1enó része. r\ közönséges guajacol 
borszeszszel kir<Ízatik~ s fractionál<isnak vettetik ahí. A ixi.r
latnak 20011 C-n;:'il Atn1enó rt'.sze cgyenki volu111en aetherben 
oldatik, s fölös tnennyiségü borszeszes kalilüggal kezeltetik. 
.i:\ kt'.:pzódó guajacol-kaliu1n jegeczek aetherrel n1osandók1 

borszeszben átjcgeczitendők~ s a só h1g kénsavval bontandó ; 
az ekkor leváló tiszta guajacol gondosan fractionálandó. 

Hatás mt:g tnegvizsg:ilva nincsen, annyit azonban tudunk:. 
hogy belsőleg a kreosoténál és carbolénál sokkal nagyobb ada
gok ;:~dhatók belóle, tehút sokkal kevésbé mérgező, 111int 
azok. G u t t n1 a n n szerint 1 ; 2000 higitásban elpusztítja a 

tuberculun1 bacillust, 1 : 4:000 higításban pedig gyengíti azt. 
).L S eh ü 11 e r tuberculoticussá tett házi nyulakkal légez

tctte be a guajacolt, s jó sikert látott. 
Használat. Sah l i a g u aj a e olt tüdótuberculosis kez

deti szakában U·Oö-0· 1 grn1-os adagokban rendelte, n1idón 
az a ki'1högCsi ingert csillapitotta, könny1tettc a kiköpé:-;t~ 
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kevcsbbítettc a váladékot, ernclte a közérzetet és az étváµ:yat, 
s csak ritkán okozott h1inyást és has1nenést. I-I o r ne r Pr:í.gá
ban 1nég Sahli előtt alkaln1azta a guajacolt tuberculoticusok

nál, s 4 évi tapasztalatából kifolyólag közli, hogy sok eset
ben jó, nehányban épen n1eglepő eredn1ényt látott, voltak 
azonban esetei, a 1nelyeknél épen se1ntni eredinényt sen1 
tudott elérni. l(ellen1etlen hatásokat nen1 észlelt1 pedig voltak 
betegei, kik 5 hónapon át naponta 0·5 grm. guajacolt fogyasz
tottak el. Gyakran észlelte, hogy ily kezelésre növekedett az 
étvágy. kevesbedett a köhögés és a köpet. i\z igy kezelt 
betegek köpetében a naponta n1cgcjtett vizsgálat a tubercu
lun1 bacillu:.Jok kevcsbedését kétségtelenül n1eg;_illapította. 
J\ szer hosszabb használatúra a szörtyzörejek is 1ninc1 kc\·es

bedtek. 0.Iinél korábban kezdettt: a gua_iacolos kezt:lésL annál 
szen1betünóbbnek !;itta a hat<íst. Kern tagadja, hogy sok 
esetben eredn1énytelenséget is jegyezht:tctt fel. l3ctegek: kik 
több heti kezelés ut<in ja\'tilva tértek haza: késúbb 111égis a 
bctet;·ség áldozatai lettek. i\ g-uajacol~ I-Iorncr e1nelkedó ada· 
g·okban rendelte. eleinte (}05 gnnot tartalrnazó pilulákbcíl 
H drbot napjában~ n1ajcl H nap n1lih«1 () drbot, isn1ét 3 nap 
rnúlva 10 clrbot étkezés után . .._:..\ túplá\ékra nagy gondot for
dított, ép úgy arra is, hogy a betegek n1inél több szabad 

levegőhöz jussanak. 
l; r a e n z el l3erlinben a kreosot helyett guajacolt ada

golva, azt a tuberculosisnál a kreosottal egyenértékűnek 

}.;:lenti ki, de adagolását rationalisabbnak tartja~ inert a jó 
gnajacolban 1nindig azonos tényezővel van dolgunk, n11 a 
kreosotra nézve nen1 .áll : csak rnegjc~yzi. hog-y szen1 elótt 
nen1 tévesztcndók azon köriilirt java\atok. n1e\yeket ti a kn:o
sot használatrira nézve felállított, .s Ó\· ép úg-y a kreosot, 
n1int a guajaco\ használatának á\talánositásától. 

/\. kreosotr<L s ig·y a guajacolra nézve is i:raenzel índi
catiói a következók: idült lefolyúsü tü<lfitubcrculosis, n1ely
nél esetleg a továbbfcjlódésben szünet vagy épen visszafej

lúdés észlelbeth. legyen a tUd6tötnörülés csekély terjedelinú. 
vagy kiterjedtebb. egy oldali. \·agy két oldali. \c.;~·yen a beteg
nél lebenyes inflltratio. vagy legyenek sokszoros apró bron· 
chopncunv_)nicus góczok jelen: a köpetben kevés baci!lus 

üC.\,J.\COLC:•l, lfj\J 

lcgJ'en (a Gaf!ky-fr:le schcina 3-ik szúrnának feleljenek rneg,L 
a betegeknél csak c.:;ekély láz legycn, s az scn1 tartós. 

Ily betegeknél nén1i retn;.;nynycl lehetünk, hcigy huza
n1os krco;:.;otos vagy guajacolos kezelésre gyógyúlnak, vagy 
javúlnal.: annyira, hogy ismét 111unkaképesck lesznek:::-) 

130 u rgc t Genfben nagy adag guajacolt (n1éthode intcn
sive) ad tücléívt'.:szes beteg-einck azon czc'.:lzattal, hogy azok 
vére oly concentratiüjü guajacol-olclatot képezzen, 1nclyben 
tubcrculu1n bacillusok 1neg- ncn.1 élhetnek. i\dagai O·ö-1 ·0 gnn. 
pro dic, sót több is. I-Ia per os nern túrtl:k a betegek, per 
recturn rendelt ily adagokat. l~ 1nellctt bch:gzésck alakjában 
krcosotnt ís alkaln1azott (n1il:rt nc1n szintl:n guajacolt? }).1 

éjjelre. n1elyet a betegek a Feldbausch-CL·le :··:_.·.) O!T-respirátoron 

út légcztck ht.: alvás közben. :'\ lég·z(iké;:.;zi.ilék :J-::; csepp 
kreosotot tartaln1azott egy éjjelre. Sót n1ég· czzt:l scn1 clé~·c

clett 1ncg: hanein estve, \eft.:kvés c\útt. ol. jccorisban oldott 
(:20: 200,l kreosottal kenette bt: a beteg 111ellét, hátát, kezc:it. 
1-Iog·y ezen cljúr;í.ssa\ czé!t lc..:hessc:n l:rni. azt 3-4 hóig kell 
folytatni, s a beteget jr:'i] táplálni. \ToJt Jj u ll r g e t nek betcg·e: 
ki (1 hói;;· volt il}· kcz1.:lés alatt, rnely nézetünk szerint n1úr 
1najdnc1n ttíln1cg")·cn a n1et.:·cngedhctó pharn1acotherapeuticus 
beavatkozús határán. 1\z erccl1nl:nyrc:: nl:zve H o u r ~ c t úgy 
nyilatkozik. hogy az néha rernl:nyt kc\tú volt. 

S ch e teli g a guajacolt búr al<i ís fecskendezte phthisi* 
cusokncíl t'.:s pedig 1;' 1-- 1:·:;-. s6t 1 ·0 gnnot napjában, anti
pyrcticus hatúsát is észleltt.: izzacl;ís 1nellett, va;...:·r a nélkül: 

az ülorn, étvágy, pulsus javL'ilt, köpet kevesbedett. 
).1 e is s e n Falkc:n::;teinban b;í.r c:;ak két esetben alkal-

1nazta e?.el! elj;irást. látott ugyan hócsökkenést. de egyéb 
hasznot nen1i si'it kellcinetlen következ1nények is jelentkeztek. 
n1int er{is izzad:ís, a befecskendezés helyén fájdalrnas dcr-
1neclés s ken1é11yedi:s (g·cnyeclés nélkül). 

Adagok bcls, (l·()f:>.t/íl ernclkedúlc~· 

(}8-0·± pro die: e:;. ll t t Jll ;1 11 n sr.crint 1 ·0-ig' 

U·l-ig pro dos, 
pro dic capsula 

'i«I Fr:H.'!Hel kre,,~„n:tl L1:;:l'it I'1UU tul•en.:uloticll~ iJ»rh:t,:i i1eteg l:i.•t:ltl 

:!(I0.11:\l -:~:'.lelt V• ~il:ert. 

'''·"\ \\'io:~ln1kn. !.<.:hr~tf.\·,~e :!;). 

I' 

t' 
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gclatinos;í.ban, pilulában, borszeszes oldatban. ol. jecorisban 
\íégbélbc cn1ulsióban 0'2-fJH gra1nn1ot pro clos 2 >( napj. 

Í•~"· í;u:•'acnli 1{)-20 
"\'it;:i.c tlc~t. 180·0 
si:irít. \.illi <lilm. 20·0 

-1/D. in vitro nigrn ~. 2-g X n:•pj. 
1. kk. Y. 1 evii\:. egy pnh:ir 
vi;:lien étke1éo: ut:iu. 1':-i.ll1li.) 

Rt. c;:1niaculi 2·0 
l'ulv·. et. c;,:tr. Li<piirit a;] rp1. ;:. 

11tf. pilnl. :\n, 10(1. 
( Jbduc, ÍP\iis :\r~enti 

/1S. :;-:i >< nnpj. ~\-fi ,;~(·mc:c em.:1-
l;eili'>leg. 

Egy pilul:Ui:tn k;·,r\i]i,eJiil {)·Cl.! 
guaj~:t.:ul. 

N,". ( in:i.iatnli 1H·fi 
Tin~t. :.mar:ie 3U·O 
Spidt. \"ini dilut. 250·0 
\"ini Xerensis ipt. :>. ad lOOQ'() 

JIJJ.\", 2-H ~< n:1pj. l evf;k. egy llo· 
rns pnh;ir \"i,:lien. (Fi~cher.\ 

/1'..~. Cn:i.j:ioili H 0 
'Jlei [ecori_~ .-\~t:l!i 1 i)()·O 

J//)S. l·'.lke;:é.~ d(-;tt 1 kk. napj. ry-s;·'.nr 
Egy kk.-h:~n 1-:iiriillJd{Jl ü·2 grm. 

g11:1j:icnl. 

Irod<!.lom. !. 1;_ i: i ~ t h e r .. \rclii"· í. l'hanuncie. J:<l. :!:?fi . .', :21B. -
:2. Sah! í. ( "orre~p.-hl. f. :-:chwci;: .\(·r:·te. 18R7. :;,,_ :!O. - B . .'eh ii 1 le r· 

\\ !en. mecl. l 're.~~e. 1887. \" "· f1U, - ·!. I l o r 11 e r. ] 'r:i;.;. merl. \\' uche11schr. 

!SH~. :\u. 17. - :-i. i" r :\e n -,: (.; l. :\ll~,:111. 111e<l. ( ·t:ntr:iL:eitung. 188H. S. B:?il 

- ii. H o u r g i.:. ;. ( 'nrri.:.~p.-1.J. í. ~ch n;i,:. _.\er;:t,·. lf'~H. 1ö. ;\J;~i. - 7. '.\{e is~ e 11. 

Ther:tp. '.\lnnat~ln:fte. 18f-:!I .. -.:q,t. - i-l. S eh r: t •.: i i g-. l h:llt.c;d1. mnl. Zdtung. 

188!1. :\o. 11) é;; 'i:2. 

28. Hamamelis virg·inica. 

i.\ l„lan1an1elis virginica levelei, kl:rgc t:S g;rtin1ölcse 
rendkívüli nl:pszcrút.:k .:\rnerikában; n1ár rl:gtfíl fogva házi 
szerei az indi<inoknak~ kik azt gyulad;íso.s betegségek, aranyér 
l:s ki.Jtőhürtyabúntalrnak ellen szeretik alkahnazni. .i\n1erikai 
orvosoknak, kiilönüsen hon1oeopathúknak is kcclvencz szerlik, az 
cJ dicséró közlen1én:yeik alapján vezették bt.: franczia orvosok a 
kérget l:.s leveleket az európai gyógyszerek l,;özé, s bár nen1 
járulnak hozzá az an1erikai közlcn1ények nagyszavú dicsére
teihez, bizonyos esetekre az alkaln1azást jogosultnak tartják. 

Gyógyszerisme. r\ I-Ian1a1neli.s virginica I..„ (\\7itch I-Iazcl, 
Snapping I-Iazel-nut, \\iinter bloon1, Noisetier de la sorci0re) 
a ha111an1elicleák csahí.cljába tartozó cserje v. fúcska, 11/:?-{1 

111. magas, szún1os kanyargl1, sokszor elágazó ;:igakkal, n1c
lyekct süna, szlirké:--foltos kC.:rcg fed _,\z l':gycsiilt-J\lla1nok 
nedves cserjéseiben és e:rdei1Jen van otthon, különösen Ne\v
I~ng\and. Pennsylvania és \rirginia ;lllan1okban. Szepten1bertól 
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noveinberig vinígzik, dc gyli1nölcsöt ·csak a következó nyár 
végén hoz . ..:\z incli~inok n1ysticus saj<itságokat tulajclonitanak 
a növénynek, innen a nc\·e boszorküny n1ogyoró. 

..:\ levelek hasonlítanak a n1ogyoróbokoréihoz, v<lltako
ZLÍk, egyszerűek, nyelesek, szcirnyasan erezcttek, kerekdedek, 
felborszerlie:k. sötétzöldek, alapjukon assy1netricusak: fogazot
tak. s küldnösen a r1atal levelek sz6rösek . 

. :\ v i r ú gz a t f{yógyczélokra nen1 használtatik. külön
ben flirtökct képez, n1elyck 3---h hin1116s virágból állanak. 

„-\ gy ii 111ö1 e s olyan, 1nint a 1ni n1ogyorónk. 
.:\ kér e g d a r ab o k :J-1 i) ctrn. hosszú, teknús len1e

zck alakjában jutnak a kereskedésbe, részben redve n1ég a 
parúval, ré:-1zbt:n <ittól 111úr 111eg-fnszlva: úgy, hogy csup<in csak 
a háncsrt.'.teg van elóttünk .. -\kéregdarabok vastagsúga 1/_1-2 
111111. között ingadozik. i\ vt'.konyab!J darabok fiatal ágakrol 
~z<irn1aznc.Ü;:: s1111a, fénye:-:: szlirke vagy szlirkt:::;-barna felülettel: 
111elytn itt-ott alig kien1elkcclo szen1ölcsök vannak; a vasta 
~abb darabok a törzs vagy id11:-;ebh ;igakrr'il vah:ik. a szürke par<i
tól 111eg vannak fosztva. 111elyet sziirkt:s-barna, törékeny peri
dern1a helyettesit, n1ely sin1a, vagy har;:intúl ránczolt é.s rozs
c1'ls~n1árványozntt, a belsfi felület szürke, si111a, vagy ho~szant 
cs1kolt1 ezen csíkolatot a háncsrostok képezik, n1elyek néha 
kifoszlottak . .."-\ parútól eg<.:szen fosztott darabok kivül sin1ák, 
barn<:ÍS·fakó szinUck, belül fakú-rúzsaszinück. Górcsó alatt az 
ép kéreg·. eltekintve a külsó parától, kivül többé-kevésbé elpa
r<iso<lott, nagy1 érintó irányban n1egnyült parcnchymscjtek 
últal képeztetik, n1elyek nérne\yike barna anyagot tartalmaz. 
i\. középkércgbcn egy n1ajdncn1 z;_í.rt kósejtréteg foglal helyct1 

a kósejtek érintó in:inyban megnyúltak, kisebbek, n1int a kü\só 
parenchyn1sejtek~ faluk pórusokkal ellátott, lun1cnjuk elég t<ig. 
Nén1ely helyen a ]Jel.só részen ezen réteget tangentialis irá
nyú sejtclen1ek n1egtörik. 1\ h;:incson át egysoros velósugarak 
haladnak 1 1nelyeknek sejtjeí gyantás küllen1ú anyaggal telvék; 
a húncssug-arak alapszövete kercsztn1ctszetben sug<irirányban 
1ncgnyúlt kicsiny parenchyn1sejtekbúl álL n1elyck közé sok
szögú háncsrostok szigetei vannak beágyazva ; az utóbbiak 
pontszcrti lun1enncl birnak csak. 

~·.\ kéreg alkotórészei tannin: gallussav, \'iasz, piros fcstó· 

l 
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anyag, kev,_'..s illatos anyag, 1nészsók és ka!iu1nsók; a lev~I 

fóalkatórészei tannin és kevt'.:s illatos olaj. 

1\ ha z el i n és 11a111a111 e 1 i n. van\- 11arna111 el i cl i ~l . o, 

név alatt árúba bocsátott anyagok kivonatok. és pedig, 
az első vizcs-borszeszc::; kivonata a kéregnek, a ni<isodik hc
sz~irított és porított borszeszes kivonat. 

Hatás, használat. f\ harna1nelis ki:szíttnények hatását 
tannin- t'.:s gallussav-tartaltnuk határozza 111eg. I.'.J:atástanilag 

tehát löbbct n1onclani róluk nern lehet. mint hogy aclstringen
sek: St)·pticurnok. 

J\rnerikai szerzók csodás eredinényúnek 1nondják a 

han1an1elis alkaln1azc:í.sát fcnyeg(;l{i abortusnül, rnindcnne111ú 
hae1norrhagiáncil és a leg·kuliinbözóhb lobos bántalrnaknál. s('-it 

belsóleg adagolva varix·oknál is. i\Iindt.:z higgadt fr<1nczia 

orvosok itélete szerint túlz<ls. 1) u jard i n-1::) e a u 111 e t z szerint 

aE.onban bizonyos. hogy hae1norrhois eseteiben, 1nidőn végbt'.:1-

;.;örcs nincs jelen, a kész1trnényck belsó adagol<isa 1najclncn1 
specificus hat<is1'1 (?). 

J o u s s t t sikerrel adagolta bt:lsóle~· haen1orrhoidalis~ s 
pedig néha igen b1:i vérzések eseteiben, l·p úgy epistaxisn<íl, 

haen1aturi.:lnc:í.! és n1etrorrhagicinál is. \tarixok eseteiben fran

czia szcrzfík eredrnényteleniil rendelték belsóleg, hae1noptysis~ 

nél pedig nen1 volt ktilönb nic:í.s összehíizón<il. S e r r a n d a 

gé::.;c és a kötóh<.Írtya hurutos bántalrnainál a fcilyékony ke!1zit

tnényeket sikerrel használta helybeli a\kaln1azúsban. l(ülönben 
1H.:zetünk szerint rnindenütt rcnclelhet{i belsóleg, hol tannin

tartalrnú adstring-cnsek jó! hatnak (p. o. hurutos diarrhoeáknál.) 
Adagolás. J\ han1a1nclis kt'.:rgét részint clecoctu1n. részint 

infusu1n alakjúban rendelik (:20: 400), rnelyböl 2 óránként 
piros boros poh<Írnyi fogyasztandó cl. 

l(észitn1ényck ~s azok aclagai a következ/ík . 

l. ~f i n e t u r a I-I a rn a n1 e l i cl i s ( l rész kéreg 1 U rl.'.sz 
spiritusra.:) 1~bb(:;J 5-80 csepp egy adagra. :;_ ]~ x t r a e t u 111 

fluid u 111 l-l a ina 111 el i cl is v i r g. (vétessC::k 100 grn1. cort. 
l-Iarna111c;liclis porítva, 1nely annyi víz é::; borszesz keverékével 

\·onassék ki. hogy 100 köbct111. folyékony kivonat leg·yen 
lcszúrhc:t('.i.) 1\clag 10-HO csepp 2 Ör<.inként. - H. I-I a

z e 1 i n (l. fentebbi. Flilcg küls/ilcg használtatik borong-a-
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tüsokra. - -J. I-Ian1an1elin vagy l-Ian1an1elidin (l. fentebb), 

IZészint suppositoriun1okba tétetik (2·0 gr111. c:gy darabba) 

részint pilulúkba W05-0 2 grm. pro clos) 

/,'/'· Extr. l lam:unelidi;; Jluidi -!0.0 
.-\<p1ae dest. 
Syrup. <.:nrt. Auranl. :i,·~- 6010. 

J/ /)5. 2 r'ir. 1 gyk. \·. evo'Jk. 

/1~"- llc<.:0<.:t. cort. 1-In.mamelid, pulv. 
e "20.0 

1. n.. p. ad cnlat. ·l-Ofl:O 
Syn1pi simpl. ·Hl,O 

.JJ/ 1.\", 2-H <1r. eg"y j'iro,; h"rns pq
h:írral. 

R/>, Tinct. ! [amn.mclidi;; 
Tinct, Chinac cnmp. fi\ 2lJ,O 

.l/ /).'). Czukros vizhen 10 csepp -
eg.:s,: 1hc;isk:udlig n:ipj:ihan 
tij!Jbszür. 

Rp. Il:imamelini 1,0 
U11t?Ti ~:acao qu. ;;, ut. í. suppo,iL 

:\n. n. 
/iS. (!.2 grm<is liamamelin c.~apok. 

:\"apj. :? dh hasniúbr\(lú el. 

Irodalom. L .\1 :t.~si. l'hilat!dphia .\lt:d. Time::. 18811. :?1 Sept. -
:!. L·. n. :\ew-\"ork .\fed. Journ. 18HB. H lkc. ·- :-3. Serr:tnd. Thl:~e de 

l';lris. !S8 l. - -L J n u s;; e t. Hull. g,;n. (lt• Th.:rn.p. t. C \·11. l'. 27, 188-L -

i'"i. (; 11 y. !\l·ch. sur lt:.~ prupriCtes therap. et physiu!. de rl-Iam:1111dis virg. 

Th;;::e de l 'ari~. 18-S-L - Ii. ! Juj a rd i 11 - U e :i. n 1111: t ~. Dul!. ;.;:.:n. de tht'.r:tp. 

l '-~·L !'. Ulíi ,;., B!J2. 

29. Helenin, Alantol, Alantsav. 

/sme. Vegytan. f\ czín1ben irt h;lro1n vegyület az Inu]a 

l Ieleniutn (co1npositac) alkotórtszeit képezi. l\.z újabb kor 

elfeledte e n;i\unk is c:lóforcluló nó\·ényt n1ely a régi 1nonda 

szc:rint I-Iclenc könycibő\ nótt, 111c::lyek1.:·t h :\'Ienclausnak kigyó

niarás fol.ytán nieghalt konn<ínyosáért l(anobusért hullatott. 
Pedig a növény gyökert'.:b6l vizes, boros forrázatok, vagy 

n1Czzcl készúlt nyalatok 1-Iyppokratcs, l)ioscorides, Galenus, 
rnajd késóbb i\lexander Trallianus által nagyra tartattak1 

rnint izzasztó, húgyhajtó, havi vérzést 1neginclító gyógyszerek, 

dc: főleg 111int küptctúk. J\ légútak különbözó búntalinainál, 
frí\eg tiickivésznc':l volt nagy hire az inuiának. :L\:Iég régi 1nagyar 

szerzúk, n1inók i\Ie:lius 1-'étcr t'.:s P<iriz Pápay is fontos szerként 

soroljú.k elti. i\ növényt eredetének n1ythosa alapján kigyó
n1;lrás1 veszett eb !1)<1t«Ísa ellen is használták. :Na~y hirú volt 

n1int szépító szt.:r és n1int aphroclisiacurn is. r\ kéjelg6 

julia }·\ugusta cs;íszci.rné n1inclcnnap használta. 1-;:gyes alkotó 

részeint:k haszn;l\ata 1E82-ben tijra feln1crúit. ~fubercu

losis ellL:n kezdették ez :ck1t/íl fo~va használni. 1\z I nu I a 

l-I el e ni u 111 (cornpositae) l(i)z1'.·p~~·\zsiüban.: s J;uropa 

il 
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n1.5rsékelt ég-aljú vid~kcin tenyiszik, gyakran kertekben ten\·é:sz
tetik, 1nint p. o. 1'hüringi;_tcban, I-Iollandban, Sváiczban. 1.\. né

hány éves, crós, hlis0s, ágas rhizornút gyi.ijtik össr.-e a vastagabb 

gyökerekkel egrutt .. '\ gyöktör7.s és gyökérágak ki\•i.il barnás 
szinűek, 1netszlapjuk fehéres, szúrit\·a szaruszer(i összeállásúak. 

Törés sin1a. J\ harántn1etszlap sugaras rajzolatot inutat, s 
ne1ncsak ;i kéregben, hane1n a ca1nbiun1-övön túl is tágas 

olajtartók láthatók. 1\ darabok fúszercs a\·enc;én kesern,'c'·s 
! bw b 0 l 

i\ gyökér inulin. viasz, gyantás„ kh„onatos- és protcin
anyagok tncllett tartaln1az egy can1plinr~zerú szi];:ird stearoptent 

a h e 1 e ni n t. továbbá e~y folyékony elaeoptent. az alantolt. 
s a jegeczeciC::-re k<.':pcs alantsavanhydridct és alantsavat. ~Iincl
cz anyag szo\g;:i\t n1ár gyógyczl:loJ.:ra. 

1. I-I el e ni n (nérncl)·ek alantcan1phornak is nevezik). 
\„~dentin I\.osc fedezte fel lHO.J .. bt.:n. ·rapasztalati képlete cg-re.s 
szerzók szerint klilönbözh: Gerhardt t:s I)urnas egybehangzóan 

C~ 1 I-I~:i(J;; összet...:!tclét <i!lapitottük nitg-, 1nig F.::allcn C
1
)"I

5
()-ra 

sz<ir111totta ki kl:JJlctét: I-f o \.e r szerint JJedio- C .ll (). lc1111c' 
. • b l h ..!S -·" · 

l)g:· l<ítszik, kiilönböz6 tisztas<i!!Ú k...:szítn1<.':n\·ckkel do\rroztak 
u - :::::. 

az cn1lített \·e6yészck. Neklink a (Jcrharclt-félc forn1ula látszik 

elfogadhatónak . ..-'\ tiszta hclenin színtelen, szagtalan, íztelen. 

négyolclalli jegecztliket képez, n1clyek közönbös kérnhatúsúak, 
vízben o\dhatlanok, forró borszeszben. aethr.:rben, illó é~ zsiros 
olajokban jöl oiclódnak. /\ polarisol!t fényt jobbra tt'.:ríti. Olva
düsi pontía 1UH-11CP1 e: között ft.:kszik~ s 275-280(' C között 

oh·ad, 1niclr:ín r~szben bo1nlik is: crtlsen hevítve illan~ rnidón 
S7.intCn e\bornlik; \·izgfíz?.ikkel bornl;is nélkül is sublin1á!. 

J\ hiv. hig· l~gt.:nysav hidegen oldja, de ne111 bontja cl a 

helenint, forn) !égcnysav, \·agy hideg flistölgó 10g-enysav 
nitroheleninn~ vtiltoztatja, n1ely utóbbit a víz n1int s;:irga, 

alaktalan anyagot csapja le. 'I'ön1ény kl:nsav piros szinncl 
oldja: v1z azonban kicsapja ezen oldatábál, s a n1i 'ielle1nzc'.i, 
\'<Íltozatlanül. 1:ustó!gó kénsavval he\eninkénsav i.:::épzóúik, 

gyant<ís a11ya~·ok kiválása n1ellett. I-Ia 1negolvasztjuk a hek.:

nint. s chlórt \·ezetiink hozzá, SéÍrga chlcírhelenin keletkezik. 
S(Js;.l\·gázt a heh.:nin elnyeli, nliközben ibolvaszi1üi\·é lesz. 

\'izeS és borszCSZCS kalillfllhYcJrOX\'d·o\clatok hici~(ren y;:i_rrv for· - " ..., '"'· 
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róan behatva, a helcnint érintctlcnúl hagyj<.ík. J\ hclcnin 

platinlernezen hevítve n1araclék nélkül ég el. 

El ó á 11 i t ás a következő : az összezúzott gyökerek bíg 

borszeszszel kif6zetnek, s a felforralt szürcdékből B-4·szeres 

hideg vizzel a helenin kicsapatik: a helenin teljes ldválc:isa 
2-t óra alatt történik n1eg. ;-\ leszűrt helenin híg borszeszból 

átjegeczítve tisztíttatik (l\~allcn). l.':16állítható 1nég Ügy is, 
hogy a gyökerekból vizgózökkcl lepároltatik. 

2, A la n tol. (lnuloli folyékony elaeoptcn, melynek 
tapasztalati képlete Cu1 I~I:!.;Ü. Soirga folyadék, borsos n1entha 

szagú, aron1aticus ízű, forrpontja 200° e. ;-\ polarisált fényt 

balra téríti, ozonképz6 saj~tts~í.ggal bir, ép úgy: 1nint a ter
pentin-olaj. Phosphorpcntasulfiddal C1,)-I 1_t képlctlí szénhydro· 

gent ad. 
8. ~A.lant s a\- a n h y dr i cl. Színtelen jcg·cczek: vizben 

nen1, borszeszbcn, aetherben oldható; olvad;isi pont (j(jfl e.; 
tap. képlet. C1;)·I:.:1/J:.:: alkali<ikkal vizbt.:n üldható sókat képez. 

4. i\ la n t s a v. Finorn tííkbcn je;.,;ecl: tap. kt'.:plete 
C1 :,l"I:.!~Cl:;: olvacl;isi pontja OU-U l ° C között: c:gyaljú, 2 ato
n1os sa\·: vízben nein. borszeszben, aetherben jól oldható : 

keletkezik, ha az a11ltydriclet kalilüg·gal oldjuk, s az oldatot 
sü\·val kezeljük. 1nidón az alantsav kicsLLpódik. 

Élettani hatás. ;\z inula helcriiurnnak iinént jelle1nzett 
alkotórészei közül, csak a helenin élettani hat;isára vonat

kozólag vannak adatok az irodalo1Y1ban. s ezek scin kielégí
tóek. l(. o rab 10B2-ben ki.izölte t.:lTt.: \·unatkl)z('.dag- a p<irisi 

tudonL acaclen1i;í.val a küvetkt.:zúket: a h e 1 e n ín csökkenti 

a szcrvezt.:t reflex tc\'t'.kenységt'.t. f(ilcg· pedig a gége és garat 

ingerl~kenységet. n1elr ;lllit<í.s<it kutrák, nyulak és tcngerí 
n1alaczokon tett kisérletcibüi 1nenti, 1nely ;illatokn<il b(_ir al<i 

fecskendezte a helenint. 1\ ht::!enin csökkenti egyszersn1ind .a 

légutak elválasztását is .. ;\ szert gyonu·on át adva, az erneli az 
étv<igyat, keclvt.:z az e1nésztésnr.;k, a;.: aron1alicus kescrü anya

gok hatása értc!111Cben. \?"érbe vagy bór alá fecskendezve a 
vérnyo1n<Í.st csök.1-:cnti, s a h(:lt lesz~í.llitja. 

1\ légzószcrvcken út lirlí! ki a szcrvczetbó!~ a legköze
lebbi 2~b Ót«í.ban, ez 1nag·yarázza rncg a légutak n.yákhártyá~ 

júra gyakorolt gyóg·yhatását. i\. h e 1 e ni n a n ti putrid 

'r 
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hat <Í. s ú, öO centignn. elegenclti belc'ile, hogy ö liter vizelet 
erjedését n1egakadúlyozza. Ugyancsak !( o rab állítja

1 
hogy 

a helenin igen erélyes hatcísú a tubcrculu1n bacillusokra is. 
Tapasztalatrti szerint oly tenyészfolyadékban, 111ely helenint 
tartalt11azott1 nen1 sikerült a glilnőkór bacillusait tenyésztenie. 
'fengeri tnalaczok, ha tuberculoticus an}•arrokkal altattak s 

~ ' 
napjában B cgrn1. helenint kaptak belsőleg, meg nem bete~ 
gedtek (?), n1íg a control állatok egytől-egyig elpusztúltak. 

i\ 1 k a 1111 az á s. r\ h e 1 e n i n t eddig csak kevesen 

alJ.::aln1azt;í.k, V a 1 e n z u e 1 a a küvetkezt'.í esetekben dicséri 
hatását; cgyszcrü bronchítis, bronchopncu1nonia 1 idült bron~ 

chitis eseteiben rcnclkiviil gyor:;ítja a gyóg-.yulás bekövetkez
tct, tubercu\nticus heszúródés eseteiben a közérzet javúl, a 
köpl:s könnyebbedik; tussis convulsivúnúl is kitünú hatüsú lenne; 
a légutak búntaln1aíncil ;i\talúban clícséri a köhögést) légszon1-
j;it1 s a frljclaln1akat cnyhitó hatás;it, a köpet kevesbedik 
hatása alatt, s könnyebben iirlíl ki. 

1\:. o rab küzült vizsgcdatai alapján n1c,;.;-kisérlette tuber~ 

culosis eseteihcn is, azonban cred111ényeirlil n1ég nen1 tudunk 
sc:nrnit. Saj<it rnagan1 tapasztalat<iból c1nlítheten1, hog-y akár 
bel:;()ieg adtarn a hclenint akár alkaltnas készült.:kből g·ózeit 
naponként 2-H szor hosszabb idfin út bclégcztetten1, phthisicu
sain1 jclentl:keny ktjnnyebbülést éreztek. a Lühögés, dyspnoe 
enyhült, a klipet higúlt, k<.innyebb volt az cxpcctoratio, l:t
·v-;.lgy cn1elkcdett; azonban b<.irn1ily hosszan kezeltcttek is a 
betegek, - persze a rnint kózkórlitizban szokott lenni, elú
h~1laclt ti.idóvészbcn szenvedók, hclcninre a bacillusok 
nen1 ti.intek el a köpctból 1 a !<izak n1cg- nc1n szüntek, s 
a beteg·ség haladt a n1aga útjti.n. l(cz<lcti szakban szenvedók
nCL s nen1 kórhtizi, hanen1 klin1aticus kezelés rnellett, ta\;,í.n 
többet is lehctnt.: elérni. 1\cut vagy idúlt bronchitiseknél cs<lk 
1Jicst::rheten1 hat<is:it, akúr per os~ ak<ir belt.'.:g·zések alakj;iban 
adatik. L~gy ltltszik, hogy sok haszonnal j<i.rna, ha a helcnin 
szélesebb klirli gycir-;·ykisérletck tárg-yút k0pezné azon beteg
se.~cknél, n1clyck eseteiben rl:gente a radix. Inulae vag·y ]~nulae 
J-Ielcnii - az örvényg-yökö1· - nly na~y népszerlíségnek 
iirvendc.:tt. :\fl::_.;· vagyok g")'Óz/Jdvl: cddig·i tapa~ztalatain1 alap

.ian. hn'._;"Y snk u. n. cxpcctnrans szerrel bizton kiüllja a ver-

lTI 

senyt. \ 1 eszt:ttst'.g gyógy1tásoira nen1 alkaln1as. \T eszettségi 
virussal intracranialisan fertőzött házi nyulakat a 'fertőzés 

napjától kezdve systen1aticus helenin adagolással n1eg1nenteni 

neken1 nem sikerült, sőt még a lappangási időt sen1 nyüjt
hatta1n n1eg-, s az <illat életét sen1 hosszabbíthattan1 n1eg. 

_-\z a 1 a n tol és a 1 a n t sav keverékét :.\:Tarpn1an (ki azt 

alantol essentiá·nak nevezi) acut garathurut, ichilt hörghurut, 
tussis convulsiva egy-két esetében sikeres hat;isúnak találta: 
ha belsóleg adagolta, sőt phthisicusoknál is enyhítő hatúst 
constatált; 111ege1nliti azután, hogy köszvénynél is n1eg kel
lene kisérteni, 111ert egy ily esetében alantol esscntiával kezc
lt.:sre egyTt'szt diuretiCLlS hatc:ist látott, n1;:isrészt a húgysavn<tk 

fokozott kilirü\ését észlelte. 
.-\ hclenin belsóleg legczClszerúbbcn capsulákban, eset

leg porban, pilulúban, va~.Y alcohnlicus folyadékban (cognac) 
aclagolhato, vagy p. o. ha nleun1 jecoris különben is ja
valva van, a'.Jban oldva. l~gyes adagai O,Ol.-O,OB-0,U5 
grn1. napJ. H-5-ször. I-Ia belégzések alakjában akarjuk 
aikalinat:ni, ugy :JU-;-1U ~Tnl. vizben 0, l gnnot szt:tosztva 1 

alkah11as készülékben a vizet forraljuk, s a v1zg6zt ll:gcz

tt:tjlik be~ inelylyel együtt a helenin is elillan. ::\"I a r p rn a n 
a;~ alantol-alantsav ke\·erékbúl, n1t.:ly olajszerlícn folyékony 
anyag (Gehe-ncl l)rt.:zd~tban kapható), 15-20 csL:ppet adott 

pru do:-;. 2-H ór., s 5 ~rn1ot pro die czukorra cseppentve 

vagy syrupban."' 

R/. 1 l::leni1;i 1 ·l) 

' 1gnac. -!IJ·I) 
,!/, ! ,;o:ut. 
j),\' :·j ·,„ 1 \.::ivé;;k:rn; '.bl. 

N,:>. !!<:lenini IH) 
i'1:1v. :.:l e:,tr. Li·1uir!L :i;t 

'i'I 'tt, f, p:lu\. :\o. ;.\'l, 
c·,,H~P. n1tlv. Li11\lir. 

/JS. 1-~ s;:eme:t ;;_'.._;l n:1vj. 

f/. 0 ltd::nilli u·;) 
!'nl·: .. \myli. :.!·O 

J/. /. ptdv. div in rlu.". :1.e,iu. :\'<l, 10. 
/1.-·:. :n C:tj',;. :nnyl::c. 
S, :.!-;\ (q·, l ;;.:emel. 

N,-. ! kkui11i n·;) 
1 1)c\ Jt·cr•ri . .; :\.,t:Jli lOO·tJ 

.1/. / ;:r,\ut. 
J.IS. :\'apj. 1--;\ k:iv.:sl:an:illal. 

+', Jeg-y::<:'.. _\ ti.<;·.t:J. hdenin nem té\·e,;:.tendii ii;:;:;·.~· ;1 ki'•Yetl;eÚ1 fr:uii.;,:ia 

gy<•gy,.:er ~11ecia!i1;\;:<1kl;:d: ~llc:h.:H••l dn Ur. Koral1<. mely linr:.:;:e.:/.e;: \Jltl::ta 

a n·.·~11 e;.:;é;::.eI\ ti~:.t:: hdeninnek. - ~(';;p.<uh·~ (l'heknine <h~ !\:or:d1.·, nH:lyd;: 

' ' 

i 



Újabb higanykészítmények. 

36. H y d r a r gy r u m b e n z o i e u m. 
"""= 

s. I-I y cl r a r h'.'· !Jen z. o x y d. 

Vegytan. F't:hér. jcgeczes, i?· l:s szagtalan por. n1ely hideg 
\·izbcn csaknen1 oldhatlítn. ke\-Csst.'. oldható forn·')br1n is. ellen

ben könnyen oldódik alk·:iholban. és e~y ketti15' S() kl:pziícl~se 

n1cllett h1~ knnyhasr,i·oid;1tban. l~í: ut6bbi oldata a ft:h~rjl:t 

ncn1 c.-:apja ki. f I::\Cl.;-al s;ir.;.:·~1. Ft:~Cl 1 ,-al barna csapac1t.'.kot ad. 
.·\ kesz1tn1,~n:· -!·~·:)". hi~utnyt tarta!rna1:. 

I·~lt:i;d!it:isa u;._;"y t::irtt:nik. hogy cst::n . .:bon1li:.;t provoc;otlunk 

\·alan1cl:· hi~an:·c•>:_\·dsf.1 l:;-; natr. Óetlz()icu111 ki:izi··,tt. \·a~y hog·:· 
frissen kicsapott lii~·anynxydnt f~·l!T(:1 \'ÍZ!.Ld ósszedörzsölve. 
fölijs benznesa\·\·a] \·i;-:ftircJ, 111 h1..:\·1tii11k 1nind,1clclig·. 1n1g a ke\"t> 

rl'.knek i.;c:zdc::t.ben súr;a :-;zine cl ncn1 tlint. s azt fehCr szin 
nen1 \'ciltntta fel. l{é:-;;;:let1..~;.: utasit;\:-; az el!·i~ll!1t;ísr;t l~. Fi s eh e r 
szerint a l·:ö\·etkt..:zn: l :2~1 ~111. h:·drar:..;·. ()X_\-cl. n1elcg·!tt:'.s köz
ben :250 ;..;rn. 1 ·2 (:;ui;:u acid. nitricun1i 1an !Clnlclatik. ~!.OOO gn1. 
vizzel hig1ttatik. n1egs;:üretik: in;isré . ..;zt i.-.;s gin_ 11atr. benzoic. 
oldatik íel ~10U g·nl. vizlJ1:n. s s;:1ir::::tik. .'\ kct (J]dat azutún 

keverCs khzben hsszer-.;le,.;:·1ttetik. I·~kkor bo'·i \.'Sapaclék kclttke~ 

zik. n1e!yet V<isznns1:ur1 •n i-isszc:<;.-Lijtlink. :-; \·iz:.-:t:! inosunk 
addi:-;, 1111g ;i szlired::I.:. lia pl:ttinlen1r.::zcn clparoljuk. 111:1radc'.knt 
nen1 ha;;::. ~·\ szüri1111;\rad:.:kot l:ipn.~scljiik é_-; sz;lntjuk. 

_l/1 a kcsz1t111én;.· ak!-:or. ha: 11 natriun1s(ikat n1..:n1 tartal

rnaz 1 porc1.ell::iníed('>!l lic::vit\·e tu:::<lllr_1 anyag ne n1aradjon 
Yissza l, 2) lcgen;:sa\· bennt: ki ni.::111 111utathatrí (\·izcs n1osa· 

dCk<iban ne i-:cpzr°:>djt.J: ]t_·genys;:n·g·yurlit fl 1 clt!nridokat n1.;:n1 

t<1rtaln1az (vizes n1osaclék !·L\ (_l, -al 1ner.,;stt vanyi tva. i-\gl': (l::-al 
fehCr csapaclCknt \·agy z;:t\·;1rodast ne adjon._! 

Használat. Adagolás. ~·\ benzoesavas higanyt leg-c16ször 

S t u k o \\'e n ko ff tnr. h:.ie\\·bcn ha~zn<ilta. s 18öD-hr..:n tett 
köz!Cst az orosz nrvosok sz.-pt:t1·Tv;ú·i congTcssusán. :\Iintcgy 

::no hete;,:·n<.:l alkaln1azta ijsszt:st:n, Cs pecli:-; syphilisnél be· 

fecskcndCsek alaJ.:j;lban l:s per n:-;. to\·;ibb<i. !ügy CekClyck, 

l! Yil!:.\ !~ (; Y!·:C :.r llE:\ t:\1!( :u:-r. !'i!J 

c:lscidleges exulcerúlt sclerosisok. n1;l:-;0c1· <.:s harn1adlagos bl1ja

J.:/1ros fekélyek helybeli kezelésére. vCgn..: húgycsútakc:ír ellen i.s. 

Syphiliticus betegcJ.:nL:l subcut<in befecskendésckre oly 
oldatot használt, rnt:ly 0·:2,j hydrarg-. be112.-oxyd.-ból kt'·szült, 

::\ü gni. víz és (}25 gn1. C\:\a seg-clyCvcl. 1\ befecskendt~sck 

naponkcnt türténtek a glutealis t<ijékon. Sohasen1 tcin1adt sen1 

duzzacl<is. sen1 túlyog a lJefecskcndés helyén, azonban több· 
kevesebb ég-0st n1indig· t.'.reztck a betegek a , lítl:t után; ez 

111egszilnt. ha. St. a ;)O g·innyi oldathoz llö g111 cocainsót tétc· 

tc::tt. ~-\ \·izelctben a hi:-.;·an\· 1nindi<trt az cls/i bcfccskcnclés ·- - - ' 
ut;ln 1negjclcnt. a bete;..:·sl:~· tiinetei gyorsan csökkentek, a 
roseola a ;{--]!}dik l1cf1.:c;.;J.:cndl:s ut;ln eltünt. papulosus 

J,:i\·irúb;·zisok ;)-:J liefecsJ.:cnc.Jes Utilll atrophi:.:;il<_)dtak, és 

\i-0-12-1:) bl!Íccskcndc." ut<in cltí.intck. csonH'ii.;: 8-lU-:!.U 
bcl.ecsi~cndé:-; utan fclszi\"<:.1cltak. 1.ierinstitis és gu1nrnosus fl'.kt'.

lyek ·i2--~-i befel.'._..;].:cnclé.src g·yóg·yLrltak. ~-\ Coghüs n1cgbctc

'...;·cc1Csc relativ ritkán \·nlt L".szlelhctn. .s nen1 volt súlyos. 
\'i:--sz;lt.:sésckre ne:~ve. niiut;\n c-:;ak 11 ~ C\·cn út történtek a 

n1...:;..;1i~yc!C.:-ic:;;, St.·nal: nc;n lehettek tapasztalatai Stuk. nén1el}· 

lieteg-1H~l 1 U0 „·ns \·asclinkc\·crckkel - suspcn.sióYal - tett 

na~yuhb id(·;].:(1zókbcn na~·yobb acla~·L1 111 el y hcfec:->kendtscl-:et 

a glt1tcus t:ljékon. .\ Lc\\'Ín-rl:lc íecskendi'ibi·it :2 oszt<isnrit 
i ~ \·(_)~:11 fccskendctt be jobbra is. balra is. 1:.kkor a higany a 

\·izelctben l-:1~si";bb jelent n1cg·, dc 111Cg·i:--: ekibLi. 111int ca\0111clnck 
bor al;:l fccskcnclése ut;lii. ;\ befecskencL:s helyén ekkor sc:n1 

t;:ln1adt t.cdyns·. :\. ;;}·phili;: tünetei g·yors;tn ícjlócltck \·issza. 

Per ns 15 bcte~·nek aclutt a k':sz1tn1ényból pilu\a alak· 

jaban ll'UOG·-U·01:2 g·n1ot pro dos .. kik azt jól ttírttk. s csak 

kr.::ttiin~l ll-pett fel enyhe diarrhoc:i. ~\ hat;lssal i~r is teljest..:n 
n1eg· vnlt clég-cch·e. 

J-[clybi.::\ilc6· a sót St. hintópor alakjúban ti.-;zt<in is ha:-;z

n;dta v~iH.:ricus <.::-> syphiliticus fc:kélycknéi ,:.; :2-i.~ nap alatt 3-~b 
heh intésre ch·eszti:tték t..: fekélyek spccilicus jcllegi.iJ.:et: n1i\·el 
azonban a behinté:-; err'-isen égó CrzL'ssel j;irt 1 késóbb oldat

tal ec.-:::etelt i,O-()ii-0·18: ;.)()·\)). :\z oldat 11e111 okozott frijdal-

111akat t'.s a bántalun1 gyorsan f-[ycig-yült. 

l~xu lccr;d t sclcrosisokra Cs 111,:i.s s yphiliticus f ekélyckre boron-. 

. g-at<lsok oldatokkal d.l'Uti-(}1:2: l ~()·(}J i~·en j6 hatúsüak voltak 

!'.!"" 
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l~t.1 HYD!lARGYHU)! ElCHLOIL\Tü)l CAíUlA:'lllDATü31 SOLUTU)!. 

Húgycsőtak<lr kezelésénél St. 0·06: ±00·0 készült oldatot 
használt befecskendés alakjúban 3 X napj. Az elválasztás 
uvorsan kevesbedett, a vizelési fújdalinak miharnar csökken-
M. • 

tek. .i\. betegség első, azaz izgalmi szaka után kétszer ily· 
erós oldat haszn<ilható. 

A~~. 1 !\"drarg. ben;:oici 
:\ ~tr. chlorat, :l:t- 0·25 
e :ucaini hvdroch]or. 0.5 
. \quae de~t. 30.0 

JflJS, °I-liir al;i focskcndCsre. 
(Stukowenkoff.} 

/1'/·. 1 !ydr:\rg. l!en1.oici (}1.Ü 
:\rgi11ae alh. <jll •. ~. 

u; í. pi!ul. cum gntt, nonnull. 
.\11nae dest. 

. :\°<'. Ho. 
( :,„l~J>. pulY, _\rgil!ae. 

S. 1-2 ~ZeHH.:t n::ipjában. 

J..~~. l lydrarg. henzoici 
\'asdini ;,;.· l·l) 
UL f'araf!ini t! () 

.lJJJS. u.-ir al:i fecskendCsre . 
1.Stnkowcnkoff.) 

llr. l lydr:trg. hen,:oici 
:\:ttrii .:hl•!!". a;1- O·OH 
_·\quae de~t. -H.l!J'(l 

J/, /. ~n!ut. 

})S. ! !tígyc~i,]oe Í<.!t.:.~kcn<l.:,,rr.:. 

31. Hyclrarg-yrum bichloratum carbamiclatum solut um. 

S eh üt z és ]) out re lep ont ajánlott{d~ 1885-ben. 
Színtelen, gyengén savanyú ké1nhatású, fén1ízú folyad~k- 1 n1cly 

\' "\' .,.\\t'tt·1tik eló. hocrv 1 un1. hvdrars:. bichlor. corr. 100 kctin. 
b. ' ' ' b„ ' ;:, " "" 

párolt forró vizbcn feloldatik, s a kissé lehútött oldathoz 
o·r.>. trn1 hü<"Yvanv adatik. J--\ szúrlézctt oldat eg_y- köbcenti-:-.. • ;:,„ „ 

1netere l)·Ul grn. higanybicbloridnak 1neg"felcló higanyt tar
talrnaz. f-\ készítn1ény 111indig frissen kc~szitencló ; 8 napn~il 

tovább bornlatlanÜl 1neg OClll tartható. f."ekcte üvegben tar
tassék el. 

:Natronlúg 111eg· ncn1 változtatja: kéna1nn1oniun1n1al higany
kCncg csapható ki belólc:. 

S eh li t z. n1iután állatokon tett kisérlctek alapjc.í.n 111eg--
· ·-\·hzi ickitt arr61 hotr\' a kt'.:sz1tn1én\·nck bőr alii fecskendése, 
h;1 ;:z több nap

1

on á~„ történik, káro~ hatás nélklili: s különö
~en ta n1it elóre is lehetett volna tudni) hog_y a húgyany
con1poncns veszélvtclen a kész1trnén)·ben, alkalinazta csak 
crnbercknél syphÍlis gyógykezelésére a subli1nat-konyhas6 
befccskendések helyett 1 s összehasonlítván a két készitmén)~ 
alkaln1azása után nyert ercdn1ényeket, azt találta, hogy azok 
a:: üi készítn1énvt clicsCrik. I-Iatásra nézve, t. i. a n1i a bctc
;..;ck -<ipol~isi na;jainak és a befccskencléseknek sztin1át illeti, a 

l!Y[Jl~AHGY!':.U;,I CAnBOLH.:U:«. !Hl 

\.Voln által 1883-ban ajánlott glycocoll-higany mellé <lllítható 
a carbarnicles higany-vegyület. A bőr alá fecskendés fájclalo1n 
nélküli, a 111it p. o. a különben igen jó glycocoll-higanyra 
nézve 111ondani nen1 lehet. \Téres hasrnenést egyszer sern ész
lelt~ ston1atitis azonban ne1n volt elkerülhető. J\ higany a 

szervezetb61 gyorsan, rncír 2± óra 1núlva kezd ldürlílni. Vissza
esésektől ezen ké:szítn1ény ép úgy nen1 óvja n1eg a beteg-e
ket.. mint a többi higanyvegyi.ilet. S eh üt z napj<iban l 
fecskendővel használt el, s folytatta a befr:cskendéseket azon 
elvek szerint, 1nint az a sub!in1átnál szokásos. 

32. Hycirargyrum carbolicum. 

Vegytan. I~zen név alatt két higanykészi'tmény érthet( 1, 

t. 1. a G a 111 be r i ni által 1887-ben el6úll1tott b a s i e u s 1-[g. 
s u b p h e ny 1 i e u tn és a l\I e re k által 18~8-ban forgalon1ba 
hozott no r 111a1 is I-[g. cl i p h e ny 1 i e u n1. 

J\ két készítn1ény szerkezete a következó: 

OC"H.-. 

I-I r-r 
b. 

'() ]-] 

I-Iydrarg. subphenyl. 
(Gan1berini) 

OCJ·l,-, 
I-Iydrarg. díphenyL 

(~Terek) 

l~zc:k közül a rnásodik. t. 1. a l\Ierck·féle készítn1ény hasz
nálandó, inert n1ig a basicus készítrnl:ny rendkivi.ili változó összc:
tételú, ~ így v<iltozó 1-Ig-tartalmú, addig az utóbbi á 11 a n dó. 

r\ i\Ierck-féle készítn1ény Szintelen jegccztlíket képez, 
vízben csaknem oldhatlan, nehezen oldódik hidegi könnyeb
ben forró borszeszben, oldható 1nég aetherben és jégcczetbe:n 
is. ()ldataib{)l sen1 natronlüg, sen1 kénhydrogen, sem kén
an1n1oniun1 nen1 csap le higanyoxydot, illetDlcg higanykéncg·eL. 
I.::én1lócsóben hevítve a készítmény clbon1lik„ a cső hideg
fal<in higanycseppecskék rakódnak le; porczellánlen1ezen he
vitve niaradék nélkül elillan. 

Eló<illítása .i\Iercknck gyúri titka. 
.t\ készítn1ény tisztaságút fogják bizonyítani az in1ént 

felsorolt tulajdonságok, Ya\an1int hogy forró vízzel 1nosva. s 
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a 1110...;c.ifolyadCkot lcsztirve, az se .:\g~C>.:~ scn1 ~al-I<) olclatai
val. sen1 kcna111rnoniu111n1al csapad<..'.koi,:at ne: adjon (chloridok 
és \·1zbcn oldható higan}'vegyülctek kiz<lrása), strn natronlúg
gal leöntve sötét színt ne vegyen fel 1.cak:.n1el kiz;:irúsal. Tar
tassék jól z<:~rt iivcg·ben, sötét helyen. 

Használat. Adagolás. r\ G a rn be r i ni ciltal 1n;ir 1880-ban 
haszn~llt carbolos hig-anyt 1887-bcn S eh a cl t: e k vizsg-~dta 

n1c:;.; hasznúlhatós;:ig·;lra nézve (u. ez vonatkozik a :\Ierck-féle s 
<ilta!unk ajánlott készitnh:nyre nézve is_l . .:-\ készítn1t'.ny olcl
hatlan lévl:n v1zbcn~ azt 1najcl bcls. pilultik aiakjüban adagolta, 
in:tjd pedig !1'lucila;,;·ino.-:us suru fol_:--ad...'.kban su:-:pend;lh·a, 
Le'.rin-fc!e intrainuscularis befecsl:c:ndc.-:ek alakjában. ~f;qiasz

talatal. lin.~·r kiili_jn()sen n1ásudlagus lucs ~·y(igruLis;ira l-:ecl
vc:;~' 1 befnly;issal van~ a bélcsiivet eg·y~tlta!ün nen1 iz~:·atja: <l 

iH __ :tc~·ek jül tliriL:: '...!·yursan fclszi\·(íclik. lh::ls1·) <ida~·-ihlsr:t a 
n1:tculosus cs künnyu recidiv alakokn;il Y.--·--l. heti haszn;ilat 
clc:..;·e11d() V()lt. a nr~iJ.:h:lrt)·;lk n1e;..;·b:..:tc~eclést:ncL na;_.;·y papu
lo.-;us, kis papulo.-;us l":-; pu . ..;tul11su:-; alal:oi-:n;il r,c:di.'...;· ~l·-fi heti 
IJc:s11 ltaszn<iLlt<L volt .-:zliksl:~·es. _.\z intra1nuscuiaris lJefecs

kcndések csak kevéssé \'( 1ltak ÍÚJ ·.hdn1t1s:tk. dc sc.:111 gyula(Lls. 
St:!!1 t;dyogok l1t:l11 fcjJ()cJtek snJia. l_·:zt.:ll recskt.:l1Ch:sck '.-;(!~·éJyé

Vt;J klilúnösen cnndylnn1:lk t''-' '.-:·un11r1;d-:: fejk1dtc:k :..;·yur . ...;an 
vi:-:sr:a. Bels•i ada~· a i'cl111>ttn1:k ()!l~-u·u;:; µ;ni. pro dos. 
:--; . napj .. ;..;·ycrn1eJ.:eknt:k u·!Hi;;_._(J·(j!)i"°J '.-;'!lL pro dns. :2 >< napj. 
l lr.:i-c:c:-1kt:nch::-;rc aclaga pro di:..: l 1·0:2 gn1. 

}; i i:;•lr::;·g. c::1;·in>J. J ·~ 
l .\tr. 1·u;„. l.:·;u:r:: -::i. 

'!U e (orin. i': \"o. lj:l. 

1 •i d\:c. ;,:,·· '! „J11:. 
.u.- q.:y '~;1·i11-kk· 

in;r:1111:1~·~:n! iw-

33. Hyclrarg·ypun1 foP111an1iclatun1 solutu1n. i Licbrcic~i.1 

Vegytan. J~cldi.'...;· csa): oldatb:1n isn1crctes, l~~y sz<lnnazik, 
hu~·;: :2 ti:in1ecs f(_Jnnan1idnak ;I·L C'CJ>:l·I~) egy-egy parány 

liyJro;;cnjc e;..:·y par~lny !iigany tiltal hclycttc::;itteti::::. 

183 

H C(I :\H 

Hg. 

H CCJ l\H 

1.~Ji__í;Ulit;isa u:.;y történik, hogy hi;.;·anyoxyd fon11an1idban 
fclolclatik: 

:! •.H. CO:\Il,1 + I-IgO=H,C> + 1!-I. CO:\H1, Hg. 
I~ i ebre: i eh. ki eliiször fog-lalkozott ezen vegyülettel. 

~1~y ~il!1tja elei. hogy liig-anychi<Jrid-olclatbr:'il ::\aI-I().al frissen 
lec:-:;apott. s tc\j,~sc:n chkin11entc~. n1l'.g nedves hi~-anyoxydot 
viz h(1zzáadcísa :..:s Hll--10 11 C- ra n1c:lc:g!tcs utcli1 old fel a 
sztii-:sc;...:·cs 111ennyi-:-;c;..,:·u ft";rn1~1n1idban. n1elyct :2. r. hzu1~·yas;n·as 

:tnlHHl!l cs l r. hu;..;·yanybnl p<1rul le 1nsscn. inint ~yrupszeru 

_·-\ hi:_:·anyf,'lrn1an1id oldata u;.;·y !c.~·ycn kész1t\--e. hog·y 
be[1,[c l 1-:cnL feleljen n1cg· !)·111 5·ni. hi,'...;·anyJ;ichloridban fo~·

\;:tJt hi~:·anyn1cnnyi~cgne1:. I·:zr a kt.:sz1t1> u~·r érheti el. ha a 
Liebrcich-félt: cl11;dlitcisi n111cl szerint jar\·a cl 10 ~111. hígany
iJichlnriclnt ha:':,:n<Ll k:L s h:1 a 1iig-anyf'nrn1anlid nldatéÍ.t lcszLirtc: 

azt lUUU kcn1nyi n1c:n11:•isc.'....'.·re lli;-'.·itja fel._·-\ higany· 
f•lnna111icl s:~1ntclcn, ~·yl'Jn.~·én lugos l-:~:n1hat<l~;u fol:1·adCk. n1c
lyet sen1 1naró alkali, .-:c.:n1 fchcrnyc-uldntnk nle'.-!; ncrn v;-iltnz
tatnai-:. s n1clyl_i, 1l kcnh)·dri)_'...;·cnnel \·a.'.-:·r kcri<tn1n1oniurnn1al 

hi.'...;·anykcnc.:.'...;· csapha~(i le. l·l1;.; :--:aval-:kal v;t~y lug alkali;ll,:kal 
f(!:,:ve, fcn11ii~·:any \·:ilik ki l1e]1ile, ugy;iner: n1cgti.irténik a nap
fcny bch;ltasa a~att is. cz.._·rt sütct hélyen. vagy sötL:t Ü\'e~·bcn 
tart:1nd11. l Ia az oldatlian hi;..:anychl11rid fi1g!altatil,:, fehérnye
(lldatra ;11: n1cgzavar1.-idii,. ha pedi:..;· s1.abad hang·ya:-;a\·atLartaln1az, 
ll'.-;'2-' aí: oldat savanyu k<::rnhat;ísu. l~:-::c.:n kt.'.t utr:ibbi anyai.( 
tísztzltlanithatja ti·oleg :t l-:l~Sr:1tn1ényt. 

Használat. Adagolás. I, i ebre i eh ajánlat;1 fo!yt;-in t<.:ibben 
kiscrlették n1e~; <l higanyfnnn;nnid nldatnt syphilis ellen b(:ir 

ala rccsl-:end·...:sc:k a!akj;iban. ljeJircich :-:zcrint a vér alkaiija a 
\--c.~·yülctb·:d g·yorsan v;daszt le n1ctallicus hig-anyt, s ebben 
rejlik hatú~a. J::h)nyc !enne a rc'._'.·il>b hi;._:anykész1tn1é11yek 
fi.í\ött. hng)- ~yor;-o;an resorOc;ll1.idik, s 1;..;-y g·yorsan hat. Szerinte, 
ha a kL'sz1tnlL'll)" friss cs bon1latlan. a bct"cc:-;kendt.:s frijdalon1 
ucll.::üli c!"i a lJcfecskL:ndt.:s helyen .-:en1 l-:en1Cnyedt:sek. scn1 

-------------------------=""'--------------



181 l!YDl1.A!,(;ynu:.1 l'U!C·t\:.lJDATU:·l SOLCTC:·i. 

pedig abscessusok ncn1 keletkeznek. (j napj~í.ban 1 kcrnt. tehát 
1 Pravaz-fecskendót ajánl. hogy elhasználtassék, s ez n1eg
felel U·Ol gn1. sublin1átnak. l( link 28 nónt!l é;.; 82 férfinál 
alkaln1azta azt a syphilis különböző szakaiban és alakjainál. s 
i_isszescn 1435 ízben tett befecskendést. l(ezdeti sclerosi~nál 

15-36 befecskenclést tett, roscolánál 10-30, rnaculo-papulosus 
küteg-nél 18-35, tniliar-papu\osu~nál 12-20, papulo-lenticu

larisnál J:)-30, syphilis tuberculosánál 25-50, condylon1ata 
lata-nál szintén ennyit. \ 7isszaesést, a n1enn}·irc ellcnórizhettc 1 

nóknél 11 esetben, 2-4-~J hó után, férfiaknál 8 esetben 
észlelt. Stotnatitis, g·ingivitis körülbelül 15 befecskendés utún 
:=.: nónél és 2 férfinél fordúlt el6. ~fapasztalatai alapján a;:on 

nézetben van, hogy elsf-i helyet foglalja el az antili.tcticus és he
fecskcnclésre: hasznúlt szerek között: egyré:szt azért, inert i~.tcn 

könnyen bo111\ik a szervezetben, 1násrészt. niert a fehl'.rjét 
ncn1 alvasztja n1t.:g, s igen :~yorsan küszöböltctik ki a szcr
vezetból. 1-::_ o p p rnár nincs ily jó Yélen1énynyel a szer fcl1\l. 
I.::.önnylí 111aculosus és papulosus syphilis-a\akokná1 kedvezó 
hatással használta, 1níg slilyosabb n1cg·bete~ecl(:sck eseteiben 
sok kivánni valót hagy a szer h;ltra. Szerinte a h<ttás szerinte 
csekély intensitása t'.s a kezelt betegek gyakori visszaesése a 
higany gyors kiküszöbölésén alapül. 1Zülönben elisineri, hog-y a 
befecskendési helyen reactio nen1 1nutatknzik, s ez a subliOlí.Í.t 
fölötti nagy előnye, s e tekintetben a peptonos és glycocollos 
higany mellett fog·lal helyet. J> a !le t. ki dolgozatában statis
tikailag osztályozta a syphilis ellen használt hig-anykész1t1né
nyekct, tekintve az elért credn1ényeket nincs rnegclég·edve a 

hig·anyfonnan1id<lal. Elsti helyre te-szi az inunctiós ~-yógyrnódot, 
1nclylyel a syphilis n1inden alakjánál kedvező hatúst lehet 
elérni. ezután jönnek a subliin;í.ttal és higanypeptonattal tör
ténó hcfecskend~.sek. J(edvcz{:itlencbbek az eredn1ények a 
hydrarg. bicyanatu111 ut~í.n: 5; 111ég kech·ezhtlenebbek a hig·flny~ 

for111an1iddal történt gyógykisérletek. 
1{. ón a S á n1 u el tr. 1883~ban a l3udaptst városi köz

kórházban I-Iochhalt tr. frior\·os osztályán tett kisérleteket e 
higanykészítménynyel. 1-i syphilises betegnél l "/0 -os olclétt
ból naponta 1 fecsken<lónyit használt el. 5 beteg- tlirte \·égig· 
a kezelést. hárrnan e:;y, öten h<iron1, és egy ki!encz hcfecs-

l!YllCAl~GYIU;:.1 Dll[JIJ:i UCCl:\lCUr.í. 18;) 

kendés után n1egtagadták az cng-cdehncsséget a fec:-:kendések
kel járó L:íjdaltnak n1iatt. Bcszlírőclések, 1nelyek 1nég 8 nap 
n'!úlva is fújdaln1asak voltak, keletkezhetnek a befecskendés 
helyén, t;ilyog vagy üszkösödés azonban nem. A syphilis 
tüneteket a szer tennészetesen visszafejleszti, dc nen1 gyor
sabban, 1nint a corrosiv, s rccidivák ellen ép oly kevéssé 
biztosít, 1nint n1t'Ls hig-anyk~s;dt1nény vag-y c:1 jó<lk<'Lliurn. Sz.:ij
lobot ncn1 észlelt J;:,,óna tr. J3cls61cg ~)·on1ron <it adva. hatás
talannak 111011clja a higanyfor1nan1iclot. 

Adag a I..icbrcich szerint készített oldatból : subcutan 
pro clic 1 Pravaz-íccskcndóvel, a 1111 1 cg-nL subli1nátnak 
félcl n1eg. 

3~. Hydrargyrum imidosuccinicum. 

!lg-.?\, C, H, 0, 

Vegytan. F'ehér, selyen1fénylí, jcgccz<.:s por. Oldódik 25 r. 

v1zben és 800 r. borszeszben. A vizes oldatból, 111ely közön
bös ké111hat<í.sú. a hig-anyt kéneg alakjúban ki lehet csapni 
kénhydrogCnncl t':s kénan11noniun1n1al és piros higanyjoclicl 
;llakj;iban jódkaliununal. J\ vegyüli:tnck szerkezete 

co 

C)-I, /l\\ 
' --((l 

!-Ig. 
C(l 

c,11, l\' 
' ', 

co 
l\;y keletkezik, hogy ha a boru~t}·c:í.nL::t'isav-inliU 1 n.:szc 

frissen lecsapott és tisztított higanyoxycl egy ri;szé\"Cl vlzzel 

keverve forrásig hcvíttctik, annyi icli-ín át, núg a higanyoxyd 
fel nen1 oldódott. /~„ leszúrt folyadék best'.íríttetik és jegeczít
tctik. Jcíság.-ít t:f,!·yrészt olclöclási viszonyai, az oldatnak neutra-
1is ké1nhatcisa és azon kürülnv.:ny fogják bizonyítani, hogy 
h1g- fehérje·oldatokkal zavaro(l<ls ncn1 jt'i létre. \'~izes oldatok 
:-sok<iig jól eltarthatr~fk. 
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:.\I e ring szerint, ki e vcg-ylilctct a syphilis l.;e1.elésért.; 
aj;ú1\otta. :2 grn. n1t.:;_:'fclt.:l L ~·n1. sz1nhi~anynak. 

Használat. \r 0 l l t..: r t és \ V (> 1 f f a succinitnid-higanyt 
l·[J: 100 cs 2·U: 100 késr.iilt vizoldatnkban haszn;ilt<lk syphili

ticusokn;:ll b(·;r al:l F:.:cs\.:enclt.:.src. n1c:lyek\J1'il, frilcg- az utóbbi 
oldatbül, napj. l fccskcnck1nyi h'in 1.:lhaszn;llva. :\ iicfec:-ken
dések nen1 f<:i.jda!tna:-;ak. s a befecskt.:ndt:sck hclyl:n hcszi.irú

clések és tülyo;:.:·ok csak a befecskt.:ncll:si sza\J:ilyuk eln1ulasz

t;is"~ s a tr . .:chnik<í.ban gyakorl~1ti;1ns;i;.; ki.i\"l.'tki.:ztt:bcn lépnek 

!'cl. bélaffecti(.)k pcdi.~· eg·y;l\ta!;lhan 11cn1 fordLilnak t..:k;_ l·~g·y 

szcíva!, a betc;'.·ck jr.1! tlirik a Si:crt, n1c!y kli!ii11iiscn a syphilis 
an1bulat(:ricus kci:C!t~sére Lltszik \". s/:crint i~iv:llr·~an :ilkalinas

n:ll.:. \~n1lcrr ;-i:2:J licft:(.>J:c!Hk:srPl n.:i"cra!, 1111..:lyek :!S liett~g·cn 

tétcttt:k, s 1g-y ;'ttla~;· i..:~·y l;i.:tc.~· l !J bcf1:cski..:nd1.:st kaputt \·(dt. 1(.(i
>:l:psuly()s csi..:tckben :!-l· li~~rccsi..:c1Hk:s a ~ 1 ' „-os nldctt1H'd cleg·cn· 

tJ, >nck lút:;zik ],~nni, hn:-:r az iiss:.~cs tlinct<.::k n1c_:.;·s;:tinjenck. 
.Su ! yos esetek) 1cn :-\( )-„-:-\;-) l 11~fc( ·s i; c1 id1_·s 1:1.ts;-:11tt' s:,:U ks·,:g·csnci.:. 

~t()n1:Ltitis ritJ,;t jck:nsc:< volt. 1 fn...:·y ;1 vissi:;1c . ...:ésck 111ily gya· 
ki-1riaJ.::, arr/il \" o 11 e r t ;1c111 nyilatkití-':ik. ~-\ s ·.ert últal<iban 
;gcn j(i] 

lii_'...;-~Lll)"t. 

1 ! :, drar;~. :11,i•!" :1c;-.: :!·1 l 
. \. i 1::\•· ,i,·<. '.1:-;·o 

35. HyclPargyrun1 salicylicun1. 

Vegytan. 10 e'.' (_'ita isrnt::retcs e \"Cf_tyiih.:t. dc csal.: 1 SNl-hen 

kcr.dcttc a;'.t S i ! \"a :\ r a n j o therapeuticc ;dkalinazni. 

.·\ kL::<~1tnh·:ny t.1!.:,·y j(·; lclre. liu;.!·)' a :-:alicyl;-;avnak kcp
letébcn a carhnxylcsoport l:s liydro:-:)·lc;-;npnrt ki_incnyc hig·an)· 

;t\tal hclyettcs1ttctik1 s 1:„::y a;: 1.1.i Vl:g·yü!c:t tulajdonképen :...:ecun
, Ur \·ag·y h;isicu:...: ;-;;t!icylsz<irrna;'.L:i-:. sz(~n1LH:11 a1.okkal ( prirn;tr 
va;~·y nt:t1l'raiis), tllc'.lycklicn c~al: a carlin:-::,·lcsnport ].:i.)n<.;nyc 

helycttc::1ttetil: fcn1ckkcl. 
. \ vegyület :'%crkc:~cte: 

(' 

l l~. 

'• 

' 

>.-\ 

i--~~t::-

~·\ kcs1.1tr11t'.ny sokfcle nv::don úllitltatú e](i; legn1egb1z
hatóbb a l)r. v. I·I e y cl e n-!éle ;:; r ol r kész 1t111 t.'. n \-e, n.1ely-
nck clrJálJ1tcisi n1tidja azonlJan isn1c::retlen. -

.-\ :->alicylsavas higany fr:ht'.T. szagtalan, 1ztelcn, nen1 

,ic_~:·eczes. \'tzben. borszeszben oldhatlan por; natronlúg·gal egy 
kett(;s s1j kt.'.pz•.:se n1eilctt olchidik. ép 1g)- olcJ(Jdik natriLu11- é;-; 
kaliun1carbonat-oldatban is c·c):.! fejlesztése n1eilett. F::on\-h<>scí, 

chlórkaliun1, valan1int j6d- és bri:ln1kaliun1111a] i:-; képez ~'izbcn 
oldhati 'i kt.:tt(:;;-; sókat. 

l·Ii;..:anytartaln1a hU·?)·!" u• s <.::.: Í<1ntns felisrncrést:re, rnert 
<t ncutra!is :só higa11ytartaln1:t csak ~!.~·2°·,1 •• '-\ ::;zoL:<Jtt rertgen

:-:ckkc[ i·lcl1ile hi~·anyk·..:neget lcc.s:q)ni nen1 !ehet, ha azonban 

\·1z:~cl 1.·,1:~ :uk, a folyadcl: va.-,(.Jll('riddal .saiicylreacti(;t ;uJ 

1 \·iulas :1n 1. ,·\ ké:-;;'.;tn1~~11\- a ncd\ cs kt:k ].:1~·1npapirt n1c.!...;· ne 
piri ISit.::i:!. 

Hatás. _·\ l·Icydcn-fé],_:: hi~·::ny;.;alicy!at(:it pharn1acq!o~·icus 
s:~::.:n1p1111t11'.:ból J·~ l ! e n l.J ,; r :..;·e r L· • ..; I-f u f n1 e is te r 1,·izs.~„;«llt;-iJ,: 
n1c.:.~· 1,-..:.').~.;Ja11. 

\-i;~:;_:_:-;iL:1taiklH_d ki<..k:rült. lici:..;·y :1 vcgyiik~t kitüni; anti

....:t.:pLi1. Ll!!l. <UEizy1nnticu1n es így de.:.;in(ici:.:11:; s;~cr. J!n1- alak!Ja!l 

!(1·111111 lii~1t<ish~1n rn;lr n1c:<akac!<ilynz:.:;i, li(lgy a forralatlan 

hu;-;lcb,..: l'.~l'.tt li:1cteriun1(1k ott s:c:aporodj;1nak. a1.az, ho'"\" a;~ 
;1 ltusi•: rf)h;!d:l:;n:tk indliljon: 1 :·:!:Jt)U hi,<..;1t;i.sb:111, n1e;~(:i1i a 
bacillusl)kat u_c_:·yanaz(>!l hus!ében. l;nrralt htis!l; ncrn rohadt, 
ha ~L \"t.:'...:·ylilctb·-d 1 r.: 1t J·{)(){) r.-rc t<trt:aln1azntt. dc ha c:-;irok
u;tk t:r~ui:..:portollasa tijrtcnt abba. u:..;y 1:200 hi.~1t;i.sra volt 

s;·:lik:-::.:;..;". h(1;.:·y « hi~~"ltnysalicylat a !levitt lJ;1cb.:riun1ok szapo
rc1dá . ..:;\t n:c;;·g·:itnl_ia . .Stcrilis;i!t lic1:-,lc. ha 1 ; ::!t>i)() tarlalinazntt 
e \·c:grlilcth11l. steril n1aradt. 

~Ltr rohaciu hü:-dc v;1~y hú:-> tn\·alii) rohad;is;tt c.-;;l].;: igen 
ti5nicn:,·cn kC·pc:s n1e~·akadalyozni. 

.·-\ pcnt::Sí:rc kis.:.;i~ ;:.:'_;:en;::ébb a ha1·;í_..:a rnint a roha<l~isi 
csirokra, dc !11L~~is ig·cn tetL'nlcs i 1: 2:->01.JJ: a tejsavas crjeclcst 

l.'.p u:-;;-·, n1i11t az aikoholicus erjéclést is crr'iscn g;itolja . 

~·\ kc:;zrtrnény flOra l·:. 0s I-L SZL'rint (J-l;j rr111nvi aclarrok-
:--, - :--, 

b;in nh.'.;_; ncn1 n1crgez6, ha per ns adatik h;ií:i nylilaknak. 1~1. 
tern1cs1.etcs ).;iivt:tkt.:/:tn0nye a készitn1lny V!í:ben nlclhatlans<l

g;inak. l {a cnncl suk'."1! na_<:.;·yuhh ada;;ot ;tc1unk, ü;:;y tern1é-
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szctesen a higany1nérgezés kifejlódése elkerülhctlen, a n1ennyi

ben egy rész 1nCgis oldódik (kettós só képzódt:s.J~ egyrészt 
az ingcsták konyhasótartaln1a, rnásré~:zt a vékonybelek alkati 
tartaln1a segélyével. I-Iogy ily esetben 111ily sorsa van a szer
vezetben, az teljesen hon1{tlvban van előttünk: az bizon\·os horsv 

I-Ig-t a váladékokban (viz~let) biztosan kimutathatunÍ". ' :::-~ 
l:'.:. l:s I-I. vh:sgú.latai kiterjedtek a higanysalicylatnak 

chlornatriun1os oldatára is. 1\ friss húslébe eső bacillusokat az 
ily oldatban képzlidött kettős só 1 : 8000 higításban rnegöli ~ 
a felforralt húslével tett kísérletben ih- czélra 1: lfi'OOO hirrí-• b 

t<is elegencló volt. ]~zen oldat antisepticus hat<-isa. tehát jóval 
tctcincsebb, n1int a porl: . .f\ n1;\.r fennálló rohadást 1 · ] 000-
1: 1800 k<'::izötti higitcisok szüntetik rni:g . .:\z é1esztr'igon1ha s 
az oidiuin lactis hatását is sokkal erl:lyesebben gútoljc:ik ily 

oldatok, 111int a por. 
I-Ia ily oldatban l~. l:s I-I. egy 1500 gn1nyi nyúlnak 

0·25 gin. I-Ig. salicylicu111ot adtak, az állat 12 óra n1ülva 
clpusztúlt heveny gastroenteritis tünetei között. Jionc'l.olásnál 
gastroentcritis

1 
vesében vérpang-~is. a 1nájnak, szívnek gyenge 

parenchyn1atosus elfajulása. partia\is tiidóoede1na voltak rneg· 

állapíthatók. l(is adagok nen1 voltak n18rgczók. 
Használat. i\lint 1nár en1líthk, S i 1 v a ..:_..\ r a n j o alkal-

111azta legelőször ezen higanykl:szit1nényt. rnely a szerzók 
általános dicsér6 nyilatkozataiból következtetve, úgy lútszik 
az tij higanykészítn1ények legjobbika. Silva J\ranjo syphiliticu 

soknál haszncilta labdacs alakban, n1elyek 1nindenike u·o20 g·n1. 
higany salicyl.-ot tartaln1azott, s rnclyekból napj. 2-3 dbot 

\·étetctt be. 1\z cn1észtőcs() részér/íl sen11ni kcllen1etlenséget 

nen1 észlelt. f\ szer hatásút rcndkivül fokozta: ha a betc:g a 
pilulák bevétele utún tejet ivott. J\ szerrel igen 111eg volt 

elégedve. gyors és kelletnetlen rnelléktlinctcktúl 1nent hatása 
folytán. Litúna nagy csoportja a syphilidologoknak alkaln1azta 
e szert (I-Icyden féle készít1nényt) az 1888-ik é\'től kczch·c. 

.1\ hozzáférhető irodalon1 adatai a kővetkezők';') : eh a v e s 
rendkivüli dicséretekkel haln1ozza l'.l a szert, fóleg a lue
ticus szen1bántaln1aknál elért erccln1ényei alapjún. (j külön· 

:;:·1 ~;::irnn~ j><;rtug:tl ~.~ Lr:i;:i!i:li ):\,.:l<:mt.:ny i~ \':Ill. mdy<:;: n·~m n•\::ik 

1\lC;2:~;'.t;l't;.'.ht:tft \.;, 
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ben blcnnorrhoeánál. s néh<iny élósdi által okozott bőrbajnúl 
is nagy sikerrel alkaln1azta helybelileg. I'.: p s tein olajban 
suspendi:ilva alkahnazta a szert befecskendések alakjában~ s 

összehasonlttva hatását a I-IgO és Calon1el bcfecskendésekrc 
elt:rtekkel, el6nyt ad az új gyógyszernek, eltekintve a könnyú 

hasmcnésektől, inelyeket néha okoz, de rnelyek opiun1nak 
cg-yidejíí adagolásával elkerülhctr'ik. Nagy előnye a I-Ig. sa~ 

licyl.-nak, hog.Y ily alakban alka.ln1azva, rcndkivüli gyorsan 

szivtJdik fel. 
Zeisin g a készitn1l:nynek 11)'',"·0S paraflinun1 liquidun1-111al 

kt:szi.ilt suspensic'1ját fecskendezte be intran1uscularisan ; a 

lueticu:; betegek oly ritkán Crc.::ztek fájdalinakat, s ol\· ritkán 
cszlelt beszúr/idésckct a l.JL:íecskenclési helyen, n1in~ sen1111i 
in<.ls oldhatlan higanykl:sz1t1nCny'nl:l. J\ befccskenclCsck a syphilis 
n1inclc.::n tüneteit gyorsan l:s cncrgicusan tüntetik el : nc1n cri 
!L:l ugyan gyorsaság tekintctl:ben a 1.0°. 0 -os calo1nelo\aj· 

iiefccskend:.'.:sck hatásút, de fclüln1lilja a s1.ürkc olajt:t. ]~~y 

cu1«lho;;: neki {í--8 befccskcndCs clcgcndli volt. 

>.'e u 111 a n n :-;zintén csak dicsl:retcst n1ondh;tt; a hatás 
tapasztalatai szerint gyors volt é.:-; n1ellékhat<isoktól 1ncnt, 
ak;ír bclsi"ileg-, ak<lr hypodern1aticusan alkalinazta a szert. l~g-y 

sorba helyezi a subliinattal, hig·anypeptonattal c'.:s higany· 
hicyanatun1-111a\. Sali\'aticít nc:n1 lútott. \~isszaesésekt\il ezen szl.'.r 
sen1 öv n1eg, L·p ügy nen1, nlint 111;í.s higanykt'.szitn1ények. 

Sz ad e k szerint 1nint antisyphiliticurn, ellentétben a 
tlibbi 1-Ig. kc'.:sr:1tn1c'.:nynyeL ahsolut senirni helybeli kellc1netlcn 
hat<is;L nincsen~ s e tckintetben a lcgkitünlibb készítn1~ny~ akür 
belsólcg. akúr búr alá, va:.;y izn1ok közé viszszük J7.t. 1-Iat;isa 
különben syphilis ellen teljesen n1eg-bizható l:s gyor~. LTtó· 
:.;yógynv~ídkl:p is jól n.:ndelhetcí. I"-ii1s6lcg igen hasznos lucticus 
bc."ztin:ídCsck, fek<.'.lyedések kezell:sére. azokat gyorsan fel~ 

szi\·ód;isra, 1llet('ileg· he~~cclésre b1rja. L'rcthritis acuta l:s sub
acut<inál is igen jó szolg<ilatokat tesz; a gcnyedl:s gyorsan 
szünik. s a lobos tünetek egyl:bk~nt is tünnck. 1\ blennorrhcát 

:1bortiv n1ódon kezelni nen1 alkalinas. 
J) u j a r cl i n-l~ e a u n1 e t ;.-: nerncsak syphilisnél, hanen1 

éi•'lsdiek által oko;;;ott b(írbüntaln1aknál„ lcprún<il, acut és idült 

1 

1 
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hügycs<'·ibh:nnorrhocú1-:ncll. conjunctivitis catarrhalis {s granu·

lo:sa csetcibcn is nagy ::-;ikerrel alkaln1azta. 

·r n u t o n a f,;luteu::-:iz1nnk L::i:izl: t~\·c bcfecskcndCscket. 

e~·y ízben zostcr fcnv)ralist látott fellépni. 1nely a nervu:-; 

cutan. fen1oris lateralis kitcrjedcs! hclyénck 111cgfelelólc.; l~pett 
fel cg-~szt.:n typicusan. 

I-lazai bU\'<irnk küziil S eh,,. i 111111 e r tnr. fo:~·laikozott 

a I·-[g. salicylattal, s ki~C:rlc:tci alapj;ln abban conclucl;ll. hogy 

ar. ki lll a g· a s ló h e! y e t r 0 g la [ e 1 a h i ;..:·a ily kés í:'. i t· 

111 én y e k k ö z öt t. s a li l·: j akó r kezel t; s ében ina r <•
da n cl ó helyet fog·ialancl el. 

Sch \\"in1111cr tnr. por és pilula alakban adta a késí:itn1<::nyt 
;dtai;ln(.Js Ll'1jal:{)r:Ja11 s;:cn\·edf1;.;11c::( /11 c;-;ctb:..:n. ::: azt n1ondja. 

hng·y 1ni11den cl!íttc isn1crctc::-;. licls('ilcg aikalinaztatni ~;-:okott 

lliganykc:-iz:tn1(_.'.Jl)" kúzijtt ez a lc_:.;·hat;iso..;alib, és scnl a subli· 
;nút. sc:n a protnjodurt.:tun1 ,.l.:lc 111..:111 \"erscn;-·czht"tn::l-:. l~r.'1-

scbl> a klikinbcn ],;i1.tüs hatcls~1 hyclrar:..;·. ox.\·dul. tannicu111n:il 
is. és n1c::-:·kiizcliti ;t calo1n::l !iat;is;',t. c;-yor...;a11 s;:i\«'Jdik fel. s 

g-yors;in is lirittctik ki. Ston1;ttitis-t !;ttntt fellépni n~ha. s a 
1i,:\11uzan1nak izgatott~üg-;\t i~. ;11it kii\i.inben opiun1 cgyidejú 

adagqJ;is;iv;d ~·;itult 1ne~· . .:\éha crytlicn1a cs urticaria is j,Jcnt· 
keztt.:k. 1-ll'ir al;l ne111 fccsl:enc:t::'.te a s;;ert. 

l-Itlyl li;li1talinal-:n;d ken(1c::üt ! l O-O·;): lil'I rendc.:!t. 

n1indt.:n tekintet nélkül a bánt:tlon1 kli!t.:ni~re. \·agyis ep úgy 
puha, 1nint i-:en1 ény sí:·~lti cs alapú fe].:élyeknél: hat;:l:-;a n1int 
t()picun1nal: j(.!!lai~ liizonyli\t, a ;.:·)·(:•gyul<ls eh:~ '.:-'.·>·ors \·n]t. 

1:2 nap - ;; h:~t: hol J)1.1\·cl.il1 /cnych·<ilaszt;ls v•f\t. kcvésl.1t:: 

i;~g-atott. 111int a hoi az elv;das;:tús kisebb fokú \"nit: n~ha 

azonban heves reactin J.:ii\·,~tkc:~ett be. a se;.Jszelek f;ljdalina· 
sakk;i, n1ajd fnknzat< 1::-;an duzzadtahbaki-:;i, si--;t: vt'.:rz,~kcnyckké 

lettek. egyes escteklicn a \;igyékn1irig·yek is f;ijdaln1asakkú 

_\ szernek a ~eLi:.:szetbcn 111int antisepticun1nak alkal111a
í:<isún"1l eddig·t.:lt.: alig tudunl: valan1it. 

Adagolás. lh.:lsnlc_..:· per os pnr \·ag;.· piiul;1 alakj<'tban 
syp!ii!isnl:! 0·0!--(}():20-0U;) g·innt lehL:t adni pro clos. napj. 

::!-B·s:-:nr: a bevétel ut<in teje~ ig_\·ck a l1ctc;.::-. Intran1uscularis 

l)cfecsl.:t.:ndés'.:krc kali car1Jnnir'.Hn1n1a\ \·ag)· u;itr. chlc1ratu111111al 

l 

' " 
1 

1 

1 
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;~~szti!t oldatai jók. é~ pro inj..::ctione az 1° "-os oldatból 1 (ecs

J.:cncl(:; ((>01) haszn;llandó: ha parafrlnllrll liquidun1n1al susptn

siót k·~szittt.:tünk, úgy O·l g1nnyi ada'.-:"ot fccsk:::ndt:zltetünl-: be. 
l(Ulsúle:;; behíntésrc substanti;iban por alakhaa rendelhetjük, 

bornngat<isra, vagy ecsctell:sn.::, vagy hú~·ycsiíbe ft.:cskendésre 

pedig kali carbonicun1os (w J oldatban dJ·t)-n·u: iO(l1. 

.'1'..~- I!y<lr;\rg-. ~.tlicyl. (J·?) 

( lj•ii pur. J'tlh. o·J 
:-;:1cch:1r. :dli. ;-)·{) 

,-,ch1•,: :11:llci'.; 

.:,·· , ;\iicyl. (1·:; 

.;1·:u1. (1·;j 

.\•pt;t•: de:'!. fij)·lJ 

·,s_ int ·::111t1:·u1i. ;,~·L:c~l:· 11 i,·. ·Li·t·. 
1'><-:vl·~>.) 

:':'· !lyd.-::r;..:. „::liv,l. ]·11 

\ :t:0dil!i :-:11·11 

. ;;, \) 11.~~ t:. 
/!S. \:cn1>c,_ 

l!;,i1·:u'.~· -·:d:cy!. i1·J 
.\'j\!::e dt'cl. ;2;-)U·(! 

:\:n1·i ! J.!c:td,. 1 ·<J-t·;; 
.J/lS. ( ;\1n„~rl1<><::i1t :1 

'":•>Lc1itlé:.:·l·. 

/1/. ! fydr:•.•·g, ,::dic: i. l ·!1 
:'\hgll<:~. C:li'l1. :!í)'(l 

.i! f}S. [ !ir:ti.i1or. 

;,~,- llydr:Hg. ~:d'c;,J. 1-u 
< lpii Jiur. pnh·. \J·:2 
F.\!i'. ''"1,tb11. 'iiL 

u=. í. i•ilnl. :\„_ :·li/. 

J is. 
1

.:,~ 1:'.;~,r:· J:\\; „:.·(~';!1 :~<-
' :---.h ·:, i ~1:w·~:·. · 

':J<:, 

":1:·:,„11. :i;l !J·j 

.'.- !11:lf' rl<~c' J( )·() 

/,'· i l:. d ;:.·;;. 

:1;1 [·11 

Jlill'/J 

l"lya<l,_: 

Í '!Lt!ll~r;,: 

!'luiitcr:. 

l::d:i ,·-::·l.„n. :i:1 J·il-'.-\·O 
.-\. ;•:u· dt l! i( 11 )'I_! 

;_'fis_· 1_;.,,; .:·r:) ,,·::ri:, h~ 
ft:c-: c'il' l •. :„rc. 
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.i//1S, !11:·.:n:11,,n1!. lw;·, 

36. Hydrarg·yrun1 tannicun1 oxydulatun1. (J .ust~-c1rtcn.) 

Vegytan. \Te;.:·yalkata n1l::..:· nincsen kcl\1ilt::g· lanulrnúnynz\·a. 

.Szag- és íztcien. barn;í.s-zöld por. 1neiy :t n1cgsznJ.:ntt old(>· 
.S7.erck eg-yikCbr.;n sen1 oldható. I~rus sósa\·va! kczt.:h·t.: iii~·any
chloriir lcv<ilúsa. 1n;1r<.'.i t.:s sz~nsavas alkali:í.kra pcdi:< higany 
kics<ipód<isa n1elk:tt oldódik lel. I Ia vízzel va:::;y bor~zcszszel 
összecl(1rz.-;öljtik, k<.:vC.-; cser.savat ad ;lt cn1c.: fol;-·adékoJ.:nak, 
n1it vaschloriclclal bizonyithatunk hc. 

1~l('1úll1ttisa t'1g-y történik. ho~y i)1 J r. fris.scn kCszli!t oxycl
n1cntes finornan pi.Jrított n1ercuronitrat :-JU r. tanninnal Cs öU r. 



vizzel addig dörzsöltetik össze, rnig tökéletesen cgynccntí 
anyagot nem nyertünk. i\z utóbbit azután vfzzcl higitjuk, s 
decantálva addig n10.ssuk, n1íg a tnosófolyadék nen1 n1cntes a 
légcnysavtól. A 1nos;:is utáni 1naraclékot ósszegyüjtjiik: 200-30° 
C-nál szárítjuk, s világoss<igtól 1nentes helyen tartjuk el. 

. .-\ készít1nény teljesen illó legyen, víznek légenysavat ne 
adjon át (ké1nlés légcnysav-gyúrlíre), 40--5(1°/0 1-Ig-ot tartal· 
n1azzon. r\ I-lg 1ncnnyiség n1cghatúroz<isát következ6 n1ódon 
eszközölhetjük: (}5-l·O g1not a készítn1ényb6l 1-2 g-111. 
25°/o·Os sósavval és 5-10 gnL borszesz.szel digcráljuk; a 
képz('ídött és kivált I~Ig-:: l]:;-ot s;.:.<irftott és len1ért szún'lpapiron 

i-'.)'Üjtslík össze és szorgos kin1osás s 100° C·núl sz;:írítás után 
n1érjük le. 

Használat. I.. u s tg art cn aj<lnlotta 1nint be 1 s() le g- jól 
hasznti!ható: enyhe antisyphiliticus szert. Se ha cl e e k r..::.ie\\'b(;n 
n1cgerósíti ezt; szerinte a kl'.sz1tn1l:ny jt'il szi\·<.idik ft:l; lt:rrnau\·obb 

valószinúség- szerint a bclt:k a\kalicus tartaln1úba1~ s:ínl~~any 
-..-;di~-: le: s a higany fclsziv('icl;lsa ily alakban türtcntk. ;\lás 
bels/i\<.;g· hasznúlt higanykl:sz1tn1ények ftili.ftt ckinyc, hogy a 

gyornor és bél ny;lld1;írty;íját alig izgatja. I-Iosszasa1L vagy 

nagy adagban nyújtva. persze ép úgy stnn1atitist nkozh"J.t. 
n1int n1ús higanykészitn1ény. Schadec:k .j(j 1násodlagos és 
l gun1n1osus syphilis esetében alkaln1azta. I~zck köí:líl 20 eset
ben 1nint utógyógy1nóclot, rc::>p. injectiós gyógyn1ócl ut;:ín. 
:!f) esetben kezeletlen friss cnndy\un1;is lut:snál. ~·\ pro clie 
adott 0·2-0·8 gn1. n1ely ~-H rL:szre \·olt osztva, :; esetr.:t 
ki\·tve elég jól n1egtette a szol,rálatnt I c<n•\·or~abh és \erT~ '· • ~ • ~ :,;,:-,„ ' • ' • ~ 

biztosabb sikcrt könnyii secuncl:ir lues esetekben~ s friss r;1eg
betegcdések rccidiváinál ért cl. i\ 1naculosus és papulosu!'> 
kütcgek l50-1:2U por bevétele ut;in tlintck cl, a psoriasis 
paln1aris és plantaris, in1pctigo, acne syph. exulc. ellentállóbbak 
voltak a szer ir;í.nt. lZecidivtik esctt:ibcn H--l. u1n. ele<.rendD ::-. :--. 

volt. };:gy ~un11no::;us syphilis 8·0 gn1. után gyóg·yúlt. l(ülönö· 

s;-;n aj;inlatos a szer nc'íknek <'.s gyern1ckeknek. l\.ccic\ivák el/i
!ordülnak ép úgy, n1int n1inclen In<is szerelés ut;in. 

I, eb 1 n n d ugyanily· észleleteket tett: a protojoduretu1n 
hyclrar::;yrin;íl ~cii.:kal használhatóbbnak és enyhébbnek tartja. 

llYDl':AF.GYJ:t:)I TI!Y:\JICQ·,\CETICt:)!. )!EilCK. 

Csak akkor idéz elő hasn1enéseket. ha savanvü gyü1nölcsöt 
evett a beteg; ezek tehát eltiltandók. " 

Adagolás. Bcls. felnőtteknek por alakban O·Oö-0·1 pro 
dos. B-4 )< napj. adandó 1/~ -- 1 órával az étkezések után· 
piluhikban is jól lehet rendelni. Pro clie 0·4 gmon felül n~ 
n1enjlink. 

/1~"· Hydrargyri tuunici uxydul. l·O 
:::u...:chari L<tcti;; J·O 

Nj'. 1 l ydrargyri tn.nnici oxydnl. ..{.•() 
I'nlv. rad. ~\lthacac 

Jf../:"p~]/\'. dh> in cl<!~. ae•1<1. );0, 10. 
/).<.,, ;1 ,..",, n:1p;. l port. 

1.L11,;1g:ntcn.) 

E:1:tr. Liqnirir. ;l:\ qn. ~. 

ut L pilul. ~o. GO. 
C0n~p. pulv. Li•p1irit. 

J!S. H-i'.i pilulá.t napj:ih:111. 

37. Hyclrarg·yrum thymico-aceticum. !\!erek. 

~l'I erek újabban a hig-anynak phcnolokkal képzett oly 
összeköttetéseit bocsátotta forgalornba~ 111ely·ek n1<ts vegyészek 
készrtn1ényeivcl szeinben ;illandóak~ jegeczesek, .s an1azoktól 
abban különböznek, hogy tön1ecsüknek jelentCkeny alkotó
f,;Jeg részéiil n1ég egy organicus va~·y· anor~anicus savat is 
tartaln1;1znak. Il)·r:n kész1t111l:n)·ek a 

t h y rn n l h iga 11 y a e e tat. 
t 11 )" rn o 1 higany s u 1 fa t, 
t h :y 111o1 h iga n ). ni t r a t, 

phcnolhiganysulfat 
p h e no l higany a e e tat, 
r e s o r e i n h i g a n .r n i t r a t stb., 

n1e!yt:knek pontosabb chen1iai alkata azunban rnég- isn1eretlen 
t::lllttünk. ~-\z enilített készitn1én\·ek közül thera1Jeutice n1Ccr • h 

csak az elsc'i képezte pontosabb Yizsgálat túrgyút t. i. a 

thyrnolhig-anyacctat, 1nely a I.,allen1and~félc (1888) 
angol e.s nen1 állandó hydrargyru1n thyn1icun1 helyett készült, 
s n1clynck szcrkezt.:te J.Ierck szerint (dL: csak fenntartással) 

C„H10 0Hg·-HgCI-CCO, 
lenne. ::derek ug·yanis valószinúnek tartja, hogy ez kettf-ís 
öss;:cköttetésc a higanyphcnolatnak és higanyacctatnak. 

.·\ kt:szit111ény összetétele ;\Ierck kin1onclcisa szerint 
n1indi~· egyfonna. F'ehér, szag- t'.s íztelen, jegcczes lemezkékben 
elóiorduló anyag, n1cly vizhen oldhatlan. alkali<ikban azonban 
j(íl oldódik. J{óvcbbet e vegyületr<JI nc1n tudunk. 
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Z e isi n g- és Ja da s s o h n :.yphi!iticusoknál intrarnus
cularisan fecskendezve be a paraffinu1n liquidun1ban suspendált 

kl:sz1t111ényt, f<ijdalmakat ncn1 láttak fell6pni, bcszúródéseket 

is csak csekélycket ; a bújakór tilnctei ép oly gyorsan fejlód

tek vissza, n1int salicylos higanyra, 1-Ia 10'1 -1-os suspensiót 

használtak 0s 8-5 naponkint tettek egy-egy intran1uscularis be

fccskcndést~ úgy itt is. 1nint a hig-;1nysalicylatn<.í.1 elcgencló volt 
H-ö bcfccskcndés, s a kúra 2:2-3-!: n<ip alatt be volt fejezve. 
Nyü!akon a bcfecskenclési helyrúl \·ett szövetprób;:ik f..:Órcsói 
vizsgálata azt n1utattai hogy itt is, a salicylsavas higanyn;:il is 

n1c:tallicus hif:;·any válik le. 1niclútt a fels1.ivóchis n1egtörtC::nnék. 

\\'el la n cl e r Stockholn1ban következókép nyilatkozik 
tzen kt~szft111ény feli\J: ,. I~fa kisl:rleteirnbói a végkövetkeztetést 

akarn<in1 levonni, azt 1nondan;:i1n, hog)· az eczetsa\·as thy1nol

higanynyal befecskcndCsek a higanysalicylattal ti:irténóknél cló
nyöscbbck. J\ calon1el bcfecskcncic1.ések fölött az a nagy előnyük. 
hogy sokLal kevésbe f~ijdaln1asak és· sokkal ritk<ibban okoz
nak abscessusokat. dc: azon súlyos kö\·ctkezn1ényeik sincsenek. 

n1elyekct a calo1nelbefecskcndések okoznak. fó\cg. ha azok a 

S 111 i r no f f <lltal ajánlott nat:;)· acla~ban alkalinaztatnak. i.\Iiutún 

tov<i.bb;i az cczetsavas thyn1olhiganybó! egyszerre sokkal 

nagyobb adagot lehet 111inden k::llt:n1etlcnsl:g nélkül bcíecs· 
kenclczni. n1int a subli1natbóL kényc:ln1esebb is a 111agúngya· 

knriatban. n1ert ritkábban tórtén\·én a bcfc:cskendezCsek, ncn1 

kell az cn·'-·osnak a beteget naponta n1egl;:ltogatni. Bár ez 

1né:g- a syphilis kezelésCn . .: n•:rn az iclealis s%cr. 111c;;is nagy 
halacl<lst jelent. 

I ..- e v y Strassburghan a salicylsa\·as higanynak elónyt 

ad e fölött. inert ;illanclóbb ki.::szitn10ny különben n1indket
túnCl a befecskendés helyén Lijdalrnakat és1.lclf. ép úr;;y 
tályog-ok keletkezését is: dc therapcuticus hat<is szcn1pontj;:i
h6l ne1n tud a kcttú között küli:lnb:::éget tenni. Paraffinu111 
liquidurnos suspensioban (l0ö g1nul haszn;llt bór alü pro dos. 

0--!, napi intervallun1okban. l\.endszcrint 7-8 belCcskenclésrc 

volt csak s1.üksége . .i\'Iár az 1--8-ik befecskenclés ut~in vissza 

kezdettek fejlódni a syphilistlinetek. ;-_i-szor rnár 24 óra 111Lilva. 
5-ször :Z nap nnilva, 1-szer H nap llllÍ\va volt inúr a húg-yban 
higany kin1utatható. 

ll'i[!l;Ai\GYI:l::.1 TllY:•llf.O-ACETlCU:,J. :·lEPJ:!\. 

S /. a cl e k lB syphilis esetet kezelt e szerrel: 8-4 
napi idóközökben 0,07ö g111ot fecskendezett be intran1usculür; 

útlag 27 napig tartott a gyógy1nód, s csak ü-8 fecsken
désre \·olt szüksége. 2-8 injectióra tünni kezdettek a kór

jelek; kcllen1etlcn hatúsait nen1 észlelte, s ügy véli. hogy az 

olclhatlan higanykészítnH:nyek között e!só helyet van hivatva 
elfoglalni. \,-iss%aesések ellen persze: ép oly kevessé véd 111eg, 
1nint n1<Í.s higanykészit1nény. 

I, i) ,,. e n t hal és S e na tor l(l 0 /
0
-os parafi~ liqu.-o.s 

;.;uspensic')val f;íjdahnakat okoztak betegeiknek, azért cocainsót 

kevertek a befecskendl:si folyadékhoz, 111elyból 8-1~ fecs

kendésre volt s1.iiksl:g-Hk. 50 lueticuson tettek ldsérleteket. 

Jiinclt:i>b<'il tigy J;lls1.ik. hng·y e kész1tn1tny a saiicylsavas 

hig;1nynyal eg·yenrangti. s hn:-,:·y e L:ettn a leg-becse::;cbb az 

uj onnan forgalon10a ho1.ntt higanykt:sz1tnH.-:nyek között. 

Adagolás. 5-10° „-os suspcnsióban rendelcndú. s ez 
,·,1gy n1ucil. ;;urnini arab.-\·al, vagy paraft1nun1 liquiclununal 
k,:szlilhet. Intran1uscularis \-a~)· stibcutan becsfecskc:nclésekre 
kct rn. haszn;:ilandr'1 e! egyszerre. 3-ö napi icl<''iközökben. 

l!\·d1·:trL:. :h1·m1.1'>-:icet . .\kicl: J.;-1 R/. ll:.d11rg. thym,,!. :;c1::. :>.terd; 
:-1;1cii. i ;um;ni :tr~1t.. O.Z-1 LO 
• .\•jll:ll' ch::<t :2!.l,IJ l':1r:d1ini liquid. 10.1) 
:'\[. 1. .'lh)l<:n.<i<>. :>.!. [. ~ll,;pen~io. 
Unr :1Li kc"l·:endc. c:,;re. /JS. g,·,r :d:~ ll'.c;;kend..: . .:re. 

i.:-':::ldcl:.J 

I-lrdr:ir". 1hn1wl•>-ac ''· 1.(.1 
! ':;r:ifti11'i Ji,p;id. 
Coc:tini !1n]r<H.:hl1•r 
:\1. f. .~tl>'j·„_:n:-:i". 
l:i,r :1i:t fccsk~:nd.:,rc. 

10JJ 
0.1 

"Jnd;i.;:;11lrn és lci~ing._l 

[.:-'c:n:i•c·r-1 .. •;:o;n:h:d.1 

l. jegyzet. 
1: <.: t :\ n :i ]' l; ,, i ,, i 11 i g :i ny :ic e e:\:. 

h i g :1 ll y :1 e e t :t t, 

llyd:. melyekkel J:1-
d:is:;q}rn .:s í'.1~ising 

·::intén ki,;.:rk:t<.:;·teL. l:iír :i.Li fo;c,;kewit.:;·y<: méL: t.:rl;>'dib f:iidalmat nko::n:ik. 

mint :i thymo! <.:>' ;<alicylhi;.ranyké;-:;:itméB_rt.:1:. igy ;\ ! k n 1 m :i. ;: :i ~ u k nem 

aj :i n ! h :t t ,: .• 

2. Jegyzet. 
11 y ri r ;1 r gy rum~: i ne u m - e y a n n. t 11 Hl. Kett(,,; :..:{,, melyrí1! 

1H8!1-l1el! !.i<!er irja. l111gy r'endki>"iili h:1t:í~o;; ::nti;;epti

c u m ( ~\n ::dr1:~;; ,,n :1 nc1'.· :i.nti~L"ptic etc. l•y Jnseph Li;;tt.:r. Lnucet. 

101iD. II. :\u·„. \t. '>. t:"j~1l>L> \'i:: . ..:g;ibtnkrr'·! a n:ndc!b-::·t,'.,;emre :i\l•,J irud:i.lomb1Jl 
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nem éne;:ültem. Ezen kett,;,; ,;,·, vizhen nem ()icl<_idik, glycerinben 150 résú1en 

és vérserumban 3ll00 ré,;;:lien. Li;;ter 188G-tól l~e;·.dve a higanycyanidda! 

kísérletezett, mdyet erősen ant!septiclls hat:istinak tal:ílt, s melynek dőnye volt, 

h•igy a fehérjt.it nem nlvasztutta n1eg. Tnv:i.bhi kisérletezé;; azonban :i;'.t 

mutatta, hogy b~ir er/íseu gátolja a bacteriumok nü\·ekedC;;ét, csir:iiilú képt.:s

sége c;:ak csekély, e mellett igen izgat<'1a11 hat a h(irre. Ezen kisérletezé;;c 

kiiJ.hen vette e](; Lister a higa11y és zink kett6s cy:inirljét mdy a b/irt ueni 

izg:itja1 s mdy ;;;:intén kitlin<'íen antisepticus hat:istí, Oly gnze-kütés alatt, mely 

ily kett<is ;;i'>Yal volt impraegn;iha (kemCnyitőoldat seg:é!yén.:1)
1 

a ~ebek tnég 

igen ;;ok v:iladék képúídése mellett is hiztn.:;nn nsepticusak maradta\:. :\ 

g-a;:e nH::gncdYeSÍté;;e 1: -1000 kési.tilt ~uhlim;T.tnl<lattal tiirtént. 

Újabb higanykés:ütmények irodalm<;. \.egy t a 11 i :i. d :t t fi k l nl :i 1-
h a t 1°1 J;: 1. l\[ erek. Circularc för da~ Jahr 18~10. Janu:ir. "2. T!H:r:ip, ).!011ats

hcíte. 18:10. S. 12.S, H. S eh m i d t. Lehrh. der phrinn:ic. Chemie. 4-. IJ e e k u r t ,,_ 

! l(lb. d1.:r pli:trm. Ch1.:mic. ;-1. D. Fi s eh t· r. Xi:nerc Ar;:nei1J1ittd. -L . .\u!l. -

J. !Iydr:crg. hen;-,nic. uxyd:it. - S1nl.:uw1.:nkoí'f. \\'ien. med. 

l'n.:.~51.:. lt-;r;H. S. öH.S„- :.!. lfydrarg. bich!or. carli;\mid . .:;ol. 

:-'chüt,:. Lleut..;ch. me1i. \\"11chcn:;chr. l8Hf1. '\'o. 1-!. - •1. flydrarg. 

e n r 1, <1 1. - S eh :t de e k. ~[n1;:it.~h. 1. prac>. Llermat. lBS'i. '\'„, i"J é~ 8. 

- -!. Ilydrar.éi. f„rw::mid. ""lut. - !\.lin];, l'r11f. !Ioyer\ Juhel

. :chriit é,; J:ihre~her. f. d. g<:~. ~[cdic. 1.S8D. Ud. !I. S. 5-!0. K u !' p. \"icrtel

;ahr~chr. í. Llenu:H. n. Syphil. Xl L 11. 1. S. ü-1 é~ ! !. 2. S. 1 HB. [' ;: H e r. 

!.'d1er clíe Erfnlgc ver,;chiedencr (~uecl~~ill1erpr:1ep:Hate c\c, [naug. J.ii,;,:. \\'iir;:b. 

1<4NH. 1':.<,uaS. (ln·. lletibp IHHH. - i"). llydrarg. imi•l11succiui

c 11 rn. - [le :i,: ni g n t: ,:, .'\ute .:;ur k,: 1.:omhinaisrin" de 'JlH:l•j\leS ::mid e..:. 

:\nn, dt: chem. et phy~. H Ser. T. XXXI\'. !'. l·Hi. \" ol ! e rt. Thcr:q>. 

.\lon:dsh. !8<4C:. i'. -Hll. - (i. !lydrarg-. ,:a!icyl. - Elle11l1t•rger 11. 

1-I•Jfmei,:tcr. Ther:tp. ~lonat~h.1888. S. :-\li\l. Sil1·a .·\r:1nj•1. (;iorn. 

i1.al. ddle m:1I. \'t:Jler. et dd!a pd!t:. li-187 . .'\ll, ~. t.' h :i \'e.<. Ann:11. de der

"'"'- et 'Y!'hil. T. IX. ""· .J.. I> n j n «l i n·l: n n '"" et' Bnll. gnn. ,J., 

:her:tp. l~NS. :2\J. Fe1·r. Ep,:tein. t:cb..:r lnject. v. !tg-. ,:nlicyi! ]1'-'i .Syphi

li,:. \'ers:unm!. de1itsch . .'\:1turi"ur,::::h..:r u. :\er::tc ;:u Kiihi. 181"0. f'. '-'isi n;; 

11. J ad :t ,, :; o h ll. \·i..:ndjahr.~ch. f. Derm:lt. 11. Syphil. l-'388. fJ. ":\e u m :t n n. 

\\'ien. rned, \Y<"ichcn~chr. IBB0. 0. S i'. :i (1 <:: k. )[rinatsh. f. prnct. Derm:H. 

ll:iHS. ::--.·n. Hl. S eh \\' i rn lll \: r I·~. f ;y••gy:i"<::i.t. 188~!. :2. _.:z. T o 11 t n ii. :\n:h. 

f. fierm:u, u.S_yhil.188\1. ]', 77fi.- 7. llydrnrg. thym1>lo-acetic.

Z e i s i n g 11. J :i rl :t ~" o h n. \ 'iertdj:tlH~ch. L l lermat. u. Syphil. 18tli"J. :). 

\\' <: l l :1 n de r. :\rch. f. L!ermat. u. Syphil. 1:)8\1. !'. -15H. Le,. y. eeitrag 

::nr hypnderm:H. :\nwend. un!i-.~licher 12ueck~i!berpr:iepar:i.to; zur Ileharnll dcr 

Syr·hi!i~. J >i~.-:en. Strfls;;!i. 1.Sl!O. S;: ad e k, \\'ien. med. \\'nchen~chr. lSHO. 
:_\, •. :2:2. L ii w e n t h ;\ l. 1 lentsch. med. \\' nchen~chr, 18\lll, ":\r„ :2;), - B. 11 y d

r u r g. t:i.nnic. u;.;ydnl. !.ustgarte11. l\'ieuer metl. \\'od1•:nschr. lHSfi. 

Xn, J 1. 1:2. !;\, l·L S e h :1 tl e e k. l'eter.~lmrg. med. \\'nche113chr. l}-:87. );°n. 
fl. ! . ·: 11 i n 11 d ( ;::.:. helJd. 1,c:;.::.:r:i. '\'o, :2.J. 

''<11~'-'',' 

'!~ 
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38. Hyclrastis canaclensis. 

/sme. 1\ ranunctllus-félc'.khez tartozó nÖ\'ény, n1elynek 
gyöktörzse és gyökerei használtatnak: Canadában honos, de az 
J~gyesült-i\.Ilatnok több! részében is feltalálható egész \íirgi
niáig. NCrnet nevc'.t: Go l ds i ege l azon aranysárga forra
dúsoktól nyerte, n1elyek évek lolyamún a szárak elves1.té:;e 
után rnaradtak a gyöktörzsön. lvlús nevei: G o 1 de n S e a 1, 
l" e! l o \v-1\. o o t, 1- e 11 o 1v-l) u c c o o n, G r o un d-1\. a s p
b e r r y. ()rang e-1\. o o t. i\ gyöktörzset és gyökereket 
gyü111ölcséréskor g-yújtik. ,,.!.\. ~yöktörzs 2-5 cn1. hosszú: toll
szcir vastagságú, hossztengelye körül csavarodott, hosszában 
rünczos. }'ellílctén egy1n;:ishoz közel cí.lló

1 
cson1ós gyúrlík van

nak . ./\_ 1nellékgyökerek igen szú111osak. 7-1:2 cnt hosszúak~ 
tinon1an hosszant ráncz0sak~ igen vékonyak: szoirit~iskor össze
ti_ípöröclnck. részben letöredeznek. i-\ friss gyöktörzs sárga
barna, én1elyitó szagú. igen keserú izú; 1negszcíraclva narancs
s;irga, viaszo:- törésú, törési lapja vereses vagy· barnás-sárga . 
"'-\ fiatal gyökerek törtse arany-súrga~ az örcgcbbeké zöldt:s~ 
sarga. 

1\ gyöktörzs 1ninde11 tavaszszal egy hengcrded és;)() ctn. 
inagas szárat hajt, n1elyen néhány váltogatva elhelyezett 
tenyeres levelet találunk. F·els('-i leveleik i.ilók. az alsó leve~ 

leken a nyélcze tövében néha két kis n1irigy hitható. f\. szár 
tetején csak egy virágot hord, rnely halvány zöldes-kék, 
hin1nós. 1\ lepel egyszerú, s hárorn satny<in fejlett sziroin
szeríí lcvc'.l alkotja. Szcin1os porodája a rnaghonon ül, szabadok, 
s hosszabbak. 111int a bibe. .:-\ porszá! gcrelyszcrú, s felst-í 
reszén egy portokot hord. i\ carpellun1ok egyrekcszüek, s 
n1inch.:gyik egy ovalis petefészket képez, n1ely felső részén 
rövid nyélczébc folytatódik. s két szc1nölcsös és czafatos 
ajakká szélesedik ki . .f\ petefészekben 2-2 pete található. 

Gyümölcs piros1 hasonlít kissé a málnúhoz. i\. tojásdad 
n1agvak síinák, s a 111agfehérje, n1ely a kis ébrényt foglalja 
111agában. törnött héjjal van körülveve. 

A gyök t ö r z s ha1·ánt1netszete górcső alatt a követ
kezó képet n1utatja: a 10 edénypan1atot (,xyletnsugc:ír) széles 
vclósugarak tartják szét: n1ely utóbbiak egy szegényes velú-
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állo1n~inybcíl incltilnak ki. .-\. fa1:illon1;lnvt a kéreothl vékon\--
~ '"" . 

falü scjtekból <illó keskeny ka1nbiun1gyűrú v<ilasztja el. I~zen 

k1vül a kt:reg a n1egfeleló szán1ú phloen1sugarakat tartaln1azza. 

n1clyek a parenchynirnal együtt egy- kevéssé kifejezett endo~ 
clern1is últal határoltatnak: ezen zona és a keskenv )Jararéteo-. " 
között tgy vékony ki.i\só kéreg foglal helyet. „L\ fapa1natok 
köí'.ött 2 vagy B zonát leh(:t 1negkí.ilönböztetni, 1nch-ek való· 
szinüleg a növés perioclusait jelzik. ~-\. gyök erek kÓrge igen 

széles, s J. edénypan1atból <illó cnclodern1is által zárt gyúrút 

lélthatunk. ~;.\_ gyöktörzs és gyökerek parenchy1nája bő\·en 
tartalinaz ke1nényib'1sí'.erncst:kct. ~·\ szövet s~í.rga szinc leg· 
0lénkebb a fasugarakban. 

• -\ drogue 18-1·7 óta képezi .-\n1erik<íban kereskedés tár
gy<:it. Evente n1intcgy 1-1,000-lö,OOn font j6 piaczra. 

188-J.-ig t~·ilcg az Egyesült-.-\llan1okban haszn;llták a 
legkülönbözóbb inclicatiók alapján . .:\ern ritkán keverve van a 

clroguc a Serpentaria, Cypripecliurn. Scneg-a. Collinsonia. fefiCr
sonia Cs Trilliun1 gyökereivel, rnelyek eg}~iittesen több n~int a 

felét is kitehetik a droguenak. I~egkönnyebben a Stylophoruin 

cliphyllun1 gyökerével tL~vc:szthctő össze, 111ely frissen arany
sarga nedvvel b1r: n1egszé.Í.raclva azonban szürke lesz. 

I~ ere h e n szerint hideg \'iz a gyökérből fehérjét. 
czukrot, extractiv anyagokat és egy savat von ki. l'orró 

aetherrcl gy<int<Ís anyagot, alkohollal két alkaloidát nverlink. 

és pedig -! 0 
n bcrberint Cs 1·5°„ 11 hydrastint. \ijzzel cie;tilláh·~ 

a gyökeret kis n1ennyiségli illó olajat is kapunk. r\ harnuját 
kí.ilöni,)sen kovasav: 1(., :0la., Ca., ::\Ig„ és Fe.-sók képezik. 

~-\ hyclrastint 18:)1-ben Du ra n cl fedezte fel, 1862-ben 

Per r i n s éi!litotta el6, s -:\I ah 1 a ál\apitotta 111eg tapasztalati 
k<.:pletét, n1e!v szi.::rintc C.„, I-I„ :\Cl. 111io· 1,· ,- -, ,, :· ,:.s ]' 0 ,,, ,_. 1-• -~. :. '' ~ - ~ ! h .... ' ~ '-~ .... 

vi:::sgúlatai szerint l':.!:! !-!:!:: );()(; lenne 

_.--\ hydrastin l"chér, fénylo -1 o!clalü os:dopokat képez. 
l~)i)!I e -n;il tnegolvacl. \itzben és petroleun1-benzinbt..:11 old

hat!él!l, de oldódik J ·ii) sr. cldorofon11ban, lfr70 sr. ben
zolban. t)8·.J,(_j sr. aetherbcn. 12(}27 sr. alkoholban és hí,„ 

' " savakban. Platinlen1ezt:n hev1tve felbornlik, s Q\'tílékon\· cr/i. 
~· ..- ..- :-, . 

zöket bocs;lt. teten1es rnennvi.seuu hnn1ú-anv·1crot 11·10-\-,,-1 • ::-. ..- <;::, <:::,, < 

hútra. Sósavban oich·a. az alkaloid<lk ;iltalános kérnléseit adja. 

Ezeken kivtil 111ég jellegzq kén1[é.sci a következók: tö111ény 

kénsav és n1olybdensavns ::unn1oniakkal oliv-zölclrc színezódik. 

l(énsavas oldata 1-:2 csepp higított kaliu1n per1nanganat
olclatot ·elszintelen1t, s intensiv kék szinnel fluorcscúl, a n1i 

kaliun1-pern1anganat feleslegében eltíínik. 

.-.\ tön1ény kénsavval lt'.:trejött sárga szin kaliun1 bichro· 
n1ir.un1 jc~er.zc:zel barn;ira valtozik. 

s<irgára, n1ajcl pirosra sz1nezódik. :\ hydrastin sok reagenssel 

szeinben hasonlc'1kt'.p viselkedik, n1ínt a n1orphin. Organicus 

es anorg-anicus savakkal vízben oldható, igen keseríi Cs jege

czedfi sókat \.::Cpez. Isn1erctesek sósavas sója ( C:!:! I-I:!:• NOt, I-I Cl), 

platinnal ké:pezett sósavas kettós sója (C:!:! I-I:!:: i\C\; I-I Cl):!· Pt Cl_1 • 

_-\ hyclrastinun1 sulfur an1orph .. vilúgos-barna (C~:! I-I:!:; ::\()u)~ 

f-I~ SCJ_\ : ez l' o \\'e r által tt'.vesen berberinsu\fátna\.:: nevez

tetett. J.\ hyclrastin aranychloricldal sötét súrgi:ís-veres. víz

sz1v6. ainorph kettfis sót k<.'.:pez (C:!:! I-I:!:: l\C\; l-!Cl):!· J\u Cl~. 

Nitrútja nen1 jegccz<.:dik. ~-\cetatja han1ar elbon11ik, hasonlókép 
n1ús szerves savakkal szen1be11 is ig<.:n gyenge basisnak bizo

nyült be a hydrastin . .:\ herberinhcz hasonlóan a lI-el in statu 
nascencli h}·dro-hyclrastint képez, sárg<is jcgeczeket: n1elyek 

lHln C.-n<il 1negolvadnak. 

Schn1iclt IL 1 \\"ilhcln1 F. é:s 1(erstein \V. sze

rint a hy<lrastin a narkotinhoz vegyileg rokon tulajclonsú

gokkal bir. I-Ia a hyclrastint barnakó t'.s kénsavval~ vagy pla
tin-chloriclclal oxychiljuk, opiansavat <.:S h y cl r a s tini n t 

nyerünk. I·lasonlókC.:p viselkedik a narcotin is: n1tly opiansavra 

(l. 11, 1-1 10 (>„) és cotarninra (l~ 1 :! 1-1 1:! N<J,;) bo1nlik. J(aliun1 per

rnang-anattal vagy chrornsavva\ t'.lenyítvc:, alkalicus vagy sa
vanyú oldatban ugyanazon ter1nénycket nyerjiik. 1-Iyclrogen 

ürainban ::zúrazon ütp<:lrolva a hyclrastint és narcotint. 1nincl

két esetben bon1lási tern1ékekül trin1ethyla1nint és n1ekonint 

fn;.;hatunk fel. l~Ligos vegyliat<isú oldatban jcíclclal fózve szin
ten hasonlükép viselkedik a két hasis. 

S eh 111 i cl t a narcotint 1nint n1ethoxyl-hyclrastint tekinti. 

.:\ narcotinból élenyit0s által cliiállított cotarnin pt:dig 

111<..:thoxyl-hydrastininnek tekintetik: hogy e felvétel helyes-e. 

azt tovúbbi kutat<isok f1Jgják eldö;1tcni. 
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;\ h yd ra st i ni n (C11 I-I11 N0;;:.1. n1t::ly rnint lüttuk. a 
hyclrastinból nycrhttó, annak élenrítése és hasít~ü;a útján, 

színtelen jcgeczeket 1-:épez. tnelyek 116-117° C.-nál ol\·adnak, 
alkoholban, aetherben, chlorofonnban igen könnyen, ,~ízben 

nehezebben olcl<'idnak. }\. legtöbb savval vízben jól oldható 

sókat képez. 
. /\. n1úsik alkaloid: 1nely a hyclrastis gyökérben foglal

tatik, a bcrbcrin (C:; 0 I-1 17 .0."l).1 )~ 1nely tnás ranunculus

félékben is feltalálható. I~g-észen tisztün előállítva selyen1-

fén.yíí, világos-s;:irga jegeczcket képez, n1elyek vízben jól, 

alkoholban kevésbé. aether- és chloroforn1ban nen1 oldódnak. 

lö(Y1-nál narancsszínú lesz. kihúlve eredeti színt:':t isinét vissza

nrcri. :\Iindtn oldható :sója s;:lrga szinti 6s igen keserlí. 
lö/B-ban I-I a le és lö'iö-ben }j u r t azt talúlták. hogy 

a hydrastin le6többször \·alószínlileg fertlizve \"<Hl a liycl
rastis canadensis harrnadik alkaloiclj;_í.\·al. a x a n t h o p u c

c inna 1: rnely aether és chlorofonnban olclhatlan, forró 

vizben és alkoholban oldható. r.::nnck sósavas oldata l·"e:! 

(Jt;·otl sötét-barna~ kaliun1 ferro-cyanidJal zökles-barna kt'.n1-
lést ad. 1\ berberintfil különbözik, a n1ennyibcn légenysavban 
é::; s6sa\·ban s1.invú!tozás nélkül oldódik, s cg-yczik \·elt.:, hog·y 

kénsavban világos súrga színt nyer. 

i\ h<íro111 alkaloiclún kivúl cn11ttsük 

o 1 aj a t, rnint a hydrastis canadensis 

alkatrészét . ._1..\ vizzcl valú 111aceratio után 

fél mé::; ''" i 11 ó 
grökeréntk e;;yik 
a fels1.intn össze-

gyúló zöld színú olaj ez. rnely kevés gyántús anyaggal van 

n1t:g· keverve. I~zt részint átp;:í.rhís'. részint az Altai is tis;:tit

hatjuk, hogy aetherben oldjuk. i\z igy nyert olaj kellen1etlcn 
szag·ú és jr,(í, de nen1 keserú . 

...-\z é:szak-an1erikai Eg}·csi.ilt-r\llaniok g-y(,ígyszerkön}·· 

vében hivatalos az i:;:xtracturn fluicL I-Iydrastis ca
n a cl e n s is, a n1ely a többi fluid-kivonat rnintájára ké
szittetik. 

f\. kivonatban az alkaloidák. tehát fóleg a hydrastin és 

bcrberin~ összesen 4·ö-7·3°:·,1 n1ennyiségben foglaltatnak: a 

fón1ennyiség persze a berberinre esik. 

Hatás. 1\ gyókéren s a folyékony kh·onaton ki\·úl ön

állóan is használják a h y d r a s tin u in h y d r o eh 1 o r i e u-

l!Ylin.A:;T!~ C,\);,\fiE.7\Sb. ~Ül 

111 o t, valan1int a hyclrastinból előállított h y cl r a s tini n t is, 

só~avas sója alakjában, nen1különben a berberin-sókat is (berb. 

phnsphor.-) hyclrochlor-i sulfur.). ezért en1ez anyagoknak ha
tását eg}·cnkint kell tr:írgyalnunk. 

_-\ g} · ö k (; r és a k i v o n a t h a t á s a t e r 111 é s z e t e

s c n a h}·drastín és a berberin hatásának corn
b inatiúj ából fog elóállni . 

_-\ hydrastLs élettani hatc:is;it lcgelős%ör S eh a t z vizs
:;;~Uta 111eg-, n1ajd }'e 11 n ('. r tett ];;:i~érleti vizsgálatokat .. c\z 
cl.su vizsg<ilatoi-.: a1. an1erikai fluid kivonattal történtek. s ezért 

ncn1 elé;:;gé viLí~·itjúk n1cg- a kérdést. P e 1 la e a ni, C u rei 
~ f1'>lt.:,'._'.· Pi o .:\I a r f o r i és 1~. 1'' a 1 k köz!t.:rnényei, inelyek 

az cgyc:s tiszta alkotört':szekkel és azok sz<irn1azékaival tett 

Li.sCrlctek erc.::d111ényeit adják, lehetnek csak irány~1.clók n1a. 

l~zek szerint a h y cl r a s tin a reflcxtevékenységet jelentéke

nyen képes e1nelni; c?:en hatása oly tetcrnes lehet, hogy tel

ji.:scn t'1g-y inint a strychnin után, n.:ílcxtetanus is észlelhetC"í a 

1ncr;:;e1.ett ~lllatoknúl. f)(:kúknál. ép úg}- n1int str}·chninre. 
te!jcs hiick'.:-; köYetheti a giircsöket ; n1eleg-vérih::knél hiidC:si 

tlint.:tek 111;ir a rctlcxg·örcsök el{itt észlelhi.:tók. és ezért a ~örcs

rohan1ok 11i.:n1 is fej16dhctnek ki oly hataln1asan, 1nint hiclt:g
vérüeknél. 

:d;lr S eh a t z c!sú közleinénrébt'-il kiderült. hogy a 
hydrastis gyökerében valan1ely sz1vn1ércg foglaltatik; ez a 

sz 1v111 ér e g a h y d. r a s tin, 1nely az egész sziviclegappa

ratll.St izgatj<L kezdetben. fólcg pedig a gátló apparatust, ezért 

a pulsu::.g;yérlílés (:\Tarfori J; rnajcl bl:nrtja az auton1aticus dliczo
kat~ s ig-y sz1\·szélhudést okoz. I-Iat;is::ira fokozódik az edény

fcsziil~s, e1nelkedik a vérnyor:nás, inert izgatja a vaso1notor 
központot. „~\ vCrnyon1ás-e1nelkeclés nen1 tartós, az edény

n1ozgató központ gyorsan ldn1erü!, a nyon1ás teten1tsen 

si!lyecl: s ar, eclénrek jelentékenyen elerayednek. (F'alk.) 

i\ hyclrastin I\I a r f o r i sr,crint bizonyos n1értékben cun1u
lativ hatású. inert különben nern 1nérgezó adagok ha kutyáknak 

néhány napon <it isinételve adatnak~ súlyos rnérgezést okoz

hatnak. j\ hydrastin teljesen változatlanul ürittetik ki a vize
lettel. (i\farfori.) 

i\ be r h e r i n ne k és s c'i inak n1~í.r régen isn1erjük 



hat:lsait. .~\ltal;.lnos hatasa abban nyilatkozik. hog·y nagy adag·

ban hucl1ti a központi idegrendszert. ~s pedig legelóbb az 

ag-)·i auton1atict1s n1ozg-atci központokat, inajcl a f;Crinczag")·at; 

~;yen~·e hat;íst tagaclhatlanul az ~rzó centruinokra is gyakoroL 
r\ sz1vre ~yakorolt hat;is :.1 a r f v r i szerint kö\„etkező: kis 
ada~!Jan csökkenti a vagu.s ingerll:kenys0g(t, nagy adagban 

n1egsziinteti azt : tennt.:szete:-;. ho~;y rninclennck kifejezést~t a 

pulsu.-;on is eszlelhetjük, elt:intén csekély szaporaság, n1ajd 

teten1es szaporasúg jelent1-:czik ar;.·thn1iával, azut{1n g)·engül. 

s \"egre n1eg~di az ~rvercs. _-\ sz1v cliastci\ebcn üll n1cg (:\Iar

íuri 1. .-\z ecJén)·ekre es a \"é!"ll)"O:ll<Ísra kis adag berberin 

sernrni hat<.issal nincs. nagy adagok a szi\·beiclegztsre történt'í 

b;tt<isukn<ll fo;;;\·a tenne::>zetesen csökkentik a vc':rnyo111ást. 

Ügy esek J Iarfori ki s C r 1 e te i h y cl r a s t i n és h e r
b e r i n o 1 y k e v e r l: k t.: \"e 1. 1ncly rnegfelcl azon aránynak. 

111clyben a kt'.t anyag a hydrastis haszn;ilt ki\'onatciban eg-y

n1;:i:-:d1oz;ill. l~zek szerint: .-\ hydrastin Cs berberinegyütt
1 
egyen\{; 

suly\·iszonynk szerint kc\'Ct"','t. kis rnedicinalis adagban a vérbe 

fecskendezve, ech:nyszlikül(::;t .~:-; vérnyo1nás-cn1elkedést okoz
nak U;;yanig-y hatnak a hyclrastin kivonat;inak kis n1ennyi

st.:gei is (Fellner, Pellacani 1. Ezen hat;:ís b::bát identicus a 

hyclrastin hatá.-;ci.val. s igy a kt'.:t aikaloicia keverékében a ber

herin nern rnódositja a hydrastin hatásút. 

:\Iiutci.n a h y dr a s tini n is fel használtatott nén1elyek 
<iltal gyogyczélokra. annak clettani hatásút idefüzön1. ::\I a r

f o r i ."í:erint ez c;-;ak nL:n1ely tulajdonságait tartja n1e:; a 

hydrastinnak: s azokat is csak ton1p1tott alakban; ezen hat.:ísok 

az ecll:nysziik1t6 és \"érnyorncist emcln hat<is .. .:..\ gerinczvclúre 
hatüsa ali'.; van a hydrastininnek. Cnnvul::;icik hel~yett hyper

aesthesia s c~ekély rernc;..:·cs és:dc:lheU·i, e\lenlJcn paralysúló 

liat<isa jelr:nté·keny. 
Használat. :\ hydrastis-kt.:sz1t1nényck. fóleg- a néígyógy;l

s:~<lti CS szülészeti syakorfatb;1!1 nyertek aJkal1nazÚSt: 1:S 

pccli;;; a leg·klilönbözóbb okból szárn1azó 111 éh v (: r z és e k

ncl. .-\z in1cnt vélzolt l:lett<lni hatc:isból lritjuk, hogy ez alL:a\
rnazása bizonyos csc.:tckben r a ti o na l is, körlilbeli.il azokban, 

n1elyekben azeltítt a digitalis vnlt használatban; dc küvetkcz
tethetji.ik azt i:s. ho.~y a secale cornutun1111aL s klilijni.ist.:n 

<? 
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annak e tekintetben ft:i hatóanyag<Í\'<tl, a cornutinnal. a tiszta 

hyclrastin nen1 versenyezhet. !.lcnorrhagia és n1etrorrhagia 

enyht:bb esetei lesznek azok1 rnelyekn~l az orvos hydrastissal 

n1eg- lesz elégedve: jó hasznüt vt.:hetni a nhi ivarszervek 

hyperaerniúinúl is. r\ dysn1enorrhoeicus tünetek legtöbbször 

enyhülnek hatcisára. Jfyon1áknril előforduló vérzések alka\rn<i~ 
v~l nen1 !Og kielégíteni hatrisa. t(;rn1é.szcte::;en 0p úgy· nen1 

a n1éh rcíkos elv;.í.ltozúsainál. :\én1elyek erós e pi s taxi s, 

haen1optoe, vesevt:rzés eseteiben is b.ittak jó eredrné

nycket. I.:::ellen1et!cn n1t.:llékhatüsok ncin r.avarjúk alkaln1a7.;Í~ 

sát sót igen kcllcn1csen lepi n1cg az orvost a betegeknél 

hasznc:ilat<it·;t 1ncgjclcnii nag-y ét\·ágy. 1~z utóbbi tapasztalatból 

kiinclu[\'a, n1int stn111achicur11 is alka\1nazhatt'1 a fluid. kivonat. 

I.;:zcn étv<i;:;yjav1tó hatolsún alapszik tnnis<il<'i hat;ísa is. n1ely-

11Cl fogva a chinin tört adag·ait jól pc'1tolhatja. lZ u t h e r fo r cl 
vizsg;ilatai szerint cholagug hatása is van. ezért ictcrus 

catarrha\is eseteiben is n1eg· lehetne kisérteni aclagolús<:lt. 
Adagolás. 1~ x t r a e t u n1 I-í y cl r a s ti s f J u i cl u 111-b ó l 

i!!·n dos. adhatni :20--!J) cseppet 2 ór., vag·y 30-50 cseppet 

:-J--1 )( 11apj. syrupban vagr czukros vizben. 

I-I y d r a s t i n u n1 h y d r o eh ! o r i e u 111 egyes adag a 
0.0~)-- -ll05-0, 1 grn1., s ez adható porban, illetve capsula 
arnylaccúban. 

I-I y d r a s t i n i n u 111 lt)·drochlo ri cun1 

hatásti, n1int a hydrastinsó, czt.:'.rt nern igen ajánlható hasz

n<llata. i\én1e!yek 5-10" 1.-os vizoldatban subcutún haszncilj<lk 

n1chvt::rzéseknél. 1 1 fecskcnyc1Dnyit haszn<ilva cl egyszerre, 
teh;í.t 0,0:2i"°)-0, l g-rrnos adagoLban. 

:.\Iindezen kl:sz1tn1énycket ;:iltal<iban 111int tonicu111okat s 

st•:in1achicu111okat kist.:bb adagban, vérzés ellen pedig na;::yobb 
adagban sznkt<ik alkalrnazni. 

.";·nip. ;:impJ. ·'" ;]IJ./) 
.lf DS. ~-;\ <n. I kk. 

N.:·. i·::,tr. llldrasti~ 1:ui1ii 
\ ini ){;;J;i;.:·. ;,;1 

:--· ftlj'. Cim1::m. 
,./f'S.· :!-·! ,-,r. l -:2 k\ 

;\·).n 
Ifi.!) 

(_ j-",;!JHt:L) 

i1~''- Ec:tr. l lydra,;t1" t1u1di :°JU.ll 
/!S. S1w n<'1nine. :\:1p~:íba11 B-r1X 

:20-ilO c;:epp<:t puh;irl~:t c,:u\.:r"" 
vi::l1t:ll 

R.-~- !l\'dr~t~tini hydrod11\.rici 0.!1 
~;;cdiar bct. 1Ll.l 
)[. f. puh·. div. in. du:::. a::<jll. :\<J. 10. 
! lt.:1. in c1p~. :nnyl:u.::. 

,. :2~:-; \Jr. l port. 
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H1·dra~tinini h1·clrnchlur. 1,(1 
.-\-'jtl:tc dest . 10.0 
:'.II. f. snlut. Jiltr:i. 
10''.',1-n:; hy1lra-:tiuin. hydruchlor. 

()ldat. 1,~-1 fcc:;];ew.l\;n~l !J/;r al:i. 

Irodalom. L Schat;:. Ct:!ltralli. f. c;_l"!l:H.:cul. 18B3. :\r. -!-3. -
2. l". a;'.. Cerl. ldin. \\"ochenschr. 188(i. ?\r. l\J. - B. Fellner. ::>lc:d. 
CentraliiL 188-1. S. Jl/.- J. l'ellacani. Uoll. dclb !{. accad. di c;<.:no1·a. 

ll::l87. - D. C u rci. :\unali i dlim. e Farmac. 1880. Scr. l\". \"nl. 1\-. -
G. )larínri. :\rch. f. expcr. l'athol. u. l'hcrrnacol. lkl. 27. S. lHl. -
7. Schmidt. F:11\ von :\[yom:t uteri rnil flydra~ti:i lielundelt. l'rag. mcd. 

\\"ochen~chr. lHS7. ":\r. ·-1"2. - ~- K ne ni g e r. 1-I:un:unelb n. Hydra~ti~ l1ei 

Lungcnbh:tnngcn. Therap. ~!un::t~h. 1888, S. f>Oö. - \,!, \'e i t. ll:dra~ti~ 

c:\ll'.ld. in dcr gyn:iec(,l. l'r:i;-:i,;, Ther::p. ~h•n;\t6h. 1887. S. \!, 

39. Hypnonum. 

C, 1-i; ci. 
Vegytan. i\ h r p non. vagy a e e t o-p h e non~ \·agy 

p h e n r 1- 111 e t h y la c t..: t o n ltltlö-ben alkalinaztatott legeló
ször 1nint gyógyszer franczi;1 orvosok által. 0s pedig-, n1Ínt 
akkor nyert neve a h:-cpnon is 1nutatja. c:i 1 o n1 hozó szer

kt'.:nt . . :-\ vegyület 1nús ll\~\·en inúr rég isrneretes: l 8ö7-ben 
éí.llította eló lcg-clóször 1'' r i e cl e 1. \?'egyi szerkezetét lcgjob· 
ban kifejezi a phenyl-1nethy·l-aceton név CI-I;.,-C(J-C~I-I:.· 

r\ hypnon színtelen, sú:·ú folyadék; fsúlya 1.032; 
4-5() C-ra lehlítve, le1nezes. ;:itl<ítszó jcgcczekké lesz. Szaga 
jellcn1zó, egyszcrrt.: cn1lékeztct az illó kescrí.i 1nandulaolaj, a 
jasn1in és a narancsvirág illa túra; izc: erósen csipós; viZben 
alig. borszeszben: aetherben, chlorofonnban, glyccrinben. ben
zinben, zsiros és illó olajokban jól oldatik. 

ltHV1 C-n;U forr. n1eg ne111 gyújthatc\ azonban gyúladó 
anyagok égését clőseglti, ha azok vele i1npraegnáltatnak. Papirra 
cseppentve:, n1aradand6 olajos foltot hagy hátra. IZén1hatása 
közönbös. Gyengébb élenyító anyagokra rneg nen1 változik: 
légenysavval kezelve súrga szint Yesz fel, kalium bichro111icun1 
és kénsav hozzáad<isára pedig benzoesavvá és szénsavvá éle
nyi.il. i\ jódnak, de különösen a bró1nnak nagyobb 111ennyi
ségeit nagy hőkifejlés közben oldja fel. 

E lóál l i t ás a többféleképen történhetik. Friedel úgy álli-
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totta elö~ hogy eczctsavas 111é.sz és benzoesavas rnész egyenlő 
111oleculasúlyainak kcverL·két száraz lepárl<isnak vetette alá: s a 
19:)(1-205° közt át111enó részt tartotta n1eg, n1elyet azutr.ín 
fraction<ilás és fagyasztás utján tisztított. 

Élettani hatás és használat. Popoff s Nencki inár 

évekkel ezelőtt 111egvizsg<ilták a hypnon élettani hatásút, de 
hypnoticus hat;í.sa elkeriilte figyeltniiket. i\{egállapították

1 
hogy 

a vegyület a szervezetben szénsavvá és benzoesavvá ég el, 
n1ely utóbbi azután hippursavvá le.sz~ s igy ürGl ki a vize· 
lettél. 

J)ujarclin-13eaun1etz t.'.:s 13ardet 188:)-ben újolag
vizsg;:llat alá vették az acetophcnont, id..: nt..:veztl:k cl hypnon
nak is. Szerintük O,fi-0.8 gnn. tengeri n1alaczoknál úln1ot 
hoz. 111ajd anai::sthesi;it, corn;it. s végre halált okoz. I~n1bcrnCl 

2-.J. csepp rnúr a lv;ist hoz létre, O,ö grn1ot ncn1 szükség 
ilyenkor tt'ilhaladni. F';ijdalo111csillapító hat;isa a hypnonnak 
nincs. s ezl'.rt fríjdaln1ak n1iatt ;Un1atlanokn;il áln1ot nen1 hoz 
IL:trc. 111íi::' ideges inso111niún<:il. valan1int alkoholistük inson1ni:í
j;lncil is jól hat; az t'.:bn.~dt.'.s utún scn1 f<'if<.ij<is, sc.:n1 blidults;i
~nt nc:n1 észlelt a jelzett kl:t buv;ir. kik szerint agyanacn1ia 
lenne oka a s1.er hypnoticus hatásának. ..:.\llatoknül toxicus 
adagok .szívhüdést vagy lé.~zéshi.ídést okozhatnak. s ezen hatást 
sze111 elótt kell tartani szívbete;.;c.:knél, vala111int ott is, hol a 
légzó tcrlilct össze \·an szorulva { '._l I, a i 11 i e r dicséri eln1ebetc
;;ek ;:ílrnatlansúgán<il is 111int seclativu111ot s hypnoticun1ot, 
u. i. 1H ki.ilönliiizr'; t..:l111cbúntalo1nban szenvedó izgatott beteg 

közli\ 0-nál tagadta csak n1eg a szolg<ilatot, 5 esetben n1eg
nyugocltak. s c:l(~g jr'd aludtak a betegek, 2 esetben a~.i; iz~a

lon1 rnegsziint. dc á\0111 ne111 jelentkezett. 
;\Tás oldalról azonban nincsenek ily clis111créssel a hypnon 

hasznúlhatósága iránt, sót ~rag· ni e n (T~yon) azt hiszL hogy 
az nen1 is hypnoticus bat;:isú: s ;illatoknc:íl az t:szlelt álon1 coma
tosus állapot, 111clyet toxicus adag-ok hoztak lttre. 

L.a bor cl e állítja, hogy ha kutyák vérecllnyrenclszcrébe 
vitte a hypnont, g-ynrsan kifejléicló iné!y ci\0111 jelentkezett teljes 
érzéketlenséggel. a cornc:areflex gyeng·i.i\t, n1yclriasis, vérnyo
n1úscsökkenés, clyspnnc.:icus, aryth111icus légzts, asphyxia: n1ajcl 
halál következtek eg)·n1cis ut::in. 
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i\I a i re t ~s e 0 111 b e Tll a\ e vizsg;:l!atai betegeken. t'.s pedig 

rnania, epilepsia é;, idiotisn1us. a!coholisn1us és paralysis ~ene

ralis eseteiben. hypnoticus hatcist ncn1. csak nérni sedatí\

hat<ist állapítottak rneg. S e i f e r t szerint is n1egbizhatlan a 

hypnon hatása. annál is inkább. inert a betegek gyorsan 

1ncgszokják; ugyanily tncgbizhatlannak tartja I-I irt is. ki 

0,1-0,J gnnos adagokban is hattistalannak találta. 1\. ott e n

b i 11 e r (I)udapest~ Angyalföldi tébolyda_) ::! csepptól GO csep

píg· haladt fel ehnebetcgekné!~ a nélkül, hogr szárnba\·ehetó 

sedativ v. hypnoticus hat;íst tudott \"Olna elc'.:rni. 

i\Iindeze:kbhl csak azt olvashatjuk ki, hogy a hypnon 

ne111 felelt lllt:.'.g' azon voiraknz;isoknak. 111clreket az el:::('.i fran
czia kisérlt:tezók hozzá kótötte:k. 

Adagolás. I-Ielybt.:li izgató, sút lobokozó hat~lsa n1iatt 

Yigy<ízattal kell aikalinazni. B/ir al<i fecskendezni ncrn taná

csos. IAt.:gjobb, ha fejetben. liqueurben. \"ag-r g·i::latintokocs

küJ.:ban rencleljí.1k . .-:.\claga ;)-(i csepp e~rszcrrc. lefekvé:-; elótt. 
]~g·y csepp stilya U.02ü g-rni. 

/1~~. l!yprno11i gtt. llJ 
l llc:i _·\m\"~(hd. duk. 
(;um111: :;r-:d•. puli·.''·'' 10.Ci 
Syn1p. curE. Aur:tnL íi(l.I) 
.-\qu:1e tle,;t. t ·JO.P 

l:/. 1 lyp!i'or1i gtt. 8-C 
:-;pid;, \"ini l .f! 
-~yn:p. C\tr: . ..\ur.u1·. :!O.!t 

.iif!S. I·~.:.;;>;:err" lic1·enni. 

/.' .. "· ilyji~< 1 •ll! ;;:t:. 12 
( ;hc::rini 10.U 

.1/J). i;1 cqi~. gd:u. :\r. íi. 
S. 1-:2 l••L<•t cgy~;·erri..: i"~1·enni. 

Irod.:;.lom. !. ]1uj:1rdi u-!;e:iumet: c-t [;;;rdet. j;~dl. g,;n, cie 

Tht!r:i!'· ( ·x. l'. 1. - 2. J, :i. i 1 l '-' r .. \ lln:tl e:~ m,;di1.>1-p;;ychnlug. 181:-iG. l'. 7H. 

- il. L :t ], 1.> r de. C1nn1•t. r<:nd. dt: h :<>e. dc l1iol1•g. 18tli) d1:c. 12 <!.~ l!J. 
- ·l. :'11 :11 r •.: t c t (' \• Hl], e lll a le. (_· •illpi. rc-ud. d•_· l"acad. (it:s ~cit::uce~. 188ö. 
:!I J. dec. - ;l .• \! :1 g n i e 11. Th.:;:;t~ rJ,~ { .y11n. 11-'t'(i.:-;r. 1 \l. - (j, ~e i í c rt . .\liinche

ner med. \\'och<.:n,,chr. 18H7. :\r. 1\l. - 7. H ! r L Ure;:;!:nwr :i.·:1·::t:. Zc:it~chr. 

lCHli. \"r. (i. - t', l\.uttcn!Jillc:r. 1.1.-y„,;i hc::il -!. ,;;:. 

40. Ichthyolum. 

Vegytan. }·\z ichthyo\ barn<.isstirga. átlátszó olaj,, n1elyct 

S eh r öt e r a Scefeld n1elletti (l'yrnl) hatalrnas rl:tegben fel

ha!inozott bitun1entartalrnü kozctekből nyert. l:'.: kózt:tben u. i. 
éisatag tengeri ;illatoknak, különösen halaknak 1nérhetlen sok.a-

[(;J!T!!Y1.•Lt:.:. 

súg-a található. rneh·eknck szüraz dcsti!l;ttiójaJ.:or eg·y ol;;jcJs. 

illó tcnnészetL! anyag nycrhetó. n1ely nyer s i eh t h y o 1-

o l aj néven jü forgalon1ha. l·:z olajos anyag· ;í.tható szagú, 

ví;.i.ben oldhatatlan: fractionált de~ati!J<i.tiónál rnercaptan- és 

paraftin-szúnnazéJ.:okra cn1lékeztcttí szagú terrnékek n)·erhetr'ík 

bclólc . .:-\lkali;:ik eddig isn1eretlen tcrn1észt:.'.tü szerve;-; savakat, 

higitott savak pedig chinolin básisokat Yonnak ki be ló le:. 
1\z olaj vegyi szerkezetéró! kiineritó isrneretcink inég· 

nincsenek : az bizonyos, hog·y nen1 egy t::gység-es test. 11 :i u-

111 a n n és S eh ott e n elen1zése szerint 77·:?öt),u széncny, 

10·ö2°/11 hydrog·en. Jí)-72"1,_. ken. 1 ·1.J)n„·,, nitrogen \·an benne; 

F is e h e r I). viz::::gcilatai e;~t 111e~en'.1s1tik. azt azonban. hogy 

benzol- vag)· 111ethandcri\·atun1-c.:. e.::-: icli"1 szerint nern birjuk 

i.:lclönteni. 11(:1sCg1..:s kc:ntartalrna tc.-:zi hasznossá hórbajol~nal. 

I-Ia a;: olajat li\~egbura alatt concentrúlt kt::nsav fölC 

helyezzük. u;.,;·y az ut6bbi ne111so].:;li·a iboly;í.sk0kes lesz. Ftis

t\-"f!t-;ó salc'.:tron1sa\· gl'.i?.c szc:p yi"'irCisrc festi az olajat. l(énsav 

k(izvttctlen batasa alatt egy ~ vcgyt:rtCkti su!phosav. az 

ichthynlsulphnsa\- kc!etkezil:. I~:zen ::;a\·val sók úlhtha

t<.ik eló. az u. Il. ichthyolsó\.:. Ezl!n s6k a ].:(jvetkez1'·ik: 

I\ a t r i u 1n s u l f o i e 1i t li y u 1 i e u 111, n1e!y harn;i.:;rekete 

SZllrOkszeru. bitUíl1Cl1Sza;;·ü tön1e~. tap<lSE.ta!ati J.:épJctt:: (~:-1 

ll:;i; S~(!,; :\a~ \Bau111ann szerinti. lithiun1 sulfoichthy-

o ! i e u ni t hason ló az elt,bbihci'. 1, a 111 111 o n i u n1 .s l1 1 f o i e h t h y-

o l i e u 1n (tncly LT n na aj;lnlatúr:i. i eh t h y o 1 nl:\'en szere· 

pcl), z i ne u 111 s u l f o i eh t h y o l i e u 111 és h y cl r a r g· r r u 111 

s u l f o i eh t h y o i i e u 111. i-\z ichthynlsók i.:özepes h(1n1Crsékú 

helyen tartandók. inert nagy n1elegbcn s na~·y liideg"l.H::n egy
aránt 111egbo1nlanak. 

./\z a1111noniun1 sulfoichthyolicurn \·agr röviden ichtltyol. 

n1cly e 1H~vcn g-)"Óf:;yczclo!.:ra fóleg- haszn<lltatik, vörösbarna, 

tltl<itszó, syrupsürü fnlyad,~k, n1cly ko1.r11.:ls-bitu1ncnes szagú C:s 

11.u. I-Iev1tve elszenesedik. n1a_id egészen n1aradl:k nélki.il elég. 

(Jsszetl:tele: (~~~ I-I:;uS., C\ i N I-I;):;- (rgy ;í.llittatik eló~ hogy az 

ichthyosulfos~n· erlis a1nr11onnal közönbösíttetik. J\z ichthyol 

vizben barn<isvörösen oldódik. 1Jlclata savan)-u k~n1hatüsü. 

J1orszc:szbcn, acthcrben csak részben oldr.Jclik. !-la a vize;.; 

nidatot I-ICl·al kezeljük. barn;is g·yant<ls anyag válik ki csapa-
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dCk alakjában, 1ncly a folyadéktól elválasztva aetherben. sót 
vlzben is oldható. IZI-IO·al kezelve e vízoldatot, az a111111011iák
szagot áraszt. 

Az ichthyol helybelileg cclényszúkítő, fájdalomcsillapító. 
oszlató hab:issal bír, s nen1 lehet tagadnL hogy antiparasiticus 
és antisepticus tulajdonságokkal is fel van ruházva. I-Iatása 
különben n1é~ kevéssé van tnegvilsgálva. 

Hatás. Z ül z e r (1887) szerint az a1nn1oniu1n és natriun1-

sulfoichthyolicum eg·észségeseknek niedicinális adagokban ad\·a. 

a vizeletben felti.inó változ<isokat okoznak. 1\ vizelet söt<.':tebb 
szinú és kiili"inösen savak hozzüachísára ibolyasza~·ú lesl; 
a szilárd alkotórtSszeknek és az ÖSSles N-nek n1cnnyisé~c a 
vixcletben sii\ycd. I_efo_'..Jyott betc;:;ek tcstsülya igen jelent~kc
nycn (egyes esetekben 2 hónap alatt -1-H k;;nun<ll) en1elkcclhc
tik. Egyéb adatokkal az <Íltal<inos hatcist illetólcg ncn1 rendel
kezünk; annyi bizonyos, hogy. a 1ncnnyiben a sók basicus 
alkotórésze engedi. azok \·cszélytelen szcrekül tckintcnd('>k. 
10--2-i gn1. pro clie nyúln<il legfeljebb hasn1ené:-;t okoz. 

Használat. l} n na ajánlotta clóször nén1el:· búrbaj ellen 
(11'8B.L és pedig. IÍgy külsólcg. 1nint bcls6lcg. Psoriasi:-;n;l] 
ne111 ért cl vele kiv<iil> credrnénycket, c:llcnben ccze1nák sz<i

n1os esetében, sxintúgy acne rosacea 0s favus csctciben kitün1·; 

hatásút l;ítta. l~czén1c:is viszketé:-: és faijdalinak ellen souvtTain 
szernek tartja. 1-fátr<inya a rossz szag (rnclyet 6 kun1arin \·agy 

\'anillin alcoholos oklatúval 0s vasclinnal csökkentett) és a 
né111clykor jelentkez<'i 111iliaris kilités (rnclyct a nagy 111elegct 

tartó kötést:k t:lkcrlilésL:vcl igyekezett n1eg~«Í.tolniL E: l l int 
( ::.Je\v-\·-orkl nern ni inden csetbcn l<itott sikert; oly betegeknél. 
kiknek bcls('ilcg adta, g-yakran lépett (el én1elyg~s, hányás és 
L·tv<igytalanság. ::\1 art i n (Philadelphia) kött'.iszöveti gyulad;i

sok és furu11culosis né111ely esetében kitünó sikerrel használta: 
egy erysipclas capitis esete is ig-en gyorsan gyógyúlt e szer 
használata n1ellett. (Jyulaclásos f<ijdaln1ak enyhítésén.~ kiváló 
szernek tartja. Izületi csüzoknál U n n a kcnéics vagy lotic'ik 

alakjában hclybclileR alkalrnazta, s oly gyors ~·yóg-yul<Íst t.:rt 
el vele, n1int natr. salicyl.-al. ~r h i n1 a n n a natriurnsó ilyetén 
<J.lkaln1az<Ís<Ít különösen ott látja hel}·én, hol a natr. salicyl. 

cserben hagyott, vágy a betc~ er/ítlcn volta a:::t contraindikálja. 

j 
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() is f~ljclalon1csiilap1tó tis izzadrn<iny. closztató tulajdons<igú
nak tartja. Unna inhalatiók alakjában is alkalinazta, s bő 
elvü!asxtással j<iró coryzák1 laryngitisek és tracheitisek esete
ben kivcíló eredn1Cnyeket hitott (1-2 liter vízre 1 evőkanál 
ichthyol veendő). :\Iegkisérlették az ichthyolt változó ered
n1enynyel acne rosacea, ichthyosis, prurigo eseteiben is ; az 
utóbbi betegségnél tal<in 1nég a legjobb erechnénynyeL Pity
riasisnál sxintén jól alkaltnazható. Nén1elyek fagy1:isnál, égési 
sebeknél, furunculusoknál, csecsen1ők intertrigójánál is alkal

inaztúk. I~elsóleg nt:'.:ha jót tesz cystitis és pyclitis catarrh. 
eseteiben. l:1órbajokn<í.l az ichthyolnak belsó alkaln1azását 
helyeselni által<inos therapeuticus szenipontokból nen1 lehet, 
ta\;-ln a psoriasist t.'.s ichthyosist kiv~ve. n11g rheu111aticus b;in
taln1akn<il, legyenek azok izülcti vagy izorncsúz. vagy neuralgia 
rheuinatica, n1egkisérthetjük a helybeli kezelés rncllett a belsti 
:\(l:1go!<lst is. 

Adagolás. 13els111 e:..;· az ichthyollic'i! fe\ni:ittnek adhat<'J 

pru dos. 0-1 i°) csepp. gyerrneknck :1-:>-H csepp napj<lban 
:i-0-sziir v1zben. borban, citrorn-neclvlien, \·agy n1ixtur:iban, 
~,i)ulaban. capsultiban. l\:.ii!sóleg· lehet substantiában is be

ci:setelni a beteg b6rfelí.ilctct, vagy a fc:íjdaln1as 1zület kür
n;:ckt:t stb. 1(eniicsökben, linin1entu111okban szokt;ík leggyak
rabban renclc:lni ( 1: ö-10-20). vagy collocJíun1 a!akjúban. 

/;'- k'.1:h;:·,:i 1(),11 R.~. kl~tl1y··,Ji 10·() 
l'l!;:'i. d::ichyl„11 1 !chrn . ..: ::un·o l'n;.;u. La!„Jini !l(Hl 

/!S Eii·;,i,Je;:. 

i"t· k:1:Jiyq]i 
' 11. Í\ :,~:Ili 

/1'/. !c:1d1:·u!i 
~;-ir::. :\t·ther. ,~ JO·O 
(_·„,;],„lii fltxil. ;2()11·() 

. l//l.','. fi.:l1thy(,J-cr,Jin(!ittm 
:..::\;],:. :]<:,.;, 

J(1·u i\'.~. h:htll\·,,Ji lU·O 
:2(h) .. \'!\l. ,(h·.;til!. :20·0 

1()\)-íl .ll!JY. 2-:)-.~~·cir n:q•i. 1?1-!lO c_.;cppet. 

R.~. !clnhy(ili :H.1 
í'uiv. ti e.•:tr. Liqnir. · 

:;; ·p:. "· 
t:t. f. 11ilul. :\o. ;\O. 
\ 'qn,:p.' pul·;cr. Lirptir . 

/IS. Ti',hl1o:·<··r wcp;. 1 ~;·.ernct. 

Iro:.~lcm. l. l' n n :t. ( 'en1ri1'1, f. tl. ge,:. Thcr:tp„ 18...-;L ::i.ug. -

~. Tii i m :e ni:. Zur ..-\11·„;;;:nd. dt~-' n:itr. ichthyn~niph•JI!. ! !:dle. (J.ii,:~. l 1:-lt>·L-

L\ 
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H. L u rt.: n ;:. L>eut~che m.;d. \\',1chen~chr. 1885. >."••. Hfi. - .i_ )la r ti 11. 

i'hiLHl-Time~. lBS.S. m:i.rch. 1. - Ü. E 1 ! int. :\i:w-York med. RecprJ, 

1887. march lt!. - H. e. Fi~ eh e r. I'har;u:<c:. Centralb!. 1887. :\u, -!-:2. 

41. Ingluvin. 

I~zcn készítn1ényt 18i9-ben \\i a r ne r és Tár s a ezé g 
hozta forgalomba elég nagy rekhí1111nal. ... L\. készítmény úgy 
látszik keveréke pepsinnek1 kernényítőnek, konyhasónak? a 

tyúk begyéből készlílt, s a pepsinhez \·alószinüleg hasonló 
hatású enzyn1111el: izo1nrosttönnelékkel~ 1nely szint~n a tyúk 
begyéből származik. A fő h a tó anyag- benn e 111 i n de n

e s e t re a p e p sin, n1utatja ezt azon elen1zts eredn1én\·e is, 
rnelyet (;a\\" a l o ,,. s ki vé~zctt. Szerinte az i117luvinban° van· 

~ g • 

VlZ: 8·5°!, 
Cl ?\"a: 2·925 11 

0 

pepsin : 27° •i 

ken1ényltó : 59·86° 0 

ha1núanyag: I ·72;)1J n 

ízo1nrosttörmelék és extractiv anyagok 

:\z ingluvin agyagsárga~ :-:ós izú, közönbös ké1nhat<isú 

por, n1ely hideg Yízben nehezen. langyosban jobban, de nen1 

tökéletesen oldódik. „'"\lapos kísérleti \·izsg~ílat tárgyát n1tg 
alig képezte; a legtöbb szerző an1e.rikai élelrncsség productu· 

111ának tartja. 1nc:ly a hozzú ke\·ert pepsín folytán bir nérni 

hatással: n1ely persze gyöngébb a tiszta pepsin hatús<inál. 
_I a n1 e s szerint l1::;y viszonylik cn1t'.szth képessége: a sertl:s

pepsinéhc:z. inint 1: 20. Nt.:111 el~ó eset, hogy ily fajta készít

n1~nyckkel árasztatik el a közönség: bocsútottak n1ár forcra-
b 

lon1ba állitólag strucz-n1aclár. teJ.:enósbéka s rák n·\·on1rúból 
1 

.' , ;-;.. 
~eszúlt en1észtó cnzyn1ek..:t is. 

A~n1erikai orvosok né111elyike terhesek csillapíthatlan 
hány<is<lnál rnajdnen1 specificus hat<lsúnak jelenti ki az iní)"lu-

. • • D 

v1nt. I··logy ez irányban összett.'.telénét fogva júl hathat, az nen1 
lehetetlen,. hisz a tiszta pepsin is j(:i szolg·c:ilatot tesz néha: 

hogy suggestio is szerepel jó hat~isa alkalin;:ival, nen~ 
való.szinútlen i\álunk is rendelik néha terhesek hún\·ás<inál. 
s n1ag;inértesi.ilt:scrn szerint ldt.:ll:gitó sikerrel. lJ a p p G ~·u la tr. 

einliti. hogy egy terl:es nó csillap1thatlan hünyüsa cll~n adva 
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az ingluvint, 111on1entán sikert látott. lígyanó dyspepticus 

~illapotoknál is adagolta: s en1lítL hogy kiv{dólag hányással 

járó e1nésztési rendellenességeknél hatás tekintetében jóval 
felüln1ülja a pcpsinkészít111ények n1indegyikét. 

I'vlegen1lítjük e kedvező észleleteket: n1indcnnek daczára 
azonba11 az olcsóbb pepsint ajánljuk az inglu\·in helyett, n1e\y 

utóbbinak adagolása különben a következő: reggel, délben, 
c:stve~ evés előtt fél órával 0·5 gn1. ingluvin adandó, s köz
vetlen utána 2 evókanál 1°/11 -os acicl, hydrochlor. clil. oldat. 

Rf. lng!ul"ini O·ö 
Det. in c1p . .:. amyl. 
Ikut. t:d. dos. ::\u. 20. 

/\,~. :\cid. hydrochlur. di!. 2·0 
Aquai.: dc~t. 20\}0 

J/ I>S. !\enddet ~::o:rint 2 evök:ui. 1bl 

Irod<:i.lom. 1. li a \1· :1, ,, w ~ 1,: i Yegydeni;-é~o:. l'h:1rm:1c. l'o~t. lt:tiS. :.;,.>, 
2l. - 2. J;1mc..; ki,;érletei. l'h:Hrnacul. J••nrn. :ind t;·an.:;ca!. 188U. -

;:i_ l'app Cy11la tr. (;y«,gy:i~„:at. 188.S. jul. :22. - -L The l'ractiti•-•ll:J.f. 

XX\'I. I'. Bn. lHSL - i\. '.\l.;dica!. Time~ and. (;a;:_ 1880. may. - (i. 

J:dire~l1:.:r. iilier die F•Jrt . .:chr. 1icr l'h:t~mac. i.1. 'l\•:-.icol1>gir.:. 18.S2. l'. !,12. 

42. J 0 d 0 1 u m. 
(C, ], :\H.) 

Vegytan . . ·\ joclolt C i a 111 i e i a n i:s S i 1 be r ál!itották 

eló 1885- ben a p y r r o 1 nevú basicus szt.:r\·es vcg·yületból, 

n1c.:ly ép ugy 1nint a pyriclinbfisisok ?.\ tartaln1ú organ!cu.s 

anyagok (toll, szarüanyagok: s különösen csontok) száraz 
lepárlása alkaln1ával képzódik. A pyrrol azon szénkönc:nyból 

vezethetti le, n1ely l~.: I-I., tapasztalati kt.'.'.plettel bír. s te t
r o ln a k ne\·eztctik; ha ebben az egyrnással kapcsolatban 

álló l~-par;í.nyok két vonzási cgyst'.g-ét az :XI-I gyökkel helyet

tesítjük, nyerjük a p y r r o 1 t. I-Ia pc:dig a pyrrolban. n1ind a 
négy I-1-t jódparányokkal helycttcs1tjük: nyerjük a j o cl o 1 t, 

vagyis tetrajódpyrrol t; 
H---C-C-H H-C-C-11 J-C--C-J 

1-1--C-C-H H-C C-H J-C C-J 
1 tetrnl l 

:\H l\l-l 
(pyrrol1 itc:tr;1j1)dpyrn1L Y. jodol.·1 
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..-\ j o do l el ti á 11 i t ás a akképcn történik, hogy 1 r. 

pyrrolnak 1 O r. alkoholban való oldatához 12. r. jódnak 

240 r. alkoholban való oldatát adjuk, s az egészet 2.J: óráig 

állni hagyjuk: azut<ín az eg-észet 4-szeres n1ennyiségű vízzel 

keverjük, n1ikor is a jodol s<irga pelyhes kristályokban 
lecsapódik. 

C, I-I, :--rH+8 J=C, J, NH+-l Jl-1. 
~linthogy· e folya111atnál jódhydrogensav is képződik, s 

ez a joclolnak pyrro\lá való visszaképzóclését okozza, ennél

fogva ajánlatos a JI-1-t básisokkal 1negkötni, vagy 1nangan

hypcroxycldal, ólornéleggel stb. oxyci<ilni. 

i\ joclol fino111an kristál.ros: világossárga, könnyú, v1zben 

igen rossr.uL alcobolban jól oldható U1 r.-ben) íz és szag

nClküli port képez. 1\lkoholos oldata forr;:ísig hevít\·i.; fel

lJon1lik és 111egbarnul; ezért is a jodol alkoholos oldata niindég 

hide<TC11 van\· lerrfölebb gvöng-c n1elegnél kész1tencl() . .l-\ether-:::. ' :::.„ ;-,, ,_„ ' ' , 

bcn igen jól: olajban ellenben rosszLil oldódik. Igen finon1. 

talcun1hoz hasonló, a burün jól tapadó porr<i dörzsölhctó cl. 

I-Ia hevitjük, jódgozök túvoznak cl. SiStCt helyen tartandó. 

Fertőzés e i lehetnek: 1. Szervetlen anyagok; ekkor 

O·;) gnL jodol porczelhi.ncsészében hcv1t\·c! nc1n illan el tel

jesen, 111araclék nt'.lkül. :2. () r g a ni e u s fertózések; ekkor 

rendesen 1n<ls a szine: s nern tclje::;en 1ztelen t:s szagtalan. 

;-). ::>;eh é z f é 111 e k; ekkor borszeszcs oldat;iha I-I:! S-t vezetve, 

ai'. n1egfckctcdik . .J.. Jóclhyclrogénsav, vagy annak sói; ezek 

kizárhatók úgy, hogy a joclo\n;1k ()':) grarnn1j<it l.00 köbcn1. 

vizzel összerázva, s n1cg!iltr<i!va, az <Í.tn1enfi folyadék Ci'.üst

n:trúttal \cg-fölcbb csak gyengén opaleskúl<'i lc;:.;.yen. 

Hatás. r\ jodolnak távolhat;lsa röviden szólva egysze

r ue n j óclh a tá~. Specialis tudnivalcJk ezt illetőleg a kö\·etkezók: 

:'I( a r k u s és Pa h 1 szerint a joclol, rnelynek halálos adaga 

nyü\n;d 1,<if/7-IJ.Hiíi gni. pro ldlo (a jocloforn1ból 0,8B:1 gn1.i: 
ncn1 agyi sy111pto111ák küzUcn öli n1eg az <í.llatot: hanen1 foly

tonos hó1nérsék-csés. lesovcinyodás t.':s általános aclynan1ia jek.:n

segei közt: a n1ájban t.':s a \·esékbcn elzsirosodás lt.':p 

f('il, a vizeletben jód cs fehérje jelennek n1eg» Erjedési 

e,-; rnthad<isi proces:-;u:;okra a jodol 1: a r a v e l l i vizs

g;datai szc:rint rcnclkivlil je!cnt~;-:tclen 111-.:rtékbe.n folyik be: 

'·' 

'f 
' 

.l(•l1üLCC·; . 

igy pld. a húgy rothadásának g-átlcisa csak ] ·70°„
0 

jodoltar

ta!ornn;;H kezd VsLrevehetóvé válni, izn1ok és pancreas pedig 

rnég 1011 ,- 0 tartalo1n niellett is gyorsan rothadnak. 1-2°:'0 
jodol jelenléte rni.:llett a rnikroorganisn1usok fejlődése nincs 

hátráltat\'a. ügy hog.Y nevezett szerzó a joclolnak a scbkeze. 

lésnt.':l nyilv~ínuló jó tulajdonságait nc1n n1agyarcizhatja a 

jodolnak antisepticus hatAsából. i~·. S7.erint O:Ofl-0.07 gnt.-nyi 

adagok bCkúk reftexingerléken.ységét növelik. nagyobbak 

ellenben n1ozgási lon1has<Íf;Ot és az érzékenység csökkenését 

nkozzcik. L\Ieleg-vérúcknC\ a rnár cn1litctt elzsirosoclúson kivül 

1nin· a n-von1or 11\·ükhúrt\·áiún köri.ilirt haen1orrhag. i;:ik~ tüd6-::-. :::.~ ~ „ -

Yizenyő, s a vörös vérsejtek szétt:sése is bekövetkezhetik. 

S eh a e\\' e n vh:sRálócl;isai szerint a joclol az orr·: g·a

rat. léRcsh ny<ikhúrty;:ij<'tról b j1Jl !elszívódik~ s a jc'id a \·izc. 

letben és a ny<ilban gyorsan idn1utatható. J\ bórr61 és gra

nulálo scbfelületekról né1nelyek szerint nen1 szívódik fel. Ez 

té\·es ü!litús. 1\ felszivócl;:is lassan történik, azt 111cgcng·edjük. 

r\ felszr\·(:)clás a gyon1or felt\l is rendkivúl lassú, ennélfog\·a 

a joclol b<ltran használtathatik be\stdeg. 111int azt S e i f e r t

nck önn1agán tett kistrletei is n1eg·er<"isítik. 

1-Iogy a jodol egyúltalün nen1 n1érgezó: azt téves lenne <il

litani. ;.,.rergezt~i lehet az be\sú adago\;:is utc:in ép úgy, 111intha kül

s/í\eg alkaln1aztatik huzan1osan~ vagy igen nagy testfelületen. 

Igy ernhtés tétetik egy férfiról, kinél nagy closis jodolnak 

k[iJsi'i használata után nyugtalanság. deliriun1, késóbb erős 
apathia, hóen1elkeclés. kicsinyes .szapora érlökés jelentkezett, s e 

sy n1pton1ák csak J nap n1úh·a tünedeztek„ nagy belső dosi

snk után hasn1enés 16phct föl a jodisn1us n1<is tüneteivel 
cn-\·ütt. 

:::-.. Használat. i\ joclolt :.\I az z on i hozta be az orvosi gya· 

korlatba. ()tt haszncí.ljuk n1indenlitt. hol a jocloforn1ot, 1nely 

fölött azon előnye van, hogy szagtalan. J\ rnélységbe ter

iecló sebek. !istulák, fungosus t<ilyogok stb. azon esetek, n1e

.lyekben a joclol alka\111azása szóba jó. S a t t le r szerint a 

jodol se1nn1iben sen1 úll a jodofonn n1egett hat<Í.s tckinte

-tében. sót elónyökkel bir az utóbbi fölött. inert igen finoman 

s;:étporlasztva hintheth a seb felületére és a váladékkal nem 

J.;:,;pez q\y kérget. 1nint a jodoforn1 . .::\s s a k }. é:-; sokan 1ná-
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sok is dicsérik a jodolnak a sebgycígyul<isra való előnyös 
befoly<isát; sőt i\ssaky acut fertőzéseknél (erysipelas) lúz
csökkentő hatását is tapasztalta. 

\T enerikus bajokn;:il ts luesnél való alkaln1azhatóságát 
föktp Pi e k tanuln1ányozta, s pedig részint helybclileg, részint 
belsőleg adagolta. I-Ielybelileg blennorhoeáknál, lágy fek~
lyeknél ji1l haszn;ílhatta. scleroticus fekélyeknél nen1. Gun1más 

n1egbetegedésnél haszonnal járt belsőleg való használata ; 
oly esetekben, n1iclőn huzan1os, de nem nagyon intensiv jod
hatá~ra van szükségünk, a jodkáli elé helyezi. 

.""\ fülgyóg-yászatban otitis externa és rneclián<il S te t
t e r, P u rj esz ts IZ o 11 alkahnazták befuv;:isok alakjában~ a 
fi.i lnek szorgos kitisztítása és kisz.::iritása utün. Úgy tapasz
tn.ltc:ik~ hogy· egészen friss esetekben a g-yógyul<ís rohatnos 
volt. régi esetekben azonban sokszor kin1aradt a hat<is. 

IZ o 11 a fülbeli genyesedéseknél határozottan a bórsav n1ögé 
helyezi, fúkl:p n1ert n~n1 ritkc:in izgató a hatása, s igy a 
frijclaln1asságot növeli és gyulaciásos cluzzacléist okoz. Ellenben 

<t fülben történő operáló beavatkozásokn<il (polypeltúvolitás, 

paracentesis stb.) czélszeríinek tartja. S eh\\' art z e fülklini 
k<ijün cariesnél tettek vele kisérletct, s bár a bliz és a ge

nyeclés azonnal csökkent, de a sarjaclzc:í.s ne1n gyorsult. 
S eh \Vart z e különben scn1 jósol nagy jövót a joclolnak a 
fülgyóg)·úszatban. 

0 r i o r. tovc:ibbci I~ u b l i n s ki a jodolt a gtSget ubercu
i osis helybeli kezelésében is prób<ira tették befúvús alak
j<ib an, C::s pedig jó ereclrnCnynycl. SenHni iz~atásos jelenséget 
vagy köhögési ing-ert ne1n okozott. S e i f e r t is jó sikereket 
t..:rt el larynx·tuberculosisnál és rhinitis atrophicansnúl. 

.-\ szen1t:szetben ugy haszn;í.Jhatú: 111int a jodoforn1. 
.·\ jodulos kenócsök i<liilt fckt:lyes blepharadenitisnC:l, torpic1. 
idult conjunctivitisnCl. szarúhártya phlyctaenákn;l\. torpid 
szarühúrtya fekt:lyt:knt.:l javultak ( GHissncr, ~rrousseau). Satt· 
!er pnr alakban ncn1 ajánlja alkaln1azúsát a szen1rt, 111crt 
iz~at. 111Íg" a kenócsöt jcil tlirik a betegek. 

Adagolás. l3 el s{) l eg luesnél porban, pilulúhan 0,8-
0,5-1.0 gni. adható pro clie. 2 -~l adagra elosztva. lZiilsc:)lc:;t 
P'1r alakban. substanti;lbrLn hasznúlhatjuk, rnint hinthport, vagy 

' <!' 
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kenöcs alakban vaselinnel, lanolinnal, varr,· 1nás ken6csan}'aacral ;::.. t:>b 

2,0-3,0-ö,O : 50:0, vagy linin1entu1n alakjában olajjal, gly~ 
cerinncl 1 : 2 vagy l : 5. Collodiun1ban oldva (aether segé
Iyevel) is kényehnes alka\n1azása. I~ész1tenek sebészek szá
n1ára jodolgaze·t is. 

!.~"· Jo<loli 
Spirirn,; 
1 ;hccrini 

.-l!JJS, )od<)lold:it. 

R:o. Jndoli :?-() 
L'.ngn. <!mnll, l,'_:i"() 
)!. í. ungu. 

11S. l(J'' „-n,; jnd.-il\;:cn•ic,: 

l<:·. J«d·Jli 10·() 
.-..:pir. ·•ini lfiO·() 
( ;·lvceriui H·í!Hl 

,)//JS. -Kíil,;•;lr::g. (J.--.dnl-aknhr!l·glyce
rín-nl1l;;t tampon(,]; l1eit;•t:b:ir:i. 
;:.:~(..:;:,, mdi-. \·égl1dr:ikr;\, ,,,. 
l~·ugüri.:gd~h<.: .~ih.) 

R/'. Jndf•li (lö 
:-::H.:char :dh. 3·0 
)l. f. pub·. diY. rn d0;:. :l.t!<JU. :\'o.10. 

s. :--;1~1~].t·:!·~;~~;;'.~f :llll~;;;~nh.t. 

f).\'. 

J nd„!i H·O 
i·uL·. r::: Sni.:ci [,í,;nir. ,,;, qu. s. 
HL f. pih1J. 'Co. 30. 
2-·l·:-:.:er n:1T·.'· l ~;:emd. 

Rt. J<•dnii 
.-\·~:hL·d-: suli. ~, i'"i·O 
(.'ul!(1clii rk:-:il. no·o 

.1/J)S. J('cl'Jlcolln<l~nm. 

!rcialom. 1. )! :t ;: .: n 11 i: 1;,;rl. ki. \\'(,.__:h:::ll.'Ólr. l.88ü. -t8. és 188íi. 

-! 1. ·- 2. )1 a re u ~ t.'.;: !' n h ! : I:li;:~. !;,;r]in. l.'.;8!i. - 0. :) t.: t t <.' r: .-\n:h. 

l. ' 1hro.::iht:i1J;. 18-Síi. - -L Lnli1in,.:ki: flo.:1it~ch. 111<.:d. \\'„che11~chr. lSSG, 
;"l l. - ;l, !' i e k: \"i«rteljahro:du. f. J)erm:\t. uud :-:n,hil. 188Ei. -L íliz. 

Ii. :-'<.' i í <.! r t: )[ünd11.:11. med. \\'nchen~chr. 1f<:$7. ·L - 7. i' r i n r: lliid. 

:JB. - ,-;, !' ll r j e s::: l'i:~t. 1iit:d. chir. l'rt:3~c. 1887. :Hl. -- \1. A s,.: a k y: 

'] her:q>. ( ;n,: 1~87. !'. n.io. - 10. :-.; a! t 1 t: r: 1:nrt,;d1r. d. :-re<lic. 1887. 

12. 11. f1 ern m <.': D<.:r. d. Jt!nner·~chcn 1-~in<lt:r~pl: . .-'.\! lkrn. :\XIII., 

():\. - 12. F :1 1· a v ·~ 11 i: lic1lktinn (1. Acc;cd. mc(1. rli (;enn\·:\ II. 

43. Joclum trichloratum. 

10,. 

Vegytan. l~zc::n vcgyületet 1nint 
ticun1ot L.- a n g e n b u eh ajtinlotta 

desinficicnst és antisep-
1887·ben, azonb'1.n az 

azcita lero!yt ich) alatt a szer' népszcrús(·g-re ~nen1 tudott ver
gnclni. 

-"\ jocltrichlorid~ 1nely 100 rcszben 5.J:·3\J ré:-z jódot és 
.Jö·íi l rt.'.sz ch\órt tartalrnaz, s l(~l:, képlettel bir, írissen cli; 

úllitva narancssz1nu túkben jegcczedik. n1elyck késóbb át 
l:lt:-;zó rho111bicus tálJL:í.kkú v~dtoznak át. Szaga szúró, ke:l!t::· 
n1etlcn, ha:-:;onlit n<.:n1ileg a chlur, n1e;: inkcibh a bn.irn szag-;ihoi'.. 
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1 ré:sz a hideg \"Jznek Ö rCszében gyorsan oldódik: oldata 1naha

goni színű és sr:írga üvegben \·ilágoss<igtól óva bon1latL1nul 

sokáig el<ill ha concentr<ilt, ha azonban híg~ ügy lassankint 

elbo111lik, jócln1onochlorid képzódik jóclsav és sósav niel!ett. 

J\z oldat savanyú ké1nhat;ísü és sokkal enyhébb szagú~ 111int 
az oldatlan jegec7.ek. J~orszeszben: aetherben is jól oldható : 
25(' C.-n~U olvad, s ekkor chlór fejlődCse n1ellett jódn1011nch!o
riclciá lesz. 

1~,lóúllít<isa úgy- történik. hogy jóclhoz sz<iraz chlór
g<Ízt \·czetünk addig, n1i;:;; szép sárga je:geczcs test nen1 úll 

cló. r\ jocltrichloriclot vegygyárak legtöbbnyire 100 gn1.-os 

adagokban beforrasztott Uvegcsövekben hozz;ik forgalo111ba. 

~·\ ké:sz1tn1ény jósúg<it színe. :-;zaga. jc~eczes volta: v1zben 
tisztún oldhatós<lga hatürozz;-ik n1er.;. to\·;ibbci azon körlil111én\·, 

hogy cbloroforn1111al r<izva, azt csak csekéh·i_:;n festi nl~"· 
rÓ;;;saszinúre: porczellün csészében enyhen he~·ít\'L:, n1aracl~k 
nélkül elillan. h1g- vizes oldata kenienyitfinldattal kezt::h·c: 
nc:n1 aznnnal. hanern csak kis icl(l nilih·a ad kék szrnrt::actiót. 

Hatás. Használat . . '\ jodtrichlorid clesinficicns és antiscp
ticus hat;isút dr. I~ i e cl el vizsgúit<1 nieg a berlini I..::ais. c;.c
sundhcitsarnt dolgozójában, s a kö\·etkez1) pontokba fog-Jalta 

össze vizsg<ilati eredrnénycit: ;\ jódtrichlorid vizes oldata 

h a t ~ k o n r cl t.: s i n fi e i e n s. s n1éir 1 : 1 OOO lüRit;:isban 
aránylag rö\·id id6 alatt n1cgöli az ellentAllli bacillus-spö

rcikat. Borszc:szes és olajos oldatok ezen hatásra ne1n kt::pe

sek . .:-\ vegyület spóraöló ereje jó\·al fc:llilrnulja a carbolsavét, 

s e tekintetben 1egköze1 eh b á 11 a s u b l i 111 ~i t hoz. 
Spc'n·an1entes bacillusok, valarnint coccusok irány;iban ]_ pro 

111il!e jodtrichlorid·oldat ügy viselkedett. 111int 3°-
0
-os ca!·b0l

olclat. J:;:zcn oldatok to\·<ibbi higitásai alkalinával a jodtrichlo
rid szinb::n rnindig fölötte állott a carbolnak. Serbfcrtr:~zési 
rnicroorganisrnusoknak kifejlódését n1egg<itolja a jodtrichlorid, 
ha 1200 rés?. tápgelatinához l r0s?.e kc:vertetik. Ellentétben ;~ 
subli111áttal <.!s carbolsavval a jodtrichlorid a sebészeti gya· 
kor latban h a sz n á 1 ható a né 1kü1. h 0 g r l1l ér g e í: e s

t ú 1 k e 11 e ne f é 1 ni. mint azt házi nyulakon tett kisérletck 
n1utattúk : u. i. a készltn1ény oldatai a \·c:nákba. a bór alá, s a peri· 
tonealis lirbe Jecskencleztethcttek k;iros kö\·etkezn1ényck n~lklil. 

,JU!JU~l TlUCHLUltATt.:)l. ~17 

Ezen adatok alapjc:ín l_, a n g- e n lJ u eh a n1íitéteknek szá· 

zait végezte kizárólag- jocltrichloridnak n1int antisepticun1na1~ 

sc:gélyévcl; tYiútétei között szerepelnek n1agas czon1b·a1npu

tatiók, resectiok. terjedeln1cs csont- és izületi tnútétek, szá

n1os daganatkiirtás, külön bözó czélból végzett lapa1·oto1niák, 

1ninc1 teljesen jó eredn1énynyel. J_,angenbuch 1°/00 vizes olcla
tokat haszn;:i\. ebben rnossa rneg· szappannal tisztog-atús ut;:in 

kezeit. ezzel irrigálja (üvcg-irrigateur) a sebet rnútét közben. 

a különben carbolban tartott szivacsot kinyon1va: ezen oldat· 

tal itatja be. s kinyon1va baszn;ílja, ebben nyon1ja ki gaze 

pan1atait. l3runs ~yapotját, s a jndnfnnn gaze-t: az e.szki't· 
zl-ikct illet/Jlt:g·, bár azokat rendesen carbollal kezelte. sen1n1i 

scn1 ::;zól ellene. hogy jodtrichlorid oldattal n1osattassanak . 

. ·\::; utókezelést szintén jndtrichloridclal eszközölte. I-Ia a has

urbe akarta \·inni ezen joclkészitn1ényt. az 1: 1000 oldatot 

forro v1zzel 1 : 1500-ra higitotta. l~gy-egy n1útétjénél c:itlag· 

L-1 1
:.: littr 1° (, 11 -os oldatot használt c:->ak el. I~zen utóbbi kö

rliln1enyt szún1ba \"t':\·e kiinutatja, hogy egy-egy betegének 

szervezetébe: a rnútét alkaln1<ival n1ennyi jocl jutott; levonva 
az alkaln1azott jodtrichloriclbül a letürölt rncnnyiségct s az 

elillant jódot. nein gondolja. hogy átlag U,U75 grrn.-núl töblJ 

jód szi\·ódott fel: ez oly kis n1cnnyiség, hogy esetleges júd

n1crgezés lehetóségc: kiz;irtnak tckinthet(:i, a n1int tényleg nen1 

is cszlelt 1.Jeteg·ei köi:ött ily 1nérgezési esetet. 

.:'\ I\.. i e cl e 1- és Lang e n b u eh fr:le. a<latok kétség·
tclennc teszik, hogy a judtrichlori<l clesinficiens: tennészetc:s ez 

ha tudjuk: hogy a vegyület h1g oldatokban 26 11 e. hti 1nellett 
chlórfcj16clés közben jocln1onochloriddú lesz: 

de ezen hófok nen1 is szükséges akkor, ha szc:rres anyagokkttl 

crintkezik a jocltríchlorid, 111ohón fejlóclik tkkor a chlór, n1ely 
in statu nascenclí 1nég erúteljesebb hatást fejt ki, 111int p. o. 
chlórviz alakjúban. 

Langenbuch ezen készítinényt gonorrhea kezelésre i:-: 
ajcinlja köriilbelól l (• 'uu oldatokban. 1nelyekkel napjában több
sr.i.Jr kell a húgycsövet hii\·elyt stb. kifecskendezni. 11elsók:;.;· 

is adta Langcnbuch a jodtrichloridot 1 : 1200-löOU o!cia

tok!Jan :2 ór. cvt)kanalanként oly dyspepsiúk ellen. n1elyek 
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bacteriun1oknak a gyornorban rnegtelepcdés0re vezethctéik vissza, 
s gyors javulást látott. 

R.~. Indi tr!chlorati 1·0 
-„.\r1u:i.c fonü:> lÜOllO-löO'J·O 

,J//J. in .-itrn ni;,;ro. 
S. :::;clikt.:;:clCsrc. Kiil~<1lcg. 

:)1v, ll<Jminc. 

R,~. Jo(li trich!Hr:i.ti !I·:? 
„ ~\qu;\C dc~t. 200·0 

.líJJ. in vitro 11igr1>. IT!ig-yc~1'dlc kc~
\.:cndCsP~. 
1 ;quorrhoc:i. 

Irodalom. 1. Gr:i.hn.111-(.lttn: l.chrh, dcr awirgau.Chcmie 1. Ah1h. 

1. H:ilftc. :::. -16S. - 2, I:. Fi;; ch e r: lli:~ nct\\:ren ;\rzucimitteln. IY~te ..\u!l. 

- B. l\. i ed e I: \'er5uche ül1cr d:e desinlicirc11dt·a und nnti;;eptíschcn Eigen· 

;,chaft'.:11 dc> Jndtrichkiríd;:, \rie iiher des~cll f;!ftigkcit . ..\rli.:itell an;: dem k:1i~. 

(;c;arndhcit~amtc. f;J. If.18~7. - -L !,angenhuch: L·ebtr tlie I:r:rnch· 

Í•:irl:cit (h·~ Jodtrichlnrid~ nl;; I.k;:inllcien~ IL .-\nti~ei•ticu111. Bcrl. ldin. \\"o
th,;11-chr. 1~87. ;._·,„ .!(!. 

44. Kefil' vag·y Kapir. 

Vegytan . .:\Iintcgy 20 év e\ótt lett köztudo1násli. hogy a 
l(aukazus lakói. a kirgizek, a kuú1yss italhoz hasonló t:!vc

zeti szerrel, a kefirrel élnek: 10 év n1ült<.in Schublo\\·sky. 

](crn, Struve és n1úsoknak üjolagos isn1crtctései alapjún, ép úgy 
n1int annak idején a kun1yss. a kefir is fclhaszn;iltatott gyóg-y
Ci:elokra. 

.:\ k e fí r egyike azon élvezeti czikkeknck, rnelyeket a 

keleten eddig tnég javarészben isn1eretlen erjesztési clj;ir<isok 

ütj<in nyernek~ n1ilyenek pld. a kes k, a kar a g r u t, a ja u s t 

stb. _~\ kefir legjobban hasonlit a kuinysshoz. 111clyté.il lénye~ 

gilcg csak abban különbözik, hog-y ne111 a kancza. hanen1 a 
tehén tejéböl úllfttatik cUi egy sajátságos erjeszti), az ugy

neYezett ,J..:efir-1nagvakc hozzátétele últal. J·:z utóbbiak babnyi. 

Si:ennyes sárga, kcn1ény, ki!'isé savanykús-csip/is Ít:ü szcn1csék. 

n1elyek tejjel leöntve. n1ár néhúny t'.tra nui\va nag-ylOkú erje
dést indítanak n1eg a tejben, 1nel}- akkor is !<1lytatódik. ha a 

tej t.élrt pa!aczkokba öntetik. ]{enclesen a H-ik napon les:,: aí: 

clvezetre sz<int kefir készen . ..e\ kefir clt'i;ill1tása sokfr:leképcn 

történik. 1;-clvil.:lgos1L:isokat nyerhet erre nézve a t. ol\·asó 

kö\·etkezP helyeken; Phannac. Zcitun;:; 188-l. ::\r. 2„ ])eut.c;ch. 

n1cd. Zeit. lH(')-!:. 2\r. 5„ Pharrnac. Zeit. JKSfL ?\1'r. ;Hl., l;ischcr. 

Neue _·\rzneiinittel 1\7. kiad. J.:::Li!önösen C7.l:lszt.:rlínck látszik <t 

l~.udeck-féle készüll:kkel az cloáll1t<is. 

2HJ 

_-\ jó kefir kC:pz(ídl:sét n1eghiusithatjak: ha a tej nagyon 

zsiros. vagy s;i,ód~it tartaln1az, ha a körlég hófok~ nngyon 

n1agas, vagy nagyon alacsony, ha az élesztő kenyérhéjjal 

vagy sajttal fertnzött, ha a benne lévó gon1bafonalak fény

lókké lesznek, s elnyálk<isodnak. E:z idó szerint a kefirerjesz

tóben 3 n1icroorg-anisn1ust isn1ertek fel: a tejsav bak t c
r i u ni o t: a cl i s p o r a e a u e a ~ i e ;i t (b a e i l l u s) é s a 

s a e eh a r o 111 y e e s e ere v isi a e t. ..t\ H n1icroorganisn1us 
közül a tejsav·bacteriun1 (oicliu1n lactis) a tejczukor egy részét 

lassan tejsavvá erjeszti. _-\ lassan ké pzódó tejsav a tej casein

jét apró finoin pelyhekben lecsapja. majd ezen pelyheket 

feloldja, a n1cnnyibcn propeptnnná vciltoztatja út. _..\ kefirben 

a propepton vagy hcn1ialbu111ose 1nellett n1indig található pep
tont nén1elyck hajlandók (s valószinülcg helyesen·) a dispora 

hat;;ísának tulajclon1tani. _,\. :-accharon1yces cerevisiae az oidiun1 

;_Utal n1én- rnecr nen1 tá1nadott teiczukorból szénsaYat és bor-
b b -

szeszt fejleszt. _-\ 1~önnyen e1nészthetéí propepton és pepton 
n1el!ett a képz(--iclil alknhol lévén a fhfontoss;igü anyag a kefir 

ben. a kelirkészitónek enne;.: 1nincl dúsabb képzöclésére kell 

a legnagyobb súlyt helyezni, s arra törekedni. hogy a tejsav 

bacteriuin 1ninél kevesebb tejczukrot erjeszszen tneg: s igy 
n1inél több niar;idjon a saccharonl}'Ces szán1úra. l:::zt leginkább 

tigy sikerül elérni, ha a kefirn1agvakkal beoltott tejet hús helyre, 
10-1311 l~.-ncd nen1 n1agasabb h(i1nérsék hatásúnak teszsziik ki. 

_-\kefir tehút a tejnek különben rncg- nen1 vcíltozó alkotó

rcszci (viz. sók, zsir1 rnellett tartaln1az tejsavat: szénsavat. 
alkohoÚ. propeptont .vagy hen1ialburnoset. peptont, aciclal

hun1int. azut;:in n1inck:n kefir, dc L::ülönö:::en a fiatalabb, n1ég 

fel 11en1 hasznait tejc:~t1krot. caseint és albu1nint is. 

boi 
_-\ 2-;.) napos kcllr tartaln1az a ktilönlJ(Jzó elernczé~ck· 

i:·1sszeallitva atlag körlilbellil. 

.-\lknholt 

te_isavat 

hcn1ia !bun1oset 

pcptont 
acidalbun1int 

(}7 -1<) (i 

r11i -ll·U 
(l·2 -0·-!- (! 

( )·( !J-{ J·Ut:o:'o 
()·l _()·~5°:0 

s:~ensa\·at n1e; . .'." ncnl n1ert rnennyisCgben. 
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I-Ia a kefirt a ku1nysshez hasoril1tjuk, ügy azt találjuk. 
hogy az utóbbiban több a tejsav (1·15-1 '5''. "), az alkohol 
(l·(j:-1-8°/;1). vala1nint a szénsav is. a rnennyiben a kanczatej

nck naf_;yobb a czukortartalina, de több a zsir is (a lótei 

zsirosabb a tehéntcjnél.l; keve,:;cbb azonban benne a caseinbó"r 

t:s albun1inból képz6dó pepton és propepton, nlcrt a kancza

tejben a cast:in és albuinin ki~ebb 11ll'.llllyiség·ben rog-laltatnakl 
1nint a tehl:ntejben. 

.:\ kefir erösen habzó. pczsgti. az iróhoz hasonló sa\·a
nyli szagl1. csípl!S, kellernes savanyú, hütó ií:'.Ú foh·adl:k, 111el\·

ben a cascin i6en apn'1 pelyhek alakjéiban \·an kiv<ilv;-1. .l\ ]ó 
kefirnek sen1 nagyobb alvadCkokat neni szabad tartaln1aí:nia. 

~cn1 tulsúgosan savanyúnak nen1 szabad lennie. l\.t.:ndcsen az 

úgync\·ezctt gyöngCbb két- és erósebb háron1napos kefirt 
szoktúk használni. 

Hatás. Használat . .:-\ kcfirnck ugyanazon hatása van. inint 

a ku1nyssnak. Túpanyag- 1nindkett(\ 1nc!yek igen könn\·t:n 

crnészthetók~ a 1nennyiben fehL:rjctartaltnuk 111á~· az ern~sz
tl!sre ekíkészitett állapotban van. i\1 i 11 t t cí p anyag a 

k e fi r t ö be t ér a k u n1 y s s n <:Í. l, n1ert nagyobb n1cnnyi· 

ségbcn tartaln1az rehérjeféléket. de nen1 oly hizlaló, rnint a 

kun1yss, inert kevesebb a zsir benne. J\ sz<'.:nsav és borszc::;z 

a gyon1or és béltnozgúsokra scrkcntólcg hat, tehút gyon1or

és bél-atoni<in<ll jótékony hat<ist gyakorolhat. J\ bélinozgcisokat 
jelentékenyen clósegiti tcjsav-tartaln1a is~ s igy kiilön~·:i:-:;en 

habitualis székszoruhí.s eseteiben, fólcg ni_iknél, kitünő cred

n1ényeket lehet a kefirrel elérni. .i\z alkohol, 111ely a kefirben 

foglaltatik, jelentékeny tényezójc a gyógj·hatúsnak. 1\llitcílag

a kefirben elóforduló dispora caucasica a gyo1norba jut\·a: 

peptonisc:iló tulajdonsággal bíL s igy ezért is elősegítcne a 
kefir az cn1észtési folyarnatot. 

l'isebb n1ennyiség. p. o. 2-8 pGhár a kefirb<1[ a gyo-
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111orban hidegcrzl:st okoz, init nen1sokúra kellen1es 111cleg

éfzés vült fel, az érverés kissé szaporábbá lesz, euphoria, könnye

debb n1ozg<is észlelhető (alkohol hat;:ís). Nagyobb adagra 

(1-:! liter) a pulsus 111ég szaporábbá lesz. a légzés rnélyebb, 

szaporübb, az arcz kipiruL a cliuresis növekszik, a vizelet 

légenytartaltna és phosphorsavtartal111a en1elkedík, a ten1pe

ratura kissé alászáll. Ig-en nag-y· aclag-ra a?. áln1osság nen1 ritka 
tlinet. ~-\ kefirnek heteken, hónapokon át használata testsúly 

növekedéssel~ hizússaL az arczszin javuhis;:í.\·al (ép ugy 111int 
kurnyss után a kun1ysspirossüg_) júr. 

:\ kefirgyógynvíd ja\·a\atai C:p azok. a 1nelyck a ku1nyss 

gyu~·yn1()c1éi~ tehát: anacn1ia, n1cly \'t'.!'Vl.'.sztt.'.:sck, szoptat;is, 

:o;ulyos heveny bctcgsé,:..;·ck. proíus genycclt.'.::;ek ut<ln lép fel, 

tov;ibbú chlorosis. ~corbut, anaerni<Ís alapon fcjlúckí hysteria, 

hypochondria, azután idült g-y·on1or. ht:lhurut küvetkeztt.'.:ben 

kifcjlódött vérszt:gén}·ség. ~l'ildó\·észncl szintt.'.:n kitiinó szolgúlato

kat tehet, c1ncli a testst'dyt. javítja az étv;igyat; cllenjavalt 
tüdfívérzésckrc haj!an1os bctege].;nél. l..:.:.itün<l a kefir idült 

gyon1orhurutoknúl, különösen. ha cr/is g-yoinorizgatotts<Íg van 
jelen (hciny;.is. f;ijdalrnak 1, n1iclón a szénsav analgeticu:-; hatá:;a is 

crvL'.nycsüL 'l';ln1ogatni kell tern1cszetesen a kefiq~yc'lg·,yn16dot 

a hctcg-st.'.:g-hcz a!kalinazott egyéb int(~zkeclésckkel. lelki nyu· 

galon1, fri:-:s, szabad levcgó, vcr(!ft.'.:nyes helyen tartözkncl<ís t:s 
n1nzg·ás, czt:lszcrü étrend~ kclléi ideig alv;:is stb. 

~-\ g-yern1c.:kgyakorlatban l\I ont i ( 10871 alka\111azta 

(hig1tva \'1zzel. V<:li-.~;y pcdi~· t~dcs tcjet n1egf"elel<'.i a1-;lnyLan 

kefirrel keverve:1: ta1Jasztalatai szerint eg-~szs~gcs g}·ern1ekck 

eleinte kedvc:tlcnül fogadják. dc: a 1nint ízéhez hozzúszoktak. 

szenvedélyesen 1negkedvelik. li.Lv;lgyuk javúl, súlyuk gyarapo

dik. I-Iúny<Íst ritkán észh:lt. () 111ár f:i hónapos csecsctnóknck 

is adta. jNen1 tan.:ícso:ható. IJó].;ai.} i\Icgjegyzi azonban, hogy 

az egy napos kefir (~gyönge kefir ) könnyen hasn1cnést, a 
~) napos pedig ( erős kefir~·) könnyen dugulc.í.st okoz . .l\z incli
catiók itt is az általúnos senyvesztó betegségek. 

~·-\ kefirktira h<:inapokig, vag-y akár csztendúkig tarthat. 
ha a beteg jól túri: a 1nint nein szivesen fogadja, egy időre 

ki kell hagyni . .:'\j<inljúk, hogy l<ig-y 1nelcgen é5 kortyonként 



vétessCk. l~!einte egy napra eg'y pohár rendelend·\ késól)b 

föl lehet menni ±-6 pokirig pro dic. 

Ircdalom. 1. [l i m i t r i j e w \\·. Kefir od. K:1pir. Er.:htc1· Kumys;; 

:nis Kuhmilch sth. ül1er~. \'. E. l\.n:hmann. I Í:J.I\!lO\'. 1881·. - :!. p 0 d
w y s s 0 t;: ki, Kcfyr, K:n1k:1:iÍ~ches t;.;:r:'nk au" Kuhmikh. :1.. d. Rn""· \·. Schüt;:. 

S;. l'ctcrsl1. 18:3·!. - Ö. E. !\. c1 <le e k. üli. <l. Kdir~Kmny:;.: al; :\ahrnngs

rnittd hci LungeuJ.:r. 11. S:iu,,.;l. l'h:irm. Ztg. 188-l. !'· Hll. - .!, >!(1111: 
.·\!lg. \Yi<.!n. med. Ztg, -:\u. :!2-JB. - :*1. T h <.: o d (• r tJ f 1 J. IIi~t. u. c~:p. 

Stud. üli. rl. Ketir. (\YürzlJ. mer!. phy,;. \'crh:1ndl. !id. XIX. ::\o. 4-. _. 
f-i. B i el. Cdi. d. Ei\rei,;:;,;t•_•ffe de~ Kdirs. l'ctcr.-ü.1. med. \Yochcn~chr. ::\n. 17.-

7. ).! a x i m n \1·. Sem:1in. mcdic. 18K.!.. !'· 18. - 8. F o r.~ te r Alig. mcd. 

Cd1tr. í:1g. 188-L 

45. Lanolinum. 

Vegytan. :\ lanolin. 111clyet 108ö-bcn ljebrcich berlini 

tanár \·ezetett be n1int gy()gy.s::;ert a thtrapiába. íl7, ó-korban 

o e s y p u s né\' alatt tiszt<itlan <illapotban rnint cosn1eticu111, 

\'aian1int gyó;;yszer is nagy hirben <illott. Cp Ú6Y /\thenben, 

n1int l{ón1~iban. I..:::.t:t év::;z<izacl clótti phannacopocákban is 

találkozunk \·e\e oesypus. oesypus prac:paratu:->, lana succida 

n~v alatt, de használata r,~:eclésbc n1ent. llllf_; tnost feleleve

nitve, sz<Ln1os kiv.:iló tu!ajdonság·ai folytán ugy látszik úllandú 
része lc.:;z a gj-·ógyszerkinc:;nek. 

r\ 1 a no l i n: n1ciy ne\·ét L, i ebre i eh tol nyerte. gyap

júból <ilhttatik elő. s ne1n n1ás. 1nint keveréke a cholesterin és 

isocholesterin klilönbözó zs1r.:::avakkal képezett vegyületeinek. 
tehát ncn1 tulajclonk~peni zsiracl~k. ha ne rn ch o 1 est e r i n
e s terek keverék e. 

:\ lanolin fehéres-szürkés-barna, kenócsszcrú. zsiros tapin

tatú anya;;. rnely jellernzú. a g-yapjüra en1lékcztctő. de ncn1 
tlds;:igosan kelietnetlen szag-:..:al bír: :30-.J.0" C~ra 1nclcg1tve, 

teh<it a bór n1elegCnél i.s jól elclórzsölheU:1, enyhe hunél rnele

git\'C olajszerLi folyadékk;i. \i..;sz. n1ely két rl'.te!;hól ;:l\l~ egy 

alsó vizes t:s egy azon uszó olajos, tiszta lanolinból álló 

rt':teghól; fclolvasztús után 111~;,:- lassú kilüi10snt.'.:l ::;ern j<.:gccze

scclik. Chen1iailag sokkal ;-illanclóbb, 111int a ~·lycerinzsirok: 

hónapokon üt tart\·a sen1 avasodik 111cg: kén1h<itjsa neutraiis. 
\Tizben oldhatlan. borst.:eszs;:el rh:hez<.:n s csak n.:szben old(.)· 

dik. n11g aetherbtn. benzinbc·1 j<:il i:1!di:idik. .·\ lanolin barná~ 

L,\ :-;t)Ll:>U:·l. :!2:\ 

sztoe víznek hozzáadása által jelentCkenytn totnpítható. 

.·\ lanolin a g-lycerinzsiroktól elütőleg igen sok vizet, Lieb

rcich újabb adatai szerint ISO'lio vizet képes felvenni: ha az 

lassankint gyúratik hozzá, ezen vízfe\vevó sajcí.tsága teszi 

alkalinassá, hogy nyákh::irtyákra is jól használható legyen, s 

azokra tapadjon, ha oda dörzsöltetik. i\ felvett víz a lanolin

ból később kivtilik, azonban :~;u•) q·Ot n1égis állandóan 111eg tud 

tartani. J:.nnyi vizet glycerinzsirok 1neg nern tartanak állan
dóan . . r\ lanolin vizes alkáliákkal el nen1 szappanosítható, ez 

csak alkoholicus kalill1gg-al hevítés után sikerül. 

~-\ lanolin fi.:lisn1ero:.:sére szol~álnak a kövc:tkező kén1-

lések: 
()Jcljuk fel a viztelcn lanolint llllJ r. chlorof1)rn1ban, párol

junk el nchány cs<.:ppet egy porczellán-csl:szikebcn, s a n1ara

dcJ.:ot szúritsuk be nchúny csi..:pp füstölgó lége11ysavval; a 
rnaraclék sárgás szinú. s arnn1oniakkal nedves1tvc ,s hevitvc 

sarg«1vörössé lesz. ]~gy rnásik kén1lés a kö\"t'tkezh: r;izzuk a7. 
elóbbi chloroforn1-oldatot cgyenló \·ohunen 1 ·tB fajstilyú kén· 

sa\·val össze, ekkor két piros folyadékrCteg fog képzódni, az 
alsó vérpiros. n1ely rácsú fénynél zöldesen fluorcskúl. a ft.:lsh 
retcg· kcvt.'.:shl: piros, de lassankint n1ind szebb és szebb car-

1ninszint vesz fel~ n1ajd barna, végre zölde.s szinű lesz; a 
ki..:t rt.:teg· l:rintkczési fclük:tén feketés c:;eppek látszanak. 

~'\ lanolin cló;illitása a gyapjúból ügr történik, hogy az 
szappan-oldattal kezeltetik . .r-\z így nyert n1osófolyadl:kot savval 
].:czclik, 1nicltin a v;„dtnzatlanúl 111aradr_'i cholc:stcarincsterek 

i lanolin') kh·;-ilnak. 1\ kiv;í.ló an\·aa a n\·ers lanolin. n1eh· szabad ' . ~ . . 
zsl!'savakkal és zsirokkal van tiszLitlan1t\·a. l~zen anyagot n1aró 

luggal vagy szénsavas alkaliák\.:al en1ulsionálják, illet\·e a zsír· 

soivakat és zsirokat clszappanos1tják .• '\z igy k·~pződi:itt tejhez 

hasonló folyadékból körforgóg-ép segt.:lyével v;:í.lasztjúk el a lano

lint, tcjfel:-ztrú :-i.irú folyadék alakjúban, inelyböl n1eszes \·iz 

\·ag·y jobban chlórrnész scg·élyével csapják le a lanolint, s külön

bi_iz(I n1ódon tisztitják, színtclenitik és szagtalanítj<ik, s klilön 

e c:~l:lra szolgáló g-~·pi.:k segélyével :2f1'' n·nyi vízzi.:i össze;:;yürj<ik. 

1·=. F ra e n kc 1 szerint a tiszta lanolin bacti.:riun1csiroktói 111en

tcs .\lanolin st'i\y;lnak 1.,: ré::;zl:nél több \·izct ne tartalrnazznn. 

natr1 in\úg-gal fi;zvc oly g-<'í1.ö\: ne kelelke:·:i:enek. n1r;;Jyck a 



laJ.:rnuszpapirt n1cg-kékitik, elharnvaszttisn<i.l 0· 1 0/0 -nál több 
harnút ne adjon. 

Hatás, használat. A lanolin klilsóleg használtatik n1int 

protectiv szer és kenőcs-alapanyag. ~1..\ bórt: nyákhárty~íl.::at 

eg-yáltalában ne1n ir.gatja~ s azokba beivódni képes. ;\ bőrt 

feszessé, a hajat elasticussci teszi (I.,iebreich). i\ gyo111or
bélhúza1nból fel nen1 szivóclik. 

.0Iint kenócs-alapanyagot ajánlj<ik következő tulajclon

s<igai: J. hogy nehezen bo1nlik, 2. hogy a búrbe könnyen 

beivódik: 3. hogy vizet képes fch·ennL s ig-y nyákhú.rtyákra 
is jól tapad, 4. bactcriu1noktól 111entcs, sót Go t t s tein sze
rint a b(iri_in 1nint vécll> anyag is szerepelhet bacteriu111ok n1e;.:;

telepcc\ése ellen (clecubitusokra kenni czélszerú ez okból), 

Ö. bort nen1 izgatja~ s igy hosszan alkal111azhab·í, 0. vizbcn 
nldott anyagokat jól feh·csz. s Íg")· ar.ok a ht1rrc, nyúld1;'lr

ty•ll..::ra jól alkalinazhat(Ík. s ez L·1ton a szervezetbe 1s könnren 
bevihctr'-lk (higany). 

Jól kcnhctn kenúcsöt ad, ha 1-:2 r. axung. porci. vag)· 
valarncly zsiros olaj tétetik hozzú. 

c:ocainu1n ~s 1norphinun1 hydrochlor, extr. bel!aclonnac, 

zincurn oxydaturn, lJisnn1thun1 subnitricunL aciclun1 boricuin. 

acidutn carbolicurn. aciclun1 salicylicu111~ chry;-;arobin, naph

tnlun1, pyrngallolu111. anthrarolJinuin. kaliun1 jodatun1. joclun1. 

jndoíorn1iun1, argentun:i nitricuin, pix liquida, b:ils. pcruvia
nun1, sulphuc hyclrarg)TU111 \'ivu111, hyclrarg-y. bichlor. corros. 
n1ind jé-Jl rcnclelhetok lanolinos kenócsök alakj<ihan. 

!\..". l.:1w11ini p11r. 
t 1k: .\mygdal. duk. 
.-.:ulíuri~ ]'r:iecip. "" ij{) 
z:nci 0;.;yd. ~Jl 

1 1lt:l Berg:Hn"tt:ie c·t, 
>1. f. i. a, 1rnguent. 

/ 1_•;, ! .:lll•1lin-kenr;c~. { ·1 t~!llt" cu~1w.:

~ i< ! ne 

i".'· l.:u1„Jini 1n1r. 11)'() 
]~or:1ci'.> •·enct. 1 ·0 
l ". 1. ::. cmul~. C:\llll 

. .\ '11;1 l.zn~;\r. 1ou·u 
/is. ! ;,t;·>l:11 pipert·"(·:· 1:,,„nh:ticuw. 

i"F:..:d1er.,1 

l\.p. L~:11olini 1n1r. ;}Q·iJ 
01.:i .\lllyg1Ltl d11k. ö·li 
\"a.-di11i O· I 
i,l!o;i \\.os:ir. gtt. 1. 
~L r. ]; '1. nngucnt. 

/)S. 1.:i.nolin t<Jile!te cn··mt.'. 
tkum, 

/1~~. l .;:n<Jli11i pur. !iO·o 
. .\·p1;1e dc'.>t. HO 0 
! ;1yc::rini 10·0 
( J!ei Rn~;ir gtt. l 
~!. í. 1n1g11ent. 

J•S. l.::n,,Jin ;irc:h:n•;t:,, Cosm<:ticnm 
l ! Jieterich.) 

!\:;di j•J<l~:l. 

Jqdi pnri 
:\qu;i. de.s!, 
:\xung-. !\rei 
L:i.nolini pur, 
)[. í. 1111guent. 

J)S. J•idkdi-kewic~. 

C•Jc:i.ini hydrochlor. 
L;'.110liui pur, 
(_Jh:i Se~:i.mi 

)!: í.. ungu. ,. 
LlS. (,)Cfü!\('1~-kenoc~. 

Zi11ci n::Yd. 
L:tnolini. nuhydr. 
>I. f. ungn. 

J)S. /ink-ken:Jco:. 

:\·() 
o· i 
ö·O 
frO 

2fl'O 

(}1-0·2 
;-_JQ·() 
:.!O·O 

:-\·!) 
27·1) 

!>'_.~ • . -\c:!(l. lJ<lrid ~ulil. 11ulv. 
J_"crne :i.l!i. ;; :.!()·() 
L:-,n•1liui :1.11hvdr. :\0 0 
•.>ki :\mygc!;l (luk. fJO·O 
>1. í. ung\l, 

i 1.'). ]_;(,r\.:1~H·;c~. 

!re dalom. 1. L i eh rei eh: 

Empl. diachylnn ::impl. rr.:Cl"llt. pa-
rati 100·0 

Empl. adhuc Ji,Jllid'l arlmisce 
ntei ~e.~ami 
Lanolini pur. ,;; 
Olci L1.vn.nd 
F. ungn. 

öO·O 
5-0 

!)S. l,:'\nolin0,; <liachylon-kenílc~. 

11p, (]1r\'s:uobi11i 
L:11;nlini pur. 
.-\xnng. l'orci 
~!. f. nugu. 

/!S, (_"hry~nr<1hin-kenűc;;, 

R:-. jodoformii 
· L:111nlini :1.11hydr. 

)!. r. ung. 
/!S. J••duÍ••nn-keniíc::. 

1"t. E:.:tr. Ilel!:1dnn!l;'.e 
~\<p1ae de~t. :1:1 
Lnnoiini pur. 
)L Í. nngn. 

! JS. I:dla.Jonn:\-kewic~. 

1'0-2·0 
20·0 

2·0 

J ·IJ 
!Ch) 

l"eb.:r •l:t~ Lnn()li11, dntJ llt:\H: S::llieH-

~rt\ ;dlage. Vnrtrag in d„r Fest~iu,rn1g der l•l'!'I. medk. ( ;e~dl~ch:d<. 1.':i.Sti. 

( h.:t. ::~ .• -\llg.:mein. t'.entraL:dt. 18Hi\. S. 1W:l7. - ~- Ther:ip. )!on:1t~!1efte. 

1t-:S7-HH-8H. ,_;„foly. - i-J. 1:. Fi ~ch e r: :\.:u1·re .-\rn1eimittd. [\", .-\uf~ 

b;(:. :-:. ~_l;-\. - -L l-" 1 ü e ki g e r: !'h:trm:1c. Chemic. IL .-\uíl. lJd. IL :-:. 2-ttJ. 

- tJ. L i e li rt· i eh - L :t n g;; nn r cl; C'nmp.:11d. d.:r .-\i ·,neirl•r„rdnu1:g. II. .-\uil. 

:-:. -l·!H. 

46. Lipanin. 
..-:-\ 1ipa11 int a halinújolaj hclyettesitójt:ként a_i;inlotta 

1888-l.>an ~I e ring. ~ern n1<is ez, 1nint a lcg-finon1abb oleun1 

olivaru111 (u. n. szúzolaj, Jungfernühl). 1nelyhez {i'l/1rnri szabad 

olajsav van bizonyos közclebbról le nc111 irt n16dszer segélyé

vel hozzáke\'erve. I:.zen készít111ény nevét }.( a h l b a u n1 vegy

gy;irostöl nyerte, ki azt készfti és forgalo1nba hozza. 
_.\ lipanin útl;:itszó, czitro1nsárg-a olaj, 111ely savanyú 

kC:inhatúsü, alig bir vala1nely szagg·a\, s 1ze a jó olivaolajt('1l 

n1iben sen1 különhözik7 tehát ncrn kelle1netlcn. Cl la j s a v 

tart a l 111 á n ;i l fogva rend ki v i.i 1 könny e 11 (s g Y o r

s a n e 111 u lg- e cí l ható. 
l~ u eh h e i 111 rnár sok évvel c:zelótt ajánlotta a haln1új

olajnak ily kész1t1nény11yel való helyettesit~stt. J\júnlatát 

i\I e r i n g elevcn1tettc föl. 
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f\ halrnájolajnak 111ás zsiradékoknál táplálóbb hatását, 
illet\·e jobb e111észthetőségét B u ch he i 111 fejtette rneg a leghelye
sebben, midőn rámutatott azon körülrn ényre. hogy az rnás ola
joktól szabad zsírsav-tartalma folytán különbözik .. Ezen szabad 
zsirsav a barna olajban. n1elyet a gyakorlat etnberei hatéko
nyabbnak tartanak, 5° 0 -nyi. a kevtsbé hatásos világos olajban 
sokkal kevesebb. 

Buchhein1: Schn1iedeberg, Bin z, I-Iarnack egyértel
tnűleg· a szabad zsírsavra \'ezetik vissza a halmájo\aj könnyen 
felszívódó képességét1 s így annak gyógyértékét. tníg a cse
kély jódnak (0·04",) és epetartalomnak a hatást illctőleg

sernmi fontosságot ne111 tulajrloni tanak. l\. halrnájo1aj lénye
gében ügy hat, nlint a zsirok általában: tápszc:r, n1ely azon
ban rendkivúl könnyen szívódik fel. I-Ia a belekbe jő, a benne 
foglalt szabad zsírsavak a pankreasnedv hozzájárulása nélkül 
is g-yorsan szappanokk;:í. lesznek, n1ely utóbbiak az olajat 
könnyen fejetté alakítják. s í;s·y a felszivódást elósegitik . . A.„ 
halrn<Íjolaj használatlival, feltéve. hogy azt a gyon1or jól n1eg·
túri, cgycnló körüln1ények között sokkal több zsirt vihetünk 
a szer\-ezetbe: n1intha közönséges. csupán glyceridekból ;:ílló 
zsirt adagolnánk ugyanolyan n1ennyiségbcn. A halI11ájolajnak 
ezen szabad zsirsav tartalmc.í.n alapuló kitúnó sajátságai kész
tették 13 u eh h e i 111 ot, s utána l\f e ringet arra, hogy rnás 
zsirok összetételét is 111ódosítsc:ík szabad zsírsav hoz;.:átétele 
által. lgy jött létre a l ipa ni n na k ne\·ezctt készítrnény~ 

rncly ncn1 osztja scn1 a halinájolajnak kelle1netlen .szag·át, 
sern uncloritÓ izét, nen1 tartalinaz pto1natinokat ( n1iket a 

barna haln1ájolajban búven taiálhatni). s úllandó összetételi..!, 
n1it a haln1ájolajról 111ondani nen1 lehet. 

J.\. 1 ipa ni n korántsc111 izgatj~l a gyon1rot ügy, n1int ;1 

halinájolaj, s a belekben szabad olajsav tartaln1ánál fogva gyor
san lesz en1lilsién'<Í. és resorbeáltatik, ép ligy, mint a haln1ríjolaj, 
tehát gyorsabban és tökéletesebben, rnint bárrnely ;nás zsi
radék. Ezen sajátságai főleg akkor becsesek, midón az 
en1észtés kórosan zavart 1 vag)' ha a szervezetbe a beleken <Ít 
nagyobb rnennyiségü zsirt akarunk vinni. 

J\ lipanint hosszü időn át !ehet adagolni a nélkúl, 
hog-y ernésztési zavarokat idézne elő. vagy pedig hascnen-l:st 

1 
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okozna: használható az nyáron is. ni időn tudvalevóleg hal
, májolajat nem czélszerü rendelni. 

A lipanin adagolásának javalatai ugyanazok, 1nint a 
haln1ájolajé: ép úgy használható gyern1ekekné!, 1nint fel
nőtteknél ( scrophulosis erethica, rhachitis~ kezdődő tuber· 
culosis, diabetes, idült betegségek utáni reconvalescentia, 
elsorvadás, vérszegénység nén1ely alakja) Ellcnjavalatot képez 
a lcizas állapot. i\I e ring 30 gyern1eknél és 10 felnőttnél 

adagolta a fenti javalatok alapján; I-I a u s e r a strassburgi 
o-vern1ekklinikán alkaln1azta sz;:ín1os esetben, 1-Ierz és Galatti 
~-

pedig I3écsben a poliklinika gyern1ekgyógyászati osztályán; 
n1inclnyc:í.jan csak jó sikert tudtak 111eg-úllapítani. 

}.\ lipanint tisztán lehet rendelni és pedig gyennekeknek 
korukhoz képest 1-± ká\:éskanálla! pro díe G-12 héten át is: 
felnótteknek 2-6 evőkanállal naponta. Leveshez is lehet 
keverni vao-\· sardinc:í\·al err\·t.itt forr\·aszthatni el, vag-\- ha fel-' ::-.. e,, o. ._,, 

nötteknél nincs el!enjavalva a saláta. annak olajozására is 
használhatO az aixi olaj helyett. 

i\. lipanin n1ost 1nég drágább a haln1<ljolajnál. s ezert a 
szeut'.:n\--O"\·akorlatban ec•\-c:lúre nen1 alkalinazható. 

b • o. o. 

Irodalom, 1. I: u eh ht: i m . ..\n:hi1· íiir e:-:pt:rim. Pathn!. u. !'harm:v.:ol. 

!:cl. III. - -::. 1-. >le.: ring. Tber:tp. ,\[<,in:it~ht:ftt:. 10~8. -"· .~H. tis 2;1B. ;i. 

E. ~a 1J.:n11· "l:y. Thcrap. >lon:tt"hcítt: JS:::;S . ..., 2i-l0. - .!. Hat1~cr. 

Zeit,.;chr. i. !din. :.1<:1lic. Hrl. XrII. fi. ti-!i. - ,-1. (; :1 l:1t ti-!Icr,'. . .\rch. i". 

l\.inclerheilknntk fld. Xl. 

47. Lithium salicylicum. 

r u e, H, o., r, + l-[,O =:106. 

Vegytan. I-Iivatalos az északan1erikai l:'.:.gyesült-1\llan1ok 
•r\·óavszer\.:;(jn\·vében L i t h i i Sali e y la s cs a franczia 
b• o. , 
ayócr\·szcrkön\·yben Sali e\·\ ;1 te de l~ i t hin e czitn alatt. 
~- b• • • 

Ezen gyógyszerkönyvek a\apjún kö\·etkezóleg jellcrnezhető: 
I:;-ehéL szagtalan: selyen1szerú tö1negekké egyesült túkből áU, 
íze csípús, édeses utúizzel: tiszta állapotban a világosságon 
n1eg nen1 változik, nérnely J.;észitn1ény azonban e\botnlik, s 
ekkor pirosa:; szinú és carbolszagü !esz. \Fízben és borszesz
ben ig-en könnyen oldódik. I-Iev1tve n1eggyúladó gőzöket 

bocsát és elszenesedik. s fekete. t'.:g\·ényes kérnhatásü, a lángot 

15'""· 

1 

1 

1 



228 LIT!l!C:\l :->,\LJCYL!CU:\J. 

canninpirosra festő n1aradékot hagy hátra. I~Ia hig vizes 
oldatát sósavval túltelitjúk, sűrű, fehér, forró vízben oldható, 
s a víz meghűltével abból jegeczesen kivúló csapadék kelet
kezik, mely aetherben oldható, s n1ely vasoxydulsókra setét
viola szint vesz fel, ezen csapadék nern 1nás

1 
rnint a sali

cylsav. 

A salicylsavas lithiu1n vizes oldata szintelen legyen, 
savakra ne pezsegjen. ~A. só 1 része 15 r. tön1ény kénsavval 
rúzva, a savat 15 perez alatt rneg ne szinesitse (idegen orga~ 
nicus anyagok kizárása). i-\ franczia gyógyszerkönyv szerint 
ezen só víztelen, s 144 n1olecula súlylyal bír, s e s1.erint 
belii\e 1 gin. fölös kénsavval felbontva, s végre izzítva G·BSl 
gin. lithiu1nsulfatot adjon. Jól z<irt úvegbtn tartasst:k. 

Jikiállltása, bár az en1lített gyóg·.rszcrkönyvck erről 1ncg 
nen1 en1lékeznek, legcg)'SZerúbben ügy történik~ ha tiszta 
lithiurn carbonicu111 forró vízben salicylsavval tehttetik. 

Hatás. (Jualitativ últalciban ineg-egyezik a natr. salicylicu1n 
hat;ls<ival, quantitati\· azonban eltér attól, ent:rgicusabban hat! 
aránylag tübb salicylsavat tartahnaí'.ván . .:\ natriuinsótól nérni 
eltérést okoz n1ég az élettani hatásban a lithiumco111ponens 
is: a lithiun1 t. i. hatásra néz\·c ig-cn küzel ;í\\ a kaliun1hoz, 
sht a lithiu111sók n1ég n1érgezóbbck~ 111int a 1negft:lelr'i kaliurns6k. 
. .\ s a 1 i e}- 1 s a \' a s l i t 1i i u n1 n ú l t t: h ti t k e t t ( 1 s e 11 k e 1 l 
e 11 e n h r i z 11 i a sz 1 v re gy a k o r o 1 t hatás t, u. 1. a 
lithiu1n tnellctt 1nég a salicylsav is k<"trosan, nag-y adagban 
b0111tóan hathat a szivre. 

..:\ gyon1orban a lithiu111 salicylicun1bcíl a sosav hat<Ísa 
alatt lev;:ilik a salicylsav, s chlorlithiuin keletkezik: az cl ncrn 
bon1lott, s a belekbe jutó lithiuinsalicylat ott bontatik cl 
r~szint a belek szénsava, részint_, s fólcg a belek organicus 
savai ;:í\tal, rniclón a 1negfeleló lithiun1sók keletkeznek . . i\ gyo· 
n1orhan t.!s belekben így· keletkezett lithiurnsók fclszivódva 
gyt:'.nleui fogják és energiájrlban !e fogj<ik fokozni a szív-
1.rert:st, s részint ez <i!tal, r0szint a lithiu111nak a 1nelegpro
ducti(:)ra gyakorolt sajátos g<itlc> hatása folytán csökkenteni 
fngj;lk a test hőjC:t1 s 1..'.p Ligy rnint a ka\iu1nsók is, n1érsé
kelten en1clni fo.!!ják .a cliuresi:'t. ~-\ leváló salicylsav ép úgy 
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fog viselkedni. ép oly hatásokat fog clóidézni, 1nintha 1neg
felelf.:i adagban tisztán vitetett volna a szervezetbe. 

Használat. i\ s a 1 i e y l savnak l i t h i ü 111 só j a a fenn
tiek alapján tehát a na t r. s a 1 i e r l i e l1 111 h el re t t h a sz
n á l ható~ csakhog:· nén1ileg kisebb egyes és 
1~ i .s eb b napi a cl a go k b a n. IZülön javalatokat képeznek 
a lithiun1con1ponens tekintetéból a k ö s;..: vény e s ízület

b ú n t a l n1 a k, 1niclőn a lithiu1nsóknak általánosan isn1e1t 
húgysavolcló és cliureticus hatása is érvényesi.ilni fog. \7' u l
pi a n 1885-ben a natr. salicylicu1n1nal sze1nben a lithiu1nsó
nak adott el{:ínyt rheu1naticus ízületlobok kczell:sCné'L Szerinte 
heveny rheu1naticus ízületlobnál az acut tiineteke·t a lithiun1só 
ép oly en'ivel szünteti 1ncg, n1int a natriurnsc·J„ de n1ig 
az utóbbi a rheun1atis1nus utolsó nyoxnait csak „hosszú hasz~ 

nálat után szünteti 1neg~ addig a lithiu1nos készítn1tGny 
n1ár nehány nap alatt. r'\zon esetekben is, n1elyekben f/ileg 
a kötószövet van bántahnazva, erélyesebben hat a lithiumsó. 
Progrcssiv jcllcgli, félheven}- ízületi rhcu1natisn1us eseteibeni 
1nclyeknél \Tulpian 111<.í.skor a legkülönbözóbb gyógyeljcí.rások· 
kal hónapokig bajlódott, n1ár 10 nap 1nt'dva sikert ért cl 
salicylsavas lithiun1n1a\: a spontán fájdaltnak csaknen1 telje
sen eltünteki a fájdalmasság nyomcísra jelentékenyen csökkent. 
a beteg ízület lelohadt. a n1ozgathatóság fokozódott, az önkén
tes 1nozCTások könil\"ebben voltak n1ár kivihetők. Ezen hat.á-·o • 

sokkal: melyeket n1indig észlelhetett. sokkal jobban 1neg volt 
elégedve, n1int a salicylsavas natriu111 után jelentkező bizonyta
lan: kétes javulcíssal. l\'lég idi.Ht ízületi rheun1atis111us késői szaká
ban is, oly esetekben. 1nelyekben nagy szátnú ízület volt bántal-
111azva és fájdalmas, dcformc:í.lt, félig anchy·loticus volt. legalább 
is enyhítette a salicylsavas lithium a tüneteket, a betegek 
fájdaln1ai csökkentek, álmuk n1egjött: ízületciket könnyebben 
n1ozgathatták. l\Iindezért \Tulpian a lith. salicylicun1ot az anti~ 

rheurnaticus szerek közt első helyre állítja. 
Adagolás legczélszerúbben porban történik, de lehet oldat~ 

ban is adni kelló izjavitókkal. Adag felnóttnek 3-4 gn1. pro 
die. legfeljebb 5 gm., 1/::? g111os egyes adagokra elosztva, 
n1elyek, ha a szer antipyreticus czélból rendeltetett, óránkint. 
ha pedig mint antirheumaticun1 jó haszn;:ilatba, 1i" óránkint 

.1 
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nyujtandók. Nagyobb adagok nem ajánlhatók, mert toxicus 
tünetek jelentkezhetnek. Enyhébb, de néha mégis kellemetlen 
mellékhatási tünetek elég gyakoriak; ilyenek a főfájás, fülzúgás, 
nehéz hallás, szédülési kólika, has1nenés, nőknél. ha havi vér
zésük tartama alatt szedik, pro fus menstruatio .. 

Rt·· Lithii sa\icyiid 5·0 
Div. in dos, aequ. X0. 10. 
Det. in caps. nmylac. 

S, 1/?. grmos lith. salicyl. porok. 
Rendelet sr:eriut. 

R/'. Lithii !ialicyl. 6·0 
Aquae ::'IIenthne piper. 100·0 
Syrnp. cort. Aurant. 20.0 

J!DS, Fel~t egy napra. 
Egy evűkanállian i„·~ grm. 

lith. !ialicyl. 

Irodalom. 1. B r n no 1-I i r s eh. L'niver:;at~Ph;i.rmacop. 1888. Bd. 

IL S. 152. - 2. S ti 11 e a 1l d ~[a i -~eh. The national dispensatory. III. ErL 

!'. U3.J.. - Julliard. Jahre.~ber. iiht:r dit: Fortschritt. der f'harmacopie etc. 
1887. 1. Theil. S. :-342. - ·.L \. 11 l pin n. Sur l"~mploi du Salicylate de 
Lithine dans le tr:dtement du Rheumnti~me. Bull. de J'::cnrl. dc )!Cd. 
1.$85. :\u. 4B. 

48. l\Iagnesium salicylicum. 

(C, I-I,, 0:: ,1, lllg+± I-I, 0. 

Vegytan. ~'1.. salicylsavas niagne~iun1ot gyógyszerül 1888 
elején I-Iuchard franczia klinicu:> ajcí.n lotta. }\. vegyület, mely
nek tapasztalati képlete (C, H,, OJ, Mg+J H, O, s mely 
?vlilone által 1886-ban á\11ttatott elő, színtelen, légálló jege
czeket vagy jegeczport képez, a jegeczek 10 r. vizben oldhatók, 
oldhatók. borszeszben is. Ize édeses, kesernvés utóizzel. oldata 
savanyú kén1hat<isü: 100° e fölé hevítve ; jegeczvíz, elszáll. 

Platinlen1ezen 1nagnesiun1élecr visszahacr\·ásával écr el Vi'z·"'·' b '=>~ b . ,_::;. 

oldatát HCl-al kezelve, fehér csapadék iő létre melv salicvil
~avból úll; vaschloridolclat néhány ~seppjér~ p~dig s;,ép 
1bolyaszínczőclés áll eló; amn1oniui11, továbbá amn1onchloricl 
és natriumphosphat hozzáadására kis idő n1ulva phosphor
savas a1nmoniun1-111agnesiun1ból ;ílló jegeczes, fehér, bó csa
padék keletkezik. 

..:--\ ké_szitn1én_y a Fischer által el61rt következő 1nódon 
cíllítható elő: Tágas porc1:ell<incsészébe 200 r. vizhez 14 r. 

salicylsav vétessék, s n1eleg1ttessék fel vizfürdön . . i-·\ forn» 
folyadékhoz folytonos kavarás n1ellett apránkint ö r. lehető
leg vastól 1nentes szénsavas n1agnesiu1n kevertessék, s az 
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egesz 1neleg1ttessék) n11g a szensavfejlődés tart. Ekkor kis 
n1ennyiséget leszúrünk, s azt lakmuspapirral ktmleljük; ha 
savanyú volt a szúredékből vett próba, az egészhez addig 
adunk még s;.:énsavas inagnesiu1not, mig a leszűrt próba n1eg
közelitöleg nen1 közönbös kémhatású. Ezután a lehült folyadé
kot niegszűrjük, s salicy·lsavoldattal kevéssé megsavanyítjuk, 
ha rr1egzavarodnék az oldat üjra szúrjük, bepároljuk, s jege· 
c:dtjük. 

„-\ kész1tmény ne legyen pirosas színi.i, oldata 10 r. 
v1zzel ne legyen zavaros (alos sók idézik elő a zavarodást) 
es légenysavval savany1tva és szűrve sem légenysavas ezüst
tel, se1n baryumchloriddal ne adjon csapadékot: s aetherrel 
kir.:ízva, az aetheres r<-izacltk pedig bepárolva, csak csekély 

n1aradtkot hagyjon hátra. 
Hatás . • -\ rnagnesiun1 salic.ylicun1 a gyomorba vive, a 

gyon1or sósavának hat;isa alatt felbon1lik, sa\icylsav válik le 
belóle, s chlonnagnesium képződik; azon n1ennyisége a magn. 
salicyl.-nak, mely változatlanul megy át a bélhuzamba, a 
bélgázok kénsava által bontatik fel, tnidőn szintén salicylsav 
válik le, s szénsavas niagnesiun1 képződik. De bonthatják még 
a belekbe jutott salicylsavas niagnesiun1ot az ott jelenlevó 
organicus savak is, midün szintén leválik a salicylsav, s vaj
savas, tejsavas stb. n1agnesiun1 keletkezik. "'q_ 1nagn. salicyl· 
tehát az en1észtócsöben bon1lik, s távolhatása valamint a 
gyon1or-belhuzamra gyakorolt helybeli hatása egyszerüen 
salicylsavhatás, annak n1inden előnyeivel és hátninyaival. J\ 

keletkezett chlonnagnesium. szénsavas magnesium, tejsavas, -
vajsavas - stb. n1agntsiu1n pedig enyhén hashajtó hatást 

fognak gyakorolni 
Használat. „-\z in1Cnt n1ondottak alapján a 111 a g ne s. 

salicylicun1 ~p ugy használható, 111int a natr. 
s a 1 i e y l i e u n1~ 1nelyból a gyon1orban salicylsav l:p ugy leha
sad, tnint az clobbibú\. .-\ kettó közütt a kiilönLség- csupán 
a natriun1- és n1agnesiun1-con1ponensek ki.ilönbözó hatásain 
alapulhat ezen különbség azonban ép azon esetekben, n1időn 
salicylatok vannak javah·a, nen1 nagy fontossügú. 

1-I u e h a r d hasi hagyn1áznál haszn;dta a n1agnesiun1 
salicylatot t.:s szen1beall1tva ezt a \.TuJpian ültal ajánlott bis-
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1nuthurn subsalicylicu1n1nal. elónyösehbnek véli e betegségnél 

a 111agnesiu111sót, inert nen1 okoz obstipatiút. sót ellenkez<'.íleg 

enyh~n hashajtó: s ez typhusn<il a bélhuzatnban levó fertózó 

anyagok kiüritése tekintetéből csak előnyös lehet. 1~apaszta

latai ~zerint e vegyület nemcsak 111int antipyreticurn teszi tneg 

a ki\·;:int szolg~ílatot, hane1n 1neg.szünteti a szájnak kelle111et

len szagát, a 1neteo1·is111ust, s a bélsú.rnak dögleletes búzét is. 
;\ halálozás, I-Iuchard szavai szerint: illeotyphusn;:il e szer 
használatára oly alacsony Szá111ot 

f~le vizgyógyn1ócl leghevesebb 
tehetné.·• ("'-1 

n1utat1 . hogy az a l:lrand· 

barátait 1s féltékenynyé 

Sajüt tapasztalataink szerint teljesen egyenrangú ezen sztr 

a natriun1 salicylicu1nrnal, 111egosztva annak 1ninden kitünr') 

tulajclonscigait s n1inden kellcn1etlen n1ellékhatásait (.izzadús, 
fü!zug-cis, ag:·izgalo1n, szédú!~s. ~tvúg:·talanság stb.). 

Adaga porban polyarthritis rheuin. acuta eseteiben 1-íi 

f::Tl11„ n1ely 1-2 óra alatt beadandó: typhus abdomin. esetei~ 

ben 8-(i gnn. pru dic: he1nicrania neuralgiük stb. eseteiben 

1-2 grrn. pro cl0s. és clie ; a gyon1or \·a~·y bélhuza1n fertóz
telen1tése czéljából 2-3 g-rn1. pro die ö aclag-ra oszt\·ci. 

itt. :'.lagrw~. ~:dicy!. 10.U 
Ili\·. ín dn~. rrequ. ::-.,·„. líi 
r lt:t. in t:lp.~. :111°1yl:u:, 

S. 1 grmn~ magu. S;J.licyl. fK•rnl:. 

Irodalom.!. Jahn.:~lJer. fiir l'harm:u;..,gn. I'harm:;.cic t.:t·~. 1~8ü. S. 225. -

:LA!lgem. mccL Centr:il7.eit, 188~. S.i-1-!.2. -:·\. \\"ien. m::<l. l'n:.~.:o: 1-S88. X:·. \)_ 
- .J. !t u r.: h :\ r d, J nurn, de m~dec. de l':1ri~. 1B8H. ~r. ;l, 

49. l\!entholum. menthacamphot'. 

C11J 1~r:!(l (). 

Vegytan. J-\ 111entho1 Japéínban és Chin<iban régi időtúl 
fogva használt háziszer. Japánban ha k k a vag-)· ha kuka 
név alatt a szen1héjjak bekenésére használják köthártya hurut

náL Chinában a n1enthol p o-h o, jobban p O·t o-y u nevet \·bcl. 

i\ keletázsiai tncntholt 187.J.-ben kezdették r\nglíába bevinni, 

Európában azonban 111ár ekkor is111erték a 1nentholt. u. i. 
F 1 ü e ki g e r szerint 1771-ben G a u b i u s I. ... eydenben rnar 
leírta ,, C a 111 p h o r a I~ u r o p a e ~'I e n t ha e P i peri ti cl is~-

>JE:.;T!!(1Lt.::·i. 

ncv alatt, 1) u 1n as pedig rnúr 1H32-ben elcinezte. i\ jelenleg 
haszn;tlatban lt::vti rncntholt nagyrészt \-okoha1n<iból kapjuk. 

.t\ 1ncnthol a n~Uunk honos :\lent ha pi peri ta (labiatac), a japáni 

:\L arvcnsis var. piperasccns és a chinai I\lentha ar

vensis var. g 1 ab ra illó olajának stearoptenje, n1elr a foly~
kony n1cnthen ;.iltal tartatik oldatban. A incnthol néhc.'tny etin. 
hosszu, cl;lrdaszerú 1 áttetszó, szintelet\ a hcxagonalis rend

!:iZerbc tartozó jcgcczekct képez, n1elyck jelle1nző hiitő arorna· 

ticus szag·úak. ;.~4° C-nál olvad, s 212° C-nál forr
1 

vizben alig 

oldódik, n11g jól oldódik actherbcn, borszeszben~ acetonban, 

illó nlajokhan, chlorofonnban: folyékony paraffinban: eczetsa\·

ban, sz~nkénc::gbcn, kevésbé zsiros olajokban. 15-2011 C-núl 
lassan elillan. Bor~zesz oldata a fl·nyirányít<:ísi :-;íkot balra téríti. 

~·\ 1nenthol chloralhydrattal összeclörzsölve elfolyósodik. 

J<:h);:illitása 1igy történik~ hog:· a rnenthasolaj lehlittetik 

a f;q.,;·ypont alú, Cs pedig- 1nc::ntholtarta!n1a szerint ki.ílönbözél 
alacsony lihfokra. _;\ chinai és jap;íni 1nenthaolajban annyi a 

rncnthol. hogy az lchútés nélkiil is rneg-1nerevedik . .s elv~Uaszt· 

hat\.) a folyC.:kony n1cnlhen-tól. i\ rnenthol jósá~át olvadási, -

a>.ut<Ín forrpontja <.:s n1eg-nlvasztott ;:í!Japotban is szintelenst'.:g·e 

bizonyitj<ik. ]J]atinlcn1czcn hcvitvc::~ égjen el 1naradck n(:lkül, 

vizflirclón hevítve pedig- illanjon el rnaradék nélkül. 
~-\ n1entho\t néha thy111ol hozzákeverésével han1isitj<ik: 

a thyinol jelcnlt:tét kirnutathatjuk, ha egy porczellc.ín tálacs

kúhan összekeverünk 1 kc1n. eczetsavat: 3 csepp tö111ény kén

savat és 1 csepp \égenysavat, 1nely keveréknek ha rnenthol
porl hintünk rc;i, ncn1 szabad clszineseclnie. 

Hatás. J\ rnenthol! :\1 a e cl o na l d vizsgálatai szerint, a 
carbnln<il err'isc::bbcn gátolja a bacteriun1ok kifejli':idését. A bórre, 

nyákhtirtyára dörzsölve analgesiát okoz, 1niclón cgyszersrnind 

crús hidcgérzCs j6 létre, inely 15-20 p. r:nlÍlva csekély ég·/; 

Crzcsnek ad helyet. J\ hidcgérzés sem eclénygörcstól nein 
sz;:ír1nazik, n1int p. o. a cocainra tú111adó hidegérzés, se1n a 

rncntholnak a bórrúl, nyákhártyákról történő gyors elpárol

gcisa folytán, s igy n1eleg- 1negkötésthl ne111 szúnnazik, hanein. 
1nint azt Go l cl s eh e i cl e r kísérletek alapján cillítj<L a hideg~ 

Crzó iJegvé~·zúclést.::k cherniai izgalinára vezetendó vissza ezen 
hatása, inert egyrészt a búr hifn1érséke alkaln1as hórnérlikkel 



1nérve, a 1nenthol alkahnazása eléítt és Litán egycnlú 1narad, 
n1císrészt akkor is előáll a hidegérzés, ha a menthol elillanása 
a bőrről c?.élszerü kötelékkel rnegg<Ítoltatik. Ugyancsak Go l d
s ch e ide r állítja, hogy a rnelegérző idegvégződéseket is 
izgatja a n1enthol, mert oly testhelyeken„ hol a hidegérző 
idegek felett túlsúlyban vannak a n1elegérzők, tnenthollal tör
tént bedörzsölés után égő érzés tán1ad. Azon helyein a bór
nek: p. o. a hornlokon, hol n1entholbedörzsölés után hiclegérzés 
támadt, a hideg iránti hyperaesthesiát n1eg lehet állapítani 1 

u. i. parafadugóval vagy Lijjal történő érintésre is hideget 

érzünk. l(ésőbb hőingerekrc ug,y~nezen helyeken hypaesthesia 
j(J létre. _:..\ tapintó-érzést és a fájdalonH:rzést szintén lefokozza 
a menthol. ha helybelileg alkalrnaztatik, de koránt~1cn1 oly 
energicusan s nen1 oly gyorsan, rnint a cocainsók. Ezen hely
beli hatásán kivül némelyek, p. o. IZ u s s el szerint, \obellenes 
hatása is lenne; e?. nen1 áll, inert c:-:ak a subjectiv lobtünete· 
kct, a üijdal1nat, égő érzést képes csökkenteni. A 1nenthol 
tcávolhatását 1) e 11 a e a ni vizsg<ilta n1eg; szerinte hüditóleg 
hat a központi idegrendszerre, csökkentL sf-'it nagy adagban 
meg is szünteti az érzékenységet s a reflexingcrll:kenységet: 
a légzést szán1ban és 1nélységben csökkenti, a szivizo1nzatra 

izgatólag hat, a pulsusszámot azonban 1neg ne111 V<iltoztatja, 
de ép ügy rnint a cha1npor1 perioclicusan fellt:pó vt..'.rnyornús 
e111elkedést idéz elő. S eh 111 i t z szerint az elválasztó idegek 
tevékenységét emeli. .-\ szervezetbe vitt n1enthol egy része 
n1ínt 111entholglycuronsav iirlil ki a vizelettel (Peliacani). I:.n1-
berre nagy adagok sern hatnak toxicusan. 

Használat. A n1enthol helybeli fújdalo1ncsillapitó hatúsa 
folyt;:ín rtszint az u. n. 1nigraine·p<Ílczikrík (f\:ligrainestift_1, 
rl'.szint borszeszolclatok vagy kenócsök alakjában a búrrc és 
nyákhártyára clörzsöltetik fej· és arczzsúb<iknúl. hcn1icraniáknál. 
:\Iélyebben fekvó idegek zsúbáináL p. o. ischiasnál ktilst'.ilcg 
alkaln1azv<1 neu1 hatásos. IZüszvt.:nycs ~s rheuniaticus íájdal
n1aknál l~anggaard szerint jól használható . ..t\z u. n. 1nigrainc

pálczikéik a 111CnthoJnak 1nego\vaszt;:isa ('.s kevé•s thyrno\ Víl(-1;)' 

catnphor hozz;.íkevet"l'.se után furn1ákha öntt.:'.se t'1tjün tillíttat· 

nak clii; ezen annyira nt.:'.pszerüvé lett pálczik:lk illetve kúpocs* 
k<lk helyett hatékonyabbak a n1entholkcn(1csök va~y oldatok. 

23f> 

l~iéseknél a bürre linin1entu111 alakjában alkalmazandó a 
menthol, cariosus logak esetén fellépő fájdah11aknak csillapí
t<Ísára kis mentholjegeczek helyezendők a fog üregébe, vagy 
10°/l)·os kenőcs vagy tinctura, esetleg rnenthol és chloralhydrat 
egyenlő részéből készült keverék gyapotra felvéve viendő a 
fogba. H„ a b o \V náthánál por alakj;:íban mint szippantóport 
ajánlotta. 

R o s e n be r g ajánlata, hogy a cocain helyett az orr 
t:s pharynx ecsetelésére használtassék, nem fogadtatott el a 
gyakorlat részéről. „~z orr részéről kiváltott reflexneurosisok 
eseteiben azonban az orrba helyezett glycerin-gelatin supposi
toriu1nok, n1elyek O·Ol grrn. n1entholt tartaln1aztak, jó hat<isúak 
voltak .• ~\nginák ki.ilönbözó alakjainál a fájdalmakat 111enthol
tincturával való ecsetelés csökkenteni képes, s mondják a lobra 
is kedvező hatású. „;\ szernészetben a cocaint ne1n pótolhatja) 
sót S ch 111 i t z szerint a kötóhártyán élénk izgalmi tüneteket 

idézhet dö. 
Tuberculosisnál jodofor1nmal keverve s helybelileg alkal-

1nazva jó sikert láttak a rnentholtól. 13elsőleg belélegzése\.: 
alakjában alkaln1azta C u t te r epiden1icus inAuenz::inál és hasz. 
not látott. !\. o s e n be r g, tekintve a n1enthol cleletaer hatá
sút a tuberculu1n bacillusokra, gége- és tüdőgümökórnál alkal
inazta azt. Gt.'.getuberculosisnál 20 szcízalékos olajoldatból 
napjában 1-2 grn1ot befecskendezett a gégébe; a subjectiv 
tünetek javulása n1ellett a fekélyek alapja tisztult, n1ajd hege

dtst látott bekövetkezni: kiújulást 11
/..:, év alatt ne111 látott. 

Ti.idótuberculosisnál n1entholbelélegzéseket rendelt el. Ily alka
lon1mal a nienthol olajos olclntban 1neleg vizre csepegtetenclő, 
.s az elillan() 111entholgőzök alkaln1as n1ódon felfogva légzen
Jók be. (Schreibcr·féle inbalator. I~eirás<it l. 'fherap. l'donats
hefte 1888. évfolyan1, Sö-ik oldal.) H„osenberg e czélra 3ÜO/o·OS 

oiajos oldatot használt, melyból 30-50 cseppet használtatott 
el egy ülésre, s Oránkint v~geztette a belégzéseket. E n1ellett 
belséíleg is adott n1entholt, és pedig 10-lö grn1ot napjában 
li·szor. ostyiiban. ~-\ betegek t:tvúgya rendkivi.ilien növekedett, 
az Cjjeli izzadás 1negszünt, a köhögés csillti poclott. a légutak 
vclla<léka kevesbedett, az ~ilon1 javult, s a betegek subjective 
jc1!Jban érezték 1nagukat. 
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I-I. I..:. ö s te r tiidúvész elóhalaciottabb alakjaincí.l napjában 

B·C-ö·O gr1not rendelt belsőleg~ dc se111 a tcsthőre, sen1 az 
éjjeli izzachísra, ex:pcctoratióra: tubcrculun1 bacillusok 1nenr
nyiségére nézve nern tudott kedvező hatást elérni, és legtöbb 
betegénél füjdalo1n az epigastrialis t;ijon: gyo111orégés, felbö· 
fögések, néha h<ínyás jelentkeztek, azon betegeknél azonban~ 
kik a n1entholt jól türték. az étvágy jelcntt:!keny e1nelkedett. 

J o re s asth111a nervosuin eseteiben a rohan1 kezdetén ajú.nl 
n1enthol bclégzéscket oly alakban, 111int H„osenbcrg tüdővésznél. 

Lang g a a r cl szerint cardialgia, kolika, gyomorban~ 
bélben fellépti abnor1nis erjedés eseteiben a rnenthol adago
!;isa sikerrel kecsef;tet~ 1nások szerint pedig hyperernesis, tabt
ticusok csillapíthatlan h<:lny;isa (Gottschalk) ellen is Igen jó, 

a cocainn;-ll is jobb hatásti. 'rheorcticus inclicatiók alapjc:ín rnint 
antispasrnociicun1 is használható lenne. 

Adagolás. 1\.: ül s 61 e g kenócsök. linirnenturnok. tincturák 
alakjában 1: 10: be 1 só 1 e g ()' 1-0·5-l.O pro clos. és B.0-(i.O 
prci clie. porban pi!ul<iban. 

R/. :\knthnli i ·IJ 
('>Jci Se~ami ()•;) 
!.aunlitii H.;-l 
.\[. f. un1iu. 

IJ.';'. .\Iigr;"J.inken/;c~. 1:! .:1ngg;t:<rd. ·, 

j\',~. .\lemh0li i:J'!I 
So!"c i11 
UI. Se~~uni .!f>·O 
:nlde 
:\quae C:dci~ :-i()·(t 

.\L í. linim 
/IS. l\.iil~i;le;_;. !~gO.:~i .~ebi.:kr..:. 

1:Langg-:uni."1 

R.~. Empl. diachyl. .~imp!. 75·0 
Cera..: tlaYae ].()·() 
Re::in. l'ini fi·O 
leni <.:alnre li<pidac. 
add e 
7l[enth11!i l()·U 
F. l. :tt:mpl. 

LJS. Tapa~l. 

('.\euralgia, rhcumati~mu~. '1 

Np . .\!entlv>li .J·(1 

< 1J. Se~:uni 20·n 
.\1. í. linim. 

!J5). ( ;..:gdic. nrriJa <.:oeppentO.:~re. 

(R""'-'nhein:. 'i 

!1'.:'. :'llen:hnli 
~qh·e in 
( ;]y<.:erino 
.-,dde 
1 ;ulllmi :irn.11. 
S:1cch. lact. ,Q •JU. 

nt f. 1. a. piln!. '.\r. 4U. 
/).)'. :!-;-! X n:cpj. 1-:?-3 ;;„:ernet, 

Egy pílukíban 0.05 tnen:hnl. 

N/>. ?lfenth•J!i 
:-'pirit. \'ini 
:\•iu:i.e de::!. 
.\~. f. ~o lu t. 

I ·(i 
:20·() 

löO·íJ 

/!!-,'. { lr:ink~nt 1 c1·.";l;;1n:ilbl. 
1Tfypen:mesi::. talJeticu.~n].: h;iny:t~a. 

(C;utt~c:halk. ·, 

Irodalom. L Lang g a a r d. l'i.:iJer :'l{cnthril. Therap . .\I(1nubheít1: 

188~. ~. 100. - 2. S. !{ n,: e n h e r g, l'.nr ljd1:u1dlnng der tuliercu[ijsen 

l'hthi~c mit .\[enthnl. Therap. :'lf<1nabhefte 1888. :-i. 8-1. - :J, 1; '' t : s eh a l i:. 

.\lenthnl gegen un~tillh;"J.re.~ Erhri:chL'll der Sch\1·:i.ng<!ren, Berl. Klin. \\',,c:hi.:n-

1 
< 

:.JETllACET!::\U:'.11. 

;:chrift 1881). '.\r. 41. - J. lJ, Fi s<.: h <.: r. llic ne1H.:ren :\r;:neimittel l.S87. 

S. 138-143. - ü . ....\. U . .\l:tc(1onald. Ulla new anti~cptit.: awl anti~ 

ne11ralgic agent. E<linburg. med. Jnurn. 1880. l'. 121. - ü. E. C u t te r. 

Tht:rap. Ciazette 188!3. S. ::!H7. - 'i. I' el 1aea11 i, Zur l'harmakolugie der 

Can1phergr11ppe .. \n:h. f. exp, l'ath, 1ld. :XVIL S. BfiH. - 8 .. ·\. I\. o s e n

b e r g. Das .\Ienthol ein Er~at1, des Cocains ;:ur Erze!lg-1mg- lucaler A!l:t".!sthesie 

in der :\ase und l'harynx. llerlin. klin. \\'ochens<.:hr. 1885. :\r. 28.- !J. e. a. 

Znr neseitigung der von der '.\ase :iusgeJijsten J<etle:.;nenrosen durch .\lent hol. 

J;eri. Klin. \Yochenschr. 1885. Nr. -l8. - 10. !\. u s s e!. The antiphlagislic

~\ctinn uf .\lenthnl. .\led. I<ecord. 18Sü. '.\r. 21. Therap. Gatette 1880. l'. 50. 

- 11. S eh mit;:. Cher .\lent hol 1111!] ~t:i!!e \\'irkuag. Centralbl. f. klin, .\letl. 

1885. '.\r. :12. - 12. e; (j 111~e1i e i ('. t· r. Clier die ~iieci!i~che \\'irkung des 

.\Icnthnb auí di(: Ternperaturncn·en. \'crhall<ll. {J. phy~iulng c;esdlsch. 

l;t:rJin. 188f"1,'Kfi. '.\r. 10. 11. Siizung- :uu H .. \pri! 18f.:li. 

50. l\!ethacetinum seu Acetanisidin. 

...--\ phenacctinnél sokkal csekt:lyebb jclcntósc;gú uj szer 
a rnethacctin, 1nelyet 188H-bcn :\I ah ne r t ajc.in\ott inint 
an tipyreticurnot. 

Szintelen, egy kevl:ssl: pirosas, szagtalan, kcscrú izú 
jegeczpor~ 1nely 127° C-n~ll olYad, hideg ( li'"l° C.) vizben 52(} 
rcszben, forróban 12 rl:szben 1 borszeszben clt.;g könnyen fcl
olcl(.iclik . .:\z oldatok közönbösek. \iegyi szerkezete kövctkczú: 

C.; H, 

;-.JH 1C, H, U) 

I.~nyegilcf; LÍgy ;ill1tjük r..:h:i inint a phenacetint. l\.cactiói 
ugyanazok 111int a phcnacetinC.:i. 

Hatása, mellékhatása; használata ép olyanok, n1int azt a 
phenacetinnél fogjuk látni. Antip)·reticun1, antint::uralgicun1, 
antirheun1atictl!l1. :\Iellékhatások erós izzadús, 1ncly a beadás 
ut<.in 1/:!-l óra n1úlva jelentkezik (ellenjavalt cnnc;lfogva a 
különben is izzadó phthisicusoknál,.i l:s erősen gyengítheti a 
betegeket, azután collapsus, cyanosisi n1elyek óvatosságra 
intenek . . e\ szer, n1ég kellólcg kipn.°>b;Uva ncn1 lévén. haszná 
latra nern ajánlható. 

Adagolása lenne; Porban, pilu1;:iban ()·2-0·+ gnn. p. dos. 
2-H-szor napjctban . 
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Iroda.lom. L .'.\fa h 11 e rt. \\.ien. !din. \Yuchen~chriú 188H. Xr. UI. 
és \\'ien. meri. Bliitt. 1889. Nr_ --'8- ,;~ ·-''.l_ - -"- II -... ~ - e 1 n <:. Ded. ldin. \\'ochen-
schrift 18HO . .'.\"r, 11. - 3. S e i dl e r. L·. n. 18~!0. Xr. 18. _ 4-. Fa 1 k E. 
Therap. )f•)natsh.:fte 1890. S. 31·.L 

51. Methylalum. 

e, H, o,_ 
Vegytan. Színtelen, könn\·en n1ozcró iO"CJ1 1'llo' 491) c 'l 

• ·:::. ' b , ..... .-na 
forró folyadék; fa_ 0,855_ Oldódik 3 r_ vizben_ könm-en bor-
szeszben, aetherben, zsiros (::; illó olai"ol·ban, Szacra- j l't 

\. ' · « ::::.~ lason 1 

a chloroforn1 és aether aceticus sza()"·íhoz ÍZ" csi'p ,. -. . • ;:." -, .e: os, at on1a-
tlcus. Pé.irái netn gyújthatók n1eg. f\ nieth\·lalt 188G-ban 
P: r s o n a l i vezette be a therapi::íba. N' en1 n;<Ís e VCO"\·ülct, 

1~1nt. egy acetal, rnely csoportból kettó\·cl a diaethyla~~tallal 
cs chn1ethylacetallal tncir azelótt történt•"[· 1,J1a1- l -. , .... \. ' maco orr1cus 
lnserlctck, rnch·ek azonban a kt'.t utóbbiiial- all·a[ l 

0
, , , • · \. • \. niaz 1atosa· 

gara nen1 voltak kedvezőek. i\ n1cth\·lalt 111 --11- 1 Q00 b 1 ·-
• . • < ' v·:>v- en e o-
al\1totta i\I a 1 a g- u ti Ütr\· hon·\· tnethvl·t!J·oholt 0 . -d 'lt 1 ,. , .. , b„ ~ ~„ . ' " . X) a Jarna-
kovcl, es l~~nsav\·al, 1niközben a képződö fornialdc::hyd a niérr 
nen1 clcnyult n1ethylalkohollal ec:r\·esül n1eth,·lall-'i' ,,1-- !· 1·· „? 

, o„ • < ', zne\. d\·ct· 
lasa mellett_ 

1_H 0 ! CH" + U = CH O + J-L O 
(methdalkohol1 ;, - -- - ' 

( formalcleJn-d J 

C I-I-- o _,_ i I-I o ... 1 cr-r_, -· oc'r r r r (-, • = CI-L - - " _,_ - ' _! 
- (I-I UJ CI-I- - -------- OCI-I, ' 

(formaldehyd) (methylalk~hol) (methylal) (Viz) 

. i\.z elöáll1tús módja rt.:szletesen következ{i B. l;- -is eh e r 
szerint: l\.etort<iban hevítendr:J 1 r. n1eth\·lall·ohol 1 - 1 - 1-· 1 - . \. , t. Jat na \.Ü 

,o r. conc. kénsav~ rnelyeknek keveréke I ·5 rész ,„·., 1 l - .' 
t d - E _ . izze ug1-
an o. 'zen keverékről ery,· fol\"ad ~l·ot .'. ll l , e.. • ' e\. p,u o latun.;: at n1ely 

methylal mellett tetemes metln-lall·oholt l - : -
• • • • < \. , iang') asavat cs vizet 
1.s tartaln1az, azcrt e p.árlatot rectificá!ni l·ell .d' ]· -
40" ·oo c „ ' \. ' !11! on csa \. ,1 

--o kozt atrncnó részt tartjuk nierr '\ 111 • - d' - l - b· : eg 111111 10-
vrztarta n1u destillatun1ot olvasztott chlórn1észszel . l ·., ~ 
tott 1 · l 

1 
· - . tna1c 1zz1-

1an1uzs1rra \:CZeJjük, S addio· fractiOO<Í[j'U\" ITI!ü 4•JO C -'[ l' b ~. 0 ..... -na 
te JCSen átn1enó folyadékot nen1 kapunk. , 

23.~J 

Hatás. i\ 1nethy·lal a hypnoticu1nok és anaestheticun1ok 
kö1.ött foglal helyet, de n1égis közelebb áll az előbbiekhez. 

Persona l i szc:rint methylal beb;ő adagolására állatoknál 
csek~ly és rövid ideig tartó izgalo111 után mély és nyugodt 
úlon1 j1) létre, a légzés gyérül s 1nélyebbé lesz~ az érverés 
szaporodik néhány lökéssel, a vérny'ornás kevéssé alászáll, a 
reflexek gyengülnek. A hypnosis nen1 tart hosszú ideig, 1nh·el 
a szer a tüdókön út gyorsan hagyja el a szervezetet, n1i a 
kilégzett levcg/5 szagán is érezhető. .:'.vlinél 111agasabb rendü 
az cillat. annál kevesebb 1nethylal kell elaltatásához: kuty;:i\.;:. 
nál ;itla~· f'l-2-0·ö grn. l kilogn1. éló testsúlyra. Nen1csak 

g-yn1nron tí.t adva, hanen1 bt:!légcztetvc is ;iltató hat;isú, s 

ekkor g')'Orsabb is hatása. de gyorsabban is tünik a hatc:is. 
l{ i eh a r cl s o n I-~. \\·. erósen hangsúlyozza anacstht

tisúló hal<Í.sát is: u. i. kutyáknül 1 ;~ g·mot belCgeztetve, oly 
n1ély narcosist észlelt. hogy 1nútéteket is végezhetett azokon 

frljda\0111 nólkUl. ::\evezctes, hogy ugyanezt nen1 Cszlelte. ha 
ak<ir a gyoniron áL akár b6r ;dá fecskendezve adagolta a 
nicthylalt. ;.\Icg kell jegyeznünk, hogy a rnethylal. ha belé· 
gcztetik~ köti)hárty.:it és lé::;·zós?.ervek ny;í.khártyájoit erósen 

izgatja. könyczést. tüsszögést. köhögést okoz. 
Igen nagy adagban, l1gy 1nint az acetalok is. a légz«i

központot hiicliti, s igy asphyxia folytán iili n1eg- az állatot. 
.-\. szívre arúny\ag ártal1natlan. ::\a~y adagok állatoknál pupilla· 
tágúL.lst és hót.:sést okoznak. I-Ialál után agy· és vcsevérbóség 
J;-ítható, capi!laris \·érön1lenyek a tlid(ikbcn. 1nint a;: asphyc· 

ticus ha\;:i:n:í.l g-yakori. 
Használat. l·~ddig csak kevesen alkaln1azták g-yóg-yczélok· 

hó! a :nethylalt, legtöbben n1int hypnoticun1ot, nén1elyck 

inint scdativun1ot, anodynun1ot és antispasn1odicun1ot. :\I a i re t 
és e 0 !ll b r..: 1·: a 1 e deliriun1 tren1cns~ vala1nint egyszerú psy

chosisok kezdet{~n éjjeli izgaln1i állapotokban kiclég·ít6 hypno· 
ticus hatéi.st 111ég nagyobb adagoktól sen1 hi.ttak, rníg az 
11túbbi cl1neb<intaln1ak késóhbi szakaiban, azutún detnentiások 
áln1atlanságánál jól használhatt<.i.k. r\ nyujtott belső adagok 

5-8 gin. között ingadoztak, kellenietlen n1ellékhatcisok nen1 
jelentkeztek, a 111i azonban c:tnlitésre n1~ltó, a betegek a szert 

,l-fj napi használat után annyira n1egszokták. hogy n1ég az 

1 

i 
l 



Irod.alom. 1. ;\fa h ne rt. \\"icn. !din. \Vochcn~chriú 188». Xr. UI. 
é;; \Vien. meri. Bl:itt. 1889. Nr. 28. és 2H. -2. Hein,:, UerL ldin. \\"Clchen

schrift l.SHO. Xr. 11. - 3. S e i dl e r. C. o. 18~!0. Xr. 18. _ 4. fa! k E. 
Thcrap, :'\[,Jnatshcfte 1890. S. 31·.L 

51. Methylalum. 

C" H, 0,. 

Vegytan. Színtelen, könnyen 1nozcró i()'en illa' 42'' C -'! 
' ::::. ' <::> ' .-Il<l 

forro folyadék ; fo. 0,855. Oldódik 3 r. vizben. könin-en bor-
szeszben, actherben, zsiros é::; illó olajokban .. Szag; hasonlít 
a chloroforn1 és aether aceticus szaO'ához íze csi'po'" . . . :-:. , - s, at oma. 
ticus. Párái nen1 gyújthatók 1neg ..... "'\ niethylalt 1886-ban 
Persona 1 i vezette be a therapiába. l\-en1 n1ás e veo-\-ület 

i;iint. egy acetal, rncly csoportból kettó\·cl a diaethyla~~talla,l 
es d1methylacetallal 1nár azelőtt történtel- 1,J1a1- 1 l · 

• , ... < 1 iaco QO'Jcus 
ktst.:rlctck, rneh-ek azonban a két utóbbinal· all·a! l t:-, , 

, • < ... ' '-< n1az iatosa-
~a~·a ne111 voltak ked\rczőek. J\ n1cthyla!t ni;ír 1839-ben cló
alhtotta J\I a 1 aguti úu\- hou\· 1neth}'l·ill·oliolt . ·d ·1 1 .. , „ , . ;::.. ) :"->~ 0 ... OX) a t )arna-
kövel, es kensavval. 1niközbcn a k~pzódó forinaldeh\·d a nlérr 

n,e1n t.:lenylilt inethylalkoholla\ egyeslil inethylallú 1 vi;,nek kivc~ 
!asa mellett. · 

r!I Oi Cl!,-'- U =CH O + 1-1, O 
(methylalkohol; )' 

(fórn1aldeh\·d l 
c 1-1., o _,_ rH <._)>CH.. . 'obi ir ,, 

- ' 1 H 0 1 CH. ~ CH„ ~/ • - '' -'- - ' J · ._______ o c I-I" ' 
(formaldehyd) (methylalk~holi (rnethylal) lviz) 

i\z clőá!lit<is n1ódja r~.szletesen J·o··ve·t]-,,,-~;; [> 1,-, l • · • ' -..ef_.,, J. • r s e l e r 
szerint: Retortúban hcvitendó 1 r. n1ethvlall·ohol 1 . 1 . 1-·„ 1 -

1 
, • '" , 1. Ja1 na -..o 

,o r. conc. \'.ensav: tnelyeknek keveréke l ·o- ,. :.s., „· -- 1 1 . ,' 
1
, ~ t: f, \ IZZC lJffJ-

tanc o. Ezen kevertkrői eo-\- foh··1d~l-ot .'. ll t 1 , " 
'""· • ' ... P<LI o 1a un.;: at mely 

inethylal n1ellett teternes n1cth\·lalkoholt ha11rr,·asa,· t : . 
• , • • :--, • < ·a es vizet 
i_s tartaln1az, azcrt e p<irlatot rectificálni kell rnidón csal· ·1 
40° ro" c 1 ·· , :' . · < ... ' --D · .::ozt atn1cno részt tart1.uk rnerr '\ 111 • . d. 

' \ , ::':>· .:: L:g 111H1 10-
VlZtarta mu destillatun1ot olvasztott chlórn1e'szsz"l. . 1 ·- - ::' J · · .t: • 111<lJC IZZl-
tOt.t 1an1:1zs1rr.:~_l kezeljük, s addig fraction<iljuk. míg 42') C-nál 
teljesen attneno folyadékot ne1n kapunk. 

1 
t.::' 
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Hatás. i\ 1nethylal a hypnoticun1ok és anaestheticun1ok 

között foglal helyet, de n1égis közelebb áll az előbbiekhez. 

Persona l i szerint tnethylal bels6 adagolására állatoknál 

c:;ekély és rövid ideig- tartó izgalorn után n1ély és nyugodt 

éi.10111 jó létre, a lég-zés gyérül s n1élyebbé lesz~ az érverés 

szaporodik n6hány lökéssel, a vérnyon1ás kevéssé alászáll, a 
reflexek f~yengi.ilnek. A hypnosis nen1 tart hosszú ideig, tnh·el 
a szer a tüd{íkön c:ít gyorsan hagyja el a szervezetet, n1i a 

kilégzett lc:vcgő szagán is érezhető. :vlinél 1nagasabb rcndü 

az állat. ann<.íl kevesebb 111ethylal kell elaltat~isához: kutyák
n<ll éitlag <}2-0·5 gn1. 1 kilogrn. éló testsúlyra. Ne1ncsak 

g-yoinron át adva, hanein belégcztetvc is altató hatású. s 

ekkor gyorsabb is hatása, dc gyorsabban is tünik a hatús. 

lZ i eh a r cl s o n 11. \\;. crósen hangsúlyozza anacsthe

tis<lló hatását is; u. i. kutyáknál 1/:! g1not belégeztetve, oly 

n1Cly narcosist észlelt. hogy n1ütéteket is végezhetett azokon 

fájdalorn nélkül. :N"evezetes. hogy ugyanezt nen1 Cszlelte. ha 
akúr a gyon1ron át. akár b/'ir alá fecskendezve adagolta a 

n1cthylalt. ~Icg kcl1 jegyeznünk, hog-y a inethylal. ha b..:lC

gcztctik~ ].;:i".it6hárt}-;Í.t és ll'.:g-zószer\'ek ny<ll.::hártyúját eróscn 

h:gatja. könyczést. ti.isszö~ést. köhijgést okoz. 
Igen nagy adagban, úgy 1nint az acetalok is. a légzó

központot hiidíti, s ig-y asphyxia folytán iili n1eg az állatot. 

:\ szivrc aránylag- ártalinatlan. Nagy adagok úllatoknál pupílla
tc:ígülást és hóesést okoznak. I-Ia!ül ut{Ln agy- é:; vesevCrbőség 
lútható, capillaris vérö1nlenrek a ti.iclókbcn. n1int a;: asphyc· 

ticus hal;iin:-í.l g-yakori. 
Használat. l·:ddíg c::;ak kevesen alkaln1azt<Ík g·yóg-yczélok· 

hól a :nethylalt, legtöbben n1int hypnoticun1ot, nén1elyek 

rnint scdati\'Urnot, anodynun1ut és antispas1nodicu111ot. :\I a i re t 
cs e 0 !11 b e "\'; a le dtliriun1 tren1ens, valan1int egyszerú psy

chosisok kezdetén éjjeli izgaln1i úl!apotokban kielégító hypno
ticus hatást tnég- nagyobb adagoktól setn láttak, rníg az 

utóbbi el1neb<intalrnak kés<'ihbi szakaiban, azut<.ln dernentiások 

;í.lrnatlanság;ínál j1Jl használhattúk. f\ nyujtott belső adagok 

5-8 grn. között ingadoztak, kellcrnetlen n1ellékhatások ncn1 

jelentkeztek, a 111i azonban e111lítésre n1éltó, a betegek a szert 
:1-G napi használat után annyira rnegszokt~ik. hogy n1eg- az 

:_ .. :_·1· l 

1!'. 
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adag teteines növelése után is csak rövid alv;is következett 
be; azonban~ ha i\I. és e. 2-:1 napra kihagytcik a szert úgy 
a szer iránti érzékenység is111ét visszatért a betegeknél. 

Petra z z a ni 8 gmtól 40-f>O perez n1úlva több ürára kitcr· 
jecló n10ly áln1ot észlelt szcimos izgatott elinebetcgnél. Ncn1 
nyilatkozik kedvezóen a szer felől I.. e 111 o i ne. ki mag.ín, 
valan1int négy elmebetegen tett észleleteket, és 2-B grntól 
sem hypnoticus, se1n scdativ hat<Íst nen1 látott, s 111ár ih· 
adagnál is az érverésnek ol.r szaporaságc:it s az literes feszii
lésnek oly alábhagyását észlelte, hogy az adagot nö\·elni nen1 
volt bútors<i.ga. 

I..: r a f f t ·E b i n ,e: deliriun1 tre1ncns 21 esetében 
l \J vízolclatban bl"ír al;í. fecskendezte a n1cthylalt t.:s 
pedig· egy adagTa egy fecskendóvel haszn<llt el (IJ-1 g-111.1. 
~-\ befecskendezés helyén csckt'.:ly cs1pó érzés jelentkezett. 
l~zen betegség eseteiben I..:r.-I~. 2-H (iránkint O· l gnL 

bi)r al:l fecskend0s0t ajánlja addig, rn1g a\v;Ís nen.1 jl) 11..'.tre. 

.\'éha 1nár egy adagTa jelentkezik az ah·ús, dc csak 2, néha 
-l· cira nll.i!va, s ezért 1( .. ]·~. úg-y nyilatkozik, hogy a n1ethylal 
ta];in nen1 is <lirect altat<.iszer ezen esetekben, hanen1 csak 
indircct gyakorolt bizonyos kcclvc·zú ir;in,·ban befoJ,·úst az 
alvás lt!trejött0re. ~~\z esetek többség-éber; :2-4·, ritÍ~;:in lU, 
s(it 20 btfecskenclezésrt:! is volt szi.iksé~·e. ..'\z iiclü!és s;:a
kában néhüny estt.:'.n át 2 fccskenclóvcl aj<inlja 1nérr ho,.,.,. 
a szerból elhaszn~iltassék, újólag fellépú agrypniíl és ~1'.clap~~;s 
n1c,c..;g·átltis<Íra. l(cllcrnetlen 111ellékhatclsi tlinctckct 1'.::.r.-1'.:. 
ncn1 észlelt, az al\'ás a norrn;t\istól sen1n1iben scin ktillin

bözött, s volt eset ra, hog-y 20 <.h-ün ;í.t is eltartott. 
J(r.-1·:. ~íltaléíban <lcliriurn tren1cns11l] nerncsak a legjobb 

scdativ és hypnoticus szernek tartja a n1t.:thylalt, hancn1 ai:t 
hiszi 1 hog-y ag-yinanitión és anacn1iún alapuló üln1atlansúg t.'.:s 

izgaln1i úllapotok eseteiben is kitürv·) s1.olgc.llatokat tehet: /i 

legalább becsülni tanulta a szert súlyos inanitio-deliriun1ok. 
hallucinatorius úrlíltség eseteiben, ann;il is inkc:ibb, inert <l 

szivre netn hat gycng1tóle~, Sl··it inkéibb 1nég ja\·itja a szív-

1núködést. a 1nit fóleg- oly bete~eknél észlelt, kiknt.'.:1 sziv
~yengesL;g' \'ült jelen. .:\gyhyperaernia e:;etciben a 111. hatás· 
talan I\:r.·l·:. szerint. ~·\z asthcnicus '1[-(Y sz;l111;:\ra ncrn tekint-
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hető tonicutnnak a 1nethylal, és semn1ikép se111 versenyezhet 
e tekintetben az opiummal; innen n1agyarázza l{r.-E. azon 
tszleletét, hogy delirium tremens eseteiben a tremor még az 
üdülés szakában is hosszú ideig fennoí.llott. R i eh a r ds o n 
n1int fájdalon1csillapítót és görcsellenes szert is alkalmazta 
és n1eg volt elégedve hatásával. :;\I o t r ok h i n és l) e r s o

n a 1 i kisebb adag strychninre cs pikrotoxinra az állatoknál 
jelentkez6 görcsöket korlátozni tudták ugyan n1ethylal·al, de 
a halál létrejöttét az ne1n hogy meggátolta volna, sőt siettette. 
Igy ezen nu.!rgek dyna111icus ellenszeréül e vegyület nem 
tekinthetó, bár N í e o t n1int il.rent ajánlja. Ugyancsak N i e o t 
gyon1org-örcsös és kólikás fájclaln1ak ellen ajánlja nlint ano
clynun1ot. f\ chlorofon11 helyettcsítójének be nen1 válik, egy~ 
részt nen1 oly 111ély a narcosis és nen1 oly teljes &z anaes
thesia. n1ásrészt ig-en izgatö a nyúkhúrty<ikra. 

Adagolás. J3els6\cg hypnoticurnként 2·0-5·0 gin. adható 
vízben vag-y n)·rikos folyadékban e::>te lefekvés elótt egy vagy 
két adagra; gyo111nr-. bélgörcsök esetében kisebb legyen az 
adag (0·5-l·O gn1. pro dos.): delirium tre1ncnsnC! bőr alá 
fecskendl:.:-; alakj;í.ban l: H vizo\clatban 1 / 1- 1 .1~ óránkt:nt egy·egy 
fecskendóvel 2~·-Ö izben. tehát 0·2-lllí g-inot adjunk. 1Ziilső

leg f<.ijda\0111csillapítóként (?l linin1entun1 alakjában 1 : 3-5 
rész vivóanyagra rendelték: fogcseppeknck 2 r.: K r. tinct. 

fr1lior. cocae-ra. 

R.~. :'llcthybli 
.\q11:w dest. 
:-iynip. curt. :\ur:uit. ;i;l i1U·O 

. l//lS. Fl·lét t:sk kfd~,·é,; cli;tt hc!\'('llllÍ. 
1l!ypn0ticum.:1 

R/. :'llcthylali 

. 11. ( linim. 
/!S. Kiibfi!eg. 

R.". \h:thvlaii :,!·;l 
· :\qu;e dc~t. lt:·n 

J//IS_ lh>r ri.l:i fccskeudCsre. 1 kCS· 

l:1·ndiíJ,1:n t'i'l gm. methyl:d . 
1 Ddirium tremens.) 

/1'/'- \lcthvbli ~·() 
Tinc~. fn!iur. Cnc:l.c ~·() 

.l// 1,\'. Foi:;c,;eppel; . 

Irodalom. 1, I' e r ~<>na 1 i. ~ulli a1.ionc li.'.inlogica del nwthybl dc, 

< ;innialc (ldle re:ll .\c:Hle1n. di )!erlic. d. Tnriuo. 1.88(). !'. :!Hi"l. -- "2. )1 :i. i~ 

rel et C<>ml•em:1le. l'rngn:~~ médic.1887. Juli 2. - iL Lcl!l(Ji11e. (;az. 

mt:d. de !'nri~. 1887 .. \pr. tlO. - ·L l'etr:\;·,;.:ani. [{iri~ta ,:perirnentale 

V:t~c. XllI. ~. I'. :20fi. - f1. l\.ichard,;011. l'h:ll'm:u.:. J(lurn. :unl tr:111,;;1ct. 

11-187. l~l. Fehr. - ii. K r a f f t. 1:: h ing. L'ebt:r suhcut. :.leihyb.lilljcciÍ'>llC!l 

iwi [lelirinm 1rc1111;n~. Thcr:1p. \l•lllat,;hcít1· 18H8. :-i. f1f1. - / .. \! n t r o l: h; 11. 

Tht· !.:tncet. 1888. 7. :'llaí. - H. ~icot. :\ourcau:; rcrnCdi·'' 188i. -
\), !. a ll g g a a r d. l\!her :'llethybl. Therap . .\!<Jnnt~h. 11-'Rt:. ::-:. ;2.1, 
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52. Mollinum. 

l(enőcs alapanyag·, 111ely 111.:111 rnás, n1int kaliszappan 

és zsír keveréke, teh;_í.t nen1 cheniiai inclividuu1n, hanern keve

rék. Előállitúsa úgy történik, hogy i10 rész cocusolaj és 

;}O rész tnás zsiraclek„ p. o. axung. porci összeolvasztatnak, 

azután hidegen jól összeeleg-yittetnek 20 r. kaliun1 hyclroxydclal. 
n1ely -±0 r. vízben oldatott fel : az elegy nchán.y ön:í.ra 111a

gára hagyatik; ez idó után l 7°·'0 ~nyi előbb n1ár megolvasz
tott zsiradCk kevertctik inl:g ho1.z<Í. esetleg ezen felül 1nég
egy kevés glyccrin is. 

J\ nl o l l i n fehér, t:nyhén szappans1.agíi, ceratun1 össze. 

;:ilhisö. tehát szil<:írdabh anyag: 1nely azonban a bőrre j()l 
cdkalniazható. a bórt sikoss<i <:s puhává teszi (:p úgy, n1int a 

sapo kalinus. )Jy.:lkhcirty;ikon, lüunfosztott helyeken n1aró 

hatúsú, h;lr nern annyira. 111int a zöld szappan. inert a 1nin
dégi bár kis n1en nyisli:;::t>cn benne lévő szabad alka\i hatásút 

né1nileg cnyhiti a fölös zsirach:k, dc dac1.;ira enni.:k ily helyekre 
ne1n alk;i,hnazható. I-Iiganyos, k;ítrúnyos: pcru balzsan1os, naph

tolos, kénes, carbolos. creolinos ken6csöket kl:szitetnt..:k nl:
n1elyck n101linnal,1nelyck b6rb<:intaln1ak eseteiben használtatnak; 
ezen kenócsöknek c\iinyei lenn(:nek: 1. hogy a hórrc . jól 
rcú dörzsölhetúk~ s le lll..!!11 folynak, :2. ho;:;·y zsirfoltokat nen1 

okoznak. 0. v1zzel a búrról körHl)'Cll lcn1oshatók a hennök 
elosztott szerekkel egylitt.·::·1 

Irodr:.lo1n. !. !.:el1r,:ich. [J.1· \f„Jiin. !'hc:r;:p . .\Iuna1d1,;:'a:. l8-"7. 
:-.. t;;:-:;, - :2 • .J:il11·,~~hc1·idll ftir l'han1t, c:tc. IHHil-t'-1. :-:. i·F1:-), 

53. Morrhuol. 

Franczia s1.crz\jk n1int az olcuin jecoris aselli hati")~ 

anya~·;lt (??l: s Ít-!'.Y hclyettesitiij1~t ajci.nlották. L>r. IJafa;,;e 
1885-ben. Chazeaucl 1887-ben irtak ez anyagról. I.a fag-e 
t l: vese n azt his1.i. hog·y a haln1~ijolaj hatóanyag-ai a benne 

foglalt bro1n-. jocl- phosphor~\·együletek. s 111iután az általa 

el6állitott n1orrhuol ily \'eg-yületcket tartahnaz, azOn hitben 
van, hog-}· a hal1n;ijolaj hatóanyaga van kezeiben. 

~1.<llU\!!lH•L. 

r\ 1norrhuol különben tÍgy állittatik eló,.hogy a haln1;.ij

·:)laj U00/0-os borszeszszel rázatik, az o!ajt«il eJvá\asztott- bor

szesz átprirlúsnak vettetik a\;í, s a destillatio utúni folyékony 

n1aradék a rnorrhuol. 
I•:1. egy áttetszó, zavaros, Hlledékképz(i~ barnavörös1 

kesernyés, csipós, undoritó ízú, kelle1netlen haltnüjolajszagú, 

süru olajos folyadék, rnely savanyú kén1hatúsü. vizzel ·ncn1 
l::everc:dik: vi1.1.el r<Íz\'a azt sc.írgára · festi és savanyú kéin

hatásüv<i. teszi. l.. a fa g e szerint phosphort, joclot és hroinot 
tartalni<tt.. (;a u ti e r és :\I o r g u e belóle 5 alkaloidot (n1in

denesetrc ptornatinokat 1 tudtak tisztún kivonni: bizonyos. hogy 

n1üs rohadási productu1nokat, ig·y zsir.savakat is. fóleg· iHó 
z::.irsav;tkat b('1ven tartalrnaz. IJafage .:-zcrint a barna nloij 
1.:-,_f'i" -ot ·1 <:-'11·o··1 ".>·5-:-~u, ·ot .. a fehér l ·ó-2°. 0 111orrhuolt "1::• " • ' ,,< h' ..... (1 

ad. Szerinte a halrnáiolai elvcszti hatékonys;lgüt, ha a rnorr~ 

liuol be\ii!e kivonatott: a hátran1aradt tis1.ta zsiradék hat.::ls
rala.n. 1.: 1 IJ a la g· e t:s l: ha z e a u cl tehát, a n1ai felfog~issa[ 

Leliesen ellentétl~cn, ne1n n1int ki.innyen en1cs1.theth zsiradékot, 

tt.:l;át llL!lH n1int tal.;:aréktúp:::zert tekintik a hal1n;ljo\ajat. 11ane1n 

:1 rCgi s1.erz<:'ik t;la\·u!t felfogásának hcidolnak. kik 1nindenhen 

:n<isl1an. csak nen1 abban kerestc~k hatásút a ini k~zenfekv<l 
volt. ~·\, rnorrhuolt kellcinetlc:n 1ze n1iatt tokncsktlkban lchi.::t 

renclclni. eh a p 0 t l'. a u t készit is ilyeneket, 1nclyek11ck cg·y 

<iarabia ()':! gin. morrhuolt tartali11az: egy ily capsu!a n gin. 

haln1;~jolajnak felelne nicg.!.?'i l~zckból 12-15 éves g-ycrn1e· 
!-:ekncÍ-: Ch a ;.i; e a u cl 2--! drbot, fcinhtteknck fi .. -K clrbnt 

"da~:ol naponta étket.és J.;:i'.'izbcn. . 
.„\J\it('1lag a betegek jól túrik ezen szert. 111cl)·lycl 1T:1nc~-

;tznn hat;isok el(:rhetók. n1iket haln1;l_io\ajjal cl lehet érn1. 1 
:_) 

e: ha /. e a ll d einlíti. ho;;·y néha hosszas adagol;is ut;l!1 

:1 jnd-acnehet. hason\6 kütcg· jelentkczil:. 
\,-élcrnt.:11\·ünk ~s tapasztalataink szerint, a inorrhunl 

tevcs kiinduh;s alapján eló<illitott szer. 111ely egyaltal~ilian 
nen1 pótolhatja a haln1;ijnlajat, nagyobb acla:.,:ban g")·o111or

bt:lhurutokat idét. elu~ s/it rncg'történhetik. ho;..:·y a ro1nlntt 

llaln1;í_iolajból kt'.szitc-tt inorrhuol lllí..:q.:.:es hitt<ísú ptorn;ltin 11 k~tt 

.;s tartaln1az. 
1i•' 
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Irodalom. 1. La fag e. Du morrhuol. Bulletin gén. de Tht!rap, 1885. 
II. I', 417. - 2. Ch azenutl. EtudCs cliniques sur le morrhuo!. Thése de 
Pari~: 1887. 

54. ll!yrtol seu lllyrthol. 

A Myrthus communis (Myrtaceae) illó olajfoak 160-170° 
e. mellett forró része. J(ör1nyen mozgó, vízth;zta, átható, de 
kellemes szagü: csipős izű folyadék, mely keverék e 
eucal:rptolnak és egy a terpentinolajhoz ha
son 1 ó i 11 ó olajnak, valamint egy C10 I-I

1
G 0 kép-

1 e tii e a mp h o r na k. A myrtol élettani hatása megvizsgálva 
ni ne s e n, de azt hiszszük, nem sokban különbözik az a 
1nyrthusolaj hatfísától. rnely·et I.., ina r i x és Deli o ux de 
Sa vignac lranczia orvosok rnéÍ.r évekkel ezelőtt használtak 
és hatásra nézve niegvizsgáltak volt. L ina ri x szerint a 
myrthusola_j a külbőrre nen1 hat izgatólag, sebekre, nyák
hártyákra azonban igen. oly·formán körülbelül. n1int a terpen
tinolaj ; a szájban n1elegérzést okoz. a nyálelválasztc:íst fokozza

1 

.s 0,6-0,9 gmnyi adagokban emeli az en1észtést, mig 
nagyobb adagai nauseáL nieteorisinust, fófáj;.íst, a test elern}'e
dését okozzák: a vizelet. a kilégzett levegő rnyrthus-szagú 
lesz, s a vizeletben légenysavra bő fehér csapadék keletkezik, 
1nely azonban nen1 fehérnye. l(övetkeztethetünk ki.ilönben a 
myrtol hat~isára, tekintve annak eucalyptol tartalrnát, az utóbbi 
hatásából is. i\-Iindenesetre van rohadáse!lenes hatása is: de úg}"" 

látszik, hogy az gyengébb, 1nint a terpentinolajé. }\ tubcrculu1n 
bacillust E i eh h o r s t tapasztalatai szerint nen1 sen11nisiti 111eg-t 
se1n a lépfene bacillusokat. 

./\. 111yrtolt E i eh h o r s t aj<inlotta a légzószervek putrid 
bántalrnainoil a légutak desintectiójcíra és pedig per os nyújtva; 
u. i. a rnyrtol legnagyobb része a légutakon át ürülvén ki, ha 
gyon1ron át adjuk is, érintkezik a légütak nyákh<irtyájával. 
E i eh h o r s t <Jl ö grn1. 1nyrtolt tartaln1azó gelatintokocskcikat 
haszn<ilt putrid bronchitis, sphacelus pu\111onun1, bronchiectasia 
eseteiben. valan1int ti.idővésznt:l is akkor, ha a köpet btizös 
volt; a capsulákból 2 ór. ó!-3 drbot vétetett be. A bete
gek jól tlírték, s a köpetek blíze gyorsan 111egszlint. /·\z el
járást a légutak putrid folya111atainá\ jobbnak tal<ilja, n1int a 
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Scoda által ajánlott terpentinolajos belégzéseket. l:tészünkről azt 
hiszszük, hogy az eucalyptol ugyanezen szolgálatokat teheti. 

Nen1 érdektelen e helyen feleleveníteni, hogy a myrtus
olajt 1878-ban L ina r i x inár alkalmazta bronchorrhoe<inál, 
bronchitis foetidcínál, blennorrhagiünál cs vaginitisnél, cystitis 
acutánál. s azt a terpentinolajjal egyenló hatásúnak tnondja. 

R:~· P.lyrtoli gt!.. f> 
Det. in c:i.p;;. g:ebt. 
Dent. tal. do,:, ..\'r. :20 

JJS. 2-3 <ír. 2-H s;:emet. 
(ö c;-;.;pp = U·1fl gm.) 

Iroci.alom: 1. Hn~cmann-!Iilger. Dic l'11:u1;:cn,.;tnfi'c, lld. II. 

.;;;. ~J8?3. -- :?. E i eh h o r,: t. De,:infcctinn dt:r !.uí11ri:gt:. \Yit:n. mcd. l'rc;-;se. 

1888 . ..\'r . ..!2. H. L i 11 a r i :-:. 1 )e l'cmploi du myrtol uu ~'.;-;sencc de myrte 

t:tc. thJ,.;c dc l':iri,:, 1878. -- ·L Ll c] i u 11 :-.. dl. :-; :i. 1· i g na e. l.e .\Iyrtc (o: 

se,: prnpriété',: thérn.p. Unll. gé11. dt: thérap. t. XC. l'. Hifi. 187f:i. 

55. Orexinum hydrochloricum. '') 

Vegytan. P e n z o 1 cl t 1800 elejen rnint ston1achicun1ot 
ajúnlotta e szert. l:'.:.lei11tén chinolinszánnazék lévén antifer
rnentativ hat<is<it vizsg-álta, n1ajd élettani hatás;i.t. „~\z utóbbi 
vi:-:sg<ilatok alkaln1<lva! l!g"yik tanitv;ínya 1nas-<in tett kisérletek 
alkaln1ával crós ét\'ágr-c:n1elkcd~st észlelt.. r•:z adott irányt 
a további kutatásoknak. 

}\z orexinu111 Yagy .sósavas p h e ny 1 cl i h i cl ro eh i n
a z o l i n Paal és 13usch ~Utal clllittatott eló . .s a chinolin szür
n1azékok egyike. /)sszctéttlc követkczó : 

CH 

H, 

CH, 

Színtelen~ fénylii tuket képez. l{ét tó111ccs krist•lly\'izct 
tart<d111az, rnclyet huzan1osabb sz;:íritús után el\'eszit. l\-Iig· az 
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orexin 111aga rnajdnen1 oldhatlan vizben, sósavas se.íja n1e\eQ 
vizben könnyen oldódik .• :\z orr nyúkhárt)·á_iát crósen izgatja, 

kescrLi izú, ég·etó ut6fzzcl. 
Hatás. Használat. P e n z o l cl t vizsgálatai a következi: 

crcdn1ényeket adták: ()'00ö-0·02·nyi adagja az orexinsónak. 
békáknál n1ozgúsi húd~s tünetei között habilossá voilik; a 
hüdés a körzetből l<ltszik kiindulni. .'-\z állat vére fekete!' 

sz1nú lesz. il'Ielcgvérü eíllatoknál sen1 a kötóhártyán, sen1 a 
gyo1nor ny<ikhártyáján, se1n a kötőszövetben n1aró helybeli 
hat<ísa a szernek nen1 n1utatkozik. o·05 gr.·nyi adagban nyulak 
böre alú fecskendezve különös hatc.íst Pcnzoldt nen1 látott. 
0~25 ~T. adagra azonban int'.rgezési tünetek ;:i!lottak be! u. n1. 
reszkett'.s. clonicus és tonicus görcsök, neht'.z l~gzés, szapor~~ 

.sz1vvcrCs, incly tiinetc::k azonban néhány óra n1lilva n1eg· 

sziintek. 
Nyúlnc:íl belsr'-ileg U·B0 gn1. egy kilogn1. testsúlyra szá

n1itvaJ rnúlékony hüdt.'.:si tüneteket von n1aga ut<in. i\z orexinsó 
tön1ény oldata friss \·érrel összekeverve~ a vCrt piszkos sötét 
vörösre változtatja, a piros vCrtestecsek clpusztülnak~ s a 
színképben a 111ethaen1oglobin csíkja jelenik rneg. A vér 
rothadás<Ít az orexinsó ()·2iJ/ 0 -os oldata n1ár hátráltatja, kcir
nernző bakteriu1nok (staphylococcus pyog-.1 életképességét azon
ban ezen oldat ne1n befolyásolja. 

P e n z old t nak en1beren tett vizsgülatai szerint az 

orexinsó <illitólag valódi ston1achicu1n. 1ncly a gyon1or11ak 
inindcn irányú n1üködését javitanL en1elni lenne képe.s. Fcl
nott ernbcrnél 0·25-0·öO gin. az éhség érzetét teten1esen 
fokozza, a gyo1nor en1t.'.:sztési képesség-t.'.:t feltünően elh111ozditja. 
s a gyon1orncdv szabad súsav:inak rnegjelenését sietteti. 

. .-\ gyógyszer gyógyhatását Penzoldt Ctvágytalans1iggal 
j<író különbözó b<intalrnaknúl próbálta ki, így n1útétek ut;:ln 
elgyengült betegeknél. tüdóvészeseknl!l, súpkórosoknál, sziv· 
bántaln1ak és tüdőt<igulat eseteiben~ legritkcibban azonban g)·o
rnorbeteg-eknél. a szernek a gyon1or nyákh<irty;:íjára gyakorlott 
izgató hat;lsa tniatt. 36 esete közi.il Ö esetben sen1nli hat<is 
sen1 n1utatkozott, Ö esetben kétes volt a hatás. a többi esetek· 
bet) azonban félreisn1erhetlen \'Olt az. sót nt.'.:ha 111eglepő erecl
rntnyeket is lútott. :\éha 111<-lr az els1) adag után néhán}-

OHEXl::"ilDI ll':t'fJHOCl!LOI\lClDJ. ~·fi 

ór<ira az addig- hiányzó étv<i~<yérzet be;lllott. n1áskor csak 
több napi adagolás után. J(ellen1etlen 111ellékhat;:ís, niint égetó 
t.:rzés a tcipcső 111cntén 1 hányinger, húnyc:is ritkún 1nutatkozott. 
P e n z old t O·H-0·2 grnot adott egyszer vagy kétszer napjában : 
helybeli izgató hatása 1niatt czélszeri.inek bizonyult a g·yógyszert 
nagyobb n1enn)·isl:5lí folyadékban (p. o. leveshe11_) rendelni. 

l~ l ii e k z i e g t~ l 17 esetben a\kalinazta az orexinsót, 
s a legtöbb esetben ked\'t:zO hatüst ~szlelt; -± esetben az 
:'.:tv;igy javult. :--l esetben feltilnóen gyarapodott, 7 esetben 
rc:ndessé lett. I-I<.iroin esetben teljesen hatástalan volt a szer, 
sot hüny;lst vont 1nag-a után. 

l(ev~sbé kedvezóen nyilatkozik I 111 r <.'.cl y tr. ! l.:::Ctli tnr. 
klinil-:<ijc:lróJ:1, ki 12 esetben tett a szcrrt:I kisérletet. _..\.. lictegek a 
szert ne1n jól tlírték, húnyúsi ing-ert okozott az: ~s csak 7 eset
ben n1utatott étvúg·yjavítcí hat:lst. a többiben ncn1. Legfeltü

nóbh volt a hat<'1sa kct cirrho~is hepatisban szenveclónél, 1níg· 
::>z1vbajosoknél1. phthisicusokn<íl ne1n hatott. i\ kelle111etlen 
n1c:llékhat<isi tünetek 1niatt (húny<ís. Cg-(:; t.'.rí:es) J 111 r é cl y tr. 
n e 111 aj tl n 1 h a t j a ;Í. 1 t a 1 <i n o s h a s z n ü 1 a t r a. 

:\f i.i l le r sen1111i hatúst sen1 látott ttile. :\I art i u s 
2~J esete közül csak ötben n1utatko1:ott kcdvczú eredn1ény; 
hasonlók }{.e i eh 111 a n n és lJ 111 p fen b a eh tapasztalatai is. 

.t\z iroclalnii adatokbül kittinik eg-yrészt az, hogy a 
gyon1orra eri1sen helybeli i;:gatú hatásü szer az orexinun1 
rnuríat„ s c:zért 0p úgy 1nint az izg-ató keserti anyagok. 
t:hségérzést. vagy talán inkább ahhoz has0nló égctó érzt.'.st 
okoz_: valr'iszinlí, hogy gyon1orn1ozgásokat is provocúl, tal<in 
i.'érbfivé is teszi a nyákh<irtyát. s 1gy a g-yon1ornedv elválasz
t<isát is c\6segiti. I(itünik azonban az irodalini adatokból az 
is. hogy eddigi alkaln1azása n1ég nélkülözi a kel\ó kritikcit. 
I~ehet. hogy kelltien kiválasztott esetekben, tehcit rationúlisan 
rendelve (a ini csak akkor lesz persze lehetó. ha a gyornor· 
ernésztl'.src való hatúsrit apróra is1nerni fogjuk), kech·ezóbb 
lesz a hircilat. l~gyc\{;rc úgy látjuk. hogy izgatott gyoinor 

1,gyakori húnyás. fújclaln1ak) aclagol<is;ínak határozott ellen· 
javalatát képezi. 

Adagolás. P enzoldt 1-2-szer napjciban o·;\-t}5 '.;·n1ot 

ajúnl a szerból és pedig capsula an1ylacea-ban. vagy egyszerűen 
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ostyiban. Eleintén ge\atinnal bevont pilul;:iban rendelte, a lab
dacsok azonban a gyon1orban lassan oldódtak fel: s így elő· 

nyösebbnck tartja a porban rendelést. Czélszerű, sőt igen 
ajánlatos a bevétel után azonnal egy csésze n1eleg levest 
inni, ekkor az égó érzés, érnelygés elkerülhető. 

Rt. Urexini hydrnchk•r. 
Extr. 1.:cntianae 
l'ulv. rad. Althaeae ;1a qu. s. 

ut f. pi!nl. ::;o. 20. 
Ob<lt11.:. Gclatína. 

iJS, '.\"apj. 1-2-si.er ;\-5 ,;,:emel. 
ntát,:\ 1 cst:s,'.c k\·c~\. 

(l'eu;:nldt.· 

N;"· (Jrexini hvdn•chl1•r. 
S:tt.:char ah!. 

Jf. ( puh·. div. in <lo.~. ae•!ll. 
:'\n. 10. 

!Jd. in caps. amy!ac. 
S. :\"apj:í.b;u1 2 >~ 1 db1Jt: ut<Íl\;t cgy 

csCs;'.c meleR k\'<~,;t. 

Irodalom. !'cn;·q]dt. Th1:r:q1 . .\lun:1tsh. lö!HJ. !!. - ~. <;liick

.'. i ege l. l'r:\gcr med. \\"ochenschr. lf:.:\!lJ. !;), - 3. lm r C dy. i l1To~i hctil:1.1•. 

lt'BO. 13. - ·L .\liillcr. Thcrap. ~lnnatsh. 18\JO. \.[. - f:i . .\larti n,:. 

Dem~clw lll'.:d. \\.udit.:nschr. 18\!0. 2C!. - G. I'. e i eh ili :1 1111. Ucutsch. me1l. 

\\'0d1cnsd1r. l.SHO. 81. - /. l. mp f e 11 b a eh. Therap .. \!unntsh. 18UIJ. X. -

H. i't.: ll '-' l dL Tht:r:t!'· .\J„n:tlsh. li)\l:I, \.[!. 

56. Parnldehyd s az E!aldehyd. 

C,, H 1, IJ,. 

I-Iivatalns a i\I. Gyk. II. kiad. szerint. 
(-!-!;;· c·1111. <:11:;· c11r1. Cll:•· 1:11u = ': .. 11 1, 11:. = 1.a2. 

Sd'ntclen. saj:it:-;:igos fÍÍ:;i'.t.:l'c-"' t.i;; cgy:;Jctsmind fojl(, ,,,:agti fu!y:Hlt:k. 

Faj_,;lilya lJ·\l~IS: forr;i . .:pontj:\ 12·Í·1'. Lt:hútn: lOfl-on mcg(oha~k• .. "lt.Íntdt:H, 

l:rist:i!yP,: tiimcggt; Ligy meg. Tí:: . ..:tilyrt.i~;-. \"illit:11 11ld<'•dik · lior . ..:zc.~;:szd ,:,; 

:<t:tht:rrcl c:],:g-yithet(·. 

I-Jirlegt:n t::htctt \ i<'c.~ uld:t\:t a i'dforr:dá_,;J;qr rn<:g.::t':aro:;ndik. 1 J!dat:\ 

:u. egy c_,;epp n:icronlüggal elcgyftctt anHn„nia\:n_,; c,'.ibtnld:l.tii(,j mcll!gcu fém-

Scmkges kémh:tt:isü le;.:ycn. A": ulr:t<iú jt:g hhmt.inii!:Crc lehútn.:. kri~

t:dyu_,; ú.,llH~ggc íagyjon meg. 

_\,: :ltp~ir(,J•.•gtat:isk"r cg..:~,; meuuyi~ége l~·V'-on illanj•,n cl. 1 la t>-10 
gr:unm p:iral(ieh_ydt.:\ \·j,:fiird(,n ho~szali!> ideig mdt.:giti~""· t<>l:dete~en cbz;íli. 

:\ 11<.!lkiil, h<'.liY itle~en ;::i,m:i.t!Í. nem ilhn/, n:.~,:(;ket hagyna h;itr:i. \"i;·e,; 

„JtJat:1 er.u~tnitrátt•'d ne zavar„~ndjék J!H:g:. 

.\ féuyti'íl mcg-(•Ya
1 

j".J z:ir1", edénybt.:u Ltrt~d. 

Egye., adagja lcgfr,Jjdili i\·OIJ gramm. 

:\api :1d:tgj:t lcg:fiiljcbb G·un gr:irnn~. 

Vegytan. 1\ paraldc:hyd hypnoticu::i hatüs<ira 1882-ben 
l~ervello tette az or\'Osokat figyelr11essé: s 111int ilyen azóta 
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egyik leggyakrabban használt pótszer e a eh 1ora1-
h y dr át na k. Nevét 1855-ben Gerhardtól nyerte. 

A paraldehyd az aldehyd 3 n1olekulájának egyesülésé~ 

bői származik, tehát az aldehydnek polymerje; !C, H, 0 = 
aldehyd; C, H„ O" vagy (C, H, Oj;, = paraldehyd). 

Szerkezetét következőleg lehet feltüntetni: 

CH, 

C-H 

() 0 

CH, 

1-1 H 

Paralclehycl az de aldehyclnck lehútésckor JO létre, 
aldeh)·dból paralclehyd kC:pzócljék. leg

nagyobb valószinűstg· szerint idegen an.yagok kis rnennyisé
gének jelenléte is szükséges. inert az absolut tiszta aldchycl 
lehútéskor netn rncgy át paraldehydbe, r111g ha tisztátlans;i
~ok nyon1ai rannak jelen, az könnyen n1egtörténik. 

1(olbe szerint, hogy 

;-\ paraldehycl különben gyárilag kö\·t:tkezóképen ;:í.1\it
tatik eU-i: 1\ 0°-ra lehútött aldehydct kevés híg kénsav\·al 
vagy kénes súsavgázzal hozzuk össze:, s jól elz<irt edényben 
állani hagyjuk. J-\z ily hófoknál ezen eljáré:isra szilárd alakban 
képzódó paralclchydn'.il a n1ég változatlan aldchydt:t leöntjük. 
s az elóbbit hidegben jól kipréseljük. végre rectificéiljuk. 
_-\ sósavhoz és kénsavht•Z hasonlóan polytnerisáljúk az aldc
hydct a lt'.:gcnysav, a chlórszénéleg és chlórzink i::i. 

i\ paraldehydnck fentebb a i\L Gyk. után adott sajáts<igai
hoz hozzátehetjük rnl:g a kövctkezóket: i\ paraldchyd chloro
for1nn1al. szénkéncggel. folyó paraffinnal és benzollal is kr..:
verheth, ép úg-y légenysavval is. ] kc1n. tön1ény kénsavban 
néhány csepp paraldehyd feloldódik. dc ncrnsokára n1ind 
crósebb és ercisebb barna szint \·esz fel a ke\·erék. 
csepp paraldehydet porczellúnle1nezen szétfol;:ni eng-edlink. s 
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tgy-két csepp kensavat folyatunk re<:i. zöldes-sárga színeződés 

jo létre. 111ely azut<in barnci.ba, n1ajd feketebe 111egy át. 

.i\. paralclehycl jr'1l záró söt0t kis üvegekben tartandó. 

Hatás. r\ paralcleh.yd hypnoticun1. 1nely a norn1alis 

<ilo111hoz hason\6t hoz létre; 1nicl6tt azonban a hypnosis be~ 

következnék. többe. kevésbé heves izgalon1 is észh:lhctó az 

állatoknál; e1nbcrné! ezen i:q.~alon1 alig, vagy csak ritka ese
tekben jelentkezik. .i·\ paralclehyd tehút 111int hypnoticun1 az 
agykéreg idegsejtjei protoplasrncij;ínak tevékcnyscgt:t felfüg

geszteni képes. tön1ccseinek egyensúlyát az csékenybDl a 

k(')zöhyösbe vag-y ;.íl\óba képes helyezni~ dc n1ielhtt ezt tenné1 

a111az idegsejtek protoplasn1újának te\·ékenységét en1cli. foko

zott izgaln1at hoz l~tre. épen ugy, n1int a chlorofor111. a 
chloralhyclrélt vagy a n1orphin. Ezen izga\0111 a különböző 

allatfajok. sót üllatindivicluurnok szerint is küliinbözo ideig 

tarthat és külónbözó fokú lehet. 111irc azonban az adag nagy

saga is befolyással van, 1nég pedig tigy, hogy az izgalorn 
foka és ickitartarna az adaggal forditott arányban áll. 

... '\z agyon kívül a f;erinczvelőre is tcternes inér\·ú ha
tást gyakorol a paraldehyd, n1ennyiben annak reílextevékeny

ségét fel képes ft.iggesztcni, ha nagyobb adagokban n.yújta
tik. l~ e r v e 11 o ezen hatást állatokn<il csak hal tilos adagok 

utein lútta, szerz(} látta akkor is. ha erós hypnoticus dosisok 

adattak, n1elyek n1ég eg-yc:iltalában nen1 \·oltak ha\;:í.losak. De 
hitta azt is ugyanily adagokra, hogy 1nielótt a reílex.tevl

kenység alászállott volna. a reflexek lokozódtak: hal;:ilos 

adagokra azonban ezen észleletet nen1 n1indig· tehette. 

_'-\ nyültvelő egyes centrun1aira 111<.ir hypnoticus ad;:q;,:·ok 
is gyakorolnak hatüst. _,\ légzések szárna p. o. n1ár ily ada

gokra is le.sz<ill ; eleinte ug.yan 1nélyebbek a légvételek a 

rt:ndesnél, késóbb azonban feli.iletesc:kké lesznek. ~A.. szivn1oz

gat6 centrun1ot, vaguscl..'.ntrun1ot a pnralclehyd ne111 1Júntal-
111azza, az edény1nozgató centru1not azonban gyorsan bénítja, 

a vérnyon1cís lesz;ill ennélfogva, s a test edenycinek tágulata, 

teh;it az agycdényeké is~ a hypnosis t:g-csz tartania alatt fennáll. 

l~hbiJI következik. hogy a test hője is lecsökken kevéssé
1 

nag}·obb lévén a hókisug;"irz;ls. 

_-\. paralclehydnek halc:llos adagai a lt·gz(·)centru111 tevé-
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kenysCgét fokozatosan lesz<Íllítják, vegre felfi.ig·gesztik, s a 
halál lassú fulladás folyt<in áll be. J\z ;állatok mesterséges lég

zé~sel n1egn1enthetók . .i\ sz1vver~s n1indig tüléli a légzés 111eg-

állását. 
~;..\ paraldehycl-hypnosis alatt a pupi\l;ik kitágulnak. l'.:nnek 

azt vc!le111, centralis oka van, valószíni.ileg az oculon1otorius 
sphincter-rostjainak központját bénítja a paraldehyd. IZis adag 
paraldehy·d a bélgátló idegapparatust fokozott izgaln1i állapotba 

hel\·ezi naav adaa bénítja : e tekintetben tehát é:j) ÜS!'y visel-
r 1 ;::,, :::> , ' '-' 

kedik, 1nint a 1norphin. 
/\ \·izelctelválasztást a paraldehyd fokozza. ez az edtny

hi.idésból rnagyanizható: tekintettel CL Bernard és l~ckhar<l 

adataira, 111elyek szerint a vese eclény1nozgató idegeinek 

átrnctszése pnlyuri;it von n1aga ut;:in. r\ paraldehyd a g-yo~ 

n1orbtil. bélbf1l. bél alatti kötószövetből v;iltozatlanul ts gyor

:-;.an sz1v6dik fel a \"érbe, I-Iogy vajjon a paraldehyd elég·e a 

szervezetben: va~y pedig \'<Í.ltozatlanul i.inttc:tik kL s ha t:le:-:·. 
n1ennyi Cg el. n1indczt positiv adatokkal pontosan eldönteni 

ncnl lehet. rr t'.-n:;.' az, hogy t:rnbcrnek. állatnak lehelete a 

paraldehycl-hypnosis alatt. de néha n1ég azut;in is nt:!hány 

ór~li1 ;,lt kellen1etlen paraldehyd szagLi. Teh;it ügy látszik, hogr 
nagy re sz v ~i l t o z a t 1 a n u l ürü 1 ki. t'.:s pedig a tüdó· 

kön át. l~gy csekcly n1cnnyist'get azonban a vizeletben is fel 

lehet találni, s valószínú, hogy a nyúllal, verítékkel szintén 

liriil 'ki paraldehycL 
}" r ö h ne r úllatokon tett kisérletek alapjún úllitja, hogy 

íl paraldehyd~ úgy 111int az aldchyclt:k általában~ a vérre t:rósen 
rcclucúló hatásli, fóleg herbivo1«.íkn<il. l~n1bernél ezen hatá;.;t 

nH.:g nen1 észlelték. 
I-Ia állatoknak hosszan adagolunk paraldehydet. tehcit 

ha idülten n1érgez:d.ik azokat. ügy a szívnek zsíros elfajulását 

észlelhetjük. l~z okozza az <illat halúlát is ily esetekben. 
:\ paraldchyd és strychnin között pharn1acologicus 

antagonis111us <íll fenn, 111ely azonban csak egyoldalú: ép ügy. 
1nint a strychnin és a chloralhydrat között. t. i. a strychnin- · 

n1érgezés tüneteit paralclehyddel n1eg lehet szüntetni, s az 
állatot n1eg lehet n1enteni a strycbninhalúltóL 111ig a paraldeh:yd~ 

halit! bekövetkeztét strychninne\ n1eg ncrn lehet akadályozni 
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Ugyanily antagonisn1us áll fenn a thebaint és brucint illető

leg is. Nevezetes, hogy a paraldehyd és picrotoxin között az 
elet1nentést illetőleg kétoldalü az antagonisn1us. 

A paraldehyd és chloralhydrat hatásai közötti különbség, 
hogy az utóbbi a szívre hűditő hatc:ist gyakorol, az auton1aticus 
centru1nokra húditó befolyása n1iatt, továbbá, hogy az utóbb 

helybelileg lobokozó. sót 1naró hatüsú is, - n1íg a paraldehyd 
a szivet nern bántalinazza, s helybelileg kellen1etlen hatásai 
nincsenek. 

Használat. i\ chloralhydratnak elsó n1eg-b1zható helyettesí
tóje a paralclehyd. 1nelyből H-(i g1n.-nyí adag "ernbernél 1nár 
eh.:ggé iné\y, 5-6 Ór;.í.n át tartó álrnot hoz 10tre, feltéve:. 
hog}- a környezet csendes: a tc:ljes adag cgyszc:tTt.: történt 
bevétele utún 15--4:) perc1, nnilva áll be az ;-ilotn. I-Ia a 
betegek ülo1n közben fe\ébresztetnc:k. is1nct elalusznak. ~-\z 

ébredés könnyú. fejf~ij<is, én1clyg·és, gynn1orhurut, vag-y n1;is 
kc:llen1ctlen utóhatások nen1 jelentkeznek. :\ paraldehyd ada

golás;lnak cgycdiili <Ln1y()ldala a paraldchyd szagü lehelet. 
111ely az ébredés ut;:in 5-H óra hosszat is eltart, inert inint 
ernlitettiik. a paralclehyd fóleg a tüdúk :lltal küszöböltetik ki 
a .c;zcrvezc:tbol. 

1) uj a r din -13 e a u 111 e tz szerint a paraldehyd 111int 
hyp11nticun1 fölötte áll a n1orphinnak és chlorálnak. 1(. i ege l 
tan;ir giesseni kórodcijárúl .i\ o o r cl e n ideges agrypniánál 
feltc'.tlerlli! dicséri: jó sikerrel hasznúlta különben oly betegeknél 
is. kik en1physen1úban, hörgöcshurutban, tüdó\·észben, gerincz
l);l11tahnakban~ szivbAntaln1akban: ncuralgiúkban, idült izületi 
csuzban sth. szenvc:dtek. s <i!n1atlanok voltak. J( u r z F!órení:
ben :J-4 Glll.-tól n1ég· oly eseteldJen is l.:ított erec1111ényt. 
111idun a chlora\hydrát nein hatott, s n1egjegyzi, hogy alv<ÍS
knr <llotnkt:pek nen1 zavarják a nyugalinat, 1ncgszok<isról szólani 
ncrn lehet. s 1gy az adagot idók folyt<:ln cn1clni nen1 kell. 
l\en1elyek a 1negszok<ist illetó!cg nen1 osztják e nézetet. p. o. 
}-) e r g e r, ki állitja, hogy csekélyebb fokát a 1negs1,ok;isnak 

· gyakran t.:szlelte. 

I ... e e e h (~\Ianchester) es D u j a r din - Be a u n1 e t z 
niorphion1anián<il az el\·onüsi gyógyinód tartaina alatt kitúnó 
eredniénycket lúttak a para!dehydtó\. 1-I o cl g· s o n köszvénynél 
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dicséri fájdalomcsillapító s altató hatását, mit a chloraltól 
hiába várunk. 

0 t t a r i rheu1naticus tetanust gyógyított paraldehycldel; 
n1eiyböl 6-8 gmot adagolt naponta, s 10 nap múlva be
állott a gyógyulás. Több oldalról tett állatkisérletek azon 
alapos reményre jogosítanak fel. hogy embernél strychni~nel 
s más tetanisáló szerekkel történt n1érgezés eseteiben, ha 
elég gyorsan történík a paraldehyd alkalmaz<.ísa~ életmentő 
hat{tsú lehet. 

Az eln1egyógyászatban a paraldehyd 1nindjárt nagy tért 
foglalt. Legelsó. ki elmebetegeknél alkaln1azta I~ a n g re u te r 
volt (Dalldorf!, utána K o n rá cl Jenr'> tr„ ki Bécsben tett 
kisérleteket, majd Roth e rVarsó), S t ra ha n (London), 
l'vI o r s el 1 i ( TurinL G u g- 1 (Grácz) kisérleteztek a szerrel 1 

mindnyáj;111 kedvező ered1nénynyel. Dicsérik hat<isát n1aniacus 
izgalmakn<il, terjedó hlícléses butaság izgaln1i szakában, nehéz~ 
kórosnk féleln1i és borongó <illapotaiban, ídeges áhnatlanság
nál, ~ különösen deliríurn tretnensnC.:I. I~eggyengt.;bb volt 
hatása depressio állapotokn.ál ( n1clancholia.1. J( r a f f t - l~ b ing 
kitúnó h.ypnoticun111ak tartja neurasthenicusok és hystericusok 
üln1atlanséigánál. azután idült ideglnintaln1akban szenvcdóknél is. 

J(edvezőtlcn vélen1ényt rnond a paraldehydról I\.enk, a 

stuttgarti l(atharinenhospital orvosa. ki csak deliriun1 trc1nens~ 
nél látott ked\·ező erec1111ényt. s ne1n hiszi. hogy son1aticus 
betegségeknél a paralclehycl helyettesíthetné a chloralt és a 
inorphint. 

~-\ paraldchyd adagolás <inak java 1 a t a i tehát 
j (~,1 \' a l b ó v eb b e k. 111 i n t a e h 1 o r a l h,,.y d rá t o t i \ \ e t ó 

j a v a 1 a tok. n1ert cgyrészról szívbúntaln1ak. köszvény. 
hysteria eseteiben jclcntkezó é.ilmatlanséígn.ál is rennállanak, 
továbhci akkor is, ha fájdaln1ak okozzák az ;íln1at\ansügot, 
n1ert nen1 tagadható. hogy a paraldehycl nén1i anacsthcticus 
hatással is bir: ez utúbbi tekintetben a 1norphinnal ugyan 
nen1 állja ki a versenyt. de a n1orphin keilen1etlen mellCk~ 

hatásait sen1 osztja. 

Ne111 kisérlették ugyan nH:g 1ncg e1nberen, dc elinc.!leti 
alapon hiszsziik, hogy bcválnc':k a paraldchyd ólon1kölíka 
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eseteiben is, n1ert a bélbeidegzésre o\yfonna hatüst gyakorol, 

rnint a tnorphin. 
I'.:. 11 e n j a v a 1 a t a a paraldehyd adagolásának kevCs 

van: No o r cl en en1líti, hogy kon1olyabb gyomorbajoknál. 
gégetuberculosisban szenvedóknél ne adjuk : az első esetüen 
gyomorgörcsöket, hányást idézhet az eló, az utóbbi esetben. 
1nidőn a szervezetból a légzés ütjc:in kiürül, erósen izgathatja a 

n1egbetegült gégerészleteket, s görcsös köhögCst idézhet eló, 

n1e\y alig lesz csillapítható. 
C e r v e 11 o és \T a le 11 ti legújabban a para\dehyd 

con1bin<ll<isát n1orphinnal aj<-inlj<lk: e keverl:kkel oly esetekben 

is kitLínó cn.::d1nCnyt érbetni el. n1clyeknél paraldehy<l <ilinot 

rnég nen1 hoz létre. inorphint pedig nagy adagban nyújtani 

llt..'!11 czclszerú. 
~-\ keile1net!en 111ellt.'.:khat<ísi tünetekt:t 1nt:lyek leiratnak. 

vagy idiosynkrasiüra kell visszavezetnlink, a nli utoljára n1in

den ~·yógyszcrrcl szc111ben is fennúllhat. vagy a túl111agas 

aJa;:.:·okra. Ily tünetek: szedli!cs, cong·esti()k, tark 1:'>111cre\·s0g, 

(.:brede." után fóf;íj;ls, h.:iny<is. bódults;ig, ;1 hat<is kezdetén 

izgatotts~i.g. rt.'.s;.:egség'. lndividuúlisan kellen1etlcn az ébredl'.::' 
utún nl:h;lny· urüig· tartó paralck.:h;.'dszaga a lehetetnt:k, a 

n1i0rt nénll.:ly betegnél be is kel! szüntetni a tovcibbi adagolást. 

1-!a a paralclehyd hosszan es nag·y ada;..:·okban nyujtatik. 

idült n1c:q.,.;·ez·~s fejlhdhr.:tik ki, hasonlóan a ch\oralisn1ushoz. 

l(ra fft-1;: b ing !e1r e;:·y br.:tcgct. ki óriási napi ada~·okat 

szedett rn:ir e;;y eg·ész éven ;lt i 36,0 gnn. pro die.l. l~nnl:l 

tren1or. az e1nlékezet t.:lvr.:sztl:sc. halvúnys<íg-. a zsirpárna sza
pornd.:ísa. a:;, ízon1tOJlus lefokozottsága voltak jelen. ()ly bcnyo-

1n;ist tett re;l az eg·\·0n. 1nint a ki (dkoholisn1usban szenved. , . 
l'.:g·y 1n<isik ('~sethen ug·yanasak J( r a r r t-1': !J i 11 g idült paral

dehyd 111ergezésben szen\·edi">nl:l dcliriun1ot észlelt. ].!:zen egyén 

;)( 1--tO gr1not fngy;lsztott el napnnta, t.:s pedig n1ür hónapok 

ota. ~-\ kórkép az clobb leJrt volt: <l !assll elvon<isi g-yógy-

1nód alatt deliriu1nok. epi!cptifonn görcsíik jelentkeztek~ Ille· 

lyck egy héti~· tartottak. s csak na~y adag opiunl!nal volt;ll: 

111eg:.;zUntethethk. 
Adagolás. :) e cl a ti v a cl a g- be\s/)\eg 1 ·f>--2·0 gn11. pr(' 

dos.~ h y p no ti e u .s a dag· ;J·C-H·O grn1. prn dos. I .egjoh11 

. ' t'"' 
~ 
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vagy nycíkos folyadékban, vagy eg-yszerú édesített vizoldat

ban rendelni. fz. és szagjavítóul syrup. acetos. citri, s.rrup. cort. 

aurant.. ol. rnenthae czélszerűek. r\ hypnoticus adag egy

vag)- kétszerre este lefekvés elótt fél órával adandó be. 

Strychnin-n1érgezés~ tetanus rheun1aticus és traun1aticus esetei

ben e1nelniink kell az adagot szHk:-;ég és belátás szerint. fJos. 

n1axin1. pro dic H·O grnl. 

1-:\őr alú fecskendés alakjában fájdaltnas, tehát így ne1n 
rendelhetn csőre alakjában ·nyc.íkos oldatban jól alkalrnazható. 

/1~~. !':u·:ddein·di fr(! 
_.\1p1ae rÍe::t HlO·{J 
:-i)Tilj<. t.:nrt. ~\uraut. 21}(1 
01. :"lknthae pip. gtt. 2. 

.i. fis. E,;k fdét t~gy,;.:errc l>(:l"l:trní. 
h;c ;\O J•. :ilatt :ilum nem kiivet
ken1é1: lw. :e 11i;í~il: f..:kt i::. 

l':traklehvdi 
Rlrnm a-~; l!Hl 

(ll_ Citri gtt i\ 
.\qn:te de~t. \J(HI 
:-;ynq>. simpl. ~i.HJ 

,l/ LJ-~.ia i, ;;<~:·!~~ l .. ~/,n e~~;;;:t~r~~ ·::~J:'.\"'t~ll~:Ji 
! ::-n:::;·:!. 

Ircd.a:on1. 1. (_'e.: r \. t: 11 u. :\rchirt·~ iwr k ~cic-ii,:e med, \'ul. \'L '.\"„, 

!:.!. t:,. \"n!. \'!L .\"u. 1. - 2. C. .\n:h. 1·. exper. l':1thol. n. l'harmaenL 

!id. :\\"J. - ;1_ !'. :\ l li 1~ r t" ni .. \rchi>"1.:s italien!l(!~. lHSH. '.\"n. 2. -
·L !; rr> w !l. :\ntt~~ nn i1:ua!dt:hytlc. Tht: llriti~h m1:d.-J•·rnrn. lSSH. :"lby Hl. 

- f1 .• \l" r ~ l: l ! i. l ;:u1.:'.ta degli „spitali. !HSH. '.\"o .. 1, fi. G. - G. l' eret ti 
g_,r1. klin. \\"„~hl'!hchr. ltl:-1:-\. útt. - 7. Ucrg t: r. !lr,_:_,l. :tr~tl. ZeiL,chr. 

!SS:-i. .\"n. (í. - -.:. l,:-,ngrcHt1:r .. ·\rch. r. !'~yehi:1rit: u.X..:n·enkr. !hl XV. 

l I. 1. - ~I. ] 1 u i :l r di n-B ,~a 11 rn e t; IJull. gi·n. de tht:rap. 1888. Jan. :-\U. 

- [0. l\.onr:id J. {fn·„~i 1-It:til. 1.St·\.l. Hí. ~..- - 11. ()ttari. l;a;·t:tt:1 

1lt.:~.:Ji "~l'i:aii. 18H-!. ;\ug. ];\, - 1:2. B (, i: a i _.\, IJ,i]gn.::\tuk a \;n]n/.~l":iri 

t:gyett:111 gy,·,gy~,:t:rt;tní ,;~ :llL i;J•rt:ini iniC.-.t:tdiúl. 1888. 22. !., -HL !., 7t-l. 1„ 

ll:!. l. ,:„ 12:·\. !. - 1:-l. L:erge~i(• t;~ :"1!0::~11. t;irirn:i.le del!' ,\·c:1d. di 

med. 1li T<>rinn. J,",\-)._Í·. - 1-_L l.'. \". '.\"uordcn. 1_·cntral\.1. t'. klin. :"lkdie. 

\f.iH-L :\0. 12. - \f). Kr:tfft-Eliiug. í'.eit~chr. í.Tlwrap. 1KH7, :\.-.. 7. 

57. Phenacetin seu Acetpheneticlin. 

C1" H„, :\0, 

Vegytan. Ft.:ht'.r, fénylt'.i jeg·cczlapocskcik~ 1nelyek szagtal.:i
nok. íztt:!enek. _-\ phenacctin l'.15') C-ncil olvad. I-Iideg vizbcn 
alig i 1400 r._i oldódik~ forrólian könnyebben (70 r. 1, glycerin
hen i~ kevéss~- borsze~z ellenben igen könnyen fck\lclja i 1() 
n':sz l .. /\.z. oldatok közönbös ké111!1atást'iak. 

.:\ phenacetin a paranitrophenolnak egy sr:;irn1azl':ka. 

1~ló:lllitús<lníll is ezen vcgylilcthtil indulnak ki. L~. i. nH~rsékc-

-- ----------
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sen hígított légenysavval kezelnek phenolt, n1időn ortho· és 
paranitrophenol képződik. Az olajos productumból az ortho
vegyületet ;;ltáramló vízgőzökkel eltávolítják, s a maradékból 
nyert paravegyliletet [C, H., (NO,J·OH] natronlúggal natriumsó 
alakjába viszik át. 

/ONa 
C" H, ... 

· .. NO, 

(paranitrophenolnatrium) 

Ez utóbbi jódaethyllel kezelve, aethylaetherré lesz, 

//'O·C, H, 
C, H, 

• .. NO, 
(paran itrophenetolJ 

mely ha hydrogen in statu nascendi hat re<i, an1idophenetollá 
vagy paraphenetidinné lesz : 

//o·c, H, 
C, H,< 

'- .NI-!, 
(paraphenetidin). 

Ebből pedig, ha jégeczettel forralják, nyerik az acetyl~ 

származékot, mely nen1 111;ís, mint az acetphenetidin, 

/ o·c, H, 
C„ H,„ 

. · .NH \CH:i CO) 
(acetphenetidin s. phenacetin). 

1\.. i e cl e 1 újabban 111ásként ajánlja, hogy a phenacetin 
előállíttassék, u. i. a paraamidophenetol (paraphenctidin) sósa
vas oldatban natriu111nitrittel a n1cafeleló diazovecr,rületbc 

b o. 
viendő át, 111ely utóbbi ha phenollal és natriun1carbonattal 
kezeltetik, aethyldiazobenzolL:í lesz, 1nelyet brotnacthyllel és 
natronlüggal aeth)·lisálni kell. I-Ia a keletkezó cliaethyldiazo
benzol hydrogennel in statu nascendi kezeltetik, úg-y szét~ 

hasad 2 tö111ecs para-an1idophenctolra, ügy, hoi:;y ily tnódon 
az eredetileg használt 1 törnecs para-an1idophenetolböl 2 tön1e
cset nyerhetünk .. /\. nyert a111idophcnetol felét 1nost 2.J:-3() 
óráig főzzük jégeczettel. s igy phenacetinné v<'Lltoztatjuk, n1íg 
a 111.ísik felét ismét a fentihez hasonlóan kczeljiik. 
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a.e, I-I, 
e,, H 1 e" H.1" e, I-I, 

NH, N=N. Cl N=N.C, H,.OH 
(amidophenctol) ( diazophenetolchlorid) (aethyldioxyazobenzol) 

/ O.C,H, 
C,,H1 

............ :N=N.C, H,. 0 C, I-I, 
( diaethyldioxyazobenzol) 

/ 0 C, I-L-
+4H=2C. I-I// . " 

" ·1'._ 

/ a.e, H,, 
C~ I-1 1 ........._ 

·-...NH (CH;; CO) 
( phenacetin ) . 

'._Nl-l, 
(amidophenetol 

v. para phenctidin) 

_-\. phenacetin felisn1erésére szolgálnak a k«:>vetkezók: 
( lldjunk fel fözt:ssel egy kcves phenacetint 25u;11 -os sósavban, 
hUtsük le ~s szűrjük az oldatot: ebból 1 kcm. ü csepp friss 
chlorvizzel pirosas ibolyaszínü reactiót ad, 1ncly szín úllás után 
rubinpirossá lesz. I-Ia ugyanazon sósavas oldatból 1 kc1nhez 10 
kcn1. vizet öntünk, szlírés utún nl:h<iny csepp i:0

/ 0 ·os chron1sav
oldatra lassankint rubinpiros színczódés lép fel. ~fö111t.'.ny kl:n
savval rázva, a phenacetin színtelenül oldódik. ha azonban 
nC:h<.iny csepp légenysavat adunk az oldathoz: akkor narancs
sz1nezódés rnutatkozik; ugyanezt rnegkapjuk antift:brinnel is. 
I-Ia 0,1 gr1n. phenacetint 1 keni. 25°/o-os sósavval egy perczig
fózi.ink, azután H keni. vizet öntünk hozz.;:\., szlirjük) lllítjük s 
10°,

0
.os chlorn1észoldatból néhúny cseppet adunk hozzú, car

nünpiro.s színeződés j<"i létre: ha a111111onnal túltclitjüki ez a 
szin 111ülóan violaszínbe 1negy ;:it, r\ phenacetin tisztas;ígát 
sz1ntclensége (azclótt kissé pirosas volt), szagtalans;:ig·a, izct-
1ensége, olvadási pontja, oldatainak közönbössége határozzák 
n1eg

1 
azután a következő kén1\ések: ha (Jl gnn. phenacetin 

2 kcm, natronlúggal hevíttetik) s a keverékhez H-J csepp 
chloroforn1 adatik, s ismét hevíttetik: nen1 szabad isonitril
szagnak keletkezni: n1ert akkor antifr:brinnel h:nnc tisztátla
n1tva. Ugyancsak antifebrin jelenlétét 111utatná: ha 0, 1 grm. 
phcnacetin 10 gnn. forró vizben oldva, lehtítve t.:s szürve 
bró1nvizzcl n1egzavarocl11ék. De az utóbbi körülrnény beáll akkor 
is, ha phenol tiszt;itlanitja a készít111ényt. 

l í 
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Hatás. Használat. ;\ phenacetin hasonlü hatású lényegileg 
n1int az antifebrin és ugyanoly módon, ugyanoly indicatiók 
alapján használtatik is. mint a1naz. Tehát antipyreticun1, ano
dynun1 és antirheun1aticun1. Csak 1887 óta alkaln1aztatik a 
therapiában; l(ast és I-Iinsberg is111ertették. 

Nagy adagokban állatoknál azok gcrinczvelójét és légző
központját hi.idíteni képes. IZisebb adagok kutyákn<il, p. o. 
3-5 grn1. egy 5-fj kilós állatnak, szapora légzést, aluszé
konyságot. tántorgást, hányást és késöbb cyanosist okoz, a 
hő111érsék leszáll~ a test C::rzékenysége: különösen a test hátsó 
részén alászáll 1 a reflexek csökkennek. A \·erben n1ethaemo
globin felléptét lehet észlelni. Ily adagokra állatok nen1 halnak 
cl, hanen1 néhány óra múltán n1eggyó;_:yulnak. Egészséges 
e1nbernél 0·5-0·7 gnn. a rendes hón1érséket nen1 szállitja le 
és sernrni észrevehetó \'<:í.ltozást nern idéz elő. l.\ agyobb ada* 
~ok pld. 1 ·0-2·0 grrn. sedativ hatásúak: 1-Ioppe észlelete szerint 
lankadtság, áln1osséig, néha szédülés, é1nclygés, borzongás, 
jc:lentkeznck. I..-ázasoknál 1nár kis adagoknak, (}25-()'5 grmnak 
is egészen n1ás hatása van. 1 1~-l óra 1núlva b6 izzadás köz
ben hanyatlik a hó111érsék s javulnak a subjcctiv tünetek. Ezen 
antipyreticus hatás ép úgy rnint salicylatokra, antipyrinre s anti
febrinre is, az adaghoz és a l<iz hevességéhez képest f>-10 
órán át tarti n1idón legtöbbször csekélyebb borzongás közt isn1t:t 
emelkedni kezd a hőmérsék. J\z acetphenetidin antipyreticus 
erélyét illetóleg középen all az antipyrin és antifebrin között. 
I-Ia az antifebrin értékC::t 4*nek veszszük, a phenacetin trtéke 
2, az antipyriné 1. Tehcit a n1egfelc\ó adagok: 4·0 grn1. anti· 
pyrin = 2·0 grm. phenacetinnel = I ·O grm. antifebrinnel. 

1\z antipyreticus hatús 1nechanisrnusát illetóleg keveset 
tudunk n1ég. dc a priori is n1ondható, hogy lényegileg olyan 
az, rnint az antifebrinnél: a javalatokat illetóleg ugyanazok 
állanak, n1elyek ott is ki voltak fejtve. 1\ betegségi processusra, 
hasonlóan az nntipyrin- és antifebrinhcz, nen1 gyakorol befo
lyást, csak a 1nennyiben hőcsökkentő. Ellcnjavalt minden oly 
lázas betegnél, ki erősen cl van gyengülve (phthisicusok elő
haladt stadiumokban). s olyanoknál, kik különben is profuse 
izzadnak. s kiket ez különben is elg}1engit. ... A... szívre alig gya
korol hatást. azért collapsusok ritkün észleltettek, leginkább 
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csak n1ár különben is nagyon elgyengült egyéneknél. Cyanosis: 
rázóhideg gyakrabban fordultak eló, de inkább csak túlnagy 
adagokra. 

i\ntipyreticus czélból egyszeri nagyobb adag pl. 0·5-0·7 
gnn. 1 erös en1bereknél 1 ·0 grrn. l(o b le r szerint czélszerübb: n1int 
elforgácso\t kis adagok, p. o. 0 15-0·2 grn1osak. Gyern1ekeknél 
t}I-ü·3 grn1. a totalis adag. 

Polyarthritis rheun1aticánál Rohden, Iviahnert és niások 
szerint ép oly hatásos, n1int az antifebrin ; itt n1ár a beteg
ségi folyamatot n1agát is kedvezően befolyásolja. 

F'ranczia szerzók analgeticus hatc.ísát e1nelik ki. Angina 
pectoris, hen1icrania, neuralgiák, tabeticusok lancináló fájdal111ai 
phenacctinnel elnyon1hatók (Dujardin-13cau1netz, Pescc, 
Ciaiffe). L.épine fóleg mint fújdalomcsillapitót használja. 

Adagolás. Leginkább porban rendelik, lehet cognacban, 
erós borban is adnL főleg hosszasan lázas: gyengébb bete* 
gcknek. :\dagok antipyreticus czélböl 0·5-0·7-l·O gr1n. pro 
dos. ~s pro die. ~apjában 2{1 grn1on felül nein szükséges 
en1elni az adagot, de nen1 is tanácsos. Polyarthritisnál szintén 
ily adagok használhatók. F'ájdaln1ak ellen jobb kissé nagyobb 
,dosis totalist rendelní. p. o. l·0-1·5 grn1ot pro dos. és pro 
die. vagy ugyanennyit 2-3 részre elosztva s félóránkint beadva. 

11'/'. l'hcnacetini ~,·() 
Dil'. in do . .;, ae<JU. :\o. IP. 
U::t. in c::i.p~. n.myl. 

S. Súik..;ég ~;'.erint 1-2 port. 

ii.',~. Phenn.cctini 10·0 
Di\". in do,;. n.e•1u. :\o. 10. 

5,'. l·U grmo,; phcnacctin porok. 

!rad.alom. 1. H i n s be r g é,; K. a,; t. Centralbl. f. d. llH.:d. \\'iss. 
1887. Xo. H. - 2. K o b 1 e r. \\'ien. med. \\'rn.:hen,;chr. 1887. Xo. 2H. 27. -

.3. II. I I o p p c. [n:tug-. Di~;;ert. 1888. Berlin. - ·1. L ti p i n c . .Sem:dne m..idic. 

1887. p. 50:i. - 5.D11jar<lin*Den.un1ct;:, Buli. de la ,;oc. de th..irap. 
1887. és 1888. - G. )1 i,; r a ch ie;; lZ i Í:t t. Bnll. gén. de thli"ntp. 1888. 

II. p. ·181. 7. I' e~ e e. 1.S88. Riform. nit.'.d. - S. S eh m 1 dt. 1-Idli. der 
-ph:trmac. Ch..:mic, m..:gfddú cdm n.latt; \·egyi viszonyok. 

58. Phenylhydl'azin-Levulinsav v. Antithermin. 

1887·ben :N" i e o t által lőn ajánlva, nlint antipyrcticu111. 
i\z antithernlin nevet is Ni e o t adta a vegyületnek. Nicot 
-utánzókra nen1 igen talált a szer alkaln1azúsában, bc:ír Cp ügy: 

1 i* 
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n1int a pyrodinnak, erhs léizellenes hatása van. 
meriez6, veszélyes szer. Szerkezete következö: 

CH:: 

Úrrv Játszik 
b• ' 

C, H, ?\H-N=C/ 
'-----..__CH2-CH2-COOH. 

Színtelen, ketnény, csakne111 íztelen jegeczek, 1nelyek 
108° C-nál olvadnak. líidcg vízben oldhatatlan, hideg bor~ 
szeszben is nehezen oldódik: könnyebben oldódik forró vízben 
vagy alkoholban. Oldatai J.::özönbösek. r\.sv<ínysavakkal kezelve, 
con1ponenseirc hasad. J~lőállít<Ísa ugy történik, hogy 108 rész 
phenylhyclrazin eczetsavas oldata lcvulinsav 11 G részének 
vizes oldatával kcvcrtetik; a képzódó csapadékot néhány órai 
állás után összegyüjtik, hidc~· vizzel n1ossúk, s forró vizben 
cí.tjc;;;ccz1tik. 

.:\dagolása n1eg;illapítva nincsen. 
Irodr,lo1n. 1 ~ i e o 1. ;.:; ouyeaux remi:de.~. 1881. l '. 10:2. - :2. S eh re i-

11 ~ r. J:thresher. Hir !'harm:lcugn. ['harrnac .. 11. Toxicnl. 1887. S. ;3;-J;-), - H . 

."eh mid t. Ld1r1i. der ph:irmac. (:hcmie. 11. S. Ili\!. 

59. PikPotoxin. 

!sme. Vegytan. i\ pikrotoxin, n1el_y a sernina cocculi fó 
hatóanyaga, bár régebben is alkaln1aztatott inint gyógyszer, 
újabban rnincl jobban n1ag<ira vonja a figyelrnet, s búr 1nég 
csak szúk körben történtek vele gyl1g-,ykisérletck, azt hisz~ 

szük, nagy jövóje van rnint gycígyszcrnck. Nern lehetetlen~ 

hogy a pikrotoxinon is, (n1i,;ly a lc~·ht:vescbbcn ható n1érgek 
közt'. tartozik) be fog teljesedni Paracelsus azon monclá
s;lnak ig·azsága, hogy a legnagyobb nlt~rgek a legbecsesebb 
gyógyszerek. J:;:zt:rt \úttatn czélszcrlínek az üj gyógyszerek 
ezen gyiijte1nényében a pikrotoxinról is n1egcmlékczni. 

i-\ kokkelinagvak az i\ na 111 irt a vagy 1'I e ni s per-
111 u rn C o e e u l u s I_. (.n1enispcrrnaceae) indiai cserjétól szár-
1naznak. „'"\ n1agvak (I.'ischkörner~ Coquc du J_cvanf) nagy 
bors1Jnyiak vagy 111ogyorónyiak, többé-kevésbé vcsealakúak. 
barnásfcketék, ránczosok. 1-Iosszinetszetbtn az cn1bryo ft·lholcl 
alakúnak tnutatJ.::ozik. J(ülsó 111egjelentse után legínk<ibb babér~ 
bogyókkal volna i.isszctéveszthetc„l. .-\ 1nag különben tnajdnc1n 
teljt:scn sza~- t:s 1znélktil \·aló, az cn1bryo kivételével: n1ely 

l'IKI~OTOXIX. 

fölötte keserü. S eh 111 i dt és I\. o lm e r szerint 23·6°/
0 

zsírt 
tartalmaz~ n1elynek több inint egyharmada szabad ste~rinsav; 
Pellet i e r és C o u e r be régi ele1nzésc szerint a gyün1ölcs~ 
burokból egy jegeczes és íztelen alkaloid, a m e ni s per n1 i n 
(C18H, 1N,O,) állítható eló, továbbá a p ara m e ni s per-
111 i n1 rnel~l az előbbihez hason16 vegyi alkatli, s tőle csak 
abban kiilönbözik1 hogy aetherben nem oldható1 savakat netn 
közönbösít, s azokkal sókat nen1 képez. Ez alkatrészek 
h y pop i k r o toxin savhoz vannak kötve~ 1nely barna, 
a1norph anyag, aetherben s vízben oldhatatlan. r\ pikrotoxint 
a magvakból először B o u 11 a y (1819) isolálta, alkohollal 
főzés, aztán vízzel való cligerálási niegsavanyitás és végül 
kijegeczités útján. 

1\ pikrotoxin színtelen, hajlítható 1 fényes: pristnás jege
czeket képez, tnelyek szagtalanok s rendkivül keserúek ; 
25 r. forró vízben) vagy 3 r. forró alkoholban oldható, az 
oldat közönbös; 200°-nál sárga folyadékkú olvad. Az l~szak
a111erikai Egyesült-J\llamok gyógyszerkönyvtben előírt kern
lései - i11elyek esetleg a vele hanlisított sörben való kiinu
tatásáneil is fclhaszn~ilhatók1 - a következők : tö111ény kénsav 
a picrotoxint aranysárga színnel oldja, 1nely szín ketted
chron1savas kalium kis darabkájának hozzáad~isára ibolya
vörössé lesz. I-Ia háromszor annyi súlyú légenysavas kaliun1-
1nal keverjük, kénsavval rnegnedvesítjük1 azután fölöslegben 
erós natriu1nhydroxycl oldatot adunk hozzá, akkor rövid időre 
téglavörös színi.ivé lesz. J\ 1-;-ehling-oldatot redukálja, 111indaz
által nen1 tekinthető glycosidának, de ne111 is alkaloid, bár 
cr<"."iteljes élettani ha tó képessége erre vallana; P e 11 e ti e r és 
C o u e r be szerves savnak vették, de n1ai kutatók általában 
mint közönbös testet szerepeltetik. Újabban (1880) Barth 
és 1.::: re t s eh r fractionált dcstillati0 útján háro1n alkotó
r~szre bontották a picrotoxint: az egyik1 1nely 201 '1-nál 
olvad. a tulajdonképeni pikrotoxin, annak n1inden :-;ajút
súgával : a 1násodik a pik r o tin~ 1nely ::!50°-nál olvad és 
netn n11irges, ép úgy mínt a harrnaclik, az a na ni irt i n. 
(I\. 1„o e \V e n ha r cl t .:Utal n1int n1elléktermék nyert e o e cu-
1 i n valószinüle~ azonos ezzel.} A pikrotoxin tapasztalati 
képlete Pater no és 0 g l i a l o r o újabb ( 1877_) n1eghat;iro-
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zása szerint: C9H10(). i\ pik r o toxin i 11 (Schn1idt: 1883) 
ennek csak bornlási term:2ke, n1el.r úgy i::; nyerhető: ha a 
pikrotoxin benzollal és chloroform1nal főzetik. 

Hatás. A pikrotoxin a legerősebben ható n1érgek cgyike1 

és pedig par t'Xcellence ideg1néreg, mely elsö sorban a kö
zépponti idegrendszert tán1adja meg. Első és legalaposabb 
tanuln1ányozói élettani szempontból T s eh u cl i (184 7) és 
Ro eb er (1869) voltak. Békán észlelhető mérgezési jelen
ségek: a beföcskendés után 8-13 perez 1núlva kábultság, a 
mozgások nehézkessége1 a reflex-ingerlékenység ahíszállása 
n1utatkozik ; később szaporán egymást követő opisthotonus ro
harnok következnek, niiközben a test dobszerüen felfuvódik, s fél
oldalt fordul: 1najd a tüdőkbe szorult levegőnek hosszan 
n1egnyúlt hangadás közben (glottisgörcs) való kibocsátása 
után a test ellaposodik. A béka a legnagyobb fokú kimerülés 
állapotában fekszik, ez állapotból azonban a csakhan1ar bekö
vetkező és n1i11du11talan isn1étlődő en1prosthotonus rohamok 
fölzavarják, 1niközben a hátsó végtagok a leghihetetlenebb 
helyzetekbe kerülnek. Végre hosszantartó és intenziv ortho
tonus következik be. A béka csak órák vagy napok 1111.Hva 
hal 1neg. I-Iázi nyulaknál - 1nelyek szintén rendkívlil érzéke
nyek a pikrotoxin iránt1 - ezen görcsös str:ídiun1ban a leg
különfélébb kényszermozgások észlelhetők1 úszó 1 előrehaladó, 

circusszeri.i ( n1anCge-) mozgások stb. opisthotonussal válta
kozva. A görcsök alatt a szívverés erősen ritkúlt1 az edények 
szűkültek; a görcsök eln1últ<ival a szivverések szán1a hirtelen 
felszaporodik. r\ legritkább szívlökések szakában teszi a szív 
a legerélyesebb összehuzódásokat (tehát a görcsök alatt). 
}\ vérnyon1ásra a szer emelőleg hat. A légvételek sztin1a a 
mérgezés leghevesebb szakában rendkívül felszaporodik, s az 
egyes légvételek igen mélyek lesznek; e n1ellett azonban a 
légzésnek crósen clyspnoeicus jellege van; a halált légzési 
húdés okozza. Valószíni.i, hogy a vérben is történnek válto
zások, n1ert Laud e r B r unt o n és C a s h-nak vizsgálódásai 
szerint a p\az1n;:ínak l:lcnyülését sietteti. .:\ tcsth('.in1érsék 
l~ i k fa 1 v i, Nap p e n cl r u e k és \Tere s s vizsgálatai sze
rint kezdetben nlinclj<lrt en1elkedik, azut<Í.n fokozatosan sí.ilyecl: 

Pll\El(IT(JXJ:-;, 2fi8 

n1;;lsok a kezdeti en1elkedcst nem látták. A reAexingerlékeny
ség a kezdeti co1natosus állapotban csökkent, később azon
ban isn1Ct einelkedik . . i·\ 1nérgezésnek állandó kisérője az erős 
nyálfolyás t'.s a hasinenés; különben a bélhuzamra való hatása 
eddig nitg nincs tanuln1ányozva. Ezekből következtethetni, 
hogy a pikrotoxin fóleg az agy 111otoricus ganglionjait, 
tovább;á a nyültvelót, kiv~ilt a vagus-centrumot és a Set

schenO\Y-féle reflexg<itló középpontot ingerli; azonkívül a 
szivben levó körzeti ganglionokat is izgatja. 

I: rn b ere 11 történt n1érgezések fókép a pikrotoxinnal ha
rnisitott sörnek és a n1agvakkal bódított halak hüsának élve
zete következtében fordultak c:l6. _;.\ mérgezés sy1nptomái: szé
dülés, az alsó végta;:;ok erötle11sége1 gastro-intestin<-ilis izgal1nak! 
agyvCrbüs~gre mutató jelenségek~ strabismus, eszn1életlenség: 
c:pileptifonn görcsC.fk, szúk pupilla, hasmenés. Ellenméregül 
A n re p B. (188ffi az urethant ajánlotta 8-12 gmos dosi
sokban; -.-\ n1 aga t Cs C r i eh t o n-B r o \\' n (1876) a chloral· 
hydrátot n1ások a brón1kálit javasoltúk; a szerző által 
antidotun1úl alkaln1azott p ara l de h y d biztos siker(í. Neve
zt:tes, hogy a paraldehyd és a pikrotoxin közt az életrnen
tt:st illetőleg kölcsönös, azaz ket oldalú antagonismus áll fenn, 
niely a légzésre gyakorolt kölcsönös ellenhatásból magya
rázandó. 

Használat. „-\ n1ily szúk körre szoritkozik ez idő szerint 
a pikrotoxinnak alkaln1azása az orvosi gyakorlatban, ép oly 
(_isi eredetú ci.nnak (illetve a kokkeln1agvaknak) ismerete n1int 
n1t.'.regnek t'.s gyógyszeres anyagnak. 

„:\z .i\yurveclában 1s en1líttetik mcir, hogy a hinduk 
használták e n1agvakat. r\ vi e e n na kortársa, Ab u i\I a n
s u r inint hashajtót és z::::ábellenes szert ajánlja. i\z egész 
középkor n1int halak fog~isára alkaln1as maszlagot használta. 
Ez idó szerint ~íllan1i tiltö rendeletek folytán (p. Franczia
országban) ezen alkalrnazásr:iban is korlátoztatott. .... -\ n1últ 
SZ<lzad vtgén t:s a jelenleginek elején SZ<ÍlllOS gyógyszer
könyvben (\vi.irte1nbergi 1708. badcni 1841, ferrarai. dublini, 
cclinbuq.:i~ sved stb.J hivatalos volt; n11g napjainkban csak 
az 1~g.yesült-.:\l!a111okban~ l:ranczia- t.'.s Spanyolországban hiva-
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talos. - i\ pikrotoxin és a strychninhatás közti hasonlatos
ság vezetett h ű d és e k e 11 e n való alkalmazás;:íra ; de ne1n 
sok sikerrel próbálták a körzeti híídések és sphinctcrhűdések 
eseteiben alkalmazni. P 1 a na t (1875) epilepsiánál rendelte, s 
16 gyógyult esetet közöl, 1nelyeket tinct. cocculival kezelt 
(első adag eg)~ csepp, azután naponta egy cseppel több,· 
egész 80 cseppig, n1ire ismét alász;íllott két cseppre. aztán 
kihagyta, majd ismét folytatta a kúrát 6 hónapig). Ha ez nem 
volna téves észlelet, akkor a pikrotoxin az epilepsia eddigi 
gyógyszerei közt elókelő helyet foglalna el ; de sajnos, 
Go \Ver s és IZ a n1 s ki 11 igen lelkiisn1eretes megfigyelései 
azt bizonyítj<ik: hogy e kezelési mód csak súlyosbítja az 
cpilepsiás roha1nokat. P 1 a na t továbbá 1neglepó gyógyító 
hatást látott eccla1npsia infant.~ chorea és a végtagok idült 
contracturái eseteiben is. 

(::;. u b le r ne k egy labio-glosso-pharyngealis hűdési esete 
lényegesen javult 1 111g·n1os pikrotoxin dósisok hosszabb ada
golására. Sokkal 111egbízhatóbb a hatása tüdóvCszesek éjjeli 
izzadása ellen (i\[ u r re l és S e na tor. 1885): ekkor S mgn1os 
- 1 cgrnos dósisokban rendelhető ((}10 gm. pikr. 200 g·n1. 
vízre, ebból esténkint lö-20 csöppet: vagy lehet eczetsa\·val 
kon1binálni). I-latása olyan lenne. n1int az atropiné. Ritkán 
hag,y úllitólag· cserben, a g_yo1nrot nen1 rontja, s ne1n okozza 
a bőrnek kellen1ctlen szárazs<.igát. Piluhiban is adható. i\Iár 
igen régi a pikrotoxinnak alkaln1azása pediculosisnál kenőcs 
vagy dccoctun1 alakj<.iban; 111ásne1nü bórbajoknál is haszn<il· 
tatott. (fejsön1ör. prurigo). 

Adagolás. r\ tin e t. c o c e u l i belső adagai kezdetben 
2-:) csepp, rnajd haladni lehet fűlfcl~ egész 10 cseppig pro 
dosi es 30 cseppig pro dic. i\Iiután igen keserű, leplezni kell 
ez 1zt szörpökkel. A pi k r o t o x i n na k belső aclagai pilu
l<iban vagy bór alá fecskendvc 0·0005-0·00 l gn1. pro dos„ 
s('.it Senator szerint lehet O·OOB-O·ül gn1ot is nyújtani. ~'-en6-
csökbcn alkaltnazni fölösleges: cl e veszély e s is. 

R,~. l'icr<>tn:dní O·Ol ],'/. l'icrntoxini O·l(l 
A'pt. dt:,:.till. ~O·l.I Ex: . ..:t pulr .. Liq.;1ir. qn. ::. 
.11. f. ;;nhn. tiltra. nt f. pillnl. .:'\0 . .-10. 

fis. Uiir ;i.l;i ft:csk,;u(k::r<~. ( Jn·„~ (:uii;;p,,;rg. e. puh. Li1p1ir. 
\:t','.d1\~:. Snl1 ::igi!l<>. E~:· fcc-'· /)S. !-:! pilul:it t:-'.t: l!t:Y<.:nni. hyj•<.!· 
Ltudób,:11 !J·UOOü. ridr··~is t:~tt-:11. 

1 
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Irodalom. 1. S eh mi út. Jahresl1. til,. d, Fonsr.:hr. d. !'h:trmac. ,;th. 
1:-;tfri é,; l~Si-J. - 2. i' a te r B <> é.~ (J g i i a l o r o, Ga..:. chim. ital. 187~,!. 

_:\"o. H. - 3. T s eh n di. Dic Knkkd;;ki',rner. St. (ia!!en. lS-17. - -t lZ o e· 

h e r. l't::l!. die physiol. \\'irl:, d. l'il:r. :\rch. L l'hysiol. 187H. 17. 
fi. l' la n :t t, llull. génér. de Thérap. 4:1. évf. 1. fii;:. és Jonrn. de Thér. 187ii 
"?\u. 10. stb. - H. C r i eh t o n-B r o w n. J,ond. medic, Jonrn. 1875. .j.()8, 

·1·12 stli. - 7. :\mag al. Junrn. d..: Thér. T. III. _:\"u. 1·!. - 8. I: i k~ 
falvi~ ).:appendruck, \·eres::. Kolozsi·. Un·. tenn. Enc.:;. 18.-3-::?. 

- \l, !l "' k a i .\. fJolgn;:. a koln/.;;\·. Fcr<:ncz J•1z;;ef~egyet. gy<'1gy,;;:. int.·éliDL 
1H88. - lll. <; (),,.e r" a 11 d lZ :i. m s ki l L '.'lf::dic. Timc~ :i.1111 G:tz. lf\80. 
:i.pr. - 11. .'.'llurrcl. l'r:n:litioncr. XXiII. :!-!!. t.'..-: X:\.Y. \J;J. 

60. Piscidia erythrina. 

/sme. J\ Pi s e i cl i a t: r y t h r ina I .ink. cgr a le:;unli

no.sákhoz tartozó clc.'.:!atnerikai fácska, 111ely lvlexicóhan, 1-;-lori
chiban, az i\.ntillákon l:s fólcf!: i\Iartinique szigetén tenyc.'.:s;-:ik 
vadon, hol rész e g· í tó fa a neve, 1ni'g Jarnaica szigetén, hol 
szintt:n tal<ilható„ Jan1aica do;.f\\"Ood IH~v,·el jelölik az 

angolok. s e 0 r n 0 ll i 11 e r <le 1 a Ja 111 a i q l\ e névvel a 

francziúk. ""\ piscidia nevet onnan nyerte~ hogy terEnóhelyi.:11 
(fúlcg az J\.ntillákon) a lakossc.íg hal1naszlagnak hasznúlja. J\. 
halak (db(!idulnak a kéregtól, s igy könnyebben kifoghatók. Nyíl~ 

n1érgct is kt:szítenck a kéregból. tnelyct Különösen a négerek 
hasznúlnak vachiszatnúl. \\". T-1 a rni l t o n 18-14-bcn 1n<Ír fig,ycl-
1ncztetett a kéregnek fájdalo111csillapító és bódító hatására,. 
clc 18ö0-ig az orvosok fi.gyelcn1re ncrn n1éltatták, rniclőn F'ord, 
(J t t Cs l\ ag 1 e újra hangslilyozták használhatóságát. 

J\ gyökér kérge 10-12 ctn1. hosszú, 0-4 etin. széles 
l:s 1 tf::-:2 etin. vasta;; darabokban jő l~uróp<iba; kiílsó felti
lete nCha barnás-szürke, n1úskor sárg<is-barna 1 behintve 
világosabb kic1nelkedó fo\tocskákkal: belsr'i felülett: rostos e~ 

sötétbarna színú, har<Í.nt111etszlapja 1nályvaszínú: frissen el~ 

törve azonban a törlap zöldes-kék: n1cly szín azonban később 
rncgváltozik. J\ kC:reg :-;zag"<t kellen1t::tlen= s hasonlít nénülcg 
az opiurnéhoz; ize kescrú, csip/is~ ég·etD. l~ár töhb oldalról 
történt a kéregnek vegyi clen1zése., clfogaclhatú adatok ncrn 

állanak előttünk . 
l~ r u e 1 l:s ·r a n re t üllitcJla!.;· picrotoxint is talc.íltak 

benne. dL: 11c1n ;.'dlandúa11, s nagyon változó nH.:nnyiséght.:n. 
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l"I art az árúbeli kivonatokban egy C:.! 1 l-f:.!!l C\; tapasztalati 
kl:plettel bíró alkaloid tern1lszetli, négy oldalú pris1nrlkban 

jt.:geczedő testet talált: niely vízben ne111. hideg alkoholban. 
aetherben kcv(ssé1 forró alkoholban jól, petrolct1111-aetherben 

s chlorofor1nban kitúnően oldódik. ~A.z alkoholicus oldat közön
bös kén1hatúsú volt. Ezen testet, 1nelyet piscidinnck neveztek 
el, tartja a legtöbb szerző a k~reg hatóanyag::inak. J>arkes, 

lJavis és ~l'<Írsa czég laboratoriun1<.íban végzett elen1zés gyantás 
anyagok 1nellett egy illó alkaloid nyo1nait <illapította Tncg 
egy szerves sav, gyant<ik, valarnint kevés illó olaj 1ne1lctt. 

Hatás. J\ keregnek: illetve a kéreg kivonatának, vala-
1nint a piscidin kénsavas söjc:inak élettani hat<isát többen vizs
~ált<ik n1eg1 de eltér() eredn1ényekkc!, 111elyek azonban a:·: 

eddigi therapeuticus erecl1nénytk con1nH.:nt<ílás.::ira ncn1 alkal
n1asak. I~eg111egbízhatóbbnak L:itszanak I~c g- o y-nak vizsg<ilatai 
a p<irisi 1-Iúp. Cóchin laboratoriun1ában. Szerinte a piscidia 
crythrina hidegvéríí állatokra sokszorta toxicusabb hat<isú, 
inint n1elcgvérüekre. I1ék~í.k légzéshúdés következtében n1:lr a 
pisciclinsó 0 03 g111jától elpusztúltak~ n11g 111elegvéríícket 
ily adaggal 1negölni nen1 tudott Physiologicus adagok Legoy 
szerint a központi idegrendszerre izgató hatúsüak, főleg peclig
a nyúlt- és gerinczvelúre; innen a légzésszaporochis és a reflex.
ingerlékenység en1elkedése. 1-Iiclegvérlieknél később gyér légzés. 
csökkent reflexingerlékenység észlelhetó, szerinte a n1egfelelú 
központok kin1erUlése folytán. A secretiókra hatása alig van. 
lJr. 0 t t (Philadelphia) narcoticus hat<isünak tartja en1bernél, 
valan1int analgeticumnak is. Du j a r di 11 ·Be a u 111 e t z szerint 
a7- ut{ibbi tétel kétségtclcnlíl <ill (hasonló a gelsen1in hatc:ísá
hoz), rníg az elóbbi ner:n, s ha cn1bernCl álomhoz6 is, ügy 

csak azért van ily hatasa, n1ert a fajclaln1akat szüntetni képes. 
Használat. l)gy látszik. hogy a pisciclia használata f6leg

neuralgiák esetcíbcn cl{ínyös, n11g a töhbi javalatokra nézve 
az irodaln1i adatok ncn1 épen biztatóak. \ian I~air, Dujarclin
I3cautnetz, I-IoucharcL l;orcl Cf;")'''.rteltnúleg· dicsérik a leg
különhöziíbb zsúb;iknúl, n1int arcz-zstí.l.iúnál, oclonta\g·i~í.nál, 

neuralgia lun1balis-. ccrvicn-brachialis·, ischiasnc:íl. stb. Néha 
jól csillapltotta a ftljdaltnakat clysn1enorrhoe;:inúl is (I~fouchard). 
lzgatntt köhögC::-1101 ( phthi..-is. f.,;t.'.getubcrcu lnsis_J, n1cl.y 1nsorn-
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ni<it okoz, S e i f e rt és D uj a rd i n-13 e a u 111 e tz ncn1csak a köhögést 
\<itták szlínni piscidia adagolúsc:íra, hane1n a betegek cí.l111a is 
megjött. Sebesültek, égettek fcijdaln1ait is csillapítja (Lan
dowski, Shepperd), s az alvást lehetővé teszi. S h e p per d 
égetteknél a sebre helybelileg is síkerrel alkaln1azta a piscidia 
folyékony kivonatát borongatások alakjában. F' irt h deliriun1 
tremensnél látott a szertől nagy sikert, Le go y szintén czél

szerlínek tartja ez ir<inyú használat;:ít. Több-kevesebb sikerrel 
n1egkisérlették n1int seclativun1ot n1aniánál, paralyticusok deli· 
riun1án;:íl és inso111niájánál. 

Készítmények. Adagolás. Egyszerűen porítva is használ· 
tatik a kéreg. s ekkor napjában 3-5 g-1n. használandó el 
0·5 g1nos adagokban. I\z .i.\.n1crikában készült Extra e t u 111 

íl u i cl u 111 Pi s e i di a e czélszerlíbben rcndelhetó ; ennek l 
g111ja a kéreg 1 gn1jának felel n1eg, s napjc:íban szintén 
:)-5 gn1. adagolható 10-15 cscppcnkint; ezen készítn1énynél 
gyengébb a Tihctura Piscidiae, n1clyb6l 2-3 óránkint 
30-40 csepp vehető. 

/1'/· Extr. l'iscidine fluitli. 10'() R.~. Extr. l'iscirl. fluirli. 10·0 
Syrnpi cnrt. Aurant. ::!O·tl :\quae :\lenth. piper. 120·0 

Jff).':,', 1-3 X napj. 1 l::in:s Lan,illal. Syrnpl ,;mp!. BO·O 
JllJS. 8-·1 X napj. 1 evúkan:illnl. 

Í1~", J'uJ\·. C{)rt. l'i~cidiae Ű/) R,". Tinct. !'i;;cidiac 
· "\qnae :\migdnl, nmnr. aa 20·0 Det. in caps. :nny!::i.c. 

Llent. tali;s dos . .:\r. 10. 
S. 0--5 /': napj. 1 darabot. 

L!S. in \"itro cnerul. 
.•.;, :? r"1r:inkint ~0-JO c;;eppet kis 

pohár czukros ví;:hen. 

Irodalom: 1. JI ami 1 t (.' n. l'h:irm;:i.ceutical Journal and Transnct. 18-!-!. 
::!. J. () t t a n d A. C. :\'a g 1 e (l'hil:trlelphia:1. The physiol, :iction of the 

;n:tive prindp!c ,-,f l'iscidia erythrina. Scguin's Arch. of :\Iedic. 1881. t. \'. 

p. (i!I. - H. S e i f e r t llerl. ldin. \\'ochensehr. 1883. i' .. t,13. - ·L IJ 11-

:i r d i n - lJ e a u m e t 1:. :\'onvelle mcdicatious, I':iris, 1SHH. l'. löü. 

:1. L t..' g '' y. Du l 'i~cidia l'rythrin:i. Thr\.;:.: de l'uri~;. 188-1. - fJ. S h e p per d. 

Th:.:rap:.:cnk <;:\:·:<.:Hl' 18t"C!. PC:. 

61. Pyridinum. 

Vegytan. .·\ p y r i cl i n t G e r 111 a i n Sé e vezette be a 
therapi<iba n1int asthinaellencs szert. 'fapasztalati képlete 
C:;, I-I" :.L alkata pcdi~ a kövctkezr:> : 
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Ezen vegyület első íze a szerves vegytanban oly nagy 
szerepet játszó pyridin-aljaknak, 1nilycnek közülök a rnono-, di

és tri111ethylp,yridin 1 vagy n1int másképcn nevezik picolin, 
lutidin és colliclin. 

1\ pyriclin színtelen, vízszívó: illó folyadék, 1nelynek jcl
lernző kellemetlen, kozn1ás szaga, s csipós, égető íze van: faj
súlya O·BS, forrpontja 116° C-nál van. Vízzel, borszeszszel, 
aetherrcl 1 benzinnel, zsíros olajokkal n1inden arány szerint 
kevc:rhctó. J.-\ zsíros oldatok lúgos kén1hatásliak. J\ pyridin 

zink-, vas-, 1nangan- és alurniniurn-sók oldatában csapadéko
kat idéz elfí; savakkal p. o. légenysavval: kénsavval jól je:;_:;e
czedó sókkú egyesül. Cupru1n sulfuricun1 oldatához öntve, azt 
sötét kékre festi. Sósavas pyriclin oldat jocldal barna, bron1vizzel 
narancssárga, platinchloricldal sárga jcgcczcs csapadékot ad. 

r\ pyridin keletkezik szán1os ll:genytartaln1ú szerves 
anyag száraz lepárlása alkaln1áva\; benne van a kőszénkátr~iny* 

barL az ol. anin1ale acthereu1nban, kin1utatták tov~íbbá a do

hc_inyfüstben~ sót a közönséges an11noniakban is. J\ pyridint 
csontok száraz lep;irhisának tennény·eiból nyerik. J:\ nyert 
kátrán3/szerü anyagot híg kénsavval keverik, nlidőn az abban 
foglalt basisok kénsavas sóinak oldata keletkezik, a vizes 
oldat i.illcpités, szűrés által elválasztatik a kátrányos anyagtóL 
s a savanyú folyadl:kböl natronhíggal a basisok leválasztat
nak, s a leváló olajszerü folyadék fractionált átpárlásnak vet
tetik alá. i\. púrlatban anilin-basisok is foglaltatnak, az utób
biak chron1savval vagy ll:gcnysavval élenyittctnek . ./\ pyridint 
a savanyú folyadékból 1nost isrnét natronlüggal választjuk le 
s üjra fraction~íljuk~ 1nidón a páriatban 1najdne1n egészen tisz
t.ín nyerjük a pyridint. 

„~\ pyridin tisztaságát fajsúlya, forrpontja~ oldhatósági 
viszonyai fogják adni. l:;- is eh e r szerint l00/0 -os vizes oldatát 
phenolphtalein 1neg ne pirositsa, s ugyancsak ezen oldatból 
5 kc1n. 2 csepp kaliun1 hypern1anganicu1n oldatával keverve 
legalább 1 órán át megtartsa piros szinét. Ezen két ké1nléssel 
kizárjuk egyrészt az an1moniu111, másrészt a könnyen élenyülő 
anilinbasisok jelenlétét. 

Hatás. J:\ pyridin csökkenti a gerinczvelő reflextevékeny
ségét és a nyúltvelő légzó központjainak tevékenységét is, 
igy kiilönösen a vaso1notoricus központét. G. S e é és 13 o eh c
f ont a i ne kutyáknál 1 gm. pyriclinnck bőr alá fecskencle
zése után a vérnyo1nás fokozatos csökkenését látták bekövet
kezni. ])a chef on tain e adatai szerintbékán::il a pyridin a gerincz
vcléJ 1nozgatag hlídést:':t is cl(:íidézi: n1id<'ín az <illat rnár eler
nyedt: s akaratlagos nlozg<Ísai n1egszüntek, az izo1n-contracti
bilitás nen1 szenvedett, a légzés Cs szívvert!s azonban n1cg
lassúdott. rrcngcri 1nalacznúl ugyanezen tünetek C:szlclhetók. 
I-[alálos n1érgczéscknC:l a szi\· túléli a légzl:shüUt.!st. f\ pyridin 
hüditó 1nérc~· 11. szerint. de nern hevesen ható, inert p·. o. 
11 cg·n1. pyriclin béka b/Jre alú fecskendezve csak a cJra nlúh·a 
idézi cló az úllat ha\;:il;ít, s a tengeri rnalacznál 1 gn1. szintCn 
hasonló icló inúlYa öli csak n1tg az ;íllatot. I-la kutyánál 1 g-111. 

pyridin~nitr<Í.tnak a szervezetbe \'Ítcle ut;:í.n lcsz;illott n1úr a 
vérnyoin<is~ a n. vag·o-syn1pathicus központi csonkjának villa1nos 
ingerlésével ne111 sikerül azt újra e1nclnünk . .:\ levcgóben szét~ 

o:-;ztott pyriclint belélegezve. az a vérbe ig·cn könnyen átn1egy, rnit 
p. o. c1nbernél a vizcletvizsg<ilat, n1elyrr\l alant n1ég· szólunk, is 
·bizon yit. I-Ia az ern ber~ egy köriilbel ü 12i"') köh1néter iirtartaln1ú z~írt 
szob;í.ban ~O-.J-0 pt:rczig tartózkod\''1 4-5 g·n1. pyriclint légcz 
be, 1ncl)· cg)· trinyérra öntetett~ a légzés lassúbb lcsz7 az 
l:rvcrés azonban ne1n y;:i\tozik se111 en'.iben sc1n rhyth1nusban; 
körülbelül egy óra n1Lilva azonban gya\.:ran ;:iln1ossúg jelentkezik, 
dt: scn1 n1ozgúsi, sen1 Crzési zavar a belégzés ut;in 11e1n észlelhetó~ 
n11g a reflexek kiváltása nehezen sikerül (p. o. csiklandússtb. utján). 
J) is t l c r saj<it 1nagán tett kisérlctei alkalinával 2·0 gmtól semn1i 
toxicus hatást fellépni nen1 látott. 13l:kúkat illetóleg 0 2 g1not 
talúlt absolut halúlosnak, hllzi nyulaknál pedig l·O gn1ot pru 
kilo. c;,iz alakban niég kevésbé 111érgező. Fen z o l dt és 
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Di s t 1 er gyengén antiscpticus hatásúnak is rnondják a pyri· 
dint. J-\ pyridin sorsa a szervezetben n1tg nincs kellően tanul
rnányozva; I-I is szerint pyridin adagolása után kutyákn<il egy 
eddig ismeretlen hasis jelenik ineg a vizeletben C1; 1{

8 
NCI 

tapasztalati képlettel, mely 1nethyl-pyrid)·lan11noniumoxidnak 
tekintendő. Párosult kénsavat és glycuronsavacthert a vizeletben 
Hís nem talált. 

Használat. G e r n1 a i n S e é, ki az asthma nervosurnn<il 
az áldásos jodotherapiát a gyakorlatba bevezette, oly bete
geinél: kik a jodkészitrnények iránt intolerantiát mutattak: 
kénytelen volt a régi en1pyricus gyógyszerekhez nyúlni, me
lyek között ily esetben legjobban hasznülhatta a charta nitratá
val készült cigarettákat . .l.\ cigarettúk füstjének clen1zése ki
n1utatta, hogy abban egy basis és pedig a pyridin van jelen. 
.i\ pyridin élettani hat;:isünak \"izsgülata \"Ítte rú S eé t, hogy 
a tiszta pyridinnel gyógykisérletcket is tegyen. Se é az 1885. 
év végeig 50 esetben alkaln1azta a pyridint belégzések alak
jában úgy, hogy 4-5 gra1n1not tényCrra cseppentett z;:irt szo
bában) s a beteget 20-HO pcrczig etne szobában tartotta. 
Ezen eljárást napj<iban 2-3-szor is111ételtc. S e é esetei között 
az asth111ának n1inden alakja képvi~elve volt, ép ügy az ideges: 
111int a cardiale, valan1int a catarrhale astluna emphyse111á
val és súlyos putrid bronchitis hörgtágulattal is. i\Iindezen 
kóralakoknál többé-kevésbé kedvező ercdtnényt ért el. 1\ be
légzésre a légszon1j csökkent, sót 1neg is szi.int, a légzés sza
badabbá lett; a szívverés szabályosabbc.i, erősebbé. Ideges 
asthn1<Ínál a rohainok 8-10 nap 1núlva egészen n1eg
szüntek, a catarrhalis és putrid bronchitisn{:l a hurutos tü

netek csökkentek, a kiköpés könnyebb lett~ s ig:y az ál
lapot általában javult, eltekintve az asth1naticus tüneteknek 
a belégzésre bcc.ilkí rögtöni csökkenésétől ; a cardialis asthn1a 
eseteiben 111eg kellett elégednie a dyspnoc alúbbhagyásával. 
Esetei közül csak egyben kellett a szert félretenni: rnert az 
a betegn(l szédülést és húny<ist okozott: különben a bclégzé. 
zések se1nn1i káros vagy kclle1netlen hatással nem jártak. 
Neff ü esetben alkaln1azta a pyridint, lett legyen az asthma 
hronchiale, cardiale, vagy renale, s azt tapasztalta, hogy 
30--40 csepp tányérra cseppentve: s zárt szobában belégezve 1 
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a roha1nokat 1H.:n1c.sak elfojtja: hane1n újonnan jelentkezésüket 
n1csszire kitolja: sőt 1neg is akadályozza. A belégzés ut~ín 

1-6 perczczel inár 1neg-könnyebbülve érzik n1agukat a bete
gek, L u b 1 i n s k r 24 esetben alkaln1azta a pyridint: ép úgy 
111int Seé, és pedig í en1physen1a phthisissc\, 2 asthn1a nervo
sun\ 4 asthn1a bronchiale, 3 billentyi.i bántalo111 asth1nával 
L·s 5 asth111a cardiacurn szerepelnek esetei között: nag:yj<í
ban n1cgerősiti Seé adatait, de !elhívja a figyclrnct némely 
tapasztalatára és clővigyázatra int. Igy p. o. egy betegénél 
heves ren1egés és én1elygés~ n1ásnál hcíny<is is jelentkezett, 
szédüléssel és f6faJ· ;:íssal, ecr\· harrnadiknc:il oh· u\·cnne.sén-

b. • b. 0 b 

l1~pett fel, hog-y alig- volt képes helyét változtatni. 1\jánlja~ 

hogy f61cg billcntyühántalinaknúl és kicsi szabálytalan érverés 
n1ellett asthrna cardiacun1 eseteiben ÜffvelJ.ünk é[J Üffv fiataler;\'é· 

b- ' ;;-,.; b. 

neknt'.'.I is, inert ta1)asztalása szerint a nacrv1nérvíi clrrvennü\és 
b. b.- b " 

cp ezeknél szokott fell0pni. J( o v ú cs F' r i gy e s Nothnagel 
tnr. kórodúj;:ín 8 betecrnél tett irrcn részletes 111ecrfiuvcl/·._.,,I-• ~ 0 b b· .... .., ... " 

alapján bár véglcgc~ itélctct ne111 rnonclhat, rn~gis kijelenti, 
hogy a pyridinnek tényleg clyspnoe ellenes hatása van, 111eh· 
ha nen1 is 111inden esetben egyenlő crélyü, dc 1négis csökkc;1. 
tcni képes ép úgy a suhjectiv, 1nint ar. objcctiv dyspnoet; a 
pyridin idege.s asth111<.inál hat leginkább, 111ig a szívbajosak 
asthn1<ij<inál kevésbé, s elővig}·cizatos, individualisál6 haszná
lata alig van kellc:n1etlen es<Slvckkel er;vbekötve. i\'JerrJ·ccrv-

• b• b b.-

zcncló, hogy l(ovcícs a Siegle-féle készülék segélyével \élegez
tette be a pyriclint. 

I-1azánkhan 1( e 1 e rn e n· j\f i k s a tr. tett gyógykisérlctcket 
e szerrel: s ítéletében l(ovácshoz és I_ublinskyhez csatlakozik. 

i\ pyridin legczl!lszerúbben tisztán használható és pe
dig úgy} hogy egy tányérba 8-5 gn1ot cseppentünk 
(1 g-n1 = 28 csepp)~ s azt a beteg 111cllé az aszt;dra helyezzük. 
a szoba ajtait és ablakait elzárjuk, s a beteggel a pyridinncl 
tclitctt szoba-lc,·cgót 15·-80 perczig h~geztr..:tjük be. Ezen 
cljúrást szükség szerint napj~iban 2-8-szor isn1ételtetjlik. I·Ia 
kelle1nctlen rnellékhat<isi tünetek jelentkeznek, csökkentjük a 
szer tnennvisée-~t, va(!\. rövidítj.ük a belécrzési id<Jt varr)" • .... ._,. b. ' ~ 

szükség szerint félbeszakítjuk a belégzést, esetleg egészen 
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ft:lre is teszszük a szert. I-Ia a belégzés után 1/::-1 óra 
n1úlva álinossúgot érez a beteg, nyugodtan aludni engedjük. 

Irodalom. 1. G e r 111. Sé e. J:luHetin génér. de Thérnp. 188ü. Juni Hll. 
:?. :\'eff. Le,; nou\·eau:.; Reméde~. 188fi. :\'<>.·fi. - 3. Hardet. Le,: 

1i1111ven11x Reméde.s. 188fi. i'. 121. - ·L ll. Fi s eh e r. Pie neuc-ren Arniei

mitteln. IV. :\níl. S. 20."J. - 5. L <i h i;; eh. TJii: uenen:n .\rznciniittel. Hl. 

Auíl. S. 10-L - (). L. u h 1 i n s k y. 1Jent~che ~kd. Zcit. 18.Sfl. S. SH. -
7. !\. o v ;le s F r. \\'icn~·r mcd. J;btter. 188íi. :\n. 13. 14. 15. - H. Ili_;; s. 

"\rchiv f. expcd. l'atho!. 11, l'harmac11l. llrl. XXII. ]', 2üi-l. - H. Kel emc-11 

)l i l: s n. .\ pyridin gy•'•gyhat:i,;;inak értéke. ( ln·,,~i 1 letil:tp. 1.S8(i. :\ti. s;·.<im. 

62. Pyrodin seu Hyclracetin s. Acetylphenylhyclrazin. 

LTcrv keletkezik ha ]lhén\·lh\·clrazint cczetsav-anh\·driddal 
~- . ' . . . 

hozunk össze. Színtelen, hatoldalú. 12K·f)D e. n1ellett olvadó 
pris111úkban jegcczedik, 1nelyek nagyrlszt born latlanul destil
lúlhatók. 1\ehczcn oldódik hideg vizbcn és aethcrbcn, J.:üny
n\·en forró ví'zbcn és borszes;:hen, benzolban, chloroforn1ba11. 
S~a~- és iztclcn. l':rc')sen rcduc;il(i saj;Lts;í.gü. J\ lcgti.ibb pyrn

din név alatt <irúba boc~<i.tott készítnH.'.:ny különben nen1 tiszta 
h\·dract::tin. 180H-ban }) rt.: s eh f e 1 cl aj;inlotta 1nint antipyrc· 
ti~u111ot. i\zóta több oldalrcil tt..:tt ki.i;\ésck búr n1egerósitik 
hataltnas ltlzcllcncs hat;i~;it, dc f1gyeln1eztctnck veszélyes 

hatúsaira, s ellenja\·alják alkaln1az/ts;it. J\ p y r o cl i n v t:: r-
111 ér e g; haen1oglobinuritlt, lépduzzadúst, ictcrust. hosszan 
tartó el~ycngülésL sl1lyos anaerni/tt okoz. Egy esetben (lZen
vcrs) a piros \·érscjtck ~i:J• 1 • 11 -al n1cg;fog·ytak alkahnazús<ira; a 
vérben gyorsan és nagy 1nennyiség·bcn 1nethaen1oglobin kép~ 
zlíclik. ;..{;\.r kis adagokra is eriis fiif<ijás. áln1atlanság, clgyen
:.=;ülés, szabcilytalan szÍV\'crés, gyenge filifonnis érverés jelent
keznek, a b/fr hiJeggé. nyirkossá, viaszszínúvé lesz, cyanosis 
lt.'.·p fel. ..:'\lbuininuria, h<inyAs, has1nenés scn1 ritkas;ig· adago
lásúra. G u t t 111 a n n lü0 : 0·0S kentics alakjciban reducc_Uú saját
s;_íg-a rnialt psoriasis kezelésénél ajánlja. de igy is \·eszélycs, 
inert a bórrt'il felszívódva, ugyanazon nH.:rgezési tüneteket 

okozza, n1int hogy ha per os aclagoltatik. 
}Iint antipyreticun1ot llO:J--0, 1 gn1os adagokban rendelték 

eddig, pro clie legfeljebb 0,2 gni. adatott, n1égis rnérg·t.::~t'i 

volt. I-I a sz n ;i lat a n t..: n1 aj ú n 1 a t o s. 
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Irodalom. 1. Dr e~ eh (el d. '.\ledic. Chrnn, 1888. X·H·. ~ i)J. -
2. J, i ebre i eh, Therap. '.\lnnatsh, lSSB. S. 23. - 3. !{e n \"e r ::, Tht.:rap. 

0Inn;1.lsl1. 18HO. S. -1:2. - 4. Guttmann. Jierl. KJin. \\'ochenschr. 188!1. 
i\.-,. :20. - Ó. 0 est erre i eh e r. ti. n. 1-~SH. 28. C,; HO. sr.. - 6. Falk. 
Ther;i.p. :'ll1in:i.tsh. 18HO. :-;, BH!l. 

63 .. Quillajae cortex. 

lsme. _,"\ Q u i l l aj a k é re g vagy I_) a n a tn a kér e g 
(.Seifenrinde) több Quillaja gyüjtőnév alá foglalt fától szár
n1azik~ n1elyeket néinelyek a spiraeaceák

1 
dc legtöbben a 

rózsafélék közé soroznak: Peruban, 13raziliábani Chilibe n van 
hazájuk._-\ kereskedésbcli kéreg leginkább a Qu. s a po na r i ;i tó l 
sz<irrnazik~ de g3·akran a Qu. sn1egn1aclern1osDC. és a Qu. 
brasiliensis St.-I-Iil. ki.Greg darabjaival van keverve. F'ranczia
orszc'tgban ú\tal<inosan használják a 1nerinogyapjü fehénté
s('.re. ~;.\ kéreg lapos darabokat képez, n1elyek (i0·-90 ctn1. 
hosszúak s körülbelül {j nun. szélesek. i\ vastag barna parú
tól rei1clesen 1negfosztottak a kéregdarabok, legfeljebb egyes 
rnaradv<inyai tapaduak n1ég a halvúny, sárg<is~barna, s1n1<.t 

közt.'.ps<:í kéreghez. 1\ kt':reg l~e1nény, szálkás törési\ har<int
n1etszete sugaras rajzolatú, a vékony és fehér velósügaraktól. 
Pora tüsszentést okoz; ize csípős: forrázata habzik~ 1nint a 
s:~appanv1z. 

GOrcsó alatt a legkiilsó réteg tangentiúlisan n1egnyújtott 
vastagfalú parenchyn1ciból ;:ill; a sejtek közt lt:ggel telt t;ig 
intercellulúris iirök. ~~\ háncsban a velósúgarak ~~ sorosak, s 
a küzépkóregben 1ncgtörten végzt'ídnek: a sejtek vékonyfalüak, 
raclialisan 1ncgnyültak. i·\ búncssúgarak h~íncsparenchyn1ből 

és rostás csövekből úl\anak., 111clyek zónaszerúleg vúlta\.:::oznak 
tangenticilisan rendezett, cr<'is, tön1ött, harúntn1etszetlien leton1-
p1tottan nég1:szögletú, itt~ott n1úsodlagos vel6sügarak által két 
vagy több portióra o::;ztott hüncspan1atokkal. .f\ h<incsparcn
chyn1a vékonyfalú, kurtán cylindricus sejtekbúl álL J\ háncs
rostok bütykösek, 1neghajlottak: haré.int111etszctben kereken 
polygonálisak: rnegvastagoclottak, jcgeczrostoktól vagy prisma
ticus kósejtektől környezcttek. ~"\ jegeczrostokban hosszú 
prisn1aticus nxalsavas n1észtúk vannak. ~1.\ rost;c\s csövek nen1 
hosszul·:: s igen kifejezett callosus 1negvastagodúsoktól kisért 
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rost<is letnezekkel \·annak ellátva. I(énsavval és jódoldattal a 
parcnchymsejtek kékre, a háncsrostok és kősejtek arany
sárgára festódnek. r1\ saponin a középső kéreg parenchyn1j<iban 
n1ikroche111ice is kitnutatható R o s o l l (1884) szerint úgy. 
hogy törnény kénsavban eleinte s;:írga, rnajd élénk vörös, 
végül kékes ibolya színeződés jő létre. 

r\ kéreg apró kristályok alakjában kénsavas n1cszct, azut;.í.n 
kevés ken1ényítőt és nagy n1ennyiségú s a p o ni n t tartaln1az. 
Utóbbit első ízben Le B o e u f f (1850) állította eló, alcohollal 
kivon<is segélyével. l~zén saponin alaktalan fehér por, mely 
n1ajdnen1 szagtalan, csípős: Vdeses ízű, tiiszszentést okozó. 
Tapasztalati képlete: C:;:: I-fr,: ()18 ; savakkal czukrot és sapo
g e ni n t (CH I~I:!:: ():!) ad, rnely utóbbi kristályos. ;\ saponin 
teljesen közönbös hatás ti test. L)jabban I..: o be r t kirnutatta. 
hogy a saponinnak nevezett anyag ntn1 más~ n1int az általa 
talált igen 1nérges q u i 11 aj a s a v na k egy hatústalan 1nódo
sulata, n1ely eredetileg quillajasav volt; ez: utóbbi egy n1ásik 
nagy inCreg a s a p 0 t o x i n t;írsasúgában \·an a kéreg
ben jelen. A quillajasav víz:ben és alcoholban jól oldódik. 
actherben és chloroforn1ban oldhatatlan. kénsavval sötét 
vörösre festődik. \regyi forrnulája: C1:1 I-1:11) 0 11)' .t\ sapotoxin 
vegyi viszonyait n1ég- nen1 is111erjük. 

Élettani hatás. r\ saponin hatásáról régebbi dolgozatokat 
birunk P e 1ikantó1, S eh n1 i e cl eb e r g tó 1: J(_ ö h 1 e r tő l 
stb. Ez idó szerint bennünket inkább a quillajasav érdekel, 
111elynek hatását J..~ o be r t alapos tanulm<inyaiból is1nerjük. 
Szerinte a quillajasav por;inak leg1ninin1álisabb n1ennyiségei 
is rn;:ír heves tüszszögést és könyezést. a gégt: nyákh<irty<ijá
val érintkezve pedig görcsös köhögést okoznak. A bórön 
kenőcs alakjában alkalmazva erós vörösséget, \'iszketés és 
égetés érzetét kelti, sót esetleg acne-szcrű kiütéseket is okoz. 
..i\ c:.:illószórös 111ozgásokat n1egsztinteti. Savós- és nyákh<ir
ty<ikon g-yulad<ist idéz eki: az idegek vezetési képessé.zét 
tönkre teszi: az akaratlagos izn1ok harc:íntcsíkoltsúg;:'tt eltí.in
teti: a vörös vérsejteket kilúgozza, vagy egészen feloldja, a 
vC:rt lackszínú\·é teszi. Kyilv<invaló~ hogy a quillajasav erós 
p 1 a s n1 a rn <;re~. nlely küzvetlen érintkezéskor niár 1,:

2
0:'

0
-os 

oldatban k;;irosan hat a szö\·ctck életképességére. _"-\ véráran1ba 
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föcskendez\·e általános görcsök, végre agyi és légzési búdés közt 
111egöli az állatot: a szívet azonban nen1 b;intja. f\ vékony
belekben oly gyuladást okoz, mint az arsénessav; később a gyu
ladás a gyo1norfundusban és a vastagbélben is föllép. A szívnek 
intin1ája is, különösen a billentyúk táján: gyulacl<isos lesz. i\. 
vesékben haernoglobin-infarctust talált I..:: o be rt. Sajátságos, 
hogy a gyo111orba víve a vérbe fecskendett adagnak ötszáz
szorosa is eltúretik kon1olyabb következ111ények nélkül. 

Használat. Adagolás. l( o be r t a quillaját rnelegen ajánlja, 
rnint a senegának helyettesítójét a tüdók és hörgök bántal
n1aináL Előnyei a senega gyökér felett, hogy ugyanaz o n 
k é t g 1 y kos i cl a van benn e, n1 int a s e ne g á b a n: de 
öt sz ö r akkor a 111 e n ny is e g be n ; ez~ és az a körli!Inény, 
hogy nincs benne arna kiállhatatlan 1zú alkotórész1 n1int a 
senegában, okozza azt: hogy utóbbinál különösen gyern1e
kck - jobban túrik. \T Cgtil a qui1laja ötször olcsóbb, 1nint 
a senega. CJ. old s eh n1 i d t (Nürnberg) tapasztalatai szintén 
111egerósitík a qui!lajának kiváló expectorans és a hörgi 
váladékot higító hatását, niely akkor sern csökken ha kö
högés-csillapítá5 czéljüból egyszers111incl narcotikúkkal együtt 
adagoltatik; nCn1i karczol<isi érzeten k1vül a torokban sen1111i 
rnellékhatást sen1 észlelt: e111észtési zavarok huzan1os hasz
nálata ut<in sen1 n1utatkoztak; bronchitis acutánál,,bronchiectasiá· 
nál és catarrha\is pneun1onián<il különösen jó szolgálatokat 
tett. ;\I e r kel észleletei is kedvezőek. 

I•'{)zcte hasznúltatik. és pedig felnhttek szán1ára 4 : 150, 
gyern1ekeknek 1 : 80-100: 2 óránk. evő-, illetőleg gyern1ek
és kúvéskanalankint. ;\Iellt.'.:kes jelentóségú: hogy ..i\n1erikában 
megkisérlettt:k Yizkórnál, tov;ibbci. n1osások alakj<iban bór
ft:kélyecléseknCI: blizös lábizzadéisnál is használni; a tin cturát 
alopeci<inál alkaln1azták . .:-\z utóbbi 1 : 5 aniny szerint készül. 
\ran tov;:lbbú kivonata is, Extr. Quillajae~ n1cly quillain
nak i~ neveztetik, s 111eleg \"IZZt!l ki\·on<is ütjc.in készül. 

!1/'. l kenet. cnrt. <~nilln.j:u: e 3·0 ~ -i·() 

l. a. p. ad cubt, 100·0 
Svr. cort. "\urnll!. 11.J·U 

.1/f)S., 2 \.r:ink. 1 eri'.\::tn:ílbl. 
E:·:pec tor:111~. 

Rt. l'niv. con. (Jnilbj:1e l•ö 
l'uh·. Dn\·er! 1:(1 
S:icchari nlb. H·O 

.l/. /. puh'. dh·. in do~. aequ. ::\r. 10. 
/!.':>'. 8-.<ur napj. 1 pun. 

Iro.:l,o.lom: 1. K „ \,e rt. .\rch. r. e:~p. l':'.th. u. l'harmacolog. Dd, 

1.s* 
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XXJU, p. 21l3. 1887. - 2. K o b e rt. Ccntralbl. f. !din. )led. 1885. Xr. 30. -
:J. G o l ds eh n1 i d t. eayr. iirztl. Intelligenzbl. 1885. :\ r. JS. - -1. H !l. r~ 
na el, .. .\rch. f. cxp. Pnth, u. l'harmac. Dd. II. 187.J.. - ö. l' e 1 i kan. Derl. 
klitl. \\'uchenschr. XXX\cr. 1867. p. 375. - G. Sch miedcberg. Ludwig's 
Festgabe: p. 127. 

64. Rubidium ammonium-bromid. 

Rb Br,. (NI-!,) Br. 

Ezen készítményt Lau fen a u e r tnr. alkaln1azta legelőször 
n1int a n ti e pi lep ti e u n1 o t, az eddig szok<isos bro1n.sók 
helyett. 

.i..\ készítinényt. 1nely nern teldnthetó kettós sónak~ 
hanen1 sóelegynek, 1..:, a r ln v sz k y tr. <ilhtotta elő a rubidiu1n 
tin1súból1 s összetétele 1Zb Br.:;· (~I-I 1 ·J J~r., azaz egy rnolecula
stily amn1oniurn-bron1idot tartaln1az; 100 sülyrészben van 

tchút 3G sr. rubidiurn-bron1id és fi·1 sr. bro1nan1n1oniun1. 
i·\. készítn1ény (ehér, vagy kissé sárgás

1 
jegeczes por, kris

tályvize nincs. íze kezdetben kissé hútó, inajd csípéJs-sós: 
egycnléí sr. vízben nagyon könnyen oldódik. 1-'latinclróton a 
szintelen lüngba tartva azt hajnal pirosra festi: a láng kobúlt
üvegen keresztül nézve sötétpirosnak látszik. Sz<iraz kén1csóben 
hevitve részben elillan, s tiszta fehér szálladékot ad. Natron
lüggal 1nelegítve arnmoniút fejleszt. \Tizes oldata kevés chlór
vizzel és chloroforn1n1al összerázva: ez utóbbit vörös~súrgára 
festi.*) 

.l-\ szernek élettani hatás~it ·r a u s zk és \Tas túdorok tették 
vizsgúlat túrgyáv.:í, azonban a priori is nionclható: hogy tekintve 
0-± sr. bron1a111n1on tartaltncit, ennek hatása leend az ural
kodó. n1ig a készitrnény csekélyebb rubidiun1-bron1id tartalma 
folytcin, az utóbbinak a bron1kalin;il valúszínúleg- rnagasabb 
energiájú hatása h<ittérbe fog szorulni. 1-Iogy a rubidiun1-
bro111id valószinúleg erőteljesebb hatást képes kifejteni n1int 
a kaliurnhron1id, azt Laufenauer tnr. n1agyarúzatútól né1nilcg 
cltéróleg abból következtethetjük, hogy feltéve: 1niszerint a 
kaliun1-bron1icl és rubidiun1-brornid cgyenló oldódási és diffusio 
\·iszonyokat n1utatnak (a n1i 111ég nincs pontosan 111cgvizs-

*) A ~;:er K:th!l1aum lii:rliui c,:,:g :iltai g_;:\ril.i6 Í.; e:i',;Í!Jittatik ;; n:il:i 
~;ph:it••: ];j]„gr:unmja lfiO .\lk. 
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gálva) 1 az utóbbi sóban 1 tekintve a rubidiun1 magas ato1n
sülycit (85.4), nagyobb a fén1tarta!om~ n1int a kaliurn-bromidban, 
tekintve a kaliun1 alacsonyabb aton1súlyát. (35.) 

Tausz k és Vas trok azt tapasztalták1 hogy akár 
subcután, akár per os adták állatoknak e készítményt, 
rövidebb izgaln1i szak ut<in egy hátulról n1ellfelé haladó 
anaesthesia és paralysis következett be, ép úgy békcikncil, 
1nint nyulaknál. Igen nagy adagokra a halál fulaclcisi volt. 
r'\. reflexek eleinte fokozottak1 n1ajd csökkennek, végre n1eg
szlínnek. Nagyobb ·adagokra a körzeti idegek csökkent inger
léken:'ségtt is észlelték a nevezett vizsg<ilók. l\z anaesthesia 
elóbb jelentkezik, 1nint a n1otilitcisi zavarok. ;\ szív túléli a 

légzést. Összehasonlító kisérletekből következtetik, hogy a 
rubidium an1n1oniun1-bro1nicl a bron1kali összes seclativ sajcit
ságait lehetőleg fokozott n1értékben mutatja, az utóbbinak 
egyes, fóleg a szívn1líködésre keiros hatásai nélkül. 

I.. a u fen a u e r tnr. a rubidiutn amrnonium-brornidot 
n1indenekelőtt epilepsiánál használta, kivéve a hysteroepilep· 
siát, n1ely functionalis betegségnél az alkalibro1nidok szerinte 
úgy is hat;:ístalanok. 17 epilepsiás betegénél a betegségnek 
n1ajd valan1ennyi klinikai változata képviselve volt, az egy

szerli görcsös nehézkúr, nehézkór kis és nagy szédülésekkel, 
nehézkóros elmezavar és nehézkór 1naniacalis aequivalen.s 
rohan1 alakjc.iban. r\ betegeknek napjában 4-7 gn1ot 
adott. r\ hatékony egyes adagok 2 gmneil kezdődnek; a leg
naavobb eaves adaa 5 urn f\ hat~is Laufenauer állítása ;:,.; ;:,. ;:, ;:, ' 

szerint általában n1egfelelt a bron1kaliu1n hatásának: s ép úgy 
1nint az utóbbi. a rub. an11non.-bro1nid is a nehézkór bizonyos 
eseteiben hatá~talan volt. Nehézkór 6 esetében az új szer 

n1inclen kétséo-et kizárólarr sokkal natrvobb rohan1sziintetó b b ..,. 

hatc:ist fejtett ki, mint a rokon bromkészítn1ényekr., ezen 
észleletet azonban Lau!enauer ne1n akarja a rubicliun1·készít
n1énv javéira értékesíteni. inert nézete szerint G esetet oly 
irre~tlláris jelentkezésü n,eurosissal sze1nben, n1int a nehézkór, 
bizonyítúnak rnég nen1 tart. 

lVIint s e cl a ti v. h y p no ti e u 1n o t is rnegkisértettc 
Laufl'.naut:r az tij készitn1ényt. esteli 4-5 gtnos adagokban. 
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... -\z ered111ény kielég1tő volt: <iln1atlan betegei J-6 óráig 

tartó áloinba szenderültek. 
~-\ rubidiun1 a1nn1oniu111-bron1id adagolása kellernetlen 

n1ellékhatúsokkal ne111 járt: ö grnra 30 p. 111ú\va a légzések 
szá1na ne1n változott a hő csak 0,2G C-al esett, s az érverés 
-1-el kevesbedett: újabbi 30 p. n1úlva pedig a hőn1érsék és 
pulsus rnár el6bbi ~íllapotára tért vissza. I(iiteget fellépni 
Laufenauer ne1n látott eseteiben; huzan1os adagolás azonban 
a megfeleló esetekben nézetünk szerint itt is n1eg fogja hozni 
ép ügy a kütegeket, n1int a többi bró1n-n1cllékhatásokat is. 

i\_ rnásodik, ki a Laufenaucr által ajánlott bromkészít· 

rnényt használta, szintén hazai buv;~r, IZ ott e n b i 11 e r János 
tr. főorvos, ki a Budapest-i\ngyalföldi tébolydában 5 eskóros 
egy·t'.nnek adagolta azt, s szintén hathatós eskórellcnes 
szernek tekinti, azonban csak nagyobb (ö g111os) adagokban, 
1nig 2-B ginos napi aclagoknak szerinte nincsen különösebb 
hatásuk. _.e\ (j g1nos napi adagok szerinte erélyesebb hattisúak, 
n1int a bro111kali ugyanoly adagai. Ily adagok 111eghosszab
b1tják az egyes rohan1ok közötti időszakot. ~fovább tartó 

hatása a szernek nincsen, u. i. a hathatós adagok elhagyása 
ut<in a rohan1ok csakhan1ar elérik előbbi n1agass<igukat. 

1"/. Rnbirlii :i.mmonii l1rom;:ti fr(\ 
;\qU:tt! de~t. 100·() 
Sy~. ,:impJ.'i'\ :20·0 

J/L\Y. Egy n:i.pr:i. Egy e1«;k:u1:il 
l gm. rnbid. amm·)TI. hro
midot l:>.rtalma,:. 

(Epilcp.siu.) 

R/. l\.nbidii a1nmcnii hrumati 
~\qu:te de;;t, 
~yr. ;;irnpl. 

.l/LIS. E.stt: cgy.szcrrt: lic\·enni. 
(insomnia.) 

Ö'Ü 
:10·0 
15.D 

Irodalom. 1. l. :1 u fen a u e r .• .\ rui·idium :i.rnmonimn-l•rnmi<l gy1·1gy

h:l1:i:::í.r••l. un·o::i l·Ietil. 188\). :2±. ,;,:. - 2. I{ ott e ll h i 1 ! e r J . .-\ rnhidinm 

:1mmoni11m-liromid gy••gyh:H:i:::iho,:. ( ;y«•gy:is;::ct. 188!). ·lH. ,:: .. - :\. T :o 11:; ;: k 

t:.; \"a::. t"ir\'. Heti!. !K~lO. :.:\·f. 

65. Saccharinum. 

e, H, sn" :-J, 

Vegytan. .·\ saccharin tulajdonképen nen1 orvosszer, 
rnindazáltal szún1os tckintctból érdekelheti az orvost is. Ez 

-·\ l.:n:kx:a:icr tnr .. -:yn:i+ l.:~tri·t ::::;nl min: i?j:1vitr'1t. J1,tl ~:~ l·r<>m~ ,];'.;:il 

'::tn:;:t ~ynq coL;u nt·1:i e eJ,:,-:~:·t! rt:l\(kl!ii. ki'•1111yt~!l h1mLi~ :\llh:d e'.<·. 

idő szerint s a e ch a r i n név alatt két praeparatu111 szerepel, 
n1elyek azonban tulajdonsúgaikban teljesen eltén1ek egyn1ástól. 
„'"\z egyik, a l3 éligot-féle saccharin (CGI-I10 Ü;;)aszén
hyclrátok közé tartozik, nem édes, hanen1 inkább keserlí ízlí; 

a 1násik a Fa hl be r g.f él e s a e eh a r i n, 111ely benzol
sz<innazék. ~:\ltalánosságban erre alkaln1azzák a ~s a c e hari n-o: 
nevet rendkívüli édessége n1iatt. J~nnek tapasztalati képlete: 

C, H,, SO, N, szöveti képlete pedig C„ I-1,C:::~-~g ==-':::-NI-!; 

tehát úgy keletkezik: hogy a benzolban (C. I-I.) két- hvclroaen· 
. h l>, ... b 

' co / "! [ 1 ' ' paranr a so:! ~ .e\ - .;:et veg·.rerték(i gyök ~utal helyet-

tcsittetik. 

Előúllilúsa a tolur,Jból (C,, H, CHJ történik; ez u, 1. 

tön1ény kénsavval kezelve orthotoluolsulfosavvá lesz: 

,~ 11 ------ CH ~„ -, so,;' H ; ha ezt phosphorpentachlorid hatásúnak 

tcszszük ki. akkor orthotoluolsulfochlorid keletkezik: 
-,-CH' 

<..:,_; I-r.l ---: , SO:! CL 1-Ia ez an1111oniakkal kezeltetik, akkor ortho-

, 1 1 lf 'd "' 1 't C !·! --------- CH J LO uo su an11 JOn e re: .; · .i----- --"~,So:J" .NI-I:!. n1e y kc.í.liun1-

hypern1anganáttal az orthosulfan1inbenzoesavanhyclriclet, vag)·is 

- _ ~co~, -. a saccharint C0 II.1.____ __ SO!!.--.-----_..-NI-I adJ<L 

i\ s a e eh a r i n finon1 fehér por, n1ely a keserú 1nandula
olajra en1lékeztető szagú, különösen: ha 200fl C.-ra hevítjük. 
I-Iideg vízbt.:n csak kevéssé oldhatü, ellenben forró vízben~ 

alkoholban és actherbcn eléggé könnyen. Gyakorlati tekintet
ból fontos_. hogy ha 111aró- vagy szt'.!nsava:-:; kaliu1not, vagy 
natriun1ot adunk hozz<i, úgy vízben is könnyen olciódik

1 
n1ert 

a keletkezett orthosulfan1inbenzoesavas kaliun1 vagy natriun1 
jól oldható t'.s t:p oly ízú, 111int 111aga a saccharin. 

..e\ saccharin a legt:descbb an.yag: n1elylyel ez idó szerint 
rendelkezünk; 280-szor édesebb 111int a n<Í.dczukor. :'\z utób
bival f e r t i'i z v e is lehet. t:z~rt is (}20 gnn. saccharin 5 
köbcn1. kálilúgg-al Cs ö keni. }'ehling-oldattal keverve, n1cle
g·itC·skor ne v<'tl;iszszon ki \·örüs rézoxyclult. Identitúsi kC:rnlC:sscl 
in<Ír ccldi~ is többel birunk; ílyenek a S eh 111 i t L f( a y s e r, 
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11ruy1 a n t 1 B ö r n s tein által ajánlott k~ml~sck, tnelyek a 
sörben vagy borban való kitnutatására is szolgálhatnak. Czél
szerű a S eh 111 i t t-féle ké1nlés, n1elv azon alapszik hocr\· a 

~ ' o. 
saccharin NaOI-I val összeolvasztva, salicylsavvá alakítható. 
J(övetkez{iképcn a saccharint tartal1nazó folyadékból 100 
köbcrnt. veszünk. azt erősen n1egsa\·anyítjúk és aether- s 
petroleu1naether egyenlő 1nennyiségéből álló keverékkel 3-szor 
(összerázás) jól kimossuk, a kivonathoz natronlúgot adunk és 
azt beszárítjuk: a rnaradékot porczelláncsészében fél órán át 
2ö0 C.-nc:íl hevítjük, azt::ín vízben oldjuk és aetherrel rázzuk; 
az aetheres oldat elpárologtatása után salicylsaY n1arad vissza, 
rnely vaschloriddal az isn1ert rcactiót adja. 

Hatás . . i\ búvárok többsége 1negeg.rezik abban, ho~r a 
saccharinnak a szervezetre hátrányos hatása nincs, de a nád
czukoréhoz hasonló tápláló erővel sen1 bír, mert Le y de n, 
J\1 o s s o, S a 1 k o \V s ki és n1ások vizsgálatai szerint a szer\„e
zetcn n1inden változás nélkül halad át, s esetleg csak oly 
lényegtelenül változik rneg, hogy 1neta- vagy para-sulfan1ido
benzoesavvá alakul át. l\'Iéir e körlilinény is 1nutatja. h o gy a 
11 á dez u k r o t ne 111 p ó t o 1 hatja. ;.\ saccharin 11e1n 1nér

gező hatású: de \ \ 7 o r n1 s kisérletei a 111e!lett szólnak, hogy 
daczára ennek~ nen1 111indenkinek szervezete tűri el következ
n1ények nélklíl. Dujarcli11-13enurnt:tz és l~idly szerint 
huzamosabb használata cn1észtCsi zavarokat okozhat. Az ernész
tésre hatását illetóleg különben igen eltérók a nézetek. 
l~ i eb e r 111 a n n Le o azt találta, hogy a saccharin 1nár 
0·06°/0 oldatban határozottan késlelteti a fehérje-e1nésztést. 
Ezzel szen1ben S a 1 k o \V s ki szerint a pepsinernésztést a leg
kevésbé sen1 gátolja. !'l a különbözó erjesztők és cnzy111ek 
hatását netn ton1pítja, legfeljebb savanyú oldatban. Flügge 
(1888) kisérletci szerint ép ellenkezőleg,, a saccharin inincl
ezckrc~ dc fókép a gyon1ore1nésztésre gátló hatást gyakorol. 
G a n s (1880) szerint por alakban alkaln1azvai a pepsint és a 
többi fennentun1okat kicsapja. s czC:rt a fehérje-e1nésztést hátrál
tatja; e hatcisa az oldott saccharinnak nincs nieg. e 0 n s t. 
Paul (1888.) is úgy találta. hogy a feht:rje-c1nésztést tete
rncscn hátráltatja. ~ ék á 111 l_, aj n s dr. legtijabb ( 1890.J vizs
g-álatai az eddigiekkel sze1nben a rnellett szólnak~ hogy 1níg 
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a nádczukor gátolja a gyo1norban a húse1nésztést, addig a 
saccharin arra határozottan elősegítő befolyást gyakorol; ezért 
is szerinte cliabctesnél: - hol ki.ilönoscn a húst<iphí.lék van 
indic~Uva, - a saccharin ncrncsak rnint ;i czukor helyettesítője, 
hane1n rnint az ernésztést javitó szer is jelentékeny szolgála
tokat tehet. Ily t:llentétcs ercdt11ények n1cllett a saccharinnak 
e1nésztésre való hatása korc:í.ntsen1 tekinthető rncgállapítottnak. 
.,..e\ saccharin inint antibacteriosus szer figye
l e 111 re 111 é 1 tó: a rothadási folyan1atokra gátlólag hat, a1ni 
1;:rthet6 is. t. i. a benzolsz<innazékok közé tartozik. e 0 Il s t. 
Pa u 1 szerint a húgy an11noniakális erjedését~ a bacteriun1 
tenno, a staphylococcus pyoge11es aureus fcjlódését rntí.r 1: 50(J 
oldatban n1egszünteti, a gycnnckágyi láz coccusát pedig fcj
lóclésében gátolja. I.'.:zcknél fogva ö szújviz gyanánt, p. o. soornáL 
és gyo1norrnosás czéljúból is ajánlja. Sa 1 k o \\'s ki a saccharin 
~yönge antiscpticus volt;it csak a szer savanyú hatásának 
tulajdonitja. s ta cl el 111a1111 és el e 111e11 s idült hólyag· 
hurutnál is 1negk1sértették alkalinazását. a saccharin11ak anti· 
bacteriosns természetére és savanyú ké1nhatására szán1ítva, de 
kisérlcteik eredrnényei ncn1 igen biztatók. 

Használat. F'ontosságra tehet szert a sacch. használata a 
cliabeticusok cliaetáj<iban, t. i. olyan éck:s fiiszcr, n1cly teljesen 
közö11bös a diabeticus szervezetre. l_, e y d e 11 1 S t a cl el 111 a n n, 
....:.-\ b el e s és rncisok egybehangzó tapasztalata szerint a bete
gek n1ég· nagy dosisokat is jól túrnek (S t a cl el n1 a n n egy 
betegnek 43 nap alatt 155 gnnot adottt Gyon1ortáji nyon1ás 
érzete vagy egyéb gastricus sytnpton1a csak igen ritkán jelent
kezik. Nen1 kell a·zonhan fcleclnL hog')· a saccharinnak huzan1os 
használata nern czélszerlí. inert a sz<íjban vissza1naradó foly
tonos és éinelyitó éclességérzct n1iatt a beteg undorodik 
végre az ét~lcktöl. Innen érthetú 1( o hl s eh üt te rés 1-'.: l s a s
s e r azon tapasztalata~ hogy a 111ely napokon betegeik saccha
rint kaptak. hügy1nennyis~gük csökkent. I-I e cl le :r angol 
or\·os egy esetében oly undorító volt ez écles-érzés1 hog.r a 
beteg· 1nég- pipázni ~cn1 tudott: inert a pip<ija füstjét is édesnek 
i.:rezte. 

I~esov;-iny1tó kúráknúl is joggal gondolhatnúnk a saccha· 
rinra. 1nint a c;:ukornak hclyettes1té1jére. 
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I:;-ranczia szerzók antisepticus tulajdonsc.igain<il fogva 

rnint ízjavítót ajánlják olyan nyálkás orvosságokhoz, 111elyek 

könnyi:n erjednek és pen~szednek. \T ég Lil n1ege1nlíthetó, hogy 
a saccharin felhasználtatott nC::mcly nagyon kcserlí alcaloida 

L~ének leplezC::sérc is: ilyen készítn1ények a eh i ni n u 111 

s a e eh a r i n i e u rn (3() r. saccharin és 64 r. chinin), n1cly 

fókép porban rendclcndú, r:nert igen nehezen oldható, továbbú 
a n1 o r p h i n u m s a e eh a r i n i e u n1 (64·4 r. n1orphin és 
3~J·lr.sacch.)és strychninurn saccharinicum (64·G r. 
strychnin és H5·4 r. sacch.) 

/1~". Saccharini 1 ·(J 
~llir. \"iid ;JO·u 

.J//lS_' l k:in.:,,:1-;, fél P"h:ir d;.re 
C'."',"C] 11:\\l(!JJ'.:l t)•> :ur er; etdni. 

(,...;(•Ol",) 

R/'. Sacch:irini 
:\ntipyrini 
\'acr. l•ic:trl'. 
[nf. Cnfft::n: 

fi'/•. Sacch:u·ini H·O 
'.\;i.tr. c:irlJoll. 2·0 

.\bnni1i fj()·(l 

:\L L l. a. p:is;iJJi Xo. 10\). 
I>S. 1 p:t.qilla egy c,:é,;1.e (tlw:t) l;;ivé 

~:, lc:::itt!~én:. 

0·20 
HNJ 
O·l(J 

lf:iO·O 
J/JJS. Sapj. ~-;) <:\'i°1kan:il. 

(riial,eti:::; mdl.) 

Irod:i.lom. 1. l, <: y d e n. lJeut~ch. 1ni.:d. l\"ocheu<chr. 1880. ;i.pril. -

2. S n l k o \\'s l: i. \"irch .. \rchiv J;d, 105. p. -Ifi. - ;;_ . .\du e,, é-~ ).! (1,;,: o, 

:\rchivt:! per ],,; scien;:i: mi:d. I:\. !'· -107. - -L S t ;e del 111 a n 11. :\litthei!. n. d. 

merl. 1:1in, Hl Ileidelb. - ti. Fi;; eh e r ts H :1 lJ o w. Tlier:i11 . .\lnnahh, 1887 

p\:t(•b. - Ii. :\ h el e''· \\"i1:n. mt:(l. \\'iJt:he11~ehr. 1887. 2-J. - 7. K o h r. 
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8. \\"u rm~. !Juli. de l'::c:\'1. !.II. ltJ. p. 41J~. - :J, {'un::t. l'anl. u. n. 

'.\r. ~ti. 1.S88.-1U. Xék:irn ],, 11n·. lletil. 18HO, ~l. ;o;·:.-11. [.'!iigge, 

:-;chmi<lt'.·> J:ihrb. l-"8D. Ud. ~21. 

66. S a 1 o 1 u m. 

Ci:: H 10 0,. 

Vegytan . ..--\ vegyülct<..:t ).1 e ne k y üll1totta e]iJ, s Sah l i 
Ye;.;etlt..: ht: a thcrapi<iba. nlint 

licu1n pótszerCt. n1clyeknCl 
alkaln1azhat6. 

a !ialicyl:-av (:s natriu111 salicy

nt".zett: szerint t.:Jt;nyösebbcn 

:\ s a l o 1 feht:r. nen1 kcllt:n1etlcn szagt'1. izb.:len jegecz
pnr, n1t.:ly g,'1rcs 1 1 alatt apró t:;iblcis jegcczJ.:t:kbiil áll. \~ízben 

nldhatlan, borszc:szbén. at."therb1~n, zs1rns olajokban. petrolcun1-

aetherben jól old6dik . .:\lkoholos oldatából vizzel kicsapható, 

111idón az oldat tcjszerlíleg 1ncgzavaroclik. Olvad<isi pontja 

42 11 C.·on felül van. 
:\ salol nem n1as, n1int sali e y l sav a s p h e ny\. 

aether. 
OH 

C„ H, 
COOC,, I-I,, 

\!iz felvétele n1ellctt hasaclhat, 1nid6n körülbelül 60°/1) 

salicylsavat és 40°/,) phenolt ad. 
_Ne ne k y úgy állította e\6, hogy a salicylsavas na

triu111nak és a phenolnatriuinnak 1110\ccularis rnennyisé~eit 

phosphorp1:ntachloridclal hevitctte hosszabb iclhn clt; ezen 

elj<ir;is reactiotennényei natriun1ch!orid, phosphorsav és 
salol, rnc\v utóbbitól a két clóbbit vízzel 1nosás segélyével 

vá!asz:that;1i el legkönnyebben. 1\ vízben o\clhatlan salol bor

:;;reszben átjcgeczítés segélyével tisztítható. f\ salo\ borsze

szes oldatába vaschloriclot cseppentve, violasz:inczóclés 111utat· 

kozik, ha azonban híg vaschlorid-olclatha c,:;eppcntjük alkoholos 

oldatát, ügy csupán zavarodást l<i.tunk. Salol alkoholos oldata 

brótnvízzel fehér csapadékot ad (111onobró111salol). 
i·\ salolt Ncnckv szerint a gyornornec1v ne111, a pan

creasváladék azonban .két co111ponensére hasítja, épen ügy a 

bactcriu111ok is, különösen a bacteriu111 tenno 30-40° e. n1e

legben. 1\ nyúl is hasítja a salolt, épen ügy a gyo111ornyák
h<lrtya sejtes t.:le1nei is, sőt ;:lltal<i.ban organicus szö\·etek, 

vala111int holt állati szövetek is. 
;\ tiszta salol \cg;'cn i'ztelen, csak csekély szagü, égjen 

el n1araclék nélkül (anorganicus anyag-ok kizárás;i), vizes 1110-

sadéka vaschlorid·olclattal ne adjon viola szí'neződést (szabad 

salicylsav és phenol kizárása). 
Hatás. i\ salol olajos oldatban n1ikroph~·ták kifejl/íclését 

akad<ih·ozza, cseké\\·cbb n1l-rtékbcn poralakban is; a bacte

riun1ol~at n1cg-ölni ,;znnban nen1 kt'.'.pes, s ig-y n1int desinfi.cicns 

szá1111Ja ncn1 jöhet. i\ lépfene sporáit i:gy<iltal;íban nc111 b<in
talrnazza (:0Jcnckv1. l\ sértetlen bt)rön teljesen küzönbösen 
vi::;eli.::eclik,, h<i111Ío,sztott hclyt..:kkeL ny~ikhúrtyúkkal. gcnycdti 

!"clülctckkcl. fekélyekkel hosszabban Crintkczve hnn11ik. s a 
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lehasadó sa\icylsav és phenol helybeli hatásai jól érvényesül
nek. A gyo111orba jutva: a salolnak csak mini1nális rnennvi
sége bon1lik, legnagyobb része oldhatlanul jut a belekbe, Í1ol 
a pancreas-v<Í.iadék, nén1elyek szerint az epe, dc n1inden
esetre a belekben lcv(i mikroorganisn1usok és bo1nló szerves 
anyagok hatása alatt salicylsavra és phenolra hasad szét 
1nelyek n1inclkett6je a belek dcsinfectiój;it eszközölheti. sőt 
nincs kizárva az sen1, hogy a salicylsavnak helybeli 111aró 
hat.:isa is érvényesüljön. 1\ belekben képződött salicylsav és 
phcnol felszívódnak, sorsuk és hatásuk a szervezetben ugyan
az: tnint hogy ha salicylsavat vagy phenolt vittünk volna be 
a szervezetbe. I~dcliRi tapasztalataink szerint a salolnak nern 

össr.es a bélhuza1nba jutott 111ennyisége szenved bon1lást. 
egy r~sze a bélsclrral változatlanul ürLil ki: klilönösen nacr,· 
adagok ut<in észleljük ezt, s ebben rejlik a salol nagy ad:
gainak re\ativ ártalinatlansúga: sze111ben a salicylsavas natriu111 
vagy silicylsav nag°}· adagaival. A s a 1o1 táv o 1 i h a t ;:is ;:i t 
r övi de n 111 int e o n1 b i n <Í 1 t s a 1 i e y l sav- és e a r b o 1-
h a t ás t k e 1 l te kin te n ü n k, ez utóbbi két vegyület 
1ninden elónyeivel és h;:itrányaival. 

Használat. J(Uls6leg rnint desinficicns és izgató: enyhén 
cdzó hint6port használják fekélyek, különösen alszárfekéh·ek, 
l<így fekélyek, decubitus eseteiben, vala111int talcun1mal • ele

gyítve hüvel}·fekélyek, méhsz<iji erosiók kezelésére; idli!t 

eccerna, pruritus, scabies ellen Sah l i olajos oldatokban 
alkaln1azta. 

S a a 1 f e l d inpetigo contagiosa és sycosis parasitari.:ínál 
látott jó sikert. 

S ch\\' i n1 in e r tnr. \"c:ncricus fekéh·eknél 7-;;0 • v nap 
alatt ért el gyógyulást salolbehintések ut~in (átlag 2G nap 
alatt); fekély ut;in fellép6 bubóknál a genyedésre ne111 volt 

n1indig csökkenő hatással a salol ; elsődleges bujakóros ke-
1nénycdésnél, 111ely bóven elválasztó fekélyes fcls.zínú volt. a 

salol n1ajdne111 kivétel nélkül igen kedvc;.:{ien hatott, sőt n~ha 
n1eglcp6en, a 1ncnnyibcn a fcltisztulús és he<Yecl~s i<Yen rr\·01·· 

b :::> b.l 

san következett be. l(ülönös jó hatc:íst'i volt a salol oly ese-

tekben, hol a ken1ényeclés csak a betegs0g fcnnállcísa alatt 
fcjlódöttJ és hol a látszólagos lágy fekély a szövetek beszú-
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rodése folytán később ken1énynyé alakult. Ugyancsak ked

vező volt az eredrnény a köztakarón fellépéS bujakóros feké

lyeknél is; önszenvi alszárfekélyeknél sarjadzást ugyan 

ered111ényezett a salolbehintés, de a teljes hegedés igen las
san történt. 

S e i f e r t salolla! készült száj- és garatvizeket ajánl 
sto111atitis catarrhalis és ulcerosa eseteiben, garatfekélyeknél, 
angináknál erős foetorral, idült diphteri,iknál. Sah 1 i porban 

es olajos en1ulsioban gonorrhoea, o zacna, otorrhoea kezelésé

nél elónynyel használta a salolt. 13,elsóleg, b1ir salicylsav· és 

phenol-con1ponenseinl:l fogva tcr1nészetcscn antipyreticus ha

t;.lssal is bir, 1nint ilyen n1a ritkün használtatik, ép úgy, mint 

;i. natriun1 salicylicu111 is, 1nelyct az antipyrin, antifebrin és a 
pharrnacologicus antipyreticun1ok hasznúlatát 1ncgszorító 1113.Í 

<iran1lat szintén elnyon1tak. Pedif; a sa\ol ép oly elűnynyel 
hasznúlhatt.:i typhus abclorninalis, erisypelas, variola, s n1cís 
heveny lázas cxanthc1núk kezelése alkaln1<íval, n1int a natriun1 

salicylicun1. 1\~nnészctcsen osztja az utóbbinak kelleinctlcn 

n1cllékhatc:isait is: l:p oly gyakori salolra a flilzúg<is, agyizga

tottság, profus izzadás. hasn1cnl'.s: a collapsus veszélye 
elgyengült vagy szivhajos egyéntk1H.::J szintén nincs kizárva, 

Cp lig)' 1 1nint salicylsavas natron nagyobb aclagaira. Idiosyn
crasí<ikkal is ép oly gyakran találkozunk. Csak a gyoinor

tünctck, n1int l:1nelygés, hány<Í.S. undor l:tclck irúnt, hiányoz
nak salolra. 1\ salol antipyrcticus hatása lassabban jelentkezik. 
1nint a natriun1 sa\icylat<:, s nern oly biztosan: n1crt n1íg- aí: 
utóbbinak összes beadott 1nennyiségc felszivcJclik: s így érvé
n.yesül, addig· a salolnak csak egy n . .:sze, és soha scn1 tudjuk, 

hogy· 111ily n1ennyiségc nen1 bo1nlik cl a belekben, n1ely tehút 
hatústalan inarad. 1!:dcligi t<ipas;.:talataink szerint p. o. typhosus 
lüzaknúl 2·0--H·O gnn. salol pro dii...: antipyrcticus hatású, s a hat<Ís 

tctúpontja a 4-5-ík órúban van; enyhe s kevésbé rcsistens 
l<l:~akn<'tl, p. o. kezdú phthisis c5ctcibcn 1 ·ö grn1. pro clic 
l ·5°-2') e. a! csökkenti a hót. 

~Icgbízható szer heveny izületi csüzn<il, n1int azt Sah 1 i 
Cs utána egész sora a szcrzóknek \Jizonyítja (13 i e 1 s eh o \V s k y, 

l~osenbcrg, I·Icrrlich, .:\ufrecht). Persze, tnint a 
salicyl~av;:s natriun1n<il. t'1gy itt is el('iforclul, hogy vannak 
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esetek, a 1nelyekben a salolt hiába adjuk, dc Sahlinak úgy 
l<í.tszik, hogy ez esetek a salol\al szcrnben ritkábbak, 111crt itt 
a leváló salicylsav 111cllett a leváló phenol hatása is ér\rényre 
jL1t: melyről pedig tudjuk, hogy sokszor ép azon esetekben 
használ, n1clyeknél a salicylatok ncn1 segítettek. ....l\.daga ily 
esetekben 4·0-8·0 gr1ri pro dic. f\ salicylhoz hasonlóan rheu-
111aticus alapon álló neuralgiáknál is jól használható a salol, 
úgy szintén heveny izon1rheun1atisn1usnál is. 

:\ bélhuzan1 desinfcctiój<ira a salol kiválóan alkalmas, s 
a diarrhoeák azon alakjainál, n1clyek a belekben lefolyó abnor
rnis boml<:í.si folyan1atok ;_Utal iclCztetnek elő, kitünő szolg;íla· 
tokat tes7., így p. o. cholera nostras eseteiben is. 

I~ o e \Y e 11 t hal Párisban choleránál is ajánlja a salol
nak nagy adagban való alkalinazás;it. 

Cystitis catarrhalis és ;:;onorrhoica~ pyclitis catarrhalis 
eseteiben I:;- e i 1 eh e n te l d 2·0-B·O grn1. salolt rendelve pro 

clie, igen jó hatásokat látott. 
De ni n1 e gyer1nekekné! rendelte a salolt. H„heu111atis111us 

cg·y esetében gyor$ defer\·cscc-ntia és gy1:1gyu\á~ ~íllott be~ 

1nás esetekben közepes volt az crcdn1ény, n1ig egy esetben 
t~rticaria lépett fel, n1int az indiosyncrasia jele i\claga gyer-
111ekeknél I ·0 gnn. volt pro dos. és 2-CJ-3·0 grrn. pro clie, s a 
gyennekek (7-13 évesek) ez adagokat júl túrték. Cysti· 
tisnél Dc1n1ne l·ö-2·5 gnnot adott pro dic igen jó ered
rnénynyel. i'vieg kell jegyezncn1~ hogy l)en1111c aclagait igen 
nagyoknak találon1, az utánzást nen1 ajánlani. 

Adagolás. 1Z li 1só1 e~ a salo\t tiszt<in poralakban, esetleg 
talcun1 vagy an1ylun11nal clcgy1tvc (1-·2: 10) alkalmazzuk~ 

lehet olajos 'oldatban és kcn{icsben is (1 : 10-20); húgycsúbe 
fecskendezésre 5°/0·os ctnulsiót gun1111i arabicun1n1al rendc· 
lünk, torok· cs szájviznck .1-lQli/11 -os spiritusos oldatot, 
rnclyból kavéskanaiankint öntetünk egy pohár langyos vízbe. 

l~ e 1 só l e g fclnótteknck 111int antipyrcticurnot l ·5-2·0 
gnnos adagban ~)-5 X napjában por Y. tabletta alakban 
rendeljük a salolt, heveny polyarthritisnél kissé: többet, cysti
tis. pyelitis, bélbántaln1ak esctcibt.:n kissé kevesebbet. Gyer
n1tkek szúrnára O·B-0·5 grn1. pro clos. B-ö X napj. 

11'/i. S;tlnli 
· Amvli 

.J/. _r: pt~lv. dt.:L i11 
S. Ilintúp<)r. 

S,\J,11LlDI. 

11~~. Saln!i 
~\mvli 

J/. í. p;dv. di1·. in 
1_:DmJ•rim1ntur. 

;")·() 

o·5 

:2B7 

dn_-;, a~qu. :\r. 10. 

(Sahli._.1 
(l„cké!yckrt.:. dcculJitn:>okra.1 

l.JS. 1-2 <"•r. 1-·1 <l•tralir1t. 

R/. S:duli 10·0 
(Jlci ~lt.:ntha,; pip. gtt. 2. 

J/. l puh'. div. in dn::. :it.:<jU. :\r. 10. 
Det. in i.:hart. cerat. 

S. 1-2 úr. l port. 

R,". Sal·.>li 
01. Sc,;am~ 

J/. (. li!1Íll1. 

B·IJ--1·0 
-!O·O 

(Sahli.) 

l.'/. Saloli 
c;mnmi :trah. 
Aqtrne <lt.:~t. 

J/, .J: !, :l. C\U\\JsiP. 

_/J, .Y. Küis(ilcg. 
(S;1ll(•rrhu1.:ánó:J 

/,~"· S:duli 

llJ-1) 
ij·(j 

200·0 

(Sah!i.) 

111.:fecsk ende;:,'.src.) 
(Sahli.) 

(j·iJ 
l(JQ () 

;S:t11li.) 
(Ecccm:1. l'ruritu,;.1 

Spirit. diln<. 
lJS. Kül;;úlc~. 
Egy k:í1«.:~k:u1;ilLd egy poh~ir Luigy' ,,; 

n'1.li\: iin!t:nch'J. 
(S:::í<~. t(Jru\;:;·ii, ~~'•Hl:ttiti,:, :n1;;in:1 <:~\:· 

. tcil1\:n.J 

Rf. Sa)„li U·;·1-fl{i 
Spirit. diiut. 100·U 
TincL Coeci<in. ~l·fl-5·{) 
Ul. l\<1s:1r. gtt. I ·O 
Ul. ~lenth:\c pip. gtt. ~. 

JIDS. S;:ái· é,; tnrnk1·i1.lie:. 
(Egy k:ir~;;k::n;í!b1 ve(:ndit cgy pnh:lr 

ví1.ré:.) 

Irodalom. 1. II. S :i hl i. l'cii.::r die ther:1p. Anwcndnllg ács S:1loi.'. 

< 'orre.:;pondcnzl11. f. ~chwci::. Aerzte. 18SU. I !. 12 ~,; 1H. 2. n i e J. 
~ch n IV,; k y. Thcrap. )[onatsh. 1887. S. -!-/. - ;\. l\. o ~e 11 h e r g, L'. ('. 
S.ül. - ·L 1-'c:ilchcnleld. L'. "· -"· 81. - i"1. lícrr1icli. l·. n. S. GH. 

- G. Georgi. J;t.:rl. K\íu. \\.odii.:n,;chr. 1887. :\n, H-11. ·- 7. Klcc~ 

í el d. l'. o. 1887. Xo. ·l. 8. II. Sah l i. Zur \"en>r<lnnug~wci~e di.:~ 

Salol,;. Therap, :\Iunatsh. 1HS7. ;:;, lfiO és 83:~. - U. Sciffer\. Centralbl. 

f. Klin. :\ledic. 1887. :\<J. 1-1. - 10. Lel' i ne, :-:iernain..: medic lSBI. 
I'. ::105. - 11. Lo rn ha r d. Hullet. gén. de thérap. 1887. IL i' 107. -

12. :-;icot. e. o. 1887. IL !'. :!1:1. JH. [lL' mme, llt:ríchk nu;; de:rn 
Jenner'schen Kinderspit, ín Bern. XXI\'. :-:i. iHi. - l·L A u ír e eh t. Deutsch. 

med. \\'ochen~chr. 1888. l\'o. 2. - 15. Jak s eh. l'eber die neut.:r::n "\nti~ 

pyrctica. \\'ii.:n, rnetl. l're~~<:. 18.SS. Xü. 1 e~ 2. - líi. "\ r no! d. Thérnp. 

)lonat;;h. 1S88. S, H2\l. - 17. Lo<.~IYenth:tl. Le l'rogré~ méd. 188H. 
::\o. ;!, - 18. S Ch W i lll Hl l; !', I'\éhriny \Íj:1bb búrgy<,"g-y:Í;;;:rt!Í ~::(;rr6!. (;y1J· 
gy:i~i:at. '18-"8-SD. eYÍ. 
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67. Sozojodolum. 

1887-ben Tr o m s do r ff hozta forgalomba a sozojodol· 
sókat, melyek közül az egyik, a k a l i u 111 só e név alatt '!) nehe
zen oldhatö sozojodol·;, a tnúsik, a na t r i u n1s ó, e névvel 
Jkönnyen oldható sozojodol.: szerepel. 

Ezen sók, melyekkel parallel anunoniun1-, lithiun1-~ n1ag
nesiun1-, zink- és alun1iniun1sók, sőt higany-, ólom- és ezi.ist
sók is állíthatók elő, nen1 inc.isok, n1int a di j o dp ara p h e
n o 1 s u 1 f o n s a v n a k: vagyis a s o z o j o cl o 1 s a v n a k össze
köttetései. l~zcn sav összetétele következó: 

C„ H, J, (OH) SO, H + ill-I, 0 

szerkezctt: pedig: 
SO I-I, 

1 

e 

I-I-C C-1-1 

J-C C-J 

e 

<H-1 

l~z a sav vízben: bor.szeszben, glyccrinben jól oldható, 
sz1ntclen, hossí:Ú. egyhajlúsü pri.sn1úkat képez. l\z oldatok 
vaschloriddal violaszinúrc:: festúdnek: sal~trornsav tnelegítés 
].;özben j(Jdot hasít le belúle picrinsav képzlidésc inellett. 

i\ k a 1 i u m só (C„ ll, _1, (OI-l) SO;; K) színtelen, vízben 
körülbelül 50 részben oldód(í prisn1aticus jcg-cczckct képez, 
vizolclata savanyú, vaschloriddal szintén violaszínú lesz, 
J(:genysavval szintén lehasitható belőle jód. I:':lőá\lítúsa ügy 

történik, hogy paraphenolsulfosavas kaliuinot fölös sósavban 
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oldunk s folytonos kt;verés közben j(Jdkalit és jód.savas kaliu
n1ot adunk hozzá; kevés icló n1úlva ho.sszü túalakú jegeczek 
alakjában kiválik a savanytí sozojodolsavas kaliun1. 

A na t r i u m só (C„ I-I, J, (OI-1) SO;; :Na+ H, 0) (j része 
100 rész hideg vízben oldhatói színtelen jegecztúket képez, 
rnelyek glyccrinben is jól oldódnak. Előállítása lényegileg 
uuvanaz rnint a kaliurnsóé. ;\lindkét sc:i hidegen telített oldata 
l~~enys~vas ezüsttel tiszta fehér, lég-enysavban oldható csa
padékot ad. 1-Ia a sók chloridokkal vannak fertózve, ezen 
fehér csapadék ll!genysavban fel nen1 oldódik; ha kénsavas 
srikkal vannak fcrtózve~ úgy baryn1chloricldal kapunk egy fcht:r 
l)ldhatlan csapadékot, ha jodidokkal vannak tiszt<Ítlan1tva, 
úgy ezlistnitrátr<l sárga csapadCk úll elr'í. 

_-\z en11itett ~;ozojoclol-készi tn1~nyek inint a 
jodofonn hel\·cttes1t1'ii lettek ajánlva, 1nel.Y fölött tényleg 
b1rnak is azor~ elónynyel, hogy szagtalanok, a natriun1só jól 
rJlclható t.:S egyik :o;en1 oly 111érgezú, 1nint a jocloforn1 . .t\lkal-
1na:~asuk indokolt ott, hol 1nycoticus b<'jr!Jajok~ renyhe fcké
lyescdésck gyógy1tandók. S eh \Vart z kiváló sikerrel alka!· 
111azta a 11atriu111s611ak })1 1

.- 11 -os oldat<it, vagy a vele készült 
t1" n·Os .szippantóport ozaen<in;i\. :0: i t s eh n1 a n n a sozojoclol
natriun1os ken6csöt (1: 10 vaselinre) dicséri zúzott és t.'.gési 
sebeknél, t~hronicus alst.<irfekélyeknél és va~initisnél; cervic<ilis 
hurutoknúl bcfuv;isok alakjában alkaln1azt:t. :\ kaliun1só 
:J-8(1 11 ·os kenócs vagy D2-H5 rt..'.sz arnylun1rnal kevert hint{)
pnr a.lakjában jól haszn;ilható genyedo bubók, renyhe higy 
fckC\\·ek eseteiben. Gonorrhoeákncll s c'tltalciban nyákhártya~ 

lluru~okn<il l 1/'J-2°/0 -os oldat ajánlatos, akár a natriu111-~ ak<ir 
a 1.::aliunisób/Jl. s n1int i\\·en, acut g-arat-, száj-, lt..'.gcs6-
hui:utoknál, va~initisnél jó ~zolgúlatot tesz helybelileg alkal-
1nazva. l,~ r i t s eh e rhinolaryng-ologicus tekintetben alkalmazta 
jó sikerrel. I.assar szerint idült ecce111;l\.::, herpes squan11T1osus és 
tonsurans e::ieteiben is jól bcvcí.lik. \í égül T h u Ili ;t n az últalcinos 
scbkezcltSs tcr~n is ért cl a súoldatokkal jó cred1nényckct 

/!.\', 

:\::trii ;<(>;'.•->jnd•iE..;i {i"() 

A,111:te de<. :2(1lJ·O 
)[ .' L ~nlut. 
l\.iil~"leg .. .\;: •irr kiieic~b„·nd<.'.~;,'.rt• 
q a·~n:\11;\i. 

Ji',~. X:i;rii 3n,:nir>(l'llici 
. \':i.~<:linne -

.\l. f. ungu. 
j 1S. Ken• ,e~. 

:{·!) 
){()·() 



. 2un 5!'AflTEl:\U~! SULFUl:icu:-t 

l1'i· K:ilii ~o,;njodnl. 4·íl 
Cngu. emPllient. TJO·(I 
f)h.:i l.h::rg-:nnnttae gt!. ".!. 
).!. f. tmg-u. 

}JS. Kenoc::. 

fi.~~. I:i'.~1\i~i ":::~:~~~L,J. 
::>L f. p11h·. det. 

S. Hintíipor, 

!J·(I 
40.(J 

ín ::c:tt. 

Iroda.lom. 1. L ::i. ;; "::i. r, Ther:tp. '.\íon:\t:>h. 1887. ?\p\·. 2. T h o m :[ n. 
\\"ien. me1l. \\"cchi.:nschr. 18SlJ. :\o. 38. - :\. Tro mm;; d or f f. !{. (Erfurt) 
So;'.0jndo!, Er;;:it;:m. f. J0d0fvrm. 1889. 00, - J. Sch\Y:t rtz. I\éL med, 

pharm, 1 l\.üliinlcnyoJll.) - 5. :.-; i t:: eh ma n n. Tho:rap. i\fonnL~h. 188~). J:in. 

- ffJ F r i t:: e h e. Thi.:rap. ),fonatsh. 1888. J uni. 

68. Sparteinum sulfuricum. 

lsme. Vegytan. ./\_ s part e i n egy ~iltal<inosan elterjedt 
növénybúl. a re k e t ty~ b {í l (k<Jr6scprú,i - G e n is t a s e o
p a r i a, seu Spart i u 111 s e o pari u rn I~. - nyeretik, n1ely a 
pillangósak közt! tartozik. 1-2 n1. n1agas cserje, \'ékony, 
(elállú ágakkal, rövid levelekkel, rnelyek n1inclkét oldalon vör
hcnycs szóröcskt.:kkel \·annak ellátva: virágai világos-sárgúk, 
illatosak. .l\nglüiban. hol lllint diureticuinot n1úr régebben 
alkaln1azzúk. hivatalosak a s u 111 n1 i tat e s seu e a e u 111 j 11 a 
Scoparii, tov~ibbá a l)ecoctu 111 és a Succus Scoparii. 

li.zen növt:nyból S te n h o u s e (1851.l két fontosabb 
alkotórészt úl11tott eló; a s e o pari n t (C:!t I-T:!:! 0

10
.l. 1nely 

közönbös, kissé savanyú anya~. s hosszabb cí.llásn~íl 1negko
csonyúsodik~ to\·ábbá a s part e int i.Cl.í I-{.!,; N"::.l, n1ely az 
oxygcnnH.:ntcs alcaloidák közt.'. tartozik. l)jabba11 I-I o u d é és 
~I i 11 s is el•'.iclllitottc:ík . .i-\z utóbbinak c!jár.:í.sa kö\·ctkezq: az 
egész növény kénsa\·tartalntti \·izzel vonatik ki, a ki\·onat 

besúnttetik és natronlüggal rnindaddig dtstilláltatik. rnig a 
púrlat alkalícus k~inhat<isú .. :\z utóbbi azut~tn sósavval túlte
littetik, \-izfürdon besz<iríttatik l:s a n1aradék szil;í.rd kaliun1-
hydroxydclal üjra dcstillátió alú keri.il. l~kkor el<;bb az an11110-

niak szült el: rnajd rna~a a basis n1e;_;y <it. Eí: 111ég tis:-:títandó. 
~""\ tiszta alka J1Jid olajszcrú, lúgos k<.'.n1hatcisú. pyridinre e1nlé
ke7.tet,~> szagti, i~·e11 kcserü ízű folyadt:k, n1ely 287(1 C.-nál forr 

s a \e\·cgón bon1lik s ezért n1cg-barnul t:s besürúsödik. \7izntl 
stilyo~abb és abban alig oldhat(), n11g- alcoholban, aetherbcn, 
chloroforn1lJan ki:innycn. Sa\·akkal je;;;cc;:es sókat kl:pez. F\:1-
isrncrheti) a e;. r a n cl v a\. 0::' \·~a 1 s e r-fl'.le kén1lt.!sscl: t. i. egy 

:?Hl 

csepp kénarn1noniun1n1al csakhan1ar narancsvörös lesz. 1887 -ben 
Ah re n s tön1ény sósavval egy hozzá hasonló olajszerű folya

dékot állított elő belőle, a d eh r dr os parte int (Cir, H„ N,). 
()rvosi czélokra kén s a\. a s sója használtatik, n1ely nagy, 
c.ithítszó, színtelen. \'Ízben jól oldható, rhornbos kristályokat 
képez, n1elyek keserűek. i)sszetétele: 

C" H„; N, H, SO, + 81-I, 0. 
Élettani hatás. Mi te h e 11 és S e r o f f tanulm<inyozták 

e]s,·i ízben a spartein. hatását 1878-ban. }' i e k nek bék;:ikon s 

kutyákon tett kistrletei azon eredn1ényre vezettek, hogy a 
spartein gyönge narcoticus hatású. a reAexingerlékenységet 
leton1pitja, a n1ozgató idegeket húdíti, de ezenkívül az intra
cardiális gátló góc;-.okat l:s a légzócentrun1ot is. I\. y n1 o n 
( 1880) nag·y_j;iban hozzcí.járul F' i e k 0szleleteihez, de ta;,,;adja: 
hocr\- a n1otoricus idccrek b<intalrnaztatn<inak. ;.\ n1érgezt:snek ~- ~ 

k0t szakát különbözteti n1cg: az i z g a 1111 i szakban általános 
n::szket0s. inozg<isi incoordintí.tió: fokozott reflexek, s érintésre 
tonico·clonicus görcsök észlelhetók. J\ szív\·erL:s eleinte sza
pnr<ihb, késóbb gyérebb Cs gyöngébb. [\ 111 ás o cl i k szak
ban a e o 11 a p s u s öss:,:cs _ieh::ns·~gei lépnek föl; vt.'.'.gül a 
sz1vn1úköd0s kin1arad, s a halál asphyxiás görcsök kö;:t áll 
be. e:; 1 u z i 11 s k i szerint a halál a légző központ és a \égz6 
iz1110k húdésének következn1énye lenne. Labor de ( l 885) 
tanul111án\·ozta elóször alaposabban a :-:zí\·re va!O hatást s azt 
találta (kutyún ), hog-y a szívösszehüzódások erőteljesebbek 

és gyérebbek lesznek; (1 e jelensl:g-eket centrcllis eredeti.ieknek 
\"l:li. ~rehüt centrtilis \·agusizgalon1 lenne az oka. 

:\fa !3 i u s (1887) is a \·agusra valo hatcist vc:szi fC!l, d'e 
cllenkezcíleg, szerinte a spartein n1~ir n1érst::kelt adagban is 
al;lsz;.il\1tja a vagus ingerlt:keny.sl:gCt: s a pulsus szaporább és 
kisebb lesz; cn:)sen n11.:rgcz\) clo:-;isok a \·agustonu;-;t tt:ljescn 
n1cg-szüntctik, s é~sphyxia következik be. e; e r !11 a i n s é e 
tanuln1;Ín\·ozta elú:'zi.ir a sparteinnek az ernberre való hatását, 
n1el;.- 1negegyezik éí.llatki.sérleti erccl1nényci\·cl. 111elyck szc:rint 
olv irÜn\-ú hat;isa \'an a szívre n1int a digitalisn<il.:. 

• ('>.a szívinúköd(:sben bcáll<J \·~iltoz~isokat n1ég· crótel_íe-

.scbbeknek tartja, rnint a digitalis 0.s conva!laria bead<:isa ut<in; 
az é::;zlcl<'.)k nagyobb n.'.:s:,:e azonlJ:1n ellenkezi 1 ni.:zi..:ten van. s 

l \), 
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a sparteint legink;ibb csak adjuvanskép ajánljúk a digitalishoz, 
vagy pedig magúban is azon időszakokban, 111időn a digita
lissal paus<llun).:: . .-'"\ digitalis fölötti előnye volna, hogy hatása 
igen gyor:;an, m<Í.r nehány óra n1úlva bekövetkezik, s így a 
szívmtíködést rövid idő a la t t szabályozza; 1nérgezési 
jelenségek igen ritkán lépnek föl (u. n1. szédülés: fejfcij::í.s, 
sztvdobogás~ én1elygés), ne1nkülönben elónyös hatcísa az is~ 

hogy g-yakran 1nint enyhe narcoticun1 a betegnek n1egnyug
vást, jó úln1ot szerez. I-I;:ítr<inya. hogy gyakran - bür n1úlóan 
- hasrnenést okoz, tovúbb;i~ hogy a diuresist alig fokozza 
valan1ivel (:\Iasius. Clarke, Pa\Ylo\v. Sée). I., e o azt ál\1tja, 
hogy csak egészség·cs ernbernt!l netn kifejezett a cliureticus 
~1at<is, n1íg hyclropsos betegeknél n1ég oly esetekben is 11agy~ 
fokú diuresist volt kepes ekiidézni, n1clyekbcn <:. cligitalis fel

n1onclta a szolg~llatot Szerinte a spartein a vescepitheliun1ra. 
hat. il-I<isok a vesére való hatást n1eróhen tagadják. 1\ spar
tein a vl:rn:yo111ást en1eli. val('>szinúleg a vasornotoricus cen
trun1 izgaln1a következtébi..:n (Clarke, Pa\\·inski); nérnelytknck 
ügylátszik. hogy az cclényizon1zatra dircct is van hatása 
( J>a\vlo\\"). G l u z i n s ki szerint a g-erinczagy rctlexingcrlé
kcnysé~·e a szer hat<-isa alatt eleinte fokozlidik, azután alászúll. 
i-\ légvétclekct is gyorsitja kezdctben 1 azután ritkábbakká 
cs n1élyebbekké tes7.i (Clarke): astlun<isoknúl, en1physen1ások
núl, chronicus bronchitisnl:I, tüd6beli vérpangásnál könnyít 
a lCgzl:s nehézségein (Pa\vinski), dc n1indcnesctre kisebb n1ér
tCkben rnint a jodkaliu1n (Sl:e). r'\. spartein gyorsan kiiirül 
a szervezetból a vizelettel. c:u1nulativ hatása nincsen. 

Használat. I·Ia a spartcin nen1 is 1nérkőzhctik a ~·yakor

lat tt·rén a cligitalissal. \Toigt szr;rint n1inclazáltal fölötte ;il\ 
a coffein készitn1énycknek. az acionisnak. s a convallari<i.na\.::. 
I-lasználata sz1vbajoknc:í.1 szóba jöhet ott. a hol a digitalis 
is szokott használtatni. Sz1velzsirosodásntil ne111 használható. 
13al sz1v tültengésnél lecsillapítja a szívn1üköclést: sót ncn1 orga
nicus szívbajoknál, hysteria, neurasthcnia és chlorosis11<i.l elő

ínrcluló palpitatio esetcibt.:n is sikerrel haszn<ilható. l~aseclo\v-kór 
nehány esetében is igen jó hatása volt. I~ e\\. a s eh e \V (lSBO) 
kicn1cli. hogy gyorsan l'cjl()d(; szivgyöngeségnl'.l, pl. heveny 
fert11zr"; bajoknül. nagyon ajánlható . ..:\;~ aortabillcntyúk b<in-
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taltnainál 1 hol a fokozott olclalnyornás az edényrendszerben 
nem kívánatos: és a hol digitalis se1n túretik jól

1 
szintén ha

szonnal alkalinazható. (Pa \Vinski.) Pneu1nonia crouposánúl és 
adynan1icus tiidögyuladéisoknál, 111int szívtonicumnak a col
lapsus elkerülése czéljából való adását G a spari ni ajánlja. 
Asthn1ánál és n1ás dyspnoeával járó tüdőbajoknál nem niin
den szerzi) látott eredn1ényt tőle. 

Adagolás pilulában vagy csöppekben O·Ol-0·05 pro dosi, 
3-ö-ször napjában. Némelyek szerint kis adagok elónyöseb
bek n1int a nagyok. 

11',"· Spartcini sulf. 0·20 
Aqu. Amygd. :1mar. 10·0 

J/}).~: 2-B <"•ránl-:. lü-20 cseppet. 

Rf'. Spartcini .~ulf. (h)O 
l'nl\'. et cxtr. Liqu. ii; qu. 
ut (. pill. ?\o. 30. 
Cnnsp. pulv. Liquir. 

L>S. 2-H úr'1nk. 1-:! pilnl:it. 

/1~"· Spartcini sulf. 0·2U-O·i)() 
Syrup cun • .-\urnnt. ;j(H) 

J/L)S. 2-·!-s;:er napj. 1 gyermi:\.::
kanrilla!. 

Irodalom. 1. Sé e. <:01npt. rend. 1885. Xu. 21. - :!. Labor de •; t 

Le g r i ~. Arch. dc physiol. lSSG. H4fi. 1. - W1 \' o i g t. \\"ien. med. Utüter, 
!8Sli . .:\o, :!5-27. - ·L I-I und é. Bullet. gCnCr. cle Thérap. 1885. ::\o\·. lf>. 

- 5. Le o. Zeitschr. f. ldin. med. Hd. XII. - fi. E i eh h n r ~ t. L'orr.-Bl. 

f. SdnrciL Aerztc. X\"IU. 2. - 7. Lewa,;chew. Zeitschr. r. ldin, mcd. 
X\"f. p. 5í-i. 188H. - 8. K u r ln f f. Dent~ch. ;\rch. f. kJ. mcd. XL\-. p. 57. 
!SSH. ~!. l\I n .~ i u ,;. Bnll. dc l'acad. de mCd. dc Dclg . .:\o, ii. 1887. -
10. i'rinr, Uerl. klin. \\"uchenschr. 1E~S7. ~n. Bfi. - 11. Clarkc, :\mer. 
Jonrn. nf med. ;;e, 1887. nct. 

69. Strophanthus hispidus. 

!sme. A S t rop hant u s h is pid u s rnag\'ai s azoknak 
hatóanyaga a s t rop hant h i n: ügy látszik legalkalinasabb 
pótszere a cligitalisnak, s korántse1n epherner szer, tnelyet ma 
feldicsc':rnek, holnap felednek. lvlint méreg: n1ár évek óta 
(1865) isn1ert1 n1int gy·ógyszer azonban a legújabbak egyike. 
n1ert tulajdonképen csak 1887 óta van igazán alkaln1azúsban. 

.:\ strophanthus egy aequatorialis Afrikában honos 
kúszó növény. i\-'lióta azonban Ch r is ty, az afrikai strophan
thus fajokkal Ceyloi'l keleti partjain: J<í.Yában és India déli 
részein sikeres kulturkisérleteket tett. azóta tropicus J\zsiában 
is ten.yl:sztik. Nevét a görög ;;:;;--:.:;i-:.; (csavart kötél) és ':i.·1~,10:-; 
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(virág) szavaktól vette, u. i. a sziromlevelek egy· egy függe
lékbe folytatódnak, 1nelyeknek saj<its<igos csavarodott alakjuk 
van. ~-\.növény az a p o c y ne á k csaléidj::í.ba tartozik1 rnelyhez 
az .i\pocynun1 cannabinun1 s a Neriu1n Oleander is soroztat
nak, s 1nelyeknek hatóanyagai az a p o e y ne i n és o 1 ca n
cl r i n tudvalevőleg határozott~ noha gyenge digitalis·hatással 
bírnak. .i\ strophanthus szá1nos fajtája közül pontosabban a 
következőket irták le : Strophanthus hispidus sarn1entosus és 
J(o1nbé J(elet·„l\frikában, Strophanthus dichoton1us Jávában, 
Strophanthus longicaudatus és Griffithii Malakkán, Strophan
hus brevicaudatus 1Ierguiban, Strophanthus Ledienii !(ongó
ban, Strophanthus \\7ightianus TravancorCban, Strophanthus 
laurifolius .'-\frika nyugati partján. „'-\ kereskedelen1beli stro
phanthus-készitn1ények anyanövénye a Strophanthus hispidus 
De Cand., mely inée, gombi v. kombC. onaye v. onagenak 
is neveztetik~ s n1ely az utazók lcirásai szerint Senega1nbiéíban~ 
Sierra I~eonában és Guine<iban nagyon elterjedt növény. 

~-\ st rophan th us hispid us 3-4 in. 1nagas) gyorsan növő, 
tejnedvet szolgáltató cserjcféle kúszó terrnészetíí növény. I-Ien
gerded üreges ágai fiatalon hajlékonyak, üjjnyi vastagok, feke
té~ek és 1neglehetős hosszú, vihí.gossúrga vagy fehéres szh1lí 
ken1ény szőrzettel düsan fedettek. 

Ilyen szőrök a galyakon, a fiatal levelek szélén, creze
tén s a virúgkelyheken is tal;:ílhatók. „'-\ levelek ellipsoid 
alakúak, csakne111 ülők1 alul ton1pák, fenn rövid heg:yben vég
zódók, épszélúek és ellenesek. néha azonban h<.í.rn1a:;an állók . 
... '\ vir<Ígzás ideje ;:í.prilis és 1n;:ijus. i\ \·irágzat crnyókbe ren
dezett. az egyes virúgok kehelylevelei 5 lebenyből állók, 
összeforrtak (gan1osCpalJ, kívül szórözöttek, s a p<irtát rész
ben fedik. ..-\ hegyben végzódő sziromlevelek kiilseje fehér 
színú, belseje sárga, s biborosan foltozott, széleik összefor
rottak (g-a1nopctal) s egy rövid, kissé cs;ivarodott csőbe n1en
nek ;át. l~gyüttesen egy 5 lebenyból álló tölcsért képeznek. 
~'-\ porzók szán1a ~>. a porhonok ülók, l<indzsa-alaküak és 
hegyesek. :\ maghon kettős~ sokcsirü, s fehéres borzas szórrel 
fedett. .-\ bibeszár karcsti 1 s tetején go1nbszerú bib~t hord. i\ 
gyütnölcs gyakran páronkint úlló. barna színú, pontozott: 
sin1a, hcng-erdcd tokot k~pez. l~ tok 1-2 crn. sr:éles, 30 cn1. 

i ;: 
§, 
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hosszu, néha 111ég hosszabb is, 1nindkét végt.'.n elkeskenyedve 
kiheg-yesedii.;: 1 hosszúban hasad~ s 100-200, sőt még több 
n1agvat is rejt n1agában, n1elyek egy keskeny: halv<inys<:irga 
placentaris kictnelkedésen vannak elhelyezve. ~~\ tokok junius
ban érnek és szcpte1nberben hullanak le. ~4.tlagos sülyuk 
ntn1elyek szerint l 2 gr1n.: a n1iből csak .J. grn1. jut a tokra1 

ni1g Ö gnn. a tnagvakra, s H grm. az ezeken levő bóbitára. 
~.;. gyü1nölcs erett n1agvaiból a bennszülöttek az inée, 

onaye, ko111bé vagy \\·anika nevú nyiln1érget készitik úgy, 
hogy a friss n1agvakat porr.:i törik, s vizzel pCppé gyúrják. 
:\z ilyen péppel bevont nyilak által elejtett vad húsát oly 
1nódon teszik élvezhetóvé, hogy a sebet kin1etszik vag_y belé 
az .-\dansonia digitata frissen kinyon1ott nedvét csepeg
tetik. _'-\z utóbbi növény nedvében foglalt főalkatr<'.'.sz, a kris
tályos adansonin lesz azon anyag, n1elynek élettani hatása 
valószini.ien egyenes antagonisn1usban áll a strophanthinnaL 

~-\ rnagvak színe a válfajok szerint több~kevesebb eltérést 
n1u tat. ~~\ kereskeclelen1beli strophanthus hispidus DC. magvai 
zöldesbarna vagy szürke szlnúek, fénylú szörözettel sűrűen 
Jedettck, s 1negnyült toj<isclacl, néha 111egnyídt rhon1b·alakúak, 
1'.:gyik lapjukon varrat (raphe) látható. 

~'\ n1agvak hossza 1.8 cn1.. szélessége o·± cn1. I~gyik 

vegükön kihegyesednek, s n1integy 10 cn1. hosszú, töréken.y 
nyülványba folytatódnak, n1ely tetejtn 3-ö cn1. hosszban, 
1nindcn oldal felé szét;igazó, kissé fénylő szőrözettel van 
ellátva. „.;. bóbita ezen szórei a lég nedvességének változására 
kitünően regülnak, száraz levegón 1vszerüen aláhajolnak, ned
vesben pedig kiegyenesedve a nyélhez si1nulnak. f\ szórözet 
ezen tulajclons;ígát idöjcis\;isra használják fel a növény tern1ö
hclyein. 

~-\ 1nag keresztn1etszetén hitható a vékony~ gazdagon 
szúrözött n1aghéj, 1ncly egy külső zöld és egy belső világos
s;ir~a részból ;:íll, s körülveszi a keskeny 1nagfehérjét és 
en1bryót. Górcsá alatt a n1aghéj epíderrnis·st:jtjei hólyag-
szeruen felfujtaknak látszanak, s nagy·obbrészt sz(:)rökkel van
nak ell<ítva; egyesek sr.étszórt chloroph:y·ll·szen1cséket is tartal~ 
111aznak, 1nelyek a n1agnak zöldes szint kölcsünözn~k. 

.·\ niaghcj többi rctegc tartalon1nélki.ili ts összenyon1ott 



:;Tltfll'llA:'\Tl!US !ll:iPrf!U:i. 

scjtekból áll, n1í~ a 1nagfehérjét 1neglehetósen nagy. vékony
falú sejtek képezik. Ez utóbbiak a legbeh;ó réteg ki\·ételével 
(n1el.yeknck sejtjei üresek) összenyon1ottak Cs zsirt, aleuront, 
s apró ke1nényítő-sejteket tartalmaznak. A szabálytalan kerek 
aleuronszen1csékben apró globoidok találhatók. 

A szikek szövete nen1 különbözik a n1ag fehérjétól, de 
sejtjei keresztrnetszetben valan1ivel kisebbek. 

A bóbitaszár sárg{ts, vastagfalú, sclerenchyn1aticus sej
tekból áll. n1íg a bóbita egyes szőrei egy.sej tűek, s porus
csatornákkal vannak ellátva. 

J-\ 1nagvak ha t ó anyag a egy glycosida: a s t r o
p hant h i n) 1nelyet legelóször l:;- ra s er álhtott elő. Az egyes 
szerzók különböző eljárással nyerik a strophanthint, ki.ilönbözó 
tisztaságban. I~egtisztábban, búr keves co1nbésavval kever\·e, 
l:;-raser eljárása szerint állítható az eló következúleg: J\ tnag
\'aknak zsiros olajtól n1egtisztított s besúrített alkoholos kivo
nata vízben feloldatik, s az oldatból a glycosida a con1bé
savval együtt csersav segélyével kicsapatik, az összegyüjtött 
csapadék frissen készült ólomoxydclal szétbontatik: a cser
savas vegyületéből felszabadult glycosida n1ost borszeszszcl 
feloldatik, s a 1nég jelenlevó ó\0111 szénsav segélyével eltávo
littatik. Az oldatban van a strophanthin, 1nelyből az jege
czités titj~in nyerhetó ki. Ezen strophanthin is~ bár tisztább 
n1inden 1nois vegyész készíttnényénéL tartalmaz combésavat~ 

tnelytől csak i~en nehezen tisztítható ineg. 
J''raser ele1nzése szerint a teljesen tiszta strophanthin 

N-mcntes és ö5·H7€Jo/0 C-ből~ 7·7ö4°/0 I-I-ból és 36·2tH3°/0 

O-ból áll: vegyi képlete e szerint C~ 11 1-I:;.1 0 10 és kétségkivül 
glycosid-tern1észetú anyag. I:;-ehér, fény16, jegeczes, 1naradék 
nélkül ég el, szagtalan, íze intensiven keserú 111ég 1 : 300.000 
higításban is. \ 1 egy hatása közönbös, vagy igen gyengén savi. 
I-fideg, valan1int n1eleg vízben is könnyen oldódik, keYésbé 
tön1ény alkoholban; vizn1entes aetherben, benzinben, chloro
fonnban. petroleun1ban és ;,siros olajban oldhatlan. Jelle1nző 

reactiói a következf'ík: rfón1ény-kénsavval élt:nk zöld SZÚ1t ad, 
1nely ~yorsan zóldcss<irgába, 1najd barn;iba 1neg·y át. J·Iíg 
kénsavra az oldat µ-yenge fcht:r sz:nbcn opaleskál. Phosphor
n1olybdcnsavnak n1]1ány órai behatása után kékes-zöld szín 

t 
''..i:,-, ~;: 
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jelt.:nik nit:g, 1nely pár csepp viz hoz%<Í.aclására teljesen kékre 
változik út. Tö1nény salétron1savban, va\a1nint törnény sósavban 
is szintclenül oldódik. 1nelegítésre azonban az c1s6 oldat tiszta 
1narad, s szép sárga színlÍ\'é lesz, iníg az utóbbi oldat n1egzava
roclik, s zöldessárga színt vesz fel. Salétromsavra és só.savra 
világos s<irgás-barna szín áll eló: 1naró kalL a1n1noniak, s n1ás 
alkúliák behatására halványs<Írga lesz. Alkoholos strophanthin
oldat kevés vaschloriddal és tön1ény-kénsavval sárgás-zöld 
reactiót ad. (Lafond· fél e digitalin-reactio.) \Tizes strophanthin
oldat vaschloridnak nyo1nban hozzátétele után tön1ény kénsavra 
zavarodik, s hagyrnazöld színlí lesz. (I-Ielbing-félc strophanthin
reactió.) J~ziistnitr;í.t a strophanthin-oldatban veresbarna szí
nezést és g')'t:nge kék csapadékot hoz lt:trc. ~ranninnal dús 
fehér színú csapadék keletkezik, n1e\y úgy fölö~ strophanthin, 
n1int fölös tannin jelenlétében is1nl!t oldódik. Jócl-jódkalL higany
jódkali~ phosphor-111olybdensav, arany-, platin- és hi,gan.y
chlnrid. kettccl chro1nsavas kali, alos eczetsavas ólo1n a stro
phanthint nen1 csapják le. J\ strophanthin a }'ehling-félc 
folyadl:kot nen1 reduc~í.\ja. 

Oldatában n1inden savanyú ké1nhat;\.sú reagens g:·enge 
za\·arodást okoz, ép íg:y a kénhydrogen is, f{ileg enyhe n1cle
gités után, n1idh11 az oldatban glycosc jelenik n1eg, 1\svány
sa\·ak, továbbá sz::í.rnos szerves sav is felbontja a strophanthint 
glycosera és egy I:;-rascr ;:í!tal s t rop ha n t h i din ne k neve~ 
zett anyagTa. Utóbbi csinos kristályokban nyerhetö a stro
phanthinnak liY'.'(,-os kénsavolclattal kezelése ut;_ln. 

e a ti 1 ln n a strophanthus 1nagvaiban c~y alcaloídát is 
tal;_llt. 1nely aetherben s alkoholban ncn1 olclc:1clik, arnorph. és 
né111ilcg az a1nygdalinhoz 1 1násfelől az ineinhez is hasonlit. 

~:..\z i ne i n I-I a r cl y és G a 11 o is szerint a strophanthust 
inagvak bóbito\.iból úgy álhttatik eló, hogr az összetört bóbiták 
sósaV\'al kevert alkoholban 10 napig n1accráltatnak: a szürc:~ 

cl(:k kivonat·összcállc:\.sig bcsúríttetik, s párolt vizzel olclatik. az 
oldat vacuun1ban bepárnltatik. n1idf:in kcvCs strophanthin n1el~ 
lett kapjuk a jegeczes, s<irg-a incint. J\z incin sen1n1i szcn1be
tünóbb élettani hat<i.ssal nt:1n bir. 

~'"\ strophanthus csakne1n kizúnJlag inint tin e t ura 
nyer alkalrnazást. ,,.\ strophanthin (t..'.p ugy, rnint a digitalis 
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gl,ycosidük) nen1 hasznéiltatik. n1ert 111<-lr rendkivüli kis adag* 
ban is erősen 1nérgez6 hat<ÍsÚ. 

„-\ tincturúkat sokféle n1ódon készitik. ,,.:..\ 1: r a s e r*f él e 
tin e t ura következólcg ké:szi.il: r\ bóbit<:ítól inent n1agvak 

üsszetöretnek. s 50° c.*núl 1ncgszárítás után aetherrel 2·± cir.:ín 
at áztattatnak; az aether leszlírése ut<Í.n tiszta aetherrel tno* 

satnak rnindaddig. nüg az aethcr színezetlenül nem folyik le. 

Az igy zsírtalan1tott anyag 1negsz<iríttatik, s percolatorban 48 
(·iráig annyi higitott borszeszszel leöntve hagyatik, a n1ennyi 

<ltitatás;ihoz szükséges. 2 nap n1úlva n1ég annyi borszesz töl* 

tetik a 1nagvakra, a mennyi ell!g ahhoz. hogy a zsírtalani'tás 

el.:itti n1agsúiyhoz kt:pest hüszszoros sülyrnennyiséglí tinctura 

csepeghesscn le . .:\z lg_y készült tinctura tehát l. : :20 ar<iny* 
ban ktszi.il, sárgás zöldes sz1nlL kisse narcoticus szagú, s igen 

keserti 1ztí. 

Legink<lbb ezen tinctura van forgalornban. IZészítnck 

azonban erősebbet is, igy p. o . .:\1 erek árjegyzékt:ben (ltHJ~q 

J 10 arán)'ban készült tinctura is szerepel. „'\. tinctura külön· 

ben másféle módszerekkel is készíttetik, s e szerint hatása is 

nagyon ki.ilönbözó lehet. IJ e ni e a u tincturája p. o. víztiszta, 

könnyen n1ozgó, s n1cgfelel a hivatalos angol tinct. digit.* 

nak. (l : 5.) 

IJefolyása van a tinctura megbízhatóságára a n1agvak 

:ninöst:gtnek is. E tekintetben tigycle111be kell venni a harnisítú· 

sokat. n1el,yek éretlen vagy egyszer n1ár kivont 1nagvakkal 

i:s a lZikxia africana n1agvainak forgalornba hozatalával esz

közölte.tnek. .·\ kik:xia n1agvait figyeln1es n1eg"tekintés n1cllett 
1nakroskopice is meg lehet különböztetni a valódi strophan

thus-n1agvaktól. .:\z érett strophanthus-n1agvak az éretlenek* 

től szintén könnyen n1egkülönböztethetók. ~'\. rnár egyszer 

használt 111agvakban a hatóanyag hic:í.nyát a I-I el b ing últal 

isn1crtetett 1-I a na u s el.:> f (:le 111 i k r o eh e 111 i a i eljár.;lssal 
;illap1thatni 111eg. l~ szerint a vízben elhelyezett 1netszethe1. 

kl!Vt.::S ferru111 sesquichloratun1 oldatot. 1najd cg-y ke\'l!s 

ti.in1ény kénsavat kell adni, niire strophanthin jelenlétében. 

frileg az en1bry6nak rncgfelc]()cn, veres-barna csapach'.:k kelet

kezik, a n1cly li:;.;késr'1bb egy óra 1nülva sinaragd-zöldbe, vagy 

i 

:s*:Jt:t 

ST~r1I'l!A~i"Tl!U~ l!!~l'lllllS. 

sötétebb zöldbe 111egy át, 1ntg annak hi<inya esetén e sz1n
reactió e!rnaracl. 

Hatás. .:\ strophanthus élettani hat~isát tüzetesebben 

legelóször }' r a s e r tanulméinyozta. s irta le. Elótte ugyan 

n1ár L i v ing s t o ne utitársa. dr. ]( i re k is tanuln1ányozta 
(18Hö), ezenkt\·ül \T u l pi a n Cs P el i kan is, de ezen vizs

gú.latok csak egyes adatokat n_yüjtottak. 
,,.'\. F' r a s e r t követó vizsgálók egészben véve ugyanoly 

ered1nényeket nyertek, 1nint ő maga, tőle csak l~ 1u111 e na u 

kiterjedt vizsgálatai ttrnek cl né111ileg. 

1·' r a s e r főleg békákon kisér\etezett. ~-\ strophanthus 

hatcianyagcit izon1n1éregnek tartja, n1ely a szerrezet összes 
izon1elen1einek contractíbilitá~;;:lt nüveli. 1~ hatása lt;:gerósebb 

a sz1vizon1zatra, n11g a test akaratlagos izn1aira és az edények 

izomzatára sokkal csektlyebb. ..-\ tünetek is, 111elyek a stro· 

phanthin ezen elen1entaris hati.isa kövctkeztt:ben létrejönnek, 

fókCp a sz1vn1úköd~s n1egválto2~lséíban n1utatkoznak. 
tJ 1-IJ·H n1gnyi strophanthinnak bór alá fecskendezése 

utún bék<íkn<il 1-2 perez n1tilva a sz1v systoleja erőteljesebb 

i~S hosszabban tartó lesz, 1níg a cliastole kissé rnegrövidül, 

késúbb azonban ez is hosszabb ideig tart a rendesnél. .i\. sziv

verCs gyl:rül, a vérnyornás e1nelkedik, n1ialatt a szívössze* 

huzóclások erélye folyton fokozódik, s iclőnkint kettós diastole, 

vagyis ink~ibb a diastolenak egy közbelépő, hirtelen lefolyó 

összehúzódás ~iltali 1negszakitúsa lép fel. :N'éha a diastole 
alatt a sz1vgyon1ron egy-két behúzód;;is n1aracl vissza. J\ n1é

l"C!; beadása után 20--BO pcrczczel a szívgyon1or e r éí telj e s 
s y s tol e b a n 111egáll. ,,.-\pitvarok néhány perczig n1ég ezután 

is lüktetnek, 111ajd eróteljes systolebcn szintén rnegállanak. 

13 l u rn e n a u ~sz.lelte, hogy a strophanthin kisebb ada* 

gaira d}Ol-O·l 111g.) békáknál a rcflcxingerlékenység eleinte 

niJvekedttt, kCsóbb csökkent: nagyobb adagokra egészen 
e1túnt, s a n1t:rgezett ;.illat 111ozdulatlanul terült cl: e 111ellctt 

a sz1vgyornron peristaltica s az izn1okban fibrillc:iris r<íngú
sok leptek fel. l;g·yanci észlelte, hogy a strophanthin-hatc:is 

tartania alatt a periphericus és centralis sz1v~ütló központok 
i n;..;erlékcnysé-g·e növekedett . 

.:\ strophanthin a vércclcnyek contractit'ij<it is elóidézi. 
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de sokkal kisebb 1nértékben. nlint a digitalin. :i.Iíg a digitalin 

n1<ir 1. 20·000 arányú oldatban a véredényeknek oly erős 

összehúzódását hozza létre, hogy a kisebb edények lutnene 

teljesen eltűnik, addig a strophanthin 1né~ 1 : 2000 arányú 
oldatban is csak csekély és gyorsan n1úló összehúzódást 
okoz. (F ras e r.) 

i\z összes szerzők szerint - kivéve 131urnenaut - a 
fent leírt szívtünetek akkor is észlelhetők, ha a nn. vago

sympathici előzetesen átn1ctszctnek: vagy ha az ag-y és a 
gerinczagy felséi része cltúvolíttatik, \·agy az állat atropini
sáltatik. 

E1nlős állatoknál a strophanthin nagyrészt hasonló 

1nérgezési tüneteket okoz, n1int békcinál. I-Ialúlos adaga 

G e r r a r d .szerint egy nagy kutyánál 1 ·5 ing. ; 1 klgtn 

állatra szátnítva O·l 7-tJ27 n1g. (Blu1nenau.) E1nbernél a 
halálos adag nincs n1ég n1egállapÍt\'a: de úgy látszik, hogy 

0·3 n1gn1ot ne1n tanácsos átlépni. i\I ü 11 e r kisérletei szerint a 

strophanthin subcutún adva sokkal hatékonyabb, 1nint per 

os, s a végbélből sokkal gyorsabban rcsorbeáltatik, nlint a 

bélcsatorna többi részeiből. Szerinte a tinct. strophanthi 

(1: 10) kutyánál per os n1ég 10 g1nnyi adagban se1n okoz 

aggasztó tüneteket: n1íg- subcután alkaln1azva n1ár 3·0 gn1nyi 
111ennyiségbcn is képes az állatot n1egölni. Lehet, hogy a 

gyon1orsav elbontja a strophanthint, 1nint azt az cí.sványsavak„ 

ró! fentebb általában n1egjegyeztük. 

131u111 ena u szerint e1nlős állatoknál a halálos adagban 

nyujtott strophantinra jelentkezó n1érgczésnek 8 st<:icliurna 

van. J\z első idószakban a szívverés gyérül. cróte::lje::;ebbé 

lesz, s a vérnyo1nú~ en1elkedik; a 1n<isodikban a szivverés 

jelentékenyen szaporább: s a vérnyomás rnég fokozódik; a 
hannaclikban a szív az erós izga\0111 miatt kin1erül. az érverés 

gyenge, kicsiny: arhyth1nieus lesz, a vérnyo111ás gyor::;an 
sülyed, s végre 1 órával a n1ércg beadása utún a szív 

n1egáll ép ol:·· állapotban, 1nint békánál, csakhogy a szív· 

g-yoinor összehuzód;:ísa ncn1 oly en'is. n1int ;unott. r\ n1ár 
eg-)-szer n1eg-;:illott szivet többé sen1n1ifélc ingerrel sen1 vag·)·unk 

képesek Lijabb 1níiködésre indítani. 
l(isebb. ne1n 1nérgcz() adagok bt:acL:í.sa ut<in csak az elsó 

HOl 

n1érgczési st<'.<liun1 fejl(idik ki n1eglehetős gyorsan: 1nár néhúny 

perez rnulva az adagolás utún. 

;dinclezen felsorolt tüneteket a szerzők legtöbbje (I;-raser, 

Paschkis, Zerner, :\Iiiller, Dcnieau) ügy értelmezi, 

rnint a strophanthin izo1nhat,isának követkczn1ényeit. B l u

n1 e na u azonban e tüneteket részben vagus·izgalon1nak is 

tulajclon1tja. Nézetének bizonyítc:is;ára felhozza azon észleleteit, 
1nelyeknél a vagusok előzetes át1netszése után a strophanthin 
behatúsa alatt nen1 jött létre pulsus-gyérülés, n1íg a 111<Í.r 

n1t:rg(::zett kutyánál utólagos vagus-<Ít1netszéssel pulsus-gyor· 

suloíst !ehetett ekiiclér.ni. I~Ia pedig az ;illat gerinczagyát a. 

nn. :-;planchnici alatt átn1ctszt.:tte: akkor 1nérgczéskor a vér

nynn1;ls nern c111elkedett: tt:hát a vérnynrn;is en1clkedése a 
gcrinczagybe\i vason1otnricus központok izgalina ;.í.ltal lenne 

fcltctelezve. 

Pa s eh ki s és Z e r ne r a strophanthinnak cliurcticus 

hatüsüt is észlelték, :\I a i re t és C o 01be111a1 e 1negcrús1tik 

ez.cn t.:S'1.lelctct. 1·' r a s e r és n1<isok szerint a diuresis fokozc)

d<l:->a a strophanthin hat<isa alatt inclirect úton a vl:rnyon1<is 

és szivn1unka növekedése által van feltételezve, ellenben 

;\la i re t t:s e 0 111be11'a1 e a ;-;trophanthinnak clirect izgató 

hatás;lt a hü;;yelválasztó ele1nckre \·eszik fel. D r a s eh e 

i.isszchasonlít6 kisérletcibifl: n1el_yekct a strophanthinra és digi
talinra vonatkoz<'ilag tett, !dti.int, hogy a strophanthinnak 
cliureticus hatúsa jóval kisebb a digitalisénál. 

.r\strophanthin helyileg izgató hat<i.sü. l\Ii.illcc 
Pa s e 11 ki s és Z e r ne r <illatokn;il subcut<in alkalrnazt<ik. 

inirc a;1, injectio he::lyl:n csekély erythen1a, néha határozott lob 
lt:pett fel. lJ r a s eh e egy eg«;s;.i;st!ge:> cgyl:nnél tinct. stro

phanthit subcután íccskt.:nclctt be. erre nagyfokü gyulacl;ls 

jelentkezett, 1nely csak H nap tnúlva kezdett alábbhagyni. 

E 1niatt a strophanthus subcut<in nen1 is ac.lagoltatik. 
~-\ Rtrophanthin hatása ilyképcn általános credn1t:nyeibcn 

n1c~cgyezik a cligitalin~val, a n.:szlctekben azonban sok 
kiilhnbsi..:g van a kcttú ki.lzi.itt. lfgyanis a strophanthin hatása 

enJyesebb, s tnondhatni, hogy a beadús ut::in azonnal érve~ 

nyesül. 1111~· a cli.~italin teljes hat<lsát csak hosszabb idtí n1úlva 

fejti ki. ~.\ strophanthinnak ezen ert'.lyes cs gyorsan kitej\i1dó 
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hatása azonban ne1n tart olr hosszan, 1nint a digitaliné ; 

diureticus hatása is 1nessze eln1arad az utóbbi 1nögött. Le g·~ 

fontosabb különbsCg· e két g)·óg:·an)·a;; közt 

az, hogy a strophanthin sülrosabb gastro~ 

i n t e s t i n a l i s t ü n e t e k e t 11 e 111 o k o z. a z e d é n y e k 
e o ne t r a e ti ó j át e s a k esek e: 1 )' 111 e: r t ékben i d é z i 
e lő, s i g y a s z í \" re ;:; y a k o r l o t t s ti 111 u l á 1 ó hat ás át 
nen1 rontja le, s Yégül cun1ulati\· hatása nincs, 

111 í g a d i g i t a l i n n1 i n cl e z e n e l ő n y ö k e t n é l k ü l ö z i. 
A strophanthin hosszabb használatúnál csak torokbeli szúraz· 

ságérzet, s kevés főfájás jelentkeznek. 

i\. strophanthin sorsa a szcr\·czetben eddig 111ég isn1e· 

retlen, azonban ügy ltltszik. hogy \·ag-y g-yor.san ki.iszöbö!tetik 

ki~ vagy oly vegyi átalakuláson n1e~y át, n1elynt'.l fogva a 

szervezetre :í.rtalinatlannú v<:ilik. 1niután hónapokon út is ada

golhat/) 1ninden kellen1etlen következrn::!n)· nl:lklil. (Dra schc.) 

Használat. J-\ strophanthus-kC:sz1t1nL:nyeknek alkahnazása 

ugyanazon esetekben \'<Hl ja\·ah·a. n1int a rnelytkbcn a cligi
talis: n1elynck nagyon kitünó pót:;zerc. l\.Cszlctesebben szólva, 
a ja\·a\atok következé'deg c~oportnsithat<:)J.: az eddigi iroclalrni 

adatok alapján: 

J\ e u t l <Íz a s bún t a l n1 a k n <i 1. ha a sz1vn1liködés 

.szabúlyt:i.lanná lesz~ s collapsus ve:-zt..:lye fnrog· fenn. a stro
phanthus n1int sti1nulans a szi\·111úködés szabályozása l:s foko

zása által igen jó szolg-~l\atot tehet. Igy p. o. }) r a s eh e 

pncun1onia egy csctL·bcn pro die 5 ><: ö csepp tinct. strnph. 

segélyével az C:r\·erést 120·n··d 88-ra tudta les:~tll!1tani: acut 

phthisis esett:ben pedig-. n1idr\n igen t:'.n:is szi\·dobog<is niellett 

<.tz érlök-:sek sz<ln1a pcrczenkint 1.J.U \·olt. 10 csepp tinct. 

stroph. adása ut;ü1 ;) pcrczczel n1ár 120-ra. :-l óra 1núlva lOO~ra 
.c;zállott alá az ér\·erl:~. Ill!).! a hhrnC:r.sl:k 40° c.:.-n.·:11 38 11 C.-ra 

sülyedt. :\.Iinclazon<lltal az ilyen hc\·e.c; J;izas bo'tntalrnak lefo
lyására a .szcrzfd:: cg·yhan.;;u nézt.:tc szerint a strophanthus ncn1 

bir befoly<i.ssaL l~~lzellcncs hatása a strophanthusnak. t:p ügy 

1nint a di_:.;italisnrtJ.:. c~ak annyiban \·an. a n1ennyihen a sí:1v

n1liköc1Cs szab;ílyoz<isa ;:lltal a hó111Crs~k cgy;lta!tln csökLcnthctti. 

\·é·rzéseknl:l ol)· értelt:rnbcn. 111int a digita\is szokott 
haszn;lltatni. Ú~'}· !<itszik ncn1 le:':: alkaltnazható„ a rneny· 

0u:.1 

ny1ben edényösszehúzó hatá:-:a a digitalis(:\·a\ nern hasonlít
ható óssze. 

i\. szív111űködés functioná·Jis zavarain<il, 1nelyck 

ideges okokból sz;;irn1aznak~ a strophanthus i~en jó ered111ény

nyel használható. Igy pl. olygacmiáncil: chlorosisnál stb. fel

lépó szívdobogás esetén, to\·.:í.bbá hystcriában szenvedók szí\·

dobogásánál, s ezzel kapcsolatos clyspnot.:núl a kellen1etlcn 
tünetek gyorsan megszünnek strophantus adagolására. I\énie· 

lyck, n1int l3ouquoy és l~ro\rer l)asedo\\·-kór e:-;eteiben 

is könnyítettek betegeik kínos szívdobog;\.sán. 

() rg a ni e u s szívbajok n á 1, 111int p.o. incon1pensált mitralis

billentyü elégtelenség-, \·alarnint a bal vis:-;zercs szájadék inc1)n1-

pensált szúkülcte eseteiben a struph:inthus erósb1ti és ritkítja 

a sz1vösszehuzódásokat. en1eli a vérnyon1oi.st. csükkenti, :-;ót 

n1egszünteti a clyspnot:t. cróscn s ~yorsan c111cli a cliuresist. 

eltünteti az oedern<it, röviden, az incon1pcnsatió összes tüneteit 

rneg képes szlíntetni. n1int azt Csat;i.ry, \·a\a1nint 1'erray 

közölt esetei is n1utatják. Csakho;.;·y ~rcrray szerint, a ini\y gyor· 
~an beáll ez esetekben a kedvez('; hat;:ís. a szer kihagyásával 

(sót néha az adagolás fol)·tatt:isa clacz<ira is) t.'.:pcn ol}- ~·yorsan 

enyészik az tl, s újra kell aclaf;o!ni. J.·:z ut<Jbl.ii hátrányt adja cst.:

rvbc a strophanthus azon elr'inyért, hogy ninc:-; curnulativ 
hatása . 

Aorta-billentyü elégtclensé;;nél akkor van javalva~ n1idrSn 

különben digitalist szoktunk n.:nclelnL dc rntl}·nek cun1ulativ 

hat<:ls<ltól tartunk,. illet\·e azt ki akarjuk kerülni. ~·\z aorta
sz<ijaclt.:k szükülett::nél cl!i~njavalt a strophanthu~. n1inthng·}· 

az úgyis hosszú systolet n1ég- hnsszab]Já teszi. s a súlyos 

subjectiv tünt:tcket c:;;ak fokozza. I--f o eh ha u s i~en jó hat~ist 
J;itott a strophanthusb)l n1yocarditi:-; chronica-ncil. 

..::\ sz i v i z o 111 d e g- e ne r a ti ó j ti n ;i \. ntvezetesen an
nak zsíros elfajul<isánúl a strophanthu:; igen jcí stin1l1lans, 
;tzonban oly esetekben. n1clyek n1<ir nagyon elóhalacltak, 

inclyeknél a sziv nagyon elgj·engí.ilt, a digitali~ jobbnak bii:O
n yu l t be. (I) r a s e h e. 1 

Sz;iino:-: klinicus n1eg-J.:is~rté a stroplianthus alkaln1a
z;is;it n1int cliurcticurnot YcscLcintalinal-:lJ(Íl ercch; \·izkúrn;ll is. 

r n u i e t és e: s a túr r cszlc!t ily esetekben is cliurcticu:-; 
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hat<lst. rn1g l-lochhaus, 1Jrasche1 Fr:inckel1 Dcn11ne 

ncphritisnél se111mi különös hat;is;í.t nc1n lútták, legfeljebb a 
dyspnoet enyhittcttc. 

1~ e r r a y 1n<ijzsugor okozta ascitcsnél ne1n észlelt lní;_;y
hajt:O hatast. 111ig l;r~inkel jó sikert lcitott ily esetben is. 
Nén1elyek n1ég serosus izzadn1ány0k (p. o. pleuritis exsuda
tiva) eseteiben is látták diurcticus hatús<Í.t, s ennek következ~ 
tébcn az ízzac1111;iny cltünl:sét ; n1ások sikertelenségrtil tucló
sítnak . 

.:-\ strophanthus k e 1 1 e 111 e t len 111 e 11 ék hat ;:i. s a i 
a r ú ny l a g esek él y e k; l:n1elygésL néha h<iny/tst és has
n1cn(st észlelhctni, ép l'1g}- ftifiijúst és kábults;:igot is. ::'dincl
ezek azonban n1úl('j s gyéren clúfordul(í tiinetek. s Csatüry 
szerint nein is lehet ezekhez hasonlitani a digitalis .:lltal oko
zott hosszantartr'1, súlyos en1észtési zavarokat. ncn1 is c::1nlitvc 
sz~linns beteg lcgyl)zhetlen ellcnszen\·ét a;~ utóbbi szer ir.:ínt, 
n1cly körlilinény a strophanthusn;il nen1 tf!en fordul el/i, 
lc:..;feljebb a készit111ények keserúst:g·e okoz n(ha ncht'.:zst'.~ct 

:1 bead<lsn;iL 

Adagolás . .-\ strnphanthus-1nagvak ;...:·)·ógyszerként n1a n1úr 
nr~n1 has111;dta~11ak. J·:leintc fornízatait rendelték, rna azonLJan 
n1ár csak a tinct. stro1>hanthi szokott alkaln1aztatni, éspedig

c czin1 alatt rendesen c:Sak az 1 : 2U artínyban készült !Cstvény 
tartatik a gyógytt'trakban, 1nclyb1\l felnóttnek B-ö-10 csepp 
rendeltetik pro dosi, 2-4-st.cr napjtíban. és pedig \·izzel erósen 
higitva 1zjav1tóval, n1int kanalas orvosság, vagy· J>cclif; csc11pck 
;llal,::j~íban szintén ízjavítóvaL tekint\·c er(-is keserú ízét. Gyakran 

dig-italis-forr{L1.athoz tnint seg-itúszert vcszszlik a tinct. stro
phanthint. Gyerrnt:kcknek 5 éven alul tinct. stro
phanthit ne rendeljlink. (l)cn1n1c.) ü-1.0éves g·yer
rnckeknck :-~-4 ~< napj. 1 cseppet adunk c1.ukros vi1.bcn, 

i::tket.l'.s után, ezen adagot legfeljebb (! ~) ·1-ö X napj. !-·l 
cseppig er:nclhetni, azonban a rnint én1elygés, hány<is, a vCg·

tagok n1eghiclt:g·tilé!-ie jelentkezik. szüntessük be az adagolúst. 

(IJ e rn 111 e.) 

_-\ s t rop ha n t h int tchtit a tiszta hatóanyagot hasz
n<llni ne 111 aj ;l n 1 a t o s heves hat;isa rniatt; ad aga külünben 
U·íJ()2-()·Cf0.f. .~l'lll. j>l'O die ;)-ÍJ ada~.;Ta elosztva, folyadékban 

vagy pih.1lában. ~'-\ kereskedésben eUifordulnak tablettük, 
n1elyek egy· darabja 2 csepp tinct. stroph. tartaln1az. Stro
phanthin-készitrnények subcutéin ncn1 alkaln1azhatók: erós 
izgató, lobokozó hatásuk 1niatt. 

Tin..:t. Strnphnnthi hi,:p, l ·!) 
( = 20 c:.:epp. i 

:\qn:ie de,;t, 
Sy~npi curr, Anrant. 

.J//JS, ;\ (,r, 1 ey/;k, 

S Ml 
20{J 

R/'. TillC\, Str0ph:'.1lthi hi.~j'. :ro 
. .\•1nne ..\mygdaL :unnr. ltr() 

.J/,n.'>·. ;-~ >~ n:q•j, 10-211 c.-:°"ppet 
c.:11l:rn,: vi,:ltt:ll, 

R/. Infu.s. folior, lJigitaL p11rp. e 1·0 
!. n, p, ad cubt. lfJÜ'Ű 
Tinct, Strnph, hi;;p, 2·0 
Ka.lii :1c<.:t. ;:ultit. 10·0 
Syrnp, cnrt, ..\11r:1nt, 20·0 

.1/LJS. Cl {,r, 1 eviik. 

:\rp1;ic dt:,:L 
.-.:ynq 1 • _,impl. 
.\L i. ""!u;. pi:r!'. 

(>krck·1 
o'f;! 12_:._o·nn.t 

180·0 
:JO·O 

E,:.;y n:qir:1. t/l·rncr e:' 

R,". Tinc:. Str"ph:111thi hi'l" ;;'<. fi c·1 
. .\<1n:w de,:t, t:(J·() 
Sv~up. )Inror. :2(H) 

.1/J).').· ){_:_.L «•r, 1 gyenni.:kk :ll:\l!a1. 
i'1-lff ,_;,. kii,:iit:i gyt:nnek11t:!:. 

Irodalom. 1. l l, (_' h. L i v i n g "t" 1i ~-. Exp\qr:ltit•n dn Zam b,~,:e et 
de ~t:-~ aith1nnt,: el la d~couvertc de,; Jnc_,; t_:liirona et \·yassa 18:J8-l8fí.!, 
l'.cris l~fiH. p, .\Jl·L - i. Fra,; e r.( l11 b1mlii ::rroiw pni,;<1n uf "\írikn. Jonni. 

,,i .-\n;:t an(l, l'hy,:.. \·r1. p, lBH. - :\. !Iardy L't (_;a] lni,:, Sur le pri11cipe 

:ic;ií du Strnph. hisp, (;az, nlt:d. de l':1ris lHH7. p. 11:.L - .J.-, Fra.~er 

Thc :!ction and usus of Digita!is :tnd it,: snbstitu\e,: wit!i spcci:d refercnce to 

,1..;\n1p. ,Jd,;p .. :) The l:ritt. 111ed. Jnurn. 1885. p. !JO.J.. - i1, 'L Chryst y. 
.-.::rophanthu,; Kr•mhé. :\ew c:ommcrcial !'Ltnts and Llrug.~. 188íL :\o. ~), -

H. L i B ,J,; ;i y. :\'ot.c,; "n Stroph. {hi,:p.) The l:ritt, mcd. J. 18.8H. L p. l!l8. --
7. )l, I;:tr(l t:!. !ln stroph:inthu,;, l;a;:dtt: hehd, 1887. p. ~·q.1, - ~. J:J„ D

d e L .-.:ur !cs gr:tines tlc ;:truph. du c0mmcn:1!, Bulid dc hl :C:nc, dc Th~r. 

X\.111. 2B. 188í. p. 221i. - ~J. >L e ati 11011. riu ::tru1•h. hisJ>. (;;i,;:ettc 
hcl1cl. 18~7. 1'· 77fi. l~tudc phnrm. rl11 strnph. J;nJl, de la Snc, fit~ Ther, XVIII. 

:_!:), 18K7, p. 217, - 10. C;;n.t:iry. "\ ,:trn1fhn111u;: hi,:p, lwt:ifi:ir<"•L llr\', 

lletil:ip. 1887. ;_\;-:_, ZJ.J„ ;\(i • . ~t. - lL Ucni cau, Llt1 ,:trPph, hi~p. H11'.I. 

de Thcr. L\'I, .t-G. 1887. - 12. I•ra;;chc. l"el1.;r dic \\'irku11g d,;,: 

Strnph, l1i~p. :rnf cl. Hcrr, \\'ien, )led. !Jl. \"o. l·l. lt-:87. - IH. \\', El

h 'lf lll', ;\ 1;„11~tn1c1i(•ll tn tht! ph:irmn.cognn~y nf ~trnj•h, Thc plwrm. J•l\Jrll. 

::nd. Trnu~. 1880-7, !'· 7·!:-L - 1-i. Fr:i.scr. :\'nte on th<~ ch<:mi~!ry qf 

~:rn1•han1hi11. The Britt. metl. J. 18K7. I. p, 171. ::'\ote nn !inct. of ó-:roph. 

l';!y:tnnH li-:87. II. 1'· lf11. - li'i. (~ r :i ti Stroph. ti11ct. hei :1cnlt:r Her>:

~chw;ü:he, lkrL );}ín, \\'Pch, 1887. - lfL l-1. II e 1 b ing. Snme :\°(·k~ PÍ 

:-lr<>J,h. Thc piw.rm, J. :rnd Tr. 1,'-:8(i-7. p. /.J/„ p. lfl-L Re:i.ctio11 "í ,;;rn~ 

ph:n1th~11. l·gyanntl p. !12.L - 17, 11. l I o eh h :1 n s. Znr \\iinligung <],.,, 
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th<!r. \\'ertht.:;:. d. :-:-tr••ph. t:n..:t. !Jeut. m~d. \\"pch. 1881. ?\u. J:::!. 11. 4H. -
18. E, '.\T. 1-[ 0 \ m e~. :\ote 0n fal:.:e stroph. ~eed;:., The ph:1rm. J. and Tr. 

""(' - I '>0" j'l H -1 n :lU ~e 1-: l'eher <lie Struph.-Samen. l.Zepert. loo)-/, . !'· ·- >.J, - ·-· ' ' • • „ 
d. nnah"t. Chcmie 1887. :\o. 18„ 1\)., .i3. - :20. ~\. Langg:i.:trd. t:d,er 

Str•Jph;nthn~. Therap. '.\Ion:i.bh. 1887. Zur \\'irl:nug \', Str0ph. Cgyannt~ I. ö. 
_ 21. L i_j w u. z e r n <~ r. l'eber Ü<!n ther. \\'erth der l'r:i1•nr. Y. :,tr(1ph. 

Kombé. \\'i<!n. med. \\'nch, XXX\'II. 18tli. Hfi--Hl. - 22. :\1 a i re t e t 

F C 0111 ]Jeni a le. Struph. hisl'. 0u lnée. Gazett. bt.:lid. 1881. p. 805. -
2:-.l. Ne \"Í nny. E..ikxi:i. tt. :;troph. Zeit~chr. de~ i"•.~terr. Apl.llh.-Yc:rt.:iu„.1887. 

);"o, 20„ 21„ 22. - 24. l':i.schkis u. Zerner. Znr Kenntni;;;; (l. Stru

ph:i.ntin-\\'irkung. \\'ien. rned. J:thrh. l.'38i. S. i'>l2. - 2ö. E', l' i n ~·. CdJe_1_' 

die \\'irknng der Stroph .. :-;;:uneu im allgem. n. dcren Anwcn<1nng !l<!l . lle~, 
n. :\iercnkrankh. Ther. ).[nn:it,;h. lSSi. :\e,, Hi-17. - 2(-i. l' o n le\. Contn

liutinn :i. J\~tude J'emp\Pi dn >::itr•Jph. ]Ji„p.~ et1 rn<idicine d ,;pcdalement <1.: 

,;on applic:ttion <;n traitem<.:IH dt: !:t nt:phritt.: ,;c:ubtineu„e ct <:e ccr!:tÍw.:,; 

p:i.r:ilv;;ie,; J„c:-iJc,; de l"orígine perit•heri•p1e. J;nll. gtin. tit.: Th~r. L \ l. 12. _tlccz. 
1887. _ ~i. J;!„ndcl. l.1:,;: .:;troph, <ln commc~rc.:. (;:i.7.(•tt ht:litl. 18-:38. 

p. BH!l. s:ri·ph. hi.~pd. L' gy:u1ott J•. HüO. - 28. )i. H 1 n rn e n :i. n~ . L'd1er dic 

pll\'S. IL thcr. \\'irkung de,; Stn>ph. J(1,mi1é ab l-l..:r;:miut.:l tt. lJ1uret. 1kr1. 

ldi;l. \\'pcJi. 1888. :--:. ::.\il. - ~íJ. D. I\., ll r o \':e r. Tbc Journ. nf the An\eric. 

:'\!t.:·l. _\,;;:.ne. H. XL 1888. - ;._\(). I.1 e mm e. :\!l\':t:ndung de~ :'truph. im 

Kind<!,;:i.\t<!r. 2i'i mcd. lkrichte dt.',; Je1111:..:r",;chcn Kindcl'lwsp. zu Ilern. 1888. 
31. Friinl-:cl. l.'d1cr .'°'tr()ph.-\\'irkuug. eerl. !din. \Yuch. 1888. S. iH. 

_ ~\2. H. 1 ! 11 e h :t r d. ~\ctinn ph:•s. l!l ther. du Stroph. hi"P· J utlfl\. de 

nH:d. et de l'h. 1388. - :-lB. :>!. l' n 11 le t. De stroph. gbhre dn (;:i.linll. 
( ;;uett hel1d. 1888· Ji. ö!Hí. Buli. gén. d(: Tlu:r. CXI\'. 8. Fen·. 1888. -
;\-!. T,. l\.<1,.:enli:1ch. l'e]i,:r Strnph. hi~\" liei ller,:~ffect. e..:rl. l:liu. \\'och. 

1888. ::\n. 7. - !15. S. Sé e. Sur Str\iph. S~:i.nce du !'.\c;t\1. de rné(l. l'arb 

1888. ::\n\'. 13. - 3G. Terray. Gy<igyl:i~trleti eredm~nyck. OrL Ildi!. 

1888. ;.12„ B-!·„ :l5. - 37. B u e'! u o i. D..: l":1ction du :-;tn>ph. d:i.ns les 1n:1· 

bdies (lu crn:ur. :-\éanct.: du !':\c:i.,J. de méd. l'aris D. J:>.n. lSRU. - )\$). (;, 

Sé e. l.k l'actiun du .Strnph. d:in~ J,~~ mal:tdie.~ du co<!nr. .Sé :1 ne e dn 

70. S u 1 f o n a l. 

C, H'" S, 0,. 

Vegytan . .i'.\.i: 1-:.. I~ a u ni a n n ültal 1885-ben elöúllított 
vegyület színtelen~ szagtalan Cs 1ztelen prisn1aticus jegeczek
ben fordul eló, 1nelyek hideg \"í~ben nehezen (öOO r.), tneleg 
vízben sokkal könnyebben oldódnak, forró \·ízben lö réSzben, 
aetherbcn 133 részben, alkoholban 65 részben. 1'-ét rész forró 
alkohol 1 r. sulfonalt old fel. Az oldatok neutrálisak és izte
lenek, né1nc:ly egyén azonban kissé keserlí ízúeknek találja. J\ 
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sulfonal 125·5° C.-nál olvad és 300" C. körül forr. de akkor 
bon1lik is. 

A sulfonal n1ercaptan származék. .0.'Iercaptanok alatt 
oly alkoholokat értünk, n1elyekben az O-ato1n helyére S-ato111 
lép be. A mercaptanok aldehydekkel úz kilépése mellett 
111ercaptalokká és ketonokkal rnercaptolokká egyesülhetnek. 
„'\ sulfonal előállítása egy ilyen tnercaptol élenyítése útján tör
ténik, s ez a n1ercaptol az aceton-diaethylmercaptol. Ez utóbbi 
az aceton és n1ercaptan egyesüléséből szárn1azik következó 
n1ódon: 

CH, 

CI-1„-CO-CH, + 2C, Hr.. SI-! = 
S. C, Hr. 

e + 1-r, o 
·-·-s. C, Hr. rn aCdl•!l. 

:;c..:;n n-d iaeth y l merc:i ! 'to !. 

„'\z aceton-diaethyl1nercaptol 2 r. n1ercantapból és 1 r. 

acetonból állittatik eló~ n1elyek keverékébe száraz sósavg.::í.zt 
vezetllnk belé. l(is idó múlva a ke\·erék n1egzavaroclik, két 
n::tcgre oszlik, n1elyek közül a felsú a könnyebb 111crcaptol~ 

a;..: alsó a ki\·ált \'ÍZ. J\ k~t folyadék clválaszt<isa után a 

n1ercaptolt előbb \'\zzel, n1ajd híg natronlúggal n1ossuk. A 
nyert rnercaptol színtelen, erósen fénytöró, kelle111etlcn szagü 
folyadék. I-Ia ezt n1ost 5'1 n·OS kalihypern1anganat-oldattal 
élenyítjük oly 111ódon, hog-:·azzal rázzuk (néha-néha eg:·-egy csepp 
eczetsa\·at is téve a kC\'erékbe) addig, 1nig további színtele
nedés nern jő létre. azut;;ín vizfürdón n1eleg1tji..ik, rnelcgen 
szúrjük, s jegeczedésnek teszszük ki, rncgkapjuk tiszt<in a 
sulfonált. 

I'-épletileg az eljárás következóleg irhatú fel: 

CH 

. _ s. c, I-I, , ,......--so,. 
c +40.= c~ 

. S. C, H, SO,. c, !-!-, 

CH, CH, 
:1ct:ton-d i :teth y l me rca \ •tnl 
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,,,;;_ sulfonalra ncn1 hat scn1 tön1ény kénsav, sen1 forró és 
eros l égenysav: sen1 brón1

1 
vagy forró 1naró kalio\clat. Egyenlő 

inennyiségú cyankaliu1nn1al keverve, s a keverék száraz kéni~ 
csőben hevítve) átható kellemetlen n1ercaptanszagot áraszt, s 
a niaradékkal a rhodankétnlés lesz n1egtehetó. IZevés szénporral 
kén1csőben hevítve, szintén kapunk 1nercaptanszagot, de ke
letkezik ekkor hanygyasav, ecz.etsav és kénsav is. 

,,,!:\. sulfonal jóságát fogják bizonyítani physikai sajátságai, 

továbbá, hogy forró vizes oldata ( l : 50) kihülés után oly 
szüredéket ad, 1nely sen1 barytnitrátra. se1n légenysavas ezüstre 
zavarodást ne1n 1nutat, végre, hog-y 1 csepp kaliun1 hyper-
111anganat- o1dat 10 kcn1. sulfonal-o\dattal nern színtclenedik el 

azonnal. 
Jegyzet. H:iurn;t11ll ,.:,; K;:st (l.cit~chr. f. ]'hy~inl. t'h..:mit..'. Hd. 

:\:l\·. l.'.1 ;\i:nn né„:dlii';l kiintlu\va. h0~y ;i. sulfnn"kl•an. ~ ig-y :t ~llli0Jll<?il1:i.B i;; 

,t;~ adh>:k;;,-.,;i:>rt 1_e,, HJ ;i, hypn••ticu;; pdncipium, nly:111 ,1iJfon:iJh„;. h;:.:.nnl,·, üi 
•;egyiile,;ctcl·:~t :ílliti~ttak cl<;. mdyc·k hdyett, hogy mi11t :\ .:.nlínnal. l;,;1~zt·r 

l l . ·1 l · ·,1',t:t••lt::..' n·.:·'·'·1·;;;-_cr \";um:'l.k ae\ll\.·li,;:ll\·:i. it'nn:.!ncl; ;i,<.:\ iy 1s:1 \·a. iri.rnn\;;/.or. ... _, 

E; .:n üj vegyiilett:k a T r i <1ll::1 ,;„ Te t r n n ri.L :-:„:erk:.:;:ctiik egyrn:i~s:d ;,,, 

e ' :-:1·) 11. :-;(l, 11. 

('j]!i 11. 

l. :-' n 1 fr.11:< !. ll. T 1 ' [l;J :l 1. 

,. 11. 

11 
11!. Te t r 11 11 :t 1. 

1 · l · l 1111·1. ·, ,·,, ,,,.,L :..." •. ''·"·'·',..·''·ili Lcv;\lai. rnC!.! ] cogy .: \f!<Jtl:l e~ !dr•Jll;\ „e,1 :., "'" ·" -" ~ ~ 

d·;;iran,ii._ 

Hatás. ~-\ sulfonal igen kiterjédt ~s sokoldalú klinikai 

vlz~gúlat tárgyát képezte, pharn1acologicus szen1pontból az~n
ban ne1n kielt:gitók 1nég az adatol-:1 s hat;ísának n1inclcn rt:sz.
lcte felfedve 111ég nincsen. J-)izonyos, hogy cnergicus hypno
ticuin, inely t'1gy látszik, kevts kellen1ctlen n1elh:khatcísi tiine· 

~t::LFO);AL. 

teket okoz. J\ szívre, edénybeidegzésre csekély, úgyszólva 
seinnü hatást stn1 gyakorol, a vérsejteket, vtrfestényt nen1 
téin1aclja 1neg, s az en1észtócsóre is csak néha gyakorol eny
hl.'.:bb izgató hat<Í.st. A sulfonal S eh rn i t h vizzgálatai szerint 
a szervezetben, 111érsékes adagokban nyujtva, tökéletesen át
alakul oldható organicus kénvegyi.ilctckké, s ezen n1agatartása 
klilönbözteti őt n1eu nag,·szú.tnú rokon clisulfontól n1el\'el' a 

;:-, - l " \, ' 

szervezetet vúltozatlanul hagyjúk el. r\ kénsavkivúlasztás a 

vizelet útján su\fonal adagolása ut<in 11ern változik sen1111iképen, 
n1iból S 111 i tb következteti: hogy a sulfonalból képzódött 
organicus vegyületek igen <illandó tennészetüek . .r\ sulfonal 
n1érsékts adagban nincsen hatással az anyagcserére. 

„/·\ sulfonal egészséges einbernél b:irn1cly idóben nt:n1 
kt.'.pes alv~ist létrehozni, de ha akkor adatik, rnidón az ah-;:í.s 
ideje n1cgjött, {). o. ebéd után vacr)' este. úo·v 1nár 1-2 (rn111)·1' 

/:> . b.- :::. 

adag-ok is gyorsítják az alvás bc~ílltüt: mélyítik azt és n1eg is 
hosszal~bíthatják (különösen p. o. a délut<i11i álinot). 

i\l1natlan betegek 2-8 gn1. sulfonalra néha rnár ±0-50 
perez n1úlva nyugodt, n1ély álon1ba n1erülnek, rnelyet álorn
képek ncn1 igen zavarnak. 

r\z ébrcdes könnyű: dt:: a szer hatása netn n1indig inent 
n1ellt:khatc:í.soktól. inelyek azonban ártatlanabb tern1észetüek, s 
fóleg nen1 vonatkoznak a szívre s edényrendszerre. Ily n1ellék
hatások lehetnek: szédülés1 főfájás 1 látási zavarok: fáradtsága 
a végtagoknak, újulásí érzés1 nehéz beszéd1 ritk<-ibban hányás 
és has1nenés: 1nég· ritkábban kanyarószerú kiütés, erythe111a 
(Schotten: 1;:ngelrnann). !~p úgy 1nint rn<is hypnoticu111nál, itt 
is 1negtórténik: hogy nén1cly egyénnél a chloralrash-hoz 
hasonló izgal111i állapotok fejlődnek ki a hypnosis helyett. Ily 
eseteket ir le C r o z e r Griff i t h. 

Nein tartoznak a kcllc1nes hatások közé nén1ely, bAr 
ritk<in elólorduló 111otilitüsi zavarok scn1. Ilv esetekben nar.rv . ~-

izorngyengeség n1utatkozik n1ár akkor~ 1nikor 1nég alvás nen1 
jött létre~ vagy ébredéskor egész paralysisszerű állapota a 
végtagoknak_, trernorral, klonicus görcsökkel: n1ajd con1atosus 
úllapottal fejlódhetik ki, S mindez a rendes 1,0-2,0 gmos 
adagokra is n1egtürttnhetik~ 1nég oly betegeknél is, kik azelótt 
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1
nár hosszú idón át szedtek ugyanily adag sulfonalt n1inden 

baj nélkül. . 
I" 

11 0 
b la u eh a sulfonalnak ezen hatását állatokon 1s 

észlelte, ha azoknak nagyobb adagokat advtt. 
En

1
bereknél a sulfonal álotnhozó hatása néha csak későn, 

órák 
111

ülva jelentkezik, s ekkor az alvás a rendes időn túl is 
jóval kiterjed, s az ébredés nehézkes; a fáradtság, lelki 
clepressio órákig is fennállanak. }~.a s t, ki ezen szert a gya
korlatba bevezette, ezen u. n. p o s t p o n á 1 ó hatását a sul~ 
fonálnak nehezen oldhatóságából, s 1noleculjének vegyi ellent
<illásából magy·arázza. Szerinte ezen csek~lyebb kcllen1ctlenség 

czélszcrú adagolással elkcrülhetó. 
r\ sulfonalnak fáj cl a l o n1 e s i 11 a p i t 6 hatás a lig;.

lú tszik 
11

i 11 e s e n. ~é1nelyek ugyan ilyent is vindicálnak a 
szernek, de sok rnás szerző állítása áll ezzel szen1ben, kik 

fájdalinas betegségek alkahnával elófordul.ó oí.lm,at,lansá~nál 
hy pnoticus hatást nem tudtak elérni. Sedativ __ hata~ara ,nezve 
is igen eltérők, sokszor ho1nlokegyenest ellenkezöka velen1enyek. 
t)gy látszikJ hogy sen1 a inorphint, scn1 a bron1kal,it he~yette
siteni neni fogja a sulfonal, inig, s ezt ina n1ar btztos~n 
n1ondhatni. a chloralhydratnak jobb pótszerei közé tartozik. 

Hasz~álat. Egyszerlí és ideges áln1atlanságnál kitünő 
eredinén\·eket értek el csaknen1 az összes szerzők, eltekintve 
a fentebb en1lített, néha-néha jelentkező mellékhatásoktól. 

J:'.:zenkivül typhusbetegek (l(nox-Bond), dengue-lázasok (v. 
Düring) álmatlanságát is ineg- képes szüntetni. Senilis agryp· 

niánál kitünő (Hirsch). 
Elinebeteg-eknél szintén igen jó erechnényeket értek el. 

\\te t h e r i 11 daczára hogy kis adagokat adott, 230 kisérlet
ben álniatlan elmebetegeknél 19H esetben kitünőnek találta 
a hatást, a 111ennyiben a szer 51/ 2-D órai áln1ot hozott létre1 
lfj esetben jónak találta, n1ert 4-5 órai álon1 következett be, 
s csak 9 esetben volt eredn1ény·telen adagolása. Garnier 
eln1ebetegnél a chloralhydrat és para.ldehyd fölé helyezi mint 
álo1nhozót; ugyanígy nyilatkoznak l;- un aj o l i és l:Z ai n1ondi, 
kik különösen depressiv jellegi\ psychopathiáknál láttak fényes 
eredinén\·eket. „.'.\. j e n ,, i~ 111 a r b u r g L i 11111 e na. u i, f rei
b u r ni, w beYreuthi, dalldorfi eln1cgyógyintézetekben 

b • 

Hll 

1nindenütt jó sikerrel alkaln1azták 1nint hypnoticun1ot. l(rafft· 
E, b i n g is dicséri. "::"dint scdativu1n azonban nen1 n1egbizható 
szt:r eln1ebetegeknt·I. Sal g 0 és \\re t h e r i 11 (~ tekintetben 
a hyoscin n1ögC úllitják. :.\Iorphinist;:iknál az abstinentia id(1-

szaka alatt sen1 vált be n1int sedativun1. 
:\ sulfonalnak <lrtalmatlanságút bizony1tja, hogy terhe· 

sekn0l, azután a gyennek;í.gyban is rtrlható, sztvbajosoknúl 
sincsen ellenindicálva. I-I a 111 n1 o n cl egy betegcnél a terhes
ség· utolsó 3 havában n1inden baj ntlkül alkalmazta l·O gn1os 
adagban 1ninden :)-.J.-ik este: ily adaggal rendesen 2 éjjelre 
nyuga\111at szerzett betegének. lJgyanezen betegntl a szülés 
ut<in is adta n1inden kúr nt.!\ki.il, s a kellö ertd1nénynyel. /\.z 
<1jszülüttet az anya 1naga táplí.ilta, s a gyern1ekre 1~elle1netlen 
hatással az anya ;lltal szedett sulfonal ne1n volt 1 leg-feljebb 

kisst: nyugtalanabb volt a gyern1ek. 
}{. o sin, ::\I a t t h e s (Z í e 111 s s e n klinikája) egyt:'.rteln1ü

leg dicsérik hypnoticus hatását es círtaln1atlansc:igát con1pensált 
és ne1n con1pensált szivbajoknúL Ugyanily észleleteket tett 

Z e r n c r is -1· sz1vbeteg·en. 
l)e nen1csak 1nint hypnoticun1 használható a sulfonal, 

hanen1 nén1cly n1ás czClra is, 1nint azt az alábbiak nlutatják. 
::\1 art i n, 13 ö t t r i ch. S eh 111 i cl t az izzadást jelenté

kenyen csökkentó hatást !;ittak a sulfonaltóL .i\z első szerző 
phtisicusoknál, az utóbbi két szerzö egyéb esetekben látták 
antihydroticus hatását, es pedig 111ár 0·25-0·5 gn1os esti 
adagnak. S ch 111 i c1 t egyenesen az atropin Cs agaricin inellé 

helyezi e tekintetben. 
e a s a re 11 i szerint diabeticusoknál a vizelet czukor

tartaln1üt jelentékenyen képes csökkenteni a sulfonalnak napi 2 
;..:·111os adaga. I-Ia a sulfonalt ily betegeknél kihagyta, a czukor~ 

n1ennyisége isn1ét növekedett. 
\\'' i le gyerrnekeknél jói használhatta a sulfonalt n1int 

hypnoticu111ot, káros hatásokat ncn1 tszlelt, ha közt·pkorú 
gyern1ekeknél a korhoz k(:pest ()·3-0·U gn1ot adagolt. 

J e f f r i e s chnrea n1inor 11l esetében tett e szerrel ki· 
sérlcteket (5 friss. :) recidiva). _.·\ betegek közül kettú n1ár 
hosszabb arsengyógy111öclon n1ent át n1inden erecln1ény nélkül. 
J\z 5 fri~s es<.:t közül -i teljesen n1eggyógyult -1: hét alatt. 
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ha napjában korukhoz képest O·;:){j-(JHO gn1. sulfon:í.lt használ
tak e:.:\. Az 6 recidiváit eset közül ~·) esetben 1 havi kezcll.'.s 
után jelentékeny javuhís állott be, 2 esetben netn volt siker. 
J e ff r i e s a sulfonalt F'o\\·ler-oldattal con1biná\va ajúnlja, 
hogy használtassék choreánál. Szerinte :- a choreaticus 1nozgá
sok n1egsziintetésére, az arscnt kivéve, alig van oly biztos 

hatású szer, n1int a sulfonal.~ 

1\ sulfonal értékéről a következó vélen1ény adható. i\Ieg·
bízható hypnoticur11

1 
n1elynck azonban f;:íjdalon1csillapító ha

tása nincs. l~lőnye, hogy a szívre~ edényzetre, szc1nben a 
chloralhyclrattal. káros hatást netn gyakorol. s hogy bár 
rnellékhatásoktól nen1 cg-észen n1ent, de azok legtöbbször 
sern nen1 vc:szélyesek, sen1 nen1 súlyosak. I-logy az újabb 
hypnnticun1ok között n1ily helyet foglal el. azt n1eghat;\rnzni 

nehéz. rnindenesi..;tre a paralclehycl, urethan L:s chlqra1a1nid 

n1t.:llctt ~í.IL 

Adagolás. l\.endesen finon1an pontott ;\.l\~1pothan irjuk fel. 

rnely azután 160-200 gn1. forró levesben, tejben, v. 

gyönge t h e á b a n oldva vecndó be. 
1-Iypnoticus czélból este lefekvés elótt 1-2 1~1rával 

l·0-:.!·0-3·0 gn1. hasznúlandó el egyszerre:. ]\:Jiutún íztelen, 
szagtalan, néha a betegnek tudta nélkül i:; be lehet azt adni 
(eln1ebc:tcg·ek, ncurasthenicusok). Gyerrnekcknek hypnoticun1-
L::ént ugyanily 1nóclon 0·25-(}ö gin. adható koruk szerint. 
Izzaclús ellen felnőtteknek elegenclh este 0.55-f!.:) gin. l'ilula, 
trochiscus, stb. czt'•lszerútlen rendelési 1nód, tekintve a .sulfonal 

rossz oldékonyság·i viszonyait. 

Rt. :-;uJfonali snh:ili,-,:. pa\v. L\Hl 
CJiL in du,;. ae•pl. ~P. l!I. 

I 1S. 1-2 !'ort c,;é,;;'.e furrt1 !t:·;e,;
],ea c,;te 7-~ l:ii1.t e\f>:igy:i.~ 

tani. 
1) lypnoticnm felni•tteknek. 1 

Np, :-:111fuu:1.\i ::nl•til. pt1l\". ;-\·() 
:-::icd1:1r, :tlb, ~·O 

.1/. /. pnh'. div. in tlo,:. ;ieqn. 

~"· Hl. 
LlS. Este. lcfei: \<::: t.:l• ;tt fnrr;, \l1c::l-

\i;u1 Y:1gy le.nshe11 
\"t'!lBi. 

N/. ;::u;Íu!l:ili s\il1iilí.<.'i. pulL 
:2·ti-~·!) 

ItlL in li<1~. a<:'jU. :\n. 10. 
f_JS. l p1•rt e.-te pnh:ir Íurr/, tt!jli<.:n 

\", rnakk:i\·O.:h:u1 clfngya,:1:t:tni. 
i_llyjmqtícum ö-lU O.:ve~ gycrmei 

N/'. Su\f P!1:tli :-ul1til. 
S:1cch:tr. :db. 

J/. í: puh·. di\·. in 
~\). :.!U. 

/!S, ~\ >< n:\pj:ib:in 
gyermekeknek, 
;"1 < n:ip_í~i.b:111. 
Í1•ly;1dCkl•an. 

pul\'. ;.H1 
;")-( 1 

du.<. at.:'!ll. 

1 purt \.:ise\1\, 
nag1·,,b\w.kn:i.!: 
mi1;dig mdcg 

lro:ialcm. l. B a u rn :: n n E. l'eill:r l ii~ulíonc. J;::r. <l<.:r <leut-;ch. chcm· 

(;e,:. lJd. X!.\, ::. 2i'.i07. ~. K :1.;, t. !Jerlin, K!in. \\"uchelbchr. 1888. :\u. !fi. 
Tli<.:r: i'· -2\lonat~h. J!il1hcfL 1.SB'3. - ö. j{ u :>e hc w ey 11. :-;eun•l:,g-. Centr:d

liiait 1,-.:ss. ~!. - J. Fi,:cher. u, (). lbt:!J. \'l!L 7. - ö. J:oa J'. l'harm· 

JP\lt'U, Tran,;:ict. 18t'!J. ö~J-!. - (i . .\1nrtu11. Uriti.'h med. jnuru. 1-l,'XIL 8~J. 
- 7. ]{a lJ b :t s. Berl. Klin. \\·, ··J,„,, .. „,., .. ] ''Q " . ..._. 1- " I '""-. „._, 1'.'<Y:5 •• •u. 1.-0 . . .'.l.Hgg:i.ard 

0.::: Ra linw. Thernp . .\!„n:tt~h. IC88. fl. - !!. Sal g«'. \Yie1i. l!11..:<l. \\"; 1chen

:-chrift. 1088. :\u. :!. - Hl. C ra 111 e r. :\liiuch. nH.:d. \YPcheusdtr. 1S68. 2-i. 
- 1 l. T n c :-: e k. ( "i.:ntr:dld. (. klin. :\ledi;:. ll:!l:!C. ~o. :!B. - 12. 1\. o ,, j 11 • 

Uo:rl. kli11. \\" rn.:l1cn::'chriít. 1888. 2:-). - !J:L {_I e ~ t r e i e h e r. u. ;;. - 1·!. 
:-' <.: h \\' :1. ! be. 1 1 ..:ul~di. 111cd. \\"„chenochr. 1C8í:'. 25. - lfJ. 1" rau;:. Inaugur. 

!'ii„,crt. \\'iiril>. U:\.'~8. Tho.:r:q<. .\lnuat~h. 1:-;BU. Ill. - IG. F r:i 11ke1. 1;1.:r!. 
l;Jin. \\'ochen~dir. 181:\H. ::-,·„. HO. - 17. !,i,Jil. \\"icii. 11:ed. l'n.:~:ie. lKöH. !l~). 

- IB . .\1 ii l Jer. Therap . .\!un:tt:;h. 1808. \'!lf. - l~J. (_1 t t (J. j io.:ut;,ch. rni.:<l. 
\\."d\l"fl~chr. l~HS. :\u. ;J.í-_ - 2U. 
l:lin. \\"„d11.:n~d1r. 1;.;.-.~I. :\u. :!. 

K r o l! f L" I <i C: ~ !. iJ w e. n t hal. \\"ienr.:~ 

:21. .\!a t l h 1.: ::. (:clltr:dloi. 1. l:lin . .\ft.: .. li; 

1038. -!O. - 2:2. U t !. l'r:1;;. UH:d. \\"„cho.:n.-chr. J.'188. :_\, ... JlJ. - 2:-L ~:ich.". 
:\e1r~Yur],. Jll<.:(lic, !\.t:c„rd. {j() \"ni. lt::HS. - :2-L z t.: r 11 e r. \\"icn. mc<l. 

\\"„cht:!L-chr. 1883. ~r. -Ui. - :20. \\. u l f f. lh:t1bd1. 11\(.:di;:. \\\1chenH.:iHifi. 

11"&!1. :\1,. 7. - :!Ii. Ki,; eh. U.:rii111.:r \di11i~cli(.: \\",,cht.:11~i.:hrift 181-'D. ?\u. 7. 

'!.7. J :1 •· t r u \•: i l :. )lüru.:llllcr u:cdii \\"<•clttll~chrift 188!1. ~-1. Juli 

- ::!ti. l.<i_iac<•l!n. l.:t l'.<ichi:itria. J.:-Jtj\J. \'!. - '".!U. L'tnpíenl1;i.ch. 

"l'heral" :,1,,u;\t:ih. 1)-;~~!. \.1. - i\0. !'a tt l <.'. :),,e, dc !!1C:r:tp. l':ui~. 18.S\l. 

~7. mar:: - :'\L ::; t <: i ne r. Thi.:r:tp. :\l·•Uat~l1. 188\l . .\. - 0:2. Fi e 1 d. 

Tl11:r:q,eutic. f ;;,;.ette. 188\J, :_\„, !!. - i):\. Sut li i.: r] a n d. Tbc L:n1cet. 18tl\l. 

B·í-iHL - ~\-!. K n u :-: - Dn n d. u. 1„ ~;-;, X!. - '·\·) 1· J" r a f f • !·"' · • • • • \. • ' - ~ 1 1 ll g. 
\\.ic11. !din. \\"uchenschr. lt:i!JO. ::-:r-. ti. -HH. Land;t\L !'mg. meri. \YPchen-
.~chriít. issq Xl V ~·7 ,1- · · · · '-' • • , • ,) • - oJI. 11 :i l1l m !• n d. J,1·!11."'h. mcd. ;•Jurn. ltl!JO. 25/{. 

- Ht'. (,":\;,a re 11 i. ?-.led. dlir. l\und::ch. :HL'i c;a.'.t.:t!t; du l'h:trlll. 18!10. :\r. 

:21. ~- ;)~!. \\" i i e. '.\lcdic:d. Rccnrd. lHlJO . .\lav ;_\1. - -lU. \'. !J ü r i 11 " 
\l ' .. . ,.,. 
· <>ll:H~n. J. j'raln. l>•.:rmat"l'•g. lt'UO. :-.·r. H. - ·11. )! arti B. _\li111ch. mcJ. 

\\"\lchen~chr. 188!1. - -1:2. !: ;; t l rí e li. TJH:r:tpcut. :\l<•ll:\t:ih. 18ti\.l. :\r, X. _ 

.i:i. S eh mid t. IB:nq . .;ur. !Ji~:>crt.tt. \\·ür.:11. tB:-i\J. - ·l·L 1 e rr i e;;. :'lledic:d 

:\e\\"~, 18\JU. l;") . .\Lir,:. -- ·!Ü. S hm i t li. Thera;>. :\inint:h. 188l-'. XI. 

71. TerpinoL 

c:l(J I-I!~ 0 -f- e!() I-I11;· 

Vegytan. I.~zcn D u j a r din -IJ t: a u 111 t: t z ~íltal legclóször 
használt tcrpentinolaj-sz<Írn1azt:k színt<.:l<.:n, könnyt.:n 1nozgó, 
eróscn fénytör(J: j~icint szagú folyadék: 111cly v1z!Jt:ll ol<lhatlan, 
borszeszben, aetherben jól oldható, fsúlya 0,852. Elóúllít{isa 
a terpe.nt.inhydr:itból történik, rnelyet h1g kénsavval lepárol
nak. nudon abból víz ha.sad le; a p<irlat fractionálásnak vet-

_,_ 
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tetik alá. 111idón a 108° C.-núl útn1enú rész tartatik 111eg . ..:\ 
terpinol ne1n egységes test, hane1n keveréke ;1 terpineolnak 
i clenytartalmú) ~s húron1 tt:rpen-nek. 

Hatás és használat. ~·\ hatás csaknen1 kiz;irólag a lég-
u t a k váladékának csökkentésében nyilvánúl; 
ezen hatás 'fa n re t és 1) u j a r di n szerint sokkal hatá
rozottabb, rnint a terpinhydratn;il. J\z uropoeticus szer
\·ekre szerintök nincsen hat;Ü:;sal. ..:-\ tcrpinol a légutakon át 
lirlil ki~ és pedig igen ~yorsan. csaknen1 az összes be\·ett 
n1cnnyiségbcn; innen n1agyar<izható rapid hatása is. l(ülönben 
n1e.~-tehctösen úrtaln1atlan szer, a n1ennyiben 1J u _i a r c1 i n
J-) e a u 111 e t z tengeri nyulaknak, teng-eri n1alaczoknak, tyú
koknak napi fi·O grn1nt aclagnh·a se111 l<itott káros hatásokat. 
'"I a n re t 111aga bevt.:tt .j.·(l gnnot n1inden kelle1netlenség 
nl!lklil. I·Iasználata eg-yszcrú bronchitis catarrhalis. chronicus 
bronchorrhoea, bronchitis putrida. bronchiectasia eseteiben és 
phthisisnél, ha igen Ló n1ucn-purulens a Y<llad~k, ajánlatos. 

Adagai O·l-(}1:) pro dos. :J-10 :/ napj. g-elatin capsu

lúban1 pilulúban, de lehet csc:ppekben is (2-5 cs. egyszerre). 

fi'/' .. !«·q•Ílv1li 
\ 11. :-;e;.ami 
.\1. f. ~'JIHt. 

! l,.;t. ín c:q1;;. gt:l:u. 
~·o. 20. 

/1S. O·I grmos terpin<1ltol;nl; 
2-:\ ,·,r. l :;:>.emet. 

R/'· Tj:rpinnli 
:\ atrii lienzc,ici aa 
Sacchar. all). 
:'lfucil. ( ;unnni :nah. 

q u. ~. 

11t í. l'ilnl. :\n. RO. 
Ubduc. f<Jliis :\rgenti. 

/)S. 1-2 ,·,r. 1-:! szemet. 

IrcC.íl.lO!!!. l. Tl 11 j :i. r <l i n-J: e a nm e tz. llull. g..:n. dc Tht.'.rnp. 1-SSö. 
lf1. ;v;ril. - 2. Tanret. Uull. de la .~<JC. •le Tll~rap. 18'.:-\i"1. ~2. :1n·il. 

i) J\,t rd et. Fnrm11~aire ::innud t],);: ru•H\"l.':lllX n:mi'.\]e,:. 18B7. p. :-101. 

72. Terpinum hydratum. 
C10 H,,;. 2H, 0 + 1-1, 0. 

Vegytan. ~·'.\ tcrpentinolajnnk ezen pótszerét franczia or
vos0k, I~C pin e és S,; e vezették be a g-yakorlatba. Nagy 
rhon1bicus, színtelen, !tnyló, csak kevéssé szagos, de aro
n1aticus ízli je:;;·eczek, n1elyek hideg- vi'zbcn alig-. forróban 32 

részben. borszeszben 10 részben. aetherben 100 részben ol
dóclnak: chloroforinb;in, terpentinolajhan, zsiros olajokban 
ros:o:zúl olclc)clnak. CJ!vad<isi pontja 108-10t)1

) e. 

;_n5 

El6ül11tása a tiszt1tott terpentinolajbúl annak hydratiója 
által ugy történik, hogy -! r. terpentinolaj ~ r. (80°-os·l bor
szeszszel és 1 r. lés:cnvsav\·al rH.:hr:inv napon út hicJery l;el}ren 

._, - ~ 1":> 

<illva hagyatik porczellúntúlban vagy \\7oulf-f~le palaczkban; ez 
utóbbi esetben napra lc:het a keveréket kitenni és levecrőt 

b 

sz1vatni c.lt a palaczkon. i\ keletkezett jcgeczeket 4-5 nap 
rnlilva le kell szlirni a folyaclékr(i!, itatópapir kfizött kipré
selni és tö111ény alkoholból vagy forró vizból kijegeczíteni. 
Fi s ch e r ajánlja, hogy az alkoholba vagy ví'zbe kevés alkali~ 

oldat öntessék, a netalán aJ"eueczekliez ta1)adt h.'.cren\·sav n1err-:--. ::, ~ ;::, 

kötesérc. 

F 1 a 'v i t z ki szerint kCnsav v. sósav segélyével is cló 
lehet állitani ter1)cntinolaiból Cj) uo·\- rnint lt'.ucn,·s·t\'V'tl · ]·e-

- <"'.> ...- ' t> ~ ~ ' • \. 

letkezik különben akkor is, ha a terpentinolaj vízzel hosszabb 
idón át hideg helyen napft'.nr behatása rnellett érintkezik, 
vagy ha v1z és borszesz kf:vert'.ké\·el úll a terpentinolaj. _.·\ 
kt'.sz1trnény jós<igc.í.t és tisztas<.igút a fenti tulajclonsúgok~ azon
k1vi.il neutralis kén1hat<Ísa is fo~;j<llc bizonyítani. 

Hatását il\ctfi!eg igen eltérők a kisérleti eredn1~n,·ek. 
I~ e pin e szerint 0·2-(J{) grni. nlivc.:li a légutak vúlad~k;:it, 
n1ely ha higu\~ könnyebb is lesz a kiköpés. Ellenkező történik 
n1agas adagokra. 0·2-0·G grn1os adagok szerinte hügy
hajtóak is, de fontos tudni azt, houv kutván;:íl jcren nao-\• 

b...- ...- b b~ 

adagokra fehérje- 1 sőt vérvizelés is jelentkezett. B·O grmos 
adag IJ ép i n-nek egy 20 ki!ogramn1os kutyáját n1ár n1egölte; 
az ;állatnál erős idegrendszeri depressio n1ellett a légzés sza
bc.l1yta1annü~ az érverés szaporává, a testhő emelkedetté lett, 
s vt:res hány;is jelentkezett. .:·\Italüban hat.:isra nézve sokszo
rosan erélyesebb a terpentinolajnál. 

Dujardin-Jjeaun1etz és Guelpa nen1 tahilták 
oly ertlyes hatástinak n1int IJ e pin e. Szerintük 2·0 gr111. 
szükséges 1 kilogrn1. <illatra) hogy sülyos tUnetek jőjjenek 
létre. G e r 111 a i n S é e en1berckcn tett kísérletei alkalin;ival 
n1indig tapasztalta a légutak v<iladékának csökkenését, a nél
kül. hogy az érverés üten1ében vagy a légzési n1ozgúsokban 
vala111ely n1egjegyzésre n1éltó v;iltozás lépett volna fel ; hae-
111aturiát, albun1.i.nuriát rnég nagyobb adagokra sern tapasztalt 
en1bernél soha. () a terpinhydratban ép úgy, n1int n1ás franczia 

~:'I 
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orvosok is (Grasset, l'-icn, l)ecroizclles), a légutak 
nyákhártyáját aotisccretoriusan befolyásoló szert lát, rnely 

különben h ac 111 o pt o e n á l is kit ú n {) szolgálatokat tehet. 
() v is e szerint ernbernél csak kis adagok diureticusak~ a \·izclct 

alkata <1zonban ne111 v<iltozik scn1 apró: sen1 nagy adagokra. 

J\ te r pin h y cl r a t részben vúltozatlanú l, részben 1nint 

terpinol (\. e. ez. a.) ürül J.:i a szervezetből, főleg a vizelettel, 
1nutatja ezt az is: hogy a vizelet lé~enyscivval hevit\·e jtí.czint· 

szagot úraszt: kénsavval pedig pirosan színezódik. 

Használat. F'ranczia szerz6k közlenH'.:nyeiból kífolyóla~;i: a 

légütak azon búntali11ainál tesz jl1 szolg<ilatokat, n1elyeknél 

hypersecrt:tio a főtünct, vagy nliclún hac1noptoera van haj· 

lanclósá6·; tehát bronchitis catarrh .. bronchorroea és bronchi

ectasi<in<í.1 bú és bíizös ·cxpectoratiókka1, továbbá phthisisn(:l, 

ha bó a vúladék, vagy ha hae1noptoe fenyeget. (Lépi n e, 
Sé e.) Ily esetekben Sé e napjára J ·25 grn1. terpinhyclroí.tot 
adag-olt. 1\1bercu!oticusok ket.deti tüclővérz<.'.·se!né! (tehát ncn1 
a késői, néha oly vé:gzctes hae111orrhagiákn<'tlJ néha bizto.sab· 
ban hat St.':e szerint, n1int az ergotinnak bór ahi fecskendé::>e, 

különösen. ha kc\·és n1orphinna\ együtt rendeltetik. 1~ l: pin e 

és tanítványa 0 \'is e közlcinényelbó\ következ tet\·e ncrn le

hetetlen, hogy ked\•ezó hat;isú idült hólyaghurut és idiilt 

gonorrhoe<iknál is. l\lint diureticun1 idült vesc!obnúl ru..:n1 

ajánlatos .• tnert a fehérje kiválasztását esetleg növelhetné:. 
J_, ép i ne egy ischias esetnél a fájclaln1ak csökkcnést:t 

észlelte, .s nctn valószínlítlcn, hogy oly nH:rtékbcn n1int a 
tcrpentinolajnak~ antineura\gicus hat<isa is van. 

Adagolás. l3clsőlcg pilulüban v. borszesí'.eS oldatokban 

rendelhető, é::; pedig: n1int expectoranst és diurcticun1ot 

O·l-0·2 grn1os, 111int hae111ostaticun1ot és antisc::cretorius sz.ert 
0·:2--ü·ö gnnos adag-okban, 2-5 : .. : napjúban. 

11'.,A. Tt;q•illi hydr:iti 2·1_1 
Spiritu~ \'ini 
:\11u~u: li,;.~t. 
:-;yrup. C'lrt. :\ur::nt. ,,,;: f)(Ht 

Jfl)S. ~\ ,·,,, 1 t.:\<ik. 
Exp,;ctnran~. 

!.~'· 'i".:q,ini hydr:'.:i H·(l 
Sacch:n. :1!ii. 
)ltH.:,J. l ;Ul!lllli ar:iJ•, 

a;\. 'jll. s. 
ut f. piinl. :\n. ;}f). 

/iS. 8 ;_.; n:ipj. 1-~ ~i.t.:!lH:t. 

Irodalom. 1. l. ép i ne. :-;::1· l'emp!oi dt.: Ja lt.:rpii~e. etc. l\.t.:nl<: dt; 

mé(ke. 18Si'"l. fe1·r. - ~. ( 11· i ~<.:. !ie b lher:qit.:uti-_jiti.:. 1_Thi:.~t.: d..: Lyon 188ö). 

. 
·.~ 
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- H. e;. Sé<.: 1:ui!. de l'ac:!•l. de nH.!clidlle. 18~5. :2t:. juiliet. - .J.. Ki e n, 

(;a·'.t.:ttL• m<.idic, ilt: Stra"~lir.urg. 1;.!ti;J. nct. - i'I. \'igier. (;a.:ette ht.:hdom. 

1H8fi. :\'q ·1·!-.J!I. - H. 1 l u j ar r1 i n-J: e a u m e t ;:. Xourelles médicntion~. 
l'.1ri.;. lHHG. - 7. De~ crn i,:t.: !le.~. Vrance médic. l~H(i. 1H. f..irr. 

73. Thallinum s. Tetrahydroparachinanisol s. Para-meth
oxytetrahydrochinolin. 

Vegytan. i-\. t halli n épúgy, n1int a n1a 111<ir obsolct 

k a i r i n, chino linszcírn1azék~ n1elyet s:yntheticus úton Skraup 
;lJJitott elő 188ö-ben. 

.-\ chinolin tudvalcvc'.ileg· egy bcnt.olg"}·úrúnek egy pyriclin

g-ylirüvel való egyesülése. I·Ia a chinolinnak bcnzolgyúrújébcn 

a I-I ato1nokat az C)J-f gyökkel ht:lyettesitji.ik, akkor \étrcj6 az 

o x Y eh i no 1 i n, s t:z a sztrint a inint a pyricling·yúrü N"-i~hcz 
legközelebb vagy attól távolabb esú l-l aton1ok- helyéb~ tör
ténik az ()f-I-nak sub.stitu<il~isa, ortho-, n1cta- és para-
o x Y eh i no 1 i n nevet n\·er, n1ch· utcJ'IJIJ1·,0 1.- o _,. ,._ 
eh i no 1 i n névvel is n1e~kiili.inbüz.tethctc'ik. 

". :;:, ,: es ·; ·"" _ 

CH CH 

/ 
HC e CH 

r-ic e CH 

c N 

,J11-l 
' 1nh•1<•:.;vchino:in 

~-'.% •,>xyéhinoliJJ't 

CH CH 

·rnII-C e CH 

HC e CH 

CH :\ 
l 'ar::• •:-: yc h i 11ri ! i n 
1·; n;.;:)chirnlin:1 

i\ paraoxychinolin képezi a thallin sz<innaz<isúnak ki
induló pontj<it. U. i. ha abban az Cll-f •-:r\·ök hvclrorrcni·ét 

:"":>. • b 

n1ethylgyökJ.:.el helyettesítjük, inegkapjuk a paraoxychinolinnck 

1nethyl:ithcrj~t, n1cly azon összefüggés folytán, n1elybcn a 

phenol n1cthyHttherjéhcz (vagyis az anisnlhoí:) áll, -- p ara· 

eh i n.a ni s o 1 na k is neveztetik. I~Ia ez redukáló anyagok 

hatüsanak tétetik ki, u:-;y a pyridinn1ag oldalé.ín~ az ottani 
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CH 
nek 
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cr\·ököknek kettős összeköttetései 111egbo1nlanak, 4I-I-t vesz 
;:.Íöl. s 1 é t re j ó a te t r ah y cl rop ara eh ina n is o 1, 

vagyis a thallin. 
CH 

CH,-0-C 

CH 

Cl-! 

Cl-[ 

CH 

CH 

e 

e 

CH 

c 

c 

l-l I-I 

e 

N 
!-[ 

T etrah yd roparachi n:i.nisol 

i"l"hallin\ 

CH 

CH 

I-I 

e 
', 

'I-I 

I-I 

~I-I 

S k r a u p szabadalma érteln1ében a thallin úgy ál\ittatik 

elő, hogy paraan1idoanisol, paranitroanisol! gly.cerii~ és kéns~v 
hosszabb idón át 140-165°-ig hevittetnck, n11kor 1s acrole1n 

1-:clctkezik, 111c\v a paraa111icloanisollal a paranitroanisol éle
nyitó hatása fol~·-ti n parachinanisolt ad, s ez utóbbi re dukáló 

Tl!AL!.1:\U~!. 

anyagok (pld. ón és sósav) jelenlétében thallinná alakül. a n1cly 
közönséges hótnérséknél olajszerlí, cu1narinszagú, savakkal jel
lt:.'n1zó sókat képez{S basis. és görö):.fös nevt'.t onnan nyerte~ 
hogy sói oxydáló anyagokkal (chlor, argent. nitr., rnercuri

nitr<Ít, chrórnsav: s különösen vaschlorid) srnaragdzöldre fes

t{idnck. A sók k<"izül a kénsavas és a borkő.savas vannak hasz-
11;:í\atban. 

J\ t ha 11 i n u ni s u i fu r i e u rn súrgásfchér, kristályos 
port képez, rnelynek sós· kesernyés, kissé fú szeres íze Cs 
cu1narinszaga van. 8 r. hideg é:s ()·;) r. forró \·ízben oldható. 
alcoholban nehezen, aethcrben alig. \Tizes oldata a fény be
hat<isa alatt 1neg-barnúl. 

./\ thallinurn tartaricun1 külsó!c:g hasonló a sul
!<lthoz: 10 r. vízben oldódik. (:pugy rnint az eltibbi. söt1~t he· 
lyen tartandó. 

I~ h r 1 i eh ajánlat;:ira ;:i[Jitottúk el/) a t h a 1 ! i n u 1n tan· 
ni e u ni o t. rnely a legnehezebben oldható e sók közt, s 
typhusnál lett kiprcíb.:íl\·;:i. 

..:\ thallinsúk olclat<lban a cser!'av íehér csapadékot ad; 
ltigok tejszen'.í za\·arocl<ist okoznak, 1n<..:!:.· sok vízben feloldódik. 
( )_xycL:iló anyagokkal s111aragdzölcl szinez(:)dés, pikrinsavval 

pedig :::;írga c:-;apadek keletkezik . ..:"\ thallinun1 sulfuricun1 kén· 
sava 13aCl:!·aL a thallinun1 tartaricurn borkósava pedig ka!iurn 
accticu111n1a! és n1észvizzcl n1utatható ki. 

Fertózve lehetnek e sók rnás .szerves anyagokkal 
czukorral, ilyenkor kénsavban nern színtelenül - a n1int 
kivúntatik -: hancn1 barnás színnel oldódnak. 

is, pld. 
111eg· 

Hatás. 1\ thallinsr'ik elpusztítjúJ.: az ázalagokaL é.s pedig 
gyorsabban 111int az antipyrin va6r antifebrin. Pi .s e n ti. 

S eh u l z é:.s Jak s eh szerint erjedés· és rohad<is-etlenes hatása 
is van e sr'lknak; (}2-0·5°,.: 11 -os oldatok '.-!·citoljcik a hügynak, 
a tejnek, s a czukornak erjedését. 1( rei s azt tapasztalta, hogy 
a gonococcus, \·alarnint a staphy!ococcus pyogenes aureus és a 

ltpfene bacillusok cultur~ii thallinsók jelenlétében tönkren1ennek. 

A thallinsók a \·érnek n1egalvacló képességét megszüntetik: s 
a vér szine sötét feketés lesz: J) r o u a r del és P. L o y e ki

n1utatt;:ik. hogy a tha!lin lecsökkenti a vérsejtek élenyfclvev6 
képességét s 1nethacn1oglobin képzúdéséhcz vezet. J-Té n oq u e 



azt taltí.lta, hogy a vér oxyhacrnog\obinja thallinnal 1nérgezett 

;-í\latokn;il a felényire is lecsökkent. l\Iinclebb('íl kitünik, hogy 

a thallin vérn1ércg~ ni int azt fhleg Robin hangsúlyozta. 

./::.... thallinsók rendkiviil erélyesen lesz<illitják a test hó~ 

n1érsékét; egészségesckét azonban csak nagy adagok. lrízas 

állatokét és en1bcrekét azonban 1noír igen csekély adagok is. 
lZc\ló adagra a lázas hó fokozatosan sz<lll ahí, s 2-3 órúval 

a bcv<'.:tcl után rn;ír eléri a leszállitás niaxin1un1<it. .~\r. is1néti 

hóen1clkedés B-ö öra 1nt'ilva történik, s ne111 ritkún roha

n1osan~ rázóhideg kiséretében. 
:\ légzés, kivéve oly betegeket. kiknl:l a légzófelülct 

iJssz~szorult, fokozatosan gyérül. parallel a ht'~cséssel. ~fyphus· 
hcte;:;eknél p. o. harn1aclrészszel esik a légzéss%Ún1. 1'oxicus 

adagokra~ /tllatn;il. e111bernél roha1nosan gyérül a lé~zés. ~""\ 
thallin edén\·htiditíi hat{1sú. „:\ szívverést ineclicinalls ;i.dc_1gok 
lcszti.llitj;lk, ~oxicus adagokra pedig a sziv diastoleban rneg<ill. 

.i\ tropin kés lel tctheti. de 1neg- ncn1 akacl;i.l) ·ozhatta ;:1 sz1v111eg<il lást. 

'fcrn1l:szetcsen a thallin a \·l-rnyon1;ist is h.:szúllitja. 
~·\ thallinnak h11csökkent6 hat;isa az élenyiilési folya1na~ 

tnkra g-át\('J hatás:'tn alapul. :.\Iaragliano szerint p. a. t)'ö ~n1. 
thallinsóra egy egyénnél Í) gn1n1al csiikkent a napi hú~yany~ 
ki\·<llasztás és felére rcch1c<ilódott a napi szcnsavkiv;tlaszt<i:.:. 

i\ thallin tchút, n1int azt kt!llinben G. l3eycr is kin1utatta, 

cgyn~szt a hc'íprocluctió csökkcntl:se. 1núsrészt a htikisog<irz<Ís 

en1clése (cd~n\·húclés) által hat antipyrcticusan. 
~\z ér1.és.i sphaer;Í.t a thallins{,k nein befnl):<Lsoljtí.k. ellen~ 

tétben n1ás új;-1bb antipyrcticus szcreinkkel. :\\latok közép

ad;1rrnkra f;iradtak. csöndesek lesznek, nagy adagokra elfeklisz~ 
~ . 

nek. s reílexcik csökkennek. l)gy látszik tehát~ hogy az izorn· 

znt tcvékenysl·gét csökkentéí hatása van a thallinnak. 

.:\ thallinsók adagohísa :utún n1indcn szö\·ctet in1praeg

n;dva tnl:dhatunk thallinnal, és eí', vaschloridda1 kin1utatható 

(:-::ölel szinezodés). 
~·\ thallinsók legnagyobb része a sztrvczetben v;í\toz;lst 

nen1 szen\'cd~ s elég gyorsan iirlil ld a vi1.elettcl, veritékl::cl1 

ny;illal. I~gy kis rész alighanetn valan1ely organicus savvá lesz, 

111ch· a \·izcletben vaschloridda1 piros sz1nrcactiót ad (Jaksch). 
. ~fhallinnal idülten 1nérgczett állatoknúl (h;ízi nyúlak) 
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1::.hrlich szív- és vese-elzsirosod<ist észlelt, valan1int a nytil-

111iri;ryek necrosisát és hae1norrhagicus infarctusokat a vese· 
szen1ölcsökben. 

Használat . .i\ thallinsók n1int antipyreticumok ajc:inltattak 

Ja ks ch és 111;ísok c:iltal. Ja ksch szerint felulmülna erélyük 1nin

den eddigi antipyreticus szert. Daczára azonban ez ajánlá

soknak, 2-3 évi használat után 1nint antipyreticu1not félre~ 

tette a gyakorlat a kairin mellé. Ennek okai an1a kelle1netlen 

n1ellékhatások, n1elycket előidt::z 1 s n1elyeket az első ajánlók 

va~y n1eg ne111 en1litettek. vagy erősen szépitve jeleztek. 

I~zek: szívgyengest:g, col\apsusok, subjectiv elg)'engülés
1 

c)·anosis. r<izóhideg. néha alhu1ninuria. hányás, hasrnenés, 

ictcrus. széclült.'.:s, hnsszü aclag-ol<Ís ut<in nagyfokú anaen1ia, 

hosszlÍ n:.:conva!t:scentia. .:VIint antipyreticun1 klilönben n1in

denütt használtatott ott1 hol ina az antipyrin, antifebrin és 

phenacin adatnak, kivt.'.:ve a polyarthritis rheun1aticát. 1nelynt.'.:l 

a;-: utóbbiaknak, eltekintve egészen a rnellékhatásoktól, nyn
nr.tba sern lephet. .:\Ialaricus l;lzakn<il t.'.:p ügy eredn1énytclenlíl 

ki:-;·.::rletezteJ.: vele, rnint a többi üj antipyreticun1111al. 

]~ h r 1 i eh typhusbeteg-ek kezelésC:rt: aj;lnlatba hozta az 

u. n. progressiv thal!inisütiót, 1nclyet azután 1) a n z ige r 

phthisicu:-;oknál is rnegkisérlett. l~zen cljár<Ís abban ;ill. 

hog.r a111a 11.:gkisebb. s elhzetcs h/i1nérések ültal 1negúllap1tott 

adag' thallinsó vitetik folytonosan, a bt.:tcgsl.'.g egész fnlyan1;-in 

at <"l szervezetbe, n1ely 1nür absolut l<'iztalans<igot tud clóicléznL 

·reh;it lehctci kis tört adagokkal folyton norn1;:ili::;an tartani 

a hnrnérséket. lenne a feladat. J·::: persze igen nehezen sikerül ; 

egyszer n1<Ír 1negállap1tott 0s kisz;in1ított adagok késtihb vagy 

nern elegendhk n1;:ir, vag-y túlnagynk lp. o. typhusnál a 

stacliurn dccren1enti hetében}. De n1inclettól t..:ltekintve, a he
veny l;lzas b:'tntaln1ak kezelésében l:p az utóbbi években oly 

fnrclu!at <'tllott bt.:, n1e\y a progressiv thallinisftlás csz1nl-jének 

epen nen1 kedvezett, s ezért ncn1 liiszs;'.iik, hogr tna lll<Ír valaki 

t.:zen elj<ir;lst követné. 

.·\ thallinsok !J e 1 s u adagolásúnak ellenjavalatai n1inden

nen1u organicus és functionalis sz1vbaj. veseb;intaln1ak, seny

\·essc~, e!gyengiilt szervezet, vér~zegt'.nyst:g, igen cllentüllcí 
lázak. n1clyek noq::;y adag- thallins<.'lt kh·ánnak. 

-.-.n 

.J 
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IZ ül ső l eg a thallin gonorrhocáknál használtatik befecs
kendések v. irrigatiók alakjában. Go 11 11 :!-2°/0-os oldatokat 
rendel, s jc.J ered1nényeket ir le. 3-5'l,' 11 ·os oldatok erősen 

izcratj'ák a n\·ákhoírt\-ákat, s nen1 ajánlatosak. Idült kankót is 
"b • -

kezelt Go 11 jó ered1nénynyel ily n1ódon. Egy esetben belsőleg-
is adagolt thallint (0·25 gmot 3 óránkint): s egy heves kankó
recidiva epididyn1itissel gyorsan javult. 

Adagolás. A borkősavas sóból kissC: nagyobb adagok 
rendelendők, n1ert ez gyengébb hatású~ s rosszabb az oldható
sága is. Be 1 s ő le g a thallinsók por alakban adattak: rit
kábban oldatban. ()lclatban a betegek nem szivesen vetb.'.:k: 
inert rossz ízü . ./\„dag 0·25-ü·ö pro dos. óránként v. két órán
ként. IZ ü 1 só le g gonorrhoeánái befecskenciésrc 11/~-2 11 

.• q·Os 

oldatok használandók napj. 8-szor. 

l1'f'. Th:illini ,:nlfur. 
S:icch:i.r n.Jl;. 

Jf. /. pulY. 1li\·. in 
::\n. 10. 

:2·0-8·0 
B·O 

!Jt.:t. in cap;;. amyl. 
.\'. Úcink~nt v. "".: ,-,r. egy i•on. 

( :\ntlpyreticum.) 

Rf. Th;t!lini su!ílll·. -!·O 
.·\qu:i,~ l\.u.•:tr, :dUtJ·() 

J/fJS. I-IUgyc;:i;\,,; ft:c~J.:ende::ni. 

(( ;nnorrhr•e:i. ellenJ 

Irodalom. 1. Jak,; eh. \\"ien. med. \\"r>chen~c::.r. lt'S-L ::\„, -!8. 

2. L'. a;: Zeit.sdir. f. klin. )leli. lSH-t \'HL I:d. I L f) Cs G. - i\. Eh r 1 i eh 

H. La q u e r. };erJ. !din. \\",;chen~chr. 188fi. Xn. :"il ..:~ t>2. - -!. lJ cy e r. 

The internat. Juurn. o( the n1ed, ~cienc<::s. lBSG. l':\g. Bt;tJ. 5. lJemnth 

'.\Iiinch. med. \\'ochen:;chr. 1~8ö. ?\o. -!. - H. \\'.ein~tein. ;\erz.t1. Ber, 
d. k. k. :illgem. Kr:i.nkenh:tu;:e,, in \\';en. 1885. - 7. K rei.". Cnrre:>pnn~ 

dt:nzbl. f. ;:chweL'.. "\er;:tc. 1837. ::\1.i. l. - 8. e; o 11. u. ott. - H. l.l :i n

:. ige r. L:eher den t~ehr:nH.:h 1·nn Th:diin l11:Í l'hthi;i,;. fn:u1g. Di;:;:ert. B!:riia 

1H87. - 10. l' i:; e n ti. . .\n.:h. i::t!. d·.: J,j„Jogie. 1R8(í. t 1. J; r o tJ :t r di.: l 

et Ln y e. ~uc. •le hilll. 1.'385. - l~. H 0.: n <> 11 u e. ,..;ne. de hi~ L lSS.1. -
13. :'11 :'.rag l i a no. ( ;::i.,:etta deg!i h1i . .;pit:di. lö85. 

74. Thiolum. 

r\ thiolt Ja e o b s t: n \'t:~yl'.sz állította clú (1B88), tulaj
donképen azon sz~indékkal, hogy 111 est e r s é;: e s i eh t h y
o 1 t pro cl u k ú 1 j o n. () a barnaszén folyéis destillc:itio-tt.:rn1é 
keihez ként adott, hogy igy a szabad szénhyclr<.itokat telitsc; 
a;-: in\· n\·ert kt.'.nes szénh\·drútokat azután kénsav\·al oldha-

~- - "' 
tc'.d~ká tette. 1.'ehát a thiol is. 111int az ichthyol. nen1 egységes 
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test. Gyöng«.:n kátrányos, de ne111 kellemetlen szagú, keser

nyés összehúzó izlí: se1nleges kétnhatású. 1'-étféle alakban for
dul eló a kereskedésben : mint t h i o l u n1 1 i q u i cl u m

1 
111ely 

szörpsűrlíségű 40°/0-os vizes oldat: és mint t h i o l u m s i e e u n1, 

n1ely barna, fénylő pikkelyeket képez, vízben oldható, s oldatai 
ne111 bon1lanak: 1ninthogy ez utóbbi vizet egyátalán nem tar
taltnaz, igen jól használható zinkkel s n1ás anyagokkal porr<i 
dörzsölve hintőporul bórbajoknál. 

1\ t h i o l az ichthyol tulajdonságait birja~ vízelvonó, 
keratoplasticus, edényszlíkítő és gyöngén antisepticus hatást.'1. 
Előnyei az ichthyol felett, hogy nincs oly kellernetlen szaga~ 

s hogy nen1 piszkít annyirai és az <iltala okozott foltok elég 
j1il tisztithatók. i\Iinthogy a thiolban a kén szénhydratokkal 
bensőleg van egyesülve, a szabad kén izgató hatása nen1 
nyilv;.í.nul. Sern ki.ilső, se1n belső használata nem jár toxicus 
111ellékhatüsokka\. 

Gyógyszeres kisérleteket a thiollal 13 u z z ii 13 i cl de r, 
s különösen kin1erítőleg S eh \V i 111111 e r Ern(:i tanár tettek. 
_-\z utc'1bbinak tapasztalatai alapján a thiol viselkedése a külön
böző bőrbajokn<il a következó: acut gyuladásos eczemánál, 
rnikor intcnsiv oeden1a van a bórön, a thiol redukáló hatása 
kitünően beválik; erythe1nákncí.l aránylag elég gyors gyógyu
lást eszkt::izöl ; crysipelasnál a thiol hat<írozottan becses szolgá
!atokat tesz. s inég a tcsthő111érséket is (indirectt') ahí.bb szál
l1tja: herpes zosternél a hólyagok gyorsabban besz<iradnak 
n1int különben: dcrrnatitis hcrpetifonnis egy chronicus eseté
ben bán1ulatosan hatott; égési sebeknél fcijdalon1csillapító 
hatása érde1nel figyeln1et: idült bórbajoknúl (pityriasis rubra 

univ., psoriasis1 lichen rubec eczetn~ík stb.) ser111ni befolyással 
nen1 volt a betegség tartan1ára. J\cne rosace~ín~il a kénes ke
zelés fölött azon elónye van, hogy huza1nos időn át hátrány 
nélkül alkaltnazható; acne vulg.-nál nincs ily kiváló hat<isa, 
s itt inkább az utókezelésnél jó szc:í1nba: lupusnál és ly1npho
n1;:ikn<:il t:f) Ü<r\· cserben haffv, 1nint az ichthvol. \Té!li.il 

::-.,~ ~ :::.. " '-' 

fckélyccUi folya1natokn;il (syphilis, !:lcrophu\osis, lupus után .. 
azuttin alsz;lrfekélyeknél) szintén n1cg lett ugyan próbál\·a, 
dc e tekintetben n1ég nen1 lehet felólc \·~glegt:s itélct(:t 
forn1;ilni. 
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R,>i. Thioli liqnicli 
, ..\qu. dest. 

J/JJS. KüJ;:,;Jeg. 

/1~'\ Thio!i liquidi 
<;Ivc,,:rini ;;:. 
~\cÍuac de.;;til!. 

,J//JS. Küis,:íleg. 

30·0-öl}() 
Jüt}tl 

öO·o 
100·0 

un ETIL\:\'. 

;,~~. Thi(di liquidi 
Cngn. si1npl. 

J/. /. Cngu. 
J)S, Keniics. 

11'/'. Thioli sicci pulY. ;-j(l·() 

Det. in scat. 
S. 11 intiJpnr. 

Irodalom: 1. S eh\\' i n1 rn l' r. \Yien, 1111.:dii. \\. „,chenschr. 18Ho . .:\0. Bü. 

__ 2. U. :'.i: Ther:tp. :\Innatsh. 18!JO. april. - H. Ja e n b .~e n. La Sc1nnine 

m~dic. 1889. Xo. 2H. - -!-. Ilu;:zi. :'o,fqn;:.tsh. f. pr. Derm:1tnl, 188fl. Xo. 7. 

75. Urethan seu Aethylurethan. 
CO. NH,. 0. C, H,,. 

Vegytan. Urethan gyüjtőnévvel a carbanlinsav <tetherjci 
neveztetnek, n1clyek keletkeznek: ha am1noniak hat szénsav
aethtrekre és chlorszénsavacth9rekre: p. o.: 

/OC, H,, /,...NH, 
cr:i- + NH, = cn·::._ + c, H, .. r i1-1 

OC, 1-f, -. '-0. C, H.-. 
.,;-,;n,;:, ;~1..,thyi:1etlicr :tt:thylur.;than 

CU. 
Cl 

+NH, 
uc I-I:r 

d1 lnr~,:én~a \"llleth y l:teth..:r 

vagy 
,_/:\!-!, 

= co,-- + 1-r c1 
0. Cl-L, 

1ncthylur2tha11 

J(e\etkezhetnek ügy is. hogy ha légcnys;tvas 
c:G"vato1nos alkoholokkal 120°-1H011 C-ra hevittetík p. o. 

:\ !-!, 
CO< + C, !-!,„ Cll-I = NH„ :NC\ 

. '.NI-!,. l-INQ, 
+Cl) 

0.: 

U. C, H.-. 
::t·th y 111 ret h:u1 

„-\z urethanok 111indnyájan jegeczes: illó testek. rnelyek 
\·1zben, borszeszben, acthcrbcn künnyt!n oldódnak s oldataik 
ki:izönhös kt:n1hatásl'iak. 1~n-')sebb basisok elbontjúk szénsavas 
sókkü, a1111noniakk;i <.!s a n1eg!c!clti alkoholokká. j-\1111noniakkal 
hevítve lnirrvanvaaot adnak. Gvó<rvczélokra az a e t h y 1 u r c
t ha n has;~~<Ílt~~til~. rnclyet a th~r<~-:i~lban eg-y:.;zer\ien u re t ha n 
nt.!vvc:l jelölnek. Szerkt.:zcte: 

NI-f, 
0 

'.()C, l l.,. 

C!'.ETl!A::\'. 

i-\.z urethan színtelen, oszlopos jegeczkéket v. jegtcz
lapocskúkat képez, 47-52 °C. között olvad, 1801J C.-nál forr, a 
nélkül hogy elbornlanék; az elillanó gózök n1eggyújthatók, 
s kékes lánggal égnek. 

Oldódik 1 r. közönséges hójű vízben, 0·6 r. borszeszben. 
1 r. aetherben, 1 ·5 r. chlorofonnban, 8 r. glycer:inben, 20 r. 

sesü1nolajban vagy olivaolajban. ize hlító, kissé sós-keserú, nen1 
kelletnetlen, szaga alig van. Platinlen1ezen hevítve 111aradék 
nélkül elillan. l•'elis111erésére szolgáló ké1nlésck a tnost e1nh· 
tett sajáts;lgokon k1vül n1ég- nincsenek adva. 

I(övetelencló, hog-y a vizes oldat vagy borszeszcs oldat 
r\.g· 0;( J::-a! 1neg ne zavarosocljék: tov<i.bb<Í.: hogy az urethan conc. 
kénsavval hidegben rÚZ\'a n1eg Ilt! barnuljon. 50°/

0
-os \·iz· 

oldata sein légenysavra: sein oxalsavra jegeczcs csapadékot 
ne adjon, sern 111ercuri-nitrútra fehér cs~lpadékot, n1i hugyany 
jelenlétére engedne következtetni. 1\ többi urethanok saját
süg·;:d nén1ilcg· 111;ísok, s az eltéréseket sz<irnba véve ki.ilönböz
tcthetó tneg az acthylurethan::·') U. i.: 

1 . .:-\ n1ethylurethan hosszas tábhisjegcczek~tképez, tnár 
l 77° C.·n<il íorr. s kevesebb vízbt!n oldódik, 111int az aethylurcthan. 

:2 . ...e-\ norn1al·propylurcthan csak53°C.-nál olvad, 
teh;it kevc:sscl n1agasabb hófoknúl. 

'''1 .-\ li"ihbl 11rctha11(,]; s;·:crkc„:ew a l:i'•vctkczfi; 

.\! t• t h y 1 u 1' e t h :t n '.";lg"}" n r e t h y ! a r: 

/'.\lf, 
('()/ 

. ........._~-~.~!\ (_·I l:. 

.'\ (• r m :1 1 ~ p r r1 !' y ! 11 r t: t ha n 

·s1-L, 
('( 1 

f::••amylurethan 

'.\ l I~ 

. .\ e t li y 1 í rl e n u r ,; t.li ;1 li 

.:\!l-(_'11, ( 1( Jl. 
('!1,,-C[-! 

(·hl,, r ~t 1 u r <.: t h :t n 

(l[-! 

. '.\![-(Jl, (H !L . 
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;-\_ r\z is 0 a 111 y l u re t ha n csak 60° c .. nál olvad. 
4. r\z a e t h y l i cl e n u re t ha n atlaszfénylí lernezkéi 

1250 C.-nál olvadnak, s hideg vízben nehezen oldhatók. 
ö. A eh l 0 r a l u re t ha n, n1elyet különben tnegkisérlet

tek gyógyczélokra is használni~ de nem nagyo!_1 kecsegte~_ő 
eredménynycl (Hübner, Sticker, ~lairet és Combcmale:„·.1 
leveles, vízben oldhatlan, 103° C.-nál olvadó anyag::·····') 

Hatás. Ezen új, s minden jel szerint rnaradancló hypno
ticumot a gyógytuclornány S eh 111 ie cl eb e r g azon rendkívüli 
érdekes, s a n1ai pharrnacologicus kutatási irányt példány
szerúleg ktpviseló dolgozatának köszöni1 rne~y 1885-~er: j,ele1:t 
tDC<J" ::.a carbarninsav- esterek pharn1acolog1cus hatasarol cs 
''\"6(rytani alkaltnazásáról ·· czin1 alatt. Sch1niedeberg 10-25°/0 ·OS 

~-iz~l~latokkal dolgozott. 13ékáknúl 10 n1g. rnég változásokat 
nern idéz elő. 20-30 n1g. ut<\.n könny„en hypnotisálhatók lesz
nek azok, s el~kor bánni ly helyzetben nyugton 111cg111aradnak; 
ha nen1 hypnotisáltatnak, a nonnális békától csak nyugodtabb 
ma(Tuktartásában különböznek. 1\. hatás ily adagokra csupán 
csa~ a nagy agy tevékenységének egyszcrú lefokozódása, 

1ninden n1ás 1nelléktünet nélkül. 1(isebb békáknál 25-HU mg.~ 
tól, vagy nagyobbaknál ennél nagyobb adagokra az önkény

' tes n1ozgásképesség, vala1nint reflextevékcnység is csökken: 
az utóbbi teljesen sokkal késóbben sziinik nleg, n1int a teljes 
rnozgásképesség. A légzési mozgások, n1elyek a teljes tnozdu
latlanság és reflexhiánv mellett szintén rnegszlintek, hosszú 
ideig c~ekélyebb inger:ekre reflectorice kiváltva pontosan és 
erőteljesen jelentkeznek; 40-üO rnilligmnyi adagra azután 
n1ár légző mozgások sem válthatók ki, s az állatot bizton 
holtnak lehetne tartani, ha a szív nen1 verne erőteljesen. Az 
összes tünetek visszafejlődnek 3(j-48 óra n1úlva és Schn1iede
berg azt 111onclja, hogy a békákat alig is lehetséges urethannal 

1ncgölni. 
Ugyanily fonnéi.n viselkednek en1lósök és n1aclarak is. 

I-Iázi nyúlak, 1nelyeknek 1.0 gm. urcthant visszünk gyon1rukba, 

;·.) I [ íi h ne r és S ti eke r. Deut;;di. )le<l. \\° ochen~chr. lBHfi. ['. 2HH. 
)1 a i re t é~ t.~ q m h e ma le. )!nntpdlier méd. lSSG. I'. 14\l. 

'i<*J ,\ chlorrrlun:tk1.n ügy J;it::;:ik identicn~ il e. l'oppi í IZ\fnrma \llC(licn. 

18'38. ::,,-,J·. ~l) :iltal ,Jk.~ért hypnoticus lnt;i.~·.i >Cr:>.lin·.,-:J. 

827 

nernsokúra 1negcsönclesednek, s a lcgtern1észetcllencscbb hely
zetekbe hozhatók, a ntlküL hoav an1a helvzetet n1eo·v-lltoz-::.. . ~ ::. ' . 
tatni törekednének; egész katalepticus ;illapot fejlődik ki, mely 
azonban gala1nbokn<il tnég gyorsabban és könnyebben létrejó 
((}ö-1 ·0 gn1.). I..::uty;:íknúl ez nen1 észlelhetó: középnagy álla
tok 1 ·0-1 ·5 s:n1. urethant vivc a crvon1rukba nvu(rodtan el-

..., ::.. • b < 

feküsznek, a nélkül, hogy elaluclnának. 2·0-2·5 gmra tántorgó 
lesz jür;;Ísl!k, áin1osak lesznek, aludni is kezdenek. dc könnven 
felt:breszthetók; 8·0--!·0 gn1ra nen1 n1tlyebb az. <ihnuk, c.sak 
nyugodtabb. 

);;,gy adag urethanra 1nelegvt.:rüeknél is ép ügy n1int 
hicleg-vcrüeknt'.l, cseikkennck az akaratlagos n1ozgások, h;:ízi 
nyulak p. o. 1 ·:->-2·0 gn1ra elterülnek. s 111ég er(~ísebb ingerekre 
is alig- n1ozciulnak n1cg. :.\I t.'. l r na re o s is nyúlaknál :J·u gn1ra 
;dl be, s átlag körülbelül 2 napig tart: ekkor eszn1élet: érzé
kenység. akaratlagos· és reflcx-n1ozgások teljesen ineg vannak 
sztinve. ép ügy rnínt chlorofonn· és chloralhydrat-narcosisn<il~ 
n11g a légz(:i 1nozg<isok nemhogy csökkentek volna, sót inkább 
einelkecltek n1élységben és szaporaságban. l\Iivel pedig a hatc.is 
ezen stacliun1ában n1inden rcflexhatás a légzésre ki van zárva, 
s a vérkeringés sen1 szenvedett zavart~ a légző központnak 
az urethan általi közvetlen ingerlésére kell gondolnunk. 
Schiniedeberg teljes joggal feltételezL hogy a vegyület
nek :0JI-I~ csoportja az, n1el_yhez ezen hatás kötve 
van. _-\z urethannak ezen hat<is<it a lc!r:rzésre chlorrállal n1!.1·rre-

~ .... b 

zett s ennek következtében ellaposodott és erősen crvérült lérr~ 
:::.... b 

zésü házi nyúlaknál is jól láthatni. l(iegészítik Se hm i ecl eb erg 
észleleteit U g h i és r\ l be r t o ni vizsgálatai, kik urethános 
állatoknál az agy·kéreg villa1nos izgékonys<igút lefokozottnak 
találták. Nagy adagra ugyanezt tahilta A n re p is, míg kicsi 
adagokra fokozott volt az ingerlékenység. ~-:.\z utóbbi búvár 
szerint az agy· functióinak lefokoz<isa sokkal gyorsabban tör
tCnik, 1nint a gerinczvelóé. 

i\ v 6 r k e r i n g és n1ég a 111ély narcosisban se1n szenved 
h:nyeges 111Ódosulást. .:\z állatok SZ!VC eroteJjesen ver a ver-

. ' 
nyon1üs csaknerl1 a rendes tnagass<Ígon rnarad, ellentétben a 
chloralhydrattal. 1nely p. o. házi nyúlaknúl 0·5 t,:;nnnyi meny
nyist'.gben a felernagasságra SZ<illitja alci. a nyo1nást. 
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I.~z rendkn·üli előnye az urethannak a chloralhydrat 

fölött, s rnutatja. hogy az se:n1 a szív, sen1 az cdényn1ozgató 

l'der:rrendszer tevékenvsén-ét nern 111ódosítja. J\ S eh 111 i e d e-::::. • • h • 

be r g által állatokon nyert kisérleti credn:énycket n1inclen e 

t<irg-ygyal foglalkozó búvár rncgerósítette (l~ l o r~ I-I u e ha r cl, 
i\I a i r e t és C o 111be111 a le, 1 .... a n go v o i). I;:n1beren legelő
ször J o l 1 y Strassburgban tett kisldc:tckct~ s azok ered111i:
nyeí teljesen igazolták az urethánnak mint altatónak kítlin6 

haszn;í.lhatóságát. l·I u e ha r cl na k egészséges en1bereken Yég·
zett kislrlctei 1nutatják, hogy H-4 gn1. urethan csönclt.:s, 

nyugodt álinocl<is últal nen1 za\·art alvúst hoz lt:tre. rnely 
rJrlikig· tart. és ébredéskor sen1 fr1frí.jás, sen1 én1elygés, széchi

lés, \·agy· n1ús kellen1etlen köri.ilinény nen1 fordul eló. 112 ;;rn. 

isn1t'.teltcn adva csak las::an fejti ki hat;í.s;:í.t, n1íg- 1 ·(l ~n1os 

aclag·okra, n1c:lyek 1-2-szer isn10teltctnck. gyorsan jó az 

álon1. ll u eh a r cl szerint tehát az urethan biztos hypnoticurn, 

1nely sen1 kcllen1cticn ízú, sein .::;en1n1i irányban nc1n k;lros. 

1 \ testhón1t'.:rsCket n0h<íny tized fokkal csökkenti (I--Iuchard), s 
néha en1bcrnél a diure:sist növeli (Stickcr). i\.z urethannak 

hel\-bt.:li hat<isa 1nég BU0
r 0-os oldatokban is alig van, s így búr 

alá 
0

is fccskendezhet6 fájdalinak e:ltiidézésc nélkül (1\. o t te n b i 1-

1 e r), n1íg· substanticíban vízelvonó sajátsága n1iatt kissé edzó. 
I .... ö b is eh és 1\. oki t a n s k y vizsgálatai szerint t<"'.-"1n1ény 

oldatok gyengén savanyü fehérnye-o1datokban pelyhes zava

rodást idéznek eló. J\ gyon1oren1észtést az urethan ncn1 ~á
to\ja. r\z urethan a vizelettel csak részben t;:lvozik el \·;::iito

zatlanúl, s ezen rész aethcrrcl kir<izhatt:> a vizeletból; cg·y 

n1úsik ré!-iZt: az urethannak \·agy az urethan hasadási procluctu
n1ainak alighanen1 g·lycuronsa\'val egyesülve jelenik tneg· a 

vizelt.:tbcn, n1ely az urethan aclagol<.isa után rcclucáló kl:pes

ségg-el bír (1~rorn1ner-pr6ba)~ 1nég akkor is, ha 1nár a vúlto
zatlan urethan acthcrrel kirázatott belóle. J\z urethan a 

strychninnck tp oly clyna1nicus antidotu1na~ n1int a paraldehyd 
(Coze, J-\nrep): épen úgy jól hat az a picrotoxin~ t'.:s resorcin

n1Crg·ezé:.:cknél elórorduló görcsök eseteiben is. 
Használat. Jak s eh ?\othnagel tnr. klinil~áján alkaltnazta 

l o 11 ,. ut<.i.n leg-eliiször az urethant betcg-cknt.'.L 1 ·U g111os eg·yi::s 

-aclc:i.~·~kban bi7.tosan álon1hozó volt a vegyület. a betegek jól 

túrtl:k, az alvás jótékony, üditó volt, n1el1Ckti.incteket nc1n 

észlelt. l\Iint n1ás hypnoticun1ok, az a<lott n1ennyist'.:gbcn az 

érzékenységet ez sern befolyásolta: se1n a köhögést, se111 a 

neuralgicus: vagy a lancináló fújdaln1akat nc111 csillapftotta. 

St i e kc r a l\.it:gel-féle kúroclüról téve közlést: teljesen egye
zik Jaksch-al. l·U g·n1ról 2-3-4 gn1ra is feln1ent c;s sen1n1i 
kelletnetlenséget ncln észlelt. J_cgjobban hatott az urcthan 

ideges-, azután idült gyengeségi tillapotokn<í.l, ts cly·spnoe n~l· 

kii1i szivbajoknál fennúlló ;:í.ln1atlanstíg eseteiben, kevésbé jól, 

ha f;ijclaln1ak, kühögés: dyspno<.: is voltak jelen. J\z alvás biz
tosablJa1L s n1ár kisebb adagokra is lL:trcjú este a rendes 
al\·;is iclejCn. csöndben, sötétben. .!\z alvás tartania alatt ép 
i'1gy, 111int norn1alis alYúskor, a \;ltúk jül reagálnak, s refle::-:ck 

ki\·ü!that<ik: b;ír .\.;-yeng-iiltck azok. J\z urcthan-álorn a két 
szerzo lcirúsa szerint a norn1alistc'íl a!i~· kiilönblizik. 

Francziaszcrz/ik {I-I u ch a rd: I~ 1 o y, 1) uj arcl i n-11 <.:a u rne t z) 
fóll.'~· :;z1vba_iosok úln1atlans;:íg-::í.núl dicsérik az urethant, legyen a 

btin ta lon1 a n1itral is· vag·y az aorta-billentylin~ tL'h.::it az üln1atlansúg 

a~on esctt:ibt:n: n1idún a chloralhydrat l1atározottan ellcnjavalt, 

I~linL'bCtegeknél :0.I a i re t és e: 0 111 b l'. Hl a l C: }( r a t: p· 
lin, (Jtto és I(öni~, valan1int l\.ottenbi ller J. tudorok 

alkalinazt<:ik . ...:\ két franczia orvos ti;..;y nyilatkozik, ho~y func

tiunalis t..::ln1ebúntaln1akban szenveclDkn~l, ha nincsen túlnag-y 

izg-atottsüg- jelen: ig·en jól haszntilható szer az urcthan az 
insornnia leküzdésére, 1níg ha az agyban org«1nicus változások 
\·annak jclcn ( clcn1entia atht:rornasia folytán, de111e.ntia para· 

lytica\ ugy bizonytalan a hatása. J\z álo111 5-7 úr.oin át tart, 

s :2-5 gn1ra nyu:;ndt, szabályos; azonban néhüny nap al<l.tt 

(B-0 nap 1 1negszokjúk a betegek~ s vag-y növelni kell az 
adagot, vag")· nl:h<.iny napra kihag-yni. I-Iat<.ísa a szern(;:k szc~ 

rintük ncn1 agyhypL'racn1iún alapszik. rnert congestiv úllapo

tok dacz;ira is i~en jól hat, hane1n az ag-yscjtckre hat ki:iz
vct!cnül. .:\ túplúlatot ne1n br..:folyúsolja károsan 1nég akkor 
sen1, ha hosszal>ban adagolt~i.tik. 

J(. r a t.: p 1 i n 111clancholicusoknak 77r1, 11 -ánál jól használta 

az urcthant, s általúnos paralysis iz~·alini szakúban az esetek 

t\0 11 
0 ·Übanjó crec.l111(:nynyel adott 4-5 grnot. J\z á\0111 lU-lü p. 

nnilva bi..:állolt. .:\ paralclchyclnt:k nH..:gis t:lúnyt ad. 



Ott o Cs }(_ön i g a dalldorfi intézetben tettek kisérle

teket elinebctegeken, azután epilcpticusokon és izgatott idiota 

gyennekcken. J\ kCt utóbbi kórfonnánál tneg voltak elégedve 

nagyobb adagok hatásával,. n1íg paralyticusok n1aniacus iz

~alinai ellen bizon;-talannak talúlták a hatúst. 

e () z e tr. antispastnodicus hat;:Í.st is tulajdonít az urc
thannak: s ajánlja hystericus, ecc\an1pticus görcsök eseteiben 

is, s különösen görcsöket okozó n1érgek ellen niint dyna

n1icus ellenszert, tárnaszkodva a n1<ir e111lítctt strychninisúlt 

;il\atokon nyert cre<lnH'.:nyeirc. J ac h tn a n krizölt is egy 

urethannal n1cggyógyított tctanus rheun1at. e:;etet. 

1) e n1 111 ei ki az újabb ~-yógyszereket a ;::;yennekgya

korlatban szokta rendesen kipró!Jtl!ni. az urethanra nét:ve is 

becses adatokat szolg;iltatott nekünk. IJ e n1 tn e egyrészt gycr-
1nekeknl:l insolatio után, heveny ftrb'izii b;lntalrnak proclro-

1nalis ir.Uíszakában fellépti agykéreg-izgalon1 esetén~ azutün 

traurnaticus behat;:isok, vCrvcsztC.:s utúni l1)'t1gtalanságn<í.l. rnint 

seclativu111ot és hypnoticu1not használta az urethant. Sedativ· 
kC.:nt 1-B <.':ves !S)'Crn1ckeknck (}1-(}i) gn1ot adott pro clo.s. 

és 0·5-l·O gn1ot pro die, hypnoticu1nké-nt 12-18 hónapos 
gyennckcknck 0·25 gmot, 2-H éveseknek O·;) grnot. idtlscb

beknek ] '() gn1ot, 10 éven felülinek l·ö, sót 2·5 gn1ot is vízben 

czukorr<1.l. J\ gyennekek jól túrték~ s a kív<int hatás csekély 

kivCtcllcl 1nindig beállott, <.::s scn1 légzCsi~ sein keringési vagy 

emésztési zavarokat ne111 észlelt. 

1\Jig n1egbecsi.ilhctú hatása volt az urethannak gyer· 

n1ckck oly ccclan1psi<ij<í.nál, n1ely nen1 szervi laesiókon ala
pult; tl 15-0·3 gn1. az urethanból 8-10 hónapos gyern1c

keknél 80-60 p. múlva n1;:ír vagy n1egg<i.tolta a roharnok vist:

szat<.':rtét~ vagy jclentekenycn kitolta azokat. I-Iydroccphalicus 

gyerrnekc.:k ecclan1psiá_ián<il szintén jó szolgálatokat tett. 

::\Iindebból kiderül, hogy az urethan becses gyógyszer. 
n1elynck fóelónye. hogy scrn a szívre, sen1 az edény1nozgató 

idcgzetre: sen1 a légz~sre ne1n gyakorol 1nég nagy adagban 

si.:111 oly hatást, n1clv k<irtékon\· vagv kellcn1ctlen. i\ nagy 
adagokra néha fellé~f) hcinyás • a re1~dclés czélszerútlenségc 

folytán szokott beállani (tönH'.'.ny-oldatban vagy substantiában 

ha renclcltc:tik), \'agy a gyornor tlilsc:ígos érzékenysége folytán, 

111int az néha neurasthtnicusoknál clöforclú\. 

L.:l:ETl!,\:i. HBI 

}dint hypnoticuin fóleg akkor fog biztosan hatnL ha 
a betegnél ineg van a szükség nyugalon1 és alv;ás után. de 

rnelynek beállt<it 1negnehez1ti a nagy agy izgalina .. é..\zonban 

Cp ügy nen1 ·universalis álo1nhoz(l szer. n1int a többi sein az. 
I~Ja a phannacologicus viszonyok tekintetbe vételével a gya

korló orvos az eseteket helyesen ldvfilasztja: ügy a siker nen1 
fog eltnaraclni, n11g tervtelen prób~Ugat~í.s ezen szernél is ép 

ligy, 1nint n1inclcn gyógyszernél, elég gyakran kielt!gítetlentil 
fogja hagyni a várakozást. : (Schn1iedcberg.) 

Adagolás. J1clsfíleg nein túlsolgosan tömény \·1zolclatban 

( 10--15 11 n-os} adandó az urethan, s pedig vagy egyszerre az 

e;.;csz altatc) acl:ig-~ \·a;zy pedig jobban 2-B adagra elosztva. 

Fclnuttek hypn0ticu:-; aclaga :2·0-.J.·U gn1. egést: íi·0-8·0 gn1ig. 

Ez utóbbi nag-y ad.1.gok csupün en'.iscn izgatott clrnebetegek

nél cngcdhetúk 111eg. ]~z adagok 1 ·0--2·0 gn1os 1, , ~ órai 
adagokban nyujtanck'1k. Subcut;;ín 1\.. ott e n bi 1 le r tr. 30° 

11
-os 

\·1zoldatot ajánl, n1elyb(Jl 1-~~ fecskenclőnyi a kivánt hatúst 

n1e~hozi'.a. ~lint sedativun1ot kisebb (J-3-0 5 ginos adagokban 

adhatjuk. Strychnin-rn0rgezl'.snC1, tctanus rheu1naticusnál a 
n1egeng·edhctó lcgnag-yobb aclagokhoz (5·0-8·0 gn1.) nyúljunk. 

Gyennckekn(:l De 111 rn e-nek fent jelzett adagol{tsa legyen 
irúnyacló. 

R/1• L·rdhani ti·() 
A,1u:tc dc~t. :;u.o 
Syrup. t•Jrt .• ·\nr:i.nt. :20·{) 

J//).';, E<\•: leíek\·ésk"r ;·,_,~~<:

:·;..:n ~-H ev,-,kan:iibl 
úr:li itl•1kii.'.iikhcn, 

J lypn• •tic:um. 

10·0 
A'1u;w 11..:~t. ;HJ·O 

J/. /. ;nlut. 
}).'>". !k;r :1b fo...:;;ke11d.:;;re. 

:2-H Ít:c;;J:cnd\ive\. 
l!ypnnt:c11m. 

R,:„ l'1·cthrrni 
:\11uac d..: . .:1. 

Sy.n1p. capill. Veneri;; 
J//lS. Or. 1 evitk, 

SedatiYllm. 

..\r1nae dest. 

fr() 
100·0 

2ü'(l 

.'°'yrup. cnrt. :\urnnt. ;ia :?5·0 
.1/lJS, 1-2 kl:, gyk. eg-yszerre. 

c;yermekeknel: 11rt::than. 

Irotialom. 1. .-.; ...: hm i Ll :. .·\usftihrl. Ldirh. der pharm:i.c. Chemie, 

188\1-HU. ljr], II. S. (i(i7. - 2. S eh mi,; de h e r g. L'el1er dit: ph:trmacolu~ 

gi.~c.:h.:n \\irkungen Ull\l tlie ther:lpeutische .·\nwendung einiger 1;arl>;unin,;;iure

E.'t<.:r . .:, .\rchiv f. exper. l'ath•il. ti. l'h:\rm:tcn!. lJd. :20. - i'l. R. v. J :;.k3ch. 

\Yicn. mul. Jjbtter. 188t>. '.\n, ;j;\ és 3-1. - .b, :.: ti eke r. neut;,;ch. med. 

\\ochen~i.:hr. V::í:'5. ;.;.,, -!~. - i_1. ::>! ::ir..:' ct Combern:dc. Cnmpt, 

rl:Hd. 1H8H. T. t:l[. !'. 027. - Ii. ll uch:; rd. i)u]!. gén. de th~r:tp. 188G. 

:\"o. H-·L - 7. 1 l l t" u. K ;·, n; ;. Cen\ra!11l. í. '.\en·enheill:, 188fi. ){:\Í !;). 
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- H. K_ r :i <.: p l i n. X•:uroJ„g. C'<.:utr:t!bl. lt;;:;[j. Xu. ö. - :i. l\. ott e n li i 11 cr. 

iin ,~i llt.:tiiap.1/'386. 20. ~;;:. - lll. Ló'•lii::ch 11, l\.(•l:it:in;:ky. 1Jic 

n<.:llt.'r,·n :\rn1eimittt:l. [ .iibi::chtt·_;], 1888. f 1 L ki:\d, :-'. íi:?. -- 11. t.' u :: !!. 1)1111. 

gén. de thérap. lSBH . ..\pr. HO. - 12. l le mm e. l!erichte au;: d,;m Je!lner'

;:chcn Kindt.:rspital ;-:u lh.:rn. XXI\', S. ·Hí. - J:). l- g h i. Anna!. dí Chirn. 
ct Farin. 188fi. 

Jegyzet. Euphorin vagy Phenylurethan. Li.:güj.1hli:in (l8!JO.) b a n

s t• 11 i é;: G i :te 0 s a igen dic::ér(;ieg uyibtl-:n<:nal:: :1 j• h e ny l u rt.: t h ;i n r1·, ! 

Y:igy <.:U p ho r i nrt·,1, mdynt:l: h6 c::i"•l: kt.: n t (;, f:ij da 1 nm e s ~-1 la l' i tú. 

an!irheu m:tticns é;: fcrt{;;:tele11ítt; tnhj·lon;::ig:iit <licséril::. ()3_-:;:t.:tO.:tele: 

(l( 11: 
cu. 

:\l!(C,. ll._1. 

l·t:liér. :iromú;: _<;::tg\!, jc:;.;ec;:<.::- por, rndylld:. ckintc alig O.:re,:hi.:ti" \:é;:\,\d· Ili· 

,:,:t.:r<.:' í:c Y::11. llidt.:g \'{d1eH ig1.:11 uelw;:en. :dk(.Jinllian igt:ll 1"! !,idhat<·•. 

íehér liurl1:1n i:: ek_~t:ncJ,,];épt.:n. ;\í' t.:rnl,t:r ._;_, az :dbtoL n:igy tl<>~i,:\i);:tt l:0-

pc;ek lid,-,k •·1.:;;1.C.:iy ndkiil dvi::clni: ki'•;'.l:j>t.::' ,.;\liyü kuty:in:J p. "· .~ gm, .~t;m 

uku;·ptt Lu!Jl\dvalili tliuetekct. Igeu n:i.;.;y :ulagol:ra a h:d:d CPlbp . .;u::, érld:t:t

lt.:rL'ég .. .; a n.:11.e.\:ingt:rlO.:J;eny::ég mtog . .;;'.\inO.:~c ki;;:ht:n :ill l1e. Ern!Jt:rr1.:_ (l· lf J-U•;!(I 

;:,m.-nyi ad:ig(il; ;'t.:mmi hnt:i.;~al ~illC~L·nd: · l:í.-:a;: 111.:kgd: l·!l-1·n grnot ]'1'!· 

dit! mindt:ll hai ndkiil tíírnel:. (l'i") gm. i:upltorin l;i;riilf,eliiL 1 gm. :nllipyrinnel; fcld 

mq,:-: lf) évt.:;1 :dn! c;:eu adag- l:t:t,:;:t:ff<.: adati!:, kl (Írai icJi,J;i'•«.iild·en. )Jinden

e.'etr<.: t:111:ic.<n . .; a ke;:e;,; . .;t 1 g111un :dul kt.:í'deni. ~\ d 1 t.: r -:-,·:ind o r dr. 1_J;ud:c

pe-'t._l 2-1 c~(:d·t.:ll tt.:lt \'elt.: ki:;O.:rkti.:t. ·' t:q1a~:.tal:1i :-i::eriut :1 i_,et<.:geL mindig 

j,.j túrtO.:l:: :1 gyu 1w,r~i,élhu,::un r,_:,,,_,_;r/,j :-"h:1~em 111ubtko;(1\t l:<.:lle111<.:1len tlinet, 

~'.:, ü~~;:t:~.~~,:~: ~1~.:~1~~rr;'.:1 ~:\:~:;: rli~~~g..:r;~·;°' ::;~~.'1~'.' 1:\'.::: ~ ;:1:~11~~a~i:ru:\11(:)i7.Y i~::~:;:111~,m ! ,1,1,;i;.1~ 
:n~1ri1i~, rheuu~~ti.<mllS\•l: ;:tl1. e~cteilJt:n. (! .. :-i :1n;: n 11 i. Ther:ip. )lnn:n~h. 
10\IP. ::::ept. é~ ( )n·. ! !etil. H3llL :i1·ril :.!H.:1 

76. Xylolum seu Dimethylbenzolum. 

C" Il, iCHJ, 
flegytan . .:_\ C~ I-I 1u sorozatba tartozó sz~nköncny. l~zt:n 

sorozatban u. i. 4-- iso1neria j(i tló, nevezetesen hlirorn di
n1ethylbenzol Yagy xylol: C1; l"I: (Ci-I:J:: <'.:s egy aethyliJenzol: 
C. I-I-. C .. I~I-. i\_ h;írorn is0111cr cli1ncthylbi.:nzol a kfiszl:nkcí.t

r<in\·l~ól -álli~ható elő fractionülcJ lepárlás titjcí.n, ha annak azon 

rés;letCt fogjuk fel, n1cly 13fi-·1•1U(I közt forr; továbbá t:l<'i

forc\ul a X\:lol a bur1nahi petroleurnban is. J\ húron1 xylol

r/.Jcsc~'„ n1t\cc\hon-\· forr1)ontiaik icrcn közel állanak egyn1áshoz, ·~ ~' ~- - 0 

klili.in·külön tisztán ncn1 állíthat(') cl<'.>. ..!_\z o r t h o x Y 1o1 
u. i. 1~10-lJlt'-núl íorr, a n1etaxylol 137°-núl, a para
xy 1 o l 1Bö-187n-nc:iL 1\1. utóbbi hiclcg-bcn eg-yhajlúsú, 15°-n;ll 

~ 

J 

n1ár n1egolvadö len1ezekkt'.- alakul. _-\ húron1 együtt víztiszta, 
o!ajszerü, a fén.rt erósen tör(:), sajátságos kcitrcinyszagu~ dt: 
azért kellemes szagü folyadékot képez, s 1gy együtt szere
pelnek 1nint gyógyszer, 

Hatásáról e különben is alig tanuln1<inyozott szer
nek nen1 sokat tudunk. \-\T ö h 1 e r Cs U re szerint ( 1872) a 
szervezetben c'.:!enyül és el6ször tolu_ylsav. 111ajd a szervezel 

glycocolljával egyesülve, tolursav képződik) Inely a vizelettel 
t<ivozik. i\ tolursav aclstringcns hatású, s a gyon1or és belek. 
ben az erjedl:st 111cg képes akaclc.ílyozni. 

IZ u s s el állítja, hogy a xylol nag-yobb adagaira a kör-
7.eti idegekben érzéstelensCg- tán1aclna_ 

Z u e 1 z e r szerint egészst'.gcs cn1ber a x_ylo[ kisebb, si:it 

foknzatosan nagyobb aclag-jaít is j<'ll tLíri. húny;_ist az ne1n okoz, 

a test hún1l:rsékc nagyobb dosis ut<in is csak 0·5°-al szú!! le
1 

s kis fokú szédülés ;dl be. ?\agyfokü illékonys;:íg-;in<il fogva 
a tüd(Jn út is J.:ikliszöb1:i!tetik. n1it a lehelet szagúról is kli

vctki:::ztethetni . ..--\ntiscpticus hatcisa a x:.ylo!nak nincsen, n1int 

azt Se h \V i rn 111 e r tnrnak 1870-ban tett kísérletei is ígazolj;ik. 
Használat. 1~dclig csupán hirn\ifnél prcíbültcik n1cg bels1-; 

alkalrnaz<.is<it. llurkart 1,l<'-~7:?_J aj;lnlotta !egelr'iször . ..--\z (; 

tapasztalatai szerint hiinJ{;siikné! a nyelési nchézsé;;ek n1c.~--. 
szlintek, a betegek fújclalorn nélkíl\ tc:ípl;i\kozhattak: s 1gy az 

elerótlcncdés sen1 kii\'etki:::zctt !Ji.: oly könnyen. /, u e 1 z e r és 

I. i eh te n s te r !I ug--yanaz ~vbcn a fentebbi tapasztalatokon 

kivul azt is észlelték, hogy a hin1l(1k bc.:nrH.:kt! korán n1cg

alvaclt s alig, vagy ig·en csckt'.!y heg- rnaraclt ut;inuk hútra. 

lZ ~; in e r (1HN:J1 5~ hin1l<'isnc:! alkaln1azta, dt: jó hJ.t<lsát ne111 

tapasztaltl. (l tv ii s J () z se r tr, (l8Hf1) Hlt) sti!yos hin1lií e.se

tt.'.ben alka!n1azta a xylolt, s azt tapasztalta, hogy a betegek 
jól türik azt, hcíny<Ís csak egy·kt:t esetben lépett föl, akkor 

is talán ink;ibb a torokban és a légutakban lcvf-i hin1l(1k 
r)kozta ízg-alon1tól. ~--\ nycl~si J.:inok, rekedtség, nchl:z légzés. 

n1el!szorulüs rövid id(1n n1cge1ryhúltek~ vagy annyira n1eg-

s;~untek, hogy a beteg folyós eledelt akaclcily nClklil képes 

volt n1a.~.~«ih01. venni. Erzéstclcnit<'i hatása is ki\';l!ó volt, n1ert 
nen1c:'iak a torok és gé_:..:·cbcii nehézségek. 

\·cgta~(il-:han stb. jelcntkr.:z(1 fcijdaln1ak ís. 
hanc1n 

n1clyck 
a fejben, 
a beteget 
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1zelőtt annyira kinozták: a szer b~vétele utcln csakhan1ar 
n1egszűntek, _,_:..\ hi1nlök tartalma a 3--± napon 1negalvaclt, 
ezért is azok csak kivételesen folytak összc később, így ösz· 
szes betegei közül csak 29 igen súlyos és ló középsúlyos 
esetben, melyek halállal \·égződtek. I-Iegképződés ritkán for
dult elő . .i\ leszáraclás con1p1icatio n~lküli volt. Az cn1észtés 
kielégítő volt. A hőn1érsékre a xylolnak nexn \·olt befolyása, 
sen1 azt nen1 tapasztalta ()tvös tr. 1 hogy antisepticus hat<Ísa 
lett volna. A betegek láza a 12-ik napon szünt 1neg, a gyó
gyulás a 32-ik napon állott be átlag·, a halál a 8-ik napon. 
Ötvös tr. nagyszá1nü esetei közt a ha\áloz~í.s 28 11

/ 0 Yolt. sót 
a fekete hirnlósöket leszá111ítva: csak 22°; o, n1i 111<\sok erecl-
1nényeivel szen1bcn igen figyelc:n1rernéltú. /\nnc:il ki.ilönüsebb~ 

hogy a szer azóta további kisérletezés és tanuln1úny tárgya 
ne1n volt. s ezCrt véglegesen \·C.:len1t:ny ncn1 íonnálható lrt6kc 
felól. (jtvös tr. cseppekben (borban.l adta a xylo\t 12 napon 
út átlag napj. G>< 0·3-{}5 ginot, tehát napj. 2{1-3·0 g1not 1 

s igy összesen az egC.:sz betegség alatt 24 ·0-30{1 grnot fo· 
gyasztott el egy-cg-y beteg. Gycrinckeknek felényi. harn1aclnyi 
n1ennyiségbcn 1zjavitóval lehet adni. Jó izjavitlik n1alagabor. 

1nenthakészít1nén)·ek. 

!1~~. XylPli pnri 
;\qu. Fn::nicnli 
\-i~1i mahgensis a:i· 
Syn1pi ~impl. 

J/L'.)', 2 "'dni:. egy 

íi(HJ 
00'(1 

N,~. XyJ„Ji puri H·i.1 
Aqu. de~till. 
;\<pl. .:-.lenth:i.t: piio. ·;;;;. iJI)·() 

:'.llucil. Cummi :ir:d1, 
:-;yn1pi Linn:J.munL aa· l!M) 

J! / 1S. 2 <'•r;inl:. egy e\",·>k:\!1:i.lh\. 

f;~"· Xyl·.·~i pnri 
:\rpi. l-"o!:llÍC, 

Yini m:tl:i.g. 
'.-'yr .. :1!eutiÍ. pip. 

;\1).0 
(j()·U 

HO·!l 
JID5;. i.\1·:ínl:. ! l::i\ ~~\.::ui. 

1.i ;yen1H:kt:kIH:1.:.) 

Irodalom. 1. \Y ;·,hl e r ..: ~ t: r<:. J;erlin. l:lin. \\ ,,chr. l:-1.7:!. p. íJ:?-L 
:2. l\.11~seL Enknliurg 1-:e:dcneiH:ycl. l. J.:. -IH0.1. - H. <"1tv\i.' Un-. 

l lt.:til:1p. 1887. :·\;i, -::, - .1, l\ u r k :1 r i. Th:rlin. kli1;. \\"schr. 1S7:!. 1 \l7. es 

:21H. !. - :·). /.\le 1 ;·.e r. n. (''· íi:2·L l. -· ii. L i eh i e n ~te r 11. J;:iir. :irnl. 

!ntdl.-Hi:itt. 18/;;, idir. lS. 

A. 
:\bliol 117. 
.\beles :!öl. 282. 
:\hu :\lansur 263. 
:\dutc11 28~. 
Ad!er Xúndur BH:?. 
A!ireno; 2\Jl. 
Albertoni lfl. 255. ::-t!7. 
j ldor fiB. /(i. 80. 
,\Jl 110. 
,\\tniann 17. 
Aniaµal :.!HH. ::.Uió. 
:\1naun 1:-\!J. 
,\ !llU!l l·l·l. 
1\ !l!!ll.!!nani ·L H. 
:\1Hlt!SSCIJS l:!. 1:-i. 
,\ 11 n:p 11 H. 1 ;JH, :!G:-\. ii27. 
:\rnold 287. 
Al'lrnann 1·1:-\. 
Asd1e11brandt IBB. 
:\ssakv 2.lB. 21fl. 
Athen;t;idt :!!), 31. 
,\uberl ·l!i. 
Aufrechl 2~0. 287. 
A ve!!b H..J,. ;J;J. 
:\ \·11:enua :!GH. 
:\ yres lOi°). 

B. 
Baket· líí5. 
Hardet 2Ufl. :!(J(i. 272. 

30;·). :-it-L 
llar!h 21il.. 
Haslian :\. 
llaudu\· J:Hí. 
llaudoitin 7f1. 
J:aun1ann :!!lí. ;\fHi. ilU.S. 

cl UI. 
Ued;:urb l-l:!. UHi. !l:!. \J.I. 
l:ehn•nd ;;/. JlH. ·IU. 
Bt~r~er ::!:'J:!. :!;jf"1. 

Név111utató. 

Bergeron B. (i. 
11\:!'!.'e:-'io ~f)Ö. 

l\erl P. 1 HJ. 
!l!:l"t hold 11 ~! . 
ll(:tsd111rncr IJl:-i. 
licttelheiiu 71. 7\1. 1:\0. 
llcu:rni1:r·Curl1eau l:!:J. 

i;fi1. 
UC\"Cl' H2:!. 
Hidder H::!il. 
llir:l ~:22. 
Biebrho\\":-;k\· 7~l. ::!0ü. 

:!Ki. , 
lli!.'lli!tl 11:!. 
\\ikfah·y ::!O:!. 2íl!J. 
Hi!ln1!!1 28. Hl. 
Hiru:t lf17. lli:!. lü~.!. 
Hinz :!~(i. 
l\in·i Gi. 
lllakc 7!1. 
B!undcau lfJJI. lÖ·l. 
lltund1:l HOi':i. BOfi. 
Hhtrnf~nau :!!J!J. JlUO. BU(i. 
HlJa I'. i"ll:-l. 
llrwhef11ntaí1H: 21!1. 
flotkliarn líil. 1'i::!. 
Boi:!;hanlt 1~1i. 
lluer:kc! \Hl. li\H. 
l\oeck!cr :J8. 
llut~11f. le ::!i·L 
l.lríkai :\. fi.L lOfi. 107. 

::!ö5. 2fifi. 
J:ond1dr111 !18. 
llond Hl:·\, 
J;o;l! !1:\· ! H-!. 
llurn .i-!-L 
!)(ll"IH:l!J:tll!l li.ÍÍ. 
llHl'U::'!l\·ai íil. 
J :i 1r11sl r;íu :!ti(l. 
llo:-::-;i> 7ti. 
!:11lkin l·L 17. 7::!. 
l;iillri(·li :·Hl. i51H. 
ll•11illay :!Hl. 

Bound l(ifi. 
Bour!!f•t IGH. 170. 
Bradlnn-r\· !15. 
l:reluner "n.L 
Uru11ardd Xl!l, H:!:2. 
Bro11sr1u ilH. -UL 
Hru\'.·cr HCO. 
flnJ\n1 :!i""1D. 
Hr11el :2'ii'1. 
Bru11trt11 L. j lH, 1 :!:!. 
llntY!anl ~8\1. 
!iuhivdt" l·L H-i. 17. 1-"3. 

l!J. 
Bur:ldwi111 :!:!fJ. :!:!ii. :2:27. 
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!.);lr. il11i<!. llyd1·;i;.;li:; (-;1na1lt.'11~Í.-; 

::(J(I. 

E:dr;wl. iluid. I1i;o<·idi:u· :l!if. 
E:-.lr. r(1Jiqr 1·\-ar: Cr.~i 02. 
E:-:cr. t,>11illaj;u, :!7t). 
l·::-.'1. :-Í•T111u (';t..,1·a1»t·: :-ag1<1•Lu· !1-{. 

F. 

\."1·i1<:r ~alr"ocí'.!t ;2.-). 
[.'1:1'1"< rcya11l!yd1·1.o;;•:n,;a \"a:< n n! i pyri11 

1;7, 
fia 1·a11ili11 .f:·\. 
Fl111>1 na!!'i11J11 l. 
!-"!111·i.~a1· 1. 
Flu<o1·,.;i!icíu111 l. 
Fu!I "·~ t··:"111·111iu 1:1:!. 
F1·!~·i·<°tl !. . 
l·'(tl'J!11!1!1Íii j!l,'i. 

Ft:ll~Lb !.ciric> :!.'). 

(}. 

1„.!,:•·11111! :li)I). 
(i(·/1hi<I :-:n1pa1 i:t ~!Ill. 

( i1 .Jd„11 :-'<:a! l ~17. 
i; 1 i11d1·li:i :!iili :11"-~a l ii:!. 
(i r:i:d··!i;t hi1·,.,\1l:t !íi:.; 
! , :·i11rl+:La ;,1 i=::t:" 11.~;l l íi:. 
(, ! in 1 i.:ii~1t· r"!,u1-L1•: ):„: kt l IJ.'. 
1 'i':Jlti(·i: !l j(j:·; 

i, 1·:n·l"1i11 1-;,:11,;:1\-:1,., ! n:;, 
( ;l"1Jil!!d-!:a,_iiJ1„!T\" l!IÍ. 
( i li;tj;1q ,[11111' !i-(i .. 



H. 

Hakka :2:.12. 
1 !a kuka 232. 
llan1a111elidin 172. 
Hainan1elin 11:2. 
Ilau1a1ndis riq:inica :!70. 
Jlfü·Whischin 9-!. 
l!asd1ístil i1111·111n fl7. 
l !azelin 17':1. 
llelcnin 17:-1. 
Ilelenol 177. 
!ll!.:an\'!'or111aniitl JR:2. 
Hv,dra('.P!in :27:2. 
1 [~·drar!!\T1n11 bPnznic111n 17K. 
ll~·d1·ar~\·n11n lwnz(1if't1111 (•xyda!nn1 

·1\tii. 1·7-~. 
Ih·(!raruvn1111 1~i('l1\(1ralu111 1·:1rl1an1i-

·dat1111; "olul111n 11-'0. !HH. 
!lvdrar"\·n1111 1·arlir1lic11111 lKI. 
!l·;·drar~~·n1111 di1•llf't1yl!t·Hrn !Rl. 
11\·drat·!!Yl'lllll ('orn1arnidalu111 sn\t1-

. lu111 "(H2. HHi. 
! l \·drat'U\-r11111 i1nitlos11(·1·iní1·11111 1 Sf1. 

· 1 !!O. . 
lh·(lraruyru111 sali(·\·li1·1n1i IH!i. l!Hi. 
ll~·drarg~·n1111 !"Hlq1ití•J1ylir·11111 181. 
! l 1:dra rurn1111 ;.:11l1'(ffr·l1 lln·<1lin11n ~íf7. 
1 f~·drar~'·ru111 lanni1;u111 -(ixy!l11 latn n1 

!Hl. UHi. 
! ! V• 1 rarr•\Tl!lll ! h \'Illii·o~a('C·l i('\llll. 

,.:\1 f!n.-1,·. J!f;~. 1 \·Hi. 
lh·drarU\TlltJt thy111irul!1 

111aná-i' 1 H;L 
! !vdra rr;\Tllni-zincn 1n-c·vanal 111111 !lü. 
11 \·d ra:-:Íi'n l HB. · 
ll,;·dra,:ti1iin !!Hl. 
!l\·drti.-:lininnu1 ln·dro(·]di1ric·t1111 ~llH. 
ll~·dra~tinu1n hy;lnwhli1ric11111 '20(!. 
ll\«!ra.-:ti.-: 1:anade11si.-: !$17. 
!l~·dn1(·hinnn ."'!l. 
ll;;drol'.1•nka!i1tt111!uorid 1. 
ll:;drnX\'(·offf·in J!J. 
!l·>::1·in ·11.1. 
1 ! '.:pc·r11.-:111iurnsa\· 7. 
!!yp1vn111m ::!0-1. 
l!1·i1ni•ikrrdq:;i11~av '2fil. 

1. 

kl!t!1y„J-olaj ;2()7. 
[r·li!l1yrd.-:11lpi1t•.-:av ;2!17. 
f!.-iil.li\·rdurn ::!(Jfi. 
lntln11in~n(j!kl~11il•'·~: .j;\. :·1\l. Ifi;>. 
[ tH·i fi ::!!~/. 
1 n l!'luvi n 21 P. 

lnula lleleniHu1 17:!. 
[nnlnl 17f>. 
lsapi1Jl HO. 
boanivlnn:!han H:?i'). 
l!-i<init1=osoantipyrin 67. 
lsnpyrazolon !iii. 

,J, 

.lan1aica do!!wontl 2GfJ. 
Jausl 21~. -
.lúdrnonnchlnrid 217. 
.J11dolu1n 211. 
Jodu1n !rkh!nralnin 2\i'i. 
.Jungfi:rniihl 2:.!i'). 

l~. 

l\aliniH liypPrrna11gnnatnn1 27!!. 
K<tli1H1l (J.-:!llÍ('\11!1 7. Hl. 
l\apir 21t3. 
l\ararr11l :!lK. 
Kdir. :?!~. 
l\t·fir pr!ls 221: 
l\tdir !!yi'1ng(~ 2-21. 
!\tdir!lla!!Vak 21·"· 
l\(\~k :! 1 }-:, 
l\<'•n„ara:; !.!rindelin \(i'.l. 
l\<"1n'1srprn ·:!}-:0. 
l\ rr:r1:-;ot fj\j, 

l.a110!111u1n 22:!. 
Lari!'Í!I :.!.L 
Li pau ín :?:.!i'1. 

L. 

l~i!!1i11111 salic\·\i1·111n :.!:.!/. 
l,itl1iun1 sulf!1lditliynli1:u111 :207. 

}!. 

\la!!nPsi111n :;alic\·lic11u1 2iHI. 
\JP!lÍ"l'l'!'ll!Íll :!(\ (. 
)[('1li"'J'P!'l1l1!!H i :ocenluR L. :21>0. 
\lenlli;l ;n\·i~n:-:i:-i (val'. :.:lalira) 2:JH. 
:\lentlia 1•i111·rita 2;;;.). , 
'lcntl1aca111plu•r :!:-{:!. 
:\l('il!h(>ll\tll 2!\:2. 
'le1auxychinolin H27. 
\lc!axyi!d )\;\:). 
\[(dha;·l'linu111 :.!:·\/. 
\k•thae11H•!dnl1!11 ·!fl. -1·1. 
:'llcU1y!an~t:u1ilid ltd. 

i\lelllYl<dnrn ~HB. 
?lleth~;khlornr li'>.i. 
llleth.\-J11relban :t~.i. 
~[u!\iiHtl!l 2-l2. 
l\\<1nr1lu·o!~!salol :z;::;i._ . 
:\l!irphiJJUl!l :;ac:l'.!1arintcun1 
i\lurrliuul 2~2. 
i\Ivrth11l 2·1-L 
l\t\·rlhtlS COHl!lllllliS :!4-L 
i\l~·rt11\ 2-I·L 

x. 
2\{ul<:zukt1r 2SU. 
Saplha!(ll S(i._ , . 
,; nap\Jt1ilnatnn!H :-!fi. 
Xapl.llr1balul. ~(i: . _ ( -> '» 
i\°·ltn11n1 sal!eylw1n11 22J. -·"i-. 
x;t!rilllll .-:ulfuÍtblliyoiiculll ~(f(. 
i'\itr())Jl~l1ZO[ .J J. 
~11i.-:«tter de \a :;orci(·re 1 ífJ. 
:\ ( 1rnial-11ropy l 11 rPtl1a !I 325. 

u~~Y1J1is :2:.!2. 
t liajsa \" ::!:.!i'l. 
( lli::uidrín :2\!.j._ 

o. 

Ui. .it(·(1ris as1:lli :.!.l:L 
Uran~e-ltuot lllí. 
e lrex;-!l'ltl! tn·Jn1clilf.•ri1·uH1 :.!.±0. 
1Jrtlir111x\·d1iii11lin Hlí. 
( lrlhoph:_.nobt1lfuns<i\" 11. 
1 ~rt!H1pl1enob11\!'t111sa\·a:> haryun1 

1:.!. . 
t Jrl hc1s11lfau1i11li«n:~11esa YaHliydn1l 

•J(q 

ih'i'h;,;(,Jtu.J:c;ulfauiid :27H. 
( lrth11loh1ob11!fodil()rid :.!/!!. 
( lrtl111lo!u11bn!ru.-:a\" :!7!!. 
(lrtl111x\·\J1\ H:.\;\. 
( bn1in1;1.-:on·a:; ka!i1t1n /. l(J. 
{ l~!Hitl!!l:'o\ll!it Í. 
1 ).-:111Íl!!ll u~trn!1\'dr(lxyd 7. 
l b111iH1nlelr< 1 X\'~l (. 
e l:.;\·diin(lli11 ;1·11. 
( lx~·di1nell1ykhinizin (i?'>. 

l'. 

\':u1a111:d~Úrf''...: ~/:·i. 
\ ';\ l'<I :t 11 ! \'< \np l i('.\ l~ J\-\d:Jl:-i<l \' ~)~ !, 
!'arrui111Ídripli1:11,:lul ~i';(i. 

lt. 

i\-! ö 

Parad1in:tni:-iol 817. 
!1araldl'.livd 83. :.!-lK. :!!i:.\. 
Parain<..:uÍ;;pennin :201. . . . . _ 
ParainC:llti 1xytetrabydruc1i1nu!1n i1l1 · 
Paraniln1phenelul :!f)G. 
P'tr[lnitr111ihenol :25ö. ' ' 1 l . )- ,. P:iranitn,pheno ua rutui :.uo. 
[ 1ara11:-::Yr·ldn11lin 317. 
Paraplié:nitidin 250. :!0(. 
Parax\'lnl Hi:Ht 
J1etruSelinu111 satiYun1 
l1henacclin 1flB. ::?rJö. 
\11ll:IVJlhi!:anvacetal l~Ji-~ . 
Pheutilhigan~·sulf~l l\t'l: ') _ 
1 >h..:n y ltlih y1 lrc_a: luri:1z?lin „~ :i. 
l 'iir~n \'lll\·drazut-levulinsaY ::ö:l. 
!'!tt·n~;!-iÍielhvlact!ltl!l :.!U-L 
\'!:f:u\·lnretlJ:in Bi.t~„ 
11ii·•::>J.!borpé!llachlur11.l 21:1. 
Pikr1)ti11 :.!fil. 21i5. 
l'i!;:r(llt1xin :!tiU. 
\'ikit1\i•:.:inín 2li2. 
Pi;;cidia erythrina 2Gö . 
Pu-h11 232. 
1 )' t-1 • •-\"ll 2H'2. 
11.-:i:wl;,all!\"lakuhul ;\l. 
P\·ra;·:ul (i;j_ 
1'~·raz11lin (i;J. 
p.;;ra;·:t•l<1n fi(i. 
!'\·ritliunio ~íi7. 
J•\·ridiu-nitrút ".! 1iV. 
P\·r(Jdin 27:2. 
[ 1 ~·rrol tiö. 211. 

1 f11il!ain ::!(ö. 
<\uillajav c1!\·b;x :.!í:·\. 
!'ii1il!;;iakt':n'.:; ·~7;1. 
1'í11l\la,in:;;\\· ~l·k 
!liiil!tt)a J 1ra.-:ili1'.ll:;i:< St.-lliL 
1'inilla,ia .-:•q1unaria :2/i-l. 
t}11!llaJa .-:11;•:~nia1\•:r111u.-: DC. 

u. 
t:i::uii!lll:ó Pur:;diiaua ~! ..... 
\~f·kt:lt\"(: :2\~!J. -
Hí·:<(>tT\iilii:!ali\'<\1'(:\at lUD. 
\ ~ ;.~<, ,.;: ii i l ti ~a 11 ~·ni l r:ll 1 \IH, 
! ~1":.;Z(:!!i\<'i f;t :!\ii'J. 
1 ~ 1 ,1iirlt1; 111 ;u11111f•1ii11111-l11uu; d ._rn. 
i:ul 1i·li1:1!!-lll•,J111id :!f!i. 

-



s. 
Saecharirnun 278'. 
Sacred bark 98. 
Sa<'red tree bark 98. 
:-::a!!rada bot' 102. 
:::alicybav "282. "28-1. 
~alicylsavas higany 18ll. 
Sali<.'.vlsavas lithiun1 '228. 
S;:llic~·lsavas ~ naphthylaelher Sfi. 
Salicybavas phenylaethcr 288. 
Sap1,1carhul l.J.2. 
Sapr1genin 27-L 
Sapo11i11 27-!. 
Sapol1_1xin 27-1. 
Sa\rd111n 282. 
S('(1parln 2~l0. 
:-:nappin!.,'. llaze!nnt 170. 
:-:risa\·as cocain 111. 
~11;:••j(Jd11ba\· 288. 
:.:nznjodrdti!ll 28:4. 
~11;:11\sav 11. 
:-:prtrlein 2\H). 
~parteinun1 su!rurlcn111 2\JO. 
:-:pal'tiuu1 se11pari11n1 2110. 
:-:tc·arinsav 2ül. 
Struphanlidin ~U7. 
:-:tr11phanlin 2~!;\, 
S\i·11u]1anlhus brrriea111lalt1s 2!/J. 
~tr••i,J1anth11s ([ithol(•l1111s 2\)-L 
:-:tri•phanlhus liispidus :.!\lH. 
Sln11i!1anllins his11i1lns sar1J1enlus11~ 

2;,.L 
:.:!r1•11hanthus Janrif(l\iu:-; :?!J.1. 
~!rophanthus' Le(lienii 2H-í· 
Str(ij1ban!h1ts- l<1n!:!ir.·anda!ns 2\J.!. 
:-:trophan!hus \Yightian11s 2H.L 
:-:tryd1nin 107. 2:11. 
:-:tn·d1ninnni saccliari11icton 28~. 
S11c.1·iniutid li!r:anv 18-!. 
:-:11cT\lt; :-:c(lparii ~íhl 
:-:11ll\,ua\ ;)(Ili. 
i'-'.\·ftj<·zi lah1!acs11k !Oli. 
Sz,~nsaYaeth,·Jaether H2·L 
Szíiz1daj :?:!ii. 

T. 
Ta'.·asi:i li0rics 1:;, 
T0q1inul H18. 
T 1 • 1·1,i1nnn li\·d1·atnrn Hl-!. 
Ti::rliiir arnviak{Jhul Hl. 
T\~ta11iwanrlaliin H5. 
Tt:traliytln•parac·hinani:-;u\ ill i. 
Te!rajodi•yrl'()l :!11. 
Ti;ll«i! ::! l l. 
T•;lrona! ;;; 1~. 

ThaHion1n ~ 17. 
Thallin11n1 snlfuric1111J öli!. 
Tl!alinu1n tan11icu1n ö1H. 
Thall 'nu1n tartaricutn Hl!), 
Theobrnrnin 148. 
Theul1ro1nin()-nalriuu1 <:uni nalrio-

saliC'ylie11 1·1ó. 
Tbeo!Jrorninu1n nalrio - salitylicon1 

1.!\J. 
Thiacebav -11. 
Thiolurn H22. 
Thiolnni liquidutn H2:2. 
Thinlun1 sicctun 828. 
ThYniolhizanvacetat 1~J8. 
Th)·1nr1lhi~an)·nitra!. l~J:-.\. 
ThY!ll••l!ii<•anv~ulfat l!l?\. 
Tin.t·t. í:a~nai1i::>. ind. \lö. 
Tincl11ra <:a:warac sazradae lfl:!. 
TinC'lnra Cnceuti :2!i-C 
Ti11ctnra Jlan1a1llelidis 172. 
Tin('fl1ra Pistidíaf: 2H7. 
T!nctu1·a <J11illaja(: 27ö. 
Tindnra ~trnplianthi 2n7. 
Ti<!nnl 27\l. 
Tri11nal ;)(I...:. 

F. 
l\jahh liigany);,'.:;zilrni~nyck 178. 
l'.rcl!ian :!ti:\. :-32.t. 
lirs11n f:::?. 

Y. 

w. 
\Vinter b!<.H>in 170. 
\\"itcli l!ar:('! 1/(l. 

x. 
Xant!H•i.iw,·in :?1r1 . 
.:\yloh1111 ;\;\:,!. 

Y. 

Yell(J\\·-Pur.·t·(11•n l~JI. 
Ytl!o','.'·l~"ot l~J7. 

z. 

Zi1w11111 s1i!f(•i('htln·"!!cn111 207. 
Zi'dd t~·;un·fmÍn 1;)2. 

- r 

Javitanllók: 

:!-!H-il; 


